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Các Thành 
Phần Thuế 
Suất và Việc 
Sử Dụng 
Được Phép



• Tổng thuế suất của các khu học chánh bao gồm thuế suất Bảo Trì & Vận Hành (M&O) và Lãi
Suất & Trả Nợ (I&S)

• Ở Texas, tài trợ cho giáo dục công là bằng thuế địa phương và quỹ tiểu bang và dựa trên việc 
học sinh đi học hàng ngày và tham gia một số chương trình nhất định.

• Số thu thuế địa phương tạo ra dựa trên đánh giá giá trị tài sản và tổng mức thuế được đánh

Các Thành Phần Thuế Suất



Hoạt Động Bảo Trì Lãi & Chìm xuô ́ng

• Tiền lương (87% ngân 
sách)

• Tiện ích
• Vật liệu
• Sửa chữa
• Bảo dưỡng
• Dịch vụ sinh viên
• Dịch vụ theo hợp đồng
• Tài liệu hướng dẫn và 

nguồn cung cấp

• Những xây dựng mới
• Cải tạo
• Hệ thống sưởi và hệ

thống AC
• Lợp mái
• Công nghệ
• Xe buýt
• Đất

Đối với người dân bình thường, điều này tương 
tự như:

Cửa hàng tạp hóa | Sửa nhà | Tiện ích | 
Nhiên liệu ô tô | Dịch vụ thông thường

Thế chấp | Đất sửa nhà | Thiết bị chính | Xe hơi 
mới

Tổng Quan Về Thuế Suất Của ISD



Tài trợ HB3



• Mức thuế khu học chánh chịu ép mỗi năm do sự tăng trưởng giá trị tài sản

• Các khu học chánh có thể truy cập thêm ba Đồng Xu Vàng (doanh thu thuế không bị
tiểu bang thu lại) với sự chấp thuận của cử tri. PfISD có sẵn hai xu thông qua sự
phê chuẩn của cử tri.

• Chúng tôi đã giảm thuế suất vì chúng tôi đã chấp thuận mức thuế M&O thấp hơn.

• Cuộc bầu cử này tìm cách trao cho chúng tôi 2 xu với sự tài trợ của nhà nước

Tài Chính Của Trường Học Theo HB3



Lịch Sử Thuế 
Suất PFISD & 
Lương Giáo 
Viên



Mức thuế $ 1.4080 = Mức thuế thấp nhất của PfISD trong 21 năm

Lịch Sử Thuế Suất PFISD
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• 87% Ngân Sách Hoạt 
động = Bảng lương

• Lương giáo viên - Một 
trong những mức cao 
nhất ở Trung TâmTexas

Đầu Tư Vào 
Nhân Viên





• Được 57% cử tri tán thành

• Đã chuyển 2 xu từ thuế suất I&S sang thuế suất M&O

• Tổng thuế suất giảm $ 0.02

• Nhận thêm 4.1 triệu đô la tài trợ của tiểu bang

• Kinh phí được sử dụng để duy trì ngân sách hoạt động

• Trong tương lai, nó đã giúp chúng tôi cạnh tranh hơn về mức lương 
của nhân viên.

• Một mối quan tâm trong năm 2018 là chúng tôi sẽ tăng thuế I&S, tuy 
nhiên, chúng tôi đã cam kết sẽ giữ ổn định..





Hội Đồng Quản Trị Của Pflugerville ISD đã nhất trí thông qua việc kêu gọi một 
cuộc bầu cử thuế suất sẽ cung cấp thêm 7.1 triệu đô la tài trợ trong khi vẫn giảm 
mức thuế của chủ sở hữu bất động sản ở PfISD xuống mức thấp nhất trong 21 
năm. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào Thứ Ba, Ngày 2 Tháng Mười Một.

Cuộc Bầu Cử Phê Chuẩn Thuế



§ Sẽ yêu cầu tiểu bang gửi các khoản tiền có trọng số cho học khu mà nếu không họ sẽ không gửi.

