
 

 
“Dahil hindi ka magkakaroon ng napakagandang lungsod nang 
walang napagandang mga paaralan.” 

50,000 estudyante ang kabilang sa mga botante ng Seattle 
voter upang i-renew ang dalawang mapapasong 
pataw na buwis ng paaralan sa Pebrero 8, 2022. 

Ang aming mga estudyante ay nangangailangan ng kawani, mga programa, teknolohiya at 
malusog na mga gusali ng paaralan. Maaaring tiyakin ng mga botante sa Seattle na ang ating 
mga mag-aaral ay may mga mapagkukunang kailangan nila sa paaralan, at sa mga gusaling 
tumutulong sa pagsuporta sa kahusayan sa akademya sa pamamagitan ng pag-apruba ng 
dalawang kritikal na pagpapataw ng buwis sa halalan sa Pebrero 8, 2022.. 

 
Ang mga pataw na buwis na ito ay hindi bagong buwis. Pinapalitan nila ang napasong mga 
buwis sa paaralan ng Seattle. Ang lahat ng mga pondong inaprubahan ng mga botante sa 
Pebrero 8, 2022 ay mananatili sa Seattle upang suportahan ang ating mga mag-aaral, kawani, 
at paaralan. 

 Pagboto ng OO sa Prop. 1: Pag-renew ng Mga Programang 
Pang-edukasyon at Mga Pataw na Buwis sa Operasyon: 

I-renew ang aming pangako na tulungan ang bawat bata sa Seattle na 
magtagumpay 

● Mga tauhan: mga nars sa paaralan, mga librarian, mga manggagawa sa suporta sa 
pamilya, mga kawani ng espesyal na edukasyon 

● Mga programa: espesyal na edukasyon, programa sa nutrisyon ng bata, STEM 
● Mga pagkakataon para sa mga mag-aaral: sining, drama, musika, athletics/coach 

 

 Pagboto ng OO sa Prop. 2: Pag-renew ng Pataw na Buwis 
sa mga Gusali, Teknolohiya at Academics/Athletics: 

Tiyakin na ang ating mga mag-aaral ay may ligtas at malusog na mga 
gusali ng paaralan 

●  Mga proyekto sa pagtatayo: maliliit na pagsasaayos, mga sistema heating cooling at 
patuloy na pagpapahusay sa kalusugan at kaligtasan sa mga paaralan. 

Pagbibigay ng teknolohiya upang ihanda ang mga mag-aaral para sa 
hinaharap 

● Mga computer at tablet para sa aming mga estudyante 
● Teknolohiya ng silid-aralan 
● Pagsasanay para sa mga tagapagturo at tauhan 

 

Paano ka makakatulong? 
✔ Pag-eendorso ng aming mga kampanyang grassroot para suportahan ang ating mga 

paaralan 

✔

✔

✔



✔ Pag-aambag para tulungang mapondohan ang mga gawaing kampanya na ito sa ngalan ng 

ating mga estudyante ng Seattle 

✔ Boluntaryo upang suportahan tayong ipabatid ang kritikal na pangangailangan sa eleksyon 

Peb. 8, 2022 

✔ I-follow kami sa social media at tumulong na ibalita ito! 
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