
2020 የትምህርት ቤት ቦንድ

በኖቨምበር 3 የምርጫ ቀን፤ የአርሊንግተን ነዋሪዎች እንዲመርጡ ይጠየቃሉ፤ በአርሊንግተን አውራጃ እያደገ ያለውን 
የተማሪዎች ቁጥር በበቂ ሁኔታ ለማስተናገድ እና ትምህርት ቤቶችን ለማደስ እና ለማሻሻል $52 65 ሚሊዮን አውራጃው ቦንድ 
እንዲያጸድቁ፡፡ የተማሪዎችን ተለዋዋጭ ፍላጎቶች ለማሟላት፣ ከፍተኛ ጥራት ያለው የትምህርት ደረጃችንን ለመጠበቅ እና 
በት/ቤታችን መሠረተ ልማት ውስጥ የህብረተሰባችንን ኢንቬስትሜንት ለመጠበቅ የትምህርት ቤታችን መገልገያዎች ጥገና እና 
ወቅታዊ ናቸው፡፡

ከ 2020 የት/ቤት ቦንድ 
የተሰጠው የገንዘብ ድጋፍ 
የአርሊንግተን ትምህርት 
ቤቶችን ፍላጎት ለማርካት 
እንዴት ይረዳል?

የ 2020 የቦንድ ገንዘብ ለሚቀጥሉት 10 ዓመታት በሁሉም የትምህርት ደረጃዎች የታቀዱትን የአቅም ፍላጎቶችን ለማሟላት 
ፋይናንስ ያደርጋል፣ እንዲሁም በዋና ዋና የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ለምሳሌ HVAC ን ለት/ቤቶች መተካት ፣ በሶስት አንደኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤቶች የህንፃ እድሳት እና የወጥ ቤት እድሳት - አርሊንግተን ባህላዊ ፣ ቁልፍ ፣ እና ማክኪንሌይ - እና በቴይየር የመጀመሪያ 
ደረጃ ትምህርት ቤት፣ በዌክፊልድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና በጉንስተን፣ በጀፈርሰን እና በዊሊያምበርግ መካከለኛ ትምህርት 
ቤቶች ለደህንነት መግቢያ እድሳት፡፡

የ 2020 የትምህርት ቤት 
ቦንድ ገንዘብ እንዴት 
ጥቅም ላይ ይውላል?

52.65 ሚሊዮን ዶላር ለሚከተሉት ፕሮጀክቶች ይውላል
• የ 10 ዓመት የታቀዱ የአቅም ፍላጎቶችን በሁሉም የትምህርት ደረጃ ለማሟላት ማቀድ እና ዲዛይን ማድረግ 24.3 ሚሊዮን ዶላር *
• እንደ HVAC ያሉ ዋና ዋና የመሠረተ ልማት ፕሮጀክቶች ለትምህርት ቤቶች 15.4 ሚሊዮን ዶላር *
• የሕንፃዎች እድሳት እና የወጥ ቤት እድሳት በ ATS ፣ Key እና McKinley በ 7.65 ሚሊዮን ዶላር
• የሕንፃዎች እድሳት እና የወጥ ቤት እድሳት በ ATS ፣ Key እና McKinley በ 7.65 ሚሊዮን ዶላር

ለእነዚህ ፕሮጀክቶች ተጨማሪ ገንዘብ ለወደፊቱ የካፒታል ማሻሻያ ዕቅዶች ውስጥ ይካተታል

ቦንዶች እንዴት ነው 
የሚንቀሳቀሱት

በአንድ ግለሰብ ወይም በቤተሰብ እንደተገኘ የቤት ማስያዥያ (ብድር)፣ ማስያዣዎች በተወሰኑ ዓመታት ውስጥ ዋና ዋና የካፒታል 
ማሻሻያዎች ዋጋን የሚያሰራጩ የረጅም ጊዜ ብድሮች ናቸው ፡ ለረጅም ጊዜ ኢንቬስትሜንት (እንደ ትምህርት ቤት ግንባታ ያሉ) 
በቦንድ መክፈል ከትምህርት ቤቶቹ ተጠቃሚ በሆኑት የአሁኑ እና ወደፊት ግብር ከፋዮች ላይ ወጪውን ያሰራጫል ፡፡

የአርሊንግተን የህዝብ 
ትምህርት ቤቶች (ኤ.ፒ.ኤስ) 
የተማሪዎች ምዝገባ 
ምን ያህል እንዲያድግ 
ይጠበቃል?

