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ብድምጺ ዝሓልፍ ግብሪ(Levy) 2016

ዕማማት
ንህንጻታትን፣ተክኖሎጂን ኣካዳሚን IV (BTA IV) ዝውዕል ግብሪ

ድምጺ ዝወሃበሉ ዕለት መዓስ’ዩ?
እዚ ፍሉይ ምርጫ’ዚ ናብ ተቐማጦ ከተማ ስያትል ኣብ ወርሒ ለካቲት(February) 2016 ክቐርብ እዩ። ኣብ ዋሺንግተን ስተይት ናይ
ድምጺ ወረቐት ብፖስት ምልኣኽም ስለዝከኣል ናብ ነብሲ-ወከፍ ድምጺ ክህብ ዝተመዝገበ ተቐማጢ ስያትል ኣብ ወርሒ ጥሪ (January)
2016 ክለኣኽ እዩ። ናይ ድምጺ ወረቐት ዝምለሰሉ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ድማ ወርሒ ለካቲት (Feb) 9፡ 2016 እዩ።
እቲ ተሓቲቱ ዘሎ ገንዘብ ክንደይ ዝኸውን እዩ?
ኣብ’ቲ ተሓቲቱ ዘሎ ናይ ገንዘብ መጠንን (BTA IV) እቲ ገንዘብ ኣብ መዓላ ዝውዕለሉ ቀዳምነት ክወሃቦም ዘለዎም ፕሮጀክትታትን ንምውሳን
ኣብ መጽናዕቲ ኢና ዘለና።ኣባላት ቦርድ ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ድማ ብወገኑ በዚ ዝሕተት ዘሎ ገንዘብ( BTA IV) ክስርሑ ዘለዎም ነገራትን
ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ክሕተት ከም ዘለዎን ናቶም ገምጋም የካይዱ ኣለዉ። እቲ ዝሕተት ናይ ገንዘብ መጠን ዝውስኖ ዋሺንግተን ስተይት
ዘውጽኦ መምርሒ ወይ ፎርሙላ እዩ ዝኸውን።
እዚ (BTA IV) ዝሕተት ሓገዝ እንታይ ማለት’ዩ ?
እዚ BTA IV (Building Technology Academics/Athletics IV)ብግብሪ መልክዕ ብህዝቢ ከተማ ስያትል ድምጺ ክህበሉ
ንወርሒ ለካቲት(Feb) 2016 ዝቐርብ ሓገዝ ንህንጻ፣ ቴክኖሎጂ፣ኣካዳሚን ስፖርትን ዝውዕል ገንዘብ’ዩ።እዚ ገንዘብ’ዚ ብህዝቢ ተቐባልነት
ረኺቡ እንተድኣ ሓሊፉ ሓደ-ሓደ ውሑድ ጽገና ዘድልዮም ህንጻታትን ዓቢ ምትዕርራይ ዘድልዮ ህንጻታት ቤት ትምህርትታትን ክፍሊ
ትምህርቲ ስያትል መስርሒ ክውዕል እዩ። እዚ ሕጂ ዝሕተት ዘሎ (Capital Levy) ሓገዝ ንሽዱሽተ ዓመት ክስርሓሉ ዝጸንሐ ክኸውን ከሎ ነዚ
ድማ ኣብ ሰሰለሰት ዓመት በብተራ ዝሕተቱ ማለት (BTA) ወይ ድማ Building Excellence (BEX) ተባሂሎም ኣብ ክልተ ተመቒሎም
ህዝቢ ድምጺ ክህበሎም ይቐርቡ።
ስለዚ ቢቲኤ 4 (BTA IV) ነቲ ስጋብ ሕጂ ክስረሓሉ ዝጸንሐ ንቢቲኤ 3(BTA III) መተካእታ እዩ። እቲ ስጋብ ሕጂ ዘሎ ቢቲኤ 3(BTA
III) ብ 2010 ብድምጺ ሓሊፉ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ስጋብ 2017ጥራይ እዩ ዘገልግል። ስለዚ እቲ ብቢቲኤ 3(BTA III) ተሓቲቱ ዝነበረ
ገንዘብ ነቶም ዝወጹ ፕሮጀክትታት ካብ’ቲ ዝተሰለዓሉ ባጀት ንታሕትን ኣብ ዝተወሰነሉ እዋንን ዝብል ግምት ኣሎ። ብዛዕባ ቢቲኢ 3 (BTA
III) ተወሳኺ ሓበሬታ እንተድኣ ደሊኹም ኣብ ወብ-ሳይትና ክርከብ ይከኣል።
ናይ ግብሪ ዕማማት እንታይ ኣዮም?
እቲ ዕማም ግብሪ ቢቲኤ 4( BTA IV) ክቐርብ ከሎ ነቲ ኣብ 2013 ብነበርቲ ከተማ ስያትል ብድምጺ ሓሊፉ ዝነበረ መተካእታ ዝኸውን
ብግብሪ መልክዕ ዝወሃብ ገንዘብ ክስርሑ ተሓሲቦም ዘለዉ ሮጀክትታ ምስኡ ክቐርቡ እዮም። ካብ ህዝቢ ብግብሪ መልክዕ ዝወጽእ ብክፍሊ
ትምህርቲ ስያትል ዝሕተት ሓገዝ ኣብ ሰለስተ ዓመት ሓንሳብ እዩ ዝወጽእ። እዚ ገንዝብ’ዚ ድማ ካብ’ቲ ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ዘድልዮ ገንዘብ
25% ዝሽፍን ክኸውን ከሎ እዚ ድማ ንዝተፋላለዩ ትምህርታዊ ፕሮግራማት ንምክያድ ዝሕግዝ ኮይኑ ነቲ ብስተይት ዘይሽፈን ወጻኢ ይውዕል
ማለት’ዩ።።
ብ ቢቲኤ 4( BTA IV) ዝርከብ ገንዘብ ክስርሓሎም መደብ ወጺኡዎም ዘለዉ ፕሮጀክትታት ክንደይ እዮም?
እቲ ካብ ቢቲኤ 4( BTA IV) ዝርከብ ገንዘብ ምትዕርራይ ንዘድልዮም ኣብ ሙሉእ ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ዘለዉ ህንጻታትን ምምሕያሽ
