HỌC KHU KENT

GIA HẠN
Thuế Hoạt động và
Chương trình Giáo dục
Chương trình Giáo dục và Thuế Hoạt động là một khoản thuế gia hạn, thay thế các khoản thuế hiện tại mà cử tri đã phê duyệt từ
năm 2020. Cử tri của Học Khu Kent đã hỗ trợ cho các khoản thuế của học khu trong hơn ba thập kỷ qua. Khoản thuế này là để hỗ
trợ cho các nhu cầu quan trọng không được tiểu bang và liên bang tài trợ. Vì vậy địa phương cần có khoản thuế này để đáp ứng
cho sự thiếu hụt đó.

Thuế EP&O hỗ trợ cho nhu cầu của học sinh như thế nào?
Cử tri có cơ hội duy trì ngân sách tài trợ hiện tại cho các chương trình như lớp học
có quy mô nhỏ, an toàn cho học sinh, dịch vụ y tế, điền kinh và các hoạt động
ngoại khóa, chuẩn bị sẵn sàng cho nghề nghiệp và các chương trình nghệ thuật
biểu diễn.
Khoản thuế được đề xuất này sẽ chiếm khoảng 16% doanh thu của học khu.
Nếu không có khoản tiền thuế này thì học khu sẽ phải giảm đáng kể số lượng
nhân viên, chương trình và dịch vụ cho học sinh.

NHỚ BỎ PHIẾU VÀO

NGÀY 8 THÁNG 2

Chương trình Giáo dục và Thuế Hoạt động Gia hạn này sẽ giúp chi trả cho:

Lớp học Quy mô Nhỏ

Khoảng 130 giáo viên giáo dục cơ bản được thanh toán từ tiền
thuế EP&O.

An toàn cho Học sinh

Việc duy trì nhân viên an toàn học đường, những người giữ an
toàn cho trường học và học sinh của chúng ta, gần như hoàn toàn
hoạt động bằng nguồn thuế này.

Y tá Trường học

Ngân quỹ hoạt động cho khoảng 17 trong số 22
y tá là từ nguồn thuế EP&O.

Điền kinh, Hoạt động Ngoại khóa và Mỹ
thuật và Nghệ thuật Biểu diễn

Hầu hết các chương trình nghệ thuật đều không nhận được ngân
sách tài trợ của tiểu bang và chỉ riêng quỹ ASB thì sẽ không đủ.
Hỗ trợ từ nguồn thuế là chìa khóa cho những chương trình này.

Chuẩn bị Sẵn sàng cho Nghề nghiệp

Sự chuẩn bị sẵn sàng nghề nghiệp và các khóa học chuyên ngành
sẽ giúp học sinh chuẩn bị cho các công việc STEM được trả lương
cao trong khu vực của chúng ta.
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Chỉ Bỏ phiếu

QUA THƯ.

Đầu tư của cộng đồng cho thuế thay thế với mức nào?
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Khoản thuế này là “số tiền cố định”
hai năm. Có nghĩa là sẽ không tăng số
tiền thuế tối đa có thể được thu trong
những năm theo lịch 2023 và 2024.
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Thông tin Cử tri
Truy cập vào trang web Bầu cử của Quận King tại

www.kingcounty.gov

để tìm hiểu thêm về cách đăng ký.

THUẾ VỐN/CÔNG NGHỆ ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ XUẤT GIA HẠN THUẾ EP&O

Tôi có thể tìm thêm thông
tin về khoản thuế này ở đâu?

Học Khu Kent có đăng thông tin thu thuế trên trang web của học khu,
gửi tài liệu thông tin về thuế cho tất cả cư dân cộng đồng và tổ chức
các cuộc họp cộng đồng.
Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi số (253) 373-7524.

Tìm hiểu thêm tại www.ksdlevy.org
Nội dung trên trang web của Học Khu Kent có thể được dịch ra hơn 100 ngôn ngữ www.kent.k12.wa.us/Translate

