مجلس التعليم يستمع لمقترح نموذج للتمويل للعام الدراسي .8102-8102
ناقش مجلس التعليم يوم االثنين التغييرات المقترحة لنظام تخصيص الموارد في المنطقة التعليمية ( )HISDالذي يتناول عجز
الميزانية في المنطقة التعليمية البالغ  111مليون دوالر للعام الدراسي .8111-8112
ضا في التخصيصات لكل وحدة ) (PUAوزيادة في الدعم للمدارس الصغيرة ومركزية التمويل في
وتشمل التغييرات تخفي ً
التعليم المهني والتقني.
تواجه المنطقة التعليمية ( )HISDعج ًزا في الميزانية قدره  111مليون دوالرللسنة الدراسية  .8111-8112ولمعالجة العجز
تقترح المقاطعة إستقطاع  01مليون دوالر من المكتب المركزي .ولقد اقترحت المنطقة التعليمة سابقا ً إستقطاع  51مليون
دوالر من المدارس ولكن تم تخفيض هذا الرقم إلى  45مليون دوالر من خالل تقديرات وتخصيص أموال لم يتم إنفاقها من
ميزانية 8111-8112
قال رينيه باراجاس ( )Rene Barajasرئيس الشؤون المالية في المنطقة التعليمية ( " )HISDفي كل عام يتركنا التناقص
مع بعض األموال غيرالمنفقة من ميزانيتنا والتي تذهب بعد ذلك إلى رصيدنا المالي أو حساب التوفير .وهذا يوفر لنا إحتياطي
للحاالت الطارئة وللحفاظ على إستمرار البرامج االحالية" "في الوقت الذي سيكون لدينا هامش خطأ صغير من خالل إستخدام
ضا لدينا ميزانية متوازنة".
هذه األموال سيبقى أي ً
“هذا االقتراح هو نتيجة لمداخالت المسؤولين الذين إلتقيناهم خالل اإلجتماعات مع قادة المدارس والمجتمع .ستستمر المدارس
في تلقي التمويل من خالل التخصيص لكل وحدة ) (PUAوالتي تخصص المال لكل طالب وتسمح للمدراء بتحديد كيفية
إستخدام تلك األموال في مدارسهم .سيظل المدراء يتمتعون بالمرونة إلستخدام األموال المخصصة لمدارسهم حسب تقديرهم.
ومع ذلك سيتم تخفيض مستوى تقييم ( )PUAمن  3,522الى  3,432دوال ًرا للمدرسة الثانوية واإلبتدائية ومن  4112إلى
 4542دوال ًرا للمدارس المتوسطة .وسيستمر تمويل برنامج (  )Achieve 180الذي يدعم المدارس التي تعاني من نقص
الخدمات وضعف األداء في جميع أنحاء المنطقة التعليمية(.)HISD
أن المنطقة التعيمية ( )HISDتدرك أن المدارس الصغيرة في إطارنموذج( )PUAستعاني في تلبية اإلحتياجات األساسية.
ولمواجهة أوجه عدم المساواة هذه تقترح المنطقة التعليمية زيادة في الدعم للمدارس الصغيرة من  0.1مليون دوالر إلى 12.0
مليون دوالر .هناك  24مدرسة صغيرة مؤهلة للحصول على زيادة في الدعم وتشمل المدارس الثانوية التي يقل عدد طالبها
من  1111طالبا ً  ،والمدارس المتوسطة التي يقل عددطالبها من  011طالبا ً  ،والمدارس االبتدائية التي يقل عدد طالبها من
 111طالب .باإلضافة إلى ذلك سيكون تمويل التعليم المهني والتقني مركزياً.
وقالت المشرفة المؤقتةعلى المنطقة التعليمية ( )HISDغريناتا التهان(" :)Grenita Lathanهذا االقتراح يجعلنا نسيرفي
الطريق الصحيح لكي نتمكن من تقديم ميزانية إلى األمناء والذي سيعمل بشكل أفضل في مدارسنا للعام الدراسي -8112
" ."8111نريد أن نتأكد من أننا نمنح الدعم اإلضافي ألولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه ليكونوا ناجحين".
بموجب اقتراح التمويل هذا سيكون لدى المدراء السلطة التقديرية لتوظيف الموظفين الذين يلبيوا اإلحتياجات المحددة في
المدرسة ويعالجون الخدمات األساسية.

