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በ 2016 የሚጣል ግብር

በግብር ገንዘብ የሚሰሩ ስራዎች
ህንጻዎች፣ ቴክኖሎጂና የአካዳሚ ትምህርቶች IV (BTA IV) የንብረት ግብር

ምርጫው የሚካሄደው መቼ ነው?
ይህ የስያትል ከተማ ኗሪዎች የድምጽ ምርጫ በሚሰጡበት በየካቲት( February) 2016 ይቀርባል። የምንኖርበት የዋሺንግተን ስተይት
የምርጫ ድምጽ በደብዳቤ እንዲላክ ስለሚፈቅድ የድምጽ ወረቀት ጥር (January) 2016 ላይ ለእያንዳንዱ ድምጽ መስጠት ለሚችል ኗሪ
በፖስታ ይላካል።የድምጽ መስጫው ወረቀት እስከ የካቲት (Feb) 9 ቀን፡ 2016 ድረስ ተሞልቶ መላክ አለበት።
በግብር የሚሰበሰበው ገንዘብ ምን ያህል ነው?
ይህ ቢቲኤ 4( BTA IV) በሚባል ግብር የሚገኘው ገንዘብ በቅድሚያ መሰራት ያለባቸው ፕሮጀክቶችና የሚያስፈልገውና ለመጠየቅ
የሚፈቀደው የገንዘብ መጠን ምን ያህል ሊሆን እንደሚችል ገና በመጠናት ላይ ነው። የስያትል የትምህርት መመሪያ ቦርድ፡ የመምሪያውን
የገንዘብ አቋምና ከ BTA IV የሚገኘው ስንት እንደሆነ ለማወቅ ጥናት ካካሄደ በኋላ የጥናቱን ውጤት ያቀርባል። የገንዘቡ መጠን የሚወስነው
ደግሞ የዋሺንግተን ስተይት ያወጣውን ፎርሙላ በመከተል ይሆናል።
ይህ የ BTA IV LEVYግብር ምንድነው?
ይህ BTA IV (Building Technology Academics/Athletics IV) ማለት ከባለሃብቶች በግብር መልክ የሚገኘው ገንዘብ
የካቲት (February) ወር 2016 ለስያትል ኗሪዎች ለድምጽ ይቀርባል። ይህ የ BTA IV በድምጽ ካለፈ ገንዘቡ አንዳንድ ትንሽ ጥገናና ብዙ
ጥገና የሚያስፈልጋቸው ህንጻዎች መስሪያና ቴክኖሎጂና የአካዳሚ ትምህርቶችን ለማሻሳል የሚውል ይሆናል። የስያትል የትምህርት መምሪያ
ይህንን የ BTA ግብር የሚገኘው ገንዘብ ለስድስት ዓመት የሚያገለግል ሆኖ በሶስት ዓመት አንዴ ኗሪዎቹ ድምጽ እንዲሰጡበት ይቀርባል።
ስለዚህ ይህ የአሁኑ የ BTA IV የባለሃብቶች ግብር በ 2010 ዓ.ም ኗሪዎች በድምጽ ያሳለፉትና እስካሁን ሲሰራበት የነበረውን የBTA III
የሚተካ ነው። ምክንያቱም እስከ 2017 ዓ.ም መጨረሻ ብቻ ነው የሚያገለግለው። በዚሁ በBTA III የተገኘው ገንዘብ ለመስራት የወጡ
ፕሮጀክቶች ይሰራሉ በተባለው ጊዜና ከተመደበላቸው ባጀት በታች ለመሰራት ችለዋል።የተሰሩትን ስራዎች ለማወቅ BTA ድረ-ገፅ ይመልከቱ።
ይህ THE OPERATIONS LEVY ምንድን ነው?
እላይ ከተጠቀሰው የ BTA IV ግብር ሌላ THE OPERATIONS LEVY የሚባል በ2013 በስያትል ኗሪዎጽ በድምጽ አልፎ ሲሰራበት
የነበረውን የሚተካ ኣሁንም ለህዝብ ይቀርባል። የስያትል የትምህርት ቤቶች መምሪያ በየሶስት ዓመቱ አንዴ ለትምህርት ሥራ ማስኬጃ የሚውል
ገንዘብ ይጠይቃል። ይህም መምሪያው የትምህርት ፕሮግራሞችን ለማካሄድ ከሚያስፈልገው ወጪ 25% ያህል ይሸፍናል ይህም ዋሺንግተን
ስተይት ለመምሪያው የሚሰጠው ገንዘብ ሊሰራ ያልቻለውን ይሸፍንለታል ማለት ነው።
በ BTA IV ሊሰሩ የታቀዱ ስንት ፕሮጀክቶች አሉ?
በ BTA IV በሚገኘው ገንዘብ እንዲሰሩ ዕቅድ ከወጣላቸው ውስጥ አንዳንድ ህንጻዎችን መጠገን ቴክኖሎጂንና አካዳሚ ትምህርትን ማሳሻል
ይገኙበታል። ይህም በመምሪያው ውስጥ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ሁሉ የሚዳረስ ይሆናል። በዚሁ በBTA IV ገንዘብ የሚሰሩ ፕሮጀክቶችና
ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት የሚያስፈልገውን የገንዘብ መጠን ገና በመጠናት ላይ ነው።.
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የትምህርት መምሪያው በዚሁ BTA IV የህንጻዎች ፕሮጀክት ውስጥ መግባት ያለባቸው እንዴት ነው የሚወስነው?
ለከተማው ኗሪዎች ለድምጽ እንዲቀርብ የሚወስነው የትምህርት መመሪያው ቦርድ ያለውን መመሪያ ተከትሎ እንዲሰሩ የረጂም ጊዜ ፕላን
የወጣላቸውና የትምህርት መምሪያው ሊሰራቸው ያቀደውን ፕሮጀክቶች ከግምት በማስገባት ይወስናል።
ይህንን ለማካሄድ ደግሞ አንድ Meng Strazzara የሚባል ድርጅት(ካምፓኒ) በትምህርት መመሪያ የሚገኙትን ህንጻዎ ሰፊ ጥናት
እንዲያካሄድና መሰራት ካለባቸው ውስጥ ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገባ የትኞቹ እንደሆኑ ግምገማ ያቀርባል። ይህ ግምገማ ሲቀርብ ቅድሚያ
የምንሰጠው የተማሪዎቻችንና ሰራተኞቻችን ደህንነት ሲሆን ከአራት ዓመት ያነሰ ዕድሜ ሊኖራቸው የሚችል ህንጻዎች መተካትና ጥገና
የሚያስፈልጋቸው ደግሞ በመጠገን ይሰራል ማለት ነው።
በተጨማሪም በትምህርት መምሪያው የተማሪዎች ብዛት እየጨመረ በመጣቱ ያሉንና ለወደፊት የሚመጡትን ተማሪዎችን በሚገባ ለማስተናገድ
የሚያስፈልጉንን ፕሮጀክቶች እናወጣለን።
የምናወጣቸው ፕሮጀክቶች እንዲሰሩ የረጂም ጊዜ ፕላን ወጥቶላቸው ሳይሰሩ የቀሩትን ለመስራትና ጥገና የሚያስፈልጋቸውን ህንጻዎች ተገቢ
ጥገና እንዲደረግላቸው፤
ለጋዝ ወይ ለኤለክትሪክ ኃይል የምናውጣውን ወጪ የሚቀነስበትና ብሎም የአካባቢያችንን የአየርና የውሃ ብከላ የሚቀነስበትን መንገድ
በዘመናዊ የኃይል ማመንጫ ወይም (Green Technology) መጠቀም፤
ያሉንን ህንጻዎች በሚገባ እንዲታቀቡ ወይም እንዲያዙ ለማድረግ ተገቢ ጥገና ለምሳሌ፡ መቀየር ያለበትን የጣሪያ ክዳን መቀየር፣ መሰራት ወይም
መተካት ያለባቸውን መስኮቶች መስራትና ጎርፍ ሊያጠቃቸው የሚችሉትን ህንጻዎች ጥገና ማካሄድ፤
ወላጆች፣ የህብረተሰቡ አባላትና የትምህርት መምሪያው ሰራተኞች አንዳንድ መጠገን ወይም መሰራት አለባቸው የሚሏቸውን ህንጻዎች ካሉ
ሃሳብ እንዲሰጡ ይጠየቃሉ፤
በሚገባ ተጠንተውና ፕሮግራም ወጥቶላቸው እንዲሰሩ የታቀዱትን ፕሮጀክቶች ይህን ከኗሪዎች የሚገኘው ገንዘብ በስድስት ዓመት ውስጥ
የሚከፈል ወይም የሚገኝ መሆኑ ታውቆና የወጣላቸውን ፕግራም ከግምት በማስገባት እንዲሰሩ ማድረግና በተወሰነ ለትምህርት ቤት የሚሰሩ
ፕሮጀክቶች በቅንጀት እንዲከናወኑ ማድረግ፤
በአሁኑ ወቅት በመሰራት ላይ ስላሉ ፕሮጀክቶች የበለጠ መረጃ ወይም ኢፎርሜሽን ዬት ማግኘት ይቻላል?
ካሁን በፊት ስለተሰሩ፣ አሁን በመሰራት ላይ ስላሉና ለወደፊት እንዲሰሩ ዕቅድ የወጣላቸውን የህንጻ፣ ቴክኖሎጂና የአካዳሚ ወይም የስፖርት የ
BTA ፕሮጀክቶች የትምህርት መምሪያውን ድረ-ገፅ http://bta.seattleschools.org/ ይጎብኙ።
ስለ Building Excellence IV ወይም (BEX VI) ደግሞ በትምህርት መምሪያው ድረ-ገፅ
http://bex.seattleschools.org/bex-iv/ በመጎብኘት መረጃ ማግኘት ይቻላል።
አስተያየትዎን መስማት እንፈልጋለን!
•

