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 * سيتم تحديث هذه الوثيقة بشكل مستمر                                                                                    8102( مارس) أذار1

 

  ؟0909-8102 العام الدراسيفي في الميزانية  التعليمية عجزاً  المنطقةلماذا تواجه 

رس في مثل المنطقة التعليمية المستقلة للمدا هارفي. المناطق التعليميةحقيقية في أعقاب إعصار ة مع مشكلة ماليةيالمنطقة التعليمتتعامل 

قاب في أع العقاراتيم يتنخفض قومن المتوقع أن  أساسي للتمويلكمصدر المحلية على أموال ضريبة الملكية ( تعتمدHISDهيوستن)

الذين  ا  طالب 1011حوالي ( HISDحيث فقدت المنطقة التعليمية ) في المدارس تسجيل الطالب في كذلك نتوقع إنخفاضا  . نحن األعصار

ة ء بعد العاصفإذا قررت األسر التي تحاول إعادة البنا (سبتمبرأيلول ) في العدد  هذا يزدادقد  و تركوا المنطقة بسبب إعصار هارفي 

يرة في الميزانية التي إلى تحديات كب القادمة أدت (Recapture)ٌإلستردادا ع دفعاتوباإلضافة الى موض.. هذه العوامل مغادرة هيوستن

 .1111-8110حول كيفية تخصيص األموال للعام الدراسي تتطلب منا أن نفكر

 

 مليون دوالر؟ 001مليون دوالر إلى  812لماذا إنخفض العجز المتوقع من 

كان في أعقاب إعصار هارفي مباشرة. وبإستخدام  8111-8110الميزانية للعام الدراسي ( إعداد HISDعندما بدأت المنطقة التعليمية )

 : وعلى أساس أربعة عوامل ديناميكيةدوالرمليون  810قدره  عجزا   التعليمية توقع الفريق المالي في المنطقة، سيناريو أسوأ الحاالت

واإلنخفاض المحتمل في قيمة ضريبة األمالك وإحتمال إنخفاض تسجيل  للواليةسترداد إلادفعات وزيادة ( LOHEوى اإلعفاء المحلي )دع

-Rhonda Skillern)روندا سكيلرن جونز المنطقة التعليمية توجيهات من رئيس المجلسإستالم البعد و . في اآلونة األخيرةالطالب  

Jones)  المتعلقة  إفتراضيات اإلغاثةالتي تشمل العديد من  11-8110المنطقة توقعات الميزانية المنقحة للسنة الدراسية  المسؤلين فيوضع

 .والدعوى الُمعلقة عصار هارفي بإ

التعليمية  للمنطقةبالنسبة إنخفاضا   مما يعنى هذا . (LOHEيشعرالفريق القانوني في المنطقة التعليمية بقوة بأن الوالية ستربح دعوى ) أوال

للمنازل.  يمنح في المائة الذي ي 81ستعترف بنصف اإلعفاء المحلي البالغ  (TEAوكالة تعليم تكساس) سترداد ألن إلفي مدفوعات إعادة ا

إلسترداد من يخفض من دفعات اسالدعوى الفوزبوان  هذا العام. من ربيع الستماع في إويمكن أن يصدر قرار في الدعوى بعد جلسة 

 .مليون دوالر 11والعجز بمقدار التعليمية  المنطقة

 بعد كارثة( مفوض وكالة تعليم تكساس لديه سلطة لتنظيم قيم الملكية Mike Morath) بموجب قانون تعليم تكساس أن مايك موراثثانيا 

من  وموظفينا فإننا نتوقع واستنادا  إلى األضرارالتي نتجت عن إعصار هارفي واألثر المستمرلإلعصارعلى طالبناطبيعية مثل هارفي. 

