
Chuẩn Bị Học Sinh cho Tương Lai - Quan Tâm Đến Các Em Từ Hôm Nay 

Ngày Bầu Cử là thứ Bảy, 9 tháng Năm! 

Tìm hiểu thêm về cuộc trưng cầu dân ý về trái phiếu tại www.aliefisd.net.

Chuẩn bị cho Tương Lai của Chúng Ta: 
Trái phiếu Alief ISD 2015-2021

Theo đề xuất của Ủy Ban Cư Dân Điều Hành Trái Phiếu và được Ban Quản Trị Alief ISD phê chuẩn

Cuộc trưng cầu dân ý về  
trái phiếu gồm có...

Ảnh hưởng tới mức thuế

Chi tiết cuộc trưng cầu dân ý về trái phiếu
% Trái phiếu

Ngày cuối cùng đăng ký bỏ phiếu: 9 tháng Tư
Ngày giờ bỏ phiếu sớm:  

27 tháng Tư, 29 tháng Tư-1 tháng Năm, 4-5 tháng Năm, từ 7 
giờ 30 sáng đến 4 giờ 30 chiều. 

28 tháng Tư và 2 tháng Năm, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối
Tất cả các phân khu: Administration Building 

(4250 Cook Road)

Ngày Bầu Cử:  Thứ Bảy, 9 tháng Năm! 
7 giờ sáng đến 7 giờ tối 

Các phân khu phía Bắc: Administration Building 
(4250 Cook Road)

(Các phân khu phía Bắc 487, 507, 508, 559, 566, 620, 781, 807 và 1069)
Các phân khu phía Nam: Olle Middle School  (9200 Boone Road) 

(Các phân khu phía Nam 311, 359, 425, 427, 429, 462, 488, 503, 556, 557, 565, 627, 649, 
984, 1000, 1001, 1002 và 1031)

Các phân khu phía Tây: O’Donnell Middle School  (14041 Alief Clodine) 
(Các phân khu phía Tây 96, 338, 400, 428, 524, 558, 600, 646, 647, 765, 772, 773, 814 và 971) 

Thông tin dành cho cử tri Alief ISD 

Mức thuế của Alief ISD đã giảm 6 xu trong vòng 5 
năm vừa qua. Alief hiện có mức thuế thấp thứ hai 
trong số các khu học chánh ở Houston và các vùng 
phụ cận. Ngay cả với gói trái phiếu này, mức thuế của  
Alief ISD vẫn là một trong những mức thấp nhất 
ở khu vực Houston.

Quý vị có biết?...

Người đóng thuế cư ngụ trong căn 
nhà trị giá $100,000 và hội đủ điều 
kiện được hưởng diện miễn thuế giá 
trị gia cư sẽ có mức thuế tăng ước tính 
khoảng $72.25 một năm hoặc $6.02 
một tháng sau khi toàn bộ các trái 
phiếu được phát hành.

An ninh và An toàn/Tu bổ - 
$103,320,000

• Cổng vào có bảo vệ an ninh (các 
khu sảnh hành lang bảo vệ an 
toàn)

• Các khu vực tiếp tân mới
• Sửa chữa mái nhà
• Sửa chữa hệ thống lò sưởi và điều 

hòa không khí
• Tu bổ nhà vệ sinh
• Thêm nơi đậu xe và lối đi bộ
• Thay thảm 
• Thay chuông báo động hỏa hoạn
• Sửa chữa hệ thống điện

Tổng cộng:  $341,000,000
BỎ 

PHIẾU NGÀY 
9 THÁNG 

NĂM

Công trình xây mới............................................67.1%

An ninh và An toàn/Tu bổ.............................30.3% 

Phương tiện chuyên chở...................................2.6%

Các cư dân cao niên (từ 65 tuổi trở 
lên) có thuế bất động sản cố định  
sẽ không bị ảnh hưởng.

Cư dân cao niên

Si desean esta información en español, hagan el favor de visitar www.aliefisd.net.
如果您希望用中文顯示如下信息，請訪問 www.aliefisd.net.
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$6.02
một tháng

Phương tiện chuyên chở - 
$9,000,000

• Thay các xe buýt học đường

Công trình xây mới - 
$228,680,000

• Alief ISD Career Center
• Thêm không gian lớp học cho 

chương trình Mầm Non cả ngày 
(hiện là chương trình nửa ngày)

• Trung tâm học nghiệp vụ/Khu 
biểu diễn

• Bổ sung thêm khu mỹ thuật của 
Kerr High School 

• Thêm phòng thể dục tại mỗi 
trường trung học cơ sở Alief ISD

• Mở rộng Outley Elementary



Preparing Students for Tomorrow — Caring for Them Today

Election Day is Saturday, May 9!

Learn more about the bond referendum at www.aliefisd.net.

Preparing for Our Future: Alief ISD Bond 2015-2021
As recommended by the Citizens’ Bond Steering Committee and approved by the Alief ISD Board of Trustees

The bond referendum includes...
Tax Rate Impact

Breakdown of Bond Referendum % of Bond

Last Day to Register to Vote: April 9

Early Voting Dates and Times:  
April 27, April 29-May 1, May 4-5 from 7:30 a.m. to 4:30 p.m. 

April 28 and May 2 from 7:00 a.m. to 7:00 p.m.
All Precincts: Administration Building 

(4250 Cook Road)

Election Day:  Saturday, May 9
7:00 a.m. to 7:00 p.m. 

North Precincts: Administration Building (4250 Cook Road)
(North Precincts 487, 507, 508, 559, 566, 620, 781, 807 and 1069)

South Precincts: Olle Middle School  (9200 Boone Road) 
(South Precincts 311, 359, 425, 427, 429, 462, 488, 503, 556, 557, 565, 627, 649, 984, 

1000, 1001, 1002 and 1031)

West Precincts: O’Donnell Middle School  (14041 Alief Clodine) 
(West Precincts 96, 338, 400, 428, 524, 558, 600, 646, 647, 765, 772, 773, 814 and 971) 

Alief ISD Voter Information

Alief ISD’s tax rate has decreased by 6 cents over the 
last 5 years. Alief currently has the second lowest tax 
rate of any school district in the greater Houston area. 
Even with the bond package, Alief ISD’s tax rate would 
remain one of the lowest in the Houston area.

Did you know?...

A taxpayer living in a home valued 
at $100,000 that qualifies for a  
homestead exemption would see an 
estimated increase of approximately 
$72.25 per year or $6.02 per month 
after all of the bonds have been issued.

Safety & Security/Renovations - 
$103,320,000

• Security entrances (safety 
vestibules)

• New reception areas
• Roof repairs
• Air conditioning & heating repairs
• Restroom renovations
• Additional parking and sidewalks
• Carpet replacements
• Fire alarm replacements
• Electrical systems repairs

Total: $341,000,000 VOTE
MAY 9

Senior citizens (65 or older) 
whose property taxes are frozen  
would not be impacted.

Senior Citizens

Si desean esta información en español, hagan el favor de visitar www.aliefisd.net.
如果您希望用中文顯示如下信息，請訪問 www.aliefisd.net.

$0

$6.02
per month

Transportation - 
$9,000,000

• Replacement school buses

New Construction - 
$228,680,000

• Alief ISD Career Center
• Additional classroom space for 

full-day Pre-Kindergarten program 
(currently half-day program)

• Professional Learning Center/ 
Performance Space

• Kerr High School fine arts addition
• Additional gym at every Alief ISD 

middle school
• Expansion of Outley Elementary

New Construction.............................................67.1%

Safety & Security/Renovations......................30.3%

Transportation.....................................................2.6%


