


 

PUBLIC QUESTION NO. 1 

 
 

YES 

 

SECURING OUR CHILDREN’S FUTURE BOND ACT 

 

Do you approve the “Securing Our Children’s Future Bond Act”?  This bond act 

authorizes the State to issue bonds in the aggregate principal amount of $500 million.  

The money from the sale of the bonds would be used to provide grants to schools, 

school districts, county vocational school districts, and county colleges.  Money from 

the grants would be used to build, equip, and expand facilities to increase career and 

technical education program capacity.  Money would also be used for school security 

upgrades and school district water infrastructure improvement projects. 

 

NO 

 

INTERPRETIVE STATEMENT 

 

This act would allow the State to borrow a total principal amount of $500 million.  

This money would be used to provide grants to county vocational school districts and 

county colleges to construct and equip buildings to increase capacity in career and 

technical education programs.  The money would also be used to provide grants for 

school security projects at kindergarten through grade 12 schools.  The money would 

also be used to provide grants for school district water infrastructure improvement 

projects.  Three hundred fifty million dollars would support county vocational school 

district projects and school security projects.  Fifty million dollars would support county 

college projects.  One hundred million dollars would support school district water 

infrastructure improvement projects. 

 

 



 

PREGUNTA PÚBLICA NO. 1 

 
 

SÍ 

 

LEY DE BONO PARA GARANTIZAR EL FUTURO DE NUESTROS NIÑOS 

 

¿Aprueba usted la “Ley de bono para garantizar el futuro de nuestros niños”?  Esta 

ley de bono autoriza al Estado a emitir bonos por el monto de capital total de $500 

millones. El dinero proveniente de la venta de los bonos se utilizaría para entregar 

subsidios a las escuelas, distritos escolares, distritos escolares vocacionales del condado 

y universidades del condado. El dinero proveniente de los subsidios se emplearía para 

construir, equipar y ampliar las instalaciones con el fin de aumentar la capacidad para 

programas de educación técnica y profesional. El dinero también se utilizaría para 

realizar mejoras a la seguridad de las escuelas y para proyectos de mejoras a la 

infraestructura hídrica del distrito escolar.   

 

NO 

 

DECLARACIÓN INTERPRETATIVA 

 

Esta ley permitiría que el Estado pida prestado un monto de capital total de $500 

millones. Este dinero se utilizaría para entregar subsidios a los distritos escolares 

vocacionales del condado y universidades del condado para construir y equipar edificios 

con el fin de aumentar la capacidad para implementar programas de educación técnica y 

profesional.  El dinero también se utilizaría para proporcionar subsidios para proyectos 

de seguridad en las escuelas desde kindergarten hasta el grado 12. Asimismo, se 

emplearía el dinero para proporcionar subsidios para proyectos de mejoras a la 

infraestructura hídrica del distrito escolar. Trescientos cincuenta millones de dólares 

apoyarían proyectos en los distritos escolares vocacionales del condado y proyectos de 

seguridad en las escuelas. Cincuenta millones de dólares apoyarían proyectos en las 

universidades del condado. Cien millones de dólares apoyarían proyectos de mejoras a 

la infraestructura hídrica del distrito escolar.   
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હા 

 
આપણા બાળકોિા ભનર્ષ્યિા બોન્ડ અનિનિયમિે સલામતી આપર્ી 

 
શ ું તમે "આપણા  બાળકોના ભવિષ્યના બોન્ડ અવિવનયમ સલામતી" ને મુંજૂર કરો છો?  આ બોન્ડ 

એક્ટ રાજયને 500 વમલલયન ડોલરના એકુંદર મ ખ્ય રકમના બોન્્સને રજૂ કરિા માટે અવિકૃત કરે છે.  
બોન્્સના િેચાણમાુંથી નાણાુંનો ઉપયોગ શાળાઓ, શાળા જજલ્લાઓ, કાઉન્ટી વ્યાિસાવયક શાળા જજલ્લાઓ 
અને કાઉન્ટી કોલેજોને અન દાન આપિા માટે કરિામાું આિશે.  અન દાનમાુંથી નાણાુંનો ઉપયોગ કારકકદી 
અને તકવનકી વશક્ષણ કાયયક્રમની ક્ષમતા િિારિા માટે સ વિિાઓના સર્જનમાું, સજ્જ કરિા અને વિસત્રણ 
કરિા માટે કરિામાું આિશે.  શાળા સ રક્ષા અપગે્ર્સ અને શાળા જજલ્લા જળ  માળખા સ િારણા પ્રોજેક્્સ 
માટે પણ નાણાનો ઉપયોગ કરિામાું આિશે. 

