NORTHWEST HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 24
NOTICE OF PUBLIC MEETING
SUPPLEMENTAL AGENDA
Notice is hereby given to all interested members of the public that the Board of Directors of the
above captioned District will hold a public meeting by telephone/video conference (**see bottom of
this Notice and District website for further details: http://nwhcmud24.com).
The meeting will be held on Tuesday, November 17, 2020, at 7:00 p.m., to consider and authorize
any action related to the following:
1. Consider canvassing the returns of the Directors Election held for the District on
November 3, 2020, and the adoption of an Order in connection herewith.

DISTRITO DE LA UTILIDAD MUNICIPAL DEL CONDADO DE NORTHWEST HARRIS
NO. 24
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 por teléfono / video conferencia (** vea la parte
inferior de este Aviso y el sitio web del Distrito para más detalles: http://nwhcmud24.com).
La asamblea se llevará a cabo el martes, 17 de noviembre, a las 7:00 p.m. para considerar y autorizar
cualquier medida en relación a lo siguiente:
1. Considerar el escrutinio de los resultados de la Elección de Directores efectuada para del
Distrito el 3 de Noviembre de 2020, y la adopción de una Orden en relación con la misma.

CƠ QUAN TIỆN ÍCH THÀNH PHỐ NORTHWEST HARRIS COUNTY NO. 24
THÔNG BÁO VỀ CUỘC BẦU CỬ CÔNG KHAI
LỊCH TRÌNH BỔ SUNG

Thông báo được gửi tới tất cả các thành viên quan tâm của cộng đồng rằng Hội đồng quản trị của
quận có chú thích ở trên sẽ tổ chức một cuộc họp công khai qua hội nghị qua điện thoại / video
(**xem phần dưới của trang web Thông báo và Quận này để biết thêm chi tiết:
http://nwhcmud24.com)

Cuộc họp sẽ được tổ chức vào thứ ba, ngày 17 tháng 11 năm 2020, lúc 7:00 tối, để xem xét và
cho phép mọi hành động liên quan đến các vấn đề sau:
1. Xem xét việc vận động trở lại của cuộc bầu cử Giám đốc tổ chức cho Học Khu 3 tháng 11
năm 2020, và nhận con nuôi về trật tự trong kết nối theo.

西北哈里斯縣市政公用區。24
公眾會議通知
補充議程
特此通知所有感兴趣的公众，上述字幕的董事会将通过电话/视频会议召开公开会议（**
有关更多详细信息，请参见本通告和地区网站的底部：http//nwhcmud24.com)
會議將於 2020 年 11 月 17 日上 7:00 p.m.下午舉行。屆時將考慮並酌情議決以下事項：
1.

考虑拉票区范围内，2020 年 11 月 3 日举行的董事的选举，并通过连接谨订购的回
报。

[SEAL]

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。
**Telephone/Video Conference Information:
Computer/App
https://us02web.zoom.us/j/9607809923?pwd=czR3WDBlQzBHYUdJS0oxMEcrTFFMdz09
Meeting ID: 960 780 9923; Passcode: 2424
Phone
1-346-248-7799
Meeting ID: 960 780 9923;

Passcode: 2424

