
Commonwealth of Virginia, Sample Ballot
County of Fairfax
Special Election
Tuesday, January 10, 2023

Estado de Virginia, Boleta de Muestra
Condado de Fairfax
Elección Especial
Martes, 10 de enero, 2023

Tiểu Bang Virginia, Lá Phiếu Mẫu
Quận Fairfax
Bầu Cử Đặc Biệt
Thứ ba, ngày 10 tháng 1, 2023

Virginia 주, 견본 투표지

Fairfax 카운티

특별 선거

1월 10일,화요일2023년

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 tô kín hình bầu dục nằm bên trái
chỗ bạn đã chọn.

선택 항목 왼쪽의 타원형을 완전히
채웁니다.

End of Ballot Fin de la Boleta

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 투표하려
면 줄 위에 이름을 적고 해당 이름 왼쪽의 타
원형을 완전히 채웁니다.

Kết Thúc Lá Phiếu 투표지 끝

Member House of Delegates
35th District

For unexpired term to end January 9, 2024
Vote for only one

Miembro de la Cámara de Delegados
Distrito 35

Para el resto del periodo a terminar el 9 de enero, 2024
Votar por solamente uno

Các Thành viên Đại Biểu
Đ ơ n v i ̣ 3 5

Cho một nhiệm kỳ sẽ chấm dứt ngày 9 tháng 1, 2024
Chỉ bỏ phiếu cho một

주하원 의원

제 35 지역구
임기 종료 는 2024 년 1 월 9 일

한명만 투표

Holly M. Seibold - D

Monique L. Baroudi - R

Write-in

Por escrito / Viết thêm tên / 기명 투표