 

 ના 

 
વ્યાખ્યાત્મક સ્ટેટમેન્ટ 

 
            આ અવિવનયમ રાજ્યને ક લ 500 વમલલયન ડોલરની ક લ ઋણ લેિાની પરિાનગી આપશે.  

વ્યાિસાવયક કારકકદી અને તકનીકી વશક્ષણ કાયયક્રમોમાું ક્ષમતા િિારિા માટે આ નાણાુંનો ઉપયોગ કાઉન્ટી 
વ્યાિસાવયક શાળા જજલ્લાઓ અને કાઉન્ટી કોલેજોને ગ્રાન્ટ આપિા માટે કરિામાું આિશે.  નાણાનો 
ઉપયોગ શાળાઓને કકન્ડરગાટયન થી ગે્રડના 12 માું શાળા સ રક્ષા પ્રોજેક્્સ માટે અન દાન આપિા માટે પણ 
કરિામાું આિશે.  નાણાુંનો ઉપયોગ શાળા જજલ્લા જળ  માળખાના સ િારણા પ્રોજેક્ટ માટે અન દાન આપિા 
માટે પણ કરિામાું આિશે.  ત્રણસો પચાસ વમલલયન ડોલર કાઉન્ટી વ્યાિસાવયક શાળા જજલ્લા પ્રોજેક્્સ 
અને શાળા સ રક્ષા પ્રોજેક્્સને સમથયન કરશે.  પચાસ વમલલયન ડોલર કાઉન્ટી કોલેજ પ્રોજેક્ટને સમથયન 
કરશે.  એકસો વમલલયન ડોલર શાળા જજલ્લા જળ માળખા સ િારણા પ્રોજેક્ટને સમથયન કરશે. 

 
 



 

주민투표안 1 번 

 

 
 

네 

 

우리 아이들의 미래를 보장하는 공채법 

 

“우리 아이들의 미래를 보장하는 공채법”에 찬성하십니까? 이 공채법은 

뉴저지주가 원금총액이 5 억 달러에 달하는 공채를 발행하도록 허용해줍니다. 

공채 매각을 통해 얻은 자금은 학교, 학군, 카운티 직업계 학군, 카운티 대학 

등에 보조금을 제공하는 데 사용될 것입니다. 이 보조금은 직업 및 기술 교육 

프로그램 수용력 확대를 위해 시설을 건설 및 확장하고 장비를 구비하는 데 

사용될 것입니다. 또한 이 자금은 학교 보안 업그레이드 및 학군 수자원 기반 

시설 개선 프로젝트에 사용될 것입니다.   

 

 

아니오 

 

 

해석 설명 

 

이 법안은 뉴저지주가 총 5 억 달러의 원금을 차용하도록 허용해줍니다. 이 자금은 

직업 및 기술 교육 프로그램 수용력 확대를 위해 건물을 건설하고 장비를 구비하도록 

카운티 직업계 학군과 카운티 대학에 보조금으로 제공됩니다. 이 자금은 또한 

킨더가든부터 12 학년까지 재학 중인 학교들의 학교 보안 프로젝트에 대한 보조금 

제공에 사용될 것입니다. 그리고 이 자금은 학군 수자원 기반 시설 개선 프로젝트에 

대한 보조금 제공에도 사용됩니다. 카운티 직업계 학군 프로젝트와 학교 보안 

프로젝트 지원에 3 억 5 천만 달러, 카운티 대학 프로젝트에 5 천만 달러, 그리고 학군 

수자원 기반 시설 개선 프로젝트에 1 억 달러가 각각 배분될 것입니다. 

 
 


