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 * سيتم تحديث هذه الوثيقة بشكل مستمر                                                                                    8102)فبراير( شباط  1

 

  ؟0909-8102مليون دوالر في السنة الدراسية  812لماذا تواجه المنطقة التعليمية عجزاً مقدارة 

 لمحليةا هارفي. تعتمد المناطق التعليمية على أموال ضريبة الملكيةحقيقية في أعقاب إعصار ة مع مشكلة ماليةيالمنطقة التعليمتتعامل 

في  البتسجيل الط في نتوقع إنخفاضا  كذلك . نحن األعصارفي أعقاب  العقاراتيم يومن المتوقع أن تنخفض ق كمصدر أساسي للتمويل

 في العدد  هذا يزدادقد  و الذين تركوا المنطقة بسبب إعصار هارفي  ا  طالب 1011حوالي ( HISDحيث فقدت المنطقة التعليمية ) المدارس

 ع دفعاتوافة الى موضباإلض.. هذه العوامل إذا قررت األسر التي تحاول إعادة البناء بعد العاصفة مغادرة هيوستن (سبتمبرأيلول )

حول كيفية تخصيص األموال للعام الدراسي يرة في الميزانية التي تتطلب منا أن نفكرإلى تحديات كب القادمة أدت (Recapture)ٌإلستردادا

8110-1111. 

 

 ماليين دوالر؟ 812ولديها 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  

 

 ؟ مركزياً  انية ،هل هوكيف يبدو نموذج الميز

حاليا تتلقى المدارس  .نطاق واسع  علىو بر من الكفاءة في النظام المدرسيأك قدرا   كل ما يمكن أن يتنبئ بة ويحدث في كل مدرسة  سيوفر 

خدام هذه ستإلكل طالب ويسمح للمدراء أن يقرروا كيف يتم  مبلغا  ص يخصحيث يتم ت  معدل عدد الطالب التمويل على أساس نموذج تمويل

 على أساس عدد الطالب الذين تخدمهم. و المبالغ. وفي إطار نموذج التوظيف تخصص المدارس وظائف بدال من االمدرسة في  لمبالغا

ثل م  سوف نضمن أن كل مدرسة لديها وظائف أساسية تعليمية لكننا كمنطقة  من سيقومون بتوظيفهمل  المدارس وسيبقى القرار لمدراء

 .مستشارالممرضة أو ال

 المكافآت الرياضيةو  وألعاب القوى البدائل تعينالتعليم الخاص والتعليم المهني والتعليم التقني و برامج التي سيتم تمويلها مركزيا  وتشمل ال

 .(األكاديمية UILوبرامج )

 

 هل يكون للمدراء صوت في كيفية عمل نموذج التوظيف الجديد؟

( والثانوية K-8)منبتدائية والمتوسطة ورياض األطفال الى الصف الثاإلالمدارس ا ستشارية التي تضم ممثلين عنإلا المدارس لجنة مدراء  

مدارس المتخصصة إجتماعا وستقدم بشكل جماعي مدخالت لنموذج التوظيف الذي ستتم التوصية بالموافقة علية في نهاية المطاف. وتضم لوا

المدارس مالحظاتهم حول مشروع نموذج  راءقدم جميع مدلقد المدارس. اع وأنو مناء المناطق التعليمية ومستوياتاللجنة ممثلين من جميع  أ

  جتماعاتإلستشارية سلسلة من ااإل المدارس مدراء لجنة إستبيانية إلكترونية. وستعقد من خالل دراسة  (ينايركانون الثاني ) 82التوظيف في 

 .اقتراح التوظيف مراجعةل المدراءلجميع  الفرصة وستتاح

 

 مع غيره في المناطق التعليمية في تكساس؟ في منطقتنا التعليمية  مقارنة نموذج التمويلكيف يمكن 

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

 .أنحاء البالدطالب في جميع لاستخدام نموذج تمويل قليل مايتم إو
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 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؟ 812التخفيضات في المكتب المركزي وداخل إدارات المنطقة التعليمية العجز البالغ هل ستغطي 

مليون دوالر  111المنطقة التعليمية لديها حاليا  أدنى نسبة من التوظيف في المكاتب المركزية في الوالية. ويطلب اآلن من اإلدارات خفض 

لألسف ال يمكن تغطية العجز بالكامل عن طريق التخفيضات في  .مليون دوالر 810من العجزالبالغ  ٪61وهو  8111-8110للسنة الدراسية 

 .المكتب المركزي دون إزالة الخدمات األساسية 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 فيفي أدارة التقييم تقدم س

 ( من كل عام. أغسطسأب)شهر  في معتمدةال التقيمياتعلى  التعليمية

 

 أيضا؟ (recapture )ستردادإلتنخفض دفعات ا هلإذا كان من المتوقع أن تنخفض قييم العقارات،  

مليون دوالر على  841للمنطقة التعليمة لهذ العام هو  اإلسترداددفعات  أنتستند مدفوعات اإلسترداد على قيم العقارات في العام الماضي.   

 أساس القيم العقارية في العام الماضي. وبينما ينخفض اإلسترداد عندما  ينخفض تحصيل الضرائب فأن المنطقة  التعليمية ستستمر في خسارة

بعض تلك ث نبعاإلسترداد يجعلنا أن باألموال  ولكن   التعليمية منطقةلاتمد  . القيم العقارية اإلسترداد مزيد من العائدات من االنخفاض في ال

 األموال الى الوالية. 

