ዓባሪ B

2021 የቦንድ ሪፈረንዳ
1.

ሜትሮ እና ትራንስፖርት
ጥያቄ: የአርሊንግተን ካውንቲ ከሌሎች የሚገኙ ገንዘቦች ጋር ፣ ለዋሽንግተን
ሜትሮፖሊታን አካባቢ ትራንዚት ባለሥልጣን የተለያዩ የካፒታል ፕሮጀክቶች ወጪ እና
ሌሎች መጓጓዣ ፣ እግረኛ ፣ መንገድ ወይም ትራንስፖርት ፕሮጀክቶች ዕዳን ይዋዋል እና
እንዲሁም አጠቃላይ የግዴታ ማስያዣ ገንዘቦቹን በገንዘብ ለመሸፈን በከፍተኛው ዋና
38,700,000 ዶላር ይስጥ?

ማብራሪያ:
ይህ ፕሮፖዛል በመላው ካውንቲ ውስጥ የተለያዩ የትራንስፖርት ፣ የመንገድ ፣ የእግረኞች ማሻሻያ እና
የመጓጓዣ ፕሮጀክቶችን በገንዘብ ይደግፋል ፡፡ በዚህ ፕሮፖዛል ፋይናንስ የሚደረግባቸው ፕሮጀክቶች
ከአርሊንግተን ካውንቲ የ WMATA / ሜትሮ ካፒታል ማሻሻያ ፕሮግራም የተወሰነውን ክፍል ለመሸፈን 20.7
ሚሊዮን ዶላር፤ አካባቢያዊ ጎዳናዎችን እና የመንገድ መስመሮችን ለመዘርጋት ከሚያስፈልጉት ወጪዎች
አንድ ክፍል ለመደጎም 17.5 ሚሊዮን ዶላር፤ እና ለድልድይ ጥገና እና ለመተካት የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ
0.5 ሚሊዮን ዶላር ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። የካውንቲው ቦርድ አስፈላጊ በሆኑት ወይም በሚፈለጉት
መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ በተሻሻለው የካውንቲ የካፒታል ማሻሻያ ዕቅድ ውስጥ ባሉ ሌሎች የትራንስፖርት
ፕሮጀክቶች መካከል የቦንድ ገንዘብ እንደገና ሊመድብ ይችላል።
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2.

የአከባቢ መናፈሻዎች እና መዝናኛዎች
ጥያቄ: የአርሊንግተን ካውንቲ ዕዳን በውል ያጠናቅቅና አጠቃላይ የግዴታ እዳዎቹን
በከፍተኛው ዋና ዋና የ $ 6,800,000 ዶላር ፋይናንስ ፣ ከሌሎች ከሚገኙ ገንዘቦች ጋር ፣
ለአከባቢ ፓርኮች እና መዝናኛዎች የተለያዩ የካፒታል ፕሮጀክቶች ወጪ ያድርግ?

ማብራሪያ:
ይህ ፕሮፖዛል ለተለያዩ ፓርኮች እና ለመዝናኛ ፕሮጀክቶች የገንዘብ ድጋፍ ያደርጋል ፡፡በዚህ ፕሮፖዛል ፋይናንስ
የሚደረግባቸው ፕሮጀክቶች ለብሉሞንት ፓርክ ቴኒስ ፍርድ ቤት ኮምፕሌክስ 5.0 ሚሊዮን ዶላር ፣ ለ ዱካ
እና ለድልድይ ዘመናዊ መርሃግብር 1.0 ሚሊዮን ዶላር ፣ ለአርሊንግተን ጀልባ ቤት 0.8 ሚሊዮን ዶላር
እንደሚሆኑ ይጠበቃል ፡፡የካውንቲው ቦርድ ከጊዜ ወደ ጊዜ በሚሻሻለው ወይም በሚፈለገው መጠን
በካውንቲው የካፒታል ማሻሻያ ዕቅድ ውስጥ ባሉ ሌሎች ፓርኮች እና መዝናኛ ፕሮጀክቶች መካከል የቦንድ
ገንዘብ እንደገና ሊመድብ ይችላል።
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3.

