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NOTICE OF BOND ELECTION 

TO THE RESIDENT, QUALIFIED ELECTORS OF THE WALLER INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT: 

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an election will be held in the WALLER 
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, on the 5th day of November, 2019, in accordance with 
the following order: 
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ORDER CALLING SCHOOL BUILDING BOND ELECTION 

STATE OF TEXAS § 
COUNTIES OF HARRIS AND WALLER § 
WALLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT § 

WHEREAS, the Board of Trustees (the “Board”) of the Waller Independent School 
District (the “District”) finds and determines that it is necessary and advisable to call and hold an 
election for and within the District on the proposition hereinafter set forth; and 

WHEREAS, the Board, pursuant to the applicable provisions of the Texas Election Code, 
intends to conduct a Joint Election Agreement with Harris County, Texas (“Harris County”) and 
Waller County, Texas (“Waller County”) and to enter into a Joint Election Agreement with the 
Harris County Elections Administrator and to enter into a Joint Election Agreement with TH 
Waller County Elections Administrator to contract for election services as set forth in Section 6 
of this Order; and 

WHEREAS, the Board finds and declares that the meeting at which this Election Order is 
considered is open to the public, and that the public notice of the time, place and purpose of the 
meeting was given, as required by Chapter 551, Texas Government Code, as amended; Now 
Therefore, 

BE IT ORDERED BY THE BOARD OF TRUSTEES OF WALLER INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT: 

Section 1. Findings.  (a)  The statements contained in the preamble of this Election 
Order are true and correct and are hereby adopted as findings of fact and as a part of the 
operative provisions hereof. 

 (b) If the issuance of bonds is authorized by voters, taxes sufficient, without limit as 
to rate or amount, to pay the annual principal of and interest on the bonds and the costs of any 
credit agreements may be imposed.  Based upon market conditions as of the date of this Election 
Order, if the bonds are authorized, the estimated total tax rate of the District is expected to be 
approximately $1.52 per $100 of taxable assessed valuation, which represents the sum of (i) the 
most recently adopted tax rate for operations and maintenance, which is $1.04 per $100 of 
taxable assessed valuation, plus (ii) the estimated tax rate for voted debt obligations of the 
District, including the bonds, which is expected to be approximately $0.48 per $100 of taxable 
assessed valuation.  This estimated total tax rate is derived from projections obtained from the 
District’s financial advisor and the appraisal district and is provided without any assurance that 
such projections will be realized.  At the time that bonds are issued, the actual total tax rate will 
depend upon, among other factors, prevailing interest rates, the assessed value of real property in 
the District, the availability of the Permanent School Fund Guarantee and general market 
conditions.   

(c) As of the beginning of the District’s current fiscal year,  
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1. the aggregate amount of outstanding principal of the District’s debt 
obligations was $121,100,000; 

2. the aggregate amount of outstanding interest on the District’s debt 
obligations was $67,115,725; and  

3. the District’s ad valorem debt service tax rate as of the date of adoption of 
this Election Order is $0.40 per $100 of taxable property.   

The statements contained in these findings (i) are based on information available to the 
District on the date of adoption of this Election Order, including projections obtained from the 
District’s financial advisor, (ii) necessarily consist of estimates and projections that are subject to 
change based on facts, circumstances and conditions at the time that bonds approved pursuant to 
this Election Order are issued and (iii) are not intended to create a contract with the voters or 
otherwise limit the authority of the Board to issue bonds in accordance with other terms 
contained in this Election Order.  Accordingly, actual tax rates, interest rates, maturity dates, 
aggregate outstanding indebtedness and interest on such debt will vary and will be established 
after the bonds are issued.  To the extent of any conflict between this subsection and other terms 
of this Election Order, such other terms control.   

Section 2. Election Ordered; Date. An election (the “Election”) shall be held for and 
within the District on Tuesday, November 5, 2019 (“Election Day”), in accordance with the 
Texas Election Code (the “Code”).   

Section 3. Proposition.  At the Election the following proposition (the “Proposition”), 
setting forth the purposes, the principal amount and the maximum maturity date for the bonds to 
be authorized,  shall be submitted to the qualified voters of the District in accordance with law: 

WALLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT SPECIAL ELECTION 
PROPOSITION A 

SHALL THE BOARD OF TRUSTEES (THE “BOARD”) OF THE WALLER 
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (THE “DISTRICT”) BE AUTHORIZED 
TO ISSUE BONDS OF THE DISTRICT, IN ONE OR MORE SERIES OR 
INSTALLMENTS, IN THE AMOUNT OF $295,225,000 FOR THE 
CONSTRUCTION, ACQUISITION AND EQUIPMENT OF SCHOOL 
BUILDINGS IN THE DISTRICT, INCLUDING THE CONSTRUCTION OF A 
NEW HIGH SCHOOL WITH AN INTEGRATED COMPREHENSIVE 
CAREER TECHNICAL EDUCATION (CTE) FACILITY, THE PURCHASE OF 
NECESSARY SITES FOR SCHOOL BUILDINGS, THE PURCHASE OF 
TECHNOLOGY AND SECURITY UPGRADES, AND THE PURCHASE OF 
NEW SCHOOL BUSES, WHICH BONDS MAY BE ISSUED IN VARIOUS 
ISSUES OR SERIES, SHALL MATURE SERIALLY OR OTHERWISE NOT 
MORE THAN 40 YEARS FROM THEIR DATE, AND SHALL BEAR 
INTEREST AT SUCH RATE OR RATES, NOT TO EXCEED THE 
MAXIMUM RATE NOW OR HEREAFTER AUTHORIZED BY LAW, AS 
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SHALL BE DETERMINED BY THE BOARD OF TRUSTEES OF THE 
DISTRICT WITHIN THE DISCRETION OF THE BOARD AT THE TIME OF 
ISSUANCE; AND SHALL THE BOARD OF TRUSTEES BE AUTHORIZED 
TO LEVY AND PLEDGE, AND CAUSE TO BE ASSESSED AND 
COLLECTED, ANNUAL AD VALOREM TAXES ON ALL TAXABLE 
PROPERTY IN THE DISTRICT SUFFICIENT, WITHOUT LIMIT AS TO 
RATE OR AMOUNT, TO PAY THE PRINCIPAL OF AND INTEREST ON 
SAID BONDS AND THE COSTS OF ANY CREDIT AGREEMENTS 
EXECUTED OR AUTHORIZED IN ANTICIPATION OF, IN RELATION TO, 
OR IN CONNECTION WITH SAID BONDS; SAID BONDS TO BE ISSUED 
AND SAID TAXES TO BE LEVIED, PLEDGED, ASSESSED, AND 
COLLECTED UNDER THE CONSTITUTION AND LAWS OF THE STATE 
OF TEXAS INCLUDING THE TEXAS EDUCATION CODE? 

Section 4. Official Ballot.  (a)  Voting at the Election, and early voting therefor, shall 
be by the use of the lawfully approved voting systems and ballots of the parties with which the 
District is contracting for election services pursuant to Section 6 of this Order. 

(b) The preparation of the necessary equipment and the official ballots for the 
Election shall conform to the requirements of the Code so as to permit the electors to vote 
“FOR” or “AGAINST” the aforesaid Proposition which shall be set forth on the ballots 
substantially in the following form: 

OFFICIAL BALLOT 

INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT SPECIAL ELECTION 
PROPOSITION A 

[  ]  FOR ) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

THE ISSUANCE OF $295,225,000 BONDS FOR THE 
CONSTRUCTION, ACQUISITION AND EQUIPMENT OF 
SCHOOL BUILDINGS IN THE DISTRICT, INCLUDING 
THE CONSTRUCTION OF A NEW HIGH SCHOOL WITH 
AN INTEGRATED COMPREHENSIVE CAREER 
TECHNICAL EDUCATION (CTE) FACILITY, AND THE 
PURCHASE OF NECESSARY SCHOOL SITES, AND THE 
PURCHASE OF NEW SCHOOL BUSES AND THE 
LEVYING OF A TAX IN PAYMENT THEREOF 

[  ]  AGAINST 

Section 5. Persons Qualified to Vote.  All resident, qualified electors of the District 
shall be eligible to vote at the Election. 

Section 6. Contract(s) to Conduct the Election.  The District has agreed to participate 
in a joint election with Harris County and Waller County, each of whom is also holding an 
election on Election Day and has contracted with the Harris County Elections Administrator and 
the Waller County Elections Administrator for election services. The execution of such joint 
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election contracts between the District and other political subdivisions and the contraction for 
election services is hereby authorized and approved.  

Section 7. Election Precincts, Voting Locations and Voting Hours on Election Day; 
Election Officers. (a) The election precincts for the Election for the area of the District located 
within Harris County shall consist of the territory within the boundaries of the District situated 
within one or more Harris County election precincts, which bear the precinct numbers set forth in 
Exhibit A attached hereto and incorporated herein.  The voting location for voting on Election 
Day for each election precinct located within Harris County shall be as set forth in Exhibit A, or 
at such other locations as hereafter may be designated by the Harris County Elections 
Administrator.   

(b) The election precincts for the Election for the area of the District located within 
Waller County shall consist of the territory within the boundaries of the District situated within 
one or more Waller County election precincts, which bear the precinct numbers set forth in 
Exhibit B attached hereto and incorporated herein.  The voting location for voting on Election 
Day for each election precinct located within Waller County shall be as set forth in Exhibit B, or 
at such other locations as hereafter may be designated by the Waller County Elections 
Administrator. 

(c) On Election Day, the polls for all precincts shall be open from 7:00 a.m. to 7:00 p.m. 

(d) The presiding judge and alternate presiding judge for each precinct shall be appointed 
in accordance with the requirements of the Election Code. 

(e) In the event that the Superintendent shall determine from time to time that (i) one or 
more of the polling places hereby established and designated shall become unavailable or 
unsuitable for such use, or it would be in the District’s best interests to relocate one or more 
polling places, or (ii) a precinct judge or alternate judge shall become unqualified or unavailable, 
the Superintendent is hereby authorized to designate and appoint in writing substitute polling 
places, precinct judges or alternate judges, giving such notice as is required by the Election Code 
and as deemed sufficient by the Superintendent. 

Section 8. Early Voting Locations, Dates and Times.  (a)  Early voting by personal 
appearance for all election precincts within Harris County shall be held at the locations, at the 
times and on the dates set forth in Exhibit A, attached and incorporated herein, or at such other 
locations as hereafter may be designated by the Harris County Elections Administrator.   

(b)  Early voting by personal appearance for all election precincts within Waller County 
shall be held at the locations, at the times and on the dates set forth in Exhibit B, attached and 
incorporated herein, or at such other locations as hereafter may be designated by the Waller 
County Elections Administrator.   

(c) The Waller County Elections Official, Christy A. Eason, is hereby designed as the 
Early Voting Clerk for Waller County to perform those functions for District voters who are 
qualified under state and federal law in Waller County.  Applications for ballots to be voted by 
mail by Waller County residents should be mailed to: 
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Waller County: 
Christy A. Eason 
Early Voting Clerk  
816 Wilkins Street 
Hempstead, TX 77445 

 (d) The Harris County Elections Official, Diane Trautman, is hereby designed as the Early 
Voting Clerk for Harris County to perform those functions for District voters who are qualified 
under state and federal law in Harris County.  Applications for ballots to be voted by mail by 
Harris County residents should be mailed to: 

Harris County: 
Diane Trautman  
Early Voting Clerk 
Attn: Elections Division 
PO Box 1148 
Houston, TX 77251-1148 

(e) Each Early Voting Clerk is hereby authorized and directed to designate the early 
voting ballot board and other officers required to conduct early voting for the Election. 

Section 9. Conduct of Election.  Said Election shall be held in accordance with the 
Code, except as modified by the Texas Education Code, and the Federal Voting Rights Act of 
1965, as amended, including particularly Chapter 272 of the Code pertaining to bilingual 
requirements. 

Section 10. Notice of Election.  Notice of the Election shall be given in English, 
Spanish, Vietnamese and Chinese (Mandarin) by (i) publishing a substantial copy of this 
Election Order one time, not earlier than the thirtieth day nor later than the tenth day prior to the 
date set for the Election, in a newspaper published in the District; (ii) posting a substantial copy 
of this Election Order on the bulletin board(s) used for posting notices of Board of Trustees 
meetings and in three public places within the boundaries of the District not later than the 21st 
day prior to the date set for the Election; (iii) posting a copy of this Election Order on Election 
Day and during early voting by personal appearance in a prominent location at each polling 
place; and (iv) posting this Election Order, together with the notice of Election and the contents 
of the Proposition and any sample ballot prepared for the Election, on the District’s website 
during the 21 days before the Election.  Notice of the Election shall also be provided to the 
county clerk of Waller County and of Harris County not later than the 60th day before the 
Election Day.   

Section 11. Necessary Actions.  The President and the Secretary of the Board of 
Trustees and the Superintendent, in consultation with the District’s attorney and bond counsel are 
hereby authorized and directed to take any and all actions necessary to comply with the 
provisions of the Code and the Federal Voting Rights Act in carrying out and conducting the 
Election, whether or not expressly authorized herein. 
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Section 12. Severability.  If any provision, section, subsection, sentence, clause or 
phrase of this Election Order, or the application of the same to any person or set of circumstances 
is for any reason held to be unconstitutional, void, invalid, or unenforceable, neither the 
remaining portions of this Election Order nor their application to other persons or sets of 
circumstances shall be affected thereby, it being the intent of the District in adopting this 
Election Order that nor portion hereof or provision or regulation contained herein shall become 
inoperative or fail by reason of any unconstitutionality, voidness, invalidity or unenforceability 
of any other portion hereof, and all provisions of this Election Order are declared to be severable 
for that purpose. 

Section 13. Effective Date.  This Election Order is effective immediately upon its 
passage and approval. 

[Signature page follows] 
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PASSED AND APPROVED the 15th day of July, 2019. 

President, Board of Trustees 
Waller Independent School District 

ATTEST: 

Secretary, Board of Trustees 
Waller Independent School District 

(SEAL) 
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EXHIBIT A 
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ORDER AMENDING ORDER CALLING SCHOOL BUILDING BOND ELECTION 

STATE OF TEXAS § 
COUNTIES OF HARRIS AND WALLER § 
WALLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT § 

WHEREAS, the Board of Trustees (the “Board”) of the Waller Independent School 
District (the “District”) finds and determines that it is necessary, advisable, and in the best 
interests of the District to amend certain sections of its Order Calling School Building Bond 
Election on November 5, 2019 (the “Election Order”) adopted at a meeting of the Board, duly 
called and held on July 15, 2019 ; and 

WHEREAS, the Board, pursuant to the applicable provisions of the Texas Election Code, 
has entered into a Joint Election Agreement with Waller County, Texas (“Waller County”) and 
the Waller County Elections Administrator to contract for election services for their November 5, 
2019 school building bond election (the “Election”), as set forth in Section 6 of this Order 
Amending the Election Order; and 

WHEREAS, the Board sought a Joint Election Agreement with Harris County, Texas 
(“Harris County”); however, the Harris County Elections Administrator indicated to the District 
that Harris County is unable to provide election services for the District’s Election; and 

WHEREAS, Section 85.031, Texas Election Code (the “Code”), as amended by House 
Bill 1048 of the 86th Texas Legislature, effective as of September 1, 2019, requires that the 
District designate as an early voting polling place in Harris County for the Election an “eligible 
county polling place” established by Harris County, unless the polling place in question is a 
temporary branch polling place established under Section 85.062 of the Code; and 

 WHEREAS, the Board hereby establishes Roberts Road Elementary, 24920 Zube Rd, 
Hockley, Texas and Waller High School, 20950 Field Store Rd Waller, Texas as temporary 
branch polling places for early voting in Harris County for the Election, pursuant to Section 
85.062 of the Code; and  

WHEREAS, the Board hereby designates Christy Eason as Early Voting Clerk for the 
Election; and  

WHEREAS, the Board finds and declares that the meeting at which this Order Amending 
the Election Order is considered is open to the public, and that the public notice of the time, 
place and purpose of the meeting was given, as required by Chapter 551, Texas Government 
Code, as amended; Now Therefore, 

BE IT ORDERED BY THE BOARD OF TRUSTEES OF WALLER INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT: 

I. Amendments. The following sections of the Election Order are hereby amended in their 
entirety: 
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Section 6. Contract(s) to Conduct the Election.  The District has agreed to 
participate in a joint election with Waller County, who is also holding an election on 
Election Day and has contracted with the Waller County Elections Administrator for 
election services in both Waller County and Harris County. The execution of such joint 
election contract between the District and Waller County and the contraction for election 
services is hereby authorized and approved.  

Section 7. Election Precincts, Voting Locations and Voting Hours on Election 
Day; Election Officers. (a) The election precincts for the Election for the area of the 
District located within Harris County shall consist of the territory within the boundaries 
of the District situated within one or more Harris County election precincts, at the address 
set forth in Exhibit A attached hereto and incorporated herein.  The voting location for 
voting on Election Day for each election precinct located within Harris County shall be as 
set forth in Exhibit A, or at such other locations as hereafter may be designated by the 
Harris County Elections Administrator.   

(b) The election precincts for the Election for the area of the District located 
within Waller County shall consist of the territory within the boundaries of the District 
situated within one or more Waller County election precincts, which bear the precinct 
numbers set forth in Exhibit A attached hereto and incorporated herein.  The voting 
location for voting on Election Day for each election precinct located within Waller 
County shall be as set forth in Exhibit A, or at such other locations as hereafter may be 
designated by the Waller County Elections Administrator. 

(c) On Election Day, the polls for all precincts shall be open from 7:00 a.m. to 
7:00 p.m. 

(d) The presiding judge and alternate presiding judge for each precinct shall be 
appointed in accordance with the requirements of the Election Code. 

(e) In the event that the Superintendent shall determine from time to time that (i) 
one or more of the polling places hereby established and designated shall become 
unavailable or unsuitable for such use, or it would be in the District’s best interests to 
relocate one or more polling places, or (ii) a precinct judge or alternate judge shall 
become unqualified or unavailable, the Superintendent is hereby authorized to designate 
and appoint in writing substitute polling places, precinct judges or alternate judges, 
giving such notice as is required by the Election Code and as deemed sufficient by the 
Superintendent. 

Section 8. Early Voting Locations, Dates and Times.  (a)  Early voting by 
personal appearance for the election precincts within Harris County shall be held at the 
locations, at the times and on the dates set forth in Exhibit A, attached and incorporated 
herein, or at such other locations as hereafter may be designated by the Harris County 
Elections Administrator.   

(b)  Early voting by personal appearance for all election precincts within Waller 
County shall be held at the locations, at the times and on the dates set forth in Exhibit A, 
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attached and incorporated herein, or at such other locations as hereafter may be 
designated by the Waller County Elections Administrator.   

(c) The Waller County Elections Official, Christy A. Eason, is hereby 
designed as the Early Voting Clerk for Waller County and the Early Voting Clerk for 
Harris County to perform those functions for District voters who are qualified under state 
and federal law in Waller County and Harris County.  Applications for ballots to be voted 
by mail by Waller County and Harris County residents should be mailed to: 

Waller County: 
Christy A. Eason 
Early Voting Clerk  
816 Wilkins Street 
Hempstead, TX 77445 

(e) The Early Voting Clerk is hereby authorized and directed to designate the 
early voting ballot board and other officers required to conduct early voting for the 
Election. 

II. Necessary Actions.  The President and the Secretary of the Board of Trustees and the 
Superintendent, in consultation with the District’s attorney and bond counsel are hereby 
authorized and directed to take any and all actions necessary to comply with the 
provisions of the Code and the Federal Voting Rights Act in carrying out and conducting 
the Election, whether or not expressly authorized herein. 

III. Severability.  If any provision, section, subsection, sentence, clause or phrase of this 
Order Amending the Election Order, or the application of the same to any person or set of 
circumstances is for any reason held to be unconstitutional, void, invalid, or 
unenforceable, neither the remaining portions of this Order Amending the Election Order 
nor their application to other persons or sets of circumstances shall be affected thereby, it 
being the intent of the District in adopting this Order Amending the Election Order that 
nor portion hereof or provision or regulation contained herein shall become inoperative or 
fail by reason of any unconstitutionality, voidness, invalidity or unenforceability of any 
other portion hereof, and all provisions of this Order Amending the Election Order are 
declared to be severable for that purpose. 

