Học khu Highline Public School đang kêu gọi cộng đồng
chúng ta cân nhắc việc thông qua khoản thuế công nghệ
32,5 triệu USD trong hai năm vào kỳ bầu cử ngày 3 tháng
11 tới đây. Sự chuyển tiếp khẩn cấp sang hình thức đào
tạo từ xa vì đại dịch COVID-19 đã thể hiện một nhu cầu
cấp thiết cần có ngân quỹ cho công nghệ—để trang bị
thiết bị, dịch vụ kết nối internet, an ninh, dịch vụ hỗ trợ và
huấn luyện.

Dự luật 1: Thuế Công nghệ
Ngày 03 tháng 11 năm 2020

Việc thu thuế công nghệ chú trọng vào việc bảo đảm công
bằng và khả năng tiếp cận công nghệ cho học sinh của
chúng ta.
Bảo đảm tất cả học sinh có thể tiếp cận máy tính và internet – để
phục vụ việc học tập ở trường và ở nhà.

Text

Khoản thuế này sẽ hỗ trợ việc giảng dạy và học tập,
ở trường và ở nhà.
Thay mới máy tính cho cả học sinh và giáo viên.

Loại thuế này sẽ không tăng thuế suất
bất động sản địa phương.
Nếu được thông qua, Thuế Công nghệ
Highline sẽ làm chủ sở hữu bất động
sản tốn 67 xu cho mỗi 1.000 USD
trong năm 2021 và 2022.
Trong hai năm kế tiếp, thuế bất động
sản cho học khu Highline Public
Schools sẽ giảm nhờ các khoản công
khố phiếu trường học mãn hạn.

Huấn luyện giáo viên để tạo giáo án đào tạo cá nhân cho học
sinh bằng công cụ kỹ thuật số.
Tài trợ trang bị công nghệ cho lớp học giúp giáo viên
có thể giảng dạy ở trường và trong thời gian đào tạo từ xa.

Khoản thuế này tiếp tục bảo đảm cam kết của chúng ta
đối với sự an toàn và an ninh.
Cập nhật công nghệ an ninh mạng để bảo vệ
dữ liệu bảo mật của học khu và học sinh.
Hỗ trợ mục tiêu Phổ cập Kiến thức Truyền thông và Kỹ thuật số
của chúng ta nhằm bảo đảm học sinh biết cách sử dụng công
nghệ một cách an toàn và có trách nhiệm.

Thuế suất hiện tại

4,45 USD

Thuế suất
2021 đề xuất

4,33 USD

Thuế suất
2022 đề xuất

4,32 USD
trên mỗi 1.000 USD giá trị
thẩm định của bất động sản

Quý vị muốn biết thêm thông tin về Dự luật 1? Hãy truy cập highlineschools.org/techlevy
Lá phiếu sẽ được gửi đến hộp thư vào khoảng ngày 13 tháng 10. Xin hãy nhớ đi bỏ phiếu trước ngày 03 tháng 11.