 Gregلذي سيؤدي بدوره إلى خفض دفعتنا إلعادة اإلسترداد. وقد أعلن المحافط غريغ أبوت)وض أن يعدل قيم الممتلكات األمرالمف

Abbott( والحاكم دان باتريك )Dan Patrickوم به . وسيؤدي التعديل الذي يق( وغيرهما من قادة االوالية علنا  تأييدهم لهذا اإلجراء

 مليون دوالر. 111العجز إلى  مليون دوالر ويكون 28والعجز بمقدار  ستردادإلالمفوض موراث إلى تقليص مدفوعات إعادة ا

 

 ماليين دوالر؟ 001ولديها عجز مقداره  8109-8102ميزانية  ( بإعدادHISDقوم المنطقة التعليمية)كيف ست

ميزانية في المنطقة التعليمية وإحتياجات الالحالية يقوم مديرالشؤون المالية وفريق الميزانية في المنطقة التعليمية حاليا  بدراسة النفقات 

 .والمجاالت التي يمكن فيها إجراء تخفيضات على مستوى المدرسة واإلدارة معا  

 

 (؟ HISDهل ستكون هناك مراجعة ألداء المنطقة التعليمية)
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يفضل مجلس التعليم في المنطقة التعليمية إجراء مراجعة لإلداء التي ستقوم بة شرکة لديها خبرة في ميزانيات المناطق التعليمية ،  نعم 

ويتوقع وضع بند في جدول أعمال إجتماع  للمجلس في نيسان )أبريل( : وإذا تمت الموافقة على ذلك ستبدأ مراجعة فورية لألداء  .الکبيرة

 .بحلول نهاية السنة الدراسية لهذا العام

 

 ؟ مركزياً  انية ،هل هوكيف يبدو نموذج الميز

 حالياُ تتلقى المدارس  .نطاق واسع  علىو من الكفاءة في النظام المدرسيبر أك قدرا  سيوفر ن أن يتنبئ بة ويحدث في كل مدرسةكل ما يمك

تخدام هذه سإلكل طالب ويسمح للمدراء أن يقرروا كيف يتم  مبلغا  ص يخصحيث يتم تمعدل عدد الطالب  التمويل على أساس نموذج تمويل

على أساس عدد الطالب الذين تخدمهم. و المبالغنموذج التوظيف تخصص المدارس وظائف بدال من . وفي إطارالمدرسة في  لمبالغا

المدارس  مدراءلوسيبقى القرار المدرسةمن غيرالمرتبات للمساعدة في تشغيل ال تزال المدارس تتلقى مبلغا تقديريا   وباإلضافة إلى ذلك

 .مستشارالمرضة أومالمثل  سوف نضمن أن كل مدرسة لديها وظائف أساسية تعليمية لكننا كمنطقة من سيقومون بتوظيفهمل

ياضية روتشمل البرامج التي سيتم تمويلها مركزيا التعليم الخاص والتعليم المهني والتقني، وتعين البدالء للمعلمين وألعاب القوىوالمكافآت ال

 .(األكاديميةUILوبرامج )

 هل يكون للمدراء صوت في كيفية عمل نموذج التوظيف الجديد؟

( K-8)نمبتدائية والمتوسطة ورياض األطفال الى الصف الثاإلستشارية التي تضم ممثلين عن المدارس ااإل المدارس لجنة مدراء تجتمع

وستقدم بشكل جماعي مدخالت لنموذج التوظيف الذي ستتم التوصية بالموافقة علية في نهاية المطاف.  مدارس المتخصصةلوالثانوية وا

المدارس مالحظاتهم حول  راءقدم جميع مدلقد المدارس. وأنواع  يمية ومستوياتمناء المناطق التعلوتضم اللجنة ممثلين من جميع  أ

ة ستشارياإل المدارس مدراء لجنة إستبيانية إلكترونية. وستعقد من خالل دراسة  (ينايركانون الثاني ) 82مشروع نموذج التوظيف في 

 .اقتراح التوظيف مراجعةل المدراءلجميع  الفرصة وستتاح  جتماعاتإلسلسلة من ا

 مع غيره في المناطق التعليمية في تكساس؟ في منطقتنا التعليمية كيف يمكن مقارنة نموذج التمويل

