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Hướng dẫn

Thành phố

Cách bỏ phiếu

Thành phố Shoreline
Đề xuất Số 1
Trái phiếu Nghĩa vụ Chung cho các Cải tiến Công viên và Giải trí

Tô kín hình bầu dục kế bên lựa chọn của quý
vị.

Cách thay đổi lựa chọn

Hội đồng Thành phố của Thành phố Shoreline đã thông qua Sắc lệnh Số 949 liên quan
đến các cải tiến cho công viên ở khu phố. Đề xuất này cho phép Thành phố cải tiến
và/hoặc xây dựng các công viên thành phố, bao gồm sân chơi, khu vực vui chơi dễ tiếp
cận, khu phun nước, sân thể thao đa năng, đường mòn đi bộ và đường mòn giác quan,
khu vực dã ngoại, khu vực dành cho chó không cần đeo dây dắt, sân thể thao và/hoặc các
tiện ích công viên khác; lắp đặt nghệ thuật công cộng; thu mua và cải tạo đất công viên
mới; phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung có trị giá lên đến $38,500,000 đáo hạn trong
vòng 20 năm để tài trợ và tái cấp vốn cho các dự án đó; và đánh thuế bất động sản thặng
dư hằng năm để hoàn trả các trái phiếu đó, như được quy định trong Sắc lệnh Số 949.

Có
Không

pl

Để thay đổi lựa chọn, gạch ngang qua toàn bộ
lựa chọn mà quý vị muốn thay đổi. Sau đó, quý
vị có thể thực hiện lựa chọn khác bằng cách tô
kín một hình bầu dục khác.

e

Có nên chấp thuận đề xuất này không?

Học khu

Học Khu Shoreline Số 412
Đề xuất Số 1
Thay thế khoản Thuế sắp Hết hạn dành cho các Chương trình và Hoạt động
Giáo dục

m

Column 1 Blank Space 11"

Sa

Hội đồng Quản trị của Học Khu Shoreline Số 412 đã thông qua Nghị quyết Số 2021-14,
liên quan đến một đề xuất nhằm tài trợ chi phí của các chương trình giáo dục và hoạt
động. Đề xuất này sẽ cho phép Học khu đáp ứng các nhu cầu giáo dục của học sinh bằng
cách thu các khoản thuế thặng dư sau đây, thay thế cho khoản thuế sắp hết hạn, đối với
tất cả các bất động sản chịu thuế trong Học khu, để hỗ trợ cho các chi phí chương trình
giáo dục và hoạt động của Học khu mà Tiểu bang Washington không tài trợ:
Năm
Thu thuế
2023
2024
2025
2026

Mức Thuế Ước tính/$1,000
Giá trị Được Thẩm định
$1.48
$1.44
$1.38
$1.33

Số tiền
Thuế
$26,000,000
$26,500,000
$27,500,000
$28,750,000

tất cả như được quy định trong Nghị quyết Số 2021-14. Có nên chấp thuận đề xuất này
không?

Có
Không

Tiếp tục bỏ phiếu
ở trang sau
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Học khu
Học Khu Shoreline Số 412
Đề xuất Số 2
Thay thế khoản Thuế Vốn sắp Hết hạn dành cho việc Cải tiến và Hỗ trợ Công nghệ
Hội đồng Quản trị của Học Khu Shoreline Số 412 đã thông qua Nghị quyết Số 2021-15,
liên quan đến một đề xuất nhằm tài trợ cho việc cải tiến và hỗ trợ công nghệ. Đề xuất này
sẽ cho phép Học khu mua và lắp đặt thiết bị công nghệ giảng dạy và cơ sở hạ tầng trên
khắp các cơ sở Học khu để cải thiện việc học tập của học sinh và cung cấp đào tạo và hỗ
trợ liên quan, và thu các khoản thuế thặng dư sau đây, để thay thế một khoản thuế sắp
hết hạn, đối với tất cả các bất động sản chịu thuế trong Học khu:
Năm
Thu thuế
2023
2024
2025
2026

Mức Thuế Ước tính/$1,000
Giá trị Được Thẩm định
$0.20
$0.19
$0.18
$0.16

Số tiền
Thuế
$3,500,000
$3,500,000
$3,500,000
$3,500,000

pl

Bỏ phiếu ở cả hai mặt của
lá phiếu

m

Không

Kết thúc lá phiếu

Sa

Có

e

tất cả như được quy định trong Nghị quyết Số 2021-15. Có nên chấp thuận đề xuất này
không?
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