
VIETNAMESE 

 

XÂY DỰNG TƯƠNG LAI CHO CON EM CHÚNG TA: 

Điều Quý Vị Cần Biết Về Bỏ Phiếu cho E-SPLOST vào ngày 24 tháng 5 năm 2016 

          

E-SPLOST là gì? 

 E-SPLOST là Thuế Bán Hàng Tùy Chọn Địa Phương Dành Riêng cho Mục Đích Giáo Dục do các cử tri 

Quận DeKalb phê duyệt và tiến hành liên tục kể từ khi bắt đầu vào năm 1997. 

 Đây là thuế bán hàng một xu được đóng góp từ bất kỳ người nào mua hàng hóa trong quâṇ, bất kể nơi 

họ sống. 

 Nguồn kinh phí đáng kể cho các cải thiện vốn (ví dụ xây dựng mới, cải thiện cơ sở, nâng cấp công 

nghệ, v.v.) CHỈ có thể được sử dụng cho các mục đích giáo dục. 

 Thuế hiện tại (E-SPLOST) sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2017, trừ khi các cử tri Quận DeKalb 

tiếp tục phê duyệt vào ngày 24 tháng 5 năm 2016 

Nôị dung Chương Trình E-SPLOST năm 2017-2022 là gì? 

1. Cải Thiêṇ để Đảm Bảo An Toàn và An Ninh ($15 triệu) 

 Tăng cường các hệ thống giám sát (camera, v.v.) 

 Tăng cường các hệ thống cảnh báo cháy và lắp đặt hệ thống phòng chữa cháy 

 Lắp đặt hàng rào vòng ngoài và hành lang an ninh 

2. Cơ Sở Mới và Bổ Sung Cơ Sở ($230 triệu) 

 Bổ sung sức chứa của trường học 

 Các trường mới và/hoặc thay thế (do các cơ sở cũ kỹ, quá tải và/hoặc nhu cầu mở rộng của các 

chương trình)  

3. Cải Thiêṇ Tình Traṇg Cơ Sở ($100 triệu) 

 Thay thế các hệ thống nhà cũ kỹ (Chương Trình Khôi Phục cần Vốn Lớn):  

o Lợp mái 

o Hệ Thống Sưởi Ấm, Thông Gió và Điều Hoà Không Khi ́(HVAC) 

o Hệ Thống Điện, Nước, Nhà Bếp 

 Cải thiện và nâng cấp tình trạng cơ sở khác như sau: 

 Phòng vệ sinh 

 Các yêu cầu theo quy tắc xây dựng, bao gồm khả năng tiếp cận ADA 

 Sân thể thao và không gian vui chơi 

 Bãi đỗ xe và các bề mặt lát gac̣h khác 
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4. Cải thiện công nghệ ($65 triệu) 

 Công nghệ hỗ trợ và/hoặc cải thiện hoaṭ đôṇg giảng daỵ có thể bao gồm: 

o Công nghệ truyền thông kỹ thuật số 

o Tăng cường các giải pháp an ninh trường học 

o Công nghệ không dây 

o Phần cứng, phần mềm và cơ sở hạ tầng liên quan đến công nghệ 

o Các giải pháp quản lý nội dung cho doanh nghiệp 

 Các hệ thống lưu trữ dữ liệu, hệ thống viễn thông, lưu trữ hồ sơ kỹ thuật số 

 Thay thế và/hoặc cải tiến công nghệ/hệ thống để hỗ trợ nâng cấp Lập Kế Hoạch Nguồn Lực cho 

Doanh Nghiệp (ERP) 

5. Xe buýt, phương tiện và thiết bị cần vốn lớn khác của trường học ($40 triệu) 

 Xe buýt trường học và phương tiện hỗ trợ 

 Nội thất trường học 

 Nhac̣ cu ̣cho ban nhạc 

 Thiết bị bếp 

 Máy đầm nén rác thải  

 Phòng học di động/tòa nhà nguyên khối 

 Thiết bị giam giữ và thiết bị sàn 

Tiêu Chuẩn Quy Trình và Lựa Chọn: 

 Các kết quả từ Nghiên Cứu Lâp̣ Kế Hoạch và Tính Khả Thi Trường của Trường Trung Hoc̣ Cơ Sở 

(hoàn thành vào mùa Hè 2016), dữ liệu công suất, dữ liệu ghi danh dự báo, và kết quả khảo sát 

mối ưu tiên của trường hoc̣ sẽ hướng dẫn tài trợ dự án đề xuất. 

 Dữ liệu đánh giá cơ sở cũng sẽ hướng dẫn danh sách cơ sở cần cải thiêṇ cơ sở hoăc̣ có thể cần 

thay thế 

 Các đánh giá nhu cầu cấp hê ̣thống (vi ́du:̣ HVAC, nhac̣ cu ̣cho ban nhạc, xe buýt, v.v.) sẽ hướng 

dẫn tài trợ dự án đề xuất 

 Hai trường tiểu học mới để giảm bớt tình trạng quá tải trong Cuṃ Cross Keys 

Phân Bổ Ngân Sách Chương Trình E-SPLOST 2017 – 2022  

Dự án (Các Khu Vực Tập Trung Trưng Cầu Dân Ý) Triệu $ 

1. Cải Thiện để Đảm Bảo An Toàn và An Ninh $ 15 

2. Cơ Sở Mới và Bổ Sung Cơ Sở $ 230 

3. Cải Thiện Tình Trạng Cơ Sở $ 100 

4. Cải Tiến Công Nghệ, bao gồm ERP $ 65 

5. Xe Buýt, Phương Tiêṇ và Thiết Bi ̣Cần Vốn Lớn Khác $ 40 

          * Quản Lý và Chi Tiêu Bất Ngờ  $ 50 

Tổng tiền: $ 500 

* Bao gồm tiền tài trợ quản lý chương trình và tiền dự phòng cho bất kỳ biến cố hoăc̣ tình huống ngoài dự kiến nào 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ: 

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

1701 Mountain Industrial Blvd | Stone Mountain GA 30083 


