Elección de Bonos de 2021
Katy ISD celebrará una Elección General el 1 de mayo de 2021. La elección incluirá el paquete de bonos propuesto
para 2021 desarrollado por el Comité Asesor de Bonos Comunitario (CBAC por sus siglas en inglés), que incluye las
siguientes proposiciones:
•

Proposición A: Nuevas escuelas, renovaciones, seguridad y medidas de protección, autobuses y reemplazo
de componentes de edificios $591,368,568

•

Proposición B: Tecnología para los campus y salones de clase $59,755,242

•

Proposición C: Natatorio para la Escuela Preparatoria (High School) #10 $13,842,610

•

Proposición D: Instalaciones deportivas de los campus y del distrito/reparaciones de estadios y reemplazo
de componentes $11,260,000

El Bono de 2021 incluye 400 proyectos de instalaciones y campus, incluidas cinco escuelas nuevas y una instalación
de transporte, renovaciones importantes y/o adiciones para siete campus existentes, mejoras de seguridad y de
medidas de protección, reemplazos de componentes que incluyen reemplazos de enfriadores, retechado y equipo
de cocina, actualizaciones tecnológicas y otros proyectos.

2021年債券選舉
Katy ISD將於2021年5月1日舉行普通選舉。選舉將包括由社區債券諮詢委員會（CBAC）開發的2021年擬議債券組合，
其中包括以下提案：
•

提案A：新學校，裝修，安全與安保，校車和建築部件更換 591,368,568美元

•

提案B：教室和校園技術 59,755,242美元

•

提案C：高中游泳館＃10 13,842,610美元

•

提案D：校園和學區體育設施/體育場維修和部件更換 11,260,000美元

2021年債券計劃包括400個校園和設施項目，包括五所新學校和一個交通設施，對七個現有校園的大型翻新和/或擴
建，安全和安保改進，部件更換包括冷水機更換，屋頂更換和廚房設備，技術升級和其他項目。

Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu Năm 2021
Katy ISD sẽ tổ chức một Cuộc Tổng Tuyển Cử vào ngày 1 tháng Năm, 2021. Cuộc bầu cử này sẽ bao gồm gói trái
phiếu đề xuất năm 2021 do Ủy Ban Cố Vấn Trái Phiếu của Cộng Đồng (CBAC) phát triển, trong đó bao gồm các kế
hoạch đề nghị sau đây:
•

Kế Hoạch Đề Nghị A: Các Trường Học Mới, Các Công Trình Tu Bổ, An Toàn & An Ninh, Xe Buýt, Thay Thế
Các Thiết Bị và Đồ Dùng trong Tòa Nhà $591,368,568

•

Kế Hoạch Đề Nghị B: Công Nghệ trong Lớp Học & Khu Học Xá $59,755,242

•

Kế Hoạch Đề Nghị C: Bể Bơi Trong Nhà cho Trường Trung Học Phổ Thông #10 $13,842,610

•

Kế Hoạch Đề Nghị D: Sửa Chữa Các Sân Vận Động/Cơ Sở Vật Chất Thể Dục của Khu Học Xá & Khu Học
Chánh & Thay Thế Các Thiết Bị và Đồ Dùng $11,260,000

Trái Phiếu Năm 2021 bao gồm 400 dự án dành cho khu học xá và cơ sở vật chất, bao gồm năm trường học mới và
một cơ sở vật chất vận chuyển, các công trình tu bổ chính và/hoặc bổ sung cho bảy khu học xá hiện có, các công
trình cải tiến an toàn và an ninh, các công trình thay thế bao gồm thay thế hệ thống máy lạnh, lợp lại mái và thiết bị
trong bếp ăn, nâng cấp công nghệ, và các dự án khác.

