
تُصنف والية كولورادو في المرتبة األدنى في البالد1 من حيث تمويل التعليم من صف الروضة حتى الصف   •
الثاني عشر. 

تحصل منطقة بودر التعليمية (PSD) على أقل مبلغ من اإليراد لكل طالب (PPR) يسمح به القانون. تقع   •
منطقة بودر التعليمية (PSD) ضمن حوالي 12 منطقة تعليمية ذات أدنى تمويل2، حيث تحصل على إيراد لكل 

طالب (PPR) أقل من الغالبية العظمى من المناطق التعليمية البالغ عددها 178 منطقة في والية كولورادو. 
ألول مرة في التاريخ الحديث، تكون الرواتب المبدئية للمعلمين في منطقة بودر التعليمية (PSD) أقل من   •

الرواتب في المجتمعات المجاورة، بما في ذلك لوفالند وغريلي.

تزايد الطلب في والية كولورادو على المعلمين ذوي الكفاءة. تعاني الوالية أيًضا من نقص في عدد المعلمين3 بسبب   •
انخفاض رواتب المعلمين، وارتفاع تكاليف التعليم الجامعي، وزيادة ديون القروض الطالبية، إلى جانب أسباب أخرى. 

لم تكن إصالحات التمويل المدرسي مؤخًرا على مستوى الوالية ناجحة. في االنتخابات األخيرة، وافق الناخبون في   •
منطقة بودر التعليمية (PSD) على زيادة الضرائب، ومنحوا منطقة بودر التعليمية أمواالً إضافية، باإلضافة إلى 

التمويل المقدم من الوالية.

ما المقصود بزيادة الضرائب 
على الممتلكات 

(mill levy override)؟

كم سيكلفني ذلك؟

لماذا؟

آلية معتمدة من قِبل الناخبين لتمويل المدارس المحلية.   •

إنها زيادة في الضريبة العقارية.  •

تُستخدم في النفقات الجارية، مثل رواتب المعلمين وموظفي   •
المدرسة، والترقية بمستوى التكنولوجيا، والمزيد.

التمويالت المحلية الذي تظل في مدارس منطقة بودر   •
.(PSD) التعليمية

لكل 100,000 دوالر من القيمة المقدرة للمنزل، ستكون   •
التكلفة أقل من 3 دوالرات في الشهر.

اعثر على القيمة المقدرة لمنزلك على الموقع اإللكتروني   
h�p://larimer.org/assessor/search#/property/

زيادة نحو 
137 دوالًرا 

في السنة
400,000 دوالر 

قيمة مقدرة للمنزل

https://cosfp.org/student-funding-trends/colorado-rankings/ :Colorado School Finance Project 1 – معلومات تصنيف الوالية من مؤسسة

 “Understanding School Finance and Categorical Funding” 2 – إدارة التعليم في والية كولورادو

 “.Varying Magnitudes ،Similar Issues :Teacher Shortages Across the Nation and Colorado” 2017 ،3 – إدارة التعليم العالي في والية كولورادو

الراتب المبدئي* للمعلم الحاصل على درجة البكالوريوس

*جدول الرواتب المعتمدة في المناطق التعليمية للعام الدراسي 2020-2019

زيادة رواتب معلمي السنة األولى إلى مستوى تنافسي، بدًءا من السنة   •
المالية 2021-2020،

إعادة هيكلة جدول رواتب المعلمين للحفاظ على األجور التنافسية   •
والسماح لمنطقة بودر التعليمية (PSD) بتعيين معلمين على مستوى عاٍل 

من الكفاءة واستبقائهم،   
الحفاظ على األجور التنافسية لموظفي الدعم، بما في ذلك الموظفون   •

المصنفون، مثل سائقي الحافالت، والمساعدين المدربين، وموظفي تغذية 
األطفال، وموظفي األمن،

دعم الصحة النفسية للطالب، عن طريق تعيين اختصاصيي الصحة   •
النفسية، مثل االستشاريين،

تعزيز السالمة واألمن.  •

يُستخدم مبلغ 18 مليون دوالر الذي يتم تحصيله سنويًا في:
تتلقى المدارس العامة المستقلة المعتمدة من   •

منطقة بودر التعليمية (PSD) حصتها التناسبية 
حسب النظام األساسي للوالية.

لن تُستخدم أي عائدات من هذه الضريبة في   •
سداد رواتب اإلداريين أو تحسينات رأس المال.
ستقوم منطقة بودر التعليمية (PSD) بتحصيل   •

18 مليون دوالر بدًءا من السنة المالية 
.2020-2019

 يتم تعديل المبلغ سنويًا.
ستراقب لجنة زيادة الضرائب على الممتلكات   •

المصروفات.

