
 

    2021 የትምህርት ቤት ቦንድ 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
በምርጫ ቀን ፣ ኖቬንበር 2 ፣ የአርሊንግተን መራጮች የትምህርት ቤት መሠረተ ልማቶችን ለመጠበቅ እና ለማሻሻል እና በአርሊንግተን 
ወረዳ ቀጣይ የምዝገባ ዕድገትን ለመቅረፍ በትምህርት ቤት ቦንዶች ውስጥ 23.01 ሚሊዮን ዶላር እንዲያፀድቁ ይጠየቃሉ። የተማሪዎችን 
ተለዋዋጭ ፍላጎቶች ለማሟላት ፣ ከፍተኛ ጥራት ያለው ትምህርታችንን ለማቆየት እና በት / ቤታችን መሠረተ ልማት ውስጥ 
የማህበረሰባችንን ኢንቨስትመንት ለመጠበቅ የት / ቤታችን መገልገያዎች የተጠበቁ እና የዘመኑ ናቸው። 

ከ 2021 የትምህርት ቤት  
ቦንድ የተገኘው የገንዘብ 
ድጋፍ የአርሊንግተን 
ትምህርት ቤቶችን 
ፍላጎት ለማሟላት 
የሚረዳው እንዴት ነው? 

 

የ 2021 ማስያዣ ገንዘቦች ኤፒኤስ የትምህርት ቤት መገልገያዎችን በማሻሻል የተማሪዎችን ፍላጎት በሚያሟላ መሠረተ ልማት ላይ ኢንቨስት 

ለማድረግ ውስን ሀብቶችን እንዲጠቀም ያስችለዋል። እነዚህ ኢንቨስትመንቶች ተማሪዎቻችን መማር እና ማደግ የሚችሉበት ደህንነቱ የተጠበቀ ፣ 
ጤናማ እና ደጋፊ የመማሪያ አከባቢዎች ኤፒኤስ ን ለማቀድ ይረዳሉ። የትምህርት ቤቱ ቦርድ ለትምህርት ቤት እና ለመሠረተ ልማት ፍላጎቶች 
156.71 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍን ያካተተውን የ 2022-24 ሲአይፒ (CIP) ን ለመቀበል ድምጽ ሰጥቷል።

 
 
 
ቦንዶች እንዴት እንደሚሠሩ 
 
 
 
 
የ 2021 የትምህርት ቤት 
ቦንድ ገንዘብ እንዴት ጥቅም 
ላይ ይውላል? 
 
 
 
 
 
 

 

የአርሊንግተን የሕዝብ 
ትምህርት ቤቶች 
(ኤ.ፒ.ኤስ.) የተማሪ 
ምዝገባ ምን ያህል 
ያድጋል ተብሎ 
ይጠበቃል?

በአንድ ግለሰብ ወይም በቤተሰብ እንደተገኘ የቤት ማስያዣ ፣ ቦንዶች በተወሰኑ ዓመታት ውስጥ ዋና ዋና የካፒታል ማሻሻያዎችን ዋጋ የሚያሰራጩ 
የረጅም ጊዜ ብድሮች ናቸው። ለረጅም ጊዜ ኢንቨስትመንቶች (እንደ ትምህርት ቤት ግንባታ) በቦንድ መክፈል በትምህርት ቤቶች ውስጥ ከሚደረገው 

ኢንቨስትመንት ተጠቃሚ በሚሆኑት የአሁኑ እና የወደፊቱ ግብር ከፋዮች መካከል ወጪውን ያስፋፋል። 

 

23.01 ሚሊዮን ዶላር ለተቋማት ማሻሻያዎች እና ለደህንነት እና ለጥበቃ ፕሮጄክቶች ይውላል። 

የወጥ ቤት እድሳት በ 4 ትምህርት ቤቶች (ካምቤል ፣ ድሩ ፣ ራንዶልፍ እና ስዋንሰን። በቦታው ላይ የምግብ ማከማቻ እና ቅድመ 

ዝግጅት እና የተሻሻሉ የአገልግሎት መስመሮችን ጨምሮ የወጥ ቤት ዘመናዊነት እና የብሔራዊ ትምህርት ቤት ምሳ ፕሮግራም 
መስፈርቶችን ለማሟላት ። የገንዘብ ድጋፍ - 10,650,000 $ 