IV. Effective Date.  This Order Amending the Election Order is effective immediately upon 
its passage and approval.  

[Signature page follows] 
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PASSED AND APPROVED the 14th day of October, 2019. 

President, Board of Trustees 
Waller Independent School District 

ATTEST: 

Secretary, Board of Trustees 
Waller Independent School District 

(SEAL) 
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AVISO DE ELECCIÓN DE BONOS 

A LOS VOTANTES HABILITADOS, RESIDENTES DEL DISTRITO ESCOLAR 
INDEPENDIENTE DE WALLER: 

SE NOTIFICA POR EL PRESENTE que se celebrará una elección en el DISTRITO 
ESCOLAR INDEPENDIENTE DE WALLER, el 5 de noviembre de 2019, de acuerdo con la 
siguiente orden: 
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ORDEN PARA CONVOCAR UNA ELECCIÓN DE BONOS PARA EDIFICIOS 
ESCOLARES 

ESTADO DE TEXAS § 
CONDADOS DE HARRIS Y DE WALLER § 
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE WALLER § 

EN VISTA DE QUE la Junta de Síndicos (la “Junta”) del Distrito Escolar Independiente 
de Waller (el “Distrito”) halla y determina que es necesario y aconsejable convocar y celebrar 
una elección para el Distrito y dentro de este sobre la proposición descrita más adelante en la 
presente; y 

EN VISTA DE QUE la Junta, en conformidad con las disposiciones pertinentes del 
Código Electoral de Texas, tiene la intención de celebrar un Convenio de Elecciones Conjuntas 
con el Condado de Harris, Texas, (“Condado de Harris”) y con el Condado de Waller, Texas, 
(“Condado de Waller”), y celebrar un Convenio de Elecciones Conjuntas con el Administrador 
de Elecciones del Condado de Harris y celebrar un Convenio de Elecciones Conjuntas con el 
Administrador de Elecciones del Condado de Waller para recibir servicios electorales como se 
expone en la Sección 6 de esta Orden; y 

EN VISTA DE QUE la Junta halla y declara que la asamblea en la cual se considera esta 
Orden de Elección está abierta al público, y que se dio aviso público de la hora, el lugar y el 
propósito de la asamblea, según lo exige el Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas y sus 
enmiendas; Ahora, por tanto, 

LA JUNTA DE SÍNDICOS DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE 
WALLER ORDENA: 

Sección 1. Hallazgos. (a) Las declaraciones contenidas en el preámbulo de esta Orden 
de Elección son verdaderas y correctas y, por la presente, se adoptan como determinaciones de 
hechos y como parte de las disposiciones operativas de la presente. 

 (b) Si los votantes aprueban la emisión de bonos, se pueden imponer impuestos 
suficientes, sin límite de la tasa o cantidad, para pagar el capital y el interés anuales de los bonos 
y los costos de cualquier acuerdo de crédito.  En función de las condiciones del mercado a la 
fecha de esta Orden de Elección, si se autorizan los bonos, se espera que la tasa impositiva total 
estimada del Distrito sea aproximadamente de $1.52 por cada $100 de tasación gravable, lo que 
representa la suma de (i) la tasa impositiva adoptada más recientemente para operaciones y 
mantenimiento, que es $1.04 por cada $100 de tasación gravable, más (ii) la tasa impositiva 
estimada para las obligaciones de deuda del Distrito votadas, incluidos los bonos, la cual se 
espera que sea de aproximadamente $0.48 por cada $100 de tasación gravable.  Esta tasa 
impositiva total estimada se deriva de los pronósticos obtenidos del asesor financiero del Distrito 
y del distrito de tasación, y se proporciona sin ninguna garantía de que tales pronósticos se 
cumplan.  Al momento de la emisión de los bonos, la tasa impositiva total real dependerá, entre 
otros factores, de las tasas de interés prevalecientes, de la tasación de los bienes inmuebles en el 
Distrito, de la disponibilidad de la Garantía de Fondo Escolar Permanente y de las condiciones 
generales del mercado.   
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(c) Al comienzo del año fiscal actual del Distrito,  

1. la cantidad total de capital pendiente de las obligaciones de deuda del 
Distrito era de $121,100,000; 

2. la cantidad total del interés pendiente de las obligaciones de deuda del 
Distrito era de $67,115,725; y  

3. la tasa impositiva ad valorem del servicio de la deuda del Distrito a la 
fecha de adopción de esta Orden de Elección es $0.40 por cada $100 de 
propiedad gravable.   

Las declaraciones contenidas en estos hallazgos (i) se basan en la información de la que 
dispone el Distrito a la fecha de adopción de esta Orden de Elección, incluidos los pronósticos 
obtenidos del asesor financiero del Distrito, (ii) consisten necesariamente en estimaciones y 
pronósticos que están sujetos a cambio con base en los hechos, las circunstancias y las 
condiciones al momento en que se emitan los bonos aprobados conforme a esta Orden de 
Elección y (iii) no están pensadas para crear un contrato con los votantes ni de otro modo limitar 
la autoridad de la Junta en la emisión de bonos de acuerdo con otros términos contenidos en esta 
Orden de Elección.  Consecuentemente, las tasas de impuestos, las tasas de interés, las fechas de 
vencimiento, el endeudamiento total pendiente y el interés sobre tal deuda reales variarán y se 
establecerán tras la emisión de los bonos.  En la medida en que haya algún conflicto entre esta 
subsección y otros términos de esta Orden de Elección, esos otros términos regirán.   

Sección 2. Elección ordenada; fecha. Se celebrará una elección (la “Elección”) para 
el Distrito y dentro de este, el martes 5 de noviembre de 2019 (el “Día de Elección”), de acuerdo 
con Código Electoral de Texas (el “Código”).   

Sección 3. Proposición.  En la Elección, se presentará a los votantes habilitados del 
Distrito la siguiente proposición (la “Proposición”), que establece los propósitos, la cantidad de 
capital y la fecha de vencimiento máxima para los bonos a ser autorizados, de acuerdo con la ley: 

ELECCIÓN ESPECIAL DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE WALLER 
PROPOSICIÓN A 

¿SE DEBERÁ AUTORIZAR A LA JUNTA DE SÍNDICOS (LA “JUNTA”) 
DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE WALLER (EL 
“DISTRITO”) A EMITIR LOS BONOS DEL DISTRITO, EN UNA O MÁS 
SERIES O PLAZOS, POR LA CANTIDAD DE $295,225,000 PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN Y EL EQUIPAMIENTO DE 
EDIFICIOS ESCOLARES EN EL DISTRITO, INCLUSO LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA ESCUELA PREPARATORIA CON UN 
CENTRO INTEGRADO AMPLIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL (CTE), LA COMPRA DE LOS PREDIOS NECESARIOS 
PARA LOS EDIFICIOS ESCOLARES, LA COMPRA DE 
ACTUALIZACIONES DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD Y LA COMPRA 
DE NUEVOS AUTOBUSES ESCOLARES, BONOS QUE SE PODRÁN 
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EMITIR EN VARIAS EMISIONES O SERIES, CON VENCIMIENTO EN 
SERIE O DE OTRA MANERA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 40 
AÑOS A PARTIR DE SUS FECHAS, Y QUE DEVENGUEN INTERÉS A 
CIERTA TASA O TASAS, SIN QUE EXCEDAN LA TASA MÁXIMA 
AUTORIZADA AHORA O EN EL FUTURO POR LEY, SEGÚN LO 
DETERMINE LA JUNTA DE SÍNDICOS DEL DISTRITO A SU CRITERIO 
AL MOMENTO DE LA EMISIÓN; Y SE DEBERÁ AUTORIZAR A LA 
JUNTA DE SÍNDICOS A IMPONER Y COMPROMETER Y HACER 
VALUAR Y RECAUDAR IMPUESTOS AD VALOREM ANUALES SOBRE 
TODA PROPIEDAD GRAVABLE EN EL DISTRITO, SUFICIENTES, SIN 
LÍMITES DE LA TASA O CANTIDAD, PARA PAGAR EL CAPITAL Y EL 
INTERÉS DE DICHOS BONOS Y LOS COSTOS DE CUALQUIER 
ACUERDO DE CRÉDITO CELEBRADO O AUTORIZADO EN 
ANTICIPACIÓN, RELACIÓN O CONEXIÓN CON DICHOS BONOS; 
DICHOS BONOS A SER EMITIDOS Y DICHOS IMPUESTOS A SER 
DETERMINADOS, APLICADOS, COMPROMETIDOS Y RECAUDADOS 
SEGÚN LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DEL ESTADO DE TEXAS 
INCLUIDO EL CÓDIGO DE EDUCACIÓN DE TEXAS? 

Sección 4. Boleta Oficial de Votación. (a) La votación en la Elección y la votación 
anticipada de esta serán mediante el uso de los sistemas de votación legalmente aprobados y de 
las boletas de votación de las partes que el Distrito contrata para proveer servicios electorales en 
conformidad con la Sección 6 de esta Orden. 

(b) La preparación del equipo necesario y de las boletas oficiales de votación para la 
Elección cumplirá con los requisitos del Código para permitirles a los votantes votar “A 
FAVOR” o “EN CONTRA” de la Proposición antedicha, la cual se presentará en las boletas de 
votación básicamente de la siguiente forma: 

BOLETA OFICIAL DE VOTACIÓN 

ELECCIÓN ESPECIAL DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE 
PROPOSICIÓN A 

[  ] A FAVOR ) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

LA EMISIÓN DE $295,225,000 EN BONOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN Y EL 
EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL 
DISTRITO, INCLUSO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
NUEVA ESCUELA PREPARATORIA CON UN 
CENTRO INTEGRADO AMPLIO DE EDUCACIÓN 
TÉCNICA PROFESIONAL (CTE) Y LA COMPRA DE 
LOS PREDIOS NECESARIOS PARA EDIFICIOS 
ESCOLARES Y LA COMPRA DE NUEVOS 
AUTOBUSES ESCOLARES, Y LA IMPOSICIÓN DE UN 
IMPUESTO PARA EL PAGO DE ESTOS 

[  ] EN CONTRA 
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Sección 5. Personas habilitadas para votar.  Todos los votantes habilitados residentes 
del Distrito serán elegibles para votar en la Elección. 

Sección 6. Contrato(s) para la celebración de la Elección.  El Distrito acordó 
participar en una elección conjunta con el Condado de Harris y el Condado de Waller, cada uno 
de los cuales también celebrará una elección el Día de Elección y contrató al Administrador de 
Elecciones del Condado de Harris y al Administrador de Elecciones del Condado de Waller para 
que presten servicios electorales. Por la presente, se autoriza y aprueba la firma de tales contratos 
de elecciones conjuntas entre el Distrito y otras subdivisiones políticas y la contratación de 
servicios electorales.  

Sección 7. Precintos electorales, lugares de votación y horario de votación del Día de 
Elección; Funcionarios Electorales. (a) Los precintos electorales para la Elección para el área del 
Distrito ubicada dentro del Condado de Harris consistirán en el territorio dentro de los límites del 
Distrito situados dentro de un precinto electoral del Condado de Harris o más, los cuales llevarán 
los números de precinto indicados en el Anexo A adjunto e incorporado a la presente.  El lugar 
de votación para votar el Día de Elección de cada precinto electoral ubicado dentro del Condado 
de Harris será el que se indica en el Anexo A, o en ciertos otros lugares que de aquí en adelante 
puedan ser designados por el Administrador de Elecciones del Condado de Harris.   

(b) Los precintos electorales para la Elección para el área del Distrito ubicada dentro del 
Condado de Waller consistirán en el territorio dentro de los límites del Distrito situados dentro 
de un precinto electoral del Condado de Waller o más, los cuales llevarán los números de 
precinto indicados en el Anexo B adjunto e incorporado a la presente.  El lugar de votación para 
votar el Día de Elección de cada precinto electoral ubicado dentro del Condado de Waller será el 
que se indica en el Anexo B, o en ciertos otros lugares que de aquí en adelante puedan ser 
designados por el Administrador de Elecciones del Condado de Waller. 

(c) El Día de Elección, las casillas electorales de todos los precintos abrirán de 7:00 a.m. 
a 7:00 p.m. 

(d) El juez presidente y el juez presidente alterno de cada precinto serán designados en 
conformidad con los requisitos del Código Electoral. 

(e) En el caso de que el Superintendente determine en alguna u otra ocasión que (i) uno 
de los lugares de votación establecidos y designados en la presente, o más, resultara no 
disponible o no fuese adecuado para tal uso, o que sería para mayor beneficio del Distrito 
reubicar un lugar de votación o más, o (ii) uno de los jueces de precinto o jueces alternos 
designados resultara no cumplir con los requisitos o no estar disponible, por la presente, se 
autoriza al Superintendente a que designe y nombre por escrito lugares de votación, jueces de 
precinto o jueces alternos sustitutos, dando el aviso correspondiente que requiere el Código 
Electoral y que el Superintendente considere suficiente. 

Sección 8. Lugares, fechas y horarios de votación anticipada. (a) La votación 
anticipada en persona de todos los precintos electorales dentro del Condado de Harris se llevará a 
cabo en los lugares, las fechas y los horarios indicados en el Anexo A, adjunto e incorporado a la 
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presente, o en ciertos otros lugares que de aquí en adelante puedan ser designados por el 
Administrador de Elecciones del Condado de Harris.   

(b) La votación anticipada en persona de todos los precintos electorales dentro del 
Condado de Waller se llevará a cabo en los lugares, las fechas y los horarios indicados en el 
Anexo B, adjunto e incorporado a la presente, o en ciertos otros lugares que de aquí en adelante 
puedan ser designados por el Administrador de Elecciones del Condado de Waller.   

(c) Por la presente, se designa a Christy A. Eason, el Funcionario Electoral del 
Condado de Waller, como Oficial de Votación Anticipada para el Condado de Waller, para 
desempeñar dicha función para los votantes del Distrito que están habilitados en virtud de las 
leyes estatales y federales en el Condado de Waller.  Las solicitudes de boletas de votación para 
votar por correo para los residentes del Condado de Waller deben ser enviadas por correo a: 

Condado de Waller: 
Christy A. Eason 
Early Voting Clerk  
816 Wilkins Street 
Hempstead, TX 77445 

 (d) Por la presente se designa a Diane Trautman, Funcionaria Electoral del Condado 
de Harris, como Oficial de Votación Anticipada para el Condado de Harris, para desempeñar 
dicha función para los votantes del Distrito habilitados en virtud de las leyes estatales y federales 
en el Condado de Harris.  Las solicitudes de boletas de votación para votar por correo para los 
residentes del Condado de Harris deben ser enviadas por correo a: 

Condado de Harris: 
Diane Trautman  
Early Voting Clerk 
Attn: Elections Division 
PO Box 1148 
Houston, TX 77251-1148 

(e) Por la presente, se autoriza e instruye a cada Oficial de Votación Anticipada a que 
designe un consejo de boletas de votación anticipada y a los demás funcionarios necesarios para 
la celebración de la votación anticipada para la Elección. 

Sección 9. Celebración de la Elección.  Dicha Elección se llevará a cabo de acuerdo 
con el Código, salvo lo modificado por el Código de Educación de Texas y la Ley Federal de 
Derechos de Votación de 1965 y sus enmiendas, incluso, sobre todo, el Capítulo 272 del Código 
en relación con los requisitos bilingües. 

Sección 10. Aviso de Elección.  Se dará Aviso de la Elección en inglés, español, 
vietnamita y chino (mandarín) mediante: (i) la publicación de una copia sustancial de esta Orden 
de Elección una vez no antes del trigésimo día ni después del décimo día anteriores a la fecha 
programada de la Elección, en un periódico publicado en el Distrito; (ii) la colocación de una 
copia de esta Orden de Elección en la o las carteleras de anuncios utilizadas para colocar avisos 
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de las asambleas de la Junta de Síndicos y en tres lugares públicos dentro de los límites del 
Distrito no después del vigésimo primer día anterior a la fecha programada de la Elección; (iii) la 
colocación de una copia de esta Orden de Elección el Día de Elección y durante el periodo de 
votación anticipada en persona en un lugar destacado en cada lugar de votación; y (iv) la 
colocación de esta Orden de Elección, junto con el aviso de Elección, el contenido de la 
Proposición y cualquier boleta de votación de muestra preparada para la Elección, en el sitio web 
del Distrito durante los 21 días anteriores a la Elección.  También se dará Aviso de la Elección al 
secretario del condado del Condado de Waller y del Condado de Harris antes del 60.º día previo 
al Día de Elección.   

Sección 11. Medidas necesarias.  Por la presente, se autoriza e instruye al Presidente y 
al Secretario de la Junta de Síndicos y al Superintendente, con el asesoramiento del abogado y 
del asesor de bonos del Distrito, a que tomen todas y cada una de las medidas necesarias para 
cumplir con las disposiciones del Código y de la Ley Federal de Derechos de Votación para 
realizar y llevar a cabo la Elección, sean expresamente autorizadas en la presente o no. 

Sección 12. Divisibilidad.  Si cualquier disposición, sección, subsección, oración, 
cláusula o frase de esta Orden de Elección o la aplicación de ella a cualquier persona o conjunto 
de circunstancias es por alguna razón considerada inconstitucional, nula, inválida o inaplicable, 
ni las partes restantes de esta Orden de Elección ni su aplicación a otras personas o conjuntos de 
circunstancias se verán afectadas por ello, siendo la intención del Distrito al adoptar esta Orden 
de Elección que ninguna parte de ella o disposición o norma contenida en la presente sea 
inoperativa o falle debido a cualquier inconstitucionalidad, nulidad, invalidez o imposibilidad de 
aplicación de cualquier otra parte de ella, y todas las disposiciones de esta Orden de Elección se 
declaran divisibles a tales efectos. 

Sección 13. Fecha de entrada en vigencia.  Esta Orden de Elección entra en vigencia 
inmediatamente después de su aceptación y aprobación. 

[Sigue la página de firmas] 
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ACEPTADA Y APROBADA el 15 de julio de 2019. 

Presidente de la Junta de Síndicos 
Distrito Escolar Independiente de Waller 

ATESTIGUA: 

Secretario de la Junta de Síndicos 
Distrito Escolar Independiente de Waller 

(SELLO) 
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ORDEN PARA ENMENDAR LA ORDEN PARA CONVOCAR UNA ELECCIÓN  
DE BONOS PARA EDIFICIOS ESCOLARES 

ESTADO DE TEXAS § 
CONDADOS DE HARRIS Y DE WALLER § 
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE WALLER § 

EN VISTA DE QUE, la Junta de Síndicos (la “Junta”) del Distrito Escolar Independiente 
de Waller (el “Distrito”) halla y determina que es necesario, aconsejable y lo mejor para el 
Distrito enmendar determinadas secciones de su Orden para convocar a una elección de bonos 
para edificios escolares del 5 de noviembre de 2019 (la “Orden de Elección”) adoptada en una 
asamblea de la Junta, debidamente convocada y celebrada el 15 de julio de 2019; y 

EN VISTA DE QUE la Junta, en conformidad con las disposiciones pertinentes del 
Código Electoral de Texas, ha celebrado un Convenio de Elecciones Conjuntas con el Condado 
de Waller, Texas (“Condado de Waller”) y un contrato con el Administrador de Elecciones del 
Condado de Waller para recibir servicios electorales para su elección de bonos para edificios 
escolares del 5 de noviembre de 2019 (la “Elección”), como se expone en la Sección 6 de esta 
Orden para enmendar la Orden de Elección; y 

EN VISTA DE QUE la Junta procuró celebrar un Convenio de Elecciones Conjuntas con 
el Condado de Harris, Texas (“Condado de Harris”); sin embargo, el Administrador de 
Elecciones del Condado de Harris indicó al Distrito que el Condado de Harris no es capaz de 
proveer servicios electorales para la Elección del Distrito; y 

EN VISTA DE QUE la Sección 85.031 del Código Electoral de Texas (el “Código”) 
según las enmiendas del Proyecto de ley 1048 de la Cámara de Representantes de la 86.a

Legislatura de Texas, vigente al 1 de septiembre de 2019, requiere que el Distrito designe como 
un lugar de votación anticipada en el Condado de Harris para la Elección a un “lugar de votación 
del condado elegible” establecido por el Condado de Harris, a menos que el lugar de votación en 
cuestión sea una sede temporal de votación establecida bajo la Sección 85.062  del Código; y 

 EN VISTA DE QUE por la presente la Junta establece a Roberts Road Elementary, 
24920 Zube Rd, Hockley, Texas y a Waller High School, 20950 Field Store Rd Waller, Texas 
como sedes temporales de votación para la votación anticipada en el Condado de Harris para la 
Elección, en virtud de la Sección 85.062 del Código; y  

EN VISTA DE QUE por la presente la Junta designa a Christy Eason como Oficial de 
votación anticipada para la Elección; y  

EN VISTA DE QUE la Junta halla y declara que la asamblea en la cual se considera esta 
Orden para enmendar la Orden de Elección está abierta al público, y que se dio aviso público de 
la hora, el lugar y el propósito de la asamblea, según lo exige el Capítulo 551 del Código de 
Gobierno de Texas y sus enmiendas; Ahora, por lo tanto, 

LA JUNTA DE SÍNDICOS DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE 
WALLER ORDENA: 
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I. Enmiendas. Por la presente se enmiendan en su totalidad las siguientes secciones de la 
Orden de Elección: 

Sección 6. Contrato(s) para la celebración de la Elección.  El Distrito acordó 
participar en una elección conjunta con el Condado de Waller, que también celebrará una 
elección el Día de Elección y contrató al Administrador de Elecciones del Condado de 
Waller para que preste servicios electorales tanto en el Condado de Waller como en el 
Condado de Harris. Por la presente, se autoriza y aprueba la firma de dicho contrato de 
elecciones conjuntas entre el Distrito y el Condado de Waller y la contratación de 
servicios electorales.  