§ Mặc dù tổng mức thuế của chúng tôi đối với cư dân sẽ giảm xuống, nhưng hai đồng xu vàng sẽ
ròng:
§ Tài trợ bổ sung 7.1 triệu đô la (3.8 triệu đô la trong nước, 3.3 triệu đô la Tiểu bang)

§ Việc tăng thu ngân sách địa phương tạo ra thêm hai xu được phép giữ lại trong ngân sách hoạt 
động



Duy trì các vị trí hỗ trợ
giảng dạy bổ sung cho 

sinh viên và nhân viên và 
các dịch vụ hướng dẫn để
học tập tăng cao khi tài trợ

liên bang đã cạn kiệt Mạng lưới an toàn 
chống mất mát có thể
xảy ra trong Phân Bổ
Tăng Trưởng Nhanh 

trị giá 2 triệu đô la nếu 
tốc độ tăng trưởng 
của học sinh không 

tăng

Cân đối ngân sách 
hoạt động chung khi 
không có ngân sách 

nhà nước mới 
được phân bổ theo 
quy định của pháp 

luật..

Tối đa hóa các cơ hội 
có sẵn trong công 

thức tài trợ hiện tại 
của trường vì lợi ích 
của các học sinh và 
chương trình của 

Pflugerville ISD 

Khả Năng Sử Dụng Các Khoản Tiền Bổ Sung



§ 87% ngân sách của chúng tôi là tiền lương và phúc lợi của nhân viên.

§ Năm ngoái, chúng tôi đã phải loại bỏ khoảng 140 vị trí. Các nhân viên ở các 
vị trí này đã được điều động đến các vị trí khác trong huyện.

§ Chúng tôi cắt
§ 14% vị trí trong Quản trị
§ 5.5% nhân viên trong các dịch vụ hỗ trợ
§ 2% nhân viên trong khuôn viên trường
§ Ngân sách của Bộ (ngoài trường) bị cắt giảm 5%

If voters do not approve the TRE, PfISD will be facing an ađitional
$7.9 million shortfall. 

Giảm Ngân Sách 2020-2021



Thông Tin 
Bỏ Phiếu



Phê chuẩn mức thuế theo giá trị quảng cáo là $ 1.4080 trong Khu Học Chánh Pflugerville cho 
năm hiện tại, một mức sẽ dẫn đến tăng 8.6 phần trăm thu nhập từ thuế bảo trì và hoạt 
động cho học khu trong năm hiện tại so với năm trước, điều này là $ 14,227,238 bổ sung.

Ngôn Ngữ Lá Phiếu



• Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù học 
khu sẽ giảm Thuế suất, nhưng điều này 
khác với HÓA ĐƠN THUẾ TỔNG THỂ
của chủ nhà.

• Ngay cả khi thuế suất ISD giảm, chủ nhà 
có thể thấy Hóa đơn thuế tổng thể của họ
tăng lên do giá trị tài sản tăng lên.

• Quận Thẩm định của Quận bạn chỉ định 
các giá trị nhà; học khu không có quyền 
kiểm soát.

Hóa Đơn Thuế Của Công Dân

Những gì chúng tôi có thể kiểm soát là thuế suất của
chúng tôi và mức thuế tổng thể 1.0408 sẽ là mức thấp
nhất của PFISD trong 21 năm.



• Bỏ Phiếu Sớm: 18-29 Tháng 10
• Ngày Bầu Cử: Thứ Ba, Ngày 2 Tháng 11

• Địa Điểm Bỏ Phiếu Của Quận
• Bỏ Phiếu Sớm - Rock Gym
• Ngày Bầu Cử Bỏ Phiếu - Rock Gym, Trường Trung Học Phổ Thông Connally & 

Trường Trung Học Phổ Thông Hendrickson

Thông Tin Bầu Cử

Xin đừng quên bình chọn! Lá phiếu của bạn là rất quan trọng!

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.pfisd.net/VATRE



/pfisd @pfisd /pflugervilleisd

/pfisd www.pfisd.net

Kết Nối Với Chúng Tôi


