
Inclement Weather Notice for  
Candidates for School Board Trustee 

 
Under Texas Elections law, a school/district closure due to inclement weather does not affect the 
candidacy filing deadline set by the state for a school board trustee election. The filing deadline for 
the May 7, 2022, Election remains 5:00 p.m., Friday, February 18, 2022. While district campuses and 
offices are closed, candidates may continue to submit applications by any option listed below.  
 

 By e-mail to elections@ems-isd.net 
 

 By fax to 817-232-0238, Attention Robb Welch, Elections Coordinator 
 

 By mail to Eagle Mountain-Saginaw ISD, Elections Coordinator, 1200 Old Decatur Road, Bldg. 
#6, Fort Worth, Texas 76179.  
 

Applications filed by e-mail, fax, or mail, must be notarized prior to submitting. 
 
If you have any questions, please call the Office of Chief Financial Officer at 817-847-2955.   

 
 

Aviso de Mal Tiempo para 
Candidatos a Miembros de la Junta Escolar 

 
Según la ley electoral de Texas, el cierre de una escuela/distrito debido al mal tiempo no afecta la 
fecha límite de presentación de candidaturas establecida por el estado para la elección de un 
miembro de la junta escolar. La fecha límite de presentación es el 7 de mayo de 2022, la Elección 
sigue siendo el viernes 18 de febrero de 2022 a las 5:00 p.m. Aunque los campus y oficinas del 
distrito estén cerrados, los candidatos pueden continuar presentando solicitudes mediante cualquiera 
de las siguientes opciones:  
 

 Por correo electrónico a elections@ems-isd.net. 
 

 Por fax al 817-232-0238, Atención Robb Welch, Coordinador de Elecciones. 
 

 Por correo postal a Eagle Mountain-Saginaw ISD, Elections Coordinator, 1200 Old Decatur 
Road, Bldg. #6, Fort Worth, Texas 76179.  

 
Las solicitudes presentadas por correo electrónico, fax o correo postal deben ser notariadas 
antes de ser enviadas. 
 
Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la Oficina del Director Financiero al 817-847-2955. 

 
 

Bản Thông báo Thời tiết Khắc nghiệt cho 
Các ứng cử viên của Hội đồng Trường 

 
Theo luật Bầu cử bang Texas, việc trường học/học khu đóng cửa do thời tiết khắc nghiệt không ảnh 
hưởng đến thời hạn nộp đơn ứng cử do tiểu bang ấn định cho cuộc bầu cử hội đồng trường. Thời 
hạn nộp hồ sơ cho Cuộc bầu cử ngày 7 tháng Năm năm 2022 vẫn là 5:00 chiều, Thứ sáu, ngày 18 
tháng Hai năm 2022. Trong khi các cơ sở và văn phòng của học khu đóng cửa, các ứng cử viên có 
thể tiếp tục nộp đơn ứng cử bằng bất kỳ tùy chọn nào được liệt kê dưới đây. 
 

 Bằng cách gửi e-mail tới địa chỉ elections@ems-isd.net 
 

 Bằng cách fax đến số 817-232-0238, Người nhận Robb Welch, Điều phối viên Bầu cử 
 

 Bằng cách gửi thư đến địa chỉ Eagle Mountain-Saginaw ISD, Điều phối viên Bầu cử, 1200 
đường Old Decatur, Bldg. #6, Fort Worth, Texas 76179. 
 

Các đơn ứng cử nộp qua e-mail, fax hoặc thư, phải được chứng thực trước khi gửi. 
 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi Văn phòng Giám đốc Tài chính theo số 817-847-2955. 
 
 