Sección 7. Precintos electorales, lugares de votación y horarios de votación 
del Día de Elección; Funcionarios electorales. (a) Los precintos electorales para la 
Elección para el área del Distrito ubicada dentro del Condado de Harris consistirán en el 
territorio dentro de los límites del Distrito situados dentro de un precinto electoral del 
Condado de Harris o más, en la dirección indicada en el Anexo A adjunto e incorporado 
a la presente.  El lugar de votación para votar el Día de Elección de cada precinto 
electoral ubicado dentro del Condado de Harris será el que se indica en el Anexo A, o en 
ciertos otros lugares que más adelante puedan ser designados por el Administrador de 
Elecciones del Condado de Harris.   

(b) Los precintos electorales para la Elección para el área del Distrito ubicada 
dentro del Condado de Waller consistirán en el territorio dentro de los límites del Distrito 
situados dentro de un precinto electoral del Condado de Waller o más, los cuales llevarán 
los números de precinto indicados en el Anexo A adjunto e incorporado a la presente.  El 
lugar de votación para votar el Día de Elección de cada precinto electoral ubicado dentro 
del Condado de Waller será el que se indica en el Anexo A, o en ciertos otros lugares que 
más adelante puedan ser designados por el Administrador de Elecciones del Condado de 
Waller. 

(c) El Día de Elección, las casillas electorales de todos los precintos abrirán de 
7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

(d) El juez presidente y el juez presidente alterno de cada precinto serán 
designados en conformidad con los requisitos del Código Electoral. 

(e) En el caso de que el Superintendente determine en alguna u otra ocasión que 
(i) uno de los lugares de votación establecidos y designados en la presente, o más, 
resultara no disponible o no fuese adecuado para tal uso, o que sería para mayor beneficio 
del Distrito reubicar un lugar de votación o más, o (ii) uno de los jueces de precinto o 
jueces alternos designados resultara no cumplir con los requisitos o no estar disponible, 
por la presente, se autoriza al Superintendente a que designe y nombre por escrito lugares 
de votación, jueces de precinto o jueces alternos sustitutos, dando el aviso 
correspondiente que requiere el Código Electoral y que el Superintendente considere 
suficiente. 
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Sección 8. Lugares, fechas y horarios de votación anticipada. (a) La votación 
anticipada en persona para los precintos electorales dentro del Condado de Harris se 
llevará a cabo en los lugares,  los horarios y las fechas indicados en el Anexo A, adjunto 
e incorporado a la presente, o en ciertos otros lugares que más adelante puedan ser 
designados por el Administrador de Elecciones del Condado de Harris.   

(b) La votación anticipada en persona para todos los precintos electorales dentro 
del Condado de Waller se llevará a cabo en los lugares, los horarios y las fechas 
indicados en el Anexo A, adjunto e incorporado a la presente, o en ciertos otros lugares 
que más adelante puedan ser designados por el Administrador de Elecciones del Condado 
de Waller.   

(c) Por la presente, se designa a la Funcionaria Electoral del Condado de 
Waller, Christy A. Eason, como Oficial de Votación Anticipada para el Condado de 
Waller y Oficial de Votación Anticipada para el Condado de Harris, para desempeñar 
dichas funciones para los votantes del Distrito que están habilitados en virtud de las leyes 
estatales y federales en el Condado de Waller y el Condado de Harris.  Las solicitudes de 
boletas de votación para votar por correo para los residentes del Condado de Waller y del 
Condado de Harris deberían ser enviadas por correo a: 

Condado de Waller: 
Christy A. Eason 
Early Voting Clerk  
816 Wilkins Street 
Hempstead, TX 77445 

(e) Por la presente se autoriza e instruye a la Oficial de Votación Anticipada a 
que designe un consejo de boletas de votación anticipada y a los demás funcionarios 
necesarios para la celebración de la votación anticipada para la Elección. 

II. Medidas necesarias.  Por la presente, se autoriza e instruye al Presidente y al Secretario 
de la Junta de Síndicos y al Superintendente, con el asesoramiento del abogado y del 
asesor de bonos del Distrito, a que tomen todas y cada una de las medidas necesarias para 
cumplir con las disposiciones del Código y de la Ley Federal de Derechos de Votación 
para realizar y llevar a cabo la Elección, sean expresamente autorizadas en la presente o 
no. 

III. Divisibilidad.  Si cualquier disposición, sección, subsección, oración, cláusula o frase de 
esta Orden para enmendar la Orden de Elección o la aplicación de ella a cualquier 
persona o conjunto de circunstancias es por alguna razón hallada inconstitucional, nula, 
no válida o imposible de hacer cumplir, ni las partes restantes de esta Orden para 
enmendar la Orden de Elección ni su aplicación a otras personas o conjuntos de 
circunstancias será afectada por esto, en tanto la intención del Distrito al adoptar esta 
Orden para enmendar la Orden de Elección es que ninguna parte de ella o disposición o 
regulación contenida en la presente llegue a ser inoperativa o falle debido a la 
inconstitucionalidad, nulidad, no validez o imposibilidad de cumplimiento de cualquier 
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otra parte de ella, y todas las disposiciones de esta Orden para enmendar la Orden de 
Elección se declaran divisibles a tales efectos. 

IV. Fecha de entrada en vigencia.  Esta Orden para enmendar la Orden de Elección entrará en 
vigencia inmediatamente después de ser aceptada y aprobada.  

[Sigue la página de firmas] 
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ACEPTADA Y APROBADA el 14 de octubre de 2019. 

Presidente de la Junta de Síndicos 
Distrito Escolar Independiente de Waller 

ATESTIGUA: 

Secretario de la Junta de Síndicos 
Distrito Escolar Independiente de Waller 

(SELLO) 
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債券選舉通告 

致 WALLER 獨立學區之合資格居民選民： 

茲定於 2019 年 11 月 5 日在 WALLER 獨立學區依據下述法令舉行選舉:： 
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關於舉行校舍債券選舉的命令 

TEXAS 州 § 

HARRIS 和 WALLER 縣 § 

WALLER 獨立學區 § 

鑑於，Waller 獨立學區（下稱「本區」）理事會（下稱「理事會」）認定，就下

文所列提案在本區內為本區舉行一次選舉是必要且可取的； 

鑑於，根據 Texas 州選舉法的相關規定，理事會意與 Texas 州 Harris 縣（下稱

「Harris 縣」）和 Texas 州 Waller 縣（下稱「Waller 縣」）簽訂一項聯合選舉協議，並

與 Harris 縣選舉行政官簽訂聯合選舉協議，與 Waller 縣選舉行政官簽訂聯合選舉協議，

選舉服務合約，簽訂本命令第 6條規定的選舉服務合約；以及 

鑑於，理事會裁定並宣布，審議本命令的會議已按法律要求向公眾開放，且關於上

述會議時間、地點和主題的通知已依照 Texas 州政府法（修訂版）第 551 章之規定發出；

故此， 

WALLER 獨立學區理事會現命令如下： 

第 1節。 裁定。(a) 本選舉命令前言所含聲明真實無誤，特此將其採納為「事

實認定」及本命令可執行規定的一部分。 

 (b) 若債券發行獲選民授權，則可徵收充足的稅款，不限稅率或稅額，以償付債

券的每年本息以及任何信貸協議的費用。根據截至本選舉命令日期的市場情況，若債券之

發行獲批准，則本區的預期總稅率為每 100 美元可徵稅估值收稅 1.52 美元，即以下稅率

之和：(i)最近通過的運營和維護稅率，即每 100 美元可徵稅估值收稅 1.04 美元；(ii)本

區已投票通過之未償債務（含債券）的預期稅率，即每 100 美元可徵稅估值預計收稅

0.48 美元。此預期總稅率根據本區財務顧問及估價區的預測得出，給出預測時，不保證

上述預測會實現。債券發行時，實際總稅率將取決於現行利率、本區內可徵稅不動產的估

值、州政府永久學校基金保證以及一般市場條件等。   

(c) 截至本區本財政年度開始時，  

1. 本區債務的未償本金總計 121,100,000 美元； 

2. 本區債務的未償利息總計 67,115,725 美元；以及  

3. 截至本選舉命令被採納之日，本區的從價償債稅率為每 100 美元可徵

稅財產收稅 0.40 美元。   

此等裁定中包含的聲明 (i) 以本選舉命令採納之日本區可獲知的信息（含本區財

務顧問的預測）為依據，(ii) 必然包含各種預估和預測，而這些預估和預測會根據債券
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發行（依據本選舉命令）時的事實、環境和條件而變化，以及(iii) 無意與選民或其他人

簽訂合同或者限制理事會根據本選舉命令中的其他條款發行債券的權力。因此，實際稅

率、利率、到期日、未償還債務總額與該等債務的利息可能會改變，並在債券發行之後確

定。若本子節和本選舉命令中的其他條款存在衝突，則以上述其他條款為準。   

第 2 節。 下令舉行的選舉；日期。選舉（下稱“選舉”）應在 2019 年 11 月 5

日，星期二（下稱“選舉日”）在本區內舉行，根據 Texas 州選舉法(下稱"法規")。   

第 3 節。 提案。選舉中須依法向本區之合資格選民呈交以下提案（下稱「提

案」），提案應規定待授權之債券的目的、本金金額及最晚到期日： 

WALLER 獨立學區 特選 

提案 A 

WALLER 獨立學區（下稱「本區」）理事會（下稱「理事會」）將被授權在

一個或多個系列或分期, 發行 295,225,000 美元的本區債券，以便支付本區

校舍大樓的建造、取得和設備購置，包括建造帶有集成綜合職業技術教育

（CTE）設施的新高中學校，購置學校建築所必需的土地，購買技術和安全

升級以及用其購買校舍大樓的必要用地，購買校車，其債券會以多個批次

（或分期）發行，並將分批到期或以發行日起四十年為限，並且計息的利率

不應超過現在或日後法定之最高利率，如於發行時由本行政區理事會自行審

酌後所做的決議所示；理事會是否獲得授權，不限制與稅率或稅額，向本行

政區內所有可課稅之產業徵收從價稅並以從價稅為抵押，並使其受到徵稅及

徵收，藉以支付前述債券之本金和利息，獲授權參與任何與該債券相關所簽

署之信貸協議的成本；並藉以支付前述待發行之債券，以及依憲法和 TEXAS

州法律 （包括州教育法）所發行的前述待徵稅、抵押、徵收的稅金？ 

第 4節。 正式選票。(a)在此選舉和提前投票的投票，應使用依法批准的與本

區根據本命令第 6條簽訂選舉服務合約的組織的投票系統和選票。 

(b) 選舉所需設備和正式選票的製備應符合選舉法之要求，以使選民可對上述提

案投「贊成」或「反對」票，上述提案應大致以如下形式列明於選票之上： 
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正式選票 

獨立學區 特選 

提案 A 

[  ]  贊成 ) 

) 

) 

)

發行數額為 295,225,000 美元的債券，用於本區學校大樓

的建造、取得和設備購置，包括建造帶有集成綜合職業技

術教育（CTE）設施的新高中學校，以及購置所必需的學

校用地，以及購買新校車，以及徵收稅費用於支付。 
[  ]  反對 

第 5節。 合資格投票人士。本區所有居民、合資格選民均享有在本次選舉中投

票的權利。 

第 6節。 舉行選舉合約本區同意與 Harris 縣和 Waller 縣舉辦聯合選舉，其同

樣在選舉日舉行選舉，並與 Harris 縣選舉行政官和 Waller 縣選舉行政官就選舉服務簽訂

了合約。現授權並批准本區與其他政治轄區執行此類聯合選舉合同以及簽署選舉選舉服務

合約。  

第 7 節。 選舉選區、投票地點和選舉日投票時間；選舉官員。(a)本區位於

Harris 縣內之選舉之選舉選區由坐落在一個或多個 Harris 縣選舉選區的本區邊界內屬地

組成，選區編號見隨附並包含於本選舉命令的附件 A。選舉日位於 Harris 縣內各選舉選

區的投票地點為附件 A中規定的地點、或此類其他地點由 Harris 縣選舉行政官指定。   

(b)本區位於 Waller 縣內之選舉之選舉選區由坐落在一個或多個 Waller 縣選舉選

區的本區邊界內屬地組成，選區編號見隨附並包含於本選舉命令的附件 B。選舉日位於

Waller 縣內各選舉選區的投票地點為附件 B 中規定的地點、或此類其他地點由 Waller 縣

選舉行政官指定。 

(c)各選區投票站在選舉日的開放時間為上午 7:00 至晚上 7:00。 

(d)各選區的首席法官及候補首席法官應根據選舉法的規定任命。 

(e)本區總監可隨時認定(i)一個或多個依據本文設立並指定的投票站無法使用或不

適合選舉用途，或將一個或多個投票站遷移至他處以符合本區的利益；或者(ii)選區法官

或後補選舉法官不再符合任職資格或無法繼續任職。本區總監現獲准可在出現上述情況時

以書面形式更換投票站或指定並委任選舉法官或後補選舉法官，但此類書面通知須符合選

舉法規定並且由本區總監認為理由充分。 

第 8節。 提前投票地點、日期和時間。(a)Harris 縣所有選舉選區的親自出席

提前投票將按隨附並包含於本命令的附件 A 中所述的地點、時間和日期、或 Harris 縣選

舉行政官此後指定的該等其他地點舉行。   
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(b)Waller 縣所有選舉選區的親自出席提前投票將按隨附並包含於本命令的附件 B

中所述的地點、時間和日期、或 Waller 縣選舉行政官此後指定的該等其他地點舉行。   

(c) Waller 縣選舉官員，Christy A. Eason，在此被指派為 Waller 縣提前投票

書記官根據 Waller 縣州法和聯邦法之下得以為本區合乎資格的選民行使其職責。Waller

縣居民若要申請以郵寄方式投出的選票，請將申請郵寄至： 

Waller 縣： 

Christy A. Eason 

Early Voting Clerk 

816 Wilkins Street 

Hempstead, TX 77445 

 (d) Harris 縣選舉官員，Diane Trautman，在此被指派為 Harris 縣提前投票書

記官根據 Harris 縣州法和聯邦法之下得以為那些本區合乎資格的選民行使其職責。

Harris 縣居民若要申請以郵寄方式投出的選票，請將申請郵寄至： 

Harris 縣： 

Diane Trautman  

Early Voting Clerk 

Attn: Elections Division 

PO Box 1148 

Houston, TX 77251-1148 

(e) 提前投票書記員在此被授權並指示可爲進行提前投票指派提前投票選票委員

會和其他工作人員。 

第 9節。 執行選舉。上述選舉應根據選舉法舉行，唯經 Texas 州教育法和

1965 年聯邦投票權法案（修訂版）（特別是關於雙語要求的選舉法第 272 章）修改者除

外。 

第 10 節。 選舉通知。應通過下述方式發出本選舉通知的英語、西班牙語、越南

語和中文（普通話）版本：(i) 在本區發行的報紙上發布一次本選舉命令的實質性副本

（發布時間不得早於預定選舉日期前第 30 天，亦不得晚於預定選舉日期前第 10 天）；

(ii) 在用於張貼理事會會議通知的公告欄、本系統內至少三(3)個公共場所張貼本選舉命

令通知的副本（張貼時間不得早於預定選舉日期前第 21 天）；(iii) 在選舉日及亲自出

席提前投票期間將本選舉命令的副本張貼於各投票站的醒目位置；以及 (iv) 在本區網站

上發布本選舉命令、選舉通知及提案內容以及為選舉準備的任何樣本選票（發布時間為選

舉前之前的 21 天）。選舉通知應提供給 Waller 縣和 Harris 縣選民登記之縣書記官，不

得晚於選舉日的前 60 天。   
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第 11 節： 必要行動。茲授權並指示（與本區代表律師和債券法律顧問進行商議

的）理事会主席及秘书和學區總監，在舉行選舉的過程中採取一切必要行動以符合選舉

法、聯邦投票權法案和選舉服務協議的規定，無論本命令是否明確授權其採取該等行動。 

第 12 節。 可分割性。若因故認為本选举命令中的任何規定、小節、子節、句

子、條款或段落或向任何人或在任何條件下應用上述規定、小節、子節、句子、條款或段

落不符合憲法、無效或不可強制執行，則本选举命令的其餘部分及對其他人或在其他條件

下的應用不受此影響；本区在採納本选举命令時，意欲使本选举命令中的任何部分或其中

包含的任何規定或規則均不會因本选举命令中的任何其他部分之不合憲法、無效或不可強

制執行而不可執行，特此宣告，就該目的而言，本选举命令中的所有規定均是可分割的。 

第 13 節。 生效日期。此選舉命令經通過和批准後立即生效。 

[以下是簽字頁] 
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本命令於 2019 年 7 月 15 日通過及批准。 

理事會主席 

Waller 獨立學區 

見證： 

理事會秘書 

Waller 獨立學區 

（印鑑） 
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關於舉行學校大樓債券選舉的命令之修訂令 

TEXAS 州 § 

HARRIS 和 WALLER 縣 § 

WALLER 獨立學區 § 

鑑於，Waller 獨立學區（下稱「本區」）理事會（下稱「理事會」）裁定並認

定，為了本區的最大利益，有必要並適宜修訂其關於在 2019 年 11 月 5 日舉行學校大樓債

券選舉的命令（下稱「選舉命令」）的部分章節，該命令是在於 2019 年 7 月 15 日正式召

開和舉行的一次會議中獲得採納的；以及 

鑑於，根據 Texas 州選舉法的相關規定，理事會已與 Texas 州 Waller 縣（下稱

「Waller 縣」）及 Waller 縣選舉行政官簽訂一項聯合選舉協議，以按本选举命令之修訂

令第 6節所述，為其 2019 年 11 月 5 日學校大樓債券選舉（下稱「選舉」）簽訂選舉服務

合約；以及 

鑑於，理事會尋求與 Texas 州 Harris 縣（下稱「Harris 縣」）簽訂聯合選舉協

議；但是，Harris 縣選舉行政官向本區表示，Harris 縣無法為本區選舉提供選舉服務；

以及 

鑑於，經 Texas 州第 86 届立法機關第 1048 號眾議院法案修訂，自 2019 年 9 月 1

日起生效的 Texas 州選舉法（下稱「法案」）第 85.031 節規定，本區應指定一所由

Harris 縣設立的「合資格縣投票所」作為 Harris 縣在本次選舉中用於提前投票的投票

所，除非相關投票所是根據法規第 85.062 節設立的臨時分支投票所；以及 

 鑑於，董事會特此依照法規第 85.062 節的規定，將 Roberts Road 小學（地址：

24920 Zube Rd, Hockley, Texas）和 Waller 高中（地址：20950 Field Store Rd 

Waller, Texas）設立為 Harris 縣在本次選舉中用於提前投票的臨時分支投票所；以及  

鑑於，理事會特此任命 Christy Eason 擔任本次選舉的提前投票專員；以及  

鑑於，理事會裁定並宣布，審議本選舉命令之修訂令的會議已按法律要求向公眾開

放，且關於上述會議時間、地點和主題的通告已依照 Texas 州政府法（修訂版）第 551 章

之規定發出；故此， 

WALLER 獨立學區理事會現命令如下： 

I. 修訂。 現對選舉命令的以下各節進行全文修訂： 

第 6節。 舉行選舉的合約。本區同意與同樣在選舉日舉行選舉的

Waller 縣舉辦聯合選舉，並與 Waller 縣選舉行政官就 Waller 縣及 Harris 縣的選

舉服務簽訂合約。現授權並批准本區與 Waller 縣之間簽訂上述聯合選舉合約並簽

訂選舉服務合約。  
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第 7節。 選區、投票日投票地點及投票時間；選舉官員。(a) 對於本區

