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ما تحتاج ملعرفته حول الرسوم املدرسية
تجديد املوافقة
75%

67 %

72.84 %

65.85 %

طالب واحد وجهاز واحد
يحافظ عىل تكنولوجيا الفصول الدراسية للطالب

71.36 %

يرثي التعليم األسايس
تدعم الرسوم املحلية الربامج والخدمات األساسية وذات القيمة
املجتمعية للطالب

65.1 %

هذه ليست رضائب جديدة وسوف تحافظ عىل التمويل الرضيبي
الحايل
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60.27 %

!ال تنىس التصويت
موعد االقرتاع يف 8
فرباير

2008

50%

شك ًرا ملجتمعنا عىل تاريخك الطويل
يف املوافقة عىل رسوم مقاطعة
!ريتشالند التعليمية

25%
0%

أسئلة حول الجبايات
ماذا يحدث إذا مل يتم تجديد الرسوم؟
والتكنولوجيا حوايل  13باملائة من امليزانية السنوية لـ  EP&Oتوفر رسوم
بدون هذا املبلغ  ،سيتعني عىل املنطقة خفض حوايل  25.3مليون RSD.
.دوالر من النفقات يف ميزانية 2021-22

.أو امسح رمز االستجابة الرسيعة ضوئ ًيا  www.rsd.eduتعرف عىل املزيد عىل

الجبايات تصنع الفارق
ممرضات املدارس .نشاطات خارجية .الفن واملوسيقى .تكنولوجيا الطالب .خدمات الرتبية
.الخاصة
هذه وغريها ليست سوى عدد قليل من االحتياجات يف منطقة مدارس ريتشالند التي يتم
.دفع تكلفتها بدوالرات الجباية املحلية

الرسوم تدعم تكنولوجيا الطالب
يعترب ليفي التكنولوجي يف مقاطعة ريتشالند التعليمية أم ًرا بالغ األهمية لضامن حصول الطالب عىل تعليم
القرن الحادي والعرشين .تدفع الرضيبة لكل طالب يف الصفوف من الثاين إىل الثاين عرش للحصول عىل جهاز
كمبيوتر محمول خاص به لدعم التعلم والتعاون واملشاركة مع زمالئهم يف الفصل واملعلمني .تدفع الرضيبة
املحسنة وتدريب املوظفني.
أيضً ا لدعم تكنولوجيا املعلومات للطالب واألرس  ،والبنية التحتية للتكنولوجيا
ّ
.رضيبة التكنولوجيا هي  0.50دوالر لكل  1000دوالر من قيمة املمتلكات املقدرة

الجبايات للتعلم
:ما ييل ) (EP&Oتدفع رضيبة الربامج والعمليات التعليمية يف مقاطعة ريتشالند التعليمية
والكلية يف املدرسة الثانوية ) (APعروض الدورات الصارمة مثل التنسيب املتقدم •
الفن واملوسيقى االبتدائية وكذلك برامج الفنون الشاملة يف املدارس اإلعدادية والثانوية •
مدربني أللعاب القوى واألنشطة يف املدارس املتوسطة والثانوية •
املناهج واملواد التعليمية •
الرياضيات اإلضافية ودعم القراءة •
هي  2.50دوالر لكل  1000دوالر من قيمة املمتلكات املقدرة  EP&Oرضيبة

The Levy pays for...

توفر الرسوم املوظفني الذين يحتاجهم الطالب
13 School Nurses

4 Social Workers

19 Psychologists

!to support all 13,600 RSD students

متويل كافيًا الثنني من
هل تعلم أن دوالرات رضائب الوالية توفر فقط ً
ممرضات املدارس لخدمة جميع مدارس منطقة ريتشالند التعليمية التسعة
عرش؟ وهل يحتاج نصف املوظفني فقط لخدمة مئات الطالب ذوي اإلعاقة
الفجوة يف دفع  RSDالخاصة بـ  EP&Oيف املنطقة؟ متأل رضيبة
رواتب هؤالء املوظفني  ،جنبًا إىل جنب مع األخصائيني االجتامعيني وعلامء
.النفس يف املدرسة وموظفي األمن ودعاة املجتمع داخل املدرسة وغري ذلك

