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Học khu Franklin-McKinley Tái tài trợ Trái phiếu. Tiết kiệm tiền cho 

người nộp thuế một lần nữa - lần này hơn 9,3 triệu đô la 

   
HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC  

Thứ Sáu , ngày 4 tháng 10, 2019 

 

San Jose, CA, Ngày 4 tháng 10, 2019. Học khu Franklin-McKinley đã tái tài trợ trái phiếu nghĩa vụ chung trước đây 

của Học khu được bán lần đầu tiên vào năm 2013. Trái phiếu 2013 đã được 70% cử tri chấp thuận tại cuộc bầu cử tổ 

chức vào tháng 11 năm 2010, được bán để cung cấp an toàn và hiện đại hóa các trường học với công nghệ mới, xây 

dựng và làm mới các lớp học khoa học và máy tính, thay thế mái lợp nhà, hệ thống ống nước, sưởi ấm và thiết bị điện, 

thay thế hệ thống báo cháy và hệ thống an ninh. Khoản tái tài trợ năm 2019 cho phép Học khu giảm các khoản chi trả 

hơn 9,3 triệu đô la trong hai mươi lăm năm tới. 

Điều này tuân theo các khoản tái tài trợ trước đó vào năm 2018, 2017, 2015 và 2014 đã tiết kiệm cho chủ sở hữu bất 

động sản khoảng 2 triệu đô la, mang lại hơn 11,3 triệu đô la tiền hoàn trả vào kết hợp tiết kiệm thuế thổ trạch.  

Lãi suất của trái phiếu mới 2019, đã được khóa lại tại một đợt bán cho các các nhà đầu tư vào ngày 1 tháng 10, lãi 

suất dao động từ 3,23% đến 3,85%. Mức lãi suất thấp hơn này sẽ thay thế lãi suất cũ từ trái phiếu 2013 đã  dao động 

ở mức từ 3,58% đến 6,40%. Chênh lệch lãi suất giữa hai trái phiếu này sẽ tiết kiệm cho các chủ sở hữu tài sản 

$ 9.303.856. 

Tiền hoàn trả Trái phiếu năm 2019 đã được chấp thuận bởi Hội đồng Quản trị Học khu Franklin-McKinley vào ngày 

10 tháng 9. Giám đốc Khu học chính Cruz cho biết, “ Chúng tôi biết rằng cộng đồng của chúng tôi hỗ trợ cho các 

trường học của chúng tôi và đến lượt chúng tôi muốn trả lại cho cộng đồng của mình bằng cách tiết kiệm tiền thuế 

cho người trả thuế. Với lãi suất ở mức thấp trong lịch sử, chúng tôi đã có cơ hội để làm giảm chi trả thuế bất động 

sản bằng cách tái tài trợ vốn Trái phiếu 2013. Phó Giám đốc Khu học chính Jason Vann nói thêm, lãi suất đã giảm 

đáng kể trong năm nay và với sự hỗ trợ của Hội đồng Quản trị và Giám đốc Khu học chính, chúng tôi đã tận dụng lãi 

suất thấp để tiết kiệm người nộp thuế của chúng tôi. Vì khoản hoàn trả này, chủ sở hữu bất động sản sẽ thấy mức 

thuế thấp hơn trong hai thập kỷ tới.” 

Chủ sở hữu tài sản trong Học khu sẽ thấy mức thuế giảm vào đầu năm tới.   

LIÊN LẠC:  Yelitza Peña   

Yelitza.pena@fmsd.org    

Số di động: 408-283-6259  

www.fmsd.org    
 

Về Học Khu Franklin-McKinley: Học Khu Franklin-McKinley phục vụ khoảng 7.250 học sinh, từ Mẫu giáo 

Chuyển tiếp đến lớp 8 tại 16 trường học ở thành phố San Jose, CA. Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm trang 

mạng của chúng tôi tại www.fmsd.org. Theo @Franklin_MSD on Twitter, Facebook  hoặc LinkedIn. 
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