位於 Harris 縣境內的區域，本次選舉之選區由坐落在一個或多個 Harris 縣選區的

本區邊界內屬地組成，其地址見隨附並包含於本選舉命令的附件 A。選舉日位於

Harris 縣境內各選區的投票地點為附件 A 中規定的地點、或 Harris 縣選舉行政官

於此後指定的該等其他地點。   

(b) 對於本區位於 Waller 縣境內的區域，本次選舉之選區由坐落在一個或

多個 Waller 縣選區的本區邊界內屬地組成，選區編號見隨附並包含於本選舉命令

的附件 A。選舉日位於 Waller 縣境內各選區的投票地點為附件 A 中規定的地點、

或 Waller 縣選舉行政官於此後指定的該等其他地點。 

(c) 所有選區的投票站在選舉日的開放時間為上午 7:00 至晚上 7:00。 

(d) 各選區的首席法官及候補首席法官應根據選舉法的規定任命。 

(e) 若學區總監不時認定 (i) 一個或多個據此設立並指定的投票所無法使

用或不適合選舉用途，或將一個或多個投票所遷移至他處符合本區最佳利益，或者 

(ii) 某選區法官或後補法官不符合任職資格或無法繼續任職，則特此授權學區總

監以書面形式更換投票所或指定並委任選區法官或後補法官，但需要按選舉法規定

發出其認為充分的通告。 

第 8節。 提前投票地點、日期和時間。(a)Harris 縣所有選區的親自出

席提前投票將按隨附並包含於本命令的附件 A 中所述的地點、時間和日期、或

Harris 縣選舉行政官此後指定的該等其他地點舉行。   

(b)Waller 縣所有選區的親自出席提前投票將按隨附並包含於本命令的附件

A 中所述的地點、時間和日期、或 Waller 縣選舉行政官此後指定的該等其他地點

舉行。   

(c) 現指定 Waller 縣選舉官員 Christy A. Eason 擔任 Waller 縣提前投

票專員及 Harris 縣提前投票專員，為位於 Waller 縣及 Harris 縣、根據州法與聯

邦法規定享有選舉資格之本區選民履行相關職責。Waller 縣及 Harris 縣居民若要

申請以郵寄方式投出的選票，請將申請郵寄至： 

Waller 縣： 

Christy A. Eason 

Early Voting Clerk  

816 Wilkins Street 

Hempstead, TX 77445 

(e) 現授權並指示提前投票專員為舉行提前投票而指定所需的提前投票選

票委員會和其他官員。 
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II. 必要行動。茲授權並指示（與本區代表律師和債券法律顧問進行商議的）理事会主

席及秘書長和學區總監，在舉行選舉的過程中採取一切必要行動以符合選舉法、聯

邦投票權法案和選舉服務協議的規定，無論本命令是否明確授權其採取該等行動。 

III. 可分割性。若因故認為本选举命令之修訂令中的任何規定、小節、子節、句子、條

款或段落或向任何人或在任何條件下應用上述規定、小節、子節、句子、條款或段

落不符合憲法、無效或不可強制執行，則本选举命令之修訂令的其餘部分及對其他

人或在其他條件下的應用不受此影響；本区在採納本选举命令之修訂令時，意欲使

本选举命令之修訂令中的任何部分或其中包含的任何規定或規則均不會因本选举命

令之修訂令中的任何其他部分之不合憲法、無效或不可強制執行而不可執行，特此

宣告，就該目的而言，本选举命令之修訂令中的所有規定均是可分割的。 

IV. 生效日期。本选举命令之修訂令經通過和批准後立即生效。  

[以下是簽字頁] 
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以上命令已於 2019 年 10 月 14 日獲通過及批准。 

理事會主席 

Waller 獨立學區 

見證： 

理事會秘書長 

Waller 獨立學區 

（印鑑） 
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THÔNG BÁO VỀ CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU 

GỬI CÁC CỬ TRI CƯ DÂN HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA HỌC KHU ĐỘC LẬP WALLER: 

THEO ĐÂY XIN THÔNG BÁO một cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong KHU HỌC CHÁNH 
ĐỘC LẬP WALLER vào ngày 5 tháng Mười Một, 2019, theo lệnh sau đây: 
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LỆNH YÊU CẦU TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU  
XÂY TÒA NHÀ TRƯỜNG HỌC 

TIỂU BANG TEXAS § 
CÁC QUẬN HARRIS VÀ WALLER § 
HỌC KHU ĐỘC LẬP WALLER § 

XÉT THẤY RẰNG, Hội Đồng Quản Trị ("Hội Đồng Quản Trị") Học Khu Độc Lập 
Waller ("Học Khu") nhận định và quyết định cần và nên yêu cầu và tổ chức một cuộc bầu cử cho 
và trong phạm vi Học Khu để biểu quyết về kế hoạch đề nghị được trình bày trong phần sau đây; 
và 

XÉT THẤY RẰNG, Hội Đồng Quản Trị, chiếu theo các điều khoản quy định hiện hành 
của Bộ Luật Bầu Cử Texas, dự định thực hiện Thỏa Thuận Tổ Chức Bầu Cử Kết Hợp với Quận 
Harris, Texas ("Quận Harris")và Quận Waller, Texas (“Quận Waller”) và ký Thỏa Thuận Tổ 
Chức Bầu Cử Kết Hợp với Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử của Quận Harris và ký Thỏa Thuận 
Tổ Chức Bầu Cử Kết Hợp với Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử của Quận Waller để thuê nhà 
thầu cung cấp các dịch vụ bầu cử như quy định trong Mục 6 của Lệnh này; và 

XÉT THẤY RẰNG, Hội Đồng Quản Trị nhận định và quyết định rằng cuộc họp xem xét 
Lệnh Bầu Cử này được tổ chức công khai, và thời gian, địa điểm và mục đích của cuộc họp đã 
được thông báo công khai, theo quy định của Chương 551, Bộ Luật Chính Quyền Texas, bản tu 
chính; Vì vậy bây giờ, 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌC KHU ĐỘC LẬP WALLER RA LỆNH: 

Mục 1.  Kết luận.  (a)  Các câu trình bày trong phần mở đầu của Lệnh Bầu Cử này 
là đúng và trung thực, và theo đây được phê chuẩn là kết luận thực tế và nằm trong các điều 
khoản hoạt động của Lệnh này.  

 (b) Nếu việc phát hành các trái phiếu được các cử tri cho phép, các mức thuế suất 
thỏa đáng, mà không giới hạn ở mức thuế hoặc số tiền thuế, để trả tiền gốc và lãi suất hàng năm 
của các trái phiếu và chi phí của bất kỳ hợp đồng tín dụng nào có thể được áp dụng.  Dựa trên 
các điều kiện thị trường tính đến ngày ban hành Lệnh Bầu Cử này, nếu các trái phiếu được phép 
phát hành, tổng mức thuế ước tính của Học Khu dự kiến là khoảng $1.52 trên mỗi $100 giá trị 
được xác định phải đóng thuế, là tổng của (i) mức thuế suất được phê chuẩn gần đây nhất cho 
các hoạt động và bảo trì, nghĩa là $1.04 trên mỗi $100 giá trị định giá phải đóng thuế, cộng với 
(ii) mức thuế suất ước tính cho các khoản nợ đã được bỏ phiếu của Học Khu, bao gồm cả các trái 
phiếu nói trên, dự kiến sẽ là khoảng $0.48 trên mỗi $100 giá trị được xác định phải đóng thuế.  
Tổng mức thuế ước tính này là dựa trên các dự báo có được từ cố vấn tài chánh của Học Khu và 
cơ quan định giá, và được cung cấp mà không bảo đảm rằng các dự báo đó sẽ thành hiện thực.   
Vào thời điểm phát hành trái phiếu, ngoài các yếu tố khác, tổng mức thuế thực tế sẽ tùy thuộc 
vào các mức lãi suất hiện hành, giá trị định thuế của bất động sản phải đóng thuế trong Học Khu, 
tình trạng có sẵn Bảo Đảm Quỹ Học Đường Thường Trực và các điều kiện thị trường thông 
thường.   

(c) Tính đến ngày bắt đầu năm tài khóa hiện tại của Học Khu,  
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1. tổng số tiền gốc chưa trả của các khoản nợ của Học Khu là $121,100,000; 

2. tổng số tiền lãi suất chưa trả của các khoản nợ của Học Khu là 
$67,115,725; và  

3. mức thuế giá trị tài sản để trả nợ của Học Khu tính đến ngày thông qua 
Lệnh Bầu Cử này là $0.40 trên mỗi $100 giá trị bất động sản phải đóng 
thuế.   

Các câu trình bày trong các kết luận này (i) là dựa trên thông tin có sẵn cho Học Khu vào 
ngày thông qua Lệnh Bầu Cử này, bao gồm cả các dự báo có được từ chuyên gia cố vấn tài 
chánh của Học Khu, (ii) nhất thiết bao gồm các mức ước tính và dự báo có thể thay đổi dựa trên 
thực tế, hoàn cảnh và điều kiện vào thời điểm phát hành các trái phiếu được phê chuẩn theo Lệnh 
Bầu Cử này và (iii) không nhằm mục đích tạo một giao kèo với các cử tri hoặc giới hạn thẩm 
quyền của Hội Đồng Quản Trị về phát hành trái phiếu theo các điều khoản khác có trong Lệnh 
Bầu Cử này.  Do đó, các mức thuế, mức lãi suất, ngày đáo hạn, tổng số nợ chưa trả và lãi suất 
của khoản nợ đó trên thực tế sẽ khác nhau và sẽ được xác định sau khi phát hành trái phiếu.  
Trong phạm vi có mâu thuẫn giữa tiểu mục này và các điều khoản khác của Lệnh Bầu Cử này, 
các điều khoản khác đó sẽ có hiệu lực hơn.    

Mục 2.  Cuộc Bầu Cử Được Lệnh Tổ Chức; Ngày. Một cuộc bầu cử ("Cuộc Bầu 
Cử") sẽ được tổ chức cho và trong phạm vi Học Khu vào thứ Ba, ngày 5 tháng Mười một, 2019 
("Ngày Bầu Cử"), theo quy định của Bộ Luật Bầu Cử Texas ("Bộ Luật").   

Mục 3.  Kế Hoạch Đề Nghị.  Tại Cuộc Bầu Cử, kế hoạch đề nghị ("Kế Hoạch Đề 
Nghị") sau đây, quy định các mục đích tổ chức bầu cử, số tiền vốn và ngày đáo hạn tối đa cho 
các trái phiếu sẽ được biểu quyết phê chuẩn, sẽ được đệ trình cho các cử tri hội đủ điều kiện của 
Học Khu theo quy định của luật pháp: 

CUỘC BẦU CỬ ĐẶC BIỆT CỦA HỌC KHU ĐỘC LẬP WALLER 
KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A 

BAN QUẢN TRỊ ("BAN QUẢN TRỊ") HỌC KHU ĐỘC LẬP WALLER ("HỌC 
KHU") CÓ ĐƯỢC PHÉP PHÁT HÀNH VÀ BÁN CÁC TRÁI PHIẾU CỦA 
KHU HỌC CHÁNH, THEO MỘT HOẶC NHIỀU ĐỢT, VỚI SỐ TIỀN LÀ 
$295,225,000 ĐỂ XÂY DỰNG, MUA LẠI VÀ TRANG BỊ CHO CÁC TÒA 
NHÀ TRƯỜNG HỌC TRONG HỌC KHU, TRONG ĐÓ BAO GỒM  XÂY 
MỘT TRƯỜNG TRUNG HỌC MỚI VỚI MỘT KHU NHÀ GIÁO DỤC DẠY 
NGHỀ TOÀN DIỆN, MUA CÁC ĐỊA ĐIỂM MỚI ĐỂ XÂY CÁC TÒA NHÀ 
HỌC ĐƯỜNG, MUA CÁC NÂNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ AN NINH, VÀ 
MUA CÁC XE BUÝT HỌC ĐƯỜNG MỚI, TRONG ĐÓ CÁC TRÁI PHIẾU 
NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC PHÁT HÀNH LÀM NHIỀU ĐỢT HOẶC NHIỀU KỲ, 
ĐÁO HẠN ĐỊNH KỲ HOẶC KHÔNG QUÁ 40 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHÁT 
HÀNH, VÀ SẼ CHỊU BẤT KỲ (CÁC) MỨC LÃI SUẤT NÀO, KHÔNG QUÁ 
MỨC TỐI ĐA HIỆN ĐANG HOẶC SAU NÀY SẼ ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO 
PHÉP, TÙY THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌC KHU, 
TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀO THỜI 
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ĐIỂM PHÁT HÀNH; VÀ BAN QUẢN TRỊ CÓ ĐƯỢC PHÉP ĐÁNH THUẾ, 
ÁP DỤNG, VÀ YÊU CẦU ĐÁNH THUẾ VÀ THU CÁC KHOẢN THUẾ GIÁ 
TRỊ TÀI SẢN HÀNG NĂM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN CHỊU 
THUẾ TRONG PHẠM VI HỌC KHU, Ở MỨC ĐỦ, MÀ KHÔNG GIỚI HẠN 
MỨC THUẾ HOẶC SỐ TIỀN THUẾ, ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦA CÁC 
TRÁI PHIẾU NÓI TRÊN VÀ CHI PHÍ CỦA BẤT KỲ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG 
NÀO ĐÃ KÝ HOẶC ĐƯỢC CHO PHÉP DỰ KIẾN TRƯỚC HOẶC LIÊN 
QUAN ĐẾN CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ; CÁC TRÁI PHIẾU NÀY SẼ ĐƯỢC 
PHÁT HÀNH VÀ CÁC KHOẢN THUẾ NÓI TRÊN SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG, VÀ 
THU CHIẾU THEO HIẾN PHÁP VÀ LUẬT PHÁP TIỂU BANG TEXAS, BAO 
GỒM CẢ BỘ LUẬT GIÁO DỤC TEXAS HAY KHÔNG? 

Mục 4.  Lá Phiếu Chính Thức.  (a)  Việc bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử, và thủ tục 
bỏ phiếu sớm của cuộc bầu cử này, sẽ sử dụng các lá phiếu và hệ thống bỏ phiếu đã được phê 
chuẩn hợp pháp của các bên ký hợp đồng cung cấp các dịch vụ bầu cử với Học Khu, chiếu theo 
Mục 6 của Lệnh này.  

(b) Việc chuẩn bị phương tiện máy móc cần thiết và lá phiếu chính thức cho Cuộc 
Bầu Cử sẽ theo đúng các quy định của Bộ Luật để cho phép các cử tri bỏ phiếu “THUẬN” hoặc 
“CHỐNG” với Kế Hoạch Đề Nghị nói trên, và Kế Hoạch Đề Nghị này sẽ được trình bày trên lá 
phiếu chủ yếu dưới dạng như sau: 

LÁ PHIẾU CHÍNH THỨC 

CUỘC BẦU CỬ ĐẶC BIỆT CỦA HỌC KHU ĐỘC LẬP 
KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A 

[  ] THUẬN ) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TRỊ GIÁ $295,225,000 
ĐỂ XÂY DỰNG, MUA LẠI VÀ TRANG BỊ CÁC TÒA 
NHÀ TRƯỜNG HỌC TRONG HỌC KHU, TRONG ĐÓ 
BAO GỒM  XÂY MỘT TRƯỜNG TRUNG HỌC MỚI VỚI 
MỘT KHU NHÀ GIÁO DỤC DẠY NGHỀ TOÀN DIỆN, 
MUA CÁC ĐỊA ĐIỂM MỚI ĐỂ XÂY CÁC TÒA NHÀ 
HỌC ĐƯỜNG, MUA CÁC NÂNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ 
AN NINH, VÀ MUA CÁC XE BUÝT HỌC ĐƯỜNG MỚI, 
VÀ ĐÁNH THUẾ ĐỂ TRẢ CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ 

[  ] CHỐNG 

Mục 5.  Những người hội đủ điều kiện bỏ phiếu.  Tất cả các cử tri cư dân đủ điều 
kiện của Học Khu sẽ hội đủ điều kiện bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử. 

Mục 6. (Các) hợp đồng tổ chức bầu cử.   Học Khu đồng ý tham gia một cuộc bầu 
cử kết hợp với Quận Harris và Quận Waller, mỗi bên này cũng sẽ tổ chức một cuộc bầu cử vào 
Ngày Bầu Cử và đã ký hợp đồng với Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử của Quận Harris và Quản 
Trị Viên phụ trách Bầu Cử của Quận Waller để cung cấp các dịch vụ bầu cử.  Việc ký các hợp 
đồng tổ chức bầu cử kết hợp giữ Cơ Quan và các phân khu chính trị khác và việc ký hợp đồng 
cho các dịch vụ bầu cử theo đây được cho phép và được phê chuẩn.   
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Mục 7. Các Phân Khu Bầu Cử, Các Địa Điểm Bỏ Phiếu và Giờ Bỏ Phiếu vào 
Ngày Bầu Cử; Các Viên Chức Bầu Cử. (a) Các phân khu bầu cử cho Cuộc Bầu Cử cho khu vực 
Học Khu nằm trong Quận Harris sẽ bao gồm phần địa giới nằm trong ranh giới Học Khu ở trong 
một hoặc nhiều phân khu bầu cử của Quận Harris, với số phân khu quy định trong Phụ Lục A
kèm theo đây và được đưa vào trong Lệnh này.  Địa điểm bỏ phiếu để bỏ phiếu vào Ngày Bầu 
Cử cho mỗi phân khu bầu cử nằm trong Quận Harris sẽ như quy định trong Phụ Lục A, hoặc tại 
các địa điểm khác sau này có thể được Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử Quận Harris ấn định.   

(b) Các phân khu bầu cử cho Cuộc Bầu Cử sẽ bao gồm phần địa giới nằm trong ranh giới 
Khu Học Chánh ở trong Quận Waller sẽ bao gồm phần địa giới nằm trong ranh giới Học Khu 
nằm trong một hoặc nhiều phân khu bầu cử của Quận Waller, có số phân khu quy định trong 
Phụ Lục B kèm theo đây và được đưa vào trong Lệnh này.  Địa điểm bỏ phiếu để bỏ phiếu vào 
Ngày Bầu Cử cho mỗi phân khu bầu cử nằm trong Quận Waller sẽ như quy định trong Phụ Lục 
B, hoặc tại các địa điểm khác sau này có thể được Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử Quận Waller 
ấn định. 

(c) Vào Ngày Bầu Cử, các địa điểm phòng phiếu cho tất cả các phân khu sẽ mở cửa từ 7 
giờ sáng đến 7 giờ tối. 

(d) Trưởng ban điều hành và trưởng ban điều hành dự khuyết cho mỗi phân khu sẽ được 
bổ nhiệm theo quy định của Bộ Luật Bầu Cử.  

(e) Trong trường hợp Giám Đốc Học Khu đôi khi thấy rằng (i) một hoặc nhiều địa điểm 
phòng phiếu được thiết lập và quy định trong tài liệu này sẽ không có sẵn hoặc không phù hợp 
cho mục đích sử dụng đó, hoặc việc dời một hoặc nhiều địa điểm phòng phiếu sẽ có lợi nhất cho 
Học Khu, hoặc (ii) trưởng ban điều hành hoặc trưởng ban điều hành dự khuyết không hội đủ điều 
kiện hoặc không rảnh để đảm nhận chức vụ, Giám Đốc Học Khu theo đây được phép ấn định và 
bổ nhiệm bằng văn bản các địa điểm phòng phiếu, các trưởng ban điều hành hoặc trưởng ban 
điều hành dự khuyết, và thông báo việc đó theo đúng quy định của Bộ Luật Bầu Cử và khi Giám 
Đốc Học Khu thấy thỏa đáng. 

