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E 
ਿਸਏਰਾ ਜਆੁਇਟੰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕਾਲੇਜ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਬ�ਡ ਿਵਧਅੇਕ E 

 

            ਿਵਧਅੇਕ E ਦਾ ਿਨਰਪਖੱ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਪਲੈਸਰ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ  

ਇਹ ਿਵਧੇਅਕ, ਜੇ ਉ�ਥੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਚਪਨ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਸਏਰਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕਾਲੇਜ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀ, 
ਿਸਏਰਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕਾਲੇਜ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਸਕੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਿਜਲਹ੍ ਾ ਨੰਬਰ 4, ਰੌਿਕਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕ�ਪਸ ਿਵਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ (ਇੱਥੇ "ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ") ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 
ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬ�ਡਸ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ $350,000,000 (ਿਤੰਨ ਸ ੌਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਕੱੁਲ ਿਪਰ੍ੰਸੀਪਲ ਹੋਵੇਗੀ।  ਬ�ਡਸ ਤ� 
ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਵਧੇਅਕ E, ਜੋ ਇਸ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤ� ਅੱਗੇ ਹੈ, ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬ�ਡਸ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਦਾ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਅੰਦਰ 
ਟੈਕਸਯੋਗ ਸੰਪੱਤੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਟੈਕਸ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ  ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਬ�ਡ ਨੂ ੰਿਨਧੀ�ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਉ�ਚਤਮ ਟੈਕਸ ਦਰ ਇਸ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਇੱਕ ਆਮ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬ�ਡ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਨਧੀ�ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੈ।  ਕਾਨੂਨੰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬ�ਡਸ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਤੀ 
ਟੈਕਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੇ ਤ� ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵ� ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਅਿਜਹੇ ਬ�ਡ ਦੇ ਜਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਦੋ-ਿਤਹਾਈ ਜਾਂ 55% ਮਤਦਾਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ 55% ਮਨਜ਼ੂਰੀ 
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ  ਵੱਲ�  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ: 

• ਬ�ਡ ਤ� ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ਼ ਮਤਪੱਤਰ ਿਵਧੇਅਕ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦਸ਼ੇ ਲਈ ਨਹ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ 
ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ; 

• ਕਾਲੇਜ ਪੱੁਜਣਯੋਗਤਾ, ਸੁਰੱਿਖਆ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਟਰ੍ਾਂਸਫਰ, ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਨਾਮਾਂਕਣ ਰਝੁਾਨ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਿਵੱਚ ਕਮੀ, ਕਲਾਸ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸੂਚਨਾ 
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ  ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੌਕਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ; 

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਔਿਡਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਬ�ਡ ਤ� ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਿਸਰਫ਼ ਮਤਪੱਤਰ ਿਵਧੇਅਕ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਰਚ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; 

• ਬ�ਡ ਤ� ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਿਵੱਤੀ ਔਿਡਟ ਉਦ� ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ� ਤੱਕ ਬ�ਡ ਤ� ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚ ਨਹ� ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ; 

• ਬ�ਡ ਤ� ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਗਿਰਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

 
ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ  ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਬ�ਡਸ ਪਰ੍ਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਤ� ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਿਵਆਜ ਭੁਗਤਣਗੇ ਅਤੇ ਬ�ਡਸ ਦੀ ਪੱੁਗਣ ਰਾਸ਼ੀ ਕਨੂੰਨ ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ 
ਅਿਧਕਤਮ ਰਾਸ਼ੀ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। 

 
ਇਸ ਿਵਧੇਅਕ ‘ਤੇ “ਹਾਂ” ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਵੋਟ ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ  ਨੂੰ $350,000,000 ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਬ�ਡਸ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ 
ਬ�ਡਸ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤ� ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

 
ਇਸ ਿਵਧੇਅਕ ‘ਤੇ “ਨਹ�” ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਵੋਟ ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ  ਦੁਆਰਾ ਬ�ਡਸ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ। 
ਇਹ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 9500 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ ਪਲੈਸਰ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਕਾ�ਟੀ ਕਾ�ਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ�  ਪਰ੍ਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਜੇਰਾਲਡ ਓ. ਕਾਰਡਨ ਕਾ�ਟੀ ਕਾ�ਸਲ 

ਐਸ/ਿਬਰ੍ਅਨ ਆਰ. ਿਵਟਜ਼ 
ਿਡਪਟੀ ਕਾ�ਟੀ ਕਾ�ਸਲ 

“ਪੂਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤ� ਲਈ ਕੋਡ/ਿਮਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ/ਿਰਟਾਇਰਡ ਸੈਿਨਕਾਂ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ, ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ/ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਸਹਲੂਤਾਂ, ਸਾਜ਼ੋ-
ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਿਨਰਮਾਣ, ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ 
ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੀ ਿਸਏਰਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕਾਲੇਜ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਰਾਂ ਤੇ 
$350,000,000 ਦੇ ਬ�ਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਸਤਨ 1.7 ਸ�ਟ/$100 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮੁੱਲ ($18,000,000 
ਸਲਾਨਾ) ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ� ਿਕ ਬ�ਡ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ/ਔਿਡਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ੍ਬੰਧਕ 
ਤਨਖਾਹਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹ�, ਅਤ ੇਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾਏਗਾ?” 
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ਿਵਧਅੇਕ E ਪਰ੍ਜੋਕੈਟਾ ਂਦਾ ਪਰੂਾ ਟਕੈਸਟ 

ਿਸਏਰਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕਾਲੇਜ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ ਰੌਕਿਲਨ ਕ�ਪਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ, ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਯਗੋ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸਬਧੰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇਜ 
ਅਤੇ ਕਰੀਅਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਪੁੱਜਣਯਗੋ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।   ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ, ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਲੇਜ ਟਰ੍ ਾਂਸਫਰ 
ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁੱਦੇ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, ਬੁਿਨਆਦੀ ਮੁਰੰਮਤਾਂ, ਕਾਰਜਬਲ ਨੌਕਰੀ ਸਬਧੰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕ�ਪਸ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਯੋਗ 
ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਪੱੁਜਣਯੋਗ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਸਥਾਨਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਿਕਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ 
ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਿਧਆਨ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ ਉ�ਚ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਯਨੂੀਵਰਿਸਟੀ ਟਰ੍ਾਸਂਫਰ ਿਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਰੋਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 

(i) ਪਰੁਾਣੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾ ਂਨੂ ੰਕਡੋ ਅਤ ੇਮਜੌਦੂਾ ਿਮਆਰਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਿਲਆਉਣਾ ਤਾ ਂਜ ੋਸਾਡ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ;ੇ 

(ii) ਸਥਾਨਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਲਈ ਉਿਚਤ ਮੁਲੱਾ ਂ ‘ਤ ੇ ਕਾਲੇਜ �ਿੈਡਟਸ, ਪਰ੍ਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤ ੇ ਨੌਕਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾ ਂ ਲਈ ਮਕੌ ੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤ ੇ ਚਾਰ-ਸਾਲਾ ਕਾਲੇਜਾ ਂ ਅਤ ੇ
ਯਨੂੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂਿਵੱਚ ਟਰ੍ਾਸਂਫਰ ਵਧਾਉਣਾ; 

(iii) ਪੁਿਲਸ, ਅਗੱ ਿਵਭਾਗ, ਨਰਿਸਗੰ, ਪਰੈਾਮਿੈਡਕ, ਿਵਿਗਆਨ ਅਤ ੇ ਟਕੈਨਾਲੋਜੀ ਿਵਚੱ ਹਰ ਉਮਰ ਦ ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਸਬਧੰੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇ
ਕਾਰਜਬਲ ਿਤਆਰੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਨਾ; 

(iv) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਇਸ ਿਵਧਅੇਕ ਮਤੁਾਬਕ ਇਕਠੱਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸਾਰਾ ਪਸੈਾ ਸਥਾਨਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦ ੇਸਿਹਯਗੋ ਲਈ ਸਾਡ ੇਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰ ੇਿਵਚੱ ਹੀ ਰਹਗੇਾ, ਅਤ ੇ
ਰਾਜ ਵਲੱ�  ਨਹ� ਿਲਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾ ਂਹਰੋ ਉਦਸ਼ੇਾ ਂਲਈ ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜਾਏਗਾ; 

(v) ਸਥਾਨਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਲਾਗਤ-ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਉ�ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਨਾ; 

(vi) ਿਵਤੱੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਬਧੰੀ ਸਖਤ ਸਰੁਿੱਖਆ ਉਪਾਵਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਿਜਹਨਾ ਂਿਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

(a) ਸਾਰ ੇਖ਼ਰਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਤੁਤੰਰ ਿਵਤੱੀ ਔਿਡਟਾ ਂਦ ੇਅਧੀਨ ਹਣੋਗ,ੇ 

(b) ਪਰ੍ਬੰਧਕਾ ਂਦੀਆ ਂਤਨਖਾਹਾ ਂਅਤ ੇਪਨੈਸ਼ਨਾ ਂਲਈ ਿਕਸ ੇਪਸੈ ੇਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, 

(c) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਤੁਤੰਰ ਨਾਗਿਰਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਮਟੇੀ ਿਨਯਕੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਕ ਸਾਰਾ ਪਸੈਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਦ ੇਮਤੁਾਬਕ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ  ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵਖ ੇਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਨ: 
 

ਪਰ੍ੋਜਕੈਟ, ਜ:ੋ 
ਸਥਾਨਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਪੁਜੱਣਯਗੋ ਿਸਿੱਖਆ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਨ: 

 
ਕਾਰਜਬਲ ਨੌਕਰੀ ਸਬਧੰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇਿਸਿੱਖਆ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀਆ ਂਪਰੁਾਣੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾ ਂਨੂ ੰਠੀਕ ਕਰਨਾ 

• ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤ� ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਡਸ ਅਤੇ ਿਮਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। 

• 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰ੍ਕਚਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਰੁੰਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ, 
ਨਲਿਕਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਪ, ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਕੈਿਨਕਲ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਾਬ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆਂ। 

• ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। 

• ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਆਰਾਂ ਤੱਕ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ। 

• ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਰਤ� ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ। 

• ਨਵਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕ�ਦਰ, ਿਵਿਗਆਨ ਭਵਨ, ਿਸਖਲਾਈ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ। 

• ਉਹਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਬਲ ਿਸਖਲਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ 
ਨਵੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

