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Thông tin về Dự luật A,  
một dự luật hỗ trợ cho Học khu Thống nhất Berryessa được đưa 

vào phiếu bầu cho cuộc bầu cử ngày 2 tháng 11 năm 2021

Thông báo cho Cử tri



HỌC KHU THỐNG NHẤT BERRYESSA
Dự luật A về Giáo dục có Chất lượng

“Để gia hạn, chứ không phải tăng thêm, nguồn thuế sắp 
hết hạn hiện tại dành cho các trường tiểu học và trung 
học cơ sở mà Tiểu bang không thể lấy đi; để duy trì các 
chương trình học tập trọng tâm về khoa học, công nghệ, 
toán, đọc và viết; để thu hút và giữ chân các giáo viên có 
trình độ cao; để cung cấp các công nghệ học tập; và để 
duy trì giờ giấc mở cửa của các thư viện nhà trường thì 
quý vị có đồng ý với việc chấp thuận dự luật của Học khu 
Thống nhất Berryessa để gia hạn thuế đất hiện tại là 79$ 
đối với mỗi lô đất nhằm thu được 1.800.000$ mỗi năm 
trong 8 năm, với điều kiện là có sự giám sát của công 
dân, người cao niên được miễn trả thuế, không được sử 
dụng quỹ này để trả lương nhân viên quản lý và toàn bộ 
quỹ được giữ lại để sử dụng ở địa phương không?”

Lá phiếu mẫu
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Thông tin về Dự luật A,  
một dự luật được đưa vào phiếu bầu cho cuộc bầu cử ngày 2 tháng 11 năm 2021

Kể từ năm 2008, các trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc Học khu Thống nhất Berryessa (Berryessa Union School District, hay BUSD) 
đã được cấp quỹ từ tiền thuế đánh trên mỗi lô đất do địa phương quản lý để giúp duy trì một nền giáo dục chất lượng cao mà khuyến 
khích mỗi học sinh địa phương học giỏi và chuẩn bị sẵn sàng để bước vào cấp trung học phổ thông cũng như cho các nghề nghiệp của 
thế kỷ 21.
Nguồn quỹ này sắp hết hạn, điều này có thể dẫn đến việc phải sa thải giáo viên và loại bỏ một số chương trình học tập.

Gia hạn nguồn quỹ địa phương cho các trường học Berryessa
Để bảo vệ chất lượng giáo dục và giảng dạy ở các trường học địa phương, Hội đồng Quản trị 
Học khu Thống nhất Berryessa đã thống nhất đồng ý đưa Dự luật A vào phiếu bầu cho cuộc 
bầu cử ngày 2 tháng 11 năm 2021. Dự luật A sẽ không tăng thuế mà chỉ đơn giản là gia hạn 
thuế đất hiện tại ở mức 79$ đối với mỗi lô đất, mỗi năm, trong tám năm nhằm mục đích:

Những ngày quan trọng và thông  
tin về cuộc bầu cử
Ngày bầu cử: Ngày 2 tháng 11 năm 2021
Hãy theo dõi hộp thư để tìm Phiếu bầu Qua Thư được gửi đến quý vị:  
Trong tuần lễ của ngày 4 tháng 10 năm 2021
Hạn chót để ghi danh bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này:  
Ngày 19 tháng 10 năm 2021
Tìm Hòm phiếu hay Trung tâm Bỏ phiếu gần quý vị nhất: eservices.sccgov.org/rov
Để biết thêm thông tin về việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này, hãy truy cập sccvote.org.

 www.tinyurl.com/BUSDMeasureA  (408) 923-1800

Duy trì các chương trình học  
tập trọng tâm 

Thu hút và giữ chân các giáo  
viên có trình độ cao

Giữ chân các cố vấn viên và chuyên viên truyền thông/thư viện của trường

Dự luật A: Bắt buộc đảm bảo trách nhiệm 
giải trình tài chính

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được quản lý tại địa phương và không thể bị Tiểu bang lấy đi
Không ai được phép sử dụng một phần từ quỹ này để trả lương hay lương hưu cho nhân 
viên quản lý
Nguồn quỹ này phải được kiểm toán và giám sát độc lập bởi công dân
Các bậc cao niên sở hữu nhà có thể hội đủ điều kiện được miễn trả thuế này

Cung cấp các công nghệ học tập

Duy trì giờ giấc mở cửa của các thư 
viện nhà trường


