
 إستعادةبشأن (HISDمنطقة التعليمية )لل(Proposition 1)مقترح  يبدأ التصويت المبكر اليوم على

 اإلئتمانات

 

(: HISDيبدأ التصويت المبكر اليوم في االنتخابات التي تشكل إجراءاً حاسماً لمجتمع وطالب المنطقة التعليمية 

   .Proposition 1االقتراح

لمنطقة التعليمية  نمليون $ دوالر ضريبة األمالك المحلية م 261وسيطلب من الناخبين أن يقرروا ما إذا كان يخولوا دفع 

(HISD)  من خالل شراء "إعتمادات  الحضور  الى الواليةattendance credits للمقترح  تقرأ  عوستكون لغة األقترا 

 كما يأتي: 

من عائدات  و الواليةر من للمدارس في هيوستن شراء إعتمادات  الحضو المستقلة المنطقة التعليميةيخول مجلس أمناء 

  الضرائب المحلية

وأن الوالية في الربيع المقبل.  الوالية الىدوالرمليون  261دفع المنطقة التعليمية ، ستبدأ 2المقترح على  إذا وافق الناخبون

السنوية في  المدفوعاتإستعادة  المنطقة التعليمية هذا المبلغ لتمويل التعليم العام في والية تكساس، وسوف تستمرستستخدم 

  ردوالو ونملي 152إلرسال ما يقدر بنحو للمنطقة التعليمية هناك حاجة  لن تكون سوفموافقة الناخبين وب المستقبل المنظور.

مليون دوالر في العام  366و 2018-2019م الدراسي امليون دوالر في الع 303و   2018-2017في العام الدراسي 

 .في السنوات القادمة المنطقة التعليمية الى الوالية دوالر ستذهب من  . وهذا أكثر من مليار  2020-2019الدراسي

 إبحث هنا عن أوقات وأماكن التصويت المبكر 

 منمليار دوالر 26ستكون عرضة لسحب ماقيمتة  (HISD)المنطقة التعليمية ، فإن2المقترح على  الناخبينيوافق  إذا لم

تكساس إعادة والية وكالة التعليم في  وستقوم األكثر قيمة. ب وبداً  –يوليو القادم تموز/  في العقارات التجارية داخل حدودها 

التي من وللضرائب بمعدالت تلك المناطق  إخضاعهاأخرى والية تكساس، حيث سيتم  تعليمية تعيين هذه الممتلكات إلى مناطق

وربما تلك اإليرادات من مجتمع األعمال، ستفقد ( وبذلك فان المنطقة التعليمية HISDمنطقة ) من المرجح أن تكون أعلى من 

 .المحلية الحصة ستزيد

لتجنب أو تقليل تأثير  يعلى نظام التمويل المدرس1022عام في  تغييرات قد تجري الهيئة التشريعية فان وفي كلتا الحالتين،

 .المدفوعت 

 مراجعة عينة اإلقتراع هنا

كان مطلوباً من المنطقة التعليمية  إدراج هذا الفقرة على ورقة االقتراع بسبب ارتفاع قيمة العقارات في هيوستن التي  جعلت 

قيمة الممتلكات داخل المنطقة التعليمية  دوالر إعتمد على صيغة :مليون  261 إسترجاع  .أن المنطقة عرضة  لإلسترجاع

يتم تجاوز هذا المستوى  عندماو. المنطقة ثروة فيالمستوى  والتي تعادل  WADA متوسط الحضور اليومي، أو أ على مقسوم

 .ستكون المنطقة التعليمية في اإلسترجاع.  الذي تم وضعة من قبل الوالية

 لدفع ان تقوم المنطقة التعليمية با حتى ال تكون هناك حاجة في السابق مستوى الثروةبتعديل  تشريعيةالهيئة ال متالقد ق 

 ما يجب إحضاره معك عند التصويت 

 من المناطق التعليمية في  13 فأن  –باسم "روبن هود"  المعروف  – 2991في عام  نظام التمويل الدراسي الحاليبدأ عندما  

الذين يدفعون إلى الوالية من  المناطق التعليمية فيمن   143 واألن  . لإلسترجاع مليون دوالر  221دفعت نحو الوالية 

 .لسنتينفي هذه ا دوالر مليار 3.6دفع يتم  سوف  بأنةلميزانية لقدر المجلس التشريعي ي، واإلسترجاع 

من ذوي الدخل  في المئة من طالبها  60"الملكية الغنية" على الرغم من ما يقرب من ( من HISDتعتبر المنطقة التعليمية )

 ”Up Close“في  Huewitt Ken   وثلثهم من متعلمي اللغة اإلنكليزية. وقال نائب المشرف والمدير الماليالمحدود إقتصادياً 

segmentt   وظائفالعلى  يؤثر سوف وهذا المبلغ، المنطقة التعليمية  في المئة من ميزانية ثمانية  هو دوالرمليون  261 دفع  

 .(HISDلرفع مستوى طالب المنطقة التعليمية ) والجهود المبذولة  والتكنولوجيا واللوازم

 ".للتعلم طالبنا على فرصة أفضل لضمان حصول للتغلب عليها في الحاولة  هذه ليست عقبة صغيرة"

 لمعرفة المزيد HoustonISD.org/Recaptureقم بزيارة  
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