TRƯỜNG TIỂU HỌC
ROY HERBURGER
MEASURE M
NOVEMBER SCHOOL BOND
FACT SHEET

Năm Khai Giảng: 2004

Năm Hiện Đại Hóa:
Không có
Địa chỉ:
8670 Maranello Drive
Elk Grove, CA 95624
Thiết bị:
 9.99 Acres
 55,634 SF Building
Area
 102 Chổ Đậu Xe

Các Lớp học:
 31 Lớp 1-6
 3 Nhà trẻ/Mẩu giáo
 2 Lớp Đặc Biệt
Nơi giử Trẻ:
1 Nơi đã di chuyển
(không thuộc khu
vực)

Quy hoạch cơ sở Trường học Elk Grove xác định lên đến $ 5.9
triệu của nhu cầu cải thiện cơ sở vật chất tại trường Tiểu Học
Roy Herburger trong mười năm tới.
Để giải quyết những nhu cầu này và nhu cầu của các cơ sở
được xác định qua Khu vực, một giao ước cơ sở vật chất
trường học có tên là Measure M, sẽ được đưa ra bỏ phiếu
tháng 11 2016. Nếu Measure M được sự chấp thuận của cử tri,
số tiền thu được sẽ được sử dụng để nâng cấp và hiện đại hóa
cơ sở vật chất để cung cấp môi trường học tập thế kỷ 21 ở tất
cả các trường học.
Ưu tiên khác được xác định tại Trường Tiểu Học Roy Herburger:




Hệ thống cơ sở chính nâng cấp bao gồm lò sưởi và
điều hòa không khí và cảnh báo hoặc liên lạc
Các biện pháp an ninh bao gồm cả hệ thống thu hình
và hàng rào
Cải thiện Kỹ thuật
Kiến trúc lại Màn che Mới 
Sửa mới lại Phòng vệ sinh
Cải thiện sân thể thao và sân chơi
Vòi phun nước uống



Sơn lại Bên trong và Bên ngoài



Cải thiện Thảm và Sàn







Ưu tiên dự án sẽ được xác định bởi Hội đồng giáo dục. Sự chấp
thuận Measure M không đảm bảo tất cả các cải tiến cần thiết sẽ
được hoàn thành do tính chất không thể đoán trước của chi phí
xây dựng và sự không chắc chắn của Tiểu bang và sự giảm bớt
các nguồn tài trợ của nhà phát triển.
Kế hoạch Chủ yếu Cơ sở có sẵn trên mạng www.egusd.net.
EGUSD

