
 دوالر ماليين 802 مقدارةالميرانية  في عجزا  ( تواجهة HISD) التعليمية  المنطقة

 8102-8102الدراسي ام الع يف ماليا   خلقا عجزا   ( Recapture)هارفي المالي واإلسترداد أثر إعصار

 عجزا  التعليمية ان هناك  المنطقةتقدر القادم 8102-8102 الدراسي لعاما ميزانية إعداد في( HISDالمنطقة التعليمية ) بدء مع 

 .اإلسترداد ودفعات هارفيعصارإ المالي الذي أحدثة ألثرل نتيجة في الميزانية دوالر ماليين 812ليا  مقدارة ما

 مما لقادمةا الدراسية لسنةا في المتوقع نخفاضاإل من لمزيد وتخطط الطالب تسجيل في نخفاضا  إ المنطقة التعليمية شهدت وقد

 المدينة، في العقارات قيمة على كبير تأثير  له سيكوناإلعصار أن أيضا المنطقة وتتوقع. الوالية تمويل في نخفاضإذلك  يعني

 ضريبة هو (HISDالمنطقة التعليمية ) لتمويل الرئيسي المصدرأن  . 8102 (أبريلنيسان ) في عنها الكشف سيتم والتي

إعصار ب تبطةالمر النفقات عن التعويض سيتم ومتىعن كمية  إشارة أي ليوم لم تستلم المنطقة التعليميةولحد تاريخ ا. العقارات

 .هارفي

 812 بما يقارب  عجزا   تخلق 8102-8102 للعام الدارسي منطقةلل( recapture)د ستردااإل دفعات باإلضافة الى العوامل هذه

المنطقة و المدرسة مستوى على األموال تخصيص كيفية حول صعبة خيارات تخاذالمنطقة التعليمية إ من تطلبيو دوالر، مليون

 .القادم 8102-8102 الدراسي للعام التعليمية

 عاصفة يف اآلن فإننا هارفي إعصار في نجحنا قد أننا من الرغم على" م للمنطقة التعليمية االمشرف الع كارانزا ريتشارد وقال

 ولكن صعب، موقف في وضعتنا قد المدارس وتمويلاإلسترداد و هارفي بها إعصارجل التيالتحديات المالية  إن". "خانقة مالية

 تزويدوفي تعليم كافة األطفال  أهدافنا تلبية لضمان بحاجة نحنو والموظفين والمواد الموارد بشأن بعناية قدما المضي واجبنا من

  لنجاحهم" يحتاجونها التي األساسية بالخدمات الطالب جميع

. 8102-8102 الدراسية لسنةفي ا تحوال   وتقترح الحالي التمويل نموذج التعليمية المنطقة استعرضت ،من خالل رؤيا عادلة و

 ويسمح طالب لكل مبلغاَ مالياَ   يخصص الذي ,Per Unit Allocation (PUA)نظام  خالل من التمويل حاليا   المدارس تتلقى

 مل،كا بدوام المعادل النموذج أو المقترح التوظيف نموذج إطار وفي. المدرسة في األموال هذه ستخدامإ ةكيف يقرروا أن للمدراء

 مرضةالم مثل أساسية وظائف مدرسة لكل أن تضمن سوف المنطقة ولكن بتوظيفهم سيقومونالذين  من يقررون المدراء سيظل

 .تخدمهم الذين الطالب عدد أساس على المبالغ من بدال وظائف تخصصسس المدار. المكتبة وأمين والمستشار

 تلبي بطريقةالتعليمية   المنطقة في (FTE) نموذج إنشاء عملية في للمساعدة لمدراء المدارس ستشاريةاإلا اللجنة تشكيل تم وقد

 اللجنة عقدت وقد. المدارس وأنواع ومستويات أمناء المناطق   جميع عن ممثلين اللجنة وتضم. المدارس جميع حتياجاتإ

 سيتم والتي  مالحظاتهم لتقديم( HISDاإلدارة المالية في المنطقة التعليمية ) مع بانتظام اتجتماعإلا في وستستمر إجتماعا  

 .( HISDعليم المنطقة التعليمية)ت مجلس إلى المقدمة الميزانية عروض جميع في تضمينها

 في تخفيضات إجراء المنطقة التعليمية إدارات جميع من يطلب  المقترح(  FTE) المدرسية ةيناالميز نموذج إلى وباإلضافة

 .دوالر ماليين 812 البالغالعجز من المائة في 61 أي دوالر مليون 001 مجموعه بما المقبلة الدراسية السنة

 اللجنة من توصيات يتضمن الذيالمقترح  الميزانية مشروع( HISDالمنطقة التعليمية) في التعليم مجلس أعضاء يستعرضس

 في ( رفبراي ) شباط 8 الخميس يوم عمل ورشة في وذلك اإلدارة في مقترحةال تخفيضاتالولمدراء المدارس  ستشاريةإلا

 .الظهر بعد الثانية الساعة

 التحديثاتو التغييرات ستعراضإل المقبلةواألشهر األسابيع مدى على مجتمعية جتماعاتإو المستقبل في عملورشات  وستعقد

 01 حلولب نيةالميزا على الموافقةالمنطقة التعليمية  في التعليم مجلس على يجب القانون بموجبو. المقترحة الميزانية في

 .8102 (يونيو)حزيران 

 


