েভা�টং স�েক� ���পূণ �তথ�
মাচ� 24 - অনুপি�ত েথেক েভাটদােন ই��কেদর জন� অ�াবেসি� ব�ালট
িবিল।
এি�ল 18 - েভাটদােনর জন� ডাকেযােগ িনব�েনর েশষ িদন।
েম 3 - িনবাচেনর
�
িদন। েভাট চলেব সকাল 7:00টা - রাত 8:00টা পয�
�
সশরীের েভাট িদেত ই��ক েলাকজন �েয়াজনীয় কাগজপে�র মাধ�েম
িনব�ন করেত পারেবন।
অ�াবেসি� ব�ালেটর অনুেরাধ করেত, েভাটদােনর জন� িনব�ন করেত,
অথবা আপনার েভাট েদওয়ার �ান খুেঁ জ েবর করেত অনু�হ কের িভ�জট
ক�ন www.michigan.gov/vote.

িডি��-এর িমেলজ হার
বাজার মূল�:
$100,000
বাজার মূল�:
$200,000

শূন� কর হার
বৃ��!
2021 সােল
আেরািপত পিরবার�িত
ঋেণর িমেলজ কেরর ওপর
আেরািপত অিতির� িমল

বাজার মূল�:
$300,000

�বীণ নাগিরক অথবা েহামে�ড �পা�ট� ট�া� ে�িডট পাওয়ার েযাগ�তার
সুিনিদ� � �েরর েচেয় কম আয়স�� পিরবােরর ে�ে� স�ি� কেরর
পিরমাণ কম হেত পাের। আরও জানেত অনু�হ কের িভ�জট ক�ন
www.legislature.mi.gov/publications/ServicesforSeniors.html.

িব�ািরত তেথ�র জন� www.wcskids.net িভ�জট ক�ন, �ুেলর অধ��েক েফান ক�ন,
অথবা সুপািরনেটনেড� অব �ুলস Dr. Robert D. Livernois-এর সে� েযাগােযাগ ক�ন
1-888-4-WCSKIDS ন�ের।
এছাড়া আপিন info@wcskids.net �ঠকানায় ইেমইলও পাঠােত পােরন

ওয়ােরন
কনসিলেডেট
ড �ুলস
আমােদর স�ান। আমােদর কিমউিন�ট।

��ান ে�ােট� �ভাইড

েভাট ম�লবার, 3 েমরা

2022 ব� ��াব

েভাট ম�লবার, 3রা েম

িশ�াথ�েদর অজ�ন, উ� �ত�াশা, এবং দৃঢ় স�েক�র মাধ�েম গিতশীল
ভিবষ�ৎ গড়ার লে�� ওয়ােরন কনসিলেডেটড �ুলস-এর িমশন
অব�াহত েরেখ িডি��-ব�াপী সুিবধািদর মােনা�য়েন েবাড� অব
এড�েকশন েভাটারেদর
150 িমিলয়ন মািক�ন ডলােরর ব� ��াব িবেবচনা করেত বলেছ।
েভাটারেদর �ারা অনুেমািদত হেল এই ব� ��ােবর ফল হেব
2021 সােল ধায �করা ঋেণর িমেলজ কেরর ওপর শূন� কর হার বৃ��।

শূন� কর হার বৃ��

ব� ��ােবর ৈবিশ��সমূহ

ে�ােট� ��ান

আমােদর স�ান। আমােদর কিমউিন�ট।

��ে�র ে��সমূহ

অবকাঠােমা উ�য়ন
বাতােসর �ণমান এবং
অভ��রীণ �ানসমূেহর
মােনা�য়েন HVAC িসে�ম এবং
�াপনাসমূেহর হালনাগাদকরন
�যু�� ও
সর�াম
আজেকর আধুিনক িশ�ণ
পিরেবেশর জন� �যু�� ও
সর�াম হালনাগাদকরন

িনরাপ�া ও সুর�া
িশ�াথ�েদর িনরাপ�া �দােনর জন�
সুর�া ব�ব�া, ছাদ, জানালা এবং
দরজাসমূহ হালনাগাদ করা

অ�াথেল�ট�, চা�কলা ও পারফিমং�
আট� স, েখলার মাঠ, এবং সাইেটর উ�য়ন
িডি��-ব�াপী �া��, িনরাপ�া, এবং
সু�তার �সার ঘটােনা সাইট, অ�াথেল�টক
মাঠ, এবং েখলার মাঠ হালনাগাদকরন

আরও জানেত িভ�জট ক�ন www.wcskids.net

�ভাইড

��ান | ে�ােট� | �ভাইড

অবকাঠােমা
উ�য়ন
$70 িমিলয়ন

•

HVAC আপে�ড করার মাধ�েম বাতােসর �ণমান

•

পাইিপং, হট ওয়াটার িহটার, িফ�ার িসে�ম এবং

•

িসিলং, কােপ�টং,
�
এলইিড লাই�টং, ৈবদু�িতক প�ােনল,

উ�ীতকরন
এনা�জ� ম�ােনজেম� িসে�ম হালনাগাদকরন
ছাদ, জানালার ��টেম�, েকসওয়াক� এবং েমেঝ
�িত�াপন করা

িনরাপ�া ও
সুর�া

$13.75 িমিলয়ন

�যু�� ও
সর�াম

$50 িমিলয়ন
অ�াথেল�ট�,
চা�কলা ও
পারফিমং�
আট� স, েখলার
মাঠ, এবং সাইেটর
উ�য়ন

$16.25 িমিলয়ন

•
•

িসিকওির�ট ক�ােমরা এবং িনরাপ�া কােড�র মাধ�েম
�েবশ ব�ব�া হালনাগাদকরন
দরজার তালা এবং ফায়ার অ�ালাম � িসে�ম সর�ামসহ
িনরাপ�া/সুর�া ব�ব�া হালনাগাদকরন

•

বািহ�ক এবং অভ��রীণ দরজা, ে�ম এবং হাড�ওয়�ার

•

আই�ট পাওয়ার সর�াম এবং ক�ােমরা হালনাগাদকরন

•
•
•

ে�িণকে� পাঠদান �যু�� হালনাগাদকরন

•
•

েনটওয়াক� অবকাঠােমা হালনাগাদ করা

•

অ�াথেল�টক মাঠ, ে�ারেবাড� এবং েখলার মােঠর

•
•

�জমেনিশয়াম, পুল এবং লকার হালনাগাদ করা

�িত�াপন করা

ওয়�ারেলস েনটওয়াক� হালনাগাদ এবং স�সারণ করা
িশ�াথ� এবং �াফেদর জন� েমাবাইল লাইিনং�
িডভাইস্সমূহ নবায়ন করা
�াস�েমর নত� ন আসবাবপ� �য়

কাঠােমা হালনাগাদ করা
পািক�ং লট, ফুটপাথ এবং ভবেনর বিহরাংেশর
মােনা�য়েন সাইট এবং ল�া�ে�প পিরবধন�

