Dự Luật T:
Về Việc Cải Thiện
Các Cơ Sở Trường Học

Học Khu WSD Cống Hiến
Một Nền Giáo Dục Tốt Đẹp
•
•
•
•

Gần 10,000 học sinh
Từ lớp mẫu giáo đến lớp tám
Có 17 trường
Cung cấp căn bản cho các môn học
chính cần thiết cho các học sinh tại địa
phương ở trường trung học, đại học và
trong nghề nghiệp ở thế kỷ thứ 21
• Học Khu Hàng Danh Dự
• một trong 13 học khu của
California
• 9 trường học đoạt Giải Thưởng Nơ
Vàng California
• 7 trường là Trường Đạt Thành Quả Về
Học Vấn của Liên Bang

Sửa Chữa và Cải Thiện Cần Thiết
• Tất cả các trường học tại địa phương của chúng ta đều
từ 46 đến 66 tuổi với những lớp học và phòng thí nghiệm
khoa học cũ kỹ cần phải được cải thiện
• Mái nhà cũ bị dột - gây gián đoạn cho việc giảng dạy
• Trường học không có hệ thống máy lạnh - nhiệt độ
trong các lớp học thường lên tới từ 80 đến 100 độ

Dự Luật T Dùng Để Cải Thiện Trường Học
Cử tri của Hội Đồng Quản Trị đưa ra Dự Luật T, là một dự luật
về trái phiếu tại địa phương $76 triệu, có trên lá phiếu vào ngày
8 tháng Mười Một, 2016 để hoàn tất những việc cải tiến ưu tiên
hàng đầu cho cơ sở trường học, như là:
• Sửa hoặc thay mới mái nhà bị dột
• Thay hệ thống sưởi và thông hơi cũ kỹ với hệ thống máy
điều hòa không khí mới trong tất cả các lớp học
• Xây phòng gym tại trường Trung Cấp Stacey cho môn thể
dục và để sử dụng chung
• Cải tiến hệ thống điện yếu kém
• Phát huy việc học sinh được sử dụng kỹ thuật tối tân
• Cải tiến các lớp học, nhà vệ sinh và trường sở cũ kỹ

Bản Hoạch Định Về
Việc Cải Tiến
• Hoàn tất các cải tiến quan
trọng nhất cho trường học
trong vòng 10 đến 12 năm
tới đây
• Không thể hoàn thành tất cả
mọi việc ngay một lúc vì:
• Không có sẵn ngân quỹ
• Phải thực hiện từng giai
đoạn để tránh gây gián
đoạn cho việc dạy và
học ở trường học

Những Yếu Tố của Dự Luật T
• Tất cả ngân quỹ sẽ mang lại lợi ích cho
Học Khu Westminster và Tiểu Bang
không thể lấy đi được
• Một hội đồng giám sát gồm có những
công dân độc lập bảo đảm tất cả ngân
quỹ được sử dụng theo các mục đích
đã được cử tri chấp thuận
• Không được dùng ngân quỹ nào vào
việc trả lương cho ban giám hiệu
• Thuế nhà hàng năm ước chừng $24.50
cho mỗi $100,000 tính theo giá trị nhà
được thẩm định (không phải giá thị
trường) cho đến khi trái phiếu được
thanh toán

Muốn Biết Thêm Chi Tiết
• Liên lạc với chúng tôi qua
email: feedback@wsdk8.us
• Vào mạng www.wsdk8.us và
nhấn vào “Facility Update” để
xem tin tức được cập nhật
thường xuyên

