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2021 Bond Referenda 

 2021 صدار سنداتإاستفتاءات بخصوص 

 المترو والمواصالت . 1

 أصلي حده األقصى مبلغ وتصدر سندات التزام عام ب قرضتتعاقد مقاطعة أرلینغتون على ھل  سؤال:ال
لھیئة  مختلفةیسیة رئمشاریع  لتمویل أموال أخرى متاحة، ، إلى جانب ستخدمدوالر لت 38,700,000

 ؟و النقل، والمشاة، والطرق أمشاریع المواصالتمنطقة العاصمة واشنطن وغیرھا من  نقل

 

 :الشرح

 ي مختلف أرجاءف مواصالتقترح مجموعة متنوعة من مشاریع النقل والطرق وتعزیز المشاة والمسیمول ھذا ال
یل ملیون دوالر لتمو 20.7 مقترحالمقاطعة. من المتوقع أن تبلغ قیمة المشاریع التي سیتم تمویلھا بموجب ھذا ال

 / WMATA  منطقة العاصمة واشنطن نقللھیئة  الشاملتحسین البرنامج  منجزء من حصة مقاطعة أرلینغتون 
Metro لتمویل ملیون دوالر  0.5محلیة، و وطرق شوارع ملیون دوالر لتمویل جزء من تكالیف تعبید  17.5، و

أخرى ضمن نقل مشاریع ل. یجوز لمجلس المقاطعة إعادة تخصیص أموال السندات ار واستبدالھوصیانة جس
 من وقت آلخر، إلى الحد الضروري أو المرغوب فیھ. ما یتم تعدیلھاحسب، لمقاطعةالشاملة لتحسین الخطة 
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 المحلیة والترفیھ  تمتنزھاال . 2

 أصلي حده األقصى مبلغ سندات التزام عام بوتصدر  قرضتتعاقد مقاطعة أرلینغتون على ھل  سؤال:ال
لمتنزھات محلیة رئیسیة مشاریع  لتمویل ، إلى جانب أموال أخرى متاحة، ستخدمدوالر لت 6,800,000

 ؟ومرافق ترفیھ

 

 :الشرح

المشاریع تكلفة والمشاریع الترفیھیة. من المتوقع أن تبلغ  متنزھاتمجموعة متنوعة من ال مقترحسیمول ھذا ال
  1.0، و Bluemont Park Tennis Courtملیون دوالر لمجمع  5.0 مقترحالتي سیتم تمویلھا بموجب ھذا ال
 Arlingtonمرفأ زوارق آرلینغتون ملیون دوالر ل 0.8، و رووالجس دروبملیون دوالر لبرنامج تحدیث ال

Boathouse ترفیھیة أخرى رافق وملمشاریع متنزھات . یجوز لمجلس المقاطعة إعادة تخصیص أموال السندات
 من وقت آلخر، إلى الحد الضروري أو المرغوب فیھ. ما یتم تعدیلھاحسبلمقاطعة، الشاملة لتحسین الضمن خطة 
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 البنیة التحتیة للمجتمع . 1

 أصلي حده األقصى مبلغ وتصدر سندات التزام عام ب قرضتتعاقد مقاطعة أرلینغتون على ھل  سؤال:ال
من  رئیسیة مختلفةمشاریع  لتمویل ، إلى جانب أموال أخرى متاحة، ستخدمدوالر لت 17,035,000

وتحسینات لمرافق المقاطعة في منطقة مبنى  بینھا، على سبیل المثال ال الحصر، الحفاظ على األحیاء
 ؟البنیة التحتیة في المقاطعةومشاریع أخرى لمرافق  المحاكم

 :الشرح

التي  البنیة التحتیة للمقاطعة. من المتوقع أن تبلغ المشاریعقترح مجموعة متنوعة من مشاریع مسیمول ھذا ال
ملیون  4.6، و والبنیة التحتیة لھملیون دوالر لتجدیدات مجمع المحاكم  8.0قترح مسیتم تمویلھا بموجب ھذا ال

ملیون دوالر  1.8، و ألحیاءملیون دوالر للمحافظة على ا 2.0لصیانة المرافق، و  ئیسیةدوالر للمشاریع الر
. یجوز لمجلس Quincy Propertiesتطویر عادة ملیون دوالر إل 0.7الشرطة، و  لمبنىللمحاكم / تحسینات 

تحسین الللمقاطعة والمجتمع ضمن خطة  أخرىمشاریع بنیة تحتیة لالمقاطعة إعادة تخصیص أموال السندات 
 من وقت آلخر، إلى الحد الضروري أو المرغوب فیھ. ما یتم تعدیلھاحسبلمقاطعة، الشاملة ل
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 مدارس آرلینغتون العامة . 1

 أصلي حده األقصى مبلغ وتصدر سندات التزام عام ب قرضرلینغتون على آتتعاقد مقاطعة ھل  سؤال:ال
رئیسیة مختلفة لمدارس مشاریع  لتمویل ، إلى جانب أموال أخرى متاحة، ستخدمدوالر لت 23,010,000

 ؟العامة رلینغتونآ

 :الشرح

مول من المتوقع أن تلمدارس آرلینغتون العامة. سیؤدي ھذا المقترح إلى توفیر أموال لبرنامج تحسینات شاملة 
 السندات المقترحة المشاریع التالیة:

 و  ، Randolph ، Long Branchو Campbell ، Drewفي مدارس المباني والمطابخ • تجدید 
Hoffman-Boston Elementary Schools ،Swanson وKenmore Middle Schools  ، برنامج و

Langston High School Continuation Program )11,620,000 (دوالر 

 دوالر) The Heights Building )11,390,000• المرحلة الثانیة من مبنى 

 

الشاملة تحسین الخطة أخرى ضمن  ةیمشاریع مدرسلإعادة تخصیص أموال السندات  رسایجوز لمجلس المد
 من وقت آلخر، إلى الحد الضروري أو المرغوب فیھ. ما یتم تعدیلھاحسب، مجلس المدارسل