***ਤੁਸ� ਇਸ ਿਵਧਅੇਕ ਦ ੇਪਰੂ ੇਟਕੈਸਟ ਦ ੇਬਾਅਦ ਿਵਧਅੇਕ ਦਲੀਲਾ ਂਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ*ੋ** 

http://www.elections.saccounty.net/
http://www.elections.saccounty.net/
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ਨੌਕਰੀ ਸਬਧੰੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਕਾਲੇਜ ਟਰ੍ਾਸਂਫਰ ਅਤ ੇਸਾਬਕਾ ਫਜੌੀ ਸਿਹਯੋਗ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਨਾ: 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰਚਾਰ-ਸਾਲਾ ਦੀਆ ਂਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱਚ ਟਰ੍ਾਸਂਫਰ ਹਣੋ ਿਵਚੱ ਮਦਦ ਲਈ ਕਲਾਸਰਮੂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 

• ਸਥਾਨਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਕਾਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਿਬਹਤਰ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਡਪਲੋਮੇ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਿਡਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਥਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ/ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ। 

• ਵੈਸਟ ਪਲੈਸਰ ਿਵੱਚ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ - ਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 4-ਸਾਲਾ ਿਡਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। 

• ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਉ�ਨਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਪਰ੍ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੰੂ ਆਧੁਿਨਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਉ�ਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਵਿਗਆਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ, ਗਿਣਤ (STEM) 
ਅਤੇ ਮੈਡੀਿਸਨ। 

• ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। 

• ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ, ਨਰਿਸੰਗ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਨੰੂ ਆਧੁਿਨਕ ਬਣਾਉਣਾ। 

• ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆ ਂਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਅਤੇ ਪਰ੍ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਿਵਿਗਆਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੰੂ ਆਧੁਿਨਕ ਬਣਾਉਣਾ। 

 
 
 
 

ਿਵਤੱੀ ਜਵਾਬਦਹੇੀ 

ਇਸ ਬ�ਡ ਿਵਧੇਅਕ ਿਵਚੱ ਜਵਾਬਦਹੇੀ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾ ਂਹਨ, ਿਜਹਨਾ ਂਿਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
1. ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ ਕ�ਪਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲ�  ਨਹ� ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।   
2. ਪਰ੍ਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਿਕਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

3. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਿਰਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ 
ਸਾਲਾਨਾ ਔਿਡਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

4. ਪਰ੍ਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹ�। ਇਸ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਵੱਲ�  ਅਿਧਕਾਰਤ ਬ�ਡਸ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਤ� ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਿਸਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ, ਉਸਾਰੀ, 
ਮੁੜ ਿਨਰਮਾਣ, ਬਹਾਲੀ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ, 
ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇਜ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਦੀਆ ਂਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

5. ਿਵਤੱੀ ਜਵਾਬਦਹੇੀ। ਇਹਨਾ ਂਪਰ੍ਜੋਕੈਟਾ ਂ ‘ਤ ੇਬ�ਡ ਦ ੇਪਸੈ ੇਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਖਤ ਿਵੱਤੀ ਜਵਾਬਦਹੇੀ ਸ਼ਰਤਾ ਂਦ ੇਅਧੀਨ ਹ।ੈ ਕਨੂਨੰ ਦ ੇਮਤੁਾਬਕ, ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਅਤ ੇਿਵੱਤੀ 
ਔਿਡਟ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ,ੇ ਅਤ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰ ੇਬ�ਡ ਖ਼ਰਿਚਆ ਂਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਇਕੱ ਸਤੁਤੰਰ ਨਾਗਿਰਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੱ�  ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਕ 
ਉਹ ਪਸੈਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤ ੇਮੁਤਾਬਕ ਅਤ ੇਦੱਸ ੇਮਤੁਾਬਕ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਗਿਰਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਮਟੇੀ ਿਵਚੱ ਦੂਿਜਆਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ,ੈ 
ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਰਦਾਤਾਵਾ ਂਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਕਾਰਬੋਾਰੀ ਸਗੰਠਨ ਅਤ ੇਇਕੱ ਬਜ਼ਰੁਗ ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਦਾ ਸਗੰਠਨ। ਨਾਗਿਰਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਮਟੇੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ 
ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਜਾ ਂਿਵਕਰਤੇਾਵਾ ਂਨੂ ੰਪੇਸ਼ ਹਣੋ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹ।ੈ 