የመግቢያ እድሳት/ጥበቃ ቬስቲቡለስ በ 6 ትምህርት ቤቶች (ካምቤል ፣ ኬንሞር ፣ ሆፍማን- ቦስተን ፣ ላንግስተን ፣ ሎንግ ቅርንጫፍ 
እና ስዋንሰን)የአሁኑን የደህንነት እና የጥበቃ መስፈርቶችን ለማሟላት።Ensures ጎብኚዎች በዋናው ጽ / ቤት ተመዝግበው 
ይግቡ።__________ የገንዘብ ድጋፍ - 970,000 ዶላር 

የከፍታ ህንፃ ማሻሻያዎች ከመሬት በታች የመኪና ማቆሚያ ፣ ለሸሪቨር ተማሪዎች የተሻሻለ ተደራሽነት እና ለት / ቤት እና ለማህበረሰብ 
አጠቃቀም የሣር ሜዳ ማካተት።__________የገንዘብ ድጋፍ -11,390,000 ዶላር 

 
 

የ ኤፒኤስ የምዝገባ ትንበያዎች በእውነተኛ እና በተተነበዩ ልደቶች ፣ የወደፊት የግንባታ 
ግምቶች እና ያለፉት የቡድን የሽግግር ተመኖች የወደፊቱን ወደ ፊት በመቀጠል ላይ 
የተመሰረቱ ናቸው። ኤፒኤስ በተለምዶ ለዕቅድ ዓላማዎች የሚያገለግሉ የ 10 ዓመት የምዝገባ 
ትንበያዎችን ያወጣል። COVID-19 ወረርሽኝ ወረርሽኝ በትምህርት ቤት ምዝገባ ላይ 
ባሳደረው ተጽዕኖ ምክንያት ፣ ኤፒኤስ በ 2020 በልግ እና በ 2020-21 የትምህርት ዓመት 

ካለፈው ዓመት ትንበያዎች ጋር ሲነፃፀር ያልተጠበቀ የመቀነስ ሁኔታ አጋጥሞታል።

 
 

 

ለወደፊት ቦንዶች 
ምን ሌሎች 
ፕሮጀክቶች 
ታቅደዋል?

 

የአርሊንግተን ትምህርት ቤት ቦርድ የበጀት ዓመት (FY) 2022-24 CIP በመጪዎቹ ዓመታት በገንዘብ የሚደገፉ ተጨማሪ ፕሮጀክቶችን 
ያካተታል። እነዚህ ተጨማሪ ፕሮጀክቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ: 

የኤች.ቪ.ሲ ተተኪዎች እና ማሻሻያዎች - በትምህርት ቤቶች ውስጥ የአየር ማናፈሻ እና ማጣሪያን የበለጠ ለማሻሻል። 
ማጣሪያን ወደ ከፍተኛ ደረጃ (MERV 13) ያሻሽሉ እና በተንቀሳቃሽ የ HEPA ማጣሪያዎች በትላልቅ የጋራ ቦታዎች ውስጥ ማጣሪያን 

ያሻሽሉ።  
ለተጨማሪ ትምህርት ቤቶች የወጥ ቤት እና የመግቢያ እድሳት ለደህንነት እና ጥበቃ መቀጠል። 
 ሰው ሠራሽ የሣር መተካት-ለዋክፊልድ ፣ ዋሽንግተን-ሊበርቲ ፣ ዊሊያምስበርግ እና ዮርክታውን 

     የአርሊንግተን የሙያ ማዕከል የካምፓስ ዕቅድ 

oደረጃ 1 – የአርሊንግተን ማህበረሰብ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወደ አዲስ ጣቢያ መዛወር 

oደረጃ 2– የአርሊንግተን የሙያ ማእከል ካምፓስ ለሚቀጥሉት ደረጃዎች ማቀድ 
  

 
apsva.us/CIP 

Arlington 
Public 
Schools  
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ቀደም ባሉት ቦንዶች 
የትኞቹ የ ኤፒኤስ 
ፕሮጀክቶች 
ተጠናቀዋል? 

  
 
 
 
 

በአርሊንግተን ማህበረሰብ የፀደቁ ቀደምት ቦንዶች እድሳትን በመደገፍ ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል የሚከተሉትን የቅርብ ጊዜ ፕሮጄክቶችን 
ጨምሮ አሁን ያሉ የትምህርት ቤት ሕንፃዎች መስፋፋት ፣ እንዲሁም አዲስ ግንባታ - 

አዲስ 725 መቀመጫ ያለው ካርዲናል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በሪድ ህንፃ (በልግ 2021 ተከፈተ)

የትምህርት ማእከሉን እንደገና በመመለስ (የጃንዋሪ 2022 ክፍት)