በመስከረም 30 ቀን 2019 ኦፊሴላዊው የአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች 
(APS) ምዝገባ 28,020 የቅድመ -12 ተማሪዎች ነበር ፡፡ የአርሊንግተን የ ‹PreK-
12› ተማሪዎች ምዝገባ በ 2029- 30 ከ 2800 በላይ ተማሪዎች ብቻ እንደሚያድግ 
ይገመታል ፣ ይህም ከ 30,900 በላይ ተማሪዎች የታቀደ ምዝገባ ይደርሳል ፡፡ ይህ 10% 
ያህል ጭማሪ ነው በ COVID-19 ወረርሽኝ ምክንያት በመስከረም 2020 ምዝገባ ከ 
2019-20 የትምህርት ዓመት ቀንሷል; ሆኖም ይህ ዓመት ያልተለመደ እና ለወደፊቱ 
ምዝገባ አዝማሚያዎችን የሚያንፀባርቅ አይሆንም ተብሎ ይጠበቃል ፡፡

2020 የትምህርት ቤት 
ቦንድ ለሚቀጥሉት ሁለት 
አመታት ፕሮጀክቶቹ ልይ 
ይውላል ለወደፊቱ ቦንድ 
ምን ሌሎች ፕሮጀክቶች 
የታቀዱ ናቸው?

የ 2020 የት / ቤት ቦንድ በአርሊንግተን ትምህርት ቤት ቦርድ የበጀት ዓመት (FY) 2021 የካፒታል ማሻሻያ ዕቅድ (ሲአይፒ) ውስጥ 
የተካተቱትን ፕሮጀክቶች በገንዘብ ይደግፋል። ለ 2022 ዓመተ ምህረት የምዝገባ እድገትን ማቀዱን የሚቀጥል የብዙ ዓመት ሲአይፒ 
ያዘጋጃል እና የሚከተሉትን ለማድረግ ካፒታል እና / ወይም ካፒታል ያልሆኑ መፍትሄዎችን ለሚቀጥለው CIP ለማሳወቅ በትምህርቱ 
የሚመራ የሰራተኛ ትንታኔን ያጠናቅቃል- 
• በ በልግ 2020 ትንበያ ላይ በመመርኮዝ በሁሉም የትምህርት ደረጃ የታቀዱትን የአቅም ፍላጎቶች ያሟሉ
• ተጨማሪዎችን ፣ ማሻሻያዎችን ፣ የፕሮግራም እንቅስቃሴዎችን ፣ የኪራይ ቦታን ፣ አዲስ ግንባታን እና / ወይም በታቀደው የ 10 

ዓመት CIP ገንዘብ ውስጥ የሚስማሙ ሌሎች መፍትሄዎችን ሊያካትት ይችላልለ
• አንዳንድ ት/ቤቶች የቅድመ-ኬ እስከ 8 እና / ወይም የ 6 ኛ -12 ኛ ክፍል የመማሪያ ሞዴሎችን ከግምት ውስጥ ለማስገባት 

ለሁሉም አማራጭ ትምህርት ቤቶች መጠኖች፣ የክፍል ደረጃዎች እና አካባቢዎች የፈጠራ መፍትሄዎችን ያስቡ፡፡
• የሙሉ ጊዜ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን በሙያ ማእከል ግቢ ውስጥ ለማስተናገድ መገልገያዎችን ያቅርቡ
• የሙያ ማእከል ካምፓስን የበለጠ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመጠቀም የፈጠራ መፍትሄዎችን ይመርምሩ
• በሃይትስ ውስጥ ተደራሽነትን እና የአጭር ጊዜ የመኪና ማቆሚያ ፍላጎቶችን ለማሟላት የፈጠራ መፍትሄዎችን ያስቡ

apsva.us/CIP /AETVaps@APSVirginia/AETVaps@APSVirginia/ArlingtonPublicSchools



በቀድሞ ቦንድ ምን 
ዓይነት APS ፕሮጄክቶች 
ተጠናቅቀዋል?

ከዚህ በፊት በጣም የቅርብ ጊዜ ፕሮጄክቶችን ጨምሮ በአርሊንግተን ማህበረሰብ የተረጋገጡ ቀደምት ቦንዶች ነባር የትምህርት ቤት 
ህንፃዎችን እድሳት እና ማስፋፋትን እንዲሁም ለአዳዲስ ግንባታዎች ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክተዋል-
• ሪድ ህንፃ አዲስ 725 መቀመጫዎች የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት (በልግ 2021 ይከፍታል)
• በሙያው ማእከል በአርሊንግተን ቴክ 250 ተጨማሪ ተማሪዎችን ይሚይዝ ይኖረዋል (በለግ 2021 ይከፈታል)
• 600 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መቀመጫዎች መጨመር (ጥር 2022 ይከፈታል)
• የትራንስፖርት ሰራተኞች ተቋም እድሳት (እ.ኤ.አ. መጋቢት 2021 ይከፈታል)የዶርቲ ሃም መካከለኛ ትምህርት ቤት ተጨማሪዎች / 

