
EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW

TRÁI PHIẾUTRÁI PHIẾU       20222022
KHU HỌC CHÁNH ĐỐC LẬP

$275 triệu Không tăng thuế suất

22,481 
học sinh

GHI  

DANH

27,000 
học sinh

DỰ KIẾN 
NĂM 2026-2027

31,000+ 
học sinh

DỰ KIẾN 
NĂM 2031-2032

CÁC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH

• Xây mới hai trường tiểu học 
# 19 - $59 triệu 
# 20 - $63 triệu

• Mua đất cho các địa điểm tiểu học 
trong tương lai và một trung tâm 
nghiên cứu khoa học nông nghiệp 
$5 riệu

• Cải tạo các cơ sở hiện có bao gồm 
HVAC, mái che, hệ thống chiếu 
sáng, sàn, vỉa hè và khán đài phòng 
tập thể dục 
$18 triệu

• Tập trung vào việc hoàn thành các 
dự án trái phiếu hiện có bằng cách 
giải quyết lạm phát do COVID 
$130 triệu

• Thuế suất hiện hành kết hợp là $1,4575 
cho mỗi $100 giá trị tài sản. Điều 
này có nghĩa là một ngôi nhà có giá 
trị $100,000 sẽ có một hóa đơn thuế 
trường học là $1,458 mỗi năm.

• Đề xuất trái phiếu không làm tăng thuế 
suất của khu học chánh. 

• Trái phiếu sẽ được hoàn trả bằng cách 
sử dụng thuế bổ sung thu được từ việc 
xây mới và sự gia tăng giá trị tài sản trên 
những ngôi nhà hiện có. 

• EMS ISD không định giá ngôi nhà của 
bạn; Hạt Thẩm định Tarrant định giá 
ngôi nhà. 

• Thuế sẽ được miễn đối với những cư 
dân trên 65 tuổi nộp đơn xin miễn thuế 
nhà dân.

SỰ THẬT LẠM PHÁT COVID

Trong 18 tháng qua, chi phí hàng hóa và dịch vụ tăng lên, thị trường xây dựng cũng 
không kém cạnh. COVID-19 đã có tác động đáng kể đến giá xây dựng tại địa phương 
và trên toàn quốc. Các dây chuyền cung cấp các sản phẩm khác nhau, bao gồm vật 
liệu xây dựng như thép, đồng và gỗ xẻ, đã dẫn đến chi phí gia tăng đáng kể trong một 
số trường hợp. Lạm phát luôn được tính đến khi một dự án trái phiếu được định giá. 
Tuy nhiên, ảnh hưởng của COVID-19 hiện đã khiến chi phí lạm phát ngày càng rõ rệt, 
trong đó chi phí xây dựng tăng chưa từng có. Do đó, chương trình trái phiếu năm 2022 
được đề xuất bao gồm chi phí ước tính để giải quyết lạm phát do COVID.

Tổng quan

Theo khuyến nghị của Ủy 
ban Kế hoạch Trái phiếu 
của công dân, Hội đồng 
Quản trị EMS ISD đã bỏ 
phiếu nhất trí tổ chức cuộc 
bầu cử trái phiếu trị giá 
$275 triệu vào thứ Bảy, 
ngày 7 tháng 5 năm 2022.

Các lĩnh vực trọng tâm 
của Ủy ban Kế hoạch 
Trái phiếu 
• Xây dựng trường học 

để giải quyết số lượng 
học sinh ghi danh tăng 
nhanh trong ngắn hạn

• Mua đất cho các cơ sở 
trường học trong tương 
lai để phù hợp với sự 
gia tăng học sinh ghi 
danh trong dài hạn và 
hỗ trợ các chương trình 
mở rộng

• Thay thế cơ sở vật chất 
cũ kỹ/thiếu thốn

• Lập kế hoạch cho vấn đề 
lạm phát và các khoản 
dự phòng cho COVID

emsisd.com/2022bond

phiếu bầu và thông tin biểu quyết trên trang 2

http://emsisd.com/2022bond


Thông tin phiếu
Tất cả các khu học chánh của Texas phải đưa 
ngôn ngữ vào lá phiếu trưng cầu về trái phiếu 
rằng việc chấp thuận trái phiếu của trường sẽ 
dẫn đến việc tăng thuế tài sản. Nếu cử tri chấp 
thuận đề xuất trưng cầu dân ý năm 2022 thì các 
khoản thuế thu được từ việc gia tăng xây dựng 
mới và giá trị trên những ngôi nhà hiện có được 
ước tính tạo ra đủ thu nhập thuế bổ sung để khu 
học chánh có thể hoàn thành chương trình trái 
phiếu năm 2022 mà không cần tăng thuế suất 
hoặc sư dụng ngân sách hoạt động hàng ngày 
của khu học chánh đang dùng để trả tiền lương, 
vật tư, điện nước và các chi phí hoạt động khác.

“VIỆC PHÁT HÀNH $275.000.000 TRÁI PHIẾU DO KHU HỌC 
CHÁNH ĐỘC LẬP EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW THỰC HIỆN CHO 
CÁC CƠ SỞ TRƯỜNG HỌC VÀ MUA CÁC KHU ĐẤT CẦN THIẾT CHO 
CÁC CƠ SỞ TRƯỜNG HỌC VÀ ÁP MỨC THUẾ ĐỦ ĐỂ TRẢ GỐC VÀ 
LÃI SUẤT TRÊN TRÁI PHIẾU. ĐÂY LÀ MỨC GIA TĂNG THUẾ TÀI SẢN.”

Các cử tri sẽ bỏ một lá phiếu “ĐỒNG Ý” hoặc 
“KHÔNG ĐỒNG Ý”:

Thông tin phiếu bầu

Chi tiết bỏ phiếu

Quét để đăng ký Ngày cuối đăng kí bỏ phiếu:  
Thứ năm, ngày 7 tháng 4 

Bỏ phiếu sớm tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu sớm nào của Hạt Tarrant: 
25 tháng 4 đến 3 tháng 5

Ngày Bỏ phiếu tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu nào của Hạt Tarrant: 
7 giờ sáng đến 7 giờ tối
Thứ 7, ngày 7 tháng 5

Link đăng kí 
vrapp.sos.state.tx.us 

Tìm hiểu thêm tại emsisd.com/2022bond

EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW

TRÁI PHIẾUTRÁI PHIẾU       20222022
KHU HỌC CHÁNH ĐỐC LẬP

http://vrapp.sos.state.tx.us
http://emsisd.com/2022bond

