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Prop 1 cung cấp thêm nhiều không gian phòng học để các con của
chúng ta có các cơ hội học tập, và đảm bảo các học sinh được an
toàn.
Một Bầu chọn CÓ cho các Con, Trường học và Cộng đồng của chúng ta:
Prop 1 sẽ giải quyết các nhu cầu cấp thiết nhất của quận, đồng thời giảm
tình trạng quá tải. Kế hoạch này đã được lập ra bởi một nhóm 40 phụ
huynh, các thành viên cộng đồng, các chủ doanh nghiệp và các trường
trong khu vực, không phải bởi các chính trị gia và các quản trị viên. Nó
phản ánh những gì học sinh của chúng ta cần và những gì cộng đồng của
chúng ta muốn.

3 Lý do Chủ chốt để Bầu Có cho Highline và Hỗ trợ Khế ước:
1) Chấm dứt tình trạng quá tải. Kế hoạch này làm giảm thiểu tình trạng
quá tải tại các trường học và tạo ra nhiều không gian lớp học hơn để
làm giảm quy mô lớp ti.
2) Giúp các học sinh được an toàn hơn. Kế hoạch này đầu tư vào giám
sát an ninh và các hệ thống khóa trung tâm tại mỗi trường học và
thay thế chúng tại các tòa nhà mà không đạt tới các tiêu chuẩn ngày
nay.
3) Thực hiện một bước tiếp cận thông minh, hiệu quả, dài hạn đạt tới
độ xuất sắc trường học. Hợp đồng ưu tiên các nhu cầu cấp thiết nhất
của các trường học của chúng ta và giúp duy trì các chi phí thấp cho
người nộp thuế bằng cách giải quyết các vấn đề trong các giai đoạn.
Điều này sẽ tiết kiệm tiền trong thời gian dài bằng cách giải quyết các
vấn đề ngay lúc này khi mà các vấn đề đó mất chi phí rẻ hơn để xử lý.
Và chúng ta sẽ đủ điều kiện cho các quỹ tương ứng của tiểu bang để
đảm bảo việc đầu tư của chúng ta đi xa hơn nữa.
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