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የልጆቻችንን የወደፊት ህይወት መገንባት 

ሜይ 24/2016 ስለሚደረገው የ E-SPLOST ምርጫ ማወቅ ያለብዎት       

 

E-SPLOST ምንድን ነው? 

 E-SPLOST በ DeKalb County መራጮች የጸደቀ እና ከመነሻው ከ1997 ጀምሮ የነበረ የትምህርት ልዩ አላማ አካባቢያዊ አማራጭ የሽያጭ 
ግብር ነው። 

 አገር ውስጥ እቃ በሚገዛ ማንኛውም ሰው መኖሪያ ቦታ ሳይገድበው የሚሰጥ የአንድ ሳንቲም የሽያጭ ግብር ነው። 

 ለትምህርት አላማዎች ብቻ የሚያገለግል የዋና መሻሻሎች (ለምሳሌ አዲስ ግንባታ፣ የአመቻቾች መሻሻል፣ የቴክኖሎጂ መሻሻሎች ወዘተ) አስፈላጊ 
የገንዘብ ምንጭ። 

 የአሁኑ ግብር (E-SPLOST) በ DeKalb County መራጮች ሜይ 24/2016 ላይ ካልቀጠለ በስተቀር ጁን 30/2017 ላይ ያበቃል  

በ2017-2022 E-SPLOST መርሀግብር ውስጥ የተካተተው ምንድን ነው? 

1. የደህንነት እና ጥበቃ መሻሻሎች ($15 ሚልዮን) 
 የቁጥጥር ስርአቶችን መጨመር (ካሜራዎች ወዘተ) 
 የእሳት ጠቋሚ ስርአቶችን እና እሳት እንዲያጠፉ የተገጠሙ መርጫዎችን መጨመር 
 ዙሪያውን አጥር እና የጥበቃ መተላለፊያዎችን መግጠም 

 
2. አዲስ አመቻቾች እና ጭማሪዎ ($230 ሚልዮን) 

 የት/ቤት አቅም ጭማሪዎች 

 አዲስ እና/ወይም ተቀያሪ ት/ቤቶች (ያረጁ አመቻቾች፣ ከአቅም በላይ መጨናነቅ እና/ወይም ሰፊ የመርሀግብር ፍላጎቶች በመኖራቸው 
ምክንያት)  

3. የአመቻቾች ሁኔታ መሻሻል ($100 ሚልዮን) 

 ያረጁ የህንጻ ስርአቶች መቀየር (እና የእድሳት መርሀግብር)፦  
o የጣሪያ ስራ 

o የሙቀት፣ የአየር መንሸራሸሪያ  እና የአየር ማስተካከያ (HVAC) ስራ 

o የኤሌክትሪክ፣ የቧንቧ፣ የኩሽና ስራ 

 ተጨማሪ የአመቻቾች ሁኔታ መሻሻል እና በሚከተሉት ላይ መሻሻል፦ 

 ሽንት ቤቶች 

 የህንጻ መለያ መስፈርቶች፣ የ ADA ተደራሽነትን ጨምሮ 

 የእስፖርት ሜዳዎች እና መጫወቻ ቦታዎች 

 የመኪና ማቆሚያ ቦታ እና ሌሎች የተስተካከሉ ቦታዎች 
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4. የቴክኖሎጂ እድገቶች ($65 ሚልዮን) 

 የሚከተሉትን የሚያካትት፣ ትምህርትን የሚያግዝ እና/ወይም የሚያሳድግ፦ 

o የዲጂታል የመገናኛ ቴክኖሎጂ  
o የጎለበቱ የት/ቤት ጥበቃ ውህደቶች 
o ገመድአልባ ቴክኖሎጂ  
o የቴክኖሎጂ ሃርድ ዌር፣ ሶፍት ዌር እና ተዛማጅ መሰረተ ልማቶች 
o የድርጅት ይዘት አሰራር ውህደቶች 

 መረጃ መያዣ ስርአቶች፣ የስልክ ስርአቶች፣ የዲጂታል መቅጃ ማስቀመጫዎች 

 የድርጅት ምንጮች እቅድ (ERP) መሻሻልን በማገዝ ቴክኖሎጂ/ስርአቶችን መቀየር እና/ወይም ማሳደግ 

5. የት/ቤት ባሶች፣ ተሽከርካሪዎች እና ሌሎች ዋና መሳሪያዎች ($40 ሚልዮን) 

 የት/ቤት ባሶች እና አጋዥ ተሸከርካሪዎች 

 የት/ቤት  ውስጥ እቃዎች 

 የሙዚቃ ቡድን መሳሪያዎች  

 የኩሽና መሳሪያዎች 

 ቆሻሻ ማጠራቀሚያዎች  

 ተንቀሳቃሽ መማሪያ ክፍሎች/ተገጣጣሚ ህንጻዎች 

 የጥበቃ መሳሪያዎች እና የአትክልት መሳሪያዎች 

ሂደት እና መምረጫ መስፈርት፦ 

 ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የተግባራዊነት እና እቅድ ጥናት (በ2016 ክረምት የተጠናቀቀ) የችሎታ መረጃ፣ የምደባ ትንበያ መረጃ እና በት/ቤት 
ውስጥ የሚደረጉ የተቀዳሚ ጥናት ውጤቶች የቀረበውን የፕሮጀክት የገንዘብ ምንጭ ይመራሉ። 

 እንዲሁም የአመቻቾች መሻሻል ወይም መቀየር የሚያስፈልጋቸውን የአመቻቾች ዝርዝር የአመቻቾች ግምገማ መረጃ ይመራል 

 በስርአት ደረጃ ያሉ (ለምሳሌ HVAC፣ የሙዚቃ ቡድን መሳሪያዎች፣ ባሶች ወዘተ) ፍላጎቶች ግምገማዎች የሚቀርበውን የፕሮጀክት የገንዘብ 
ምንጭ ይመራል 

 Cross Keys ስብስብ ውስጥ ያለውን መጨናነቅ ለማቃለል ሁለት አዳዲስ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤቶች 

2017 – 2022 የE-SPLOST መርሀግብር የበጀት አመዳደቦች 

ፕሮጀክቶች (በህዝብ የተመረጡ የትኩረት ቦታዎች) $ ሚሊዮኖች 
1. ለደህንነት እና ጥበቃ መሻሻሎች $ 15 

2. አዲስ አመቻቾች እና ጭማሬዎች $ 230 

3. የአመቻቾች ሁኔታ መሻሻል $ 100 

4. የቴክኖሎጂ እድገቶች፣ ERP ን ጨምሮ $ 65 

5. ባሶች፣ ተሽከርካሪዎች እና ሌሎች ዋና መሳሪያዎች $ 40 

*ለአመራር እና ድንገተኛ ወጪዎች  $ 50 
ድምር $ 500 

* ለመርሀግብር አመራር እና ላልታሰቡ ጉዳዮች ወይም ሁኔታዎች የሚሰጡ ድንገተኛ ወጪዎችን የሚሸፍኑ የገንዘብ ምንጮችን ይጨምራል 

 

ለተጨማሪ መረጃ እባክወትን ድህረገጻችን http://www.dekalbschools.ga.org/e-splost ላይ ይጎብኙ 

1701 Mountain Industrial Blvd | Stone Mountain GA 30083 

http://www.dekalbschools.ga.org/e-splost

