ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ

13 ਫਰਵਰੀ, 2018
ਕੈਂਟ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ

ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਵਿੱ ਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੇ ਵੀ
ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲੇ ਵੀ

ਕੈਂਟ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੇ ਵੀ ਤੱ ਥ

ਵੋਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੇ ਵੀ ਮਾਪਣ 13 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੰ ੂ ਖਾਸ ਚੋਣ ਬੈਲੇਟ ਵਿੱ ਚ
ਹੋਣਗੇ। ਜੇ 1 ਅਤੇ 2 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ
ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰ ਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰ ਗੀਤ, ਕਲਾ, ਐਥਲੈ ਟਿਕਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱ ਖਿਆ
ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰ ਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੰ ੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੇ ਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਲੇ ਵੀ

ਰਾਜ ਦੇ ਫੰ ਡਿੰ ਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਓਲੰਪੀਆ ਵਿੱ ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1 ਲਈ ਦੋਸਾਲਾ ਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੇਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ,
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਕਲਾਸਾਂ ਨੰ ੂ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ 2016 ਦੇ ਬਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫੰ ਡ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰੇਗਾ।
ਵੋਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੇ ਵੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲੀ ਮਾਹੌਲ
ਵਿੱ ਚ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਸਿੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰ ੂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1
ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਵਿੱ ਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੇ ਵੀ
ਇਹ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਲੇ ਵੀ ਫੰ ਡ, ਵਿੱ ਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰ ਮ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੰ ੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਪੰ ਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੰ ਡਿੰ ਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ
ਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਲਈ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਲੇ ਵੀ 2014 ਦੀ ਲੇ ਵੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2018 ਵਿੱ ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਟਾਫ਼ — 5 ਵਿੱ ਚੋਂ 1 ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ
ਫੰ ਡ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ

ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬਚਾਅ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸੰ ਗੀਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਐਥਲੈ ਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱ ਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਵਿੱ ਚ
ਵਿੱ ਚੋਂ
ਕਰਮਚਾਰੀ
ਲਈ ਫੰ ਡ ਦਿੱ ਤਾ

ਜ਼ਿਲਾ ਫੰ ਡਿੰ ਗ
ਦਾ ਲਗਭਗ

ਸਥਾਨਕ

ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਵਿੱ ਚ
ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ

ਘਟੀਆਂ
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ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2
ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਕੈ ਪ ੀਟਲ ਲੇ ਵੀ
ਇਹ ਛੇ-ਸਾਲਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੋਵੇਂ ਲੇ ਵੀ ਫੰ ਡ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰ ਪੱ ਤੀਆਂ – ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲੇ ਵੀ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇ-12 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1:1 ਕੰ ਪਿਉਟਿੰ ਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ
ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਅੱ ਪਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 307 ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰ ਡ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛੱ ਤਾਂ ਨੰ ੂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ
ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਲੇ ਵੀ 2018 ਵਿੱ ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 2014 ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਲੇ ਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਬਚਾਅ
ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਆਧੁਨਿਕ ਹਿਦਾਇਤੀ ਥਾਂਵਾਂ

ਕੇ-12 ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1:1
ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪੇਂਟ

ਸਕੂਲ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਕੇ-

ਫੰ ਡ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਫੰ ਡ
ਲਾਜ਼ਮੀ

ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬਚਾਅ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਡੇਟਾ

ਮੁਰੰਮਤ

ਟੈਪਟੌਪ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ

ਸਥਾਨਕ ਸਕੂ ਲ ਟੈ ਕ ਸ ਦਰਾਂ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ
KSD ਵਿੱ ਚ $350,000 ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਟੈਕਸ
$1,505

ਟੈਕਸਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ

ਪ੍ਰ ਸ ਤਾਵਿਤ 2019-2024 ਲੇ ਵੀਆਂ
$1,151

ਈਪੀ ਅਤੇ ਓ ਲੇ ਵੀ

$1,120

ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੇ ਵੀ
ਵਰਤਮਾਨ ਲੇ ਵੀਆਂ

$511

$483
$437.50

2018

2019

2020

2021*

2022*

2023*

$413

2024*

*ਨਵੇਂ ਈਪੀ ਅਤੇ ਓ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਕੱ ਠੇ ਅੱ ਗੇ ਵਧੀਏ

ਇਹਨਾਂ ਲੇ ਵੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, $350,000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਘਰ
'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਔਸਤਨ $1,135.75
ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 2018 ਤੋਂ $370 ਘੱ ਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ
ਲਈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਔਸਤਨ $461.25 ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 2018 ਤੋਂ $1,043.75 ਘੱ ਟ ਹਨ।

www.ksdlevy.org ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

13 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ
ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ
www.ksdlevy.org
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