
 عمویم فنڈ بجٹ

 یک شہ رسخیاں 

ح، یعنی تخمینہ یک   ◆ ریئل ایسٹیٹ ٹیکس یک موجودہ شر
ڈالر، پر پروپوزل تیار کیا   0101ڈالر پر  011گنی قدر ےک 

 گيا 

•  
ً
ڈالر   666اس ےک نتیجے میں ٹیکس ےک اوسط بل میں تقریبا

  کا اضافہ ہوتا ہ  

ی ےک مسائل ےک  ◆  چیں
عالیم وبا ےس پیدا ہونی واےل سپالئی

، جس ےس  باعث گاڑیوں یک قدر میں بڑا اضافہ ہوا ہ 
ذائی پراپرئی ےک ٹیکس ےک منافع جات اثر انداز ہونی اور 

ڈالر کا  080ٹیکس ادا کرنی واےل اوسط شخص ےک لئی 
 اضافہ ہوا 

◆  ، اسکول چالنی یک درخواست یک مکمل فنڈنگ کرتا ہ 
انٹنڈنٹ ےک مجوزہ بجٹ میں شامل ہ    جیسا کہ سپر

 مکمل کاؤننی تالفی پروگرام یک فنڈنگ کرتا ہ   ◆

، جیسا کہ  ◆ بورڈ یک ترجیحات پر عمل درآمد کرتا ہ 
سسنی رہائش، ڈائیورژن فرسٹ، اوپیئد ےک استعمال ےک 
، عوایم تحفظ کا عملہ اور نیا زبان  انسداد یک کوششیں

 تک رسائی کا پروگرام۔ 

 میں اضافی یک  ◆
/اسکولوں ےک شمانی جوائنٹ کاؤننی

وع کرتا ہ     پروگرام کمینی یک تجاویز پر عمل درآمد شر

 ےک لئی  •
ی

، جنہیں   5قرض یک ادائیگ ی ڈالر تفویض کرتا ہ  ملیں
 کاؤننی اور اسکولوں ےک درمیان برابر تقسیم کیا جاتا ہ  

ےک لئی بانڈ یک فروخت میں اضافی یک  0102جنوری  •
ی ڈالر ) 015منصوبہ بندی۔  ی ڈالر ےس( میں  081ملیں ملیں

ی ڈالر ) 015اسکول یک فروخت اور  ی ڈالر ےس(   001ملیں ملیں
  کاؤںنی یک فروخت۔

پوزیشنوں کا اضافہ   011کاؤننی یک پوزیشنوں میں کل  ◆
  کیا گیا

◆  
ً
ی ڈالر کا  81بورڈ ےک زیر غور النی ےک لئی تقریبا ملیں

  بیلنس بافی بچتا ہ  

  عمویم فنڈ بجٹ کا خالصہ

( ، ن میں ہیں  میں کل تبدییل(  ےس لیں گیے بجٹ ےک منصوب   FY2222 درج ذیل رقوم ملیں

 دستیاب منافع میں اضافہ 

ح پر منافع میں اضافہ   موجودہ ریئل ایسٹیٹ ٹیکس یک شر

  بزرگ اور معذور افراد ےک لئی ٹیکس ےک ریلیف میں اضافہ

  منافع جات کو سسنی رہائش پر مرکوز کیا گيا

  ( ےک منافع جاتLDSنئی فنڈ ےک لینڈ ڈیویلپمنٹ شوشی )