እድሳት (እ.ኤ.አ. መስከረም 2019 ተከፍቷል ፣ ተጨማሪው እ.ኤ.አ. መስከረም 2020 ይከፈታል)
• የዶርቲ ሃም መካከለኛ ትምህርት ቤት ተጨማሪዎች / እድሳት (መስከረም 2019 ተከፍቷል ፣ ተጨማሪው እ.ኤ.አ. መስከረም 

2020 ይከፈታል)
• የኤች-ቢ ውድድላን እና የሽሪር ፕሮግራሞችን ለማስቀመጥ የከፍታዎች ግንባታ (መስከረም 2019 ተከፍቷል)
• የአሊስ ወ ፍሊት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ግንባታ (መስከረም 2019 ተከፈተ)
• ለ አቢንግዶን አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ለማስፋፋት ወይም ለእደሳ (ጥር 2018 ተጠናቅቀዋል)
• በሦስቱም የ APS አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አቅም ለመጨመር የውስጥ ማሻሻያዎች (ተጠናቅቀዋል)

የ APS ካፒታል ማሻሻያ 
ዕቅድ ሂደት በ COVID-19 
ወረርሽኝ እንዴት ተጎዳ?

በዚህ ዓመት ኤ.ፒ.ኤስ በ ‹COVID-19› ወረርሽኝ ኢኮኖሚያዊ ተፅእኖ የተነሳ በአጭር ጊዜ ላይ ያተኮረውን ከአርሊንግተን ካውንቲ 
FY 2021 CIP ጋር ለማጣጣም ከባህላዊው የ 10 ዓመት CIP ተነስቷል፡፡ ይህ አካሄድ APS ነባር ተቋማት እና ለማሻሻል ውጤታማ 
ውስን ሀብቶች ለመጠቀም ያስችለዋል አክል, አቅማችን ፣ እና ተማሪዎቻችን መማር እና ማደግ የሚችሉበትን ለጤናማ ፣ ጤናማ 
እና ደጋፊ አካባቢዎች ማቀድዎን ይቀጥሉ። የ 2020 የት/ቤት ቦንድ ገንዘብ እስካሁን ላልነበራቸው ት / ቤቶች ምርጥ ልምምድን 
የደህንነት መግቢያዎችን በመስጠት ፣ የወጥ ቤቶችን በማስፋት ብዙ ተማሪዎችን በተሻለ ለማገልገል እንዲሁም የቆዩ የኤች.ቪ.ሲ 
ስርዓቶችን ለጤናማ የት / ቤት አካባቢዎች በማሻሻል ፈጣን ፍላጎቶችን ይፈታል፡፡ ኤ.ፒ.ኤስ የብዙ ዓመት FY 2022 ን ያዳብራል 
ሲአይፒ፣ በትምህርት ቤቱ ቦርድ በሰኔ 2021 ተቀባይነት ያገኛል ፣ ይህም ለወደፊቱ ዓመታት የታቀደ የምዝገባ እድገት ማቀዱን 
ይቀጥላል፡፡

ኤ.ፒ.ኤስ ከአርሊንግተን 
ካውንቲ መንግስት ጋር 
እያደገ የመጣውን የምዝገባ 
እና የትምህርት አቅም 
ፍላጎቶችን ለመቅረፍ 
እንዴት እየሰራ ነው?

ኤ.ፒ.ኤስ. እየጨመረ የሚገኘውን የአርሊንግተንን የተማሪዎች ምዝገባ በተሳካ ሁኔታ ለመፍታት ከአርሊንግተን ካውንቲ ጋር በሦስት ፣ 
በሦስት አንድ የቦንድ ደረጃ ካለው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በትብብር ለመቀጠል ቁርጠኛ ነው፡፡ ኤ.ፒ.ኤስ በአርሊንግተን ካውንቲ ከተደነገገው 
ዕዳ ጋር የተያያዙ ፖሊሲዎችን ሁሉ ያከብራል፡፡ ኤ.ፒ.ኤስ ከአርሊንግተን የጋራ መገልገያ መሳሪያዎች አማካሪ ኮሚቴ ጋር በቅርበት ይሠራል 
የአርሊንግተን ካውንቲ የወደፊት ፍላጎቶችን ለመገምገም እና ለመፍታት አጠቃላይ አቀራረብን በመያዝ በተለይም በምዝገባ ቀጣይ 
እድገት ምክንያት የሚከሰቱ ተግዳሮቶች ፡፡

በኤ.ፒ.ኤስ የተመዘገቡ 
ልጆች ለሌላቸው 
የአርሊንግተን ነዋሪዎች 
የትምህርት ቤት ትስስር 
እንዴት ይመለከታል?

