Seattle Public Schools
Trọng Tâm, Mục Tiêu, và Nhu Cầu Tài Trợ
của chúng tôi
n

Tháng 11, 2021-Tháng 2, 2022
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Seattle Public Schools |
Trọng tâm của chúng tôi
Giảng Dạy Chất Lượng Cao và tạo
điều kiện học tập để học sinh phát
triển.
Văn hóa Chăm sóc và xây dựng môi
trường lành mạnh và an toàn cho sức khỏe
tinh thần, cảm xúc và thể chất của toàn bộ
cộng đồng SPS.
Khả năng Ứng phó và hợp tác với
học sinh, gia đình và nhân viên để
đáp ứng các nhu cầu xã hội, cảm
xúc và giáo dục của họ.

Seattle Public Schools | Tập Trung Đặc Biệt
Thay Đổi Hệ Thống Bị Hỏng &
Đang Kết Thúc Lịch Sử Phân
Biệt Chủng Tộc
Bằng cách tích cực trở thành
một hệ thống giáo dục chống
phân biệt chủng tộc – và đảm
bảo các học sinh xa nhất từ nền
công lý giáo dục được phát triển
– các điều kiện ở Trường Công
Lập Seattle sẽ được cải thiện
cho tất cả mọi người.

Seattle Public Schools | Tập Trung Đặc Biệt
Tập trung có chủ đích vào các
Cậu Bé và Thiếu Niên người Mỹ
gốc Phi
Chúng tôi cam kết truyền bá
một câu chuyện chính xác và
dựa trên sức mạnh về các cậu
bé và thanh thiếu niên người Mỹ
gốc Phi của chúng tôi, bình
thường hóa sự xuất sắc và đảm
bảo họ có các tài nguyên và sự
hỗ trợ cần thiết để phát huy hết
khả năng của mình.

Seattle Public Schools | Các Mục Tiêu
của chúng tôi
1. Môn Đọc. Tăng tỷ lệ nam sinh người Da đen đạt trình độ
thành thạo Nghệ thuật Anh ngữ hay cao hơn trong Bài đánh
giá Smarter Balanced Assessment ở lớp 3 từ 28% vào tháng
6, 2019 lên 70% vào tháng 6, 2024.
2. Môn Toán. Tăng tỷ lệ nam sinh và thanh thiếu niên người da
đen ở lớp 7 đạt trình độ thông thạo hoặc cao hơn trong Bài đánh giá
Smarter Balanced Assessment ở lớp 7 đối với môn toán từ 23% vào
tháng 6 năm 2019 lên 45% vào tháng 6, 2024 và lên 70% vào tháng
6, 2026.

3. Tốt nghiệp. Tăng tỷ lệ nam sinh và thanh thiếu niên người
Da đen trong mỗi nhóm/lớp mà tốt nghiệp và cũng đã hoàn
thành thành công ít nhất một khóa học nâng cao từ 52% vào
tháng 6, 2019 lên 62% vào tháng 6, 2024.

Seattle Public Schools | Qua Các Con Số

106
Trường học

Học sinh ghi danh**

5,955

23,821 (47.5%) – Tiểu học(K-5)

Các nhà giáo*

7,413

11,190 (22.3%) – Cấp 2 (6-8)

Nhân viên toàn thời gian

15,176 (30.2%) – Cấp 3 (9-12)

*Bao gồm tất cả nhân viên tại trường

**Dữ liệu tính đến tháng 10, 2021

Seattle Public Schools | Qua Các Con Số
Các ngôn ngữ hàng đầu

151

Quốc gia
xuất xứ

147
Ngôn ngữ
/Tiếng địa phương

1. Spanish
2. Somali
3. Chinese
4. Vietnamese
5. Amharic
5. Oromo
6. Tigrigna
7. Tagalog
8. Arabic

Tại sao các khu học chánh cần
mức thuế thu được từ địa
phương?
Các khu học chánh được tài trợ thông
qua tiểu bang, địa phương và liên
bang.
Ngoài ra, cứ mỗi ba năm, học khu yêu
cầu các cử tri xem xét gia hạn thuế
hoạt động và một khoản thuế vốn, đó
là thuế cho giáo dục địa phương từ
bất động sản.
Những khoản thu này thu hẹp khoảng cách giữa
những gì tiểu bang tài trợ và những gì học sinh và
trường học của chúng ta cần.
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Mức Thuế cần gia hạn
•