 
ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਿਵੱਚ ਫਰਨੀਚਰ, ਉਪਕਰਨ, ਭਵਨ ਿਨਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ, ਅਤੇ ਇਹ ੋ ਿਜਹੀ 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ/ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਪਰ੍ਬੰਧਨ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਿਲਤ ਫੁਟਕਲ ਖ਼ਰਚ, ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸਦਾ 
ਿਹੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉ�ਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਿਧਕਾਰਤ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਿਸਖਲਾਈ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਉਪਕਰਨਾਂ 
ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਿਵੱਤੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ, ਸਹੂਲਤ ਅਿਧਐਨਾਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੀਿਖਆਵਾਂ, ਸਹੂਲਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ, 
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਿਧਐਨਾਂ (ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ, ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਨਰੀਖਣ ਸਮੇਤ), ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਟਾਈਆਂ 
ਗਈਆਂ ਕਾਲੇਜ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਦੀ ਅਸਥਾਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੀਆ ਂਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤ� ਪੇਸ਼ਗੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਅੰਤਿਰਮ ਪੈਸੇ ਸਮੇਤ। 
ਉ�ਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਮੁਰੰਮਤ, ਨਿਵਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਿਕਨ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਕੁਝ 
ਜਾਂ ਸਾਰ:ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਰੈਸਟਰੂਮਸ ਨੰੂ ਨਿਵਆਉਣਾ; ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਨਲਿਕਆ ਂਦੀਆ ਂਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆ ਂਦੀ ਬਦਲੀ; ਤਾਪ, ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ 
ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਦਲੀ; ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਫੋਟੋਵੋਲਟੈਕ/ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਸ ਸਮੇਤ; ਟੱੁਟੀਆ ਂਛੱਤਾਂ,  
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ਿਖੜਕੀਆਂ, ਕੰਧਾਂ, ਦਰਵਾਿਜਆ,ਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੁਹਾਿਰਆ ਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਦਲੀ; ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਨਵ� ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇਮਾਰਤਾਂ; ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਨੁਕੂਿਲਤ ਕੰਿਪਊਟਰਾਂ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਡਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਿਬਜਲੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆ ਂਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ; ਭੂਚਾਲ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਆਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਨੁਪਾਲਣ ਿਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੰੂ 
ਠੀਕ ਕਰਨਾ; ਅੱਗ ਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ, ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਦਲੀ; ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ; ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਜਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ; ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕ�ਦਰ, ਲੈਕਚਰ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਿਵਸਤਾਰ ਜਾਂ ਮੁੜ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ; ਪਾਰਿਕੰਗ ਲੌਟਸ/ਪਾਰਿਕੰਗ 
ਗੈਰਾਜ(ਜਾਂ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਿਕੰਗ ਲੌਟਸ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵ� ਪਰਤ ਿਵਛਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ; ਵਾਹਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਟਰ੍ ੈਿਫਕ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ 
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ; ਰਸਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪਗਡੰਡੀਆਂ, ਪੈਦਲ ਪੁਲ, ਟਰ੍ ੈਿਫਕ ਕ�ਦਰ, ਿਵਹੜੇ; ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ; 
ਅੰਦਰਲੀਆ ਂਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆ ਂਰੋਸ਼ਨੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆ ਂਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ; ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲਵਾਂ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਟੂਟੀਆ ਂਸਬੰਧੀ 
ਹੋਰ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ; ਬਹ-ੁਵਰਤ� ਵਾਲੇ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਅਤੇ ਪਰ੍ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਿਵਿਗਆਨ ਭਵਨ, ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਿਵਜੁਅਲ ਅਤੇ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਸਹੂਲਤਾਂ, 
ਿਸਖਲਾਈ ਵਸੀਲੇ ਕ�ਦਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਹਾਤੇ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕ�ਦਰ, ਸਹਾਇਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੇਵਾ/ਕ�ਪਸ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਸੀਲਾ ਕ�ਦਰ, 
ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀਆ,ਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੇਵਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਬਦਲੀ, ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਜਾਂ ਿਵਸਤਾਰ; ਬਕਾਇਆ ਲੀਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਫਾਈਨ�ਸ ਕਰਨਾ; ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ 
ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ; ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ; ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਿਖੜਕੀ 
ਪਰ੍ਣਾਲੀਆ ਂ ਨੰੂ ਊਰਜਾ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆ ਂਨਾਲ ਬਦਲਣਾ; ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਪ ਰੋਕਣ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਸਰ ਤ� ਬਚਾਅ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆ ਂਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਨਾ; ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ; ਅੱਗ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਲਾਰਮ, 
ਧੂੰ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਿਛੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜੇ; ਟੱੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋੜੀ ਦੀ ਪਗਡੰਡੀਆ,ਂ ਖ਼ਰਾਬ ਲੱੁਕ ਦੀ 
ਬਦਲੀ; ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡਾਂ, ਘੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ/ਠੀਕ ਕਰਨਾ; ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੰੂ ਢਾਹੁਣਾ; ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ, 
ਿਜਵ� ਸੁਰੱਿਖਆ (ਿਨਗਰਾਨੀ) ਕੈਮਰੇ, ਚੋਰ ਅਲਾਰਮ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਡੰਡੇ, ਬਾਹਰਲੀਆ ਂਰੋਸ਼ਨੀਆ,ਂ ਵਾੜ, ਦਰਵਾਜੇ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ; ਬਾਹਰਲੀ ਸਟਡੀ ਅਤੇ 
ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ; ਅੰਦਰਲੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਪੇਿਟੰਗ, ਕੰਧ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਪਲਸਤਰ ਦੀ ਬਦਲੀ; ਹੜਹ੍  ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ 
ਪਰ੍ਣਾਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ; ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਸਾਈਟ ਪਾਰਿਕੰਗ, ਉਪਯੋਿਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰ੍ਾ�ਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਰਸਿਤਆਂ ਨੰੂ ਠੀਕ 
ਕਰਨਾ।  ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਬਕਾਇਆ ਲੀਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਫਾਈਨ�ਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਫਰਾਸਟਰ੍ਕਚਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲੇਿਕਨ 
ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੈ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਿਡਵਾਈਸਾਂ, ਸਰਵਰਾਂ, 
ਸਿਵੱਚਾਂ, ਰਾਊਟਰਾਂ, ਮਾਿਡਯੂਲਸ, ਧਵਨੀ ਪਰ੍ੋਜੈਕਸ਼ਨ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆ,ਂ ਿਪਰ੍ੰਟਰਾਂ, ਿਡਜੀਟਲ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ, ਵੋਇਸ-ਓਵਰ-IP, ਸੰਚਾਰ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆ,ਂ ਔਡੀਓ/ਿਵਜੁਅਲ ਅਤੇ 
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆਂ, ਕਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਨੈ�ਟਵਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ/ ਫਾਇਰਵਾਲ, ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ਕਨੈਕਟੀਿਵਟੀ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆਂ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਫਰਾਸਟਰ੍ਕਚਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਿਵਿਵਧ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਉਪਕਰਨ, ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ, ਫਾਈਬਰ/ਕੌਪਰ ਇੰਫਰਾਸਟਰ੍ਕਚਰ, ਫੋਨਾਂ, ਪਛਾਣ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਡਾਂ ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ। ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ 
ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਆਮ ਿਸੱਿਖਆ ਕਲਾਸਰੂਮਸ, ਰਸਾਇਣ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਲਾਈਡ ਿਸਹਤ, ਕਲਾ/ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ, ਗਿਣਤ, 
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਪਲਾਇਡ ਸਾਇੰਿਸਜ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਿਵਕਾਸ, ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ 
ਿਵਿਗਆਨਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੰੂ ਨਿਵਆਉਣਾ। 

