Hai khoản thu thuế tiếp tục được sử
dụng để tài trợ cho các học sinh của
Seattle Public Schools

Seattle Public Schools đang yêu cầu các cử tri cân nhắc gia hạn một
khoản thu thuế để tiếp tục tài trợ cho các hoạt động hàng ngày, nhân
viên và chương trình và khoản thu thế thứ hai để tài trợ cho học sinh
và công nghệ trên lớp học, cũng như duy trì sức khỏe và sự an toàn
trong học khu của chúng ta

Dự Luật 1. Gia Hạn Khoản Thu Thuế để tài trợ cho Các
Chương Trình và Hoạt Động Giáo Dục (EP&O):
Nhân viên nhà trường, bao
gồm giáo viên, nhân viên
hỗ trợ, y tá và các quản lý.

Các chương trình và dịch
vụ, bao gồm: giáo dục
đặc biệt, chương trình
học sinh học tiếng Anh,
dịch vụ dinh dưỡng,
học tập STEM.

Cơ hội cho những học
sinh thích thể thao,
nghệ thuật, kịch và
âm nhạc.

Hỗ trợ học sinh về sức
khỏe cảm xúc - xã hội
và sức khỏe tinh thần.

Dự Luật 2. Gia Hạn Khoản Thu Thuế để tài trợ cho
Nhà Trường, Công Nghệ và Học Tập/Thể Thao (BTA):
Phát triển các dự án để tăng
cường sự an toàn trong học
khu của chúng ta.

Công nghệ trên
lớp học.

Tài trợ công nghệ bao gồm
máy tính và máy tính bảng
được học sinh và giáo viên sử
dụng và đào tạo công nghệ.

Phát triển các dự án
liên quan đến học
tập và thể thao.
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Các khoản thu thuế
này không phải là
khoản thuế mới
Họ gia hạn các khoản thu
thuế hiện tại sẽ hết hạn vào
năm 2022.
Nếu được phê duyệt, các chủ
sở hữu bất động sản sẽ tiếp tục
được thanh toán cho các khoản
thu thuế này, với mức thay đổi
ước tính là $1.21 trên mỗi $1,000
giá trị tài sản chịu thuế.

Để biết thêm thông tin về chính sách gia hạn
khoản thu thế của chúng tôi, vui lòng truy cập:
www.seattleschools.org/about/levy

