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COVID-19 انية ا تخطيط: وضع عملية دارةرسالة من مديرة ال   ز   التعليمية   دارة بودر مي 

   وسط تفش 
 

مية,  جتمع ادارة بودر التعليمراد اعزائنا اف  
ي ول مية وادار دارة بودر التعلي جه اتوا

ي اعدة الادو المهمية كولور ات اخرى ف 
ي وقت  صعبة المتمثلة ف 

انيات العام المقبل ف  اد مي  
. كسم بقدر  يت  ي

ي ادارة بودر التعليمية السبوع الماض 
, كما شاركنا مع مجلس التعليم ف  انا واثقة اننا سنواجه  بي  من عدم اليقي  

ي اليام القادمة. ت
ي ندرسها ه, بال الحباط الما نتوقعواود ان اطلعكم عىل حديات ف 

. ضافة اىل الخيارات الت   
 

ا اقتصاديا سلبيا  ا يحدث وب ا  ء                     تاثي  ي كبي 
ا   ف  حدد  ئب. تكولورادو, حيث تنخفض قيود النفاق وتحصيل الض 

يعية للولية تمو الهي ي حي   ان المشر ئة التشر
, فان اللديهم   عي   ليسيلنا سنويا. ف  ي الوقت الحاىلي

موظفي   الماليي    جلسات ف 
يعيي   با  ي للسنة المالية القادمة )العام  الصف الحت  ة و وضات المتاحة للتعليم من الر ولر غ الدمبال لولية يتتبعون التشر

ثان 
. (21-2020اسي الدر   

 
ي كولورادو بان تت بلغوقد ا 

ي تمويل الوقت المناطق التعليمية ف 
يل  التمو  اقل منبالمائة  10اىل  1بي   ما بنسبة ولية  ع خفض ف 

. هذا النطا فضل  ستنادا اىل ا. اميةولرا لدارة بودر التلعيمليون د 28مليون و  2وح ما بي    امحتمال يي  ا خفضق يعادل  الحاىلي
انية وفرة لدينا, المعلومات الت ي مي  

  16لمائة او حواىلي  با 5ادارة بودر التلعيمية بنسبة تقارب هذا يمثل انخفاضا اجماليا ف 
انية بنسبة ما. ادارة بودر التلعيمية ايضا عىل خفض   ندة مستاجرة المعتمستحصل المدارس الم . مليون دولر  ي المي  

   ف 
 

ي هذا ؟  
 ماذا يعت 

 
, نحن  انية متوازنة. نحن نمل عىل النتهاء ونعرة نفقات الدادير  نللعام الدراسي الحاىلي   دفع خطط لمواصلة الهذا العام بمي  

خفض.  ع وبدون اي ظفينا, كما هو متوقلمو   
 

ي مع واقع اليرادات  جعل نفلبة صعل ان نتخذ بعض الخيارات البالنسبة للسنة المالية القادمة, من المحتم
قاتنا تتماسر

(  جرةاركه مع مدارس الدارة المستالفيدراىلي )الذي سنش بعض التمويل ا  الجديدة والمنخفض. عىل الرغم من اننا قد نتلق  
ي تعويض هذ

ا ا النخفاض, ال اننا سنظل نواجه انخفاضللمساعدة ف  انية. فيما يىلي بعض ا كبي  ي قائمة   خيارات المي  
المدرجة ف 

(  والذي اعتقد انها:  لم )او الب حساب مدى الضطرا القل اىل الكير  
 

ي طيات الالسحب من احتياط *
ة,   الدار وارئ ف   

انيض خفتنفيذ  *  ,و ة دارس والدار ى المعىل مستو غيل والموظفي   ات التش مي    
جازات. يام ال دل امع*   

 
. هناضطراث قدر من ال حدو ؤدي كل هذه الخيارات اىل  ست يام به مع اي  حدود لما يمكننا القا  ك ايضب او احداي الم ماىلي

ي مر  -من هذه الخيارات
الب. وستحد من قدرتنا عىل خدمة الطها مدمرة حلة ما, تصبح جميعف   

 
انية للعام المقبلزين ل جاهق و بشكل وثيعليم معا التمل انا ومديري مجلس سنع ة عىل المي   حلول  ب وضع اللمسات الخي 

ي 
ي او بالموعد النهان 

, سادعو اىل اتباع نهج متوازن مصمم للحد من  هذه العمليةجزء من شهر يونيو. وك من 30حلول القانون 

لية. ب والحد من الخسائر الماضطراال   

 

 

COVID-19 



ي الوقات الصعبة, يجب ان ندا
ء قرارات حول القيم. ف  ي

.   ع عن الشياء الت  نقدرها فقرارات الموازنة هي اول وقبل كل سر اكير  
 

ي ريد ان اعير عن قيمي وتل وا
ساناضل من اجلها. وانا اقدر:  ك الشياء الت   

ي العام الدراسي القادم وما بعدنظيمية لخدمة طال جب علينا حماية القدرة التطالبنا. ي  *
ي  طويل من تبل وقت ه. ق بنا ف 

فشر
ة للدعم ال  جات, كان لدينا طالب لديهم احتيا     وباء                . من المحتمل اذمي وال كاديوال نفشي كبي  ن, ان  جتماعي

,ون الينا العام المقبل باحتيانا المزيد من الطالب الذين يعوديكون لدي ي هذه تتضخم  جات اكير
ي تاري    ف 

خ  اللحظة الصاعقة ف 
امج الحيوية لنجاح طالبنا.  جب عليني. وكبنا ك ا حماية الخدمات والير  

 
ي من شانها  عل المفرطة و د الفجنب ردو جب ان نت. ي*اسقرار الدارة عىل المدى القصي  والبعيد 

حلول الصالح الشي    ع الت 
ي ادارة وتصنيالحالة المالية لال تعريض 

يد للخطر.  لجفها الئتمان   
 

 

ي قيمنا وتمستقبل, سنحتا بالنظر اىل ال
ي الينا بشعة ل هوادة فيها.  ضيحها. هذه القرارات سو ج جميعا اىل النظر ف 

وف تان 
ي جتمع الهيت

يعية للولية ف  انية الدولة للعام المقبل ومطالبة حاكم الولية  غرض وحيد هو تمري و لماي 18ئة التشر د  ر مي   جي 
ي الذي يجب يها بحلول فقة علبوليس بالموا

ق مجلس  يواف جب ان , ثم ي حلهعلينا نهاية مايو. سيحدد ذلك الرقم النهان 
ي يونيو. 

انية النهائية لدارة بودر التعليمية ف   التعليم لدينا عىل المي  
 

انية عىل اي نطاق ليس بالمر السهل عىل ال  ة الدخول اىل  ع ذلك, فان ادارة بودر التلعيمية طالق. ومخفض المي   تتمتع بمي  
انية متوازنة. لوقات العصي هذه ال  تنا المحلية. اذا استطعنا ان نتفق معا  جتمعاحتياطات نقدية ودعم مايضا ا  دينا بة بمي  

ي خدمة طالبنا ومجتمعا, فنهاك مسار يمكننا اتباعه للخروج من الحول قيمنا
بشعبنا م مع الهتماتنا ظالم والستمرار ف 

يضا.  ا  
 

 
ي  

ي بداية تفشر
ي                     ف 

ء اعتقده حت  يومنا هذا  شمال كولورادو, قد تتذكر ما قلت ف  ي
: اذا كان هناك مجتمعا  ه, انه سر

   , فهو مجتمعنا. صعبةالقات الو  تخىطي
 

 المخلصة,
 

Sandra Smyser, Ph.D.  
دارة بودر التعليمية مديرة ا  
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