የዶሮቲ ሃም መካከለኛ ትምህርት ቤት ጭማሪዎች/እድሳት (ሴብቴምበር 2019 ተከፈተ ፣ መደመር ሴብቴምበር 2020 
ይከፈታል)

የኤች-ቢ ዉድሎውን እና የሽሪቨር ፕሮግራሞችን ለማኖር የ ከፍታ ህንፃ ግንባታ (ሴብቴምበር 2019 ተከፈተ)

የአሊስ ደብሊው አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ግንባታ (ሴብቴምበር 2019 ተከፈተ)

በሶስቱም የኤ.ፒ.ኤስ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አቅም ለመጨመር የውስጥ ለውጦች (ተጠናቅቋል)

 
 
 

በ COVID-19 ወረርሽኝ 
የ ኤፒኤስ የካፒታል 
ማሻሻያ ዕቅድ ሂደት 
እንዴት ተጎዳ? 

  
የዚህ አመት፣ ኤ.ፒ.ኤስ በ COVID-19 ወረርሽኝ ምክንያት የተፈጠረውን ኢኮኖሚያዊ እና የአሠራር ተግዳሮቶችን ማሰስ ነበረበት። ለእነዚህ 
ተግዳሮቶች ምላሽ በመስጠት፣ ኤ.ፒ.ኤስ የ 3 ዓመት ሲአይፒን ለመቀበል ከወረዳው ውሳኔ ጋር ለ 2022-24 CIP ሂደት አቀራረቡን 
አስተካክሏል። ይህ ከተለመደው የ 10 ዓመት CIP መነሳት ኤፒኤስ ለሁለተኛ ደረጃ የአቅም ምዝገባ ዕድገት ለማቀድ ፣ ለማቆየት ውስን 

ሀብቶችን በብቃት እንዲጠቀም ያስችለዋል። እና ነባር መገልገያዎችን ማሻሻል ፣ እና ተማሪዎቻችን መማር እና ማደግ የሚችሉበትን ደህንነቱ 
የተጠበቀ ፣ ጤናማ እና ደጋፊ የመማሪያ አከባቢዎችን ማቀድዎን ይቀጥሉ። የአርሊንግተን ትምህርት ቤት ቦርድ የአርሊንግተን ወረዳ ቦርድ 
በአስቸጋሪ የፋይናንስ ሁኔታ ውስጥ የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ተፎካካሪ ፍላጎቶችን መጋጠሙን ይገነዘባል ፣ እና የትምህርት ቤቱን እና 
የማህበረሰቡን ፍላጎቶች በተቻለ መጠን በብቃት ለማሟላት ሀብቶችን ለመጠቀም በጋራ መስራታችንን ለመቀጠል እድሉን ከፍ እናደርጋለን። 

 
እያደገ የመጣውን 
የምዝገባ እና የትምህርት 
ቤት አቅም ፍላጎቶችን 
ለመቅረፍ ኤፒኤስ 
ከአርሊንግተን ወረዳ 
መንግስት ጋር እንዴት 
እየሰራ ነው? 

  
ኤፒኤስ የተማሪን ትምህርት ውጤታማ በሆነ መልኩ የሚደግፉ የአርሊንግተን የት / ቤት መገልገያዎች ፍላጎትን በተሳካ ሁኔታ ለመቅረፍ ሶስት-A 
(AAA) የማስያዣ ደረጃ ካለው ከአርሊንግተን ወረዳ ጋር በቅርበት መተባበርን ለመቀጠል ቁርጠኛ ነው። ኤፒኤስ በአርሊንግተን ካውንቲ የወጡትን 
ሁሉንም ከዕዳ ጋር የተዛመዱ ፖሊሲዎችን ያከብራል። እና የአርሊንግተን ወረዳ የወደፊት ፍላጎቶችን ለመገምገም እና ለመቅረፍ አጠቃላይ 
አቀራረብን ይወስዳል። 

 
 
 
 

 በ ኤፒኤስ ውስጥ  
የተመዘገቡ ልጆች 
ለሌላቸው የአርሊንግተን 
ነዋሪዎች የትምህርት 
ቤት ቦንዶች እንዴት 
ይጠቅማሉ? 

