
NGÀY BẦU CỬ LÀ NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 2022

CẢI THIỆN CÁC TRƯỜNG HỌC Ở ĐỊA PHƯƠNG VỚI 
CÁC NGUỒN QUỸ KHÔNG ĐƯỢC TIỂU BANG THU LẠI

Nâng cấp các phòng thí 
nghiệm và phòng học 

Khoa học, Kỹ thuật, Kỹ sư, 
Nghệ thuật và Toán học
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Tăng khả năng tiếp cận 
của học sinh với máy 

tính điện toán và với lớp 
học kỹ thuật hiện đại

CÁC LÁ PHIẾU BẦU CỬ QUA THƯ PHẢI 
ĐƯỢC ĐÓNG DẤU BƯU ĐIỆN TRƯỚC 

NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 2022

Cải thiện sự an toàn 
của học sinh và an 

ninh trường học

Mức thuế trung bình hàng 
năm ước tính thấp hơn 2 
xu trên 100 đô la giá trị 
được đánh giá trong khi 
trái phiếu chưa trả hết

A.J. Dorsa Elementary
Adelante Dual 

Language Academy
Adelante Dual 

Language Academy II
Aptitude Community 

Academy at Goss
Ben Painter Elementary

Cesar Chavez Early 
Learning Center

Donald J. Meyer Elementary
Horace Cureton Elementary

Joseph George Middle
Linda Vista Elementary

Lyndale Elementary
Millard McCollam Elementary

O.S. Hubbard Elementary
Ocala Middle

 

Renaissance Academy
Renaissance at Fischer
Renaissance at Mathson
Russo/McEntee Academy
San Antonio Elementary

Sylvia Cassell Elementary
Thomas P. Ryan Elementary

William Sheppard Middle

KHU HỌC CHÁNH ALUM 
ROCK UNION
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ĐỂ TÌM HIỂU THÊM, XIN VUI LÒNG TRUY CẬP WWW.ARUSD.ORG

DỰ LUẬT S LÀ GÌ? 
Dự luật S là một biện pháp trái phiếu nghĩa vụ chung (GO) vào ngày 8 
tháng 11 năm 2022, lá phiếu tổng tuyển cử. Nếu được thông qua bởi 55% 
số phiếu bầu của học khu, nó sẽ ủy quyền lại 71,5 triệu đô la, một phần 
chưa sử dụng của trái phiếu Dự luật J GO đã được các cử tri chấp thuận 
đa số vào tháng 11 năm 2012. Dự luật S sẽ cho phép học khu thực hiện các 
cải tạo quan trọng và cải thiện trường học và lớp học trong toàn Alum Học 
khu Rock Union. Thêm vào đó, sự chấp thuận của cử tri đối với Dự luật S 
sẽ cho phép học khu đủ điều kiện nhận các quỹ phù hợp của tiểu bang. 

SỰ ỦY QUYỀN LÀ GÌ? 
Vào năm 2012, các cử tri của học khu đã chấp thuận đa số Dự luật J, một trái 
phiếu nghĩa vụ chung trị giá 125 triệu đô la để cải thiện các trường học khu 
vực lân cận trong toàn học khu. Cho đến nay, học khu đã sử dụng hơn $ 53 
triệu của quỹ Dự luật J để cải thiện. Dự luật S sẽ ủy quyền lại các trái phiếu 
còn lại của Dự luật J để cho học khu tiếp cận ngay với các quỹ đã được cử tri 
chấp thuận trước đó. Dự luật S sẽ ủy quyền lại các trái phiếu còn lại để tiếp 
tục cập nhật các trường học. Dự luật S sẽ không làm tăng tổng số nợ được 
cử tri chấp thuận của học khu. 

BẢO VỆ NGƯỜI ĐÓNG THUẾ NHƯ THẾ NÀO? 
Dự luật S bảo đảm rằng Ủy ban Giám sát Công dân độc lập phải xem xét 
và báo cáo về tất cả các khoản chi tiêu trái phiếu, và kiểm toán viên 
bên thứ ba phải kiểm toán tất cả các khoản chi tiêu trái phiếu. Dự luật 
S bao gồm một danh sách cụ thể các dự án mà quỹ trái phiếu có thể 
được chi tiêu vào. Luật pháp cấm sử dụng quỹ để trả lương, lương hưu 
hoặc phúc lợi của quản trị viên. Luật pháp cũng cấm tiểu bang lấy 
quỹ của Học khu Alum Rock Union để chi tiêu ở các học khu khác.

CHI PHÍ CHO DỰ LUẬT S SẼ LÀ BAO NHIÊU? 
Mức thuế trung bình hàng năm của Dự luật S được ước tính là dưới 2 
xu trên 100 đô la giá trị được đánh giá trong khi trái phiếu chưa trả 
hết. Giá trị được đánh giá không được nhầm lẫn với giá trị thị trường. 
Giá trị được đánh giá trong khi trái phiếu còn hạn thanh toán chưa 
trả hết là giá trị do Hạt Santa Clara đặt trên tài sản và thường thấp 
hơn giá trị thị trường. 

CÂU HỎI THÔNG THƯỜNG

• Cải thiện các phòng thí nghiệm Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật,  
 Nghệ thuật và Toán học (STEAM)

• Tăng khả năng tiếp cận của học sinh với máy tính và hiện đại  
 hóa lớp học công nghệ

• Cải tạo các phòng học và phòng vệ sinh đã cũ

• Tăng cường an toàn cho học sinh bằng cách cải thiện hệ thống  
 cảnh báo hỏa hoạn và liên lạc khẩn cấp

• Nâng cấp hệ thống điện, sưởi, điều hòa không khí và thông gió 
 để tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí năng lượng

CÁC DỰ ÁN NÀO SẼ ĐƯỢC CHU CẤP BỞI DỰ LUẬT S?

• Xây nhà cho thuê để cung cấp cho giáo viên và nhân viên  
 của Alum Rock Union với giá thuê thấp hơn thị trường

• Cải thiện sự an toàn của học sinh và an ninh trường học bằng  
 cách lắp đặt hệ thống an ninh, cổng có khóa, camera an  
 ninh, ánh sáng ngoài trời và hàng rào

• Tạo khả năng tiếp cận nhiều hơn đến các lớp học, phòng vệ sinh 
 và sân chơi tuân theo Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA)

• Sửa chữa và thay thế mái nhà xuống cấp

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BỎ PHIẾU BẰNG THƯ? 
Tất cả các cử tri đã ghi danh ở California sẽ nhận được một lá 
phiếu bầu cử qua thư. Nếu quý vị cần ghi danh để bình chọn, quý vị 
có thể ghi danh trực tuyến tại www.registertovote.ca.gov. Sau khi 
quý vị hoàn thành lá phiếu của mình, hãy ký vào phong bì bỏ phiếu 
của mình và chỉ cần gửi lá phiếu của mình qua đường bưu điện — 
bưu phí đã được trả trước — trước Ngày 8 Tháng 11 Năm 2022. Nếu 
quý vị cần hỗ trợ thêm hoặc muốn gửi lá phiếu của quý vị trực 
tiếp tại trung tâm bỏ phiếu hoặc thùng bỏ phiếu, vui lòng truy cập 
sccvote.sccgov.org/home để biết thêm thông tin chi tiết.
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