
ال تميز مقاطعة هنريكو على أساس العرق، أو اللون، 
 أو الدين، أو الجنس، أو األصل الوطني، أو 

السن، أو اإلعاقة.

إنتاج قسم العالقات العامة، 7/22.
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 يوم االنتخاب:   الثالثاء، 8 نوفمبر/ تشرين ثاني
 • 

التصويت للمتغيبين:   
الجمعة، 23 سبتمبر/ أيلول، حتى السبت 5 نوفمبر/ تشرين ثاني

لمزيد من المعلومات اإلضافية حول التصويت – بما في 
ذلك كيفية التسجيل أو تحديث عنوان، وكيفية التقديم 

في االقتراع للمتغيبين، ومكان صناديق إيداع األصوات، 
ومواقع االقتراع، والمواعيد النهائية والمزيد – يرجى 
مراجعة مكتب تسجيل المصوتين واالنتخابات بمقاطعة 

 henrico.us/   هنريكو على الموقع اإللكتروني
   registrar ورقم الهاتف 501-4347 )804(.
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مقاطعة هنريكو

2022
استفتاء   

السندات   

هل لديك أية أسئلة؟   

لمزيد من المعلومات عن استفتاء السندات 
لعام 2022، بما في ذلك كيفية عقد اجتماع 
لمجموعتك، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
henrico.us/bonds أو مسح هذا الرمز:

         

         

 هل سيترتب على الموافقة على استفتاء   
السندات زيادة الضرائب؟ 

ال، خّفض مجلس المشرفين بمقاطعة هنريكو معدل الضريبة 
العقارية بنحو 2 بالمائة، بحيث تصل إلى 85 سنت لكل 100 
دوالر أمريكي للقيمة المقدرة، عند اعتماد ميزانية المقاطعة 
لعام 2023-2022. وسيتم دعم التكاليف المصاحبة إلصدار 
ديون السندات وتشغيل المرافق الجديدة من خالل عائدات 

المقاطعة الحالية. 

معلومات للمصوتين بمقاطعة هنريكو

يبدأ التصويت للمتغيبين يوم الجمعة، 23 سبتمبر/ أيلول 
ويستمر حتى األحد 5 نوفمبر/ تشرين ثاني، مع إتاحة 

خيارات التصويت الشخصي للمتغيبين وإلعادة صناديق 
االقتراع الكاملة لتأمين صناديق اإليداع المثبتة في كل دائرة 

قضائية. سيتم افتتاح أماكن االقتراع بالمقاطعة اعتباًرا من 
الساعة 6 ص وحتى 7 م يوم االنتخاب، الثالثاء، 8 نوفمبر/ 

تشرين ثاني. 



         

ديب بوتوم بارك

كرايتون رود

مدرسة هايالند سبرينغز االبتدائية

سنح للمصوتين بمقاطعة هنريكو فرصة المشاركة ت
في استفتاء السندات للموافقة على تخصيص أكثر 

من 511 مليون دوالر أمريكي لتمويل المشروعات 
الرأسمالية المقترحة في المقاطعة – بما في ذلك إنشاء 

وتجديد المدارس، ومراكز اإلطفاء، والمتنزهات – كجزء من 
االنتخابات العامة لعام 2022. 

سيأخذ استفتاء السندات شكل صورة أربعة أسئلة بورقة 
االقتراع، مع سؤال منفصل لكل فئة للمشروع: المدارس؛ 
ومراكز الترفيه والمتنزهات؛ ومحطات اإلطفاء ومرافق 

السالمة العامة؛ ومصارف مياه األمطار. يمكن للمصوتين 
التصويت بـ "نعم" أو "ال" على كل سؤال من األسئلة 

األربعة؛ ويمكن الموافقة على الفئات الفردية أو رفضها. 
تسمح الموافقة على فئة بغالبية األصوات المرجحة للمقاطعة 
بالتعاقد على الديون وإصدار سندات االلتزام العام الخاصة 

بها لتمويل المشروعات. 
وفيما يلي أسئلة استفتاء السندات كما ستظهر في االقتراع، 

وكذا المشروعات المقترحة ومبالغ تمويلها )ستظهر األسئلة 
فقط بورقة االقتراع(. سيبدأ التصويت للمتغيبين، بما في ذلك 

التصويت الشخصي، يوم الجمعة، 23 سبتمبر/ أيلول. يوم 
االنتخاب هو الثالثاء 8 نوفمبر/ تشرين ثاني. 

 تتاح المزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني 
 .henrico.us/bonds

 مشروعات المدارس
340,5 مليون دوالر أمريكي  

سؤال االقتراع:   
هل تصرح لمقاطعة هنريكو، فيرجينيا، بإبرام تعاقد على 
دين وإصدار سندات االلتزام العامة فيما يخص المقاطعة 
بقيمة رئيسية تراكمية بحد أقصى 340,500,000 دوالر 

أمريكي طبًقا لقانون التمويل العام لعام 1991 بغرض تمويل 
مشروعات مدارس وبرنامج تحسين رأس مال مجلس 

المدارس بمقاطعة هنريكو بما في ذلك التحسينات الرأسمالية 
للمدارس، وتزويد المدارس باألثاث وتجهيزها بالمعدات، 