ਬ�ਡ ਤ� ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ  ਦੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਤ� ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਿਵੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਵਰਤ� ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਜਟ ਇੱਕ 
ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ  ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤ� ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਲਾਗਤ ਉਦ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦ� 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਾਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਉਸਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆ ਂਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 
ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਦੀਆ ਂਅੰਿਤਮ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉ�ਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹ� ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। 
ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੰੂ ਢਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਿਦਰ੍ ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਧ 
ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਿਲਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਕ�ਪਸ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਲਾਗਤ-ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੀ ਨਵ� ਉਸਾਰੀ, ਨਿਵਆਉਣ ਜਾਂ 
ਮੁੜ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਈਟ ਿਤਆਰੀ/ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਂਘੇ, ਿਸੰਜਣ, ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਲਾਈਨਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭੂਿਦਰ੍ਸ਼ 
ਿਨਰਮਾਣ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ, ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ, ਅੱਗ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਗ-ਅਿਧਕਾਰਾਂ, ਲਸੰਸਾਂ ਜਾਂ 
ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ। ਬ�ਡਸ ਤ� ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਬ�ਡ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਵਜ� ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ  ਦੇ 
ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ  ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ�ਡ ਤ� ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਰਚ 
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬ�ਡਸ ਤ� ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਜਮਹ੍ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ § 53410 ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
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ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ 

 
$350,000,000 

ਿਸਏਰਾ ਜਆੁਇਟੰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕਾਲੇਜ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਸਕੂਲ ਸਹੂਲਤਾ ਂਸਧੁਾਰ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਨ.ੰ 4 (ਰਕੌਿਲਨ ਏਰੀਆ ਕ�ਪਸ) ਦ ੇਸਬਧੰ ਿਵਚੱ ਟਕੈਸ ਦਰ ਸਟਟੇਮ�ਟ 

ਆਮ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬ�ਡ 

 
ਿਸਏਰਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕਾਲੇਜ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਸਕੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਨੰ. 4 (ਰੌਕਿਲਨ ਏਰੀਆ ਕ�ਪਸ) (“ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ”) ਿਵੱਚ 4 ਜੂਨ, 2018 ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ 
ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ  ਦੇ ਬ�ਡਸ ਿਵੱਚ $350,000,000 ਤੱਕ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਬ�ਡਸ ਨੰੂ 
ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੇਿਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ�ਡਸ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ (ਿਪਰ੍ੰਸੀਪਲ) ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ  ਿਵੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ad 
valorem ਟੈਕਸ ਤ� ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ� ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ 9400-9404 ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਿਵੱਚ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤ�, ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰ੍ਮਾਣਨਯੋਗ ਕਾਰਕਾਂ ਤ� ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਿਬਹਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ 
ਪਰ੍ੋਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ। 

 
ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ  ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਮੱੁਲ-ਿਨਰਧਾਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

 
1. ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦਰ, ਜੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ� ਉਪਲਬਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਮੱੁਲ-ਿਨਰਧਾਰਨ ਦੇ ਪਰ੍ੋਜੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ, ਬ�ਡ ਕਰਜ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ 

ਸਮੱੁਚੀ ਿਮਆਦ ‘ਤੇ ਇਹ ਬ�ਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਿਬਹਤਰ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਮੱੁਲ-ਿਨਰਧਾਰਨ ਦਾ 
$0.017 ਪਰ੍ਤੀ $100 ਹੈ (ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਮੱੁਲ ਦਾ $17 ਪਰ੍ਤੀ $100,000) ਹੈ। 

 

2. ਉ�ਚਤਮ ਟੈਕਸ ਦਰ, ਜੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ� ਉਪਲਬਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਮੱੁਲ-ਿਨਰਧਾਰਨ ਦੇ ਪਰ੍ੋਜੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ, ਇਹ ਬ�ਡ 
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਿਬਹਤਰ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਮੱੁਲ-ਿਨਰਧਾਰਨ ਦਾ $0.017 ਪਰ੍ਤੀ 
$100 ਹੈ (ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਮੱੁਲ ਦਾ $17 ਪਰ੍ਤੀ $100,000) ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਦਰ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 
ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। 