ምንም እንኳን ሁሉም ነዋሪዎች በአሁኑ ጊዜ በትምህርት ቤቶቻችን ውስጥ የተመዘገቡ ልጆች ባይኖሩም፣ ዛሬ ተማሪዎች የሌሉት የ 
APS ተመራቂዎች ያላቸውን ቤተሰቦች እና የወደፊት ተማሪዎችን በኤ.ፒ.ኤስ ውስጥ ለመመዝገብ ያቀዱትን ቤተሰቦች ያጠቃልላል፡፡ 
ጠንካራ የትምህርት ስርዓታችንን የሚጠብቁ ኢንቨስትመንቶች በአርሊንግተን ለሚገኙ ሁሉ በሁለት ዋና መንገዶች ይጠቅማሉ፡፡
1. የ APS መገልገያዎችን ማህበረሰብ መጠቀም - የኤ.ፒ.ኤስ መገልገያዎች መላው የአርሊንግተን ማህበረሰብ በየአመቱ ከ 58,000 

ሰዓታት በላይ ያገለግላሉ ፣ የሚከተሉትን ጨምሮ-የውሃ ውስጥ ተቋማት ውስጥ የማህበረሰብ አባልነት ፣ በአርሊንግተን ካውንቲ 
መናፈሻዎች እና መዝናኛዎች የሚካሄዱ የምሽት እና የሳምንቱ መጨረሻ ፕሮግራሞች; ትምህርት ቤቶች ክፍለ ጊዜ በማይሆኑበት 
ጊዜ የበዓላት እና የበጋ ካምፖች; እና ሰፋ ያለ የማህበረሰብ ትርዒቶች ፣ የጥበብ ዝግጅቶች እና ሌሎች ልዩ ስብሰባዎች፡፡

2. ኢኮኖሚያዊ ተፅእኖ - በአሁኑ ወቅት ነዋሪ በ APS የተመዘገቡ ልጆች ቢኖሩም ለትምህርት ቤት ሥራዎች እና ለካፒታል 
ማሻሻያዎች የሚሆን ገንዘብ በአርሊንግተን ካውንቲ የወደፊት ሁኔታ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። 2013 በኢኮኖሚስት ምሁሩ 
ዶ / ር ማይክል ዋልደን የተደረገው ጥናት ለኤ.ፒ.ኤስ የካፒታል ማሻሻያ ዕቅዶች የሚውለው እያንዳንዱ 1 ሚሊዮን ዶላር 
10.4 የአርሊንግተን ሥራዎችን ከመፍጠር ጋር የተቆራኘ ነው፡፡ በተጨማሪም የተሻሻለው የ APS የተማሪ አፈፃፀም የንብረት 
እሴቶችን እና የግብር ገቢዎችን እንዲጨምር አድርጓል፡፡  ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደ ኔስቴሌ እና አማዞን ያሉ ትልልቅ ኮርፖሬሽኖች 
በአርሊንግተን ውስጥ ቢሮዎችን ለመፈለግ ውሳኔው የትምህርት ቤቱ ስርዓት ጥራት ዋነኛው መሆኑን አመልክተዋል ፡፡

ተጨማሪ መረጃ ከየት 
ማግኘት እችላለሁ?

በ FY 2021 APS የካፒታል ማሻሻያ ዕቅድ (ሲአይፒ) ውስጥ የታቀዱት የ 2020 የት / ቤት ትስስር እና ሁሉም ፕሮጀክቶች መረጃ 
በመስመር ላይ ይገኛልwww.apsva.us/CIP/.

እንዴት ነው የ 2020 
የትምህርት ቤት ቦንድ 
መደገፍ የምችለው?

የትምህርት ቤቱ ቦንድ እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 3 ቀን 2020 የምርጫ ድምጽ መስጫ ላይ ይሆናል፡፡ ሶስት መልኩ ምርጫ ላይ 
መሳተፍ ይችላሉ፤
• ቀደም ብለው ይምረጡ ከመስከረም 18 ቀን 2020 ጀምሮ በአርሊንግተን ውስጥ ካሉ አምስት ቦታዎች ይምረጡ
• በ ፓስታ እስከ ጥቅምት 23 ቀን 2020 ድረስ የድምጽ መስጫ ጥያቄ ይጠይቁ   
• በ አካል፤ በምርጫ ቦታዎ — ከጠዋቱ 6 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት ይክፈቱ። እ.ኤ.አ. ኖቬምበር 3 ቀን 2020
ቦታዎችን ለማግኘት ወይም በፖስታ-በድምጽ መስጫ ምርጫ ለመጠየቅ ይጎብኙ: vote.arlingtonva.us 

2020 የትምህርት ቤት ቦንድ

apsva.us/CIP 2020 የትምህርት ቤት ቦንድ-: Lois Thomas Koontz (ltkk@hotmail.com) 
Miles Mason (milesandlara@comcast.net)


