ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ КЕНТ

ВІДНОВЛЕННЯ
Збір – навчальні програми
та операції
Збір на навчальні програми та операції – це відновлений збір, що замінює поточний збір, який було затверджено
учасниками голосування у 2020 р.
Учасники голосування шкільного округу Кент підтримували сплату шкільних зборів протягом більш тридцяти років. Цей
збір забезпечує підтримку в разі ключових потреб, які не охоплює державне і федеральне фінансування. Місцеві збори
необхідні, щоб усунути цей розрив.

Які переваги надають учням кошти зі збору на навчальні
програми та операції?
Учасники голосування мають змогу підтримувати поточне фінансування на такі
програми, як малочисельні класи, безпека учнів, медичні послуги, легка
атлетика й позакласні заняття, ознайомлення з професією та програми
художніх і виконавчих мистецтв.
Запропонований збір становитиме близько 16% від доходів округу. Несплата
збору означатиме значне скорочення персоналу, програм і послуг для учнів.
Відновлення збору на навчальні програми та операції допомагає фінансувати
наведене нижче.

Малочисельні класи

Збір на навчальні програми та операції фінансує витрати на
послуги вчителів більше ніж 130 базових програм.

Безпека учнів

Послуги наших співробітників, що відповідають за безпеку
наших учнів і шкіл, практично повністю фінансуються зі збору.

Шкільні медсестри

Послуги близько 17 з 22 медсестер фінансуються зі збору на
навчальні програми та операції.

Легка атлетика, позакласні заняття та
програми художніх і виконавчих мистецтв
Більшість програм мистецтв не отримують державного
фінансування, а коштів ASB недостатньо. Підтримка зі збору
має вирішальне значення для цих програм.

Ознайомлення з професією

Наші курси ознайомлення з професією і спеціалізацією
допомагають підготувати учнів до високооплачуваних
вакансій STEM у нашому регіоні.

НАГАДУЄМО ПРО ГОЛОСУВАННЯ

8 ЛЮТОГО

ВИБОРИ 8 ЛЮТОГО 2022 Р.

БЮЛЕТЕНЬ ЛИШЕ ДЛЯ
ГОЛОСУВАННЯ ПОШТОЮ.

Який вклад громади в замісний збір?
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Збір сплачується у фіксованій сумі. Це
означає відсутність максимальної
суми збору, яка могла б стягуватись
за 2023–2024 календарні роки.
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2023: $76,250,000
2024: $76,250,000

ВІДСУТНІСТЬ ПЛАНОВОГО ПІДВИЩЕННЯ
СТАВКИ СУКУПНОГО ПОДАТКУ

$1.03

$0.74

$ 0.93

$

1.10

$0.73

$0.71

$ 2.17

$ 2.02

$0.73

$

1.22
$0.73

$1.00
$ 3.85

$ 3.74

$ 3.63

$ 3.59

$ 3.42

$ 2.78

$ 1.50

$ 1.70

$1.88

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
APPROVED EP&O - ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ЗБІР НА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ І ОПЕРАЦІЇ
APPROVED CAPITAL/TECH LEVY - ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ПОДАТОК НА КАПІТАЛ/ТЕХНІЧНИЙ ПОДАТОК
APPROVED BONDS - ЗАТВЕРДЖЕНІ ОБЛІГАЦІЇ
PROPOSED EP&O RENEWAL LEVY - ЗАПРОПОНОВАНИЙ ВІДНОВЛЕНИЙ ЗБІР НА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ І ОПЕРАЦІЇ

Інформація для
учасників голосування

Де я можу отримати більше
інформації про збір?

Відвідайте вебсайт виборів округу Кінг за адресою

Шкільний округ Кент розміщує інформацію про збір на вебсайті
округу, надсилає поштою брошуру з інформацією про збір усім
резидентам громади, а також проводить збори громади.

щоб дізнатися більше про те, як зареєструватися.

За наявності запитань, зателефонуйте за номером (253) 373-7524.

www.kingcounty.gov

Докладніше на сайті www.ksdlevy.org
Переклад вмісту розміщується на вебсайті шкільного округу Кент на більш ніж 100 мовах www.kent.k12.wa.us/Translate