 
3. ਟੈਕਸ ਦਰ, ਜੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ� ਉਪਲਬਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮੱੁਲ-ਿਨਰਧਾਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ, ਬ�ਡਸ ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਿਵਕਰੀ ਦੇ 

ਬਾਅਦ ਅੰਿਤਮ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ�ਡਸ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਿਬਹਤਰ ਅਨੁਮਾਨ, ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 2058-59 ਿਵਚੱ  
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਮੱੁਲ-ਿਨਰਧਾਰਨ ਦਾ $0.017 ਪਰ੍ਤੀ $100 ਹੈ (ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਮੱੁਲ-ਿਨਰਧਾਰਨ ਦਾ $17 ਪਰ੍ਤੀ $100,000) ਹੈ। 

 
4. ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਿਬਹਤਰ ਅਨੁਮਾਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦ� ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਰ ੇ

ਬ�ਡਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ $685 ਿਮਲੀਅਨ ਿਵੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

 
ਮਤਦਾਤਾ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਿਕ ਅਨੁਮਾਨਤ ਟੈਕਸ ਦਰ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਸੂਚੀਆ ਂਿਵੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਮੱੁਲ (ਮਾਰਕੀਟ ਮੱੁਲ ਨਹ�) ‘ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ 
ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਿਵੱਚ� ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਛੋਟ, ‘ਤੇ ਉ�ਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਘੱਟ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 
ਲੱਗੇਗਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਮੱੁਲ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ 
ਿਬਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 
ਸਾਰ ੇਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਰਫ਼ ਪਰ੍ੋਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ੀਆ ਂਅਿਧਕਤਮ 
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ਰਾਸ਼ੀਆ ਂਨਹ� ਹਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬੱਧ ਨਹ� ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਸੇਵਾ, ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ, ਬ�ਡ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ 
ਿਭੰਨਤਾਵਾਂ, ਵੇਚੇ ਗਏ ਬ�ਡਸ ਦੀ ਔਸਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਉਪਲਬਧ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ, ਬ�ਡਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਅਸਲੀ ਮੱੁਲ-ਿਨਰਧਾਰਨਾਂ 
ਿਜਹੇ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਤ� ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਉ�ਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ 
ਸਮ� ‘ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਬ�ਡਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ  ਵੱਲ�  ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸਲੀ ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ, 
ਿਜਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਬ�ਡਸ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਬ�ਡ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸਲੀ ਭਿਵੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਮੱੁਲ ਿਨਰਧਾਰਨ ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ  ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੱੁਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨੀਕਰਣ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਮੱੁਲ-ਿਨਰਧਾਰਕ ਵੱਲ�  
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 
ਐਸ/ਿਵਲੀਅਮ ਐਚ. ਡੁਨਕੈਨ, IV 
ਸੁਪਰਡ�ਟ/ਪਰ੍ੈਜੀਡ�ਟ 
ਿਸਏਰਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕਾਲੇਜ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ 

 
 

ਿਵਧਅੇਕ ਦ ੇਪਖੱ ਿਵਚੱ ਬਿਹਸ 

 
ਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਪੁੱਜਣਯੋਗ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ ਲਈ ਿਪਛਲਾ ਬ�ਡ ਿਵਧੇਅਕ 1957 ਿਵੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਦ� ਇਸ ਿਵੱਚ 1,500 ਤ� ਵੀ ਘੱਟ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ ਿਵੱਚ 
22,000 ਤ� ਵੱਧ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੜਹ੍  ਰਹ ੇਹਨ। ਲੇਿਕਨ ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਲਾਸਰੂਮਸ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਿਮਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੋਡਸ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਿਵਧੇਅਕ E ਿਸਏਰਾ ਦੀ ਿਵਿਗਆਨ, ਗਿਣਤ, ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱਿਖਆ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 
- ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਪਿੁਲਸ, ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾ,ਂ ਪਰੈਾਮੈਿਡਕਸ ਅਤ ੇਨਰਸਾ ਂਲਈ ਸਹਲੂਤਾ ਂਦਾ ਸਧੁਾਰ ਅਤ ੇਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜ�ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫਜੌੀਆ ਂਦੀਆ ਂ
ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤ ੇਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ। 

ਿਵਧੇਅਕ E ਰਾਜ ਨੂ ੰਪੈਸਾ ਲੈਣ ਤ� ਅਤ ੇਉਹਨਾ ਂਨੂ ੰਿਕਤ ੇਹਰੋ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤ� ਰਕੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਔਿਡਟਾ ਂਅਤ ੇਇਸ ਬਾਰ ੇਨਾਗਿਰਕ/ਕਰਦਾਤਾਵਾ ਂਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਕ ਪੈਸਾ ਿਕਵ� 
ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ। 

ਿਵਧੇਅਕ E ਪੈਸ ੇਨੂ ੰਪਰ੍ਬਧੰਕਾਂ ਦੀਆ ਂਤਨਖਾਹਾ,ਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਂਜਾ ਂਫ਼ਾਇਿਦਆ ਂਿਵਚੱ ਜਾਣ ਤ� ਰਕੋ ਕੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਧੇਅਕ E ‘ਤੇ ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ ਨੰੂ 50-ਸਾਲਾ ਪਰੁਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾ ਂਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਅਤ ੇਮੁਰਮੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵੇੇਗਾ ਤਾ ਂਜ ੋਉਹਨਾ ਂਨੂ ੰਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾ ਂ
ਤਕੱ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਸਥਾਨਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉ�ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂ ੰਪੁੱਜਣਯੋਗ ਰਖੱਣ ਲਈ ਿਵਧੇਅਕ E ‘ਤੇ ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਓ। 