 امل . بشكل ك تستخدم نموذج التمويل الالمركزي المنطقة التعليمية الوحيدة في والية تكساس حاليا  التيهي ( HISDالمنطقة التعليمية )

 .طالب في جميع أنحاء البالدلاستخدام نموذج تمويل قليل مايتم إو

 العليمية ضروريا لمعالجة النقص؟ ةهل سيكون التسريح من العمل في المنطق

 بإلقاء نظرة صارمة على ميزانياتها وموظفيها لتحديد الخدمات (HISD) لألسف نعم. وستقوم جميع إدارات ومدارس المنطقة التعليمية

 . األساسية والمجاالت التي يمكن ترشيدها

 مليون دوالر حتى ال تتأثر المدارس؟ 001العجز البالغ لسد التخفيضات المكتب المركزي وداخل إدارات المنطقة التعليمية هل ستشمل 

بلغ اإلدارات اآلن إجراء تخفيضات تويطلب من المنطقة التعليمية لديها حاليا  أدنى نسبة من التوظيف في المكاتب المركزية في الوالية. 

لألسف ال يمكن تغطية العجز بالكامل عن طريق التخفيضات في المكتب المركزي دون إزالة الخدمات األساسية  في المائة من العجز. 11

 المقدمة للمدارس.

 تؤثر ضرائب الملكية على أرقام العجز في المنطقة التعليمية؟سمتى نعرف كيف 

 تحصل المنطقةو (أبريلنيسان ) وتأكد التقديرات في  ( فبراير) شباط مقاطعة هاريس بعض التوجيهات المبكرة فيأدارة التقييم في تقدم س

 (. أغسطسأب)شهر  في معتمدةال التقيمياتعلى  التعليمية
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 أيضا؟ (recapture )ستردادإلتنخفض دفعات ا هلإذا كان من المتوقع أن تنخفض قييم العقارات،  

من قبل إعصار هارفي والتي لن تعكس نت وبما أن قيم العام الماضي كا تستند مدفوعات اإلسترداد على قيم العقارات في العام الماضي.   

 يل الضرائب فأنينخفض تحصووبينما ينخفض اإلسترداد ستزداد.  للمنطقة التعليمة اإلسترداددفعات  أنقيم العقارات ف في فاض المتوقعاألنخ

 التعليمية ستستمر في خسارة المزيد من العائدات من االنخفاض في اإلسترداد. المنطقة

 

 هل يمكن زيادة الضرائب من أجل المساعدة في العجز؟

لمعالجة  1111-8110هناك نص في قانون الضرائب في تكساس الذي يسمح لمجلس التعليم في المنطقة التعليمية برفع الضرائب في   

وافقة لكارثة دون ميعية مثل هارفي. ويسمح هذا النص للمجلس بزيادة الضرائب في السنة التالية للسنة التي وقعت فيها االكوارث الطب

عوى دالخيارات الحالية لتخفيض العجز، وهي أخير بالنظر لوجود  ركخياإال قد أشارالى انة سوف لن يستخدم ذلك  أن المجلسالناخبين. غير

 تعديل القيم.ب (TEA)وكالة تعليم تكساسالمتوقع من جانب مفوض والقرار( LOHE)اإلعفاء المحلي 

 

 هل يمكن أن تكون لدى المدارس الصغيرة وظائف مثل  وظيفة مستشار؟

 .يمكن للجنة مدراء المدارس اإلستشارية تحديد اإلمكانية  

الى ما يتم تخصيصه لمدرستهم من خالل صيغة هل يمكن للمدارس إستخدام "صناديق مالية أخرى" لدفع تكاليف المعلمين باإلضافة 

 تمويل نموذج التوظيف؟

ظائف الجزئية للدفع الى المعلمين، و( أواألموال من الmagnet( أو )الجذب الجيّد Title Iنعم،  يمكن للمدرسة أن تستخدم ) تمويل 

 .في مدارسهم والمتخصصين في القراءة وغيرها من الوظائف الممولة حاليا  

 

