
Our April 30 sales tax renewal supports the children of Jefferson 
Parish. A safe place to learn, dedicated professionals, and 
updated learning materials are foundational to student success. 

Jefferson Parish citizens will be asked to vote on a half-cent 
sales tax renewal on April 30 that helps Jefferson Parish Schools 
meet foundational needs of our students.

This renewal is not a new tax.
There are no additional costs to taxpayers.

This half-cent renewal turns into $57 million to help our schools 
pay for things like…

jpschools.org/VoteApril30
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Dates to Remember
March 30: Last day to register in-person
April 9: Last day to register online at GeauxVote.com
April 16-23: Early voting
April 30: Election Day
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Our children's future 
 
Our April 30 sales tax renewal supports the children of Jefferson Parish. A safe place to 
learn, dedicated professionals, and updated learning materials are foundational to 
student success.  
 
Jefferson Parish citizens will be asked to vote on a half-cent sales tax renewal on April 30 
that helps Jefferson Parish Schools meet foundational needs of our students. 
 

This is not a new tax.  
There is no new cost to taxpayers. 

 
This half-cent renewal turns into $57 million to help our schools pay for things like… 
 

• School counselors & social workers 
• Safe school buildings 
• Teacher & staff  
• salaries & benefits 
• High-quality learning materials 

 
Vote April 30. A half-cent renewal today. $57 million for our students tomorrow. 
 
Learn more at jpschools.org/VoteApril30.  
 
April 30 is a Jazz Fest weekend. Vote early April 16-23. 

 
 مستقبل أطفالنا

 
المواد  المهنيين المتفانين و . يعد المكان اآلمن للتعلم وباريش  رسونجيفأطفال  أبريل 30يدعم تجديد ضريبة المبيعات في 

. التعليمية المحدثة من األمور األساسية لنجاح الطالب  
 

أبريل لمساعدة  30التصويت على تجديد ضريبة المبيعات بنصف سنت في  فى جيفرسون باريش سيُطلب من المواطنين
. مدارس جيفرسون باريش على تلبية االحتياجات األساسية لطالبنا   

 
. هذه ليست ضريبة جديدة  

. ال توجد تكلفة جديدة على دافعي الضرائب  
 

... مليون دوالر لمساعدة مدارسنا على دفع تكاليف أشياء مثل 57يتحول هذا التجديد بنصف سنت إلى    
 

 •    األخصائيون االجتماعيون ومستشارو المدارس 
 •  مباني مدرسية آمنة

الموظفون و ونالمعلم     • 
المزايا الرواتب و   • 

مواد تعليمية عالية الجودة   • 
 
. مليون دوالر لطالبنا غًدا 57.  . تجديد نصف سنت اليوم أبريل 30 لتصويت فىا  
 

jpschools.org/VoteApril30    اعرف المزيد على
 

. أبريل 23إلى  16وقت مبكر من  ىف التصويت.  جان الجازأبريل هو عطلة نهاية أسبوع لمهر 30  

Nuestros hijos Nuestro futuro 
 
Nuestra renovación del impuesto sobre ventas del 30 de abril apoya a los niños de la 
Parroquia de Jefferson. Un lugar seguro para aprender, profesionales dedicados y 
materiales de aprendizaje actualizados son fundamentales para el éxito de los 
estudiantes. 
A los ciudadanos de la parroquia de Jefferson se les pedirá que voten sobre una 
renovación del impuesto sobre ventas de medio centavo el 30 de abril que ayuda a las 
Escuelas de la Parroquia de Jefferson a satisfacer las necesidades fundamentales de 
nuestros estudiantes. 

Este no es un impuesto nuevo. 
No hay un nuevo costo para los contribuyentes. 

 
Esta renovación de medio centavo se convierte en $57 millones para ayudar a nuestras 
escuelas a pagar cosas como... 
 

 Consejeros escolares y trabajadores sociales  
 Edificios escolares seguros 
 Maestros & Personal 
 Salarios & Beneficios 
 Materiales de aprendizaje de alta calidad 

 
Vota el 30 de abril. Una renovación de medio céntimo hoy. $57 millones para nuestros 
estudiantes mañana. 
 
Descubre más en jpschools.org/VoteApril30.  
 
El 30 de abril es un fin de semana del Jazz Fest. Vota temprano del 16 al 23 de abril. 

Tương lai con em của chúng ta 

 

Việc gia hạn thuế Tax Renewal vào ngày 30 tháng 4 của chúng ta sẽ hỗ trợ trẻ em thuộc quận Jefferson. 
Một nơi an toàn để học, các nhân viên chuyên môn và cập nhập tài liệu học tập là nền tảng cho sự thành 
công của học sinh. 

 

Các công dân thuộc quận Jefferson sẽ được yêu cầu đi bỏ phiếu về việc gia hạn thuế Tax Renewal  nửa 
xu vào ngày 30 tháng 4 để giúp Trường học quận Jefferson đáp ứng các nhu cầu cơ bản cho học sinh của 
chúng ta. 

 

Đây không phải là một loại thuế mới. 

Không có chi phí mới cho người nộp thuế. 

 

Khoản gia hạn nửa xu này biến thành 57 triệu đô la để giúp các trường học của chúng tôi chi trả cho 
những thứ như… 

 

Cố vấn học đường & nhân viên xã hội 

Sự an toàn cho Trường học 

Giáo viên và nhân viên 

Lương bổng và phúc lợi 

Tài liệu học tập chất lượng cao 

 

Bỏ phiếu vào ngày 30 tháng 4. Ngày hôm nay đổi mới nửa xu. $ 57 triệu cho học sinh của chúng tôi vào 
ngày mai. 

 

Tìm hiểu thêm tại jpschools.org/VoteApril30. 

 

Ngày 30 tháng 4 là một ngày cuối tuần của Lễ hội nhạc Jazz. Bỏ phiếu sớm từ 16-23 / 4. 

jpschools.org/VoteApril30


