
Vào ngày 2 tháng 11 năm 2021, cư dân khu 
vực Prior Lake-Savage Area School (PLSAS) 
sẽ được yêu cầu bỏ phiếu về yêu cầu tài trợ 
Technology Levy cho các trường học của 
chúng tôi.

Các quỹ sẽ giúp cung cấp cho sinh viên và 
nhân viên của chúng tôi các công cụ, cơ sở 
hạ tầng công nghệ và hỗ trợ mà họ cần để 
tối đa hóa việc học trong lớp và tăng cường 
an ninh và an toàn trường học.

Yêu cầu lá phiếu là gì?
Yêu cầu là khoản tiền thuế 10 năm là 3,5 
triệu đô la mỗi năm. Tài trợ Technology 
Levy sẽ giúp học khu duy trì và nâng cao 
công nghệ cho:

• Hệ thống an ninh và an toàn trường học
• Quản lý khủng hoảng

Sự an toàn

• Nhân viên đào tạo công nghệ, khắc phục 
sự cố và sửa chữa

• Cơ sở hạ tầng mạng và phần mềm vận 
hành

Ủng hộ

Việc học

• Thiết bị cập nhật cho tất cả sinh viên và 
nhân viên

• Phần mềm hướng dẫn và tài nguyên trực 
tuyến

• Thiết bị lớp học
• Giao tiếp sinh viên và gia đình

• Thuế công nghệ sẽ giải phóng tiền cho 
các nhu cầu khác của học sinh và lớp học.

• Trong gần hai thập kỷ, ngân sách nhà 
nước không theo kịp với lạm phát hoặc 
tăng chi phí giáo dục.

• Các chương trình quan trọng do tiểu 
bang ủy nhiệm để hỗ trợ các nhu cầu 
của học sinh khiến học khu tiêu tốn 
nhiều hơn hàng triệu đô la mà học khu 
nhận được mỗi năm.

• Chúng tôi đã thực hiện điều chỉnh ngân 
sách 5 triệu đô la trong hai năm học vừa 
qua và dự đoán sẽ điều chỉnh thêm 2 
triệu đô la nữa trong năm tới. 

• Nếu được các cử tri chấp thuận, tác 
động thuế sẽ ít hơn $ 17 mỗi tháng đối 
với chủ nhà trung bình (nhà $ 400.000).

Thông tin tài chính

• Ít thiết bị hơn: Không thể cung cấp cho 
tất cả học sinh và nhân viên những thiết 
bị họ cần.

• Thiết bị an ninh lạc hậu: Khó thay thế các 
thiết bị an ninh và an toàn trường học đã 
cũ.

• Hỗ trợ công nghệ hạn chế: Không thể 
theo kịp các yêu cầu trợ giúp về công 
nghệ.

www.priorlake-savage.k12.mn.us/referendum
Chuẩn bị và thanh toán bởi Prior Lake-Savage Area Schools. Ấn 
phẩm này không được lưu hành nhân danh bất kỳ ứng cử viên 

hoặc câu hỏi lá phiếu nào.

Điều gì xảy ra nếu yêu cầu không 
được được cử tri tán thành?
Việc cắt giảm kết quả sẽ ảnh hưởng đến 
khả năng của chúng tôi trong việc cập nhật 
công nghệ và cung cấp trải nghiệm học tập 
được cá nhân hóa cho sinh viên.

Chúng tôi là một trong những quận lân cận và 
tương đương duy nhất không có

thuế công nghệ được phê duyệt tại địa phương.
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Lệ phí công nghệ hàng năm: các quận tương đương
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