Tiếp Tục Gia Hạn đề Ổn Định Tài Chánh cho Trường Tiểu và Trung Học

Học Khu Thống Nhất Berryessa
Học Khu Thống Nhất Berryessa có cung cấp sự thử thách và các
chương trình giáo dục toàn hảo cho tất cả học sinh địa phương. Giáo
viên có trình độ của chúng tôi chuẩn bị cho học sinh vào trường cao
học và đại học, điều này phản ảnh trên điểm liên tục tăng trong các
bài thi kiềm tra trên toàn tiểu bang.

Giữ Gìn Giáo Dục vững mạnh ở Các Trường Học của Chúng Ta
Vào tháng 11 năm 2008, các cử tri bị áp đảo để thông qua dự luật
thuế cho nền giáo dục địa phương, phần thuế đó sắp sửa hết hạn.
Đây là nguồn cung cấp thu nhập ổn định $1.7 triệu hàng năm để duy
trì bảo vệ cho các chương trình giáo dục quan trọng cho học sinh và
giáo viên. Từ năm 2008, tiểu bang đã cắt giảm $9 triệu ngân sách của
học khu. Đó là lý do tại sao ngân sách địa phương hiện nay là quan
trọng cho tất cả các trường chúng tôi – đây cũng là nguồn đáng tin
cậy mà địa phương có thể kiểm soát để ổn định tài chánh cho các
trường học của chúng ta.

Tiếp Tục Gia Hạn Tài Chánh cho các Trường Chúng ta mà không bị Tăng Thuế
Để duy trì một nền giáo dục chất lượng hàng đầu, Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Thống Nhất Berryessa đang xem xét
để đề nghị việc đặt một Measure vào trong phiếu bầu vào Tháng 11, 2012. Dự luật (Measure) gần hết hạn sẽ được
gia hạn $79 này, nhưng mà không bị tăng tỷ lệ thuế.

Việc gia hạn sẽ:
✔ Đ
 ược duy trì các chương trình học tập vững mạnh cho các môn
học chính như viết, toán, và khoa học
✔ Giữ an toàn cho các trường và không ma túy
✔ Thu hút và giữ lại các giáo viên có trình độ
✔ Nâng cấp những kỷ thuật mới cho các lớp học
✔ Giữ các thư viện được mở cửa

Đề nghị trách nhiệm tài Chánh
✔ T ất cả số tiền sẽ được đi thẳng đến cho các trường tiểu và trung
học địa phương của chúng ta và không thể lấy đi bởi Tiểu Bang
✔ Nhóm độc lập cộng đồng sẽ giám sát ủy ban cho việc đảm bảo
rằng tất cả số tiền từ dự luật này sẽ được dùng cho nền giáo dục
như đã hứa
✔ Số tiền đó không được sử dụng cho việc tăng lương, phúc lợi hoặc hưu bổng
✔ Chủ nhà tuổi từ 65 trở lên sẽ được miễn trừ
✔ Việc gia hạn sẽ hết hạn trong 8 năm và không thể được gia hạn nếu không có sự chấp thuận đồng ý của cử tri

Chúng Tôi Muốn Biết Bạn Nghĩ Gì
Chúng tôi mời tất cả phụ huynh và các thành viên cộng đồng chia sẻ suy nghĩ và đặt câu hỏi về ngân sách của các
trường của chúng ta. Chưa có quyết định cuối cùng nào được thực hiện và sự đóng góp ý kiến của quí vị là then chốt
quan trọng. Có câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp xin vui lòng liên lạc với vị Giám Đốc, Will Ector trên trang mạng
info@berryessa.k12.ca.us.