Educational Programs and
Operations Levy (EP&O)

•

Buildings, Technology and
Academics/Athletics Levy (BTA)

Cả hai đều có trong lá
phiếu ngày 8 tháng 2,
2022
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Tình trạng
Ngân sách
Hiện tại
của Chúng
tôi
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Tiểu bang vẫn không tài trợ đầy đủ
cho giáo dục K-12
Chúng tôi dựa vào các khoản thuế thu
được do cử tri chấp thuận để tài trợ
khoảng 15% kinh phí hàng ngày của
chúng tôi và để trả cho việc xây dựng và
duy trì trường học của chúng tôi.
Nguồn tài trợ công nghệ cũng chủ yếu đến
từ các khoản thuế thu được từ địa phương.
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Khoảng cách nguồn tài trợ của
chúng tôi

Khoảng cách nguồn tài trợ của
chúng tôi
Giáo dục đặc biệt
Để đảm bảo 7,600 học sinh
cần các dịch vụ giáo dục đặc
biệt có được sự hỗ trợ mà các
em cần, chúng tôi chi $180
triệu mỗi năm cho giáo dục
đặc biệt.

$180M

$82M

Đó là khoảng cách $98 triệu.

Tiểu bang tài trợ Ngân sách Hiện tại

*Con số phản ánh số nhân viên hiện tại của học khu, kinh phí đến từ nhiều nguồn
chẳng hạn như tài trợ của học khu, quỹ tài trợ, tài trợ tùy ý theo trường hoặc PTSA.
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Gia Hạn Thuế
Educational
Programs và
Operations
(EP&O) Levy

15

Thuế EP&O Levy Gia hạn
Thuế EP&O để làm gì?
Tài trợ nhằm thu hẹp khoảng
cách giữa những gì tiểu bang
tài trợ và những gì các em học
sinh Seattle cần.
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Thuế EP&O Levy Gia hạn:
Nhân viên nhà trường

Giúp trả lương cho giáo viên và nhân viên hỗ trợ, bao
gồm cả y tá và nhân viên dọn dẹp.
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EP&O Levy Gia Hạn:
Hỗ trợ và Các Chương trình
Tiếp tục tài trợ cho:
•

Giáo dục đặc biệt

•

Học tập nâng cao

•

Chương trình dinh dưỡng
cho trẻ em

•

Sức khỏe cảm xúc-xã hội

•

Các chương trình như
Science, Technology,
Engineering and Math
(STEM)
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EP&O Levy Gia Hạn :
Các Cơ Hội cho Học Sinh

Tài trợ cho thể thao, nghệ thuật, kịch và âm
nhạc
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Gia hạn EP&O Levy tốn bao
nhiêu?
Đây không phải là một loại thuế mới. Nếu
được các cử tri chấp thuận, khoản thuế này sẽ
tạo ra $646.8 triệu trong ba năm.
Năm

Tỷ suất cho mỗi $1,000
của giá trị tài sản được
đánh giá

Tỷ suất được chấp thuận
vào năm 2019 để thu thập
từ 2020-2022

$1.05 – 87 cents trong
phạm vi hơn ba năm

2023 (nếu chấp thuận)

74 cents

2024 (nếu chấp thuận)

75 cents

2025 (nếu chấp thuận)

75 cents
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Buildings, Technology,
Academics/Athletics
(BTA) Capital Levy
Gia Hạn
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BTA Capital Levy: Các Dự Án Xây
Dựng

• Các dự án lợp mái

• Bảo trì lớn

• Cải tạo nhỏ

• Các dự án cải tiến hệ
thống sưởi và làm
mát

• Nâng cấp và cải tiến
an toàn
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BTA Capital Levy: Công Nghệ