የማህበረሰብ መሰረተ ልማት
ጥያቄ: የአርሊንግተን ካውንቲ ዕዳን ብድር መስጠት እና አጠቃላይ የግዴታ ማስያዣ
ገንዘቦቹን በገንዘብ ለማቅረብ ከፍተኛውን የ 17,035,000 ዶላር መጠንን ጨምሮ ከሌሎች
ከሚገኙ ገንዘቦች ጋር ፣ የአጎራባች ጥበቃን ጨምሮ ግን ያልተገደበ የተለያዩ የካፒታል
ፕሮጄክቶች ወጪ ፣ በፍርድ ቤት ውስጥ ለካውንቲ መገልገያዎች መሻሻል የቤት አካባቢ እና
ሌሎች የካውንቲ መሠረተ ልማት ያድርግ?

ማብራሪያ:
ይህ ፕሮፖዛል ለተለያዩ የካውንቲ መሠረተ ልማት ፕሮጀክቶች ገንዘብ ይሰጣል ፡፡ በዚህ ፕሮፖዛል ፋይናንስ
የሚደረግባቸው ፕሮጀክቶች ለፍርድ ቤት ውስብስብ እድሳት እና መሠረተ ልማት 8.0 ሚሊዮን ዶላር ፣ ለ 4.6
ሚሊዮን ዶላር ለመገልገያ ጥገና የካፒታል ፕሮጀክቶች ፣ ለአካባቢ ጥበቃ 2.0 ሚሊዮን ዶላር ፣ ለፍርድ ቤቶች /
ለፖሊስ ግንባታ ማሻሻያዎች 1.8 ሚሊዮን ዶላር እና ለኩዊንሲ የንብረት መልሶ ማልማት. 0.7 ሚሊዮን ዶላር
ይሆናሉ ተብሏል ፡፡ የካውንቲው ቦርድ አስፈላጊ በሆነው ወይም በሚፈለገው መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ
በተሻሻለው በካውንቲው የካፒታል ማሻሻያ ዕቅድ ውስጥ ከሌሎች የካውንቲ እና የማህበረሰብ መሠረተ
ልማት ፕሮጀክቶች መካከል የቦንድ ገንዘብ እንደገና ሊመድብ ይችላል።
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አርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች

4.

ጥያቄ: የአርሊንግተን ካውንቲ ዕዳን በውል ያጠናቅቃል እና አጠቃላይ የግዴታ እዳዎቹን
በከፍተኛው ዋና መጠን የ $ 23,010,000 ዶላር ፋይናንስ እና ከሌሎች የሚገኙ ገንዘቦች ጋር
ለአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች የተለያዩ የካፒታል ፕሮጄክቶች ወጭ ያድርግ?
ማብራሪያ:
ይህ ፕሮፖዛል ለአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች የካፒታል ማሻሻያ ፕሮግራም ገንዘብን ያቀርባል.
የታቀዱት ቦንዶች የሚከተሉትን ፕሮጀክቶች በገንዘብ ይደግፋሉ ተብሎ ይጠበቃል ፡፡
•

በካምፕቤል ፣ ድሬው እና ራንዶልፍ ፣ ሎንግ ብራንች እና ሆፍማን-ቦስተን የመጀመሪያ ደረጃ
ትምህርት ቤቶች ፣ ስዋንሰን እና ኬንሞር መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና የላንግስተን ሁለተኛ
ደረጃ ትምህርት ቤት ቀጣይ መርሃግብር (11,620,000 ዶላር) ላይ የእድሳት እና የወጥ ቤት እድሳት
መገንባት ፡፡

•

የሃይትስ ህንፃ ደረጃ 2 ($11,390,000)

የት / ቤቱ ቦርድ አስፈላጊ በሚሆንበት ወይም በሚፈለገው መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ በተሻሻለው የትምህርት
ቤቱ ቦርድ የካፒታል ማሻሻያ ዕቅድ ውስጥ ከሌሎች የት / ቤት ፕሮጀክቶች መካከል የቦንድ ገንዘብ እንደገና
ሊሰጥ ይችላል።

