
 مليون دوالر  701 اً يُقدر بعجز  تواجه (HISDالمنطقة التعليمية المستقلة  للمدارس في هيوستن)

 كوميةحالمدارس ال لميزانية تحت الهيكل الحالي لتمويفي ال

في العام مالياً  ئب فإنها تواجة عجزاً ا( إلرسال أموال الضرHISDفي الوقت الذي تستعد فية المنطقة التعليمية )

 .6071-6072الدراسي 

بموجب هيكل التمويل الحالي لوالية تكساس ، سيتطلب من المنطقة التعليمة المستقلة   - 6072فبراير  شباظ/ 4

مليون   701بقدر ي   عادة المالين من الدوالارات الى  الوالية  مما يؤدي الى عجز  إ( HISDللمدارس قي هيوستن)

 . 6071-6172لعام الدراسي لدوالر 

التعليمية  ذات المناطق  منب ل  لحكومية يتطانون التعليم لوالية تكساس ونطام تمويل المدارس اقمن  47جب الفصل بمو

" إستعادة" وتشار بها الى روبن هود .  موال الضرائب الى الوالية وهي عملية تعرف بإسم أن تعيد إالملكية الغنية ب

يتم توزيع األموال على المناطق التي تعتبرمن الملكية الفقيرة ، وكذلك الى الصندوق العام للوالية إلستخدامها  ومن ثم  

 .في أغراض غير التعليم 

من األسر ذات الد خل المنحفض  نحدرون( يHISDبالمائة من طالب المنطقة التعليمية ) 00 من بالرغم من ان مايقارب

ة بسبب إرتفاع قيمة العقارات في جميع ويل الحالية للواليتمذات الملكية الغنية  تحت صيغة ل ان المنطقة تعتبر من إإل

 أنحاء المدينة.  

من   ستعادة" اإل"لدفع تفويض الواليىة   األمناء أن  العام والمدير المالي  نائب المشرف  Ken Huewitt وقد أبلغ

المدارس والمنطقة  مستوى  عجز في الميزانية الذي يمكن أن يؤدي إلى تخفيضات كبيرة على شأنه أن يؤدي إلى 

كما وقال و .المنطقة التعليميةبقى أولوية قصوى في يإلى األمناء أن التعليم س Huewitt. ومع ذلك، أكد  التعليمية معاً 

 ل الدراسية.يكون التركيز على الطالب والفصوس ، 6071-6072ميزانية  األساس قيهو 

التخفيضات الممكن  مية لمراجعة ميزانيات كل منها وتحديدلس والمنطقة التعروقد صدرت تعليمات للمسؤولين في المدا

من كل قسم  ةالمبلغ الذي تم طلبان  المحتملة بحلول نهاية االسبوع المقبل. األقسام يجب تقديم تخفيضات و ،  إجراءها

 المنطقة التعليمية. من ميزانية ةمع حصت يتناسبللتخفيض المحتمل  ةلتحديد

 

ي لتحديد ما  باإلضافة إلى ذلك، سيقوم المسؤولين في المنطقة التعليمة بمراجعة جميع العقود القائمة في المكتب المركز

مكافآت مالية للمعلمين الذين الذي يقدم مكافأة المعلم ، ASPIRE . وكذلك النطر في برنامج يمكن تخفيضة إن وجد

، 6071-6072لعام الدراسي افي  هاإزالت منح االمكافات للعام الحالي لكن سيتم الطالب. سيتم لتعليم الجهود ذلون أكبريب

 .  ماليين 70حوالي  التعليمية والذي من شأنه أن يوفر للمنطقة

 إذا كان ال يزال هنا  عجز بعد إال فقط لألمناء يوم الخميس ان تخفيضات المدارس واإلقسام سيأخذ بها Huewittأكد 

 .ASPIREإدخال  تخفيضات العقود  في المكتب المركزي وبرنامج مكافأة المعلم 

دثة في يوم الخميس خالل ورشة عمل لمجلس إدارة 6071-6072ولقد تم تقديم ميزانية  المنطقة  تعليم  الُمح 

 .مارس آذار/ أوائل في زانية تكون ورشة عمل اخرى للمي(  . ومن المتوقع أن HISDالتعليمية)

 