  آنی وایل منتقلیوں کا کل اثر

  کل دستیاب

FY 2222  ےک تقاضن  

  کل  اسکول  کاؤنٹ  

  کاؤننی یک تالفی 

  قرضی یک شوس

/اسکولوں یک    کمینی   CIPجوائنٹ کاؤننی

 بھر یک تعلیم و تدریس
ی

  زندیک

  صحت

  حرکت اور آمدورفت

  مؤثر اور فعال حکومت

کمزور شہریوں کو بااختیار بنانا اور ان  
  یک مدد

  حفاظت اور سکیورئی 

  ثقافنی اور تفرییح مواقع

  معاشر موقع

  مکانات اور عالفی کا قابل رہائش ہونا

  ماحول

  ےک اخراجات LDSنئی فنڈ پر 

  ایجنیس یک کٹوتیاں اور بچت

 ذییل کل 

ے یک تبدیلیاں   ذخپں

  کل استعمال

  بورڈ ےک زیر غور النن ےک لیے دستیاب بیلنس

، ورجینیا   فیئے فیکس کاؤنٹ 

 بجٹ ےک لیے شہریوں یک گائیڈ 



کا تشہپں کردہ بجٹ پیش کرنی   FY 0102کاؤننی ایگزیکٹو  2222فروری  22

 ہیں 

وائزرز ےک جوائنٹ بورڈ/اسکول بورڈ یک بجٹ کمینی یک  2222مارچ  1 سپر

 میٹنگ

وائزرز کا بورڈ  2222مارچ  8 حوں یک تشہپں   FY 0102سپر ےک ٹیکس یک شر

 کرتا ہ  

 بجٹ کمینی یک میٹنگ 2222مارچ  11

وائزرز کا بورڈ  2222مارچ  22 ےک تیرسی سہ مایہ ےک  FY 2022سپر

 یک تشہپں کرتا ہ  جائزے 

 بجٹ کمینی میٹنگ 2222مارچ  22

وائزرز کا بورڈ  2222اپریل  11-12  FY 0107تا  FY 0102بجٹ،  FY 0102سپر

 میں اضافی ےک پروگرام اور 
تیرسی سہ  FY 2022شمانی

 یک عوایم سماعتیں کرے گا۔  مایہ ےک جائزے

 بجٹ کمینی میٹنگ )قبل از مارک اپ( 2222اپریل  22

وائزرز کا بورڈ  2222اپریل  22 ، FY 0102سپر  بجٹ کو مارک کرتا ہ 

FY 0102  تاFY 0107   کا شمایہ میں اضافی کا پروگرام اور

FY 2022  شامل کرتا ہ   کا تیرسی سہ مایہ کا تجزیہ 

وائزرز کا بورڈ  2222مٹے  12  کا لیا گیا بجٹ شامل کرتا ہ    FY 0102سپر

بجٹ پر عوایم سماعت کا انعقاد   FY 0102اسکول بورڈ  2222مٹے  1

 کرتا ہ  

 کا منظور شدہ بجٹ قبول کرتا ہ    FY 0102اسکول بورڈ  2222مٹے  22

1  
ے
  بجٹ ےک سال کا آغاز ہوتا ہ    FY 0102 2222جوالئ

کت کرنی ےک لئی بورڈ آفس ےک کلرک کو  عوایم سماعتوں میں ےس کیس میں شر
2050-201 (712،)TTY 700   پر کال کریں 

پر بات کرنی ےک لئی سائن اپ کرنی ےک فارم تک رسائی حاصل کریں۔ عوایم ای میل ےک 
ذریےع کلرک ےک دفپی کو تحریری یا ویڈیو شہادت ارسال کر سکنی ہے یا دیگر رابطہ کر 

 سکنی ہے: 

FY 2222 مجوزہ ٹیکس اور فیس  

 یونٹ  قسم 
FY 2222 
ح   اصل رسر

FY 2222 
مجوزہ 
ح   رسر

حیں    عمویم فنڈ ٹیکس یک رسر

 قدر011  ریئل ایسٹیٹ 
ً
 ڈالر/اندازا

 قدر011  ذائی پراپرئی 
ً
 ڈالر/اندازا

حیں   غئں عمویم ٹیک فنڈ یک رسر

حیں   کوڑے یک رسر

 گھرانہ  کوڑا جمع کرنا )فن یونٹ( 

 ٹن  کوڑے کا ضیاع )فن ٹن( 

 قدر011  پتی جمع کرنا 
ً
 ڈالر/اندازا

 سیور ےک اخراجات 

  سہ مایہ سیور بیس کا خرچ 

  رہائشر   سیور یک دستیائ  کا خرچ

 گیلن   00111فن   سیور رسوس کا خرچ

 کمیونٹ  مراکز 

ی کمیوننی سنپی   قدر011  مکلیں
ً
 ڈالر/اندازا

ی کمیوننی سنپی   قدر011   ریسیی
ً
 ڈالر/اندازا

کٹس   دیگر خصویص ٹیکس ڈسئ 

کٹ  قدر011   اسٹورم واٹر شوشی ڈسپی
ً
 ڈالر/اندازا

 قدر011  کاریڈور   08روٹ 
ً
 ڈالر/اندازا

ی   قدرI   011ڈولز ریل فپں
ً
 ڈالر/اندازا

ی   قدرII   011ڈولز ریل فپں
ً
 ڈالر/اندازا

وں ےک انتظام کا  ی مجمویع کپں
 پروگرام 

 قدر011 
ً
 ڈالر/اندازا

ی ایسٹیٹ ٹیکس برانی  تجارئی رییی
  آمدورفت

 قدر011 
ً
 ڈالر/اندازا

کٹ   قدر011  ٹائسونز شوس ڈسپی
ً
 ڈالر/اندازا

کٹ  ی شوس ڈسپی  قدر011  ریسیی
ً
 ڈالر/اندازا

FY 2222 بجٹ کا شیڈول 

ےھ اور موب  حروف  حوں کو ٹئں   کیےس شامل ہوا جانے  میں شامل کرنی ےک لئی تجویز کیا گیا ہے FY 0102 میں درج شر

 بجٹ ےک لیے شہریوں یک گائیڈ 
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