ስለ BTA IV Capital Levy ያለዎትን ጥያቄና አስተያየት በትምህርት መምሪያው ድረ-ገፅ :
CapitalLevy2016@seattleschools.org. በመጎብኘት ኢመይል ሊልኩልን ይችላሉ።

•

ስለ Operations Levy የለዎት ጥያቄና አስተያየት የመምሪያውን ድረ-ገፅ: budget@seattleschools.org በመጎብኘት
ኢመይል እንዲልኩልን እንጠይቃለን፤

•

ያለዎትን ጥያቄ ወይም አስተያየት በደብዳቤ መላክ ከፈለጉ ከታች በተሰጠው እድራሻ እንዲልኩልን እንጠይቃለን
Levies 2016, Seattle Public Schools,
M.S. 22-336
P.O. Box 34165
Seattle, Washington, 98124-1165.

•

ይህ መሰራት ያስፈልገዋልና በዕቅድ ውስጥ መግባት አለበት የምትሉት ፕሮጀክት ካለ ደግሞ በሚቀጥለው ድረ-ገፅ ይላኩልን:
http://bit.ly/BTA-IV-Nomination.

•

ማሳሰቢያ: የምታቀርቡት ሐሳብ እስከ ሚያዝያ (April) 30 ቀን 2015 ድረስ መቅረብ አለበት
እናመሰግናለን

