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Xin quý vị vui lòng tách rời phần cuống này
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Quý vị có thể lấy nhãn dán kỹ thuật số "Tôi đã bỏ phiếu" tại
kingcounty.gov/elections/ivoted để chia sẻ trên mạng xã hội.

PS:0037.115

PROOF
Ngày 26 tháng 4 năm 2022
Lá phiếu Chính thức cho cuộc Bầu cử Đặc biệt
Quận King, Washington

ARTHUR
0037.115

Hướng dẫn

Học khu

Cách bỏ phiếu

Học khu Issaquah Số 411
Đề xuất Số 1
Thay thế Khoản thuế cho các Chương trình và Hoạt động Giáo dục

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

Cách thay đổi lựa chọn

Hội đồng Quản trị của Học khu Issaquah đã thông qua Nghị quyết Số 1178 liên quan đến
một đề xuất hỗ trợ các chương trình trường học và hoạt động hằng ngày. Đề xuất này cho
phép Học khu thu thuế thặng dư đối với tất cả các bất động sản chịu thuế trong Học khu
để duy trì các chương trình giáo dục không được tiểu bang tài trợ và hỗ trợ việc lập
chương trình từ Quỹ Chung của Học khu, hoạt động hằng ngày, giảng dạy, tài liệu lớp học,
hoạt động ngoại khóa, và phương tiện đi lại:
Năm thu thuế
2023
2024
2025
2026

Mức thuế ước tính/$1,000 của giá trị
bất động sản được thẩm định
$1.43
$1.43
$1.42
$1.42

Số tiền thuế
$61,000,000
$64,000,000
$67,000,000
$70,000,000

Có

m

Không

Học khu Issaquah Số 411
Đề xuất Số 2
Thay thế khoản Thuế cho các Dự án Vốn (Công nghệ và Sửa chữa Quan trọng)
Hội đồng Quản trị của Học khu Issaquah đã thông qua Nghị quyết Số 1179 cho phép thu
thuế cho công nghệ/hiện đại hóa. Khoản thuế này sẽ tài trợ cho công nghệ giáo dục, thiết
bị học tập cho học sinh 1:1, các sửa chữa quan trọng, tu sửa trường học, hoàn thành
Trường Trung học Số 4, và cập nhật để đảm bảo an toàn, bảo mật, và tính hiệu quả, đồng
thời cho phép thu các khoản thuế thặng dư sau đối với tất cả các bất động sản chịu thuế
trong Học khu:

Sa

.

pl
e

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
như được quy định trong Nghị quyết Số 1178 tùy thuộc vào các giới hạn pháp lý về số tiền
kín một hình bầu dục khác.
và mức thuế tại thời điểm thu thuế. Đề xuất này có nên được chấp thuận không?

Năm thu thuế
2023
2024
2025
2026

Mức thuế ước tính/$1,000 của giá trị
bất động sản được thẩm định
$0.73
$0.81
$0.78
$0.75

Số tiền thuế
$31,472,000
$35,957,000
$36,561,000
$37,320,000

tất cả như được quy định trong Nghị quyết Số 1179. Đề xuất này có nên được chấp thuận
không?

Có
Không

Tiếp tục bỏ phiếu ở trang sau 
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Học khu
Học khu Issaquah Số 411
Đề xuất Số 3
Thuế cho Xe buýt Trường học
Hội đồng Quản trị của Học khu Issaquah đã thông qua Nghị quyết Số 1180 cho phép thu
thuế cho xe buýt trường học. Khoản thuế này sẽ tài trợ cho các xe buýt trường học mới và
thay thế các xe buýt cũ và cho phép thu khoản thuế thặng dư sau đối với tất cả các bất
động sản chịu thuế trong Học khu:
Năm thu thuế
2023

Mức thuế ước tính/$1,000 của giá trị
bất động sản được thẩm định
$0.07

Số tiền thuế
$3,000,000

tất cả như được quy định trong Nghị quyết Số 1180. Đề xuất này có nên được chấp thuận
không?

Có
Không

pl
e

Bỏ phiếu ở cả hai mặt của lá phiếu

Sa

m

Kết thúc lá phiếu
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