 
 

  
በአሁኑ ጊዜ ሁሉም ነዋሪዎች በትምህርት ቤቶቻችን ውስጥ የተመዘገቡ ልጆች ባይኖራቸውም ፣ ዛሬ ተማሪዎች የሌላቸው የ APS ምሩቃን ያላቸው 
ቤተሰቦች እና የወደፊት ተማሪዎችን በኤ.ፒ.ኤስ ውስጥ ለመመዝገብ ያቀዱትን ቤተሰቦች ያጠቃልላል። የእኛን ጠንካራ የትምህርት ስርዓት 
የሚጠብቁ ኢንቨስትመንቶች በአርሊንግተን ውስጥ ያሉትን ሁሉ በሁለት ዋና ዋና መንገዶች ይጠቅማሉ- 

1.የማህበረሰብ ኤፒኤስ መገልገያዎች  አጠቃቀም - የ ኤፒኤስ መገልገያዎች በጠቅላላው የአርሊንግተን ማህበረሰብ በየዓመቱ ከ 58,000 
ሰዓታት በላይ ይጠቀማሉ፣እነዚህን ጨምሮ ፦ በውሃ መገልገያዎች ውስጥ የማህበረሰብ አባልነት ፤ በአርሊንግተን ወረዳ መናፈሻዎች እና 
መዝናኛ የሚካሄዱ የምሽትና ቅዳሜና እሁድ ፕሮግራሞች ፤ ትምህርት ቤቶች ትምህርት በማኖርባቸው ጊዜ የበዓል እና የበጋ ካምፖች ፤ እና 
ሰፊ የማህበረሰብ ትርኢቶች ፣ የጥበብ ዝግጅቶች እና ሌሎች ልዩ ስብሰባዎች። 

2.ኢኮኖሚያዊ ተፅእኖ - ለት / ቤት ሥራዎች የገንዘብ ድጋፍ ሥራዎችን በመፍጠር ፣ የንብረት እሴቶችን በመጨመር እና ዋና ኩባንያዎችን ወደ 
አርሊንግተን በመሳብ የአርሊንግተን ወረዳ የወደፊት ሁኔታ ይነካል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት በ ኤፒኤስ CIP ላይ ያወጣው እያንዳንዱ 1 
ሚሊዮን ዶላር 10.4 የአርሊንግተን ሥራዎችን ከመፍጠር ጋር የተቆራኘ ነው። የተሻሻለ የ ኤፒኤስ የተማሪ አፈፃፀም እና ለኤ.ፒ.ኤስ ከፍተኛ 

ጥራት ያላቸው ደረጃዎች የንብረት እሴቶችን እንዲጨምር አድርጓል እና በአርሊንግተን ውስጥ የግብር ገቢዎች። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የእኛ 
ጠንካራ የትምህርት ስርዓት እንደ ኔስትሌ እና አማዞን ያሉ ትላልቅ ኮርፖሬሽኖችን ወደ አርሊንግተን ስቧል። ሁለቱም ኩባንያዎች በአርሊንግተን 
ውስጥ ዋና መሥሪያ ቤቶችን ለማግኘት በተደረገው ውሳኔ የት / ቤቶቹ ጥራት የማስኬጃ ምክንያት መሆኑን አመልክተዋል። 

 
ተጨማሪ መረጃ የት 
ማግኘት እችላለሁ? 

  
በ 2021 የትምህርት ቤት ማስያዣ እና በ 2022-24 ኤፒኤስ የካፒታል ማሻሻያ ዕቅድ (CIP) ውስጥ የታቀዱ ሁሉም ፕሮጀክቶች መረጃ በኦን 

ላይን በ www.apsva.us/CIP. 

 
 
 

የ 2021 ትምህርት ቤት 
ቦንድ እንዴት መደገፍ 
እችላለሁ? 

 የትምህርት ቤቱ ቦንድ በኖቬምበር 2 ፣ 2021 የምርጫ ድምጽ መስጫ ላይ ይሆናል። ድምጽ ለመስጠት ሦስት መንገዶች አሉ 

ቀደም ብለው ድምጽ ይስጡ - ከመስከረም 17 ቀን 2021 ጀምሮ በአርሊንግተን ከአምስት አካባቢዎች ይምረጡ 

በፖስታ - እስከ ኦክቶበር 21 ቀን 2021 ድረስ የድምፅ መስጫ ጥያቄ ይጠይቁ 

በአካል ፦ በምርጫ ቦታዎ-ከጠዋቱ 6 a.m. -7 p.m. ሰዓት ክፍት ነው። በኖቬምበር 2 ቀን 2021 
ቦታዎችን ለማግኘት ወይም የመልእክት ማስገቢያ ድምጽ ለመጠየቅ ፣ vote.arlingtonva.us ይጎብኙ 

 

 apsva.us/C
IP 

2021 School Bond Co-Chairs: 
Rebecca Hunter (rhunter0811@gmail.com) 
Alistair Watson 


