
 

 
“Bởi vì bạn không thể có một thành phố tuyệt vời nếu không 
có những trường học tuyệt vời.” 

50.000 học sinh, sinh viên đang trông chờ cử tri 
Seattle gia hạn hai khoản thu của trường 
sắp hết hạn vào ngày 8 tháng 2 năm 2022. 

Học sinh, sinh viên của chúng ta cần nhân viên, chương trình, công nghệ và các tòa 
nhà trường học lành mạnh. Cử tri Seattle có thể đảm bảo học sinh, sinh viên của 
chúng ta có các nguồn lực mà họ cần ở trường và trong các tòa nhà để giúp hỗ trợ 
kết quả học tập xuất sắc bằng cách chấp thuận hai khoản thu quan trọng trong cuộc 
bầu cử ngày 8 tháng 2 năm 2022. 

 
Các khoản thu này không phải là thuế mới. Chúng thay thế các khoản thu sắp hết 
hạn của trường Seattle. Tất cả số tiền được cử tri chấp thuận vào ngày 8 tháng 2 năm 
2022 sẽ ở lại Seattle để hỗ trợ học sinh, sinh viên, nhân viên và trường học của 
chúng ta. 

 
Bỏ phiếu YES (CÓ) đối với Đề xuất. 1: Gia hạn các 
Chương trình Giáo dục và Tiền phí Hoạt động: 

Làm mới cam kết của chúng ta trong việc giúp mọi trẻ em 
Seattle thành công 

● Nhân viên: y tá trường học, thủ thư, nhân viên hỗ trợ gia đình, nhân viên giáo 
dục đặc biệt 

● Chương trình: giáo dục đặc biệt, chương trình dinh dưỡng trẻ em, STEM 
● Cơ hội cho học sinh, sinh viên: hội họa, kịch, âm nhạc, điền kinh/huấn luyện 

viên 
 

Bỏ phiếu YES (CÓ) đối với Đề xuất. 2: Gia hạn tiền 
thu cho Tòa nhà, Công nghệ và Học thuật/Điền 
kinh: 

Đảm bảo học sinh, sinh viên của chúng ta có các trường học an 
toàn và lành mạnh 

● Dự án xây dựng: cải tạo nhỏ, hệ thống sưởi và làm mát, các cải tiến liên tục 
về sức khỏe và an toàn tại các trường học. 

Cung cấp công nghệ để chuẩn bị cho học sinh, sinh viên sẵn 
sàng trong tương lai 

● Máy tính và máy tính bảng cho học sinh, sinh viên của chúng ta 
● Công nghệ tại lớp học 
● Đào tạo cho các giáo viên và nhân viên 
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Quý vị có thể trợ giúp điều gì? 
✔ Xác nhận chiến dịch cấp cơ sở của chúng ta để hỗ trợ các trường học 

✔ Đóng góp để giúp tài trợ cho những nỗ lực thực hiện chiến dịch này thay mặt 

cho học sinh, sinh viên Seattle của chúng ta 

✔ Tình nguyện giúp chúng tôi truyền đạt nhu cầu quan trọng trong cuộc bầu cử 

ngày 8 tháng 2 năm 2022 

✔ Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội và giúp truyền bá thông tin! 
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