ቴክንኖሎጂን ካልኦት ፕሮጀክትታትን እዩ ዝውዕል። እቲ ዝሕተት ገንዘብ ክንደይ ከም ዝኾነን ገና ኣይተወሰነን ዘሎ። እዚ ድማ ዘለዉና
ፕሮጀክትታት ወይ ስራሓት ክንደይ ከም ዝኾኑ ምስ ፈለጥና እዩ ዝውሰን።
ይቕጽል
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ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ንክስርሑ ኣብ መደብ ክኣትዉ ዘለዎም ፕሮጀክትታት ብከመይ ይውስን?
ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ናይ ነዊሕ እዋን መደብ ወጺኡሎም ክስርሑ ዘለዎምን ካብ ከም’ዚ ሕጂ ዝሕተት ዘሎ ቢቲኤ 4 (BTA IV) ካብ
ህዝቢ ብግብሪ መልክዕ ዝርከብ ገንዘብ ክስርሑ ዝኽእሉ ፕሮጀክትታት እቲ ቦርድ እዩ ዝውስኖ።
ነዚ ንምውሳን ድማ ምስ ሓደ Meng Strazzara ዝበሃል ካምፓኒ ብዘቕርቦ መጽናዕቲ ክዕረዩ ዘለዎም ህንጻታትን ቀዳምነት ክወሃቦም ዘለዎም
ፕሮጀክትታትን ምስ ፈለጥና መደብና ነውጽእ። ናይ ተማሃሮናን ሰራሕተኛታትናን ድሕነት ቀዳምነት ብምሃብ ከትክኡ ወይ ክዕረዩ ዘለዎም
ህንጻታትን ካብ ሰለስተ ዓመት ንታሕቲ ዝይውሕድ ዕድመ ክህልዎም ዝኽእልን ኣብ ግምት ብምእታው ቀዳምነት ተውሂቡዎም ንክስርሑ
መደብ ይወጽኣሎም ማለት እዩ።
ንመጻኢ እዋናት እውን ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ንዘለዉዎ ምሕዳስ ዘድልዮም ህንጻታትን ብዝሒ ተማሃሮ እናወሰኸ ይኸይድ ብምህላዉ’ውን
እኹል ቦታ ከም ዝህሉ ንምግባር ፕሮጀክትታት የውጽእ።
ስለዚ እቶም ክስርሑ ተባሂሎም ናይ ነዊሕ እዋን መደብ ወጺኡሎም ዘለዉ ፕሮጀክትታትን ነዚኦም ንምትግባር ዘድሊ ባጀትን ኣብ ግምት
ብምእታው እቲ ዘድሊ ገንዘብ ይሕተት።
ካልእ ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎ፡ ወጻኢ ሓይሊ ኤለክትሪክ(ጸዓት) ክጎድለሉ ዝኽእልን ከምኡ’ውን ናይ ከባቢና ምብካል ንክጎድል ብዘመናዊ
ሓምላይ ቴክኖሎጂ (Green Technologies) ንምጥቃም ክስርሓሉ ስለዘለዎ ኣብ መደብ ይኣቱ።
ካልእ ዘለዉና ህንጻታት ዘድሊ ምትዕርራይ ክግበረሎምን ክዕቀቡን፣ ከይባላሸዉ እዋናዊ ጽገናታት ንኣብነት ከም፣ ላዕለዋይ ናሕሲ(Roof)
ምቕያር፣ መሳኹቲ ምሕዳስን ኣብ ህንጻታት ማይ ልሒኹ ከይኣቱ ምርግጋጽን፡
ብተወሳኺ ንክስርሑ ወይ ንክዕረዩ ኣብ መደብ ንክኣትዉ ሰራሕተኛታት ክፍሊ ትምህርቲ ስያትልን ብወለድን ብኣባላት ሕብረተሰብን
ንዝቐርቡ’ውን ኣብ ግምት ከነእቱ ኢና።
ስለዚ ካብቶም ክስርሑ ኣለዎም ተባሂሎም ኣብ ግምት ዝኣተዉ ፕሮጀክትታት መጽናዕቲ ድሕሪ ምክያድ እቲ ካብ ግብሪ ዝእከብ ገንዘብ ኣብ
ውሽጢ ስዱሽተ ዓመት ስለዝወሃብ እቶም በቲ ዝተመደበሎም ግዜን ብዝወጻኣሎም መደብን ብጽፈት ክስርሑ ይኽእሉ እዮም ዝበልናዮም
ፕሮጀክትታት ብምምራጽ መደብ ከነውጽእ ኢና።
ብዛዕባ እዞም ኣብ’ዚ እዋን’ዚ እንጥቀመሎም ዘለና ካብ ግብሪ ዝርከብ ገንዘብ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣበይ ክርከብ ይከኣል ?
ብዛዕባ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩን ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ዝስርሓሎም ዘለዉን ንመጻኢ ክስርሓሎም ኣብ መደብ ዘለዉን ብቢቲኤ( BTA ) ዝተረኽቡ ካብ
ግብሪ ንቤት ትምህርቲ ገንዝብ ዝምልከት ኣድላዪ ሓበሬታ ኣብ ወብ-ሳይት http://bta.seattleschools.org/ ምርካብ ይከኣል።
ብዛዕባ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ዝሕተት ካብ IV (BEX VI) ብዝርከብ ገንዘብ ዝስርሑ ፕሮጀክትታት ድማ ኣብ ናይ BEX ወብ-ሳይት
http://bex.seattleschools.org/bex-iv/ ብምኻድ ኣድላዪ ሓበሬታ ምርካብ ይከኣል።
ናታትኩም ርእይቶ ክንሰምዕ’ውን ንደሊ ኢና!
•