Mục 8. Các Địa Điểm và Ngày Giờ Bỏ Phiếu Sớm.  (a)  Thủ tục đích thân tới bỏ 
phiếu sớm cho tất cả các phân khu bầu cử trong phạm vi Quận Harris sẽ diễn ra tại các địa điểm 
và ngày giờ quy định trong Phụ Lục A kèm theo đây và được đưa vào trong lệnh này, hoặc tại 
các địa điểm khác sau này có thể được Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử Quận Harris ấn định.    

(b)  Thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm cho tất cả các phân khu bầu cử trong phạm vi 
Quận Waller sẽ diễn ra tại các địa điểm và ngày giờ quy định trong Phụ Lục B kèm theo đây và 
được đưa vào trong lệnh này, hoặc tại các địa điểm khác sau này có thể được Quản Trị Viên phụ 
trách Bầu Cử Quận Waller ấn định.    

(c) Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử Quận Waller, bà Christy A. Eason, theo đây 
được bổ nhiệm làm Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm cho Quận Waller để thực hiện các công 
việc cho các cử tri Học Khu hội đủ điều kiện theo luật tiểu bang và liên bang ở Quận Waller.  
Đơn xin lá phiếu bầu bằng thư của các cư dân Quận Waller vui lòng gửi qua thư bưu điện tới: 
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Quận Waller: 
Christy A. Eason 
Early Voting Clerk  
816 Wilkins Street 
Hempstead, TX 77445 

 (d) Viên Chức Bầu Cử Quận Harris, bà Diane Trautman, theo đây được bổ 
nhiệm làm Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm cho Quận Harris để thực hiện các công việc cho các 
cử tri Học Khu hội đủ điều kiện theo luật tiểu bang và liên bang ở Quận Harris.  Đơn xin lá phiếu 
bầu bằng thư của cư dân Quận Harris vui lòng gửi qua thư bưu điện tới: 

Quận Harris:  
Diane Trautman  
Early Voting Clerk 
Attn: Elections Division 
PO Box 1148 
Houston, TX 77251-1148 

(e) Mỗi Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm theo đây được bổ nhiệm và được chỉ thị bổ 
nhiệm ủy ban phụ trách bỏ phiếu sớm và các viên chức khác cần thiết để tiến hành thủ tục bỏ 
phiếu sớm cho Cuộc Bầu Cử.  

Mục 9.  Tiến Hành Cuộc Bầu Cử.  Cuộc Bầu Cử nói trên sẽ được tổ chức theo quy 
định của Bộ Luật, trừ khi được tu chỉnh bởi Bộ Luật Giáo Dục Texas, và Đạo Luật về Quyền Bỏ 
Phiếu Liên Bang năm 1965, như được tu chỉnh, cụ thể bao gồm Chương 272 của Bộ Luật liên 
quan tới các quy định song ngữ. 

Mục 10. Thông Báo Bầu Cử.  Cuộc Bầu Cử sẽ được thông báo bằng tiếng Anh, 
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Hoa (tiếng Quảng Đông) bằng cách (i) đăng bản sao y 
của Lệnh Bầu Cử này một lần, sớm nhất là ba mươi ngày và trễ nhất là mười ngày trước ngày ấn 
định cho Cuộc Bầu Cử, trong một tờ báo phát hành trong Học Khu; (ii) niêm yết một bản sao của 
Lệnh Bầu Cử này trên (các) bảng tin dùng để niêm yết thông báo họp của Ban Quản Trị và ở ba 
nơi công cộng trong phạm vi ranh giới của Học Khu trễ nhất là 21 ngày trước ngày ấn định cho 
Cuộc Bầu Cử; (iii) niêm yết một bản sao của Lệnh Bầu Cử này vào Ngày Bầu Cử và trong thời 
gian đích thân đến bỏ phiếu sớm ở một nơi nổi bật tại mỗi địa điểm bỏ phiếu; và (iv) đăng Lệnh 
Bầu Cử này, cùng với thông báo Bầu Cử và nội dụng Kế Hoạch Đề Nghị và bất kỳ lá phiếu mẫu 
nào được chuẩn bị cho Cuộc Bầu Cử, trên website của Học Khu trong 21 ngày trước Cuộc Bầu 
Cử đó.  Thông báo về Cuộc Bầu Cử cũng sẽ được cung cấp cho thư ký quận của Quận Harris và 
Quận Waller, trễ nhất là 60 ngày trước Ngày Bầu Cử.   

Mục 11. Các công việc cần thiết.  Chủ tịch và Thư ký Ban Quản Trị và Giám đốc 
Học khu, sau khi hội ý với luật sư và luật sư cố vấn trái phiếu của Học Khu, theo đây được phép 
và được chỉ thị thực hiện bất kỳ và tất cả các công việc cần thiết để chấp hành các quy định của 
Bộ Luật và Đạo Luật Quyền Bỏ Phiếu Liên Bang về việc tổ chức và tiến hành Cuộc Bầu Cử, cho 
dù có được cho phép rõ ràng trong tài liệu này hay không. 
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Mục 12. Hiệu lực tách rời.  Nếu bất kỳ điều khoản, mục, tiểu mục, câu, mệnh đề 
hoặc cụm từ nào của Lệnh Bầu Cử này, hoặc việc áp dụng các phần đó cho bất kỳ người nào 
hoặc bất kỳ tình huống nào, vì bất kỳ lý do nào bị coi là vi hiến, vô hiệu lực, vô giá trị, hoặc 
không thể thực thi được, thì các phần còn lại của Lệnh Bầu Cử này cũng như việc áp dụng các 
phần đó cho những người khác hoặc những tình huống khác sẽ không bị ảnh hưởng, và chủ định 
của Ban Quản Trị khi thông qua Lệnh Bầu Cử này là không có phần nào hoặc điều khoản nào 
hoặc quy chế nào trong văn kiện này trở nên vô hiệu lực chỉ vì bất kỳ phần nào khác trong Lệnh 
này bị coi là vi hiến, vô hiệu lực, vô giá trị, hoặc không thể thực thi được, và vì mục đích này, tất 
cả các điều khoản của Lệnh Bầu Cử này được tuyên bố là có thể tách rời.  

Mục 13. Ngày Có Hiệu Lực.  Lệnh Bầu Cử này có hiệu lực ngay sau khi thông qua 
và phê chuẩn. 

[Phần chữ ký ở trang tiếp theo]
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ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ PHÊ CHUẨN ngày 15 tháng Bảy, 2019. 

Chủ Tịch, Ban Quản Trị 
Học Khu Độc Lập Waller 

CHỨNG THỰC: 

Thư Ký, Ban Quản Trị 
Học Khu Độc Lập Waller 

(CON DẤU) 



PHỤ LỤC A 
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LỆNH SỬA ĐỔI LỆNH YÊU CẦU TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU  
XÂY TÒA NHÀ TRƯỜNG HỌC 

TIỂU BANG TEXAS § 
CÁC QUẬN HARRIS VÀ WALLER § 
HỌC KHU ĐỘC LẬP WALLER § 

XÉT THẤY RẰNG, Hội Đồng Quản Trị ("Hội Đồng Quản Trị") Học Khu Độc Lập 
Waller ("Học Khu") nhận định và xác định rằng cần, nên, và vì lợi ích tốt nhất của Cơ Quan, sửa 
đổi một số mục trong Lệnh Yêu Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu Xây Tòa Nhà Trường 
Học vào ngày 5 tháng Mười Một, 2019 ("Lệnh Bầu Cử") được thông qua tại một cuộc họp của 
Hội Đồng Quản Trị, được yêu cầu tổ chức và diễn ra hợp thức vào ngày 15 tháng Bảy, 2019; và  

XÉT THẤY RẰNG, Hội Đồng Quản Trị, chiếu theo các điều khoản quy định hiện hành 
của Bộ Luật Bầu Cử Texas, đã ký một Thỏa Thuận Tổ Chức Bầu Cử Kết Hợp với Quận Waller, 
Texas ("Quận Waller")và Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử của Quận Waller để thuê nhà thầu 
cung cấp các dịch vụ bầu cử cho cuộc bầu cử trái phiếu xây tòa nhà trường học ngày 5 tháng 
Mười một, 2019, như quy định trong Mục 6 của Lệnh Sửa Đổi Lệnh Bầu Cử này; và 

XÉT THẤY RẰNG, Hội Đồng Quản Trị muốn ký Thỏa Thuận Tổ Chức Bầu Cử Kết 
Hợp với Quận Harris, Texas ("Quận Harris"); tuy nhiên, Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử của 
Quận Harris nói với Học Khu rằng Quận Harris không thể cung cấp các dịch vụ bầu cử cho Cuộc 
Bầu Cử của Học Khu; và  

XÉT THẤY RẰNG, Mục 85.301, Bộ Luật Bầu Cử Texas ("Bộ Luật"), như được tu chính 
theo Dự Luật Hạ Viện 1048 của Cơ Quan Lập Pháp Texas phiên họp lần thứ 86, bắt đầu có hiệu 
lực từ ngày 1 tháng Chín, 2019, yêu cầu Học Khu ấn định làm địa điểm bỏ phiếu sớm tại Quận 
Harris cho Cuộc Bầu Cử một "địa điểm phòng phiếu hội đủ điều kiện trong quận" do Quận 
Harris thiết lập, trừ khi địa điểm phòng phiếu đó là một địa điểm phòng phiếu chi nhánh tạm thời 
được thiết lập theo Mục 85.062 của Bộ Luật; và  

 XÉT THẤY RẰNG, Hội Đồng Quản Trị theo đây quy định Roberts Road Elementary, 
24920 Zube Rd, Hockley, Texas và Waller High School, 20950 Field Store Rd Waller, Texas là 
các địa điểm phòng phiếu chi nhánh tạm thời để bỏ phiếu sớm tại Quận Harris cho Cuộc Bầu Cử, 
chiếu theo Mục 85.062 của Bộ Luật; và   

XÉT THẤY RẰNG, Hội Đồng Quản Trị theo đây bổ nhiệm cô Christy Eason làm Thư 
Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm cho Cuộc Bầu Cử; và  

XÉT THẤY RẰNG, Hội Đồng Quản Trị nhận định và quyết định rằng cuộc họp xem xét 
Lệnh Sửa Đổi Lệnh Bầu Cử này được tổ chức công khai, và thời gian, địa điểm và mục đích của 
cuộc họp đã được thông báo công khai, theo quy định của Chương 551, Bộ Luật Chính Quyền 
Texas, bản tu chính; Vì Vậy Bây Giờ, 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌC KHU ĐỘC LẬP WALLER RA LỆNH: 

I. Các Nội Dung Sửa Đổi. Các mục sau đây trong Lệnh Bầu Cử theo đây được sửa đổi 
toàn bộ:  
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Mục 6. (Các) hợp đồng tổ chức bầu cử.   Học Khu đồng ý tham gia một cuộc bầu 
cử kết hợp với Quận Waller, là bên cũng sẽ tổ chức một cuộc bầu cử vào Ngày Bầu Cử 
và đã ký hợp đồng với Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử của Quận Waller cho các dịch vụ 
bầu cử trong cả Quận Waller và Quận Harris.  Việc ký hợp đồng tổ chức bầu cử kết hợp 
giữa Học Khu và Quận Waller và việc ký hợp đồng cho các dịch vụ bầu cử theo đây được 
cho phép và được phê chuẩn.   

Mục 7. Các Phân Khu Bầu Cử, Các Địa Điểm Bỏ Phiếu và Giờ Bỏ Phiếu vào 
Ngày Bầu Cử; Các Viên Chức Bầu Cử. (a) Các phân khu bầu cử cho Cuộc Bầu Cử cho 
khu vực Học Khu nằm trong Quận Harris sẽ bao gồm phần địa giới nằm trong ranh giới 
Học Khu ở trong một hoặc nhiều phân khu bầu cử của Quận Harris, tại địa chỉ ghi trong 
Phụ Lục A kèm theo đây và được đưa vào trong Lệnh này.  Địa điểm bỏ phiếu để bỏ 
phiếu vào Ngày Bầu Cử cho mỗi phân khu bầu cử nằm trong Quận Harris sẽ như quy 
định trong Phụ Lục A, hoặc tại các địa điểm khác sau này có thể được Quản Trị Viên 
phụ trách Bầu Cử Quận Harris ấn định.   

(b) Các phân khu bầu cử cho Cuộc Bầu Cử sẽ bao gồm phần địa giới nằm trong 
ranh giới Học Khu ở trong Quận Waller sẽ bao gồm phần địa giới nằm trong ranh giới 
Học Khu nằm trong một hoặc nhiều phân khu bầu cử của Quận Waller, có số phân khu 
quy định trong Phụ Lục A kèm theo đây và được đưa vào trong Lệnh này.  Địa điểm bỏ 
phiếu để bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử cho mỗi phân khu bầu cử nằm trong Quận Waller sẽ 
như quy định trong Phụ Lục A, hoặc tại các địa điểm khác sau này có thể được Quản Trị 
Viên phụ trách Bầu Cử Quận Waller ấn định. 

(c) Vào Ngày Bầu Cử, các địa điểm phòng phiếu cho tất cả các phân khu sẽ mở 
cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. 

(d) Trưởng ban điều hành và trưởng ban điều hành dự khuyết cho mỗi phân khu 
sẽ được bổ nhiệm theo quy định của Bộ Luật Bầu Cử.  

(e) Trong trường hợp Giám Đốc Học Khu đôi khi thấy rằng (i) một hoặc nhiều địa 
điểm phòng phiếu được thiết lập và quy định trong tài liệu này sẽ không có sẵn hoặc 
không phù hợp cho mục đích sử dụng đó, hoặc việc dời một hoặc nhiều địa điểm phòng 
phiếu sẽ có lợi nhất cho Học Khu, hoặc (ii) trưởng ban điều hành hoặc trưởng ban điều 
hành dự khuyết không hội đủ điều kiện hoặc không rảnh để đảm nhận chức vụ, Giám 
Đốc Học Khu theo đây được phép ấn định và bổ nhiệm bằng văn bản các địa điểm phòng 
phiếu, các trưởng ban điều hành hoặc trưởng ban điều hành dự khuyết, và thông báo việc 
đó theo đúng quy định của Bộ Luật Bầu Cử và khi Giám Đốc Học Khu thấy thỏa đáng. 

Mục 8. Các Địa Điểm và Ngày Giờ Bỏ Phiếu Sớm.  (a)  Thủ tục đích thân tới bỏ 
phiếu sớm cho các phân khu bầu cử trong phạm vi Quận Harris sẽ diễn ra tại các địa điểm 
và ngày giờ quy định trong Phụ Lục A kèm theo đây và được đưa vào trong lệnh này, 
hoặc tại các địa điểm khác sau này có thể được Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử Quận 
Harris ấn định.    
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(b)  Thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm cho tất cả các phân khu bầu cử trong 
phạm vi Quận Waller sẽ diễn ra tại các địa điểm và ngày giờ quy định trong Phụ Lục A
kèm theo đây và được đưa vào trong lệnh này, hoặc tại các địa điểm khác sau này có thể 
được Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử Quận Waller ấn định.    

(c) Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử Quận Waller, bà Christy A. Eason, theo 
đây được bổ nhiệm làm Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm cho Quận Waller và Thư Ký 
phụ trách Bỏ Phiếu Sớm cho Quận Harris để thực hiện các công việc cho các cử tri Học 
Khu hội đủ điều kiện theo luật tiểu bang và liên bang ở Quận Waller và Quận Harris.  
Đơn xin lá phiếu bầu bằng thư của các cư dân Quận Waller và Quận Harris vui lòng gửi 
qua thư bưu điện tới: 

Quận Waller: 
Christy A. Eason 
Early Voting Clerk  
816 Wilkins Street 
Hempstead, TX 77445 

(e) Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm theo đây được bổ nhiệm và được chỉ thị 
bổ nhiệm ủy ban phụ trách bỏ phiếu sớm và các viên chức khác cần thiết để tiến hành thủ 
tục bỏ phiếu sớm cho Cuộc Bầu Cử.  

II. Các công việc cần thiết.  Chủ tịch và Thư ký Hội Đồng Quản Trị và Giám đốc Học khu, 
sau khi hội ý với luật sư và luật sư cố vấn trái phiếu của Học Khu, theo đây được phép và 
được chỉ thị thực hiện bất kỳ và tất cả các công việc cần thiết để chấp hành các quy định 
của Bộ Luật và Đạo Luật Quyền Bỏ Phiếu Liên Bang về việc tổ chức và tiến hành Cuộc 
Bầu Cử, cho dù có được cho phép rõ ràng trong tài liệu này hay không. 

III. Hiệu lực tách rời.  Nếu bất kỳ điều khoản, mục, tiểu mục, câu, mệnh đề hoặc cụm từ nào 
của Lệnh Sửa Đổi Lệnh Bầu Cử này, hoặc việc áp dụng các phần đó cho bất kỳ người 
nào hoặc bất kỳ tình huống nào, vì bất kỳ lý do nào bị coi là vi hiến, vô hiệu lực, vô giá 
trị, hoặc không thể thực thi được, thì các phần còn lại của Lệnh Sửa Đổi Lệnh Bầu Cử 
này cũng như việc áp dụng các phần đó cho những người khác hoặc những tình huống 
khác sẽ không bị ảnh hưởng, và chủ định của Học Khu khi thông qua Lệnh Sửa Đổi Lệnh 
Bầu Cử này là không có phần nào hoặc điều khoản nào hoặc quy chế nào trong văn kiện 
này trở nên vô hiệu lực chỉ vì bất kỳ phần nào khác trong Lệnh này bị coi là vi hiến, vô 
hiệu lực, vô giá trị, hoặc không thể thực thi được, và vì mục đích này, tất cả các điều 
khoản của Lệnh Sửa Đổi Lệnh Bầu Cử này được tuyên bố là có thể tách rời.  

IV. Ngày Có Hiệu Lực.  Lệnh Sửa Đổi Lệnh Bầu Cử này có hiệu lực ngay sau khi được 
thông qua và phê chuẩn.  

[Phần chữ ký ở trang tiếp theo]
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ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ PHÊ CHUẨN ngày 14 tháng Mười, 2019. 

Chủ Tịch, Hội Đồng Quản Trị 
Học Khu Độc Lập Waller 

CHỨNG THỰC: 

Thư Ký, Hội Đồng Quản Trị 
Học Khu Độc Lập Waller 

(CON DẤU) 
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NOTICE OF BOND ELECTION 

TO THE RESIDENT, QUALIFIED ELECTORS OF THE WALLER INDEPENDENT SCHOOL 
DISTRICT: 

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an election will be held in the WALLER INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, on the 5th day of November, 2019, in accordance with the following order: 
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ORDER CALLING SCHOOL BUILDING BOND ELECTION 

STATE OF TEXAS § 
COUNTIES OF HARRIS AND WALLER § 
WALLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT § 

WHEREAS, the Board of Trustees (the “Board”) of the Waller Independent School District (the 
“District”) finds and determines that it is necessary and advisable to call and hold an election for and 
within the District on the proposition hereinafter set forth; and 

WHEREAS, the Board, pursuant to the applicable provisions of the Texas Election Code, intends 
to conduct a Joint Election Agreement with Harris County, Texas (“Harris County”) and Waller County, 
Texas (“Waller County”) and to enter into a Joint Election Agreement with the Harris County Elections 
Administrator and to enter into a Joint Election Agreement with TH Waller County Elections 
Administrator to contract for election services as set forth in Section 6 of this Order; and 

WHEREAS, the Board finds and declares that the meeting at which this Election Order is 
considered is open to the public, and that the public notice of the time, place and purpose of the meeting 
was given, as required by Chapter 551, Texas Government Code, as amended; Now Therefore, 

BE IT ORDERED BY THE BOARD OF TRUSTEES OF WALLER INDEPENDENT SCHOOL 
DISTRICT: 

Section 1. Findings.  (a)  The statements contained in the preamble of this Election Order 
are true and correct and are hereby adopted as findings of fact and as a part of the operative provisions 
hereof. 

 (b) If the issuance of bonds is authorized by voters, taxes sufficient, without limit as to rate 
or amount, to pay the annual principal of and interest on the bonds and the costs of any credit agreements 
may be imposed.  Based upon market conditions as of the date of this Election Order, if the bonds are 
authorized, the estimated total tax rate of the District is expected to be approximately $1.52 per $100 of 
taxable assessed valuation, which represents the sum of (i) the most recently adopted tax rate for 
operations and maintenance, which is $1.04 per $100 of taxable assessed valuation, plus (ii) the estimated 
tax rate for voted debt obligations of the District, including the bonds, which is expected to be 
approximately $0.48 per $100 of taxable assessed valuation.  This estimated total tax rate is derived from 
projections obtained from the District’s financial advisor and the appraisal district and is provided without 
any assurance that such projections will be realized.  At the time that bonds are issued, the actual total tax 
rate will depend upon, among other factors, prevailing interest rates, the assessed value of real property in 
the District, the availability of the Permanent School Fund Guarantee and general market conditions.   

