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आफ्ना बच्चाहरूको भविष्य वनर्ााण गर्द:ै 

र्े 24, 2016 र्ा हुन ेE-SPLOST र्तर्दानको बारेर्ा तपाईंले जान्नुपन ेकुराहरू 

          

E-SPLOST भनेको के हो? 

 E-SPLOST भनेको विक्षा सम्बन्धी वििेष प्रयोजनको लावग स्थानीय इच्छाधीन वबक्री कर हो जसलाई DeKalb County (डकेाल्ब काउन्टी) का 

र्तर्दाताहरूले सन् 1997 र्ा यो सरुू भएर्दवेि लगातार अनुर्ोर्दन गर्द ैआएका छन्। 

 यो एक पेनी वबक्री कर हो जुन आफू जुनसुकै ठाउँको वनिासी भए पवन, यस काउन्टीर्ा सार्ान िररर्द गर्दाा सबलैे वतनुापछा। 

 यो पूँजीगत स्तरोन्नवतहरू (जस्त ैनया ँभिन वनर्ााण, सुविधास्थलको स्तरोन्नवत, प्राविवधक स्तरिृविहरू, इत्यादर्द) गना लाग्न ेिर्ाको एउटा 

र्हत्त्िपूणा वित्तीय स्रोत हो जसलाई िैवक्षक प्रयोजनका लावग र्ात्र प्रयोग गना पाइन्छ। 

 र्े 24, 2016 र्ा DeKalb County का र्तर्दाताहरूले यस करलाई वनरन्तरता दर्दन सर्थान नजनाएर्ा, र्ाल ुकर अिवध (E-SPLOST) जनु 30, 

2017 र्ा सर्ाप्त हुनेछ। 

2017-2022 E-SPLOST कायाक्रर्र्ा के-के सर्ाििे छ? 

1. सुरक्षा व्यिस्थाको स्तरोन्नवत ($15 वर्वलयन) 

 वनरीक्षण प्रणालीहरू (क्यार्ेरा, इत्यादर्द) को स्तरिृवि गन े

 आगलागी र्ेतािनी प्रणालीहरूको स्तरिृवि गने र आगो वनभाउन पानी छकाने उपकरण (फायर वस्प्रन्कलर) स्थापना गन े

 पररसर िररपरर छेकबार लगाउन ेर सुरक्षा प्रिेिद्वार स्थापना गन े

2. नयाँ भिनहरू बनाउने तथा विस्तार गने ($230 वर्वलयन) 

 स्कूलको क्षर्ता बढाउन े

 नया ँर/िा प्रवतस्थापन स्कूलहरू बनाउन े(धेरै पुरानो भएकाल,े विद्याथीहरूको संख्या बढेकाले, र/िा कायाक्रर्हरू र्लाउन बढी ठाउँ 

र्ावहएकाले)  

3. सुविधास्थलको अिस्थाको स्तरोन्नवत ($100 वर्वलयन) 

 भिनका पुराना प्रणालीहरूको प्रवतस्थापन (भिन निीकरण कायाक्रर्):  

o छाना 

o भिन तातो राखे्न प्रणाली, भेवन्टलसेन र एयर कवन्डसवनङ (HVAC) 

o विद्युत, प्लवम्बङ, भान्छाकोठा 

 वनम्न सुविधास्थलहरूको पवन स्तरोन्नवत तथा स्तरिृवि गररनेछः 

 िौर्ालयहरू 

 भिन वनर्ााण वनयर्ािलीका अवनिायाताहरू, ADA सुगम्यता सवहत 

 िेलकूर्द स्थल र िेल्ने ठाउँहरू 

 पार्का ङ लट र अन्य ढुङ्गा िा ईटा वबछयाइएका सतहहरू 
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4. प्रविवधको स्तरोन्नवत ($65 वर्वलयन) 

