
معلومات ھامة عن التصویت

معدل میلیج المنطقة

.اقتراع الغائبین متاح للناخبین-آذار/مارس24

آخر یوم للتسجیل للتصویت عن طریق -نیسان/أبریل18
.البرید

تفتح صنادیق االقتراع من . یوم االنتخابات-أیار/مایو3
.مساء8:00صباحا إلى الساعة 7:00الساعة 

یمكن لألشخاص التسجیل للتصویت شخصیا مع الوثائق 
لطلب اقتراع غیابي، التسجیل للتصویت، أو . المطلوبة
على مكان االقتراع الخاص بك،للعثور 

www.michigan.gov/vote زیارةیرجى 

قد تكون تكالیف ضریبة الممتلكات أقل بالنسبة لكبار السن 
أو األسر ذات الدخل أقل من مستوى معین المؤھلة للحصول 

لمزید من  .على االئتمان الضریبي على الممتلكات
یرجى زیارة ، المعلومات

www.legislature.mi.gov/publications/ServicesforSeniors.html

:القیمةالسوقیة
$100,000

:القیمة السوقیة
$200,000

:القیمة السوقیة
$300,000

الضرائب اإلضافیة ا
المفروضة على كل 

ضرائب  الأسرة فوق 
المستحقة في عام 

2021

WARREN 
CONSOLIDATED 
SCHOOLS

مجتمعنا.أطفالنا.

خطط إحمي زود

أیار3الثالثاء صّوت
قم بزیارة الموقع، للمزید من المعلومات، إتصل بمدیر المدرسة

www.wcskids.netإتصل بالمشرف العامأو

الدكتور روبرت لفرنویز

1-888-4-WCSKIDS

info@wcskids.netیمكنك أیضا إرسال برید إلكتروني إلى



مجتمعنا.أطفالنا.
یطلب مجلس التعلیم من الناخبین النظر في اقتراح سندات 

ملیون دوالر لتحسین المرافق على مستوى المقاطعة 150بقیمة 

مع االستمرار في مھمة مدارس وارن الموحدة في خلق مستقبل 

دینامیكي من خالل تحصیل الطالب والتوقعات العالیة والعالقات 

وإذا وافق الناخبون على اقتراح السندات، فإن ذلك .القویة

سیؤدي إلى زیادة معدل الضریبة الصفریة على ضرائب الدیون 

.2021المفروضة في عام 

2022مقترح السندات لعام  أیار/مایو3صّوت الثالثاء 

صفر:زیادة معدل الضریبة

اقتراح السندات
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وفر |  إحمي |  خطط 
مجاالت التركیز

تحسینات البنیة التحتیة 
تحدیث أنظمة ومرافق 

التكییف لتحسین جودة 
الھواء والمساحات 

الداخلیة

السالمة واألمان 
التحدیث األمني، والتسقیف، 
والنوافذ، واألبواب لتوفیر 

السالمة للطالب

تكنولوجیا ومعدات 
تحدیث التكنولوجیا 

والمعدات لبیئة 
التعلم الحدیثة 

الیوم

ألعاب القوى والفنون الجمیلة 
واألداء والمالعب و تحدیث 

مواقعنا
تحسینات الموقع والحقول 

الریاضیة والمالعب التي تعزز 
الصحة والسالمة والعافیة

 www.wcskids.netلمعرفة المزید، قم بزیارة

تحسینات 
البنیة 
التحتیة 

ملیون 70

دوالر

واءتع��ز جودة الهواء مع تحد�ث التدفئة والته��ة وتكي�ف اله•

ظم إدارة تحد�ث األناب�ب، سخانات الم�اە الساخنة، ونظم التصف�ة، ون•

الطاقة

اللوحات ال�ه��ائ�ة، ،استبدال السقف والسجاد، واإلضاءة•

والتسق�ف،أغط�ةالنوافذ، واألرض�ات

السالمة واألمن 
ملیون 13.75

دوالر

ات األمن و بطاقات• الدخولترق�ة كام�ي

ي ذلك أقفال األبواب ومعدات•
ات السالمة و األمن، بما �ف ف نظام ترق�ة م�ي

إنذار الح��ق

استبدال األبواب الخارج�ة والداخل�ة، اإلطارات، واألقفال•

ات• ترق�ة معدات طاقة التكنولوج�ا المعلومات�ة وال�ام�ي

التكنولوجیا 
والمعدات 

ملیون 50

دوالر

ي الفصول الدراس�ة•
تحد�ث تكنولوج�ا التدر�س �ف

وتحد�ث وتوسيع الشبكة الالسل��ة•

ف • تحد�ث أجهزة التعلم المحمول للطالب والموظفني

ترق�ة البن�ة التحت�ة للشبكة•

اء أثاث الفصول الدراس�ة الجد�دة• �ث

ألعاب القوى 
والفنون 
الجمیلة 
واألداء 
والمالعب 
وتحسین 
الموقع

ملیون 16.25

دوالر

ة صالة ترق�ة الحقول ال��اض�ة، لوحات النتائج، وه�ا�ل الملعب ترق�•

األلعاب ال��اض�ة، وحمام السباحة، والخزائن جعل الموقع والمناظر 

ف مواقف الس�ارات، واألرصفة، و  �ناء الطب�ع�ة التحسينات لتحسني

الخارج�ات
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