
Khu học chánh Highline số 401 

Dự luật 

Đề xuất số 1 
Thay thế thuế thu sắp hết hạn cho việc điều hành và chương trình giáo 
dục  
 

Ban giám đốc Khu học chánh Highline số 401 thông qua Nghị quyết số 14-14, 
liên quan đến đề xuất thuế thu thay thế cho mục đích giáo dục. Đề xuất này sẽ 
cho phép Khu học chánh đáp ứng các nhu cầu giáo dục của học sinh bằng 
cách đánh các loại thuế thặng dư sau, thay thế cho thuế thu sắp hết hạn, trên 
tất cả các bất động sản chịu thuế trong phạm vi Khu học chánh, để hỗ trợ chi 
phí điều hành và các chương trình giáo dục, bao gồm giảng dạy, an toàn, vật 
liệu và điều hành và bảo trì cơ sở hạ tầng: 
 

 
 
 

Năm thu thuế 

Tỷ lệ 
thuế thu ước 
chừng/$1,000 
giá trị định giá 

 
 
 

Số tiền thuế thu 
2016 $4.22 $55,454,000 
2017 $4.43 $60,788,000 
2018 $4.55 $64,681,000 

 
tất cả như được quy định trong Nghị quyết số 14-14. Đề xuất này có nên được 
thông qua không? 
 
Có 
 
Không 
 

Điều kiện thông 
qua dự luật 

Đa số tương đối (Hiến pháp Tiểu bang Washington, điều VII, mục 2(a)) 

Thông tin liên lạc 

Duggan Harman 
Trưởng Ban nhân sự và Tài chính 
206-631-3078 
duggan.harman@highlineschools.org 

 
  



Khu học chánh Highline số 401 

Dự luật 

Đề xuất số 2 
Trái phiếu để xây dựng trường học mới và thay thế và nâng cấp trường 
học cũ 
 

Ban giám đốc Khu học chánh Highline số 401 thông qua Nghị quyết số 15-14, 
liên quan đến đề xuất giảm tải và thay thế các trường học cũ và lỗi thời. Đề xuất 
này sẽ cho phép Khu học chánh: tái xây dựng Trường trung học phổ thông 
Highline, xây hai trường trung học cơ sở mới, xây Trường tiểu học Des Moines 
tại Zenith, thực hiện các cải tiến quan trọng cho khuôn viên trường Evergreen 
và Tyee, và thực hiện các cải tiến y tế, an toàn, an ninh, nghệ thuật, công nghệ, 
và các cải tiến cơ bản khác trong toàn Khu học chánh; phát hành không hơn 
$376,033,461 trái phiếu nghĩa vụ chung đáo hạn trong vòng 21 năm; và đánh 
thuế bất động sản thặng dư hàng năm để trả nợ trái phiếu, tất cả như được quy 
định trong Nghị quyết số 15-14. Đề xuất này nên được:  
 
Chấp thuận 
 
Bác bỏ 
 

Điều kiện thông 
qua dự luật 

60% phiếu bầu thuận với tối thiểu 12,572 phiếu bầu (Hiến pháp Tiểu bang 
Washington, điều VII, mục 2(b)) 

Thông tin liên lạc 

Duggan Harman 
Trưởng Ban nhân sự và Tài chính 
206-631-3078 
duggan.harman@highlineschools.org 

 
 
  



Khu học chánh Snoqualmie Valley số 410 

Dự luật 

Đề xuất số 1 
Trái phiếu nghĩa vụ chung cho nâng cấp cơ sở hạ tầng - $244,400,000 
 

Ban giám đốc Khu học chánh Snoqualmie Valley thông qua Nghị Quyết số 797 
liên quan đến đề xuất giảm tải, hiện đại hóa trường học và thay thế cơ sở hạ 
tầng đang cũ dần. Đề xuất này cho phép Khu học chánh tái xây dựng và mở 
rộng Trường trung học Mount Si và chuyển đổi khuôn viên dành cho học sinh 
năm đầu trung học thành trường trung học cơ sở, xây dựng trường tiểu học 
mới và thực hiện các cải tiến y tế, an toàn, an ninh và các cải tiến cơ sở hạ tầng 
khác trong toàn Khu học chánh, phát hành không hơn $244,400,000 trái phiếu 
nghĩa vụ chung đáo hạn trong vòng tối đa là 20 năm và đánh thuế bất động sản 
thặng dư hàng năm để trả nợ trái phiếu, tất cả như được quy định trong Nghị 
quyết số 797. Đề xuất này nên được: 
 
Chấp thuận 
 
Bác bỏ 
 

Điều kiện thông 
qua dự luật 

60% phiếu bầu thuận với tối thiểu 5,128 phiếu bầu (Hiến pháp Tiểu bang 
Washington, điều VII, mục 2(b)) 

Thông tin liên lạc 

Ryan Stokes 
Phó giám đốc Khu học chánh 
425-831-8011 
stokesr@svsd410.org 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


