AMHARIC

በ የካቲት 12 ፣ 2019 ያለው ድምፅ መስጫ
ለሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤት ምንድን ነው?
የሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤት መራጮችን ሁለቱም ወሳኝ ለቪስ(ግብሮች) እንዲያድሱ
ይጠይቃል።ኣንዱ የዕለት ተዕለት ስራዎች ለማካሄድ ሲሆን አንዱ ደግሞ አቅም ለመገንባት እና
ያረጁ ትምህርት ቤቶችን እንደገና ለመገንባት የሚውሉ ናቸው ።

የትምህርት ፕሮግራሞች እና ኦፕሬሽኖች ማደስ
(EP&O) ለቪ(ግብር):
•
•

•

•

ወሳኝ የሆኑ የትምህርት ቤት የዕለት ተዕለት ስራዎች መደገ
ፍ፣ ክልሉ ከመደባቸው በላይ እንደ ተጨማሪ የትምህርት
ቤት ሰራተኞች እና የመማሪያ መሳሪያዎች የመሳሰሉ::
የገንዘብ ማስኬጃ ክፍተት ማገዝ ፣ ክልሉ የሚመድበው የገንዘብ
በጀት ኣና የሲያትል ተማሪዎች ፍላጎት ያለው ልዩነት(ክፍተት)
ለመሸፈን።ለምሳሌ ክልሉ በዓመት ለ 9 ነርሶ ች በጀት
ይመድባል፣ነገርግን ዲስትሪክቱ 63 ነርሶች ይቀጥራል።
ለልዩ ፍላጎት ትምህርት የገንዘብ ድጋፍ የልዩ ትምህርት
አገልግሎቶች የሚፈልጉ7,000 ተማሪዎች የሚያስፈልጋቸው
ድጋፎች እንዳላቸው ለማረጋገጥ። ዲስትሪክቱ በዓመት $140
ሚልዮን ለልዩ ፍላጎት ትምህርት ወጪ ሲያደርግ፣ ክልሉ
ግን በዓመት $68 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ወጪ ያደርጋል።
የ የዕድል ክፍተቶችን ለመዝጋት የሚያግዝ ፣ ይበልጥ
ተጋላጭ የሆኑ ተማሪዎችን ለመርዳት ፕሮግራሞችን
ማቅረብ በመቻላችን የዕድል ክፍተቶችን ይዘጋዋል።

የህንፃ ጥራት እድሳት
(BEX V) ካፒታል ለቪ:
•

•

•
•

የሁለቱ የትምህርት የለቪ(ግብር) እድሳት ክፍያ
ምን ያህል ነው?
ለቪስ አዲስ ግብር አይደለም። ከ 2019 በኋላ የሚያበቃው
የኣሁኑ ለቪስ ያድሱታል። ባሁኑ ጊዜ፣ የቤት ባለቤቶች ለ EP &
O ፣ ለ $ 1,000 የቤት እሴት (2018) ፣$ 1.10 ዶላር ይከፍላሉ::
ከጸደቀ የግብር (ለቪ) መጠኑ ወደ $ 1.05 ይቀንሳል:: በ2014
የተጀመረው፣ ልክ ለ BEX IV የሚጠየቀው የካፒታል ለቪ
መጠን ለ $1,000 ፣ $.90 ይሆናል።
ከፀደቀ፣ ለሁለቱም እርምጃዎች የተጣለው ወጪ የሚከተለው ነው:

አመት

የሁለቱም የግብር
(ለቪስ) ዋጋዎች በ
$1,000 የቤት እሴት
ዋጋ የግብር ተመን

ወደ $700,000 ዶላር
ዋጋ ያለው ቤት፣ለሲያትል
የህዝብ ት/ ቤቶች
ዓመታዊ የንብረት ግብር
ወጪ

2020

$1.95

$1,367

2021

$1.78

$1,244

2022

$1.62

$1,132

•

8 ያረጁ ትምህርት ቤቶች መተካት ወይ ማዘመን: Rainier
Beach ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ Mercer International
መለስተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣Alki የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት
ቤት፣ Kimball የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ Montlake
የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት፣Northgate የመጀመሪያ ደረጃ
ትምህርት ቤት፣John Rogers የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት
ቤት፣ እና Viewlands የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት::
ቋሚ መማሪያ ክፍሎችን መጨመር፣ተንቀሳቃሽ ክፍሎች ማስወገድ
በዌስት ሲያትል ኣንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተጨማሪ ክፍሎች
በዲስትሪክቱ ውስጥ 1,908 አዳዲስ ተጨማሪ መቀመጫዎች
በዲስትሪክቱ ውስጥ 76 ተንቀሳቃሽ ክፍሎችን ማስወገድ
Original Van Asselt እንደ ጊዜያዊ
ጣቢያ እንዲያገለግል ማስፋፋት
በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ደህንነትንና ጥንቃቄ ማሻሻል::
አስተማማኝ መግቢያዎች እና የት /ቤት ጣቢያዎች፣የመሬት
መንቀጥቀጥ ደህንነት ማሻሻል ፣ የእሳት ማንቂያ ስይስተም ማሻሻል::
ሁሉንም ትምህርት ቤቶች ፍትሃዊ የክፍል ውስጥ
ቴክኖሎጂ እና ለተማሪ ትምህርት ድጋፍ ማድረግ::
የድስትሪክት ሥርዓቶችን እና መሰረተ ልማት ማሻሻል.
ለወደፊቱ ማቀድ:: ለ Aki Kurose Middle School እና ለ
Sacajawea Elementary ጨምሮ የወደፊቱ ፕሮጀክቶች የንድፍ
ግንባታ ድጋፍ ፣ እና ለወደፊት ትምህርት ቤቶች እቅድ ማውጣት።

ትምህርት ቤቶች ለምን ግብር (ለቪስ)
መቀበል ይፈልጋሉ?
የዲስትሪክት ትምህርት ቤቶች ከ ክልል፣ከአካባቢው እና ከ ፌደራል
የዶላር ድጋፍ ያገኛሉ። ግን፣በኣሁኑ ግዜ ክልሉ ለ K-12 ትምህርት
የሚሰጠው ገንዘብ እና የ ሲያትል ተማሪዎች ፍላጎት መካከል
ልዩነት አለ።. ስለዚህ ፣ ዲስትሪክቱ፣ በየሶስት ዓመቱ መራጮችን
ለቪ( የንብረት ግብር) እንዲያሳድሱ ይጠይቃል ።በተጨማሪም፣
የትምህርት ቤት ግንባታ በአካባቢያዊ መራጮች በፀደቁ የካፒታል
ለቪስ በዋናነት ይደገፋል።
ስለ የለቪ እድሳት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት
www.seattleschools.org/levies
ይጎብኙ::
ስለበጀታችን በበለጠ ለመረዳት እና ለምን
በመራጮች ድምጽ በፀደቀው የትምህርት ቤት
ግብር እንደምንወሳን በበለጠ ለማወቅ
www.seattleschools.org/budget
ይጎብኙ::

