
Câu Hỏi 1 (CH1):  Gây quỹ mở rộng diện tích để đáp 
ứng số lượng ghi danh gia tăng

 ◆Trường tiểu học mới
	 ◆ Sửa sang và nới rộng diện tích những lớp học   
  của vài trường tiểu học và hai trường trung học   
  cấp 2
	 ◆ Sửa sang và cất thêm lớp học, phòng ăn, nới rộng   
  phòng thể thao và lớp dạy thể thao, và bãi đậu xe   
  cho trường trung học cấp 3
	 ◆Khu Bridges Area Learning mới

Câu Hỏi 2 (CH2): Gia hạn và tăng chi phí điều hành

 ◆Tiếp tục với chi phí điều hành để tài trợ cho   
  những trường học và nhân viên hiện thời
	 ◆Cung cấp thêm quỹ chi phí để mướn nhân viên,   
  trang bị và điều hành những trường học mới và   
  diện tích từ CH1

Chúng tôi tiếp tục phát triển!

PLSAS là một địa hạt phổ biến và đang phát triển
	 ◆Từ năm 2000, chúng tôi có trung bình hơn 225   
  học sinh mỗi năm.
	 ◆Đa số những trường học của chúng tôi đã vượt   
  qua sức chứa, và nhiều gia đình vẩn tiếp tục   
  dọn đến.

Quá trình kế hoạch minh bạch

Sau lần trưng cầu dân ý về số lượng học sinh gia tăng 
bị thất bại vào năm 2016, chúng tôi bắt đầu lại và lắng 
nghe sự phản hồi từ cộng đồng.

Kết Quả

Một đề xuất chu đáo giảm thiểu chi phí

Nếu những cử tri không tán thành sự yêu cầu?

Nếu như diện tích trong CH1 không được cung cấp, 
địa hạt sẽ thực hiện:
 ◆Tăng số học sinh trong lớp Mẫu Giáo-12
 ◆Thay đổi ranh giới trường tiểu học, bắt đầu   
   2018-2019*
 ◆Thay đổi xe bus đưa đón, bất đầu 2018-2019*
 ◆Thay đổi sự duyệt xét giờ bắt đầu vào lớp   
    *Nếu CH1 được chấp thuận thì một vài ranh giới vẫn cần thay đổi

Nếu CH1 được chấp thuận và CH2 không được:

 ◆Địa hạt sẽ không có quỹ cần thiết để điều hành,   
  nhân viên, và trang bị cất trường học học mới   
  và diện tích mới với quỹ CH1
 ◆Địa hạt sẽ mỡ một cuộc bầu cữ trong tháng 11,   
  năm 2018 để gia hạn quỹ điều hành hoặc sẽ phải   
  thất thoát $6.5 triệu mổi năm cho sự giáo dục học  
  sinh PLSAS.

Để Biết Thêm Chi Tiết
Vào:   www.priorlake-savage.k12.mn.us/referendum
Email:   input@priorlake-savage.k12.mn.us
Gọi:  952.226.0814

Chi phí điều hành của chúng tôi xem như thấp nhất  
trong khu vực này – và vẫn có thể duy trì nếu cử tri tán 
thành tăng chi phí (CH2)

Nếu cử tri tán thành cả 2 yêu cầu, ảnh hưởng thuế 
cho mỗi căn nhà trị giá $300,000 sẽ ít hơn $21.50 một 
tháng.
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Vào ngày 7 tháng 11, dân cư thuộc địa hạt Prior Lake-Savage 
(PLSAS) sẽ bầu cử cho hai quỹ do trường học yêu cầu để đáp 
ứng số lượng ghi danh gia tăng và duy trì phẩm chất trong 
nền giáo dục.
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