ਿਵਧੇਅਕ E ‘ਤੇ ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ ਨੰੂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਕ ਪੁਿਲਸ, ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਿਡਕਸ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।  

ਿਵਧੇਅਕ E ‘ਤੇ ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ ਨੰੂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੁਜੱਣਯੋਗ ਅਤ ੇਲਾਗਤ-ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਿਸਿੱਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ 
ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਨੰੂ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ, ਉ�ਚ-ਕੁਆਿਲਟੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਨੁਭਵ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ $5 ਪਰ੍ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤ� ਘੱਟ ਤੱਕ, ਤੁਸ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

ਇਸਦਾ “E ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਹੈ।” ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਿਵਧੇਅਕ E ‘ਤ ੇਹਾ ਂਦਾ ਵਟੋ ਿਦਓ। 

 

ਐਸ/ਰੌਨ ਸੇਵਰਸਨ 
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ਸੁਪਰਡ�ਟ, ਰੋਜ਼ਿਵਲੇ ਜੁਆਇੰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ 

ਐਸ/ਗੇਲ M. ਿਫਸਚਰ, RN, MSN 

ਚੀਫ ਨਰਸ ਐਗਜੀਿਕਊਿਟਵ, ਸੱੁਟਰ ਰੋਜ਼ਿਵਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 

ਐਸ/ਸਕੌਟ ਲੇਿਸਲੇ 

ਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀ 

ਐਸ/ਿ�ਸਟਾ ਬਰਨਾਸਕੋਨੀ 

ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ/US ਸਮੰੁਦਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ 

ਐਸ/ਫਰ੍ �ਕਿਲਨ ਬੁਿਰਸ 

ਨੌਰਥ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਚ�ਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ 

 

ਿਵਧਅੇਕ E ਦ ੇਪਖੱ ਿਵਚੱ ਬਿਹਸ ਦਾ ਖਡੰਨ 

 

ਿਵਧੇਅਕ E ਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਲੇਿਕਨ ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੀ ਨਹ� ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੰਨਾ ਮੂਰਖ 
ਸਮਝਦ ੇਹਨ? ਿਵਆਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਵਧੇਅਕ E ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ $700,000,000 ਤ� ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ - ਜਦਿਕ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਪਛਲੇ 
ਿਰਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਿਵਧੇਅਕ E ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਨਾ ਪੁੱਜਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬ�ਡ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅੱਪਗਰ੍ੇਡ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਪਰ੍ਚਿਲਤ ਹੋਣਗੇ 
ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਬਦਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ - ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ 
ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹ�! ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। 

ਇਸ ਬ�ਡ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਅਕਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਲੇਿਕਨ ਅਸ� ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ: ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਿਵੱਚ $700,000,000 ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੂਰਨ-ਕਾਲੀ ਫੈਕਲਟੀ ਸਦੱਸ ਲਈ $3,200,000 ਤ� ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਉਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ਕ-ਕਾਲੀ ਫੈਕਲਟੀ ਸਦੱਸਾਂ ਨੰੂ 
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਿਤੰਨ ਘੰਟੇ ਪੜਹ੍ ਾ�ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਦ ਵੀ ਪਰ੍ਤੀ ਅਿਧਆਪਕ $800,000 ਤ� ਵੱਧ ਹੈ। ਅਿਧਆਪਕ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਸਾਂਝ ੇਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਇਸਲਈ ਇਸ ਬ�ਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਰ੍ਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮ $10,000,000 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗਰ੍ੇਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਮੱੁਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 
ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਬ�ਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਦਹਾਕੇ ਪਿਹਲਾਂ ਅਪਰ੍ਚਿਲਤ ਹਨ! 

ਜੇਕਰ ਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ ਪਲੈਸਰ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤ� 
ਵੱਧ ਆਧੁਿਨਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਕਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀ ਔਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। 

ਿਵਧੇਅਕ E ‘ਤੇ ਨਾਂਹ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਅਸ� ਇਸਨੰੂ ਨਹ� ਪੁਗਾ ਸਕਦੇ! 

 

ਐਸ/ਜੌਰਜ ਿਰਲੇ 

ਪਰ੍ੈਜੀਡ�ਟ, ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਿਰਪਬਿਲਕਨ ਅਸ�ਬਲੀ 

ਐਸ/ਥੌਮਸ N. ਹੁਡਸਨ 

ਐਗਜੀਿਕਊਿਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਰਦਾਤਾ ਰੱਿਖਆ ਕਮੇਟੀ 
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ਿਵਧਅੇਕ E ਦ ੇਿਖ਼ਲਾਫ ਬਿਹਸ 

 

ਿਵਧੇਅਕ E ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਿਜਸਨੰੂ ਅਸ� ਨਹ� ਪੁਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਅਿਜਹ ੇਸਮ� ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦ� ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਅਤੇ 
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨੇ ਸਾਰ ੇਿਰਕਾਰਡ ਤੋੜ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਓਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ! 