(c) As of the beginning of the District’s current fiscal year,  

1. the aggregate amount of outstanding principal of the District’s debt obligations 
was $121,100,000; 

2. the aggregate amount of outstanding interest on the District’s debt obligations 
was $67,115,725; and  

3. the District’s ad valorem debt service tax rate as of the date of adoption of this 
Election Order is $0.40 per $100 of taxable property.   
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The statements contained in these findings (i) are based on information available to the District 
on the date of adoption of this Election Order, including projections obtained from the District’s financial 
advisor, (ii) necessarily consist of estimates and projections that are subject to change based on facts, 
circumstances and conditions at the time that bonds approved pursuant to this Election Order are issued 
and (iii) are not intended to create a contract with the voters or otherwise limit the authority of the Board 
to issue bonds in accordance with other terms contained in this Election Order.  Accordingly, actual tax 
rates, interest rates, maturity dates, aggregate outstanding indebtedness and interest on such debt will vary 
and will be established after the bonds are issued.  To the extent of any conflict between this subsection 
and other terms of this Election Order, such other terms control.   

Section 2. Election Ordered; Date. An election (the “Election”) shall be held for and within 
the District on Tuesday, November 5, 2019 (“Election Day”), in accordance with the Texas Election Code 
(the “Code”).   

Section 3. Proposition.  At the Election the following proposition (the “Proposition”), 
setting forth the purposes, the principal amount and the maximum maturity date for the bonds to be 
authorized,  shall be submitted to the qualified voters of the District in accordance with law: 

WALLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT SPECIAL ELECTION 
PROPOSITION A 

SHALL THE BOARD OF TRUSTEES (THE “BOARD”) OF THE WALLER 
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (THE “DISTRICT”) BE AUTHORIZED TO 
ISSUE BONDS OF THE DISTRICT, IN ONE OR MORE SERIES OR 
INSTALLMENTS, IN THE AMOUNT OF $295,225,000 FOR THE CONSTRUCTION, 
ACQUISITION AND EQUIPMENT OF SCHOOL BUILDINGS IN THE DISTRICT, 
INCLUDING THE CONSTRUCTION OF A NEW HIGH SCHOOL WITH AN 
INTEGRATED COMPREHENSIVE CAREER TECHNICAL EDUCATION (CTE) 
FACILITY, THE PURCHASE OF NECESSARY SITES FOR SCHOOL BUILDINGS, 
THE PURCHASE OF TECHNOLOGY AND SECURITY UPGRADES, AND THE 
PURCHASE OF NEW SCHOOL BUSES, WHICH BONDS MAY BE ISSUED IN 
VARIOUS ISSUES OR SERIES, SHALL MATURE SERIALLY OR OTHERWISE 
NOT MORE THAN 40 YEARS FROM THEIR DATE, AND SHALL BEAR 
INTEREST AT SUCH RATE OR RATES, NOT TO EXCEED THE MAXIMUM RATE 
NOW OR HEREAFTER AUTHORIZED BY LAW, AS SHALL BE DETERMINED 
BY THE BOARD OF TRUSTEES OF THE DISTRICT WITHIN THE DISCRETION 
OF THE BOARD AT THE TIME OF ISSUANCE; AND SHALL THE BOARD OF 
TRUSTEES BE AUTHORIZED TO LEVY AND PLEDGE, AND CAUSE TO BE 
ASSESSED AND COLLECTED, ANNUAL AD VALOREM TAXES ON ALL 
TAXABLE PROPERTY IN THE DISTRICT SUFFICIENT, WITHOUT LIMIT AS TO 
RATE OR AMOUNT, TO PAY THE PRINCIPAL OF AND INTEREST ON SAID 
BONDS AND THE COSTS OF ANY CREDIT AGREEMENTS EXECUTED OR 
AUTHORIZED IN ANTICIPATION OF, IN RELATION TO, OR IN CONNECTION 
WITH SAID BONDS; SAID BONDS TO BE ISSUED AND SAID TAXES TO BE 
LEVIED, PLEDGED, ASSESSED, AND COLLECTED UNDER THE 
CONSTITUTION AND LAWS OF THE STATE OF TEXAS INCLUDING THE 
TEXAS EDUCATION CODE? 

Section 4. Official Ballot.  (a)  Voting at the Election, and early voting therefor, shall be by 
the use of the lawfully approved voting systems and ballots of the parties with which the District is 
contracting for election services pursuant to Section 6 of this Order. 
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(b) The preparation of the necessary equipment and the official ballots for the Election shall 
conform to the requirements of the Code so as to permit the electors to vote “FOR” or “AGAINST” the 
aforesaid Proposition which shall be set forth on the ballots substantially in the following form: 

OFFICIAL BALLOT 

INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT SPECIAL ELECTION 
PROPOSITION A 

[  ]  FOR ) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

THE ISSUANCE OF $295,225,000 BONDS FOR THE 
CONSTRUCTION, ACQUISITION AND EQUIPMENT OF 
SCHOOL BUILDINGS IN THE DISTRICT, INCLUDING THE 
CONSTRUCTION OF A NEW HIGH SCHOOL WITH AN 
INTEGRATED COMPREHENSIVE CAREER TECHNICAL 
EDUCATION (CTE) FACILITY, AND THE PURCHASE OF 
NECESSARY SCHOOL SITES, AND THE PURCHASE OF 
NEW SCHOOL BUSES AND THE LEVYING OF A TAX IN 
PAYMENT THEREOF 

[  ]  AGAINST 

Section 5. Persons Qualified to Vote.  All resident, qualified electors of the District shall be 
eligible to vote at the Election. 

Section 6. Contract(s) to Conduct the Election.  The District has agreed to participate in a 
joint election with Waller County, who is also holding an election on Election Day and has contracted 
with the Waller County Elections Administrator for election services in both Waller County and Harris 
County. The execution of such joint election contract between the District and Waller County and the 
contraction for election services is hereby authorized and approved.  

Section 7. Election Precincts, Voting Locations and Voting Hours on Election Day; 
Election Officers. (a) The election precincts for the Election for the area of the District located within 
Harris County shall consist of the territory within the boundaries of the District situated within one or 
more Harris County election precincts, at the address set forth in Exhibit A attached hereto and 
incorporated herein.  The voting location for voting on Election Day for each election precinct located 
within Harris County shall be as set forth in Exhibit A, or at such other locations as hereafter may be 
designated by the Harris County Elections Administrator 

(b) The election precincts for the Election for the area of the District located within Waller 
County shall consist of the territory within the boundaries of the District situated within one or more 
Waller County election precincts, which bear the precinct numbers set forth in Exhibit A attached hereto 
and incorporated herein.  The voting location for voting on Election Day for each election precinct 
located within Waller County shall be as set forth in Exhibit A, or at such other locations as hereafter 
may be designated by the Waller County Elections Administrator. 

(c) On Election Day, the polls for all precincts shall be open from 7:00 a.m. to 7:00 p.m. 

(d) The presiding judge and alternate presiding judge for each precinct shall be appointed in 
accordance with the requirements of the Election Code. 

(e) In the event that the Superintendent shall determine from time to time that (i) one or more of 
the polling places hereby established and designated shall become unavailable or unsuitable for such use, 
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or it would be in the District’s best interests to relocate one or more polling places, or (ii) a precinct judge 
or alternate judge shall become unqualified or unavailable, the Superintendent is hereby authorized to 
designate and appoint in writing substitute polling places, precinct judges or alternate judges, giving such 
notice as is required by the Election Code and as deemed sufficient by the Superintendent. 

Section 8. Early Voting Locations, Dates and Times.  (a)  Early voting by personal 
appearance for the election precincts within Harris County shall be held at the locations, at the times and 
on the dates set forth in Exhibit A, attached and incorporated herein, or at such other locations as 
hereafter may be designated by the Harris County Elections Administrator.   

(b)  Early voting by personal appearance for all election precincts within Waller County shall be 
held at the locations, at the times and on the dates set forth in Exhibit A, attached and incorporated 
herein, or at such other locations as hereafter may be designated by the Waller County Elections 
Administrator.   

(c) The Waller County Elections Official, Christy A. Eason, is hereby designed as the Early Voting 
Clerk for Waller County and the Early Voting Clerk for Harris County to perform those functions for 
District voters who are qualified under state and federal law in Waller County and Harris County.  
Applications for ballots to be voted by mail by Waller County and Harris County residents should be 
mailed to: 

Waller County: 
Christy A. Eason 
Early Voting Clerk  
816 Wilkins Street 
Hempstead, TX 77445 

(e) The Early Voting Clerk is hereby authorized and directed to designate the early voting 
ballot board and other officers required to conduct early voting for the Election. 

Section 9. Conduct of Election.  Said Election shall be held in accordance with the Code, 
except as modified by the Texas Education Code, and the Federal Voting Rights Act of 1965, as 
amended, including particularly Chapter 272 of the Code pertaining to bilingual requirements. 

Section 10. Notice of Election.  Notice of the Election shall be given in English, Spanish, 
Vietnamese and Chinese (Mandarin) by (i) publishing a substantial copy of this Election Order one time, 
not earlier than the thirtieth day nor later than the tenth day prior to the date set for the Election, in a 
newspaper published in the District; (ii) posting a substantial copy of this Election Order on the bulletin 
board(s) used for posting notices of Board of Trustees meetings and in three public places within the 
boundaries of the District not later than the 21st day prior to the date set for the Election; (iii) posting a 
copy of this Election Order on Election Day and during early voting by personal appearance in a 
prominent location at each polling place; and (iv) posting this Election Order, together with the notice of 
Election and the contents of the Proposition and any sample ballot prepared for the Election, on the 
District’s website during the 21 days before the Election.  Notice of the Election shall also be provided to 
the county clerk of Waller County and of Harris County not later than the 60th day before the Election 
Day.   

Section 11. Necessary Actions.  The President and the Secretary of the Board of Trustees and 
the Superintendent, in consultation with the District’s attorney and bond counsel are hereby authorized 
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and directed to take any and all actions necessary to comply with the provisions of the Code and the 
Federal Voting Rights Act in carrying out and conducting the Election, whether or not expressly 
authorized herein. 

Section 12. Severability.  If any provision, section, subsection, sentence, clause or phrase of 
this Election Order, or the application of the same to any person or set of circumstances is for any reason 
held to be unconstitutional, void, invalid, or unenforceable, neither the remaining portions of this Election 
Order nor their application to other persons or sets of circumstances shall be affected thereby, it being the 
intent of the District in adopting this Election Order that nor portion hereof or provision or regulation 
contained herein shall become inoperative or fail by reason of any unconstitutionality, voidness, invalidity 
or unenforceability of any other portion hereof, and all provisions of this Election Order are declared to be 
severable for that purpose. 

Section 13. Effective Date.  This Election Order is effective immediately upon its passage 
and approval. 

[Signature page follows] 
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PASSED AND APPROVED the 15th day of July, 2019. 

President, Board of Trustees 
Waller Independent School District 

ATTEST: 

Secretary, Board of Trustees 
Waller Independent School District 

(SEAL) 
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AVISO DE ELECCIÓN DE BONOS 

A LOS VOTANTES HABILITADOS, RESIDENTES DEL DISTRITO ESCOLAR 
INDEPENDIENTE DE WALLER: 

SE NOTIFICA POR EL PRESENTE que se celebrará una elección en el DISTRITO 
ESCOLAR INDEPENDIENTE DE WALLER, el 5 de noviembre de 2019, de acuerdo con la 
siguiente orden: 
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ORDEN PARA CONVOCAR UNA ELECCIÓN DE BONOS  
PARA EDIFICIOS ESCOLARES 

ESTADO DE TEXAS § 
CONDADOS DE HARRIS Y DE WALLER § 
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE WALLER § 

EN VISTA DE QUE la Junta de Síndicos (la “Junta”) del Distrito Escolar Independiente 
de Waller (el “Distrito”) halla y determina que es necesario y aconsejable convocar y celebrar 
una elección para el Distrito y dentro de este sobre la proposición descrita más adelante en la 
presente; y 

EN VISTA DE QUE la Junta, en conformidad con las disposiciones pertinentes del 
Código Electoral de Texas, tiene la intención de celebrar un Convenio de Elecciones Conjuntas 
con el Condado de Harris, Texas, (“Condado de Harris”) y con el Condado de Waller, Texas, 
(“Condado de Waller”), y celebrar un Convenio de Elecciones Conjuntas con el Administrador 
de Elecciones del Condado de Harris y celebrar un Convenio de Elecciones Conjuntas con el 
Administrador de Elecciones del Condado de Waller para recibir servicios electorales como se 
expone en la Sección 6 de esta Orden; y 

EN VISTA DE QUE la Junta halla y declara que la asamblea en la cual se considera esta 
Orden de Elección está abierta al público, y que se dio aviso público de la hora, el lugar y el 
propósito de la asamblea, según lo exige el Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas y sus 
enmiendas; Ahora, por tanto, 

LA JUNTA DE SÍNDICOS DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE 
WALLER ORDENA: 

Sección 1. Hallazgos. (a) Las declaraciones contenidas en el preámbulo de esta Orden 
de Elección son verdaderas y correctas y, por la presente, se adoptan como determinaciones de 
hechos y como parte de las disposiciones operativas de la presente. 

 (b) Si los votantes aprueban la emisión de bonos, se pueden imponer impuestos 
suficientes, sin límite de la tasa o cantidad, para pagar el capital y el interés anuales de los bonos 
y los costos de cualquier acuerdo de crédito.  En función de las condiciones del mercado a la 
fecha de esta Orden de Elección, si se autorizan los bonos, se espera que la tasa impositiva total 
estimada del Distrito sea aproximadamente de $1.52 por cada $100 de tasación gravable, lo que 
representa la suma de (i) la tasa impositiva adoptada más recientemente para operaciones y 
mantenimiento, que es $1.04 por cada $100 de tasación gravable, más (ii) la tasa impositiva 
estimada para las obligaciones de deuda del Distrito votadas, incluidos los bonos, la cual se 
espera que sea de aproximadamente $0.48 por cada $100 de tasación gravable.  Esta tasa 
impositiva total estimada se deriva de los pronósticos obtenidos del asesor financiero del Distrito 
y del distrito de tasación, y se proporciona sin ninguna garantía de que tales pronósticos se 
cumplan.  Al momento de la emisión de los bonos, la tasa impositiva total real dependerá, entre 
otros factores, de las tasas de interés prevalecientes, de la tasación de los bienes inmuebles en el 
Distrito, de la disponibilidad de la Garantía de Fondo Escolar Permanente y de las condiciones 
generales del mercado.   
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(c) Al comienzo del año fiscal actual del Distrito,  

1. la cantidad total de capital pendiente de las obligaciones de deuda del 
Distrito era de $121,100,000; 

2. la cantidad total del interés pendiente de las obligaciones de deuda del 
Distrito era de $67,115,725; y  

3. la tasa impositiva ad valorem del servicio de la deuda del Distrito a la 
fecha de adopción de esta Orden de Elección es $0.40 por cada $100 de 
propiedad gravable.   

Las declaraciones contenidas en estos hallazgos (i) se basan en la información de la que 
dispone el Distrito a la fecha de adopción de esta Orden de Elección, incluidos los pronósticos 
obtenidos del asesor financiero del Distrito, (ii) consisten necesariamente en estimaciones y 
pronósticos que están sujetos a cambio en función de los hechos, las circunstancias y las 
condiciones al momento en que se emitan los bonos aprobados conforme a esta Orden de 
Elección y (iii) no están pensadas para crear un contrato con los votantes ni de otro modo limitar 
la autoridad de la Junta en la emisión de bonos de acuerdo con otros términos incluidos en esta 
Orden de Elección.  Consecuentemente, las tasas impositivas, las tasas de interés, las fechas de 
vencimiento, el endeudamiento total pendiente y el interés sobre tal deuda reales variarán y se 
establecerán tras la emisión de los bonos.  En la medida en que haya algún conflicto entre esta 
subsección y otros términos de esta Orden de Elección, esos otros términos regirán.   

Sección 2. Elección ordenada; fecha. Se celebrará una elección (la “Elección”) para 
el Distrito y dentro de este, el martes 5 de noviembre de 2019 (el “Día de Elección”), de acuerdo 
con Código Electoral de Texas (el “Código”).   

Sección 3. Proposición.  En la Elección, se presentará a los votantes habilitados del 
Distrito la siguiente proposición (la “Proposición”) que expone los propósitos, la cantidad de 
capital y la fecha de vencimiento máxima para los bonos a ser autorizados, de acuerdo con la ley: 

ELECCIÓN ESPECIAL DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE WALLER 
PROPOSICIÓN A 

¿SE DEBERÁ AUTORIZAR A LA JUNTA DE SÍNDICOS (LA “JUNTA”) 
DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE WALLER (EL 
“DISTRITO”) A EMITIR LOS BONOS DEL DISTRITO, EN UNA O MÁS 
SERIES O PLAZOS, POR LA CANTIDAD DE $295,225,000 PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN Y EL EQUIPAMIENTO DE 
EDIFICIOS ESCOLARES EN EL DISTRITO, INCLUSO LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA ESCUELA PREPARATORIA CON UN 
CENTRO INTEGRADO AMPLIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL (CTE), LA COMPRA DE LOS PREDIOS NECESARIOS 
PARA LOS EDIFICIOS ESCOLARES, LA COMPRA DE 
ACTUALIZACIONES DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD Y LA COMPRA 
DE NUEVOS AUTOBUSES ESCOLARES, BONOS QUE SE PODRÁN 
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EMITIR EN VARIAS EMISIONES O SERIES, CON VENCIMIENTO EN 
SERIE O DE OTRA MANERA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA LOS 40 
AÑOS A PARTIR DE SUS FECHAS, Y QUE DEVENGARÁN INTERÉS A 
CIERTA TASA O TASAS, SIN QUE EXCEDAN LA TASA MÁXIMA 
AUTORIZADA AHORA O MÁS ADELANTE POR LEY, SEGÚN LO 
DETERMINARÁ LA JUNTA DE SÍNDICOS DEL DISTRITO A SU 
CRITERIO AL MOMENTO DE LA EMISIÓN; Y SE DEBERÁ AUTORIZAR 
A LA JUNTA DE SÍNDICOS A IMPONER Y COMPROMETER Y HACER 
TASAR Y RECAUDAR IMPUESTOS AD VALOREM ANUALES SOBRE 
TODA PROPIEDAD GRAVABLE EN EL DISTRITO, SUFICIENTES, SIN 
LÍMITES EN CUANTO A TASA O CANTIDAD, PARA PAGAR EL CAPITAL 
Y EL INTERÉS DE DICHOS BONOS Y LOS COSTOS DE CUALQUIER 
ACUERDO DE CRÉDITO CELEBRADO O AUTORIZADO EN 
ANTICIPACIÓN, RELACIÓN O CONEXIÓN CON DICHOS BONOS; 
DICHOS BONOS A SER EMITIDOS Y DICHOS IMPUESTOS A SER 
DETERMINADOS, APLICADOS, COMPROMETIDOS Y RECAUDADOS 
SEGÚN LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DEL ESTADO DE TEXAS 
INCLUIDO EL CÓDIGO DE EDUCACIÓN DE TEXAS? 

Sección 4. Boleta Oficial de Votación. (a) La votación en la Elección y la votación 
anticipada de esta serán mediante el uso de los sistemas de votación legalmente aprobados y de 
las boletas de votación de las partes que el Distrito contrata para proveer servicios electorales en 
conformidad con la Sección 6 de esta Orden. 

