
    

التصويت عىل ما ، ااير )مايو( 4الاثء املصادف ، يوم الث  ريسا() اكالمازو يفلخدمات التعلميية ل الاقلميية واكةلالالناخبني يف يطلب من سوف       
ذا اكن سيمت جتديد رضيبة  .مليون دوالر للمساعدة يف متويل تاكليف التعلمي اخلاص يف مدارس نا احمللية 1.5، ست س نوات وملدةلكية امل ا   
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   ما هو املقرتح؟ 

ذا اكن سيمت جتديد  سأ ل  ي   اذلي وافق عليه  و مدهتا ست س نوات ، و  ونملي 51.بقمية  العقار ن قميةم  املسامهة بنس بةهذا الاقرتاح عام ا 

ذا متت املوافقة عليه ، فسيمت اس تخدام ال موال من قبل2015يف عام  الناخبون يف ال صل اكالمازو   الواكةل الاقلميية للخدمات التعلميية يف . ا 

كول ليك ، اكالمازو ، ابرمجنت ، بورجت ،  اوكس تا ،-كومس تك ، اكليس بريكسكوت ، -)الكميكسة لتعويض مناطق املدارس العام

. لتعلمي اخلاصل  اال لزامية تاكليفال وأ اكدمييات املدارس العامة احمللية عن فس بريك( سكولكرافت ، و   
 

للرتبية اخلاصة عىل ورقة الاقرتاع؟   ( امللج املسامهة ) ملاذا يوجد جتديد   

تقدمي برامج وخدمات التعلمي اخلاص ؛ ومع ذكل ، فا ن احلكومة الفيدرالية وحكومة الوالية  مبوجب القانون املناطق التعلميية احمللية  عىل يتوجب 

ضافية ال متول بشلك اكٍف التعلمي :  امللجاملسامهة ) مناتيت  اخلاص ، مما يضع العبء عىل املناطق التعلميية احمللية واملتوسطة. بدون أ موال ا 

. ، تضطر املناطق التعلميية احمللية ا ىل اس تخدام أ موال التعلمي العام دلفع تاكليف برامج وخدمات التعلمي اخلاص (قمية العقار من  معينةنس بة   
 

ذا مل يمت جتديد هذ احمل  التعلميية   ما هو التأ ثري عىل املناطق  ؟ ( ملج )ه املسامهة  لية ا   

٪ من تاكليف التعلمي اخلاص غري 36، اكنت املناطق التعلميية احمللية تدفع ما يقرب من  2015قبل أ ن يمت مترير هذا املبلغ يف ال صل يف عام 

مليون    12.5، س تخرس املناطق التعلميية احمللية ما يقرب من  (امللج)  هذه املسامهة دوجو ون ة هبا. بداملسددة من أ موال التعلمي العام اخلاص

. دلمع الربامج مجليع الطالب املبالغمما يؤدي ا ىل تقليل دوالر يف متويل التعلمي اخلاص ،   
 

؟ ة جديد )ملج(    ه مسامهة هل هذ   

. هذا طلب  2015 (مايوااير ) مليون واليت وافق علهيا الناخبون يف   1.5هذا جتديد ملّدة ست س نوات من رضيبة ال مالك ال صلية البالغة 

اذلي   (امللج املسامهة )   لست س نوات أ خرى. يف حاةل املوافقة ، سيس متر دافعو الرضائب يف دفع نفس معدل (امللج )  ه املسامهةلتجديد هذ

. 2015اعمتدوه يف عام   
 

 مك س يلكف طلب التجديد هذا دافع الرضائب؟ 

الرتبية اخلاصة هو جتديد ، فلن يتسبب ذكل يف أ ي زايدة يف معدالت الرضائب. س يدفع أ حصاب املنازل عىل أ ساس   (ملجمسامهة )مبا أ ن 

زهلم ، واليت عادة ما تكون حوايل نصف القمية السوقية. يدفع صاحب املزنل اذلي ميتكل مزنالا بقمية خاضعة للرضيبة القمية اخلاضعة للرضيبة ملنا 

ا يف الس نة ، أ ي  112.50أ لف دوالر(  150دوالر )القمية السوقية التقريبية  75000 ا يف الشهر 9.38دوالرا . دوالرا  
 

قلميية    لواكةل   ( امللجاملسامهة )هل س يكون هناك ختفيض يف معدالت   الس ندات اليت وافق علهيا   يف اكالمازو حيث ان اخلدمات التعلميية اال 

جاميل الناخبني يف عام   ؟ 2021سيمت سدادها يف مايو    2007ا   

زاةل مبلغ  اال قلميية حيث سيمت   يةدمات التعلمي اخل ةلواكمليون من ادليون اليت يمت حتصيلها حالياا من معدالت ماليني   0.2750نعم ، ستمت ا 

. ، مما يؤدي ا ىل توفري مدخرات دلافعي الرضائب  2021د الس ندات يف مايو سدا  



؟ تقول بطاقة الاقرتاع يف الواقع ماذا س    
 

املتوسطة ابالس مترار   التعلمييةاملدارس ناطق مل : سيسمح هذا الاقرتاح يف اكالمازو مقرتح التعلمي اخلاص التابع لواكةل اخلدمات التعلميية اال قلميية

