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   2020يونيو, 3

 اعزائنا اسر وموظفي ادارة بودر التعليمية, 

خالل االجتماع يوم الثالثاء, صوت مجلس التعليم الدارة بودر التعليمية على تمرير قرار يعلن عن وجود حالة طوارئ مالية,  

.التلعيميةمن اتفاقية موظفي ادارة بودر   14وفقا للمادة   

مليون دوالر ناجمة عن ازمة فيروس الكورونا  28و   15بينما تستعد ادارة بودر التلعيمية لعجز في تمويل الدولة يتراوح بين 

قص المتوقع. كما قامت المدارس واالدارات المركزية  , فاننا ندرس مصادر اموال لمرة واحدة لتعويض الن19او كوفيد 

.  21-2020ميزانيات التشغيل والموظفين للعام المالي  باجراء تخفيضات مستمرة على   

على وجه التحديد, يجب على مجلس ادارة المدرسة ان يعلن هذا النوع من الطوارئ المالية كخطوة اولى قبل ان تتمكن االدارة  

ينص على ان           . 14.1ادة ميزانية ادارة بودر التعليمية السارية, او         , للموظفين المصنفين. المقدما في اجراءات خفض 

يواجه مجلس التعليم انخفاضا في قدرته على تمويل عمليات االدارة, مما يتطلب تغييرات في  قد يكون ضروريا عندما

البرنامج لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية التي ال يمكن تحقيقها دون الغاء الوظائف المصنفة. الهدف االساسي هو  

يرات البرنامج التى لها اقل تاثير سلبي على برنامج التعليم في ادارة بودر التعليمية.اجراء تغي  

وسائقي الحافالت , مديري المكاتب عليمية, على سبيل المثال ال الحصرصنفة في ادارة بودر التتشمل االمثلة على الوظائف الم

   بات والمزيد. فني كشوف المرتو

الن ميزانية ادارة بودر   –للوظائف المرخصة والمصنفه واالدارية  –لسنا مستعدين لالفصاح عن المجاميع النهائية للتسريح 

لورادو قانون الفاتورة الطويلة او قانون تمويل المدارس, لذلك  التعليمية لم يتم االنتهاء منها. لم يضع المجلس التشريعي في كو

او كيف سيظهر ذلك في ادارة بودر   – ال نعرف الحجم النهائي لخفض التمويل من الروضة حتى الصف الثاني عشر 

التي يبلغ  . ما يمكننا مشاركته اليوم هو نظرة عامة على التخفيضات على ميزانيات وبرامج االدارة المركزية التعليمية

مليون دوالر: 4.2مجموعها حوالي   

)على سبيل المثال ال الحصر, مكتب العاب القوى ومكتب التربية الرياضية, المعايير والتقييمات,  فريق خدمات التعلم

دوالرا  365.289تكنولوجيا التعليم والمزيد(:   

التنظيمي وتنمية قدرات الموظفين. باالضافة الى المناهج  تم اجراء تخفيضات على ميزانيات التوظيف والتشغيل للتطوير  *

, والتعليم المهنى, والموهوبين والمعايير والتقييمات(.والتعليم  

دوالر   000134)اي المستشار العام للمنطقة, ورؤساء مجموعة الموظفين, وما الى ذلك(:   مديرة االدارةمكتب   

الخدمات القانونية وميزانيات تشغيل مجلس مل ي تشوالتديرة االدارة, * تم اجراء خفض في ميزانية تشغيل موظفي مكتب م

   دوالرا.  23000, بمبلغ التعليم

سة ادارة بودر  ؤسمجديد لتنفيذي عليمية ايضا تعليق تعيين مدير دارة بودر التقررت اتخفيضات المركزية, * باالضافة الى ال

سنويا.  ل دوالرا على االق 111000تبلغ الية دة بقيمة اجمحتوفير لمرة واى, مما ادى الى تحقيق غير مسمجل  عليمية الى االت  

دوالرا.  77,931: قسم التواصل  

من خالل   2020* الغى القسم منصب اخصائي االتصاالت ووسائل التواصل االجتماعي بدوام كامل ترك شاغرا في ربيع 

التناقص الطبيعى. يفترض اعضاء اخرون في الفريق ان هذه المناصب والواجبات والخطط هي تعيين موظف بعدد ساعات 

المدى الطويل. متغير للحفاظ على مستويات الخدمة الحالية لالدارة على   

دوالرا  210.020 قسم الموارد البشرية )على سبيل المثال ادارة االزمات, خدمات المنافع, حفظ التقارير, وغيرها(:  



 

للمنسق الحالي.    2020بعد تقاعد يونيو           1.15* الموارد البشرية ال تمالء منصب منسق التوجيه والمتابعة, قطع 

ان يكون لكل منطقة برنامج تعريف للمعلمين المرخصين الجدد. سيتولى جميع موظفي  وزارة التعليم في كولورادوتتطلب 

 الموارد البشرية االخريين  جميع هذه المسؤوليات.    

من التوجيه وادارة المخاطر والسجالت.   * ما تبقى من خفض ميزانية الموارد البشرية هى من ميزانية التشغيل    
دوالرا  207.100ادارة الشؤون المالية )اي خدمات الشراء والخدمات المالية وكشوف المرتبات(:   

* تم اجراء جميع خفض الميزانيات على قسم التوظيف في االدارة, مما ادى الى الغاء العديد من المناصب بما في ذلك مدير 

اليا  قامت االدارة بتحسينات كبيرة في المشتريات على مدار عدة سنوات. وبسبب هذه الجهود, فهي ح خدمات المشتريات. لقد

دوالرا عن طريق تنقيذ تدفقات العمل  50000في وضع يمكنها من تقليل جهود الموظفين لمعالجة المشتريات التي تقل عن  