ਸਕੂਲ ਬਾਂਡ
ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਆਮ ਪ੍ੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?
ਨੇਬਰਹੁਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ ਾਲੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਨੂੂੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਿਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਜੋਂ, Elk Grove Unified School District (EGUSD) ਨੇ
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ਛਾਣਵਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਡਸਵਰਰਕਰ ਪ੍ਿੱ ਧਰੀ ਫੈਵਸਲਰੀਜ਼ ਮਾਸਰਰ ਪ੍ਲਾਨ (FMP) ਵ ਕਵਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ-ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ PreK-12
ਜਮਾਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਵਬਲਵਡੂੰ ਗ ਵਸਸਰਮ, ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸਬੂੰ ਧੀ ਤਕਨੀਕ, ਅਤੇ ਸਬੂੰ ਧਤ ਸਕੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ। ਸਾਡਾ FMP ਸਾਡੇ ਵ ਵਦਅਕ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ

ਵ ਿੱ ਚ ਵਨ ੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ੍ਰੇਿਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। FMP ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਹੋ ਕੇ, EGUSD ਨੇ FMP ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਿੱ ਿ ਭਾਗਾਂ ਨੂੂੰ ਫੂੰ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨ ੂੰ ਬਰ 2016 ਮਤਦਾਨ ਨੂੂੰ ਇਕ
ਫੇਵਸਲਰੀਜ਼ ਬਾਂਡ, Measure M, ਲਗਾਇਆ।
ਸਕੂਲ ਕਡਸਕਟਰਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰ ਭੀਰ ਲੋ ੜਾਂ ਕੀ ਹਨ?
FMP, ਵਡਸਵਰਰਕ ਪ੍ਿੱ ਧਰੀ ਲੋ ੜਾਂ ‘ਤੇ ਵ ਸਥਾਰ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ:
• ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਕੈਂਪ੍ਸ ਦੇ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਤੂੰ ਤਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਲਾਈਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ, ਕੈਮਵਰਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ,
ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਾੜ, ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰੇ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ।

• ਿਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਛਿੱ ਤਾਂ, ਪ੍ਲੂੰਵਬੂੰ ਗ, ਹੀਵਰੂੰ ਗ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੂੰ ਡੀਸ਼ਵਨੂੰਗ ਵਸਸਰਮ ਦੀ ਮੁਰੂੰਮਤ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ
• ਗਵਣਤ, ਵ ਵਗਆਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਰੈਕਨੋਲੋ ਜੀ ਵਜਹੇ ਮੁਿੱ ਿ ਵ ਵਸ਼ਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵ ਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ
ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ ਅਪ੍ਿੱ ਡੇਰ ਕਰਨਾ।

• ਕੈਰੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਰੈਕਨੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਾਠਕਰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਕਾਲਜ
ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਗਲੋ ਬਲ ਅਰਥਵ

ਸਥਾ ਵ ਿੱ ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋਣ।

• 21 ੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸੁਵ ਧਾ ਾਂ, ਕਲਾਸਰੂਮ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨੀਕਰਨ ਜੋ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਉੱਚੇ
ਰੀਵਚਆਂ, ਅਸਰਦਾਰ ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ।

• ਅਪ੍ਾਹਜਤਾ ਾਲੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ
ਹਣ ਹੀ ਕਕਉਂ?
EGUSD’s ਸਕੂਲ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਧੁਵਨਕ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਰੈਕਨੋਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਤੇ ਵਸਿੱ ਧਾ ਅਸਰ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ 65 ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਤੋਂ ਵ ਿੱ ਚ ਹਨ, ਵਜਨਹਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ 37 ਸਕੂਲ 20 ਸਾਲ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਉਪ੍ਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। FMP ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਤਾ ਚਿੱ ਵਲਆ ਹੈ ਵਕ ਤਕਰੀਬਨ 1.6 ਵਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਵਜਸ ਿੱ ਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਧਆਨ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵ ਿੇ ਪ੍ੜਹ ਰਹੇ ਬਿੱ ਚੇ ਅਤੇ ਭਵ ਿੱ ਿ ਵ ਿੱ ਚ ਪ੍ੜਹਨ ਾਲੇ
ਬਿੱ ਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। EGUSD ਸਾਰੇ ਵ ਕਲਪ੍ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ - ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਮੈਵਚੂੰ ਗ ਫੂੰ ਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈ ੇਰ ਗਰਾਂਰਾਂ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਵ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ Measure M ਲਈ ਕਵਮਊਵਨਰੀ ਿੱ ਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾ ਨਾ ਸਬੂੰ ਧੀ ੀ ਵ ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਬਾਂਡ ਫੈਵਸਲੀਰੀ
ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੂੰ ਫੂੰ ਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹਨ।
ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਸੁੱ ਕਿਆ ਕਵੁੱ ਚ ਸਧਾਰ ਕਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਾਡਾ ਰੀਚਾ ਹੈ "ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਮੂਹ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵਕ ਸਾਰੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਸਬੂੰ ਧੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ੇ।" ਅਸੀਂ ਹਰ
ਵ ਵਦਅਕ ਕੈਦਰ ਵ ਿੱ ਚ ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਵ ਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਰੀਚਾ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਐਲੀਮੈਂਰਰੀ, ਵਮਡਲ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵ ਿੱ ਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋਣ
ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ, ਆਧੁਵਨਕ ਸਕੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੈਕਨੋਲੋ ਜੀ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰ ਕਡੰ ਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਆਲ ਹਨ? ਕੀ ਲਾਟਰੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ?
ਬਦਵਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਲਾਰਰੀ ਫੂੰ ਡ ਵਸਰਫ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਹੀ ਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾਂ ਵਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾ ੇਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾਰਰੀ ਫੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰ ੀ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਡਸਵਰਰਕਰ ਨੂੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਲਾਨਾ ਿਰਵਚਆਂ ਦੇ 1.5% ਤੋਂ ੀ ਘਿੱ ਰ
ਫੂੰ ਡ ਵਮਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਣੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਾਸਤੇ ਲਾਰਰੀ ਫੂੰ ਡ .5% ਤੋਂ ੀ ਘਿੱ ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਵ ਆਪ੍ਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਫੂੰ ਡ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ

