Trái phiế u Trường học:
Giải thích
Trái phiếu Xây
dựng Trường
học là gì?
Trái phiếu được sử dụng cho các tòa
nhà (và đôi khi là vật liệu, sách giáo
khoa và công nghệ). Trái phiếu
thường là cách các khu học chánh
thanh toán cho các dự án xây dựng
lớn như xây dựng trường học mới và
nâng cấp các trường học hiện có.

Tiền có thể được
sử dụng để làm
gì?
Số tiền này có thể được sử dụng cho
các dự án chi phí lớn, chẳng hạn như
xây mới, mua tài sản hoặc các tài sản
khác, tu sửa, bảo trì hoặc sửa chữa lớn,
trang bị nội thất, trang bị thêm các tòa
nhà, nâng cấp công nghệ, chương trình
giảng dạy và cải thiện lớp học.

Một ví dụ gần
đây
Vào năm 2012, DDSD đã bán Trái phiếu
Nghĩa vụ Chung trị giá gần 50 triệu đô
la và sử dụng số tiền đó để xây dựng
một trung tâm thủy sinh mới, mở rộng
ba trường tiểu học, lắp đặt hệ thống an
ninh mới trên các tòa nhà trên Toàn
Quận, mua công nghệ mới và thực
hiện nhiều khoản đầu tư khác để giúp
mọi trường học ở David Douglas.

Trái phiếu năm
2022
DDSD dự định yêu cầu cử tri chấp
thuận một trái phiếu trongngày 17
tháng 5 năm 2022 cuộc bầu cử. Ủy
ban Phát triển Trái phiếu do cộng
đồng lãnh đạo sẽ xác định phạm vi
và quy mô của yêu cầu trái phiếu.
Theo dõi tiến trình của họ tại:
www.ddouglas.k12.or.us/

Làm thế nào để một
Trái phiếu quyên
tiền cho các trường
học?
Trái phiếu xây dựng trường học là một
khoản vay mà Khu Học Chánh lấy ra
và hoàn trả theo thời gian bằng cách
sử dụng nguồn thu từ thuế tài sản địa
phương.

Tiền KHÔNG được
dùng vào việc gì?
Trái phiếu không thể được sử dụng
cho chi phí hoạt động, tiền lương,
trợ cấp hưu trí hoặc các chi phí
khác.

Cộng đồng
DDSD tham gia
như thế nào?
Học Khu không thể bán Trái phiếu
Nghĩa vụ Chung mà không có sự
cho phép của những người sống trong
Học khu. Họ phải được đa số cử tri địa
phương chấp thuận trong một cuộc
bầu cử. Các cuộc bầu cử trái phiếu có
thể được tổ chức vào tháng Ba, tháng
Năm, tháng Chín hoặc tháng Mười
Một.