18
مليون
دوالر

مثال: 

منطقة بودر التعليمية    38,731 دوالًرا 

منطقة ويلد 6 (غريلي)  39,270 دوالًرا

منطقة ويلد آر إي 4 (ويندسور)   38,750 دوالًرا 

منطقة تومسون التعليمية (لوفالند/بيرثود)   40,000 دوالر

منطقة سان فراين فالي التعليمية (لونغمونت)   43,500 دوالر

4A مسألة االقتراع
على زيادة الضرائب على الممتلكات 

في منطقة بودر التعليمية لعام 2019  

الرواتب: 14.7 مليون دوالر

السالمة/الصحة النفسية: 2 مليون دوالر

المدارس العامة المستقلة: 1.3 مليون دوالر



طاقم المدرسةالطالب

حقائق سريعة عن منطقتك التعليمية

علّموا... 
كل طفل، كل يوم

•  أكثر من 30,000 طالب
والعدد في تزايد  

•  52 مدرسة، بما في ذلك
5 مدارس عامة مستقلة  

 (PSD) ال يزال طالب منطقة بودر التعليمية
يحققون مستويات عالية من التحصيل الدراسي 

العام4 ويُظهرون أداًء أعلى بدرجة ملحوظة 
من نظرائهم األكاديميين في نفس مستوى 

الصف الدراسي في الوالية.
،PSD District Ends 1.0 Monitoring Report 4 – تقرير

اير 2019       معتمد في 26 ف��

•  3,823 موظفًا 
•  ما يصل إلى %40 
منهم حاصل على   
درجة الماجستير*  

*بما في ذلك الموظفون المعتمدون، والمصنفون، واإلداريون

4A "4الحجج "معA "الحجج "ضد
تكلفة المعيشة هنا مرتفعة. ومع ذلك، فإن رواتب المعلمين في منطقة بودر   •

التعليمية (PSD) أقل من المناطق التعليمية المجاورة األخرى. وتحتاج منطقة 
بودر التعليمية (PSD) إلى هذا التمويل لتوفير رواتب تنافسية في سبيل جذب 

معلمين ذوي كفاءة عالية يستحقهم طالبنا، والقدرة على استبقائهم. 

يجب أن تضمن منطقة بودر التعليمية (PSD) أيًضا أن يحصل موظفو الدعم   •
على راتب يسمح لهم بالعيش في المجتمعات التي يخدمونها. إذ تدعم هذه 

الوظائف طالبنا كل يوم. 

يجب أن تدعم منطقة بودر التعليمية (PSD) احتياجات الصحة النفسية لطالبنا،   •
وتعمل على تحسين السالمة واألمن في المدرسة لضمان توفير بيئة تعليمية 

آمنة من أجل تحقيق النجاح واالزدهار.

لن تمول هذه المبادرة رواتب اإلداريين أو تحسينات رأس المال.    •

وافق الناخبون في مدرسة بودر التعليمية (PSD) على زيادة السندات   •
والضرائب على الممتلكات في انتخابات نوفمبر 2016. ومن السابق ألوانه أن 

تطلب المنطقة التعليمية من الناخبين الموافقة على زيادة الضرائب. 

ما يقدمه المعلمون لمجتمعنا أمر بالغ األهمية. ومع ذلك، فقد ظلت األجور   •
راكدة في مجتمعاتنا، ولم يحصل الكثير من األشخاص على زيادات.  

يجب أن تتصدر الصحة النفسية والسالمة المدرسية قائمة األولويات، غير أن   •
الحل ال يتمثل في تعيين المزيد من الموظفين. 

تحتاج منطقة بودر التعليمية (PSD) إلى إدارة مواردها للعيش في حدود   •
اإلمكانيات المتاحة والتوقف عن طلب المزيد من األموال.

هذا يضع عبئًا إضافيًا على دافعي الضرائب ولن يضمن تحسين   •
التحصيل الدراسي. 

هل تريد المزيد من المعلومات؟
 www.psdschools.org/MLO2019 تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني

 info@psdschools.org أو مراسلة
Poudre School District | 2407 LaPorte Ave. | Fort Collins, Colorado 80521

مرتبة في حجم االلتحاق داخل 
والية كولورادو

 (PSD) حجم منطقة بودر التعليمية
باألميال المربعة

(PSD) عدد المجتمعات داخل منطقة بودر التعليمية
فورت كولنز، والبورت، وتمناث، وويلينغتون، وريد فيزر، 

وليفيرمور، وستوف براري، وأجزاء من ويندسور

8تاسع 1,856 أكبر

 ما هو تصنيف والية كولورادو على المستوى
الوطني في تمويل التعليم؟

منطقة بودر التعليمية (PSD) هي منطقة "ذات أدنى تمويل" 
في واليتنا. ماذا يعني ذلك؟

تُصنف والية كولورادو 
في المرتبة األدنى في 
البالد5 من حيث تمويل 

التعليم من صف الروضة 
حتى الصف الثاني عشر.

منطقة بودر التعليمية (PSD) هي منطقة ذات أدنى تمويل، 
 (PPR) ما يعني أنها تتلقى أقل مبلغ من اإليراد لكل طالب
 ،(PSD) يسمح به القانون. مقارنةً بمنطقة بودر التعليمية

تحصل العديد من المناطق التعليمية األخرى في والية 
كولورادو على دوالرات أكثر من الوالية بسبب بعض 

العوامل، من بينها االلتحاق، واالختالفات في عدد الطالب، 
وحجم المنطقة التعليمية، وتكاليف المعيشة.

المصدر: إدارة التعليم في والية كولورادو

 Colorado School Finance Project تصنيفات الوالية من مؤسسة  – 5
h�ps://cosfp.org/student-funding-trends/colorado-rankings/

(PPR) غريلي: 8,326 دوالًرا إيداع لكل طالب

(PPR) سان فراين: 8,273 دوالًرا إيداع لكل طالب

(PPR) ويندسور: 8,053 دوالًرا إيداع لكل طالب

(PPR) تومسون: 8,052 دوالًرا إيداع لكل طالب

(PPR) بودر: 8,050 دوالًرا إيداع لكل طالب