(ਪਰ੍ਸਤਾਵ 13 ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਤ� ਸਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਮਤਦਾਤਾ ਇਸਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।) 

ਸਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਿਜਹ ੇਮੁਲਤਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅੱਪਗਰ੍ੇਡਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਅਨੈਿਤਕ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ 
‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗਰ੍ੇਡ, ਿਜਸ ਤੇ ਇਹ ਬ�ਡ ਅਨੁਮਾਨਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਏਗਾ, ਬ�ਡ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਤ� ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰ੍ਚਿਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅੱਜ ਦ ੇਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ ਦ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਖਦੁ ਦ ੇਬਿੱਚਆ ਂਦ ੇਗਰ੍ਜ਼ੈਏੂਟ ਹਣੋ ਦ ੇਲੰਮ ੇਸਮ� ਬਾਅਦ ਤਕੱ ਵੀ ਇਸ ਫਜ਼ਲੂ-ਖ਼ਰਚ ਬ�ਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹ ੇਹਣੋਗ।ੇ ਇਹ 
ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ! 

ਇਸ ਬ�ਡ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਤੇ ਇਸ ਬ�ਡ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,  

ਲੇਿਕਨ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਧ ਫਾਈਨ ਿਪਰ੍ੰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੁਝ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਿਕਨ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪੈਸੇ 
ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ (ਬੇਟ-ਅਤੇ-ਸਿਵੱਚ) ਿਨੱਤਨੇਮ ਤ� ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ! 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਬ�ਡਸ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਿਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਪਰ੍ਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਿਸਕ ਿਕਰਾਏ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਉ�ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਬ�ਡਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬ�ਡਸ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ... ਿਵਆਜ ਦੇ ਨਾਲ। 

ਿਵਧੇਅਕ E ‘ਤੇ ਨਾਂਹ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਅਸ� ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬ�ਡ ਨੰੂ ਨਹ� ਪੁਗਾ ਸਕਦੇ! 

 

ਐਸ/ਜੌਰਜ ਿਰਲੇ 

ਪਰ੍ੈਜੀਡ�ਟ, ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਿਰਪਬਿਲਕਨ ਅਸ�ਬਲੀ 

ਐਸ/ਥੌਮਸ N. ਹੁਡਸਨ 

ਐਗਜੀਿਕਊਿਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਰਦਾਤਾ ਰੱਿਖਆ ਕਮੇਟੀ 

 

ਿਵਧਅੇਕ E ਦ ੇਿਖ਼ਲਾਫ ਬਿਹਸ ਦਾ ਖਡੰਨ 

 

ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ! ਿਵਧੇਅਕ E “ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਨਹ� ਹੈ”, ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਿਵਰੋਧੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਤੱਥ: ਿਵਧੇਅਕ E ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਮੱੁਲ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ 1.7 ਸ�ਟ ਪਰ੍ਤੀ $100 ਹੋਵੇਗਾ - ਜੋ ਿਕ ਔਸਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ $5 ਪਰ੍ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤ� ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। 

ਤੱਥ: ਕਰਦਾਤਾ ਿਵਧੇਅਕ E ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਰਾਜ ਨੰੂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਤ� ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ�  ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੱਥ: ਕਰਦਾਤਾ ਿਵਧੇਅਕ E ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਸਾਲਾਨਾ ਔਿਡਟ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰ ੇਨਾਗਿਰਕ/ਕਰਦਾਤਾ ਿਨਗਰਾਨੀ ਇਸਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਿਕ ਪੈਸਾ ਿਕਵ� ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤੱਥ: ਿਵਧੇਅਕ E ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕ�ਦਰ, ਿਵਿਗਆਨ ਭਵਨ, ਿਸਖਲਾਈ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ, 
ਨਰਿਸੰਗ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਿਗਆਨਾਂ ਿਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਤੱਥ: ਿਵਧੇਅਕ E ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ - ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਕੁਝ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ - ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤ� ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਡਸ ਅਤੇ ਿਮਆਰਾਂ ਦੇ 
ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਖ਼ਰਿਚਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਵਾਜਬੀ ਪਰ੍ਬੰਧਕਤਾ ਹੈ! 

http://www.elections.saccounty.net/
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ਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ ਲਈ ਿਪਛਲਾ ਬ�ਡ ਿਵਧੇਅਕ 1957 ਿਵੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਦ� ਇਸ ਿਵੱਚ 1,500 ਤ� ਵੀ ਘੱਟ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਨ। ਅੱਜ 22,000 ਤ� ਵੱਧ ਸਥਾਨਕ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍  ਰਹ ੇਹਨ, ਕਈ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਿਮਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੋਡਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਨਰਸਾਂ, ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ, ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਿਰਫਾਂ ਨੰੂ ਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ ਿਵਖੇ ਿਸਖਲਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। $5 ਪਰ੍ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤ� ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ‘ਤੇ, ਿਵਧੇਅਕ E ਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ ਨੰੂ ਕਾਲੇਜ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਖੋਜਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਜਣਯੋਗ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

E ‘ਤੇ ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਓ! 

 

ਐਸ/ਸਕੌਟ ਲੈਸਲੀ 

ਟਰੱਸਟੀ, ਏਰੀਆ 3 ਿਸਏਰਾ ਕਾਲੇਜ 

ਐਸ/ਲੇਿਵਸ ਕੇ. ਉਲਹ੍ੇ ਰ 

ਪਰ੍ਧਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ 
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