
 عمومی فنڈ 

 بجٹ کی شہ سرخیاں  

  آمدنی

  سینٹ  0.1ریئل ایسٹیٹ ٹیکس کی شرح میں
 0.01ڈالر میں  011)تجزیہ کی گئی قدر کے فی 

ڈالر( کی کمی کی تجویز دی گئی  0.01ڈالر سے 
  ہے

  ًڈالر  221اس کے نتیجے میں ٹیکس کا اوسط بل تقریبا
  بڑھے گا

 FY 2122  فیصد اضافے  0.10میں آمدنی میں
سے توقع کی جا رہی ہے، جو کاؤنٹی اور اسکول 

ملین ڈالر فراہم کرتا  12.12کی ترجیحات کے لئے 
  ہے

 

  ادائیگیاں

  فیصد  1.11اس میں کاؤنٹی اور اسکولز کے لئے
  مجموعی اضافے شامل ہیں

  ملین ڈالر کا اضافہ  01.01اسکول چالنے کے لئے
فراہم کرتا ہے، جو کہ اسکول بورڈ کے درخواست 

  ملین ڈالر سے کہیں کم ہے 011.11کردہ 

  درخواست میںFCPS  فیصد تالفی کی  1مالزمین کو
ایڈجسٹمنٹ فراہم کرنے کے لئے ریاستی فنڈنگ کے 

  ملین ڈالر کا مقامی میچ شامل ہے 31.1

  کاؤنٹی کے مالزمین کے لئے تالفی کی
  ایڈجسٹمنٹس کے لئے کوئی فنڈنگ نہیں

  بورڈ کی ترجیحات پر بات کرتا ہے، جیسا کہ وبا
 Diversion Firstپر ردعمل دینے کی کوششیں، 

)پہلے انحراف(، اوپیئڈ کے استعمال کے انسداد کی 
کوششیں، جسم پر پہنے جانے والے کیمرے، اور 

  پولیس اور آگ کی پوزیشنز

  ملین ڈالر اور  081اسکول بانڈ کی فروخت میں
ملین ڈالر کی  021کاؤنٹی بانڈ کی فروخت میں 

  معاونت کرتا ہے

  پوزیشنوں کا  011کاؤنٹی کی پوزیشنوں میں کل
  اضافہ ہوا ہے

 21  ملین ڈالر الگ سے محفوظ رکھے جائیں گے
 جنہیں معاشی بحالی پر مرکوز کیا جا سکے گا

 عمومی فنڈ بجٹ کا خالصہ 

  کے دوران کل تبدیلی( ماخوذ بجٹ پالن FY 2021)دی گئی رقوم ملین میں ہیں، 

  دستیاب آمدن میں اضافہ

  موجودہ ریئل ایسٹیٹ ٹیکس کی شرح میں آمدن کا اضافہ

  ریئل ایسٹیٹ ٹیکس کی شرح میں ایک سینٹ کی کمی

  ذین میں منتقلیوں کا کل اثر

  کل دستیاب

FY 2021 کے تقاضے  

  کل  اسکولز  کاؤنٹی

  کاؤنٹی کی تالفی

  کاؤنٹی کے قرضے کی سروس

  عمر بھر کی تعلیم و تدریس

  تحفظ اور سکیورٹی

  صحت و ماحولیات

  کمزور رہائشیوں کے لئے اختیار اور معاونت

  مؤثر اور قابل حکومت

  ثقافتی اور تفریحی مواقع

  رہائش اور عالقے کا زندگی گزارنے کے قابل ہونا

  معاشی موقع

  حرکت اور ذرائع نقل و حمل

  ایجنسی میں کمی اور بچت

  جزوی میزان

  محفوظ ایڈجسٹمنٹس

  کل استعمال

دستیاب بیلنس جسے معاشی بحالی کے لئے محفوظ کرنے کی خاطر الگ 

  جائے گا

کےے نے ےر ثےانےی شےدہ کاؤنٹی بھر کی حکمت عملی کے منننبنوبنے 

ڈرافٹ کو بجٹ کے ساتھ ہی جاری کیا جا رہا ہے۔ بجٹ میےں شےامےل 

ایڈجسٹمنٹس کو حکمت عملےی کےے مےنےصےوبےے کےی پےیےشےرفےت کےے 

دوران تشخیص کے مطابق ترجیحی نتیجے کے نو شعبہ جات مےیےں 

  سے ایک میں زمرہ بند کیا جا سکتا ہے۔

 فیئر فیکسن کاؤنٹی، ورجینیا 

 بجٹ کے متعلق شہریوں کی گائیڈ 



تشہیر کیا گیا بجٹ  FY 2122کاؤنٹی ایگزیکٹو   2021فروری،  22
 پیش کرتا ہے 

سپروائزرز کا مشترکہ بورڈ/اسکول بورڈ بجٹ   2021مارچ،  2
  کمیٹی میٹنگ

ٹیکس کی شرحوں  FY 2122سپروائزرز کا بورڈ   2021مارچ،  9
  کی تشہیر کرتا ہے

  بجٹ کمیٹی میٹنگ  2021مارچ،  11

تیسری سہ ماہی  FY 2021سپروائزرز کا بورڈ   2021مارچ،  22
  کی تشہیر کرتا ہے کی ن ر ثانی

