
2020 PROJECT CONNECTوملخص معدل الضريبة

الخلفية
كجزء من اجتماع 12 أغسطس، أقر مجلس البلدية مرسوًما يحدد لغة االقتراع للمصوتين للنظر في مقترحين مختلفين للتنقل في 

تصويت 3 نوفمبر 2020.

 PROJECT CONNECT  :المقترح أ
والتصويت على معدل الضريبة

في حالة الموافقة عليه، سيخصص المقترح أ 8.75 سنتًا من 
معدل ضريبة الممتلكات لالستثمار األولي في نظام النقل 

عالي السعة Project Connect الذي يتضمن:

خدمة نقل جديدة بالسكك الحديدية والحافالت 	

مواقف انتظار وركوب جديدة 	

نفق عبور وسط المدينة 	

خدمات تنقل جديدة في الجوار 	

استراتيجيات اإلسكان الداعمة للمرور والمضادة  	
للتشرد

إنشاء Austin Transit Partnership: وهي شركة  	
 Project حكومية محلية مستقلة جديدة لإلشراف على

Connect وتنفيذه. 

المقترح ب: التصويت على رابطة التنقل
وفي حالة الموافقة على المقترح ب، سيخصص مبلغ 460 

مليون دوالر من سندات االلتزام العامة للبنية األساسية للنقل، 
بما في ذلك:

أرصفة المشاة 	

الطرق الحضرية 	

طرق الدراجات ذات الصلة بالنقل 	

مشروعات السالمة / صفر الرؤية 	

طرق آمنة لمشاريع البنية التحتية للمدارس 	

مشاريع تعزيز النقل المحلي 	

مشاريع برنامج شراكات األحياء 	

تحسينات في الشوارع غير المستوفية للمعايير 	

المشاريع الرأسمالية الكبرى 	

معلومات عن التصويت
يُعقد التصويت يوم الثالثاء، الموافق 3 نوفمبر 2020. سينظر المصوتون في مقترحين للتنقل، باإلضافة إلى تصويت أعضاء مجلس 

مدينة أوستن للمقاطعات 2 و4 و6 و7 و10. تُجرى هذه التصويتات بالتزامن مع االنتخابات العامة لشهر نوفمبر للمكاتب الفيدرالية 
ومكاتب الواليات والمقاطعات. 

المواعيد الهامة للتصويت

	 5 أكتوبر: آخر يوم للتسجيل للتصويت )يجب ختم التسجيل بالبريد قبل هذا اليوم(

	 13 أكتوبر: اليوم األول من التصويت الشخصي المبكر

	 23 أكتوبر: آخر يوم لتقديم طلب التصويت عن طريق البريد )يجب أن يتلقى كاتب التصويت المبكر الطلب قبل هذا اليوم(

	 30 أكتوبر: آخر يوم للتصويت الشخصي المبكر

	 3 نوفمبر: يوم التصويت

:زيدمى اللع فعرت

AustinTexas.gov/MobilityElections2020 ل عقومال 	 :ينتروكال

Mobility@AustinTexas.gov :البريد اإللكتروني 	

https://www.AustinTexas.gov/MobilityElections2020
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