• Máy tính và máy tính bảng được sử dụng
bởi học sinh và giáo viên
• Lớp học Công nghệ
• Đào tạo và hỗ trợ người dùng công nghệ
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BTA Capital Levy: Dự án Xây Dựng
Thể Thao và Học Thuật
• Sửa đổi cần thiết để hỗ trợ những thay
đổi cho chương trình học thuật
• Cải thiện không gian vui chơi ngoài trời
• Cải thiện sân thể thao
• Thiết bị nghệ thuật và khoa học
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BTA Capital Levy:

Sân Vận Động Memorial Stadium
SPS sở hữu Sân vận động Memorial, và khoản
thuế thu được này bao gồm tài trợ để đầu tư
vào các khán đài mới để nó có thể tiếp tục
được sử dụng cho các hoạt động thể thao
trung học, lễ tốt nghiệp và cộng đồng.
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Các dự án được chọn như thế
nào?
• Báo cáo tư vấn về tình trạng

của các công trình trường học

• Xây dựng dự toán chi phí
• Chỉ định thứ tự ưu tiên cho
từng dự án

• Xác định nhu cầu công nghệ
• Tinh chỉnh danh sách bằng
cách sử dụng chính sách Hội
đồng và Nguyên tắc Hướng
dẫn, bao gồm cả việc sử dụng
tầm nhìn công bằng

• Đề xuất với Hội đồng Giáo dục
— Các dự án ưu tiên 1

Việc cải tạo lớn các
trường học và sửa
chữa là một phần của
khoản thuế thu được
của Building Excellence
(BEX), tiếp theo trong
cuộc bỏ phiếu vào năm
2025
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Chi phí cho BTA?
Đây không phải là một loại thuế mới. Nếu được thông
qua, khoản thu BTA sẽ tăng lên $783 trong sáu năm.
Năm

Tỷ suất $1,000 của
giá trị tài sản được
định giá

Tỷ suất được chấp
thuận vào năm 2016
để thu từ 2017-2022

43 cents tới 25 cents
trong phạm vi hơn 6
năm

2023

47 cents

2024

45 cents

2025

44 cents
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Tổng Hợp
Lại Tiền
Thuế
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Hai loại thuế giáo dục gia hạn
tốn bao nhiêu?
Tỷ lệ hiện tại
cho các khoản
thuế EP&O và
BTA là 95 xu
cho mỗi $1,000
của giá trị tài
sản được đánh
giá

Nếu được chấp
thuận, đối với
cả hai thuế,
tổng chi phí là
$1.21 cho mỗi
$1,000 của giá
trị tài sản được
đánh giá.
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Phí tài trợ cho thuế địa phương cho
các Trường Công Lập Seattle là bao
nhiêu?
Năm

EP&O

BTA Levy

BEX levy (6
năm chấp
thuận vào
2019)

Tổng số

Tổng số
chỉ cho
ngày 8
tháng 2,
2022

Hiện tại
(2021, đánh
giá hiện tại)

65 cents

30 cents

89 cents

$2.38

$1.48

2023 (nếu
chấp thuận)

74 cents

47 cents

84 cents

$2.05

$1.21

2024 (nếu
chấp thuận)

75 cents

45 cents

81 cents

$2.00

$1.20

2025 (nếu
chấp thuận)

75 cents

44 cents

78 cents

$1.96

$1.19

Tất cả tỷ suất cho mỗi $1,000 của giá trị tài sản
được định giá
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SPS có một trong những mức thuế thấp
nhất trong khu vực của chúng tôi
Mỗi $1,000 giá trị định giá 2021 Tỷ lệ Levy của các Học khu trong Quận King
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Gia hạn các khoản thuế thu
được sẽ:
• Đảm bảo quỹ tài trợ

để trả lương cho giáo
viên, nhân viên chủ
chốt và các chương
trình quan trọng

• Cải thiện cơ sở hạ

tầng công nghệ và
khả năng tiếp cận
cho học sinh của
chúng tôi

• Đảm bảo các tòa nhà
của chúng tôi được
duy trì và lành mạnh,
sẵn sàng cho việc
học tập của học sinh
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Xin cảm ơn!

Để biết thêm thông tin về việc gia hạn
thuế của chúng tôi, hãy truy cập:
www.seattleschools.org/levies

Các lá phiếu đến hạn vào
ngày 8 tháng 2, 2022
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