ብዛዕባ BTA IV Capital Levy ዘለኩም ሕቶን ርእይቶን ኣብ ወብ-ሳይት ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ካፒታል ለቪ 2016
(CapitalLevy2016@seattleschools.org.) ብምኽፋት ብኢለይል ክትሰዱልና ትኽእሉ።

•

ብዛዕባ እቶም ዝስርሑ’ውን ዘለኩም ሕቶን ርእይቶን ድማ ኣብ Operations Levy ኣብ ወብ-ሳይት ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል
budget@seattleschools.org ብኢመይል ክትሰዱ ትኽእሉ።

•

ብደብዳቤ ክትሰዱልና እንተድኣ ደሊኹም ድማ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ :
Levies 2016, Seattle Public Schools,
M.S. 22-336
P.O. Box 34165
Seattle, Washington, 98124-1165.

•
•

ብዛዕባ ክስርሑ ኣለዎም እትብሉዎም ፕሮጀክትታትን ዘለኩም ገምጋምን ድማ ናብ http://bit.ly/BTA-IV-Nomination.
ብምኻድ ክትሰዱልና ትኽእሉ።

መተሓሳሰቢ:ክስርሑ ኣለዎም እትብሉዎም ፕሮጀክትታት ስጋብ አፕሪል(April) 30፡ 2015. ክቐርቡ ኣለዎም
ንእትገብሩዎ ምትሕብባር ነመስግን!

