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Punguza ukubwa wa madarasa Shule ya chekechea-
daraja la 2 katika wilaya nzima,
Unda nafasi za kujifunzia zilizoundwa kwa urahisi na
zinazolenga STEM ambazo zinaauni maagizo
yanayomlenga mwanafunzi kikamilifu zaidi katika
viwango vya shule za msingi, kati na sekondari.
Kutoa mazingira ya kisasa ya kujifunzia salama, salama na
yenye afya kwa wanafunzi wote kupitia uwekezaji katika
vituo vya kuzeeka na miundombinu,
Kuridhia ukuaji wa uandikishaji katika upande wa
kaskazini

Shule zetu 22 kati ya 27 zina umri wa
angalau miaka 50
Shule yetu kongwe ilijengwa mnamo 1894, mpya zaidi
ilijengwa mnamo 1995 na wastani wa umri wa ujenzi ni
miaka 66. Tumedumisha vifaa vyetu na tunataka kuendelea
kuwekeza ndani yake. Kura ya maoni iliyofaulu ingeturuhusu
kupanua, kukarabati na kufanya shule zetu kuwa za kisasa.

Kura ya maoni iliyofanikiwa
ingeshughulikia mahitaji ya wanafunzi
kwa miaka ijayo
Kura ya maoni iliyoidhinishwa mnamo Novemba 8, ingeweza

AASD ni msimamizi mzuri wa uwekezaji
wa jumuiya
Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, tumelipa mapema
deni letu la kura ya maoni ya 2014, ambalo limeturuhusu
kulilipa miaka tisa mapema, hivyo basi kuokoa riba ya walipa
kodi ya takriban $4.5 milioni. AASD inajivunia kuwajibika
kifedha huku pia ikitimiza mahitaji ya kielimu ya idadi ya
wanafunzi wetu wanaozidi kuwa tofauti. Tumepunguza
kiwango chetu cha ushuru katika kila miaka sita iliyopita.
Kiwango chetu cha 2021 cha $7.66 kwa $1,000 ya mali ni
zaidi ya $1.00 chini ya wastani wa sasa wa serikali.

Sasa ni wakati
Kwa sababu ya usimamizi mahiri wa fedha na deni la zamani
kulipwa, huunda wakati mwafaka kwa wilaya kuwekeza
kwenye vituo vyetu na kusiwe na athari ya kodi. Kura ya
maoni ya mtaji ya $129.8 milioni, pamoja na kura ya maoni
ya uendeshaji ya $5,000,000, itasababisha makadirio ya
ongezeko la kodi ya kila mwaka ya mali ya walipa kodi
isiyozidi $4 kwa kila $100,000 ya thamani ya nyumba zao.

Jumuiya yetu inasaidia elimu
Matokeo ya utafiti wa hivi majuzi wa jamii, uliotumwa kwa
kaya zote za Wilaya 44,000, yalionyesha kuwa zaidi ya 60%
ya jumuiya yetu inaunga mkono kura ya 
maoni ya mtaji, na zaidi ya 70% inaunga 
mkono kura ya maoni inayoendeshwa.

Kamilisha miradi ya kibinafsi katika kila shule ya
msingi ili kuunda nafasi ya STEM, kuboresha usalama
inapohitajika, na kusasisha nafasi zinazopatikana
Jenga shule mpya ya msingi kwenye mali
inayomilikiwa na wilaya ili kushughulikia ukuaji wa
uandikishaji katika upande wa kaskazini, kuruhusu
kupunguzwa kwa ukubwa wa darasa la Chekechea-
darasa la 2, ili kuwezesha mabadiliko ya darasa la 6
hadi shule zetu za kati.
Fanya shule zetu nne za kati kuwa za kisasa, ongeza
uwezo na usasishe eneo la Sayansi, Teknolojia,
Uhandisi na Hisabati (STEM).
Jenga nyongeza na ukarabati kamili katika shule zetu
tatu za upili

Utumishi wa STEM, ambao utajumuisha walimu kumi
na wawili wa msingi na wasaidizi wanne wa shule ya
kati
Kupunguza ukubwa wa darasa la chekechea-darasa la
2 ili kupunguza ukubwa wa wastani wa darasa kutoka
25 hadi 1 hadi 20 hadi 1.
Wafanyikazi wa nafasi mpya zilizoundwa, shule mpya
ya msingi, na gharama zinazoendelea za matumizi,
kusafisha na matengenezo kwa nafasi hizo.

Mnamo Novemba 8, wapiga kura
wataombwa kuidhinisha kura ya
maoni
Kura ya maoni ni azimio lililoidhinishwa na mpiga kura
linaloidhinisha wilaya ya shule kuvuka kikomo cha mapato
kilichowekwa na serikali. Bodi ya Elimu ilipiga kura kwa
kauli moja kujumuisha maswali mawili kwenye kura ya
Novemba 8. La kwanza ni swali la kura ya maoni ya mtaji
ambalo litaomba idhini ya kutoa hati fungani za kiasi cha
dola milioni 129.8 kwa miradi ya mtaji:

Swali la pili ni kura ya maoni ya uendeshaji na itaomba
idhini ya kuvuka kikomo cha mapato kwa dola milioni 5
kila mwaka.

Kura ya maoni iliyofanikiwa itaathiri
shule zote na wanafunzi wote
Kura ya maoni iliyofaulu ingeathiri vyema kila
mwanafunzi, katika kila ngazi, na katika kila shule.

Mpango wetu ulitokana na
mazungumzo ya jumuiya
Kura hii ya maoni ni matokeo ya mchakato wa kupanga
uliodumu kwa takriban miaka 3 uliojumuisha Kamati ya
Ushauri ya Mahitaji ya Baadaye ya wanachama 75
inayojumuisha familia, wanafunzi, wafanyakazi na
wanajamii iliyoanzishwa mwishoni mwa 2019 ambayo
ilitoa mwelekeo kwa utawala wa Wilaya. Baada ya pause,
majira ya baridi 2021, tulifanya mikutano mitano ya
kikundi lengwa na familia, wafanyakazi, na wanajamii.
Mnamo majira ya kuchipua 2022, uchunguzi ulitumwa
kwa kaya zote za Wilaya 44,000.

Mambo ya Haraka ya Kura ya Maoni
Kila Mpiga Kura Anapaswa Kujua

Mnamo Novemba 8, wakaazi wa Wilaya ya Shule ya Appleton Area watapiga kura
kuidhinisha kura ya maoni ambayo itamfaidi kila mwanafunzi, kila siku.

vote nov 8

Jifunze zaidi katika:: https://www.aasd.k12.wi.us/district/fall_2022_referendum