(b) La preparación del equipo necesario y de las boletas oficiales de votación para la 
Elección cumplirá con los requisitos del Código para permitirles a los votantes votar “A 
FAVOR” o “EN CONTRA” de la Proposición antedicha, la cual se presentará en las boletas de 
votación básicamente de la siguiente forma: 

BOLETA OFICIAL DE VOTACIÓN 

ELECCIÓN ESPECIAL DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE 
PROPOSICIÓN A 

[  ] A FAVOR ) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

LA EMISIÓN DE $295,225,000 EN BONOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN Y EL 
EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL 
DISTRITO, INCLUSO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
NUEVA ESCUELA PREPARATORIA CON UN CENTRO 
INTEGRADO AMPLIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL (CTE) Y LA COMPRA DE LOS PREDIOS 
NECESARIOS PARA EDIFICIOS ESCOLARES Y LA 
COMPRA DE NUEVOS AUTOBUSES ESCOLARES, Y LA 
IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO PARA EL PAGO DE 
ESTOS 

[  ] EN CONTRA 
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Sección 5. Personas habilitadas para votar.  Todos los votantes habilitados residentes 
del Distrito serán elegibles para votar en la Elección. 

Sección 6. Contrato(s) para la celebración de la Elección.  El Distrito acordó 
participar en una elección conjunta con el Condado de Waller, que también celebrará una 
elección el Día de Elección y contrató al Administrador de Elecciones del Condado de Waller 
para que preste servicios electorales tanto en el Condado de Waller como en el Condado de 
Harris. Por la presente, se autoriza y aprueba la firma de dicho contrato de elecciones conjuntas 
entre el Distrito y el Condado de Waller y la contratación de servicios electorales.  

Sección 7. Precintos electorales, lugares de votación y horarios de votación del Día 
de Elección; Funcionarios electorales. (a) Los precintos electorales para la Elección para el área 
del Distrito ubicada dentro del Condado de Harris consistirán en el territorio dentro de los límites 
del Distrito situados dentro de un precinto electoral del Condado de Harris o más, en la dirección 
indicada en el Anexo A adjunto e incorporado a la presente.  El lugar de votación para votar el 
Día de Elección de cada precinto electoral ubicado dentro del Condado de Harris será el que se 
indica en el Anexo A, o en ciertos otros lugares que más adelante puedan ser designados por el 
Administrador de Elecciones del Condado de Harris. 

(b) Los precintos electorales para la Elección para el área del Distrito ubicada dentro del 
Condado de Waller consistirán en el territorio dentro de los límites del Distrito situados dentro 
de un precinto electoral del Condado de Waller o más, los cuales llevarán los números de 
precinto indicados en el Anexo A adjunto e incorporado a la presente.  El lugar de votación para 
votar el Día de Elección de cada precinto electoral ubicado dentro del Condado de Waller será el 
que se indica en el Anexo A, o en ciertos otros lugares que más adelante puedan ser designados 
por el Administrador de Elecciones del Condado de Waller. 

(c) El Día de Elección, las casillas electorales de todos los precintos abrirán de 7:00 a.m. 
a 7:00 p.m. 

(d) El juez presidente y el juez presidente alterno de cada precinto serán designados en 
conformidad con los requisitos del Código Electoral. 

(e) En el caso de que el Superintendente determine en alguna u otra ocasión que (i) uno 
de los lugares de votación establecidos y designados en la presente, o más, resultara no 
disponible o no fuese adecuado para tal uso, o que sería para mayor beneficio del Distrito 
reubicar un lugar de votación o más, o (ii) uno de los jueces de precinto o jueces alternos 
designados resultara no cumplir con los requisitos o no estar disponible, por la presente, se 
autoriza al Superintendente a que designe y nombre por escrito lugares de votación, jueces de 
precinto o jueces alternos sustitutos, dando el aviso correspondiente que requiere el Código 
Electoral y que el Superintendente considere suficiente. 

Sección 8. Lugares, fechas y horarios de votación anticipada. (a) La votación 
anticipada en persona para los precintos electorales dentro del Condado de Harris se llevará a 
cabo en los lugares, los horarios y las fechas indicados en el Anexo A, adjunto e incorporado a la 
presente, o en ciertos otros lugares que más adelante puedan ser designados por el Administrador 
de Elecciones del Condado de Harris.   
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(b) La votación anticipada en persona para todos los precintos electorales dentro del 
Condado de Waller se llevará a cabo en los lugares, los horarios y las fechas indicados en el 
Anexo A, adjunto e incorporado a la presente, o en ciertos otros lugares que más adelante puedan 
ser designados por el Administrador de Elecciones del Condado de Waller.   

(c) Por la presente, se designa a la Funcionaria Electoral del Condado de Waller, Christy A. 
Eason, como Oficial de Votación Anticipada para el Condado de Waller y Oficial de Votación 
Anticipada para el Condado de Harris, para desempeñar dichas funciones para los votantes del 
Distrito que están habilitados en virtud de las leyes estatales y federales en el Condado de Waller 
y el Condado de Harris.  Las solicitudes de boletas de votación para votar por correo para los 
residentes del Condado de Waller y del Condado de Harris deberían ser enviadas por correo a: 

Condado de Waller: 
Christy A. Eason 
Early Voting Clerk  
816 Wilkins Street 
Hempstead, TX 77445 

(e) Por la presente se autoriza e instruye a la Oficial de Votación Anticipada a que 
designe un consejo de boletas de votación anticipada y a los demás funcionarios necesarios para 
la celebración de la votación anticipada para la Elección. 

Sección 9. Celebración de la Elección.  Dicha Elección se llevará a cabo de acuerdo 
con el Código, salvo lo modificado por el Código de Educación de Texas y la Ley Federal de 
Derechos de Votación de 1965 y sus enmiendas, incluso, sobre todo, el Capítulo 272 del Código 
en relación con los requisitos bilingües. 

Sección 10. Aviso de Elección.  Se dará Aviso de la Elección en inglés, español, 
vietnamita y chino (mandarín) mediante: (i) la publicación de una copia sustancial de esta Orden 
de Elección una vez no antes del trigésimo día ni después del décimo día anteriores a la fecha 
programada de la Elección, en un periódico publicado en el Distrito; (ii) la colocación de una 
copia sustancial de esta Orden de Elección en la o las carteleras de anuncios utilizadas para 
colocar avisos de las asambleas de la Junta de Síndicos y en tres lugares públicos dentro de los 
límites del Distrito no después del vigésimo primer día anterior a la fecha programada de la 
Elección; (iii) la colocación de una copia de esta Orden de Elección el Día de Elección y durante 
el periodo de votación anticipada en persona en un lugar destacado en cada lugar de votación; y 
(iv) la colocación de esta Orden de Elección, junto con el aviso de Elección, el contenido de la 
Proposición y cualquier boleta de votación de muestra preparada para la Elección, en el sitio web 
del Distrito durante los 21 días anteriores a la Elección.  También se dará Aviso de la Elección al 
secretario del condado del Condado de Waller y del Condado de Harris antes del 60.º día previo 
al Día de Elección.   

Sección 11. Medidas necesarias.  Por la presente, se autoriza e instruye al Presidente y 
al Secretario de la Junta de Síndicos y al Superintendente, con el asesoramiento del abogado y 
del asesor de bonos del Distrito, a que tomen todas y cada una de las medidas necesarias para 
cumplir con las disposiciones del Código y de la Ley Federal de Derechos de Votación para 
realizar y llevar a cabo la Elección, sean expresamente autorizadas en la presente o no. 
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Sección 12. Divisibilidad.  Si cualquier disposición, sección, subsección, oración, 
cláusula o frase de esta Orden de Elección o la aplicación de ella a cualquier persona o conjunto 
de circunstancias es por alguna razón considerada inconstitucional, nula, inválida o inaplicable, 
ni las partes restantes de esta Orden de Elección ni su aplicación a otras personas o conjuntos de 
circunstancias se verán afectadas por ello, siendo la intención del Distrito al adoptar esta Orden 
de Elección que ninguna parte de ella o disposición o norma contenida en la presente sea 
inoperativa o falle debido a cualquier inconstitucionalidad, nulidad, invalidez o imposibilidad de 
aplicación de cualquier otra parte de ella, y todas las disposiciones de esta Orden de Elección se 
declaran divisibles a tales efectos. 

Sección 13. Fecha de entrada en vigencia.  Esta Orden de Elección entra en vigencia 
inmediatamente después de su aceptación y aprobación. 

[Sigue la página de firmas] 



106261.0000002 EMF_US 76867699v1 

ACEPTADA Y APROBADA el 15 de julio de 2019. 

Presidente de la Junta de Síndicos 
Distrito Escolar Independiente de Waller 

ATESTIGUA: 

Secretario de la Junta de Síndicos 
Distrito Escolar Independiente de Waller 

(SELLO) 
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債券選舉通告 

致 WALLER 獨立學區之合資格居民選民： 

茲定於 2019 年 11 月 5 日在 WALLER 獨立學區依據下述命令舉行選舉： 
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關於舉行學校大樓債券選舉的命令 

TEXAS 州 § 

HARRIS 和 WALLER 縣 § 

WALLER 獨立學區 § 

鑑於，Waller 獨立學區（下稱「本區」）之理事會（下稱「理事會」）裁定並認

定，有必要並適宜就下文所列提案在本區內為本區舉行一次選舉；以及 

鑑於，理事會有意根據 Texas 州選舉法的相關規定，與 Texas 州 Harris 縣（下稱

「Harris 縣」）和 Texas 州 Waller 縣（下稱「Waller 縣」）舉行一項聯合選舉，並與

Harris 縣選舉行政官簽訂一項聯合選舉協議，與 Waller 縣選舉行政官簽訂一項聯合選舉

協議，以按本命令第 6節所述簽訂選舉服務合約；以及 

鑑於，理事會裁定並宣布，審議本選舉命令的會議已按法律要求向公眾開放，且關

於上述會議時間、地點和主題的通告已依照 Texas 州政府法（修訂版）第 551 章之規定發

出；故此， 

WALLER 獨立學區理事會現命令如下： 

第 1節。 裁定。(a) 本選舉命令前言所含聲明真實無誤，特此將其採納為「事

實認定」及本命令可執行規定的一部分。 

 (b) 若債券發行獲選民授權，則可徵收充足的稅款（無稅率或稅額限制），以償

付債券的每年本息以及任何信貸協議的費用。根據截至本選舉命令發布之日的市場狀況，

若債券之發行獲批准，則本區的預期總稅率為每 100 美元可徵稅估值收稅 1.52 美元，即

以下稅率之和：(i)最近通過的運營和維護稅率，即每 100 美元可徵稅估值收稅 1.04 美

元；(ii)本區已投票通過之未償債務（含債券）的預期稅率，即每 100 美元可徵稅估值預

計收稅 0.48 美元。此預期總稅率根據本區財務顧問及估價區的預測得出，給出預測時，

不保證上述預測會實現。債券發行時，實際總稅率將取決於現行利率、本區內可徵稅不動

產的估值、州政府永久學校基金保證以及一般市場條件等。   

(c) 截至本區本財政年度開始時，  

1. 本區債務的未償本金總計 121,100,000 美元； 

2. 本區債務的未償利息總計 67,115,725 美元；以及  

3. 截至本選舉命令被採納之日，本區的從價償債稅率為每 100 美元可徵

稅財產收稅 0.40 美元。   

該等裁定中包含的聲明 (i) 以本選舉命令採納之日本區可獲知的信息（含本區財

務顧問的預測）為依據，(ii) 必然包含各種預估和預測，而這些預估和預測會根據債券
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發行（依據本選舉命令）時的事實、環境和條件而變化，以及(iii) 無意與選民建立合

約，或以其他方式限制理事會根據本選舉命令中的其他條款發行債券的權力。因此，實際

稅率、利率、到期日、未償還債務總額與該等債務的利息可能會改變，並在債券發行之後

確定。若本子節和本選舉命令中的其他條款存在衝突，則以上述其他條款為準。   

第 2 節。 下令舉行的選舉；日期。應於 2019 年 11 月 5 日（週二）（下稱「選

舉日」）根據 Texas 州選舉法（下稱「選舉法」）在本區範圍內為本區舉行一次選舉（下

稱「選舉」）。   

第 3 節。 提案。選舉中須依法向本區之合資格選民呈交以下提案（下稱「提

案」），提案應規定待授權之債券的目的、本金金額及最晚到期日： 

WALLER 獨立學區特別選舉 

提案 A 

是否授權 WALLER 獨立學區（下稱「本區」）理事會（下稱「理事會」）按

照包括 TEXAS 州教育法在內的 TEXAS 州憲法和法律，一種或多種系列或批次

發行金額為 295,225,000 美元的本區債券，用於開展本區學校大樓建造、收

購和設備改良，包括建造一所帶有一體化綜合職業技術教育（CTE）設施的

新高中學校、購置新建學校大樓所必需的土地、開展技術和安全升級及購置

新的校車，該等債券可透過不同系列或批次發行，按系列到期，或在自發行

之日起 40 年內到期，其利率不得超過目前或此後由法律授權的最高利率上

限（具體由本區理事會在發行時酌情決定）；且是否授權理事會按照包括

TEXAS 州教育法在內的 TEXAS 州憲法和法律，不限稅率或稅額，對本區所有

可徵稅財產徵收充足的年度從價稅，以償付上述債券本息及因上述債券而簽

訂或授權的所有信貸協議的費用？ 

第 4節。 正式選票。(a) 選舉投票及其提前投票應採用依法批准的投票系統和

選票進行，該等投票系統和選票應屬於本區依照本命令第 6節與之簽訂選舉服務合約的有

關方面。 

(b) 選舉所需設備和正式選票的製備應符合選舉法之要求，以使選民可對上述提

案投「贊成」或「反對」票，上述提案應大致以如下形式列明於選票之上： 
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正式選票 

WALLER 獨立學區特別選舉 

提案 A 

[  ]  贊成 

[  ]  反對 

) 

) 

) 

)

發行金額為 295,225,000 美元的債券，用於開展本區學校

大樓建造、收購和設備改良，包括建造一所帶有一體化綜

合職業技術教育（CTE）設施的新高中學校，購置必需的

學校土地，及購置新的校車，並課徵稅款以償付上述債券

第 5節。 有資格投票人士。本區所有合資格居民選民均享有在本次選舉中投票

的權利。 

第 6節。 舉行選舉的合約。本區同意與同樣在選舉日舉行選舉的 Waller 縣舉

辦聯合選舉，並與 Waller 縣選舉行政官就 Waller 縣及 Harris 縣的選舉服務簽訂合約。

現授權並批准本區與 Waller 縣之間簽訂上述聯合選舉合約並簽訂選舉服務合約。  

第 7 節。 選區、投票日投票地點及投票時間；選舉官員。(a) 對於本區位於

Harris 縣境內的區域，本次選舉之選區由坐落在一個或多個 Harris 縣選區的本區邊界內

屬地組成，其地址見隨附並包含於本選舉命令的附件 A。選舉日位於 Harris 縣境內各選

區的投票地點為附件 A 中規定的地點、或 Harris 縣選舉行政官於此後指定的該等其他地

點 

(b) 對於本區位於 Waller 縣境內的區域，本次選舉之選區由坐落在一個或多個

Waller 縣選區的本區邊界內屬地組成，選區編號見隨附並包含於本選舉命令的附件 A。

選舉日位於 Waller 縣境內各選區的投票地點為附件 A 中規定的地點、或 Waller 縣選舉

行政官於此後指定的該等其他地點。 

(c) 所有選區的投票站在選舉日的開放時間為上午 7:00 至晚上 7:00。 

(d) 各選區的首席法官及候補首席法官應根據選舉法的規定任命。 

(e) 若學區總監不時認定 (i) 一個或多個據此設立並指定的投票所無法使用或不

適合選舉用途，或將一個或多個投票所遷移至他處符合本區最佳利益，或者 (ii) 某選區

法官或後補法官不符合任職資格或無法繼續任職，則特此授權學區總監以書面形式更換投

票所或指定並委任選區法官或後補法官，但需要按選舉法規定發出其認為充分的通告。 

第 8節。 提前投票地點、日期和時間。(a)Harris 縣所有選區的親自出席提前

投票將按隨附並包含於本命令的附件 A 中所述的地點、時間和日期、或 Harris 縣選舉行

政官此後指定的該等其他地點舉行。   

(b)Waller 縣所有選區的親自出席提前投票將按隨附並包含於本命令的附件 A 中所

述的地點、時間和日期、或 Waller 縣選舉行政官此後指定的該等其他地點舉行。   
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(c) 現指定 Waller 縣選舉官員 Christy A. Eason 擔任 Waller 縣提前投票專員及

Harris 縣提前投票專員，為位於 Waller 縣及 Harris 縣、根據州法與聯邦法規定享有選

舉資格之本區選民履行相關職責。Waller 縣及 Harris 縣居民若要申請以郵寄方式投出的

選票，請將申請郵寄至： 

Waller 縣： 

Christy A. Eason 

Early Voting Clerk  

816 Wilkins Street 

Hempstead, TX 77445 

(e) 現授權並指示提前投票專員為舉行提前投票而指定所需的提前投票選票委員

會和其他官員。 

第 9節。 執行選舉。上述選舉應根據選舉法舉行，唯經 Texas 州教育法和

1965 年聯邦投票權法案（修訂版）（特別是關於雙語要求的選舉法第 272 章）修改者除

外。 

第 10 節。 選舉通告。應通過下述方式發出本選舉通告的英語、西班牙語、越南

語和中文（普通話）版本：(i) 在本區發行的報紙上發布一次本選舉命令的實質性副本

（發布時間不得早於預定選舉日期前第 30 天，亦不得晚於預定選舉日期前第十天）；(ii) 

在用於張貼理事會會議通告的公告欄、本系統內至少三個公共場所張貼本選舉命令的實質

性副本（張貼時間不得遲於預定選舉日期前第 21 天）；(iii) 在選舉日及亲自出席提前

投票期間將本選舉命令的副本張貼於各投票所的醒目位置；以及 (iv) 在本區網站上發布

本選舉命令、選舉通告、提案內容以及為本次選舉製備的所有選票樣本（發布時間為選舉

前的 21 天）。還應向 Waller 縣及 Harris 縣的縣行政書記官提供選舉通告，且通告時間

不得晚於選舉日前第 60 天。   

第 11 節。 必要行動。茲授權並指示（與本區代表律師和債券法律顧問進行商議

的）理事会主席及秘書長和學區總監，在舉行選舉的過程中採取一切必要行動以符合選舉

法、聯邦投票權法案和選舉服務協議的規定，無論本命令是否明確授權其採取該等行動。 

第 12 節。 可分割性。若因故認為本选举命令中的任何規定、小節、子節、句

子、條款或段落或向任何人或在任何條件下應用上述規定、小節、子節、句子、條款或段

落不符合憲法、無效或不可強制執行，則本选举命令的其餘部分及對其他人或在其他條件

下的應用不受此影響；本区在採納本选举命令時，意欲使本选举命令中的任何部分或其中

包含的任何規定或規則均不會因本选举命令中的任何其他部分之不合憲法、無效或不可強

制執行而不可執行，特此宣告，就該目的而言，本选举命令中的所有規定均是可分割的。 

第 13 節。 生效日期。本選舉命令經通過和批准後立即生效。 

[以下是簽字頁] 
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以上命令已於 2019 年 7 月 15 日獲通過及批准。 

理事會主席 

Waller 獨立學區 

見證： 

理事會秘書長 

Waller 獨立學區 

（印鑑） 
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THÔNG BÁO VỀ CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU 

GỬI CÁC CỬ TRI CƯ DÂN HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA HỌC KHU ĐỘC LẬP WALLER: 

THEO ĐÂY XIN THÔNG BÁO một cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong HỌC KHU ĐỘC LẬP 
WALLER vào ngày 5 tháng Mười Một, 2019, theo lệnh sau đây: 
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LỆNH YÊU CẦU TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU  
XÂY TÒA NHÀ TRƯỜNG HỌC 

TIỂU BANG TEXAS § 
CÁC QUẬN HARRIS VÀ WALLER § 
HỌC KHU ĐỘC LẬP WALLER § 

XÉT THẤY RẰNG, Hội Đồng Quản Trị ("Hội Đồng Quản Trị") Học Khu Độc Lập 
Waller ("Học Khu") nhận định và quyết định cần và nên yêu cầu và tổ chức một cuộc bầu cử cho 
và trong phạm vi Học Khu để biểu quyết về kế hoạch đề nghị được trình bày trong phần sau đây; 
và 

XÉT THẤY RẰNG, Hội Đồng Quản Trị, chiếu theo các điều khoản quy định hiện hành 
của Bộ Luật Bầu Cử Texas, dự định thực hiện Thỏa Thuận Tổ Chức Bầu Cử Kết Hợp với Quận 
Harris, Texas ("Quận Harris")và Quận Waller, Texas (“Quận Waller”) và ký Thỏa Thuận Tổ 
Chức Bầu Cử Kết Hợp với Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử của Quận Harris và ký Thỏa Thuận 
Tổ Chức Bầu Cử Kết Hợp với Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử của Quận Waller để thuê nhà 
thầu cung cấp các dịch vụ bầu cử như quy định trong Mục 6 của Lệnh này; và 

XÉT THẤY RẰNG, Hội Đồng Quản Trị nhận định và quyết định rằng cuộc họp xem xét 
Lệnh Bầu Cử này được tổ chức công khai, và thời gian, địa điểm và mục đích của cuộc họp đã 
được thông báo công khai, theo quy định của Chương 551, Bộ Luật Chính Quyền Texas, bản tu 
chính; Vì vậy bây giờ, 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌC KHU ĐỘC LẬP WALLER RA LỆNH: 

Mục 1. Kết luận.  (a)  Các câu trình bày trong phần mở đầu của Lệnh Bầu Cử này là đúng 
và trung thực, và theo đây được phê chuẩn là kết luận thực tế và nằm trong các điều khoản hoạt 
động của Lệnh này.  

