خلفية عن السندات
في عام  ،2016قام مجلس مدينة أوستن بتشكيل فريق عمل استشاري خاص بعملية السندات بقيادة المواطنين لتعيين ودراسة وتحديد األولويات
واقتراح مشاريع مختلفة للنظر في تمويل السندات في انتخابات  2018المحتملة .عقدت فرقة العمل االستشارية المعنية برابطة السندات ،المؤلفة من
ي ما يقرب من  140ساعة من زمن االجتماع
 13مقيما في أوستن و 13اجتماعا كامال لفرقة العمل و 66اجتماعا لفريق العمل .في المجموع ،أ ُ ِ
جر َ
العام ،مع ما يقرب من  300من سكان أوستن يشاركون في تدريبات محاكاة السندات شخصيا وعبر اإلنترنت .باإلضافة إلى ذلك ،تم عقد 12
جلسة مشاركة مجتمعية ،حيث تم الوصول إلى جميع مناطق المجلس الـ ،10وتم تقديم واستعراض أكثر من  900استبيان للسندات عبر اإلنترنت.
على مدى عامين تقريبًا ،اجتمعت فرقة العمل مع أصحاب المصلحة ،وجمعت مدخالت ،وطورت مقتر ًحا ،من خالل تركيز توصيتها إلى مجلس
البلدية على إعادة االستثمار في البنية التحتية الحالية للمدينة .في أغسطس  ،2018أصدر مجلس مدينة أوستن قانونًا يدعو إلى إجراء انتخابات في
مجال السندات بقيمة  925مليون دوالر في  6نوفمبر  ،2018ووضع لغة االقتراع لسبع عروض مختلفة للسندات.
تتضمن هذه المقترحات ما يلي 250 :مليون دوالر للسكن بأسعار ميسورة؛  128مليون دوالر للمكتبات والمراكز الثقافية؛  149مليون دوالر
للمتنزهات وأماكن الترفيه؛  184مليون دوالر للتخفيف من السيول والمساحات المفتوحة؛  16مليون دوالر للخدمات الصحية واإلنسانية؛ 38
مليون دوالر للسالمة العامة؛ و 160مليون دوالر للبنية التحتية للنقل.

المقترح أ :مساكن بتكلفة ميسورة

المقترح ب :المكتبات والمتاحف ومرافق الفنون الثقافية

إنشاء وإعادة تأهيل واالحتفاظ بفرص اإليجار والملكية بأسعار ميسورة.

تجديدات في مختلف المكتبات الفرعية والمراكز الثقافية ،والحصول على المباني
للمساحات اإلبداعية ،فضال عن توفير التمويل لتحل محل مركز فنون دوجيرتي
.Dougherty Arts Center

 250مليون دوالر

 128مليون دوالر

المقترح ج :المتنزهات وأماكن الترفيه
التحسينات والتجديدات والترقيات ألصول المتنزهات وأماكن الترفيه
المختلفة ،بما في ذلك األحياء المائية واكتساب حدائق جديدة.

 149مليون دوالر

المقترح د :تخفيف السيول والمساحات المفتوحة وحماية
جودة المياه
مشاريع الصرف الصحي  /مياه العاصفة وحيازة أراضي حماية جودة المياه.

 184مليون دوالر

المقترح و :السالمة العامة

المقترح هـ :الصحة
والخدمات اإلنسانية
تمويل تصميم وإنشاء وتجهيز مرافق صحية وخدمات إنسانية جديدة في منطقة
دوف سبرينغز.

 16مليون دوالر

تجديد مرافق السالمة العامة القائمة في البلدية ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال
الحصر ،محطات إطفاء الحرائق ومحطات خدمات الطوارئ الطبية (.)EMS

 38مليون دوالر

المقترح ز :البنية التحتية للنقل
معالجة أوجه القصور في البنية التحتية الحالية للنقل في البلدية ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،إعادة بناء الشوارع واألرصفة ،وإصالح  /استبدال الجسور والهياكل،
وترقية إشارات المرور ،وتحسين سالمة المشاة ،ومشاريع السالمة الرئيسية للتقاطعات.

 160مليون دوالر

معلومات عن السندات
تُعقد االنتخابات يوم الثالثاء ،الموافق  6نوفمبر  .2018سينظر الناخبون في سبع مقترحات لسندات مدينة أوستن ،وانتخابات أعضاء مجلس مدينة أوستن ،واثنين من التعديالت
المقترحة على ميثاق البلدية ،واثنين من قوانين البلدية المقترحة من قبل المواطنين ،بالتزامن مع االنتخابات العامة لشهر نوفمبر للمكاتب الفيدرالية والمحلية ومكاتب الواليات
ومقترحات للكيانات الضريبية األخرى .المبلغ اإلجمالي للسندات المطلوبة للحصول على الموافقة يبلغ  925مليون دوالر ،مقسمة بين المقترحات أ  -ز.

التواريخ الهامة:
• 9أكتوبر  -آخر يوم للتسجيل للتصويت
• 22أكتوبر  -أول يوم للتصويت المبكر شخصيا
• 26أكتوبر  -آخر يوم لتقديم طلب لالقتراع عن طريق البريد
• 2نوفمبر  -اليوم األخير من التصويت المبكر شخصيا
• 6نوفمبر  -يوم االنتخابات

تعرف على المزيد:
تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني للسندات | austintexas.gov/2018bond :اتصل بنا على رقم512-974-200 :
راسلنا عبر البريد اإللكتروني2018bond@austintexas.gov :

