
Vào mùa xuân này, các cư dân Arlington sẽ đi bỏ 
phiếu cho chương trình trái phiếu trị giá $278 triệu 
được đề nghị nhằm tạo nguồn ngân quỹ cho đường 
phố và vỉa hè, công viên, trạm cảnh sát và trạm cứu 
hỏa cũng như các công trình công cộng khác. 

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A                       $219,460,000

Cải tiến Đường phố
• Đường Randol Mill (N. Cooper St. đến N. Collins St.)
• Đường Mansfield Webb (S. Collins St. đến New York Ave.)
• Park Row Drive (New York Ave đến SH 360)
• Sherry Street (Park Row Dr. đến Pioneer Pkwy.)
• Xây dựng lại nhà ở
• Cải tiến nút giao
• Chương trình vỉa hè
• Chương trình tín hiệu và hệ thống giao thông thông 

minh (ITS)
• Chương trình tưới nước hàng năm
• Chương trình thử nghiệm vật liệu xây dựng hàng năm
• Chương trình đường đến trường an toàn hàng năm
• Tòa nhà điều hành thực địa phía nam cho các công 

trình công cộng

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ B           $24,645,000

Công viên & Giải trí 
• Cải tiến công viên Fielder
• Cải tiến trung tâm thể thao Elzie Odom
• Công trình thủy sinh công viên Woodland West
• Phát triển công viên N.L. Robinson 
• Phát triển đường mòn công viên Village Creek Linear
• Thay thế sân chơi

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ C            $30,080,000

Cảnh sát & Cứu hỏa
• Đồn cảnh sát phía bắc
• Trạm Cứu hỏa số 18
• Các thành phần tòa nhà chính tại đồn cảnh sát và 

trạm cứu hỏa

Tòa nhà hành chính khu trung tâm thành phố 
• Cải tiến kết cấu và cơ khí tại tòa thị chính và tháp 

thành phố

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ E              $1,100,000

Thư viện 
• Thay thế mái nhà & hệ thống máy lạnh (HVAC) và máy 

phát điện tại hai thư viện

Số tiền được xác định cho mỗi dự án là số tiền ước tính và 
Thành phố Arlington có thể phân bổ lại số tiền giữa các dự 
án hoặc thay thế các dự án khác có tính chất tương tự trong 
kế hoạch đề nghị về trái phiếu tương ứng. Số tiền được phân 
bổ cho mỗi kế hoạch đề nghị không thể được chuyển từ kế 
hoạch đề nghị này sang kế hoạch đề nghị khác.

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A
Cải tiến đường phố 
$219,460,000

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ B
Công viên & giải trí 
$24,645,000

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ D
Tòa nhà hành chính khu 
trung tâm thành phố 
$3,000,000

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ C
An toàn công cộng
$30,080,000

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ E
Thư viện 
$1,100,000

Tìm hiểu thêm tại ArlingtonTX.gov/Bond

CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ 
ngày 6 tháng 5, 2023

THỦ TỤC BỎ PHIẾU SỚM
ngày 24 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, 2023 KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ D             $3,000,000