وحيازة مواقع المدارس في المستقبل، وأية أعمال إنشائية 
بالمدارس، والتجديدات والتحسينات حسب االقتضاء طبًقا 

لالحتياجات التعليمية الفعلية في مقاطعة هنريكو؟

المشروعات: 
  كيوكاسين ميدل )إعادة إنشاء(: 89 مليون دوالر أمريكي

  مبنى التعليم البيئي السكني في ويلتون فارم )جديد(: 13,3 
مليون دوالر أمريكي

 ملحوظة: مبالغ التصميم مشمولة في ميزانية 
2022-2023

  مدرسة جاكسون ديفيز االبتدائية )إعادة بناء وزيادة 
السعة(: 36 مليون دوالر أمريكي

 ملحوظة: مبالغ التصميم مشمولة في ميزانية 
2022-2023

  مدرسة آر سي لونغان االبتدائية )إعادة بناء وزيادة 
السعة(: 37 مليون دوالر أمريكي

 ملحوظة: مبالغ التصميم مشمولة في ميزانية 
2022-2023

  مدرسة هايالند سبرينغز االبتدائية )إعادة بناء(: 45 
مليون دوالر أمريكي

  مدرسة تشارلز إم جونسون االبتدائية )تجديد(: 26,5 
مليون دوالر أمريكي

  مدرسة فيرفيلد االبتدائية )جديدة(: 46 مليون دوالر 
أمريكي

  مدرسة ويست إند االبتدائية )جديدة(: 47,7 مليون دوالر 
أمريكي

 مشروعات مراكز الترفيه والمتنزهات
37 مليون دوالر أمريكي  

سؤال االقتراع: 
هل تصرح لمقاطعة هنريكو، فيرجينيا، بإبرام تعاقد على دين 

وإصدار سندات االلتزام العامة فيما يخص المقاطعة بقيمة 
رئيسية تراكمية بحد أقصى 37,000,000 دوالر أمريكي 

طبًقا لقانون التمويل العام لعام 1991 بغرض تمويل إنشاء، 
وتحسين، وتجديد، وإعادة التصميم، والتجهيز باألثاث 

والمعدات لمراكز الترفيه والمتنزهات، وحيازة األراضي 
الالزمة لهذه المنشآت، وكذا مشروعات الطرق وممرات 

المشاة المتعددة الالزمة لهذه المنشآت؟

المشروعات:   
  تحسينات منطقة متنزهات وطريق ثري تشوبت )جديد(: 

25 مليون دوالر أمريكي
 ملحوظة: مبالغ التصميم مشمولة في ميزانية 

2022-2023
ديب بوتوم بارك )تحسينات(: 7 مليون دوالر أمريكي  
تاكهو كريك بارك )إضافات(: 5 مليون دوالر أمريكي  

 مراكز اإلطفاء والسالمة العامة
مشروعات المنشآت  

83,85 مليون دوالر أمريكي  

سؤال االقتراع:   
هل تصرح لمقاطعة هنريكو، فيرجينيا، بإبرام تعاقد على دين 

وإصدار سندات االلتزام العامة فيما يخص المقاطعة بقيمة 
رئيسية تراكمية بحد أقصى 83,850,000 دوالر أمريكي 

طبًقا لقانون التمويل العام لعام 1991 بغرض تمويل إنشاء، 
وتحسين، وتجديد، وإعادة التصميم، والتجهيز باألثاث 

والمعدات لمراكز اإلطفاء ومنشآت السالمة العامة األخرى، 
وحيازة األراضي الالزمة لهذه المنشآت؟

المشروعات:   
مركز اإلطفاء 6 )نقل وإعادة بناء(: 13,3 مليون دوالر   

أمريكي
 ملحوظة: مبالغ التصميم مشمولة في ميزانية 

2022-2023
مركز اإلطفاء 1 )نقل وإعادة بناء(: 16 مليون دوالر   

أمريكي
مركز اإلطفاء 11 )إعادة بناء(: 15 مليون دوالر أمريكي  

مراكز اإلطفاء 14، 15، 16، 17 )تحسينات(: 6,55 مليون   
دوالر أمريكي 

مركز التدريب على السالمة العامة )جديد(: 18 مليون   
دوالر أمريكي

مركز تبني الحيوانات )جديد(: 15 مليون دوالر أمريكي  

 مشروعات مرافق مكافحة الفيضانات
وصرف مياه األمطار  

50 مليون دوالر أمريكي  

سؤال االقتراع: 
هل تصرح لمقاطعة هنريكو، فيرجينيا، بإبرام تعاقد على 
دين وإصدار سندات االلتزام العامة فيما يخص المقاطعة 
بقيمة رئيسية تراكمية بحد أقصى 50,000,000 دوالر 

أمريكي طبًقا لقانون التمويل العام لعام 1991 بغرض تمويل 
إنشاء، وتحسين، وتجديد، وإعادة التصميم، والتجهيز 

باألثاث والمعدات لمنشآت صرف مياه األمطار، بما في ذلك 
حيازة األراضي الالزمة لهذه المنشآت بهدف تقليل التآكل، 

والفيضانات والمشكالت األخرى بسبب مياه األمطار في 
المقاطعة؟

 
المشروعات:

التحسينات في جميع الدوائر القضائية: 50 مليون دوالر   
أمريكي
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