ਅਤੇ

ਤੇ

ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੁੱ ਲ ਰਹੇ ਰੁੱ ਿ-ਰਿਾਅ ਸਬੰ ਧੀ ਕੀ ਕਿਆਲ ਹਨ - ਕੀ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਡਸਵਰਰਕਰ ਦਾ ਰਿੱ ਿ-ਰਿਾਅ ਅਤੇ ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਸਰਾਫ਼ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਵਥਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿਤ ਵਮਹਨਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਪ੍ਰ ਸਿੱ ਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵਕ 65 ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਿੱ ਧਰੀ ਬਜਰ ਵ ਿੱ ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਫੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਘਾਰ ਨਾਲ (ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਚ
ਵਪ੍ਊਵਪ੍ਲ ਫੂੰ ਵਡੂੰ ਗ ਵ ਿੱ ਚ 49 ਾਂ ਹੈ), ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੂੰ ਧੀ ਬਜਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਰੀਆਂ ਛੋਰੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰ ਪ੍ਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਨ ਉੱਚ ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ ਾਲੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਮੁਿੱਿ ਕੈਪ੍ੀਰਲ ਮੁਰੂੰਮਤ, ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਨ ੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਸਕੂਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਿੱ ਿ-ਰਿਾਅ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਾਡੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਮਾਨਕਾਂ ਤੋਂ ਵਕਤੇ ਪ੍ਰਹੇ ਹੈ।
EGUSD, Measure M ਕਵੁੱ ਚ ਕਾਫੀ ਵੁੱ ਡੀ ਰਕਮ ਲਈ ਕਕਹ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤਸੀਂ ਦੁੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਅਸਲ ਕਵੁੱ ਚ ਫੰ ਡ ਕਕੁੱ ਥੇ ਜਾਵੇਗਾ?
ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵ ਆਪ੍ਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੂੰ ਧੀ ਮਾਸਰਰ ਯੋਜਨਾ (FMP) ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, http://www.egusd.net. ਜਾਓ।
FMP ਵ ਿੱ ਚ ਪ੍ਾਲਣਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵ ਿੱ ਚ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਹੋਣ ਾਲੇ ਕੂੰ ਮ ਨੂੂੰ ਵਧਆਨ ਵ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਬੁੱ ਚੇ ਵੁੱ ਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੁੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਵੁੱ ਲ ਕਧਆਨ ਕਕਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ??
ਚੂੰ ਗੇ ਸਕੂਲ ਵਕਸੇ ੀ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤ, ਉੱਨਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਚੂੰ ਗੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਵਸਰਫ ਸੂੰ ਪ੍ਿੱ ਤੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਵਕ ਉਸ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ ੀ ਧਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਂਢ-ਗ ਾਂਢ ਨੂੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵ ਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਨ ੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦਗਾਰ
ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਫਲ ਵ ਅਕਤੀ ਬਨਣ ਵ ਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵ ਕਾਸ ਨੂੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਵਹਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਆਿਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੌ ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਵਣਆ ਵਗਆ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਬੋਰਡ ਇਿੱ ਕ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪ੍ਣਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਸਤ 1, 2016 ਨੂੂੰ
ਕਰ ਵਲਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਨੇ Measure M ਨੂੂੰ ਵਡਸਵਰਰਕਰ ੋਰਰਾਂ ਨੂੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਾਲ ਪ੍ਾਇਆ ਹੈ। ਅੂੰ ਤ ਵ ਿੱ ਚ, EGUSD ਦੇ

ਰਵਜਸਰਰਡ ੋਰਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੂੰ ਤਮ ਹੋ ੇਗਾ ਜਦੋ ਉਹ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ੋਰਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਵ ਿੱ ਚ Measure M ਤੇ ਜਾਂ ਨ ੂੰ ਬਰ 8,2016 ਾਲੇ ਵਦਨ ੋਰ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Measure M ਕਵਚ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਕੌ ਣ ਯੋਗ ਹੈ?
EGUSD ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਰਵਜਸਰਰਡ ੋਰਰ Measure M ਲਈ ੋਰ ਪ੍ਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, http://www.egusd.net ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ OR 916-686-7711 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੌਬਰਰ ਵਪ੍ਅਰਸ ਨੂੂੰ ਪ੍ੁਿੱ ਛੋ।

