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Học Khu David Douglas đã đưa trái phiếu nhà trường vào phiếu bầu tháng 11. Nếu được thông 
qua, Trái phiếu sẽ thực hiện những cải tiến quan trọng đối với các trường học của chúng tôi.

Học khu của chúng tôi nỗ lực cung cấp một nền giáo dục xuất 
sắc cho mọi học sinh. Thật không may, nhiều tòa nhà trường 
học của chúng tôi cần được sửa chữa các hệ thống cơ bản 
như mái nhà, hệ thống điện và hệ thống ống nước, không gian 
tốt hơn để học tập và phát triển, không gian cho chương trình 
giáo dục mầm non đang phát triển, cùng với các cải thiện quan 
trọng về an toàn, an ninh và sức khỏe.

Học khu David Douglas đang đề xuất một trái phiếu trị giá 140 triệu đô la, nếu được 
thông qua, sẽ:

TẠI SAO?

HỌC KHU ĐỀ XUẤT ĐIỀU GÌ?

CHI PHÍ BAO NHIÊU?
Học khu ước tính rằng trái phiếu 140 triệu đô la được đề xuất, nếu được thông qua, sẽ tăng 
thuế suất thêm 0,88 đô la cho mỗi 1.000 đô la giá trị được đánh giá.

Hơn bao giờ hết, tất cả chúng ta đều nhận 
thức được tầm quan trọng của việc giữ an 
toàn cho trường học khỏi những kẻ xâm 
nhập từ bên ngoài. Trái phiếu sẽ chi trả cho 
các nâng cấp an toàn quan trọng như xây 
dựng lối vào an toàn cho 11 trường học 
chưa có chúng, thiết bị liên lạc đang hoạt 
động và hệ thống an toàn cháy nổ mới.

Đặt An toàn & An ninh trở thành 
Ưu tiên hàng đầu Sửa chữa các Trường học Cũ kỹ

Kéo dài tuổi thọ cho các trường học cũ 
kỹ của chúng tôi thông qua sửa chữa cơ 
bản quy mô lớn như HVAC, hệ thống ống 
nước, điện và mái nhà. Các hệ thống này 
giữ cho học sinh và nhân viên của chúng 
tôi ấm áp/mát mẻ, an toàn và khô ráo.

Trung tâm Nghề nghiệp Tương lai
Một tòa nhà mới tại David Douglas High
tập trung vào học tập thực hành, CTE & 
STEAM tại trường Trung học Phổ thông.

Đầu tư Không gian cho Trường 
mầm non & Giáo dục Mầm non
Tu sửa và cải tạo phía Bắc
Tòa nhà Powellhurst trên đại lộ 135 SE. 
cho chương trình mầm non mở rộng.
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