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 ، رئيسة مجلس اإلدارة Vickie B. Turnerالسيدة 
 ، نائب رئيس مجلس اإلدارة Diijon DaCostaالسيد 

 Anna Hillالسيدة 
 Marshall D. Orsonالسيد. 

 Deirdre Pierceالسيدة 
 Allyson Gevertzالسيدة 

 Joyce Morleyد/  المشرفة العامة ، Harris-Cheryl Watsonالسيدة 

 لالتصال:  االستشاري اإلعالمي 
Portia Kirkland ،678-427-4898 

 Carla Parker ،404-734-1717 2021نوفمبر  5

عن الخطوات التالية للخطة الرئيسية الشاملة لضريبة المبيعات  DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICTتعلن منطقة 
 ( والمشاريع والتحسينات المدرسية المقترحة E-SPLOSTالمحلية الخاصة بأغراض التعليم )

 8                                   اجتماع ا صحفي ا يوم اإلثنين الموافق  DeKalb County School Districtسيعقد مسؤولو منطقة  -ستون ماونتن، جورجيا 
إلعالن عن بدء تنفيذ خطة رئيسية شاملة تحدد التحسينات المدرسية وتحسينات البنية التحتية على مستوى المنطقة، والمزمع نوفمبر ل

 (.E-SPLOST                                                               تمويلها من ق بل ضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأغراض التعليم )

       مساء   2:45نوفمبر، الساعة  8الموافق  االثنينالزمان:  

 ، المجمع اإلداري والتعليمي.alb County School DistrictDeKمنطقة المكان:  
Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, GA 300831701  

 المتحدثين: 
 DeKalbالتعليمية في مجلس التعليم في منطقة  DCSDالمشرفة العامة لمنطقة  Harris-Cheryl Watsonالسيدة/ 
 DeKalb، رئيسة مجلس التعليم في منطقة Vickie Turnerالسيدة/ 

قائلة: "كجزء من التزامنا المستمر بمعايير الشفافية   DeKalb، المشرفة العامة لمنطقة Cheryl Watson-Harrisتحدثت السيدة/ 
ة المبيعات والمشاركة، نستمر في دعوة المجتمع للتعرف على المشاريع التحويلية التي خططنا لها كجزء من استمرار تمويل ضريب

 ( المعتمد."E-SPLOSTالمحلية الخاصة بأغراض التعليم )

 ( E-SPLOSTحول ضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأغراض التعليم )

( في الثاني من شهر E-SPLOSTعلى استفتاء ضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأغراض التعليم )  DeKalbوافق مصوتو منطقة 
( ضريبة استخدام E-SPLOSTمن األصوات ستفرض ضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأغراض التعليم )  81%نوفمبر  بنسبة 

لسنوات الخمس المقبلة. تعتبر ضريبة المبيعات المحلية ل  DeKalbعلى البضائع والخدمات المشتراة في منطقة  1%ومبيعات نسبتها 
التعليمية. من المقرر أن يبدأ جمع أموال المرحلة الخامسة   DCSD( مستمرة بالنسبة لمنطقة E-SPLOSTالخاصة بأغراض التعليم )

يبدأ جمع أموال المرحلة   . من المقرر أن2022حتى يونيو  2017من ضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأغراض التعليم من يوليو  
التعليمية أن   DCSD. تقدر منطقة 2027وحتى يونيو  2022السادسة من ضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأغراض التعليم من يوليو 

 .                                                                             مليون دوالر ا من اإليرادات، وأن تمول التحسينات ومشاريع تعزيز البرامج المدرسية 700                 مليون دوالر ا إلى  660تجلب الضريبة 
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جديدة وإنشاء   Cross Keys High Schoolتشمل مشاريع ضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأغراض التعليم إنشاء مدرسة 
ابتدائية   Dresden، بما في ذلك إنشاء مدرسة للمرحلة المتوسطة ومدرسة للمرحلة الثانوية ومدرسة Sequoyahمجموعة مدارس 

  Dunaire، ودمج مدرستي Career Tech Academyالثانوية في  McNair High Schoolمجاورة، وإعادة توظيف مدرسة 
 االبتدائية.  Hawthorne Elementaryاالبتدائية في مدرسة جديدة مع مركز للتعليم المبكر وإعادة بناء مدرسة   Allgoodو

 صبح أكاديميةالثانوية بمبنى جديد واستاد لت  Avondale High Schoolومن بين المشاريع األخرى استبدال مدرسة  
Performing Arts Academy  للفنون المسرحية، وإنشاء أكاديميةCyber Technology and Engineering Academy  

االبتدائية، وإعادة   Dresden Elementary Schoolالثانوية، وإعادة بناء مدرسة  Towers High Schoolمع تحويل مدرسة 
االبتدائية،   Jolly Elementary Schoolاالبتدائية، وإعادة بناء مدرسة   Stoneview Elementary Schoolبناء مدرسة 

االبتدائية، وإنشاء مراكز تعليم مبكر إضافية وتحسينات   Austin Elementaryوإنشاء مرحلة الروضة إلى الصف الثامن في مدرسة 
 إضافية للبنية التحتية التكنولوجية.

 . splost-www.dekalbschoolsga.org/eإللكتروني لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع ا
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