 سيتأثر الحصول على الخدمات الشاملة وتوسيع برامج الفنون لكل طالب؟كيف 

نحن نوصي بهذا التغيير حتى نتمكن من تحقيق أقصى قدر من التمويل  . للمنطقة التعليميةذات أولوية بالنسبة  ستظل تلك األساسيات 

سيع وتو  جتماعية والعاطفية للطالبإلحتياجات اإللدعم اشاملة الخدمات التقديم  - التعليمية  مبادرات المنطقة قيادةونواصل  الصارم 

 .حتياجات جميع الطالبإوضمان أن كل مدرسة لديها الموظفين األساسيين لتلبية  الفنون لجميع الطالب

 

 كيف سيؤثر العجز في الميزانية على خدمات التغذية؟

حكومة من ال ياتي خدمات التغذيةتمويل  . التعليمية  العام للمنطقة من الصندوقال تأتي األموال المستخدمة لتنفيذ مهمة خدمات التغذية  

عمل على ضمان تخدمات التغذية سأدارة  وزارة الزراعة األمريكية. وعلى الرغم من العجز في الميزانية فإن من  االتحادية وتحديدا  

 دون انقطاع.وب لطالب كل يوم الوفاء بمهمتها المتمثلة في تقديم "الطعام الجيد" لخدمات التغذية و استمرار

 ؟هل سيؤثر النقص على موظفي الدعم المدرسي

لألسف نعم. وعلى الرغم من عدم إتخاذ أي قرارات نهائية  فمن المتوقع أن يؤدي العجز في الميزانية إلى خفض الخدمة والموظفين في 

  المدرسة والمنطقة التعليمية معا .  جميع مناطق الدعم المدرسي على مستوى
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 ؟8108هل سيؤثرعجز الميزانية على مشاريع برنامج السندات لعام 

لقانون  ووفقا   .فقط نتخابات السندات إكال، يتطلب قانون الوالية أن تنفق أموال السندات على المشروعات التي يوافق عليها الناخبون خالل 

بما في ذلك التكنولوجيا والنقل  ألراضي وشراء سلع رأسماليةا إمتالكوتجديدها و المبانيتقتصرهذه المشاريع على إنشاء   الوالية

صة مما يعني أن تمويلها من السندات قد تم تخصي 8118سندات لعام ال مشاريعتم تنفيذ العقود بالفعل لجميع  والمعدات. باإلضافة إلی ذلك

 .تم انفاقةأو  بالفعل

المدارس المتضررة من إعصار هارفي؟ هل يمكننا تحويل أموال إعادة البناء صالح أو إعادة بناء إهل سيؤثر عجز الميزانية على خطط 

 للمساعدة في سد العجز في الميزانية؟

 -  Braeburn, Scarborough, Kolter, and Mitchell -إلعادة بناء أربع مدارس ابتدائية كال. تقوم المنطقة التعليمية بتنفيذ خطتها 

اجة ح باإلضافة الى هناك كبيرة في الممتلكات  أضرارا  المنشاءات صار هارفي. ووجدت تقييمات التي أصيبت بأضرار كبيرة خالل إع

كثر فعالية األرالخياهوالمحتملة في الفيضانات في المستقبل. وقد تقرر أن إعادة بناء المدارس رتفاع المبنى لمنع األضرارإماسة إلى رفع 

مؤقتة. وتمول مشاريع إعادة البناء من خالل  مدارسلطالب والموظفين الذين تم نقلهم إلى مما يسمح بعودة أسرع ل الوقتمن حيث التكلفة و

 حتياطي المجلس للعمليات.وإTax Increment Refinance Zone (TIRZ) الجمع بين أموال

 

 ما هو الجدول الزمني للعمل على الميزانية؟

جتماعات إل. وسيعقد المجلس سلسلة من ورش العمل وا8111-8110لعام على ميزانية  (مايو)يمكن لمجلس التعليم أن يصوت في أيار  

 (. يونيوحزيران ) 21ميزانية نهائية بحلول علينا إعتماد بموجب قانون الوالية والعامة قبل ذلك، 

 