التخفيض املطلوب   نتيجة ةاملفقود (امللج املسامهة )يف فرض رسوم التعلمي اخلاص اليت متت املوافقة علهيا مس بقاا من قبل الناخبني واس تعادة 

. جيب زايدة القيد املفروض عىل مبلغ الرضائب اليت ميكن تقيميها عىل مجيع املمتلاكت يف 1963س تور ميش يغان لعام دل دلهي  مبوجب تعديل

،   2026ا ىل   2021س نوات ،  6واكةل اكالمازو اال قلميية للخدمات التعلميية ، ميش يغان ، لتوفري ال موال لتعلمي الطالب ذوي اال عاقة ملدة 

  معاذلي انهتى   للملجمن أ عاله يه جتديد   1.4925دوالر من التقيمي اخلاضع للرضيبة( ) 1000دوالر للك   1.50) اباللف 1.5شامةل ، مبقدار 

(  1963عىل دس تور ميش يغان لعام هيديل  ل تعدي املفقودة نتيجة التخفيض املطلوب مبوجب  امللجيه اس تعادة   0075و . 2020الرضائب لعام 

ذا متت املوافقة عىل تعلميية   مدارس تقدير اال يرادات اليت س تجمعها منطقة هو ما يقرب من   2021وحتصيهل يف عام  امللجمتوسطة ا 

ا أ مريكياا من رضائب امللكية احمللية املرصح هبا هنا؟ 12،533،825 دوالرا  
 

 مىت ميكنين التسجيل للتصويت؟ 

ماكن  اب. ومع ذكل ، ال يزال 2021  (أ بريل) نيسان 19أ خر يوم للتسجيل للتصويت بأ ي طريقة غري خشصية لهذه الانتخاابت هو يوم االثنني ، 

. 2021 (مايوااير ) 4الناخبني التسجيل خشصياا حىت يوم الانتخاابت ،   
 

 هل جيب عيل التسجيل يف لك انتخاابت؟ 

 ال. التسجيل دامئ طاملا أ نك ال تزال تعيش يف املدينة أ و البدلة اليت مت تسجيكل فهيا. ميكنك التحقق من حاةل التسجيل اخلاصة بك يف 

michigan.gov/vote. 
 

 

يف هذه الانتخاابت؟   الغياب كيف ميكنين التصويت    

. فقط الناخبون 2020ا رسال طلبات التصويت الغياب ا ىل مجيع الناخبني املسجلني لهذه الانتخاابت كام اكنت يف عام نفهم أ نه لن يمت  

س تة ا ىل مثانية   بنياملوجودون يف قامئة الناخبني الغائبني ادلامئني يف الوالية سيتلقون تلقائياا طلب التصويت الغائب ، واذلي سيمت ا رساهل ابلربيد

ا التصويت الغياب "بدون سبب" ، مما يعين أ ن مجيع الناخبني املؤهلني  والية   مررتنتخاابت. ومع ذكل ، أ سابيع قبل الا ميش يغان مؤخرا

ا يف قامئة الناخبني الغائبني ادلامئني ، فيجب أ ن  غيابواملسجلني يف ميش يغان ميكهنم ال ن طلب اقرتاع  ذا مل تكن مدرجا بداء سبب. ا  دون ا 

اع الغياب مكتوابا وميكن تقدميه ا ىل اكتب مدينتك أ و قريتك. جيب عليك طلب اقرتاع الناخب الغائب عن طريق  يكون طلبك اخلاص ابالقرت 

الطلبات اخلاصة  ا رسال طلب ابلربيد أ و منوذج طلب مطبوع مس بقاا مت احلصول عليه من مكتب املوظف احمليل. جيب أ ن يس تمل موظفك

رسال بطاقة اقرتاع غياب ابلربيد يف موع مساءا يوم امجلعة قبل الانتخاابت. ملزيد من املعلومات أ و املساعدة يف    5:00د ال يتجاوز الساعة اب 

   احلصول عىل عنوان اكتب مدينتك أ و بدلتك ، راجع
michigan.gov/vote. 

 

ىل الاكتب؟  عادة بطاقات الاقرتاع الغياب ا   مىت جيب ا 

  8:00ة يف موعد ال يتجاوز ا غالق صناديق الاقرتاع )جيب أ ن يمت اس تالم بطاقات اقرتاع الناخبني الغائبني من قبل كتبة املدينة أ و البدل

( يوم الانتخاابت توجد تعلاميت مرفقة يف بطاقة الاقرتاع خبصوص كيفية تقدمي بطاقة الاقرتاع. يمت تشجيع الناخبني بشدة عىل وضع  . مساءا

ما صندوق   لضامن التسلمي يف الوقت  2021أ بريل  27بطاقات الاقرتاع الغياب ابلربيد يف موعد أ قصاه  احملدد. لك مدينة أ و قاعة بدلة دلهيا ا 

سقاط أ و فتحة بريد ل وراق الاقرتاع. حتقق من موقع الويب اخلاص ابلوالية القضائية ملعرفة ساعات العمل للتسلمي الشخيص. ميكن التحقق   ا 

 من حاةل بطاقات الاقرتاع الغياب يف 
  michigan.gov/vote.   

 
 

 

KALAMAZOO RESA 
INSPIRING EDUCATIONAL EXCELLENCE 

https://mvic.sos.state.mi.us/
https://mvic.sos.state.mi.us/
https://mvic.sos.state.mi.us/