  بجٹ کمیٹی میٹنگ  2021اپریل،  1

 FY 2021بجٹ،  FY 2122سپروائزرز کا بورڈ   2021اپریل،  12-15
-FY 2122، اور تیسری سہ ماہی پر ن ر ثانی

FY 2123  سرمائے میں بہتری کے پروگرام پر
  عوامی سماعتیں منعقد کرتا ہے

  بجٹ کمیٹی میٹنگ  2021اپریل،  22

بجٹ کو نشانزد  FY 2122سپروائزرز کا بورڈ   2021اپریل،  22
سرمائے میں  FY 2122-FY2123کرتا ہے، 

تیسری سہ  FY 2021اضافے کا پروگرام اور 
  سے اخذ کرتا ہے ماہی کے تجزیے

ماخوذ بجٹ کو  FY 2122سپروائزرز کا بورڈ   2021مئی،  4
  اخذ کرتا ہے

بجٹ پر عوامی سماعتوں  FY 2122اسکول بورڈ   2021مئی،  11-12
  کا انعقاد کرتا ہے

من ور شدہ بجٹ کو اخذ  FY 2122اسکول بورڈ   2021مئی،  20
  کرتا ہے

 بجٹ کا سال شروع ہوتا ہے  FY 2122  2021جوالئی  1

کسی عوامی سماعت میں شرکت کے لئے سائن اپ کرنے کے لئے بورڈ 
پر کال کریں یا  TTY 700، 1010-121 (711)کے دفتر کے کلرک کو 

بات کرنے کے لئے یہاں سائن اپ کرنے کے فارم تک رسائی حاصل 
  کریں

عوام ای میل کے ذریعے کلرک کے دفتر سے بات کرنے کے لئے تحریری یا 

 ویڈیو شہادت ارسال کر سکتی ہے: 
Fairfax County ،Vaاشاعت ،  

 متبادل شکل میں معلومات کی درخواست کرنے کے لئے
 منیجمنٹ اور بجٹ کے ڈپارٹمنٹ پر کال کریں،

711-121-2110 ،TTY 700۔  

کاؤنٹی کی نئی حکمت عملی کے 
منصوبے کے بارے، بشمول رائے 

دینے کے طریقے کے بارے میں مزید 
  جاننے کے لئے، مالح ہ کریں:

FY 2022 مجوزہ ٹیکس اور فیس  

FY 2021  یونٹ  قسم اصل  
  شرح

FY 2022 
  مجوزہ شرح

  عمومی فنڈ کے ٹیکس کی شرحیں 

  ڈالر/مجوزہ قیمت 011  ریئل ایسٹیٹ

  ڈالر/مجوزہ قیمت 011  ذاتی پراپرٹی

 غیر عمومی فنڈ کے ٹیکس کی شرحیں 

 کوڑے کرکٹ کی شرحیں 

  گھرانہ  کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنا )فی یونٹ(

  ٹن  کوڑے کرکٹ کا ضیاع )فی ٹن(

  ڈالر/مجوزہ قیمت 011  پتے جمع کرنا

 سیور چارجز 

  سہ ماہی  سیور بیس چارج

  رہائشی  سیور کی دستیابی کا چارج

  گیلن 00111فی   سیور سروس چارج

 کمیونٹی مراکز 

  ڈالر/مجوزہ قیمت 011  مکلین کمیونٹی سنٹر

  ڈالر/مجوزہ قیمت 011  ریسٹن کمیونٹی سنٹر

 دیگر خبوصی ٹیکس ڈسٹرکٹس 

  ڈالر/مجوزہ قیمت 011  اسٹورم واٹر سروسز ڈسٹرکٹ

  ڈالر/مجوزہ قیمت 011  کاریڈور 28روٹ 

  ڈالر/مجوزہ قیمت I  011ڈلز ریل فیز 

  ڈالر/مجوزہ قیمت II  011ڈلز ریل فیز 

  ڈالر/مجوزہ قیمت 011  مجموعی حشرات کی منیجمنٹ کا پروگرام

تجارتی ریئل ایسٹیٹ ٹیکس برائے ذرائع 
  نقل و حمل

  ڈالر/مجوزہ قیمت 011

  ڈالر/مجوزہ قیمت 011  ٹائسنز سروس ڈسٹرکٹ

  ڈالر/مجوزہ قیمت 011  ریسٹن سروس ڈسٹرکٹ

 FY 2022   بجٹ شیڈول 

میں ایڈجسٹ  FY 2122 ٹیڑھے اور موٹے حروف میں دی گئی شرحیں

  کرنے کے لئے مجوزہ ہیں۔

 کیسے شامل ہوا جائے 

 بجٹ کے متعلق شہریوں کی گائیڈ 

http://www.fairfaxcounty.gov/bosclerk/speakers-form
mailto:clerktothebos@fairfaxcounty.gov
http://www.fairfaxcounty.gov/budget

