HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 238
NOTICE OF PUBLIC MEETING
SUPPLEMENTAL AGENDA
Notice is hereby given to all interested members of the public that the Board of Directors of the of
the above captioned District will hold a public meeting at 18702 Kieth Harrow Boulevard, Houston,
Texas, 77084, said address being a designated meeting place of the District.
The meeting will be held on Tuesday, January 23, 2018 at 1:00 p.m., to consider and authorize any
action related to the following:
1. Consider adoption of an Order Calling Directors Election to be held on May 5, 2018, and

the procedures for giving notice of same;
2. Consider appointment of an agent for the District in connection with the Directors Election;
3. Consider appointment of and compensation for Election Officials.
_____________________________________________________________________________________________

DISTRITO DE LA UTILIDAD MUNICIPAL DEL CONDADO DE HARRIS NO. 238
AVISO DE ASAMBLEA PÚBLICA
ORDEN DEL DÍA COMPLEMENTARIO
Se notifica por el presente a todas los miembros del público que la Junta Directiva del Distrito
indicado arriba llevará a cabo una asamblea pública en 18702 Kieth Harrow Boulevard, Houston,
Texas, 77084, dirección que es un lugar designado de reunión del Distrito.
La asamblea se llevará a cabo el martes 23 de enero de 2018 a las 1:00 p.m. para considerar y
autorizar cualquier medida en relación a lo siguiente:
1. Considerar adoptar una Orden para Convocar una Elección de Directores a celebrarse el 5
de mayo de 2018 y los procedimientos a seguir para dar aviso de la misma;
2. Considerar designar un agente del distrito en relación a la Elección de Directores;
3. Considerar el nombramiento de y compensación Jueces Presidentes y Alternos.
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Hạt sở HISCN HARRIS COUNTY 238
THÔNG BÁO VỀ HỌP CÔNG
CHUẨN BỊ BỔ SUNG
Thông báo được đưa ra cho tất cả các thành viên quan tâm của công chúng rằng Hội đồng Quản
trị của khu vực được chú thích ở trên sẽ tổ chức một cuộc họp công cộng vào năm 18702 Đại lộ
Kieth Harrow, Houston, Texas, 77084, cho biết địa chỉ là nơi gặp gỡ chỉ định của Quận .
Cuộc họp sẽ được tổ chức vào Thứ Ba, ngày 23 tháng 1 năm 2018 vào lúc 1:00 tối để xem xét và
ủy quyền cho bất kỳ hành động nào liên quan đến những điều sau:
1. Xem xét việc thông qua cuộc bầu cử Chủ tịch Hội đồng Gọi Đấu giá sẽ được tổ chức vào
ngày 5 tháng 5 năm 2018 và các thủ tục thông báo như vậy;
2. Xem xét việc bổ nhiệm một đại diện cho Quận với kết quả bầu cử Giám đốc;
3. Xem xét việc bổ nhiệm và bồi thường cho các viên chức bầu cử.
______________________________________________________________________________
哈里斯縣市政公用區。238
公開會議通知
補充議程
上述地區的董事會將在德克薩斯州休斯敦Kieth Harrow大道18702號舉行公開會議，地址為
77084，地址為該地區的指定會場。
會議將於2018年1月23日星期二下午1點舉行，審議並授權與以下相關的任何行動：
1. 考慮採納2018年5月5日召開的董事會選舉命令及其通知程序;
2. 考慮與董事選舉有關的地區代理人的任命;
3. 考慮選舉官員的任命和補償。

ROACH & MITCHELL, PLLC

Attorney for the District
Abogado del Distrito
Luật sư cho Quận
區律師
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Persons with disabilities who require auxiliary aids or services at the meeting are asked to contact the
District’s attorney at 832-390-2268 at least three (3) business days prior to the meeting so that appropriate
arrangements can be made.

Las personas con discapacidades que necesiten ayuda o servicios auxiliares en la asamblea deben
comunicarse con el abogado del Distrito llamando al 832-390-2268 por lo menos tres (3) días
hábiles antes de la asamblea para que se puedan hacer los arreglos necesarios.
Người khuyết tật có nhu cầu hỗ trợ hoặc các dịch vụ phụ trợ thị thính tại cuộc họp xin liên hệ
với luật sư của Cơ Quan tại 832-390-2268 ít nhất ba (3) ngày làm việc trước cuộc họp để sắp
xếp thích hợp có thể được thực hiện.

會議間需要協助或服務之殘障人士請在會前至少三(3)個工作日聯絡本區律師（電話832390-2268）以便做出適當安排。
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