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Dự Luật I là gì?  
Dự luật I là dự luật nghĩa vụ chung về công nghệ được thiết lập dưới hình thức trái phiếu để giúp cho học sinh tại Học 
Khu Trung Học East Side bắt kịp với thay đổi nhanh chóng về công nghệ trong giáo dục ngày nay. Dự luật này sẽ giúp bổ 
sung kinh phí cho công nghệ mới mỗi 3-4 năm trong hai thập kỷ tới đây. 
 
Tại sao Dự Luật I cần thiết? 
Nếu chúng ta muốn học sinh Học Khu East Side cạnh tranh với các công việc của trong xã hội ngày mai – và nếu chúng ta 
muốn cộng đồng của chúng ta thu hút và giữ lại những nhân công - học sinh của chúng ta cần phải được truy cập vào máy 
tính và công nghệ hiện đại ngày nay để các em được tìm hiểu và được đào tạo.  Dự luật I cũng cung cấp kinh phí cần có 
để chúng ta cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu, đồng thời bảo vệ những người nộp thuế. 
 
Dự Luật I sẽ cải tiến công nghệ trong trường và lớp học ra sao? 
Dự luật I sẽ cung cấp cho các trường của Học Khu East Side với những máy vi tính mới nhất và công nghệ giáo dục cùng 
với khả năng tiếp cận máy vi tính của học sinh qua việc cài đặt hệ thống nối mạng an toàn trong học khu. Việc này cũng 
giúp cho học khu đáp ứng các yêu cầu công nghệ mà tiểu bang đòi hỏi trong việc làm bài kiểm cũng như việc giảng dạy, 
đồng thời kết hợp với các cải tiến mới của thế kỷ 21 
 
Tại sao Học khu không thể có được kinh phí để cải tiến công nghệ từ tiểu bang? 
Thật không may, ngân sách của tiểu bang không theo kịp công nghệ với nhu cầu giáo dục của con em chúng ta. Dự luật I 
sẽ mang lại $113,200,000 cho Học khu trong 18 năm tới, để giải quyết các vấn đề này bằng cách cung cấp nguồn kiểm 
soát cho địa phương, ngân quỹ phải chăng để cung cấp máy vi tính cho lớp học, cơ sở hạ tầng cho mạng lưới thông tin và 
đổi mới công nghệ ở tất cả các trường học trong học khu. 
 
Chi phí cho Dự Luật I cần bao nhiêu? 
Thanh toán trái phiếu là nghĩa vụ chung được thực hiện qua việc đánh thuế trên tài sải, khu vực dân cư, khu thương mại 
và khu công nghiệp nằm trong Học Khu. Tỷ lệ thuế hằng năm ước tính cho dự luật là $9 cho $100,000 trên giá trị tài sản 
được định giá. Đối với các chủ nhà trong Học Khu East Side trung bình sẽ trả $34.77 cho mỗi năm (ít hơn 10 cents mỗi 
ngày). Không nên nhầm lẫn tài sản định giá với giá thị trường; định giá này được đặt trên giá trị tài sản mà Quận 
Hạt đề ra và gần như là luôn thấp hơn so với giá thị trường. 
 
Làm sao Dự Luật I bảo vệ người nộp thuế?                         
Bằng cách sử dụng một loạt các khoản vay ngắn hạn, lãi suất thấp, hơn 90 phần trăm tiền thuế từ Dự luật I sẽ đi thẳng vào 
giáo dục công nghệ. (Thông thường các trái phiếu trường học dành .50 cents cho mỗi 1 đồng được sử dụng để trả lãi suất.) 
Ngoài việc tiết kiệm hàng triệu đồng, người nộp thuế sẽ không phải trả thêm nhiều trong tương lai vì công nghệ và thiết bị 
lạc hậu. 
 
Làm thế nào đảm bảo tiền quỹ của người nộp thuế được chi tiêu có trách nhiệm?  
Nếu Dự Luật I được phê duyệt, Ủy Ban Giám Sát do các công dân độc lập được thành lập để xem xét và kiểm toán tất cả 
chi phí. Ngoài ra, việc đảm bảo pháp lý của quỹ được chi tiêu tại địa phương và tiểu bang không được phép lấy và sử 
dụng ngoài mục đích. Theo quy định, quỹ của Dự Luật I không được sử dụng để trả lương hay các lợi ích khác cho quản 
trị viên hoặc giáo viên. 
 
Tại sao chúng ta lại bỏ phiếu cho “Dự Luật I” một lần nữa – không phải dự luật này đã mang ra vào năm 2012? 
Dự Luật I năm 2014 là trái phiếu hoàn toàn mới và chỉ liên quan đến công nghệ. Dự Luật năm 2012 là trái phiếu được đa 
số cử tri thông qua để cải tiến cơ sở trường học. Ngoài sự trùng hợp ngẫu nhiên vì dự luật được đặt cùng tên, nhưng nó 
hoàn toàn không liên quan đến nhau. 
 


