Ban Quản Trị CFISD đã biểu quyết để yêu cầu tổ
chức một cuộc bầu cử trái phiếu vào ngày 10
tháng Năm. Các hạng mục dự án sau đây được
bao gồm trong gói trái phiếu toàn khu học chánh
được khuyến nghị bởi Ủy Ban Quy Hoạch Dài Hạn
Do Cộng Đồng Chủ Trì:

An ninh/An toàn
•
•
•
•
•
•

Tiền sảnh được bảo đảm với cửa có còi
bấm tại các khu học đường;
Bổ sung camera an ninh bên trong/bên
ngoài;
Bổ sung các nút hoảng loạn “bị nhốt”;
Các điểm truy cập đầu đọc thẻ bổ sung;
Kính chịu lực/chống đạn tại các lối và
cửa ra; và
Trao đổi liên lạc khẩn cấp cải tiến.

Tăng trưởng học sinh
Trường học mới, địa điểm, cơ sở vật chất
hỗ trợ và xe buýt phục vụ nhu cầu ghi danh
tăng

•
•
•
•
•

3 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở;
Mua đất cho các khu vực trường học trong
tương lai;
Bể bơi (Sân Vận Động Pridgeon);
Kho Dự Án Khoa Học Nông Nghiệp; và
Nhà Kho Phân Phối Dịch Vụ Thực Phẩm.

Giao thông
•

•
•

Bổ sung xe buýt để phục hồi các dịch vụ
giao thông;

Bổ sung xe buýt để đáp ứng sự tăng
trưởng học sinh; và

Trung Tâm Giao Thông đáp ứng sự tăng
trưởng ở phần tây nam của khu học chánh.

Công nghệ
•
•
•
•

Nâng cấp cơ sở hạ tầng;
Thay thế công nghệ cũ;
Mạng không dây tốc độc cao và truy cập
internet được cải thiện; và
Nâng cấp công nghệ giảng dạy.

Cơ sở vật chất học
đường/Hỗ trợ Cải
thiện
• Các cải tạo và bổ sung chính (Adam
ES, Bane ES, Watkins MS)

Trái phiếu 2014 tổng cộng ... $1.2 tỷ
Để biết thêm về
Trái Phiếu 2014 bao
gồm tác động thuế
suất, thời gian và địa
điểm bỏ phiếu, truy
cập: www.cfisd.net/
bond2014.

• Đồng-/Giáo trình dạy bổ sung (sàn
khiêu vũ, tấm phản âm di động, nghệ
thuật nấu ăn và phòng thí nghiệm
thực phẩm, đường chạy tại tất cả các
trường trung học cơ sở, Sân Vận Động
Pridgeon)
• Bảo Vệ Tài Sản (sửa chữa kết cấu;
thay thế mái; cải thiện cống; thay thế
gạch lá; nâng cấp hệ thống ánh sáng
bên ngoài; thay thế hệ thống điều hòa;
thay thế hệ thống báo cháy)

