
Commonwealth of Virginia, Sample Ballot
County of Fairfax

General and Special Elections
Tuesday, November 2, 2021

Estado de Virginia, Boleta de Muestra
Condado de Fairfax
Elecciones Generales y Especiales
Martes, 2 de noviembre 2021

Tiểu Bang Virginia, Lá Phiếu Mẫu
Quận Fairfax
Tổng Tuyển Cử Và Bầu Cử Đặc Biệt
Thứ ba, ngày 2 tháng 11, 2021

Virginia 주, 견본 투표지

Fairfax 카운티

총선 및 특별 선거

화요일 , 11월2일 2021

To Vote
Para Votar / Bỏ Phiếu /투표 방법

Completely fill in the oval to the
left of your choice.

Rellene completamente el óvalo a la
izquierda de su selección.

Xin điền trọn vào hình bầu dục nằm
bên trái chổ bạn đã chọn.

선택 항목 왼쪽의 타원형을 완전히
채웁니다.

To vote for a person not on the
ballot, write the name on the line
and COMPLETELY fill in the oval
to the left of that name.

Para votar por una persona que no
esté en la boleta, escriba el nombre
de la persona sobre la línea y
rellene COMPLETAMENTE el óvalo
a la izquierda del nombre de la
persona.

Để bỏ phiếu cho một người không
có tên trên lá phiếu, hãy ghi tên lên
dòng và điền ĐẦY ĐỦ vào hình bầu
dục ở phía bên trái của tên đó.

투표용지에 이름이 없는 사람에게
투표하려면 줄 위에 이름을 적고 해당
이름 왼쪽의 타원형을 완전히 채웁니다.

Please vote both sides

Favor de votar en ambos lados

Vui lòng bầu cả hai mặt

양면에 투표하십시요

Governor
Vote for only one

Gobernador
Votar por solamente uno

Thống đốc
Chỉ bỏ phiếu cho một

주지사
한명만 투표

Glenn A. Youngkin - R

Terry R. McAuliffe - D

Princess L. Blanding - LP

Write-in

Por escrito / Viết thêm tên / 기명 투표

Lieutenant Governor
Vote for only one

Vicegobernador
Votar por solamente uno

Phó Thống đốc
Chỉ bỏ phiếu cho một

부지사
한명만 투표

Winsome E. Sears - R

Hala S. Ayala - D

Write-in

Por escrito / Viết thêm tên / 기명 투표

Attorney General
Vote for only one

Procurador General
Votar por solamente uno

Luật Sư Tiểu Bang
Chỉ bỏ phiếu cho một

검찰총장
한명만 투표

Jason S. Miyares - R

Mark R. Herring - D

Write-in

Por escrito / Viết thêm tên / 기명투표

Member House of Delegates
48th District
Vote for only one

Miembro Cámara de Delegados
Distrito 48

Votar por solamente uno

Các Thành viên Đại Biểu
Đơn vị̣ 48

Chỉ bỏ phiếu cho một

주하원의원
제 48 지역구
한명만 투표

Edward William Monroe, Jr. - R

Richard C. "Rip" Sullivan, Jr. - D

Write-in

Por escrito / Viết thêm tên / 기명투표



End of Ballot

Fin de la Boleta

Kết Thúc Lá Phiếu

투표지 끝

Fairfax County Bond Issue

PUBLIC SCHOOL BONDS

Shall Fairfax County, Virginia, contract a debt, borrow money, and issue capital
improvement bonds in the maximum aggregate principal amount of $360,000,000 for the
purposes of providing funds, in addition to funds from school bonds previously
authorized, to finance, including reimbursement to the County for temporary financing for,
the costs of school improvements, including acquiring, building, expanding, and
renovating properties, including new sites, new buildings or additions, renovations and
improvements to existing buildings, and furnishings and equipment, for the Fairfax
County public school system?

¿Debe el Condado de Fairfax, Virginia, contraer una deuda, pedir dinero prestado y emitir bonos
de mejora de capital por un monto principal agregado máximo de $360,000,000 con el fin de
proporcionar fondos, además de los fondos de los bonos de las escuelas públicas previamente
autorizados, para financiarlos, incluyendo el reembolso al condado para el financiamiento
temporal de los costos de las mejoras de las escuelas públicas, incluyendo la adquisición, la
construcción, la ampliación y la renovación de propiedades, que incluyen sitios nuevos,
adiciones o edificios nuevos, renovaciones y mejoras a edificios existentes, y mobiliario y
equipos para el sistema de escuelas públicas del Condado de Fairfax?

Quận Fairfax, Virginia, có nên ký hợp đồng mắc nợ, vay tiền và phát hành công khố phiếu tu
sửa với tổng số tiền vay gốc tối đa là $360,000,000 cho các mục đích cung cấp ngân quỹ, ngoài
các khoản ngân quỹ từ công khố phiếu trường học được cấp phép trước đây, để tài trợ, bao
gồm việc hoàn trả ngân khoản cho Quận dùng để tài trợ tạm thời cho, những chi phí sửa sang
trường học, bao gồm thu mua, xây cất, mở rộng và tân trang các cơ sở, gồm các địa điểm mới,
các tòa nhà mới hoặc xây cất thêm, và tân trang các tòa nhà, đồ đạc và thiết bị hiện có, cho hệ
thống trường công lập của Fairfax County hay không?

Virginia 주 Fairfax County 는 공립학교 시스템을 위한 신규 현장, 신규 건물 또는 부가 시설과 같은 자산의 취득
, 건축, 확장 및 개축과 기존 건물, 장비 및 시설의 개축 및 개선 등 학교의 개선 비용을 확보하기 위한 임시 재정지원
에 대한 상환을 위해 이전에 승인된 학교공채에서 확보한 자금에 자금을 추가하기 위해 최대 총원금 360,000,000
달러인 자본확충공채를 발행하고 자금을 대출받는 부채를 져야 합니까?

Yes Sí Có 예/ / /

No No Không 아니오/ / /


