
2 أغسطس 2022 
مقترح معدل ضريبة األمالك العقارية للحدائق والمسارات وأماكن الترفيه

لَم الحاجة إلى ذلك؟
تضم كينتوود أكثر من 
400 فدان من الحدائق 
وأكثر من 13 ميًل من 
المسارات غير اآللية.

تقدم كينتوود أكثر من 700 
برنامج كل عام من خلل 
الحدائق وأماكن الترفيه.

التمويل الحالي ال يكفي 
لمواكبة الطلب المتزايد من 

السكان والنمو المتوقع.

كم سيكلف مقترح 
معدل ضريبة األمالك العقارية؟

1 ميل سنويًا 
إذا وافق المصّوتون 

كيف يتم  
حسابها؟

كم األموال التي 
سينتجها؟

في السنة األولى، من المتوقع أن ينتج مقترح معدل ضريبة األملك العقارية ما يقرب من  
2.3 مليون دوالر لبناء سلسلة من التحسينات اللزمة للحديقة والمسارات والبرامج 
وتشغيلها وصيانتها. باإلضافة إلى مقترح معدل ضريبة األملك العقارية، ستساهم 

المدينة بما يصل إلى 22 مليون دوالر من خلل المصادر العامة والخاصة.

1 ميل = 1000/1 من الدوالر، أو .001 سنت من الدوالر.

 إذا كان معدل ضريبة األملك العقارية هو 1 ميل، يتم فرض ضريبة على المقيم مقدارها 
.001 سنت لكل دوالر، أو 1 دوالر لكل 1,000 دوالر من قيمة العقار الخاضعة للضريبة. 

مثال: يسدد المنزل الذي قيمته 100,000 دوالر خاضعة للضريبة مبلغ 100 دوالر سنويًا.

إذا تمت الموافقة، كيف سيتم استثمار أموال مقترح معدل ضريبة األمالك العقارية؟

مركز الترفيه المسارات:
المجتمعي

حرم 
المدينة

المرحلة األولى الحدائق
من كوفيننت بارك

البرامج

األموال المخصصة 
سنويًا إلصلح وتوسيع 
المسارات داخل المدينة

مرفق جديد لبرامج 
الصحة والرفاهية 

والترفيه في األماكن 
المغلقة على مدار العام

نافورة رذاذ مياه، 
وملعب، وساحة عامة، 
وأماكن االستظلل، 
ومسرح، وحديقة 

للمناسبات، ومواقف 
إضافية للسيارات 

وغيرها من التحسينات

أماكن جديدة وساحات 
وملعب ونافورة 
رذاذ مياه وإضاءة 

أفضل ومواقف محسنة 
للسيارات وغيرها من 

عمليات التطوير

مسارات وملعب 
رياضية وحديقة 

للمناسبات وإضاءة 
وبنية تحتية لدعم 
النمو المستقبلي

زيادة السعة وعدد 
الموظفين لتوسيع 
برامج األنشطة 

الداخلية والخارجية
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من شأن مقترح معدل ضريبة األمالك العقارية الدائم والمخصص هذا أن يحسن 	 
ويدعم حدائق المدينة ومساراتها وبرامجها الترفيهية. في حال الموافقة على هذا 

المقترح، فإن أصحاب المنازل سيدفعون مقابل 1 ميل سنويًا.

وستتلقى جميع الحدائق تحسينات لتلبية االحتياجات األكثر ضرورة خالل السنوات 	 
الخمس األولى. وستكتمل جميع التحسينات المتبقية في غضون 10 سنوات.

سيبدأ بناء حرم المدينة ومركز الترفيه المجتمعي في السنة الثانية.	 

ستبدأ تحسينات المرحلة األولى من كوفيننت بارك في السنة الثالثة.	 

بوين ستيشن بارك: مرحاض ومعدات ملعب 
والفتات ومناظر طبيعية ووسائل راحة أخرى

بورجيس بارك: تحسينات في الممرات 
واألرصفة وصنبور شرب جديد

حرم المدينة: نافورة رذاذ مياه، وملعب، وساحة 
عامة، وأماكن االستظالل، ومسرح، وحديقة 

للمناسبات، ومواقف للسيارات، ودورات مياه، 
ومواقف إضافية للسيارات وغيرها من المرافق 

مركز الترفيه المجتمعي: بمساحة ما يقرب من 
50,000 قدم مربع من برامج الترفيه الداخلية 
متعددة األجيال على مدار السنة في حرم المدينة

المرحلة األولى من كوفيننت بارك: 
مسارات ومالعب رياضية وحديقة للمناسبات 

وإضاءة وبنية تحتية لدعم النمو المستقبلي

إيست باريس ناتشر بارك: تحسينات في 
المسارات والالفتات وغيرها من المرافق

هوم أكريس بارك: تحسينات في حديقة التزلج، 
ومناطق االستظالل، واإلضاءة، والالفتات، 

والمناظر الطبيعية وغيرها من المرافق

جيسي بارك: مرحاض جديد/إقامة برنامج، 
ومواقف إضافية للسيارات، وإجراء تحسينات 
على قرص الجولف وغيرها من وسائل الراحة

كيلوج وودز بارك: دورات المياه، 
وتحسينات في ملعب السوفت بول/

البيسبول، واإلضاءة والمناظر الطبيعية

نورث إيست بارك: دورات مياه وملعب ونافورة 
رذاذ مياه ومناظر طبيعية ووسائل راحة أخرى

أولد فارم بارك: تحسينات في مواقف السيارات 
والملعب ومناطق االستظالل وغيرها من المرافق

باريس بارك: تحسينات في المسارات والالفتات

بينوود بارك: تحسينات في نافورة رذاذ مياه، 
ومالعب بيك بول، ومرحاض جديد، وأماكن 

لالستظالل، ومناظر طبيعية وغيرها من المرافق

روندو ستريت ستيشن بارك: ملعب 
ورف للدراجات ومركز إصالح والفتات 

ومناظر طبيعية ووسائل راحة أخرى

ستاناباك بارك: ملعب، وتحسينات في 
مواقف السيارات، والفتات، ومالعب بيك 
بول، ومناظر طبيعية وغيرها من المرافق

ستافر ستاشن بارك: كشك، ورف 
دراجة ومركز إصالح، والفتات، وإضاءة، 

مناظر طبيعية وغيرها من المرافق

سمروود بارك: ملعب ومناظر طبيعية

المسارات: إصالحات وعمليات 
استبدال وتوصيالت جديدة

فيتيرانس ميمولاير بارك: أماكن استظالل 
ومواقف سيارات إضافية وغيرها من المرافق

لمزيد من المعلومات، 
يُرجى زيارة:

KENTWOOD.US/MILLAGE

الخطة االستثمارية
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