 

هل ستنخفض دفعة إسترداد المنطقة التعليمية ألن وكالة تعليم تكساس ستأخذ بنظر اإلعتبار نصف اإلعفاء الضريبي المحلي في حساباتهم 

؟اإلستردادفي   

عتراف بنصف اإلعفاء الضريبي المحلي وتخفيض أول دفعة من إسترداد المنطقة إلعلى افي العام الماضي وافقت وكالة تعليم تكساس 

ر في وال يزال هذا القرا  ردا على ذلك الواليةوقد رفعت اثنتان من المناطق التعليمية في والية تكساس الفقيرة دعوى ضد  .(HISDليمية)التع

 ايقاربم الى ستردادإلا قلل منيسمن شأنه  أن كسب هذة القضية ستماع في الربيع. إتخاذ قرار في هذه القضية بعد جلسة إالمحاكم. ويمكن 

 .مليون دوالر 61

 

 " يمكن توظيفة للعجز؟rainy day fund هل لدى المنطقة التعليمية مدخرات أو "صندوق يوم ممطر

مليون دوالر من إحتياطينا لبرامج  81و  1111-8110لميزانية  (rainy day fundمليون دوالر من صندوق ) 61نحن نستخدم  ،   نعم

يؤثر بشكل كبير هذا س . ( FEMA)من  أموال من شركة التأمين لدينا أو حتى نحصل علىمليون دوالر من رصيد الصندوق  80التأمين و 

 اتبة العقارحتى نبدأ في تلقي عائدات ضري التعليمية والذي يستخدم للمساعدة في تمويل المنطقة المنطقة التعليمية على رصيد الصندوق في

 .( من كل عام ديسمبرشهركانون األول ) في

 

 مسالة العجز؟في  تساعد لهل يمكن زيادة الضرائب  

أم ال  لرفع  للتصويت الناخبينأمام  التصديق على الضرائب  لةأمس لدى مجلس التعليم خيار أن يقرر في أيار )مايو ( ما إذا كان يريد أن يضع

ساعد في سي الذي دوالرمليون  110نخفاض العجز بمقدار إ، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى $ 1.11إلى  $ 1.14من  ضريبة معدل 

 جديدالريبة ضال. إذا وافق الناخبون على معدل (يونيوحزيران) نتخاباتإناخبين في للستطرح و. العقاراتتعويض الخسارة في قيم ضريبة ا

 .الموظفين عن العملوتسريح وأيقاف بعض التخفيضات في الميزانية  إيقاف يمكن
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 إضافيا  دوالر مبلغا   111 111دوالر في المعدل الضريبي لمالك المنزل الذي تبلغ قيمته الخاضعة للضريبة  1.12وستكلف الزيادة البالغة 

 .دوالرا 121 مقدارة

 

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

 .اإلمكانية تحديدمدراء المدارس اإلستشارية  لجنةيمكن ل  

 

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

 نموذج التوظيف؟

، الى المعلميناألموال من الظائف الجزئية للدفع ( أوmagnet( أو )الجذب الجيّد Title Iيمكن للمدرسة أن تستخدم ) تمويل  نعم، 

 .والمتخصصين في القراءة وغيرها من الوظائف الممولة حاليا في مدارسهم

 

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

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

سيع وتو  جتماعية والعاطفية للطالبإلحتياجات اإلشاملة لدعم االخدمات التقديم  - التعليمية  مبادرات المنطقة قيادةونواصل  الصارم 

 .حتياجات جميع الطالبإسيين لتلبية وضمان أن كل مدرسة لديها الموظفين األسا الفنون لجميع الطالب

 

 كيف سيؤثر العجز في الميزانية على خدمات التغذية؟

حكومة من ال ياتي خدمات التغذيةتمويل  . التعليمية  من الصندوق العام للمنطقةال 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 الوفاء بمهمتها المتمثلة في تقديم "الطعام الجيد" للطالب كل يوم خدمات التغذية و استمرار

 ؟هل سيؤثر النقص على موظفي الدعم المدرسي

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

  المدرسة والمنطقة التعليمية معا .  جميع مناطق الدعم المدرسي على مستوى

 

 ؟8118هل سيؤثرعجز الميزانية على مشاريع برنامج السندات لعام 

لقانون  ووفقا   .فقط نتخابات السندات إية أن تنفق أموال السندات على المشروعات التي يوافق عليها الناخبون خالل كال، يتطلب قانون الوال

بما في ذلك التكنولوجيا والنقل  األراضي وشراء سلع رأسمالية إمتالكوتجديدها و المبانيتقتصرهذه المشاريع على إنشاء   الوالية

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

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

 العجز في الميزانية؟للمساعدة في سد 

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

جة اح باإلضافة الى هناك كبيرة في الممتلكات  أضرارا  المنشاءات التي أصيبت بأضرار كبيرة خالل إعصار هارفي. ووجدت تقييمات 

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  مدارسمما يسمح بعودة أسرع للطالب والموظفين الذين تم نقلهم إلى  الوقتمن حيث التكلفة و

 حتياطي المجلس للعمليات.وإTax Increment Refinance Zone (TIRZ) لجمع بين أموالا

 

 ما هو الجدول الزمني للعمل على الميزانية؟

لك، جتماعات العامة قبل ذإلعلى ميزانية جديدة. وسيعقد المجلس سلسلة من ورش العمل وا (مايو)يمكن لمجلس التعليم أن يصوت في أيار  

 (. يونيو) حزيران 21ميزانية نهائية بحلول علينا إعتماد  الواليةبموجب قانون و