 विक्षणर्ा सहायता गने र/िा यसलाई सधुार गना र्द्दत गन ेप्रविवध जसर्ा वनम्न कुराहरू पना सक्र्दछन्ः 

o वडवजटल सञ्चार प्रविवध 

o आधुवनक स्कूल सरुक्षा व्यिस्थाहरू 

o िायरलेस प्रविवध 

o प्राविवधक हाडािेयर, सफ्टिेयर र सम्बवन्धत पूिााधार 

o संस्थाको सार्ग्री व्यिस्थापन प्रणालीहरू 

 डाटा स्टोरेज प्रणालीहरू, र्दरूसञ्चार प्रणालीहरू, वडवजटल अवभलेिहरू राखे्न व्यिस्था 

 Enterprise Resource Planning (इन्टरप्राइज ररसोसा प्लावनङ - ERP) स्तरिृवि गना सहायता गना प्रविवध/प्रणालीहरूलाई प्रवतस्थापन 

र/िा स्तरोन्नवत गन े

5. स्कूल बस, सिारी साधन र अन्य पूजँीगत साधन ($40 वर्वलयन) 

 स्कूल बस र सहायक सिारी साधनहरू 

 स्कूलको फर्नार्र 

 ब्याण्ड उपकरण 

 भान्छाको उपकरण 

 िेस्ट कम्प्याक्टरहरू (फोहोरर्लैालाई र्दबाएर आकार सानो बनाउन ेयन्त्र)  

 पोटेबल कक्षाकोठा/र्ोडु्यलर भिनहरू 

 भिन सरसफाइ तथा रेिर्दिे गन ेउपकरण र ग्राउण्ड उपकरणहरू 

प्रदक्रया र छनौट र्ापर्दण्ड: 

 पररयोजनाका लावग प्रस्तावित रकर्लाई Secondary School Feasibility and Planning Study (र्ाध्यवर्क विद्यालय सम्भाव्यता तथा 

योजना अध्ययन - सन् 2016 को गर्ीर्ा सम्पन्न गररएको) का नतीजाहरू र पूिाानरु्ावनत भनाा तथ्याङ्क र विद्यालयका पवहलेका सिके्षणका 

नतीजाहरूले र्ागार्दिान गनेछ। 

 स्तरोन्नवत िा प्रवतस्थापन गना आिश्यक सुविधासथलहरूको सूर्ी तयार गर्दाा सुविधास्थलको र्ूल्याङ्कनबाट प्राप्त जानकारीलाई पवन प्रयोग 

गररनेछ 

 पररयोजनाका लावग प्रस्तावित रकर्लाई प्रणाली-स्तरीय (जस्तै, HVAC, ब्याण्ड उपकरणहरू, बस, इत्यादर्द) आिश्यकताहरूको र्ूल्याङ्कनले 

र्ागार्दिान गनेछ 

 Cross Keys Cluster अन्तगात र्दईुिटा नया ँएवलर्ेन्टरी स्कूलले ठाउँ नपुगेको सर्स्या सुल्झाउन े

2017 – 2022 E-SPLOST कायाक्रर् बजेट वनधाारण 

पररयोजनाहरू (र्तसंग्रहर्ा केवन्ित क्षेत्रहरू) $ वर्वलयन 

1. सुरक्षा व्यिस्थाका स्तरोन्नवतहरू $15 

2. नयाँ भिनहरू बनाउन ेतथा विस्तार गने $230 

3. सुविधास्थलको अिस्थाको स्तरोन्नवत $100 

4. ERP सवहत प्रविवधको स्तरोन्नवत $65 

5. बस, सिारी साधन र अन्य पूँजीगत साधन $40 

          * व्यिस्थापन तथा आकवस्र्क िर्ाहरू  $50 

कुलः $500 

* कायाक्रर्को व्यिस्थापन र कुनैपवन अनपवेक्षत घटना िा पररवस्थवतहरूर्ा आकवस्र्क िर्ाका लावग छुट्याइएको रकर् सवम्र्वलत हुन्छ 

थप जानकारीका लावग कृपया हाम्रो िेबसाइटर्ा जानुहोस्: 

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

1701 Mountain Industrial Blvd | Stone Mountain GA 30083 


