
ARABIC 

 

 بناء مستقبل أوالدنا:

 مايو 24في  E-SPLOSTمعلومات عليك معرفتها عن تصويت 

          

 ؟E-SPLOSTما هي 

 E-SPLOST  هي ضريبة مبيعات بحق اختيار محلي ألغراض خاصة بالتعليم تمت الموافقة عليها من قبل مصوتي مقاطعة ديكالب واستمر ذلك

 .1997منذ بدايتها في عام 

  مبيعات تكلف بنًسا وحًدا يتم تمويلها من قبل جميع األشخاص الذين يقومون بشراء البضائع في المقاطعة، بغض النظر عن المكان وهي ضريبة

 الذي يقطن فيه.

 راض غمصدر تمويل هام للتحسينات الرئيسية )مثل المنشآت الجديدة وتحسينات المرافق والترقيات التقنية وخالفه( والتي يمكن استخدامها فقط أل

 تعليمية.

 ( ستنتهي الضريبة الحاليةE-SPLOST في )24، إال إذا تمت الموافقة على استمرارها من قبل مصوتي مقاطعة ديكالب في 2017يونيو  30 

 .2016مايو 

 ؟2022-2017للفترة  E-SPLOSTما الذي يتضمنه برنامج 

 مليون دوالر( 15تحسينات األمن والسالمة ) .1

  مثل الكاميرات وخالفه(تعزيز أنظمة المراقبة( 

 تعزيز إنذارات الحريق وتركيب مرشات إطفاء الحريق 

 تركيب سياج بالمحيطات الخارجية ومداخل آمنة 

 مليون دوالر( 230المرافق الجديدة والملحقات ) .2

 ملحقات لتوسيع الطاقة االستيعابية بالمدارس 

 ل مبالغ فيه و/أو احتياجات للبرامج الممتدة( مدراس جديدة و/أو بديلة )نتيجة لمرافق قديمة و/أو مزدحمة بشك 

 مليون دوالر( 100تحسينات حالة المرافق ) .3

  :)استبدال أنظمة المباني القديمة )برنامج التجديد الرئيسي 
o وضع األسقف 
o ( التدفئة والتهوية وتكييف الهواءHVAC) 
o الكهرباء والسباكة والمطبخ 

  للتالي:تحسينات إضافية لحالة المرافق والترقيات 

 الحمامات 

  متطلبات قوانين البناء، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى معاييرADA 

 المالعب الرياضية وساحات اللعب 

 مواقف السيارات واألسطح األخرى الممهدة 



ARABIC 

 مليون دوالر( 65تحسينات تقنية ) .4

 :التقنية التي تدعم و/أو تعزز التدريس والتي قد تشمل 
o تقنية التواصل الرقمي 
o السالمة المعززة بالمدارس حلول 
o التقنية الالسلكية 
o أجهزة التقنية والبرامج والبنية التحتية ذات الصلة 
o حلول إدارة محتويات المؤسسات 

 أنظمة تخزين البيانات وأنظمة االتصاالت واالحتفاظ بالتسجيالت الرقمية 

 ( استبدال/وأو تعزيز التقنية/األنظمة لدعم ترقية تخطيط موارد المؤسساتERP) 

 مليون دوالر( 40حافالت المدارس والمركبات والمعدات الرئيسية األخرى ) .5

 حافالت المدرسة ومركبات الدعم 

 أثاث المدارس 

 معدات الفرق الموسيقية 

 معدات المطبخ 

  آالت ضغط النفايات 

 مباني فصول دراسية/وحدات قياسية متنقلة 

 معدات التنظيف والرعاية ومعدات األراضي 

 العملية واالختيار:معايير 

  ( وبيانات االستيعاب وبيانات التنبؤ بقدرات االستيعاب 2016)اإلكمال في صيف  دراسة الجدوى والتخطيط للمدارس الثانويةالنتائج من

 ونتائج استبيان أولويات المدارس ستوضح مسار تمويالت المشروع المقترحة.

 المرافق التي تتطلب التحسين أو التي قد تتطلب االستبدال وستوضح أيًضا بيانات تقييم المرافق المسار لقائمة 

  ،على سبيل المثال( تقييمات احتياجات مستوى األنظمةHVAC ستوضح مسار أموال المشروع )آالت الفرق الموسيقية والحافالت وخالفه ،

 المقترحة

  مدرستان جديدتان للمرحلة االبتدائية لتخفيف االكتظاظ داخل تجمعCross Keys 

 2022 - 2017للفترة  E-SPLOSTعتمادات الموازنة لبرنامج ا

 مليون دوالر المشروعات )المجاالت الرئيسية لالستبيان(

 مليون دوالر 15 تحسينات األمن والسالمة .1

 مليون دوالر 230 المرافق الجديدة واإلضافية .2

 مليون دوالر 100 تحسينات حالة المرافق .3

 مليون دوالر 65 تخطيط موارد المؤسساتتحسينات التقنية، بما في ذلك  .4

 مليون دوالر 40 الحافالت والمركبات والمعدات الرئيسية األخرى .5

 مليون دوالر 50 * اإلدارة والطوارئ           

 مليون دوالر 500 اإلجمالي:

 * تشمل أموال إلدارة البرنامج وتوفير الطوارئ ألي أحداث أو ظروف غير متوقعة

 

 إضافية، يرجى زيارة موقع الويب الخاص بنا على:لمعلومات 
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