
 

 

إليك ما تعنيه خطة رياض األطفال بنظام اليوم الكامل التي وضعها حاكم والية كولورادو بالنسبة إلى منطقة بودر التعليمية وأسر 

 الطالب

 .9191-9102لن تضطر األسر في منطقة بودر التعليمية إلى دفع رسوم رياض األطفال بنظام اليوم الكامل، بدًءا من العام الدراسي 

 House Bill 1262، عندما وقّع حاكم والية كولورادو جاريد بوليس التشريع القانوني المسمى 9102جاء هذا التغيير المذهل في مايو  

 يكون له تأثير مهم على أولياء األمور في منطقة بودر التعليمية وخارجها.ليصبح قانونًا. وس

وفي هذا الصدد، صّرح تود المبرت، مساعد مدير المدارس االبتدائية في منطقة بودر التعليمية قائالً: "إننا نشكر حاكم الوالية بوليس  

ط، ولكن األهم االستثمار في أطفالنا. إذ إن عدم دفع الرسوم الدراسية والهيئة التشريعية على القيام بهذا االستثمار، ليس في واليتنا فق

 لرياض األطفال بنظام اليوم الكامل سيشكل فرقًا كبيًرا ألسرنا."

وقد كان التمويل على مستوى الوالية لرياض األطفال بنظام اليوم الكامل واحًدا من أوائل الوعود التي قطعها الحاكم بوليس في حملته  

 خابية.االنت

ليوم اابتداًء من العام الدراسي القادم، من المتوقع أن تقدم والية كولورادو تمويالً كامالً للطالب المسجل في برنامج رياض األطفال بنظام  

، مّول قالكامل بنفس المبلغ المالي المدفوع للطالب المسجلين في نظام اليوم الكامل في الصفوف الدراسية األخرى. بموجب القانون الساب

من القيمة المدفوعة للطالب األكبر سنًا. وتتوقع منطقة  %85قانون التمويل المدرسي في الوالية طالب صفوف رياض األطفال بنسبة 

 .9191-9102دوالًرا أمريكيًا في السنة المالية  5188بودر التعليمية أن يبلغ تمويل الوالية لكل طالب 

منطقة في كولورادو اختيار إما تقديم رياض األطفال بنظام نصف اليوم أو  075ية البالغ عددها فيما مضى، كان أمام المناطق التعليم

التعويض عن الفرق من خالل فرض رسوم دراسية أو استخدام مصادر تمويل أخرى. كانت برامج منطقة بودر التعليمية بنظام نصف 

 ى البرامج بنظام اليوم الكامل.اليوم مجانية في الماضي، وفرضت المنطقة التعليمية رسوًما عل

واستعداًدا للتغيير المحتمل، عكف موظفو منطقة بودر التعليمية على تقييم األماكن الحالية والشاغرة في مدارس ومرافق المنطقة  

التعليمية أن  درالتعليمية. استناًدا إلى تقديرات أرقام التسجيل في صف رياض األطفال الحالية والمستقبلية، يعتقد مسؤولو منطقة بو

المنطقة يمكن أن تستوعب المزيد من الطالب، وذلك في حال واجهت زيادة في أعداد التسجيل في رياض األطفال بنظام اليوم الكامل 

 .9191-9102للعام الدراسي 

رياض األطفال بنظام طالبًا مسجالً في صف  0275، كان لدى منطقة بودر التعليمية 9105منذ التعداد المحصى اعتباًرا من أكتوبر 

 من أسر رياض األطفال الحالية في منطقة بودر التعليمية في برنامج اليوم الكامل. %51نصف اليوم واليوم الكامل. وقد اشتركت حوالي 

، 9191-9102سيتمكن أولياء األمور واألوصياء الذين سجلوا بالفعل أطفالهم في رياض األطفال بنظام نصف اليوم، في العام الدراسي 

من التبديل وتسجيل أطفالهم في برنامج اليوم الكامل. يرجى االتصال بمدرسة طفلك في أقرب وقت ممكن، إذا كنت تعرف أنك بحاجة إلى 

إجراء تغيير. في الوضع المثالي، سيتم االنتهاء من جميع القرارات قبل إحصاء الطالب السنوي في شهر أكتوبر، والذي يحدد التمويل 

 منطقة بودر التعليمية من الوالية لهذا العام. الذي ستتلقاه

 

 

 


