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Những điều bạn cần biết về
các thuế địa phương levy
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CÂU HỎI VỀ CÁC THUẾ LEVY
Điều gì xảy ra nếu các thuế levy không được gia
hạn?
Thuế levy EP&O và Công nghệ cung cấp khoảng
13% ngân sách hàng năm của RSD. Nếu không có
số tiền đó, khu học chính sẽ phải cắt giảm khoảng
25.3 triệu đô la chi tiêu trong ngân sách 2021-22.

Tìm hiểu thêm tại www.rsd.edu hoặc quét mã QR.

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CÁC THUẾ MỚI

Các thuế này để duy trì quỹ levy tài trợ hiện tại
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Các thuế levy địa phương hỗ trợ các chương trình và dịch vụ thiết
yếu và có gía trị cộng đồng cho học sinh

MỘT HỌC SINH, MỘT THIẾT BỊ

Duy trì công nghệ lớp học của học sinh

THUẾ ĐỊA PHƯƠNG LEVIES
TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT
Y tá trường học. Các hoạt động ngoại khóa. Nghệ thuật
và âm nhạc. Công nghệ học sinh. Dịch vụ giáo dục đặc
biệt.
Đây và còn nữa chỉ là một vài trong số những nhu cầu
trong khu Học chính Richland (RSD) được chi trả bằng
tiền thuế levy địa phương.

THUẾ LEVIES LÀ ĐỂ HỌC HỎI
Thuế levy Chương trình Giáo dục và Hoạt Động (EP&O) của khu Học chính
Richland chi trả cho:
• Cung cấp các môn học nghiêm ngặt như Xếp lớp Nâng cao (AP) và Cao đẳng
trong trường trung học cấp 3
• Nghệ thuật cơ bản và âm nhạc cũng như các chương trình nghệ thuật toàn
diện ở các trường trung học cấp 2 và cấp 3
• Huấn luyện viên điền kinh và các hoạt động của các trường trung học cấp 2
và cấp 3
• Giáo trình và tài liệu giảng dạy
• Hỗ trợ học thêm về toán và đọc
Thuế levy EP&O là $ 2.50 cho mỗi $ 1,000 giá trị tài sản được đánh giá.

CÁC THUẾ LEVY CUNG CẤP
NHÂN VIÊN CẦN CHO HỌC SINH
Bạn có biết rằng tiền thuế tiểu bang chỉ đủ tài trợ cho hai
y tá trường học để phục vụ tất cả 19 trường của khu học
chính Richland (RSD)? Và chỉ đủ cho một nửa số nhân
viên cần để phục vụ hàng trăm học sinh khuyết tật của
khu học chính? Thuế levy EP&O của RSD lấp khoảng
thiếu hụt trong việc trả lương cho những nhân viên kể
trên, cùng với nhân viên xã hội, nhân viên tâm lý học
đường, nhân viên bảo vệ, những người ủng hộ cộng đồng
trong trường học và còn nữa.

CÁC THUẾ LEVY HỖ TRỢ CHO
CÔNG NGHỆ HỌC SINH
Thuế Levy công nghệ của khu học chính Richland đóng vai trò then chốt để
đảm bảo học sinh nhận được nền giáo dục thế kỷ 21. Thuế Levy trả cho mỗi
học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 có máy tính xách tay riêng để hỗ trợ việc học
tập, cộng tác và kết gắn với các bạn cùng lớp và giáo viên. Thuế Levy cũng
chi trả cho các hỗ trợ công nghiệp thông tin cho học sinh và gia đình, nâng
cao cơ sở hạ tầng công nghệ và đào tạo nhân viên. Thuế Levy công nghệ
là 0.5 đô la cho mỗi 1,000 đô la giá trị tài sản được đánh giá.

Levy trả tiền cho...

4 Nhân viên xã hội

13 Y tá trường học

19 nhà tâm lý học

để hỗ trợ tất cả 13.\,600 sinh viên RSD!

