ਕ�ਟ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ

ਨਵੀਨੀਕਰਨ

ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਲੇ ਵੀ

ਿਵਿਦਅਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ 2020 ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵਾਿਨਤ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇ ਵੀ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਥ� ਲ� ਦੀ ਹੈ।
ਕ�ਟ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਦੇ ਵੋਟਰ� ਨ� ਿਤੰ ਨ ਦਹਾਿਕਆਂ ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਸਮ� ਤ� ਸਕੂਲੀ ਲੇ ਵੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਫੰ ਿਡੰ ਗ
ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋ ੜ� ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰ ਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੇ ਵੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

EP&O ਲੇ ਵੀ ਫੰ ਡ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦੇ ਹਨ?
ਵੋਟਰ� ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ�, ਐਥਲੈ ਿਟਕਸ ਅਤੇ
ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਤ� ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਿਤਆਰੀ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ
ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ� ਵਰਗੇ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ� ਲਈ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਲੇ ਵੀ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 16% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਫ, ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।

8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ
ਪਾਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ

ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਿਵਿਦਅਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਲੇ ਵੀ ਇਹਨ� ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਕਾਰ

ਲਗਭਗ 130 ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੂੰ EP&O ਲੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ
ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍� ਲੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨਰਸ�

22 ਿਵੱਚ� ਲਗਭਗ 17 ਨਰਸ� ਨੂੰ EP&O ਲੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਐਥਲੈ ਿਟਕਸ, ਪਾਠਕ�ਮ ਤ� ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ,
ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾਵ�

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਲਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਨਹ� ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ
ASB ਫੰ ਡ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਲੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਹਨ� ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਲਈ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਿਤਆਰੀ

ਸਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ �ਚ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ STEM ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

8 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਚੋਣ

ਿਸਰਫ਼
ਮੇਲ-ਇਨ
ਬੈਲਟ।

ਿਰਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਲੇ ਵੀ ਲਈ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਿਕੰ ਨਾ ਹੈ?
$7.00
$6.00

ਇਹ ਲੇ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ� ਦੀ "ਫਲੈ ਟ ਰਕਮ" ਲੇ ਵੀ
ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ�
2023 ਅਤੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਅਿਧਕਤਮ ਲੇ ਵੀ ਰਕਮ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹ� ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।
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ਪ�ਵਾਿਨਤ ਪੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਟੈਕ ਸ਼ੁਲਕ

ਪ�ਵਾਿਨਤ ਬ�ਡ

ਪ�ਸ੍ਤਾਿਵਤ EP&G ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ੁਲਕ

ਮੈਨੰ ੂ ਲੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਕੱ ਥ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਚੋਣ� ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

'ਤੇ ਜਾਓ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ
ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ।

$1.41

$1.00

ਪ�ਵਾਿਨਤ EP&O

www.kingcounty.gov

1.40

$0.33

$2.00

2023: $76,250,000
2024: $76,250,000

ਸੰ ਯੋਿਜਤ ਕਰ ਦਰ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ
ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਵਾਧਾ ਨਹ� ਹੈ

$1.03

ਕ�ਟ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ
ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਡਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ (253) 373-7524 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

www.ksdlevy.org 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਕ�ਟ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 100+ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ www.kent.k12.wa.us/Translate