 (b) Nếu việc phát hành các trái phiếu được các cử tri cho phép, các mức thuế suất 
thỏa đáng, mà không giới hạn ở mức thuế hoặc số tiền thuế, để trả tiền gốc và lãi suất hàng năm 
của các trái phiếu và chi phí của bất kỳ hợp đồng tín dụng nào có thể được áp dụng.  Dựa trên 
các điều kiện thị trường tính đến ngày ban hành Lệnh Bầu Cử này, nếu các trái phiếu được phép 
phát hành, tổng mức thuế ước tính của Học Khu dự kiến là khoảng $1.52 trên mỗi $100 giá trị 
được xác định phải đóng thuế, là tổng của (i) mức thuế suất được phê chuẩn gần đây nhất cho 
các hoạt động và bảo trì, nghĩa là $1.04 trên mỗi $100 giá trị định giá phải đóng thuế, cộng với 
(ii) mức thuế suất ước tính cho các khoản nợ đã được bỏ phiếu của Học Khu, bao gồm cả các trái 
phiếu nói trên, dự kiến sẽ là khoảng $0.48 trên mỗi $100 giá trị được xác định phải đóng thuế.  
Tổng mức thuế ước tính này là dựa trên các dự báo có được từ cố vấn tài chánh của Học Khu và 
cơ quan định giá, và được cung cấp mà không bảo đảm rằng các dự báo đó sẽ thành hiện thực.   
Vào thời điểm phát hành trái phiếu, ngoài các yếu tố khác, tổng mức thuế thực tế sẽ tùy thuộc 
vào các mức lãi suất hiện hành, giá trị định thuế của bất động sản phải đóng thuế trong Học Khu, 
tình trạng có sẵn Bảo Đảm Quỹ Học Đường Thường Trực và các điều kiện thị trường thông 
thường.   

(c) Tính đến ngày bắt đầu năm tài khóa hiện tại của Học Khu,  
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1. tổng số tiền gốc chưa trả của các khoản nợ của Học Khu là $121,100,000; 

2. tổng số tiền lãi suất chưa trả của các khoản nợ của Học Khu là 
$67,115,725; và  

3. mức thuế giá trị tài sản để trả nợ của Học Khu tính đến ngày thông qua 
Lệnh Bầu Cử này là $0.40 trên mỗi $100 giá trị bất động sản phải đóng 
thuế.   

Các câu trình bày trong các kết luận này (i) là dựa trên thông tin có sẵn cho Học Khu vào 
ngày thông qua Lệnh Bầu Cử này, bao gồm cả các dự báo có được từ chuyên gia cố vấn tài 
chánh của Học Khu, (ii) nhất thiết bao gồm các mức ước tính và dự báo có thể thay đổi dựa trên 
thực tế, hoàn cảnh và điều kiện vào thời điểm phát hành các trái phiếu được phê chuẩn theo Lệnh 
Bầu Cử này và (iii) không nhằm mục đích tạo một giao kèo với các cử tri hoặc giới hạn thẩm 
quyền của Hội Đồng Quản Trị về phát hành trái phiếu theo các điều khoản khác có trong Lệnh 
Bầu Cử này.  Do đó, các mức thuế, mức lãi suất, ngày đáo hạn, tổng số nợ chưa trả và lãi suất 
của khoản nợ đó trên thực tế sẽ khác nhau và sẽ được xác định sau khi phát hành trái phiếu.  
Trong phạm vi có mâu thuẫn giữa tiểu mục này và các điều khoản khác của Lệnh Bầu Cử này, 
các điều khoản khác đó sẽ có hiệu lực hơn.    

Mục 2. Cuộc Bầu Cử Được Lệnh Tổ Chức; Ngày. Một cuộc bầu cử ("Cuộc Bầu Cử") sẽ 
được tổ chức cho và trong phạm vi Học Khu vào thứ Ba, ngày 5 tháng Mười một, 2019 ("Ngày 
Bầu Cử"), theo quy định của Bộ Luật Bầu Cử Texas ("Bộ Luật").   

Mục 3. Kế Hoạch Đề Nghị.  Tại Cuộc Bầu Cử, kế hoạch đề nghị ("Kế Hoạch Đề Nghị") 
sau đây, quy định các mục đích tổ chức bầu cử, số tiền vốn và ngày đáo hạn tối đa cho các trái 
phiếu sẽ được biểu quyết phê chuẩn, sẽ được đệ trình cho các cử tri hội đủ điều kiện của Học 
Khu theo quy định của luật pháp: 

CUỘC BẦU CỬ ĐẶC BIỆT CỦA HỌC KHU ĐỘC LẬP WALLER 
KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ("HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ") HỌC KHU ĐỘC LẬP 
WALLER ("HỌC KHU") CÓ ĐƯỢC PHÉP PHÁT HÀNH VÀ BÁN CÁC TRÁI 
PHIẾU CỦA HỌC KHU, THEO MỘT HOẶC NHIỀU ĐỢT, VỚI SỐ TIỀN LÀ 
$295,225,000 ĐỂ XÂY DỰNG, MUA LẠI VÀ TRANG BỊ CHO CÁC TÒA 
NHÀ TRƯỜNG HỌC TRONG HỌC KHU, TRONG ĐÓ BAO GỒM  XÂY 
MỘT TRƯỜNG TRUNG HỌC MỚI VỚI MỘT KHU NHÀ GIÁO DỤC DẠY 
NGHỀ TOÀN DIỆN, MUA CÁC ĐỊA ĐIỂM MỚI ĐỂ XÂY CÁC TÒA NHÀ 
HỌC ĐƯỜNG, MUA CÁC NÂNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ AN NINH, VÀ 
MUA CÁC XE BUÝT HỌC ĐƯỜNG MỚI, TRONG ĐÓ CÁC TRÁI PHIẾU 
NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC PHÁT HÀNH LÀM NHIỀU ĐỢT HOẶC NHIỀU KỲ, 
ĐÁO HẠN ĐỊNH KỲ HOẶC KHÔNG QUÁ 40 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHÁT 
HÀNH, VÀ SẼ CHỊU BẤT KỲ (CÁC) MỨC LÃI SUẤT NÀO, KHÔNG QUÁ 
MỨC TỐI ĐA HIỆN ĐANG HOẶC SAU NÀY SẼ ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO 
PHÉP, TÙY THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌC KHU, 
TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀO THỜI 
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ĐIỂM PHÁT HÀNH; VÀ BAN QUẢN TRỊ CÓ ĐƯỢC PHÉP ĐÁNH THUẾ, 
ÁP DỤNG, VÀ YÊU CẦU ĐÁNH THUẾ VÀ THU CÁC KHOẢN THUẾ GIÁ 
TRỊ TÀI SẢN HÀNG NĂM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN CHỊU 
THUẾ TRONG PHẠM VI HỌC KHU, Ở MỨC ĐỦ, MÀ KHÔNG GIỚI HẠN 
MỨC THUẾ HOẶC SỐ TIỀN THUẾ, ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦA CÁC 
TRÁI PHIẾU NÓI TRÊN VÀ CHI PHÍ CỦA BẤT KỲ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG 
NÀO ĐÃ KÝ HOẶC ĐƯỢC CHO PHÉP DỰ KIẾN TRƯỚC HOẶC LIÊN 
QUAN ĐẾN CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ; CÁC TRÁI PHIẾU NÀY SẼ ĐƯỢC 
PHÁT HÀNH VÀ CÁC KHOẢN THUẾ NÓI TRÊN SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG, VÀ 
THU CHIẾU THEO HIẾN PHÁP VÀ LUẬT PHÁP TIỂU BANG TEXAS, BAO 
GỒM CẢ BỘ LUẬT GIÁO DỤC TEXAS HAY KHÔNG? 

Mục 4. Lá Phiếu Chính Thức.  (a)  Việc bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử, và thủ tục bỏ phiếu 
sớm của cuộc bầu cử này, sẽ sử dụng các lá phiếu và hệ thống bỏ phiếu đã được phê chuẩn hợp 
pháp của các bên ký hợp đồng cung cấp các dịch vụ bầu cử với Học Khu, chiếu theo Mục 6 của 
Lệnh này.  

(b) Việc chuẩn bị phương tiện máy móc cần thiết và lá phiếu chính thức cho Cuộc 
Bầu Cử sẽ theo đúng các quy định của Bộ Luật để cho phép các cử tri bỏ phiếu “THUẬN” hoặc 
“CHỐNG” Kế Hoạch Đề Nghị nói trên, và Kế Hoạch Đề Nghị này sẽ được trình bày trên lá 
phiếu chủ yếu theo định dạng như sau: 

LÁ PHIẾU CHÍNH THỨC 

CUỘC BẦU CỬ ĐẶC BIỆT CỦA HỌC KHU ĐỘC LẬP 
KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A 

[ ] THUẬN ) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TRỊ GIÁ $295,225,000 
ĐỂ XÂY DỰNG, MUA LẠI VÀ TRANG BỊ CÁC TÒA 
NHÀ TRƯỜNG HỌC TRONG HỌC KHU, TRONG ĐÓ 
BAO GỒM  XÂY MỘT TRƯỜNG TRUNG HỌC MỚI VỚI 
MỘT KHU NHÀ GIÁO DỤC DẠY NGHỀ TOÀN DIỆN, 
MUA CÁC ĐỊA ĐIỂM MỚI ĐỂ XÂY CÁC TÒA NHÀ 
TRƯỜNG HỌC, VÀ MUA CÁC XE BUÝT TRƯỜNG HỌC 
MỚI, VÀ ĐÁNH THUẾ ĐỂ TRẢ CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ 

[ ] CHỐNG 

Mục 5. Những người hội đủ điều kiện bỏ phiếu.  Tất cả các cử tri cư dân đủ điều kiện của 
Học Khu sẽ hội đủ điều kiện bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử. 

Mục 6. (Các) hợp đồng tổ chức bầu cử.   Học Khu đồng ý tham gia một cuộc bầu 
cử kết hợp với Quận Waller, là bên cũng sẽ tổ chức một cuộc bầu cử vào Ngày Bầu Cử và đã ký 
hợp đồng với Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử của Quận Waller cho các dịch vụ bầu cử trong cả 
Quận Waller và Quận Harris.  Việc ký hợp đồng tổ chức bầu cử kết hợp giữa Cơ Quan và Quận 
Waller và việc ký hợp đồng cho các dịch vụ bầu cử theo đây được cho phép và được phê chuẩn.   
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Mục 7. Các Phân Khu Bầu Cử, Các Địa Điểm Bỏ Phiếu và Giờ Bỏ Phiếu vào 
Ngày Bầu Cử; Các Viên Chức Bầu Cử. (a) Các phân khu bầu cử cho Cuộc Bầu Cử cho khu vực 
Học Khu nằm trong Quận Harris sẽ bao gồm phần địa giới nằm trong ranh giới Học Khu ở trong 
một hoặc nhiều phân khu bầu cử của Quận Harris, tại địa chỉ ghi trong Phụ Lục A kèm theo đây 
và được đưa vào trong Lệnh này.  Địa điểm bỏ phiếu để bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử cho mỗi 
phân khu bầu cử nằm trong Quận Harris sẽ như quy định trong Phụ Lục A, hoặc tại các địa điểm 
khác sau này có thể được Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử Quận Harris ấn định. 

(b) Các phân khu bầu cử cho Cuộc Bầu Cử sẽ bao gồm phần địa giới nằm trong ranh giới 
Học Khu ở trong Quận Waller sẽ bao gồm phần địa giới nằm trong ranh giới Học Khu nằm trong 
một hoặc nhiều phân khu bầu cử của Quận Waller, có số phân khu quy định trong Phụ Lục A
kèm theo đây và được đưa vào trong Lệnh này.  Địa điểm bỏ phiếu để bỏ phiếu vào Ngày Bầu 
Cử cho mỗi phân khu bầu cử nằm trong Quận Waller sẽ như quy định trong Phụ Lục A, hoặc tại 
các địa điểm khác sau này có thể được Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử Quận Waller ấn định. 

(c) Vào Ngày Bầu Cử, các địa điểm phòng phiếu cho tất cả các phân khu sẽ mở cửa từ 7 
giờ sáng đến 7 giờ tối. 

(d) Trưởng ban điều hành và trưởng ban điều hành dự khuyết cho mỗi phân khu sẽ được 
bổ nhiệm theo quy định của Bộ Luật Bầu Cử.  

(e) Trong trường hợp Giám Đốc Học Khu đôi khi thấy rằng (i) một hoặc nhiều địa điểm 
phòng phiếu được thiết lập và quy định trong tài liệu này sẽ không có sẵn hoặc không phù hợp 
cho mục đích sử dụng đó, hoặc việc dời một hoặc nhiều địa điểm phòng phiếu sẽ có lợi nhất cho 
Học Khu, hoặc (ii) trưởng ban điều hành hoặc trưởng ban điều hành dự khuyết không hội đủ điều 
kiện hoặc không rảnh để đảm nhận chức vụ, Giám Đốc Học Khu theo đây được phép ấn định và 
bổ nhiệm bằng văn bản các địa điểm phòng phiếu, các trưởng ban điều hành hoặc trưởng ban 
điều hành dự khuyết, và thông báo việc đó theo đúng quy định của Bộ Luật Bầu Cử và khi Giám 
Đốc Học Khu thấy thỏa đáng. 

Mục 8. Các Địa Điểm và Ngày Giờ Bỏ Phiếu Sớm.  (a)  Thủ tục đích thân tới bỏ 
phiếu sớm cho các phân khu bầu cử trong phạm vi Quận Harris sẽ diễn ra tại các địa điểm và 
ngày giờ quy định trong Phụ Lục A kèm theo đây và được đưa vào trong lệnh này, hoặc tại các 
địa điểm khác sau này có thể được Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử Quận Harris ấn định.    

(b)  Thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm cho tất cả các phân khu bầu cử trong phạm vi 
Quận Waller sẽ diễn ra tại các địa điểm và ngày giờ quy định trong Phụ Lục A kèm theo đây và 
được đưa vào trong lệnh này, hoặc tại các địa điểm khác sau này có thể được Quản Trị Viên phụ 
trách Bầu Cử Quận Waller ấn định.    

(c) Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử Quận Waller, bà Christy A. Eason, theo đây được bổ 
nhiệm làm Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm cho Quận Waller và Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu 
Sớm cho Quận Harris để thực hiện các công việc cho các cử tri Học Khu hội đủ điều kiện theo 
luật tiểu bang và liên bang ở Quận Waller và Quận Harris.  Đơn xin lá phiếu bầu bằng thư của 
các cư dân Quận Waller và Quận Harris vui lòng gửi qua thư bưu điện tới: 
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Quận Waller: 
Christy A. Eason 
Early Voting Clerk  
816 Wilkins Street 
Hempstead, TX 77445 

(e) Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm theo đây được bổ nhiệm và được chỉ thị bổ 
nhiệm ủy ban phụ trách bỏ phiếu sớm và các viên chức khác cần thiết để tiến hành thủ tục bỏ 
phiếu sớm cho Cuộc Bầu Cử.  

Mục 9. Tiến Hành Cuộc Bầu Cử.  Cuộc Bầu Cử nói trên sẽ được tổ chức theo quy định 
của Bộ Luật, trừ khi được tu chỉnh bởi Bộ Luật Giáo Dục Texas, và Đạo Luật về Quyền Bỏ 
Phiếu Liên Bang năm 1965, như được tu chỉnh, cụ thể bao gồm Chương 272 của Bộ Luật liên 
quan tới các quy định song ngữ. 

Mục 10. Thông Báo Bầu Cử.  Cuộc Bầu Cử sẽ được thông báo bằng tiếng Anh, 
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Hoa (tiếng Quảng Đông) bằng cách (i) đăng bản sao y 
của Lệnh Bầu Cử này một lần, sớm nhất là ba mươi ngày và trễ nhất là mười ngày trước ngày ấn 
định cho Cuộc Bầu Cử, trong một tờ báo phát hành trong Học Khu; (ii) niêm yết một bản sao của 
Lệnh Bầu Cử này trên (các) bảng tin dùng để niêm yết thông báo họp của Hội Đồng Quản Trị và 
ở ba nơi công cộng trong phạm vi ranh giới của Học Khu trễ nhất là 21 ngày trước ngày ấn định 
cho Cuộc Bầu Cử; (iii) niêm yết một bản sao của Lệnh Bầu Cử này vào Ngày Bầu Cử và trong 
thời gian đích thân đến bỏ phiếu sớm ở một nơi nổi bật tại mỗi địa điểm bỏ phiếu; và (iv) đăng 
Lệnh Bầu Cử này, cùng với thông báo Bầu Cử và nội dụng Kế Hoạch Đề Nghị và bất kỳ lá phiếu 
mẫu nào được chuẩn bị cho Cuộc Bầu Cử, trên website của Học Khu trong 21 ngày trước Cuộc 
Bầu Cử đó.  Thông báo về Cuộc Bầu Cử cũng sẽ được cung cấp cho thư ký quận của Quận 
Harris và Quận Waller, trễ nhất là 60 ngày trước Ngày Bầu Cử.   

Mục 11. Các công việc cần thiết.  Chủ tịch và Thư ký Hội Đồng Quản Trị và Giám 
đốc Học khu, sau khi hội ý với luật sư và luật sư cố vấn trái phiếu của Học Khu, theo đây được 
phép và được chỉ thị thực hiện bất kỳ và tất cả các công việc cần thiết để chấp hành các quy định 
của Bộ Luật và Đạo Luật Quyền Bỏ Phiếu Liên Bang về việc tổ chức và tiến hành Cuộc Bầu Cử, 
cho dù có được cho phép rõ ràng trong tài liệu này hay không. 

Mục 12. Hiệu lực tách rời.  Nếu bất kỳ điều khoản, mục, tiểu mục, câu, mệnh đề 
hoặc cụm từ nào của Lệnh Bầu Cử này, hoặc việc áp dụng các phần đó cho bất kỳ người nào 
hoặc bất kỳ tình huống nào, vì bất kỳ lý do nào bị coi là vi hiến, vô hiệu lực, vô giá trị, hoặc 
không thể thực thi được, thì các phần còn lại của Lệnh Bầu Cử này cũng như việc áp dụng các 
phần đó cho những người khác hoặc những tình huống khác sẽ không bị ảnh hưởng, và chủ định 
của Học Khu khi thông qua Lệnh Bầu Cử này là không có phần nào hoặc điều khoản nào hoặc 
quy chế nào trong văn kiện này trở nên vô hiệu lực chỉ vì bất kỳ phần nào khác trong Lệnh này 
bị coi là vi hiến, vô hiệu lực, vô giá trị, hoặc không thể thực thi được, và vì mục đích này, tất cả 
các điều khoản của Lệnh Bầu Cử này được tuyên bố là có thể tách rời.  

Mục 13. Ngày Có Hiệu Lực.  Lệnh Bầu Cử này có hiệu lực ngay sau khi thông qua 
và phê chuẩn. 

[Phần chữ ký ở trang tiếp theo]



106261.0000002 EMF_US 76867645v1 

ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ PHÊ CHUẨN ngày 15 tháng Bảy, 2019. 

Chủ Tịch, Hội Đồng Quản Trị 
Học Khu Độc Lập Waller 

CHỨNG THỰC: 

Thư Ký, Hội Đồng Quản Trị 
Học Khu Độc Lập Waller 

(CON DẤU) 
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