(Proposal S Bond – Romanian)
Propunerea S Referendum pentru Certificate
Ziua de votare –3 Noiembrie
Presedintele Obama face disponibili dolari ca stimulent pentru Scolile Publice din Detroit

Presedintele Barack Obama a facut milioane in certificate de stimulare disponibile
pentru Scolile Publice din Detroit sa construiasca opt scoli noi si sa modernizeze 10
scoli. Fondurile vor veni la districtul din Detroit sub forma de certificate, fara interes sau
cu interes mic, puse la dispozitie sub forma de pachete de stimulare economica. Acesti
dolari trebuie folositi repede—in timp de 3 ani. Districtul scolar din Detroit a primit a 6-a
cea mai mare alocare sub forma de certificate din tara pentru constructie a scolilor care
se califica. Daca districtul nu foloseste fondurile, le va pierde.

Cum Avem Acces la Fonduri?
La 3 Noiembrie, populatiei din Detroit i se va cere sa voteze referendumul pentru
certificate, Propunerea S. Propunerea S trebuie sa fie aprobata de catre alegatori, daca
districtul va primi 500.5 milioane de dolari in fonduri de stimulare sa construiasca si/sau
sa modernizeze 18 Scoli Publice din Detroit.Impozitele NU vor fi ridicate daca
Propunerea S este aprobata. Impozitele dvs. vor ramane aceleasi.

Fapte despre Propunerea S
• Fondurile vor permite districtului scolar sa construiasca opt scoli noi si sa modernizeze
10 scoli pe timp de 3 ani.
• Inainte ca districtul scolar din Detroit sa primeasca si sa foloseasca aceste fonduri de
stimulare, alegatorii trebuie sa aprobe emiterea acestor certificate, care vor fi pe
buletinul de vot care va avea loc pe 3 noiembrie.
• Daca Propunerea S va fi aprobata impozitele NU se vor mari. Impozitele dvs. vor
ramane aceleasi.
• 246 de milioane de dolari—aproape jumatate din certificate— vor fi dati inapoi cu un
interes de 0%.
• In concordanta cu formula statului Michigan, Propunerea S va crea 11000 de
locuri de munca.
• Propunerea S va da posibilitatea ca 500.5 milioane de dolari sa fie folositi in cartierele
din Detroit pe timp de 3 ani, incepand din ianuarie 2010.
• Propunerea S va imbunatati progresul districtului scolar prin crearea Centrelor de
Excelenta, in siguranta, noi si moderne, in cartierele din Detroit si scolile publice.
Obiectivul nostru este ca fondurile economice sa fie indreptate in directia securitatii,
technologiei si a unei vieti de calitate in districtul nostru.
• Toata constructia trebuie completata in 3 ani in concordanta cu conditiile impuse de
acest pachet stimulativ federal.

Progresul Continuu
Districtul a facut transformari strategice ca sa imbunatateasca sistemul de invatamant
incluzand:
• Repartizarea unei conduceri noi la una din fiecare 4 scoli, angajand personal nou,
restructurind scoli, atragand asociati pe plan national.
• Lansarea unei campanii de retinere a elevilor “I’m In”, un program de inversare a
plecarii continue a elevilor din scolile publice din Detroit, care a avut loc in anii recenti.

• Completarea programului de constructie in timpul verii in valoare de 32 milioane de
dolari la 42 de scoli.
Imbunatatirea include:
• Lucrari generale si inlocuirea surselor de lumina, podelelor
• Acoperisuri
• Inlocuirea si repararea bailor si fantanilor de apa
• Terenuri de joaca
• Instalatii (ca mese mobile pentru demonstrari in clasa de stiinte si pentru prescolari)
• Imbunatatiri ale securitatii
• Reparatii si inlocuire a sistemului de incalzire si aer conditionat
• Zugravirea scolilor

Responsabilitati
Pentru a asigura alegatorii caci va fi o responsabilitate in investirea acestor fonduri in
scolile noastre, Administratorul Financiar de Urgenta Robert Bobb va stabili un comitet
de supraveghere alcatuit din conducatori ai comunitatii care vor revizui fiecare aspect al
constructiei si al cheltuielilor. Comitetul Consultativ al Certificatelor si de
Responsabilitate Fiscala al Scolilor Publice din Detroit va include parinti si conducatori
din domeniul politic, industrial, al muncii si al comunitatii care se angajeaza sa fie siguri
ca obiectivele districtului sa fie indeplinite.

Procurari Inclusive
Acest program de certificate va include programe si stimulente locale/actiuni in afaceri
mici pe plan local:
•Programe de prim plan sa incurajeze angajarea populatiei din Detroit, si
•Programe de indrumare si angajare a elevilor sa antreneze o generatie noua de
profesionali in domeniul de constructii in Detroit.

Recomandari pentru Proiect
Bethune Academy

Modernizare
Brightmoor PK-8

Cladire Noua
Chadsey High School

Cladire Noua
Cooley High School

Modernizare
Denby High School

Modernizare sau Cladire Noua
Duffield PK-8

Modernizare
Finney High School

Cladire Noua
Ford High School

Modernizare sau Cladire Noua
JR King PK-8

Modernizare
Marcus Garvey PK-8

Modernizare
Mark Twain PK-8

Modernizare
Martin Luther King, Jr. High School

Cladire Noua
Maybury PK-8

Cladire Noua
McNair PK-8

Cladire Noua
Mumford High School

Cladire Noua
Munger PK-8

Cladire Noua
Northwestern High School

Modernizare sau Cladire Noua
Western International High School

Modernizare sau Cladire Noua

Pentru mai multe informatii, va rugam sa sunati la

313-240-4DPS
(313-240-4377)
sau visitati www.detroit.k12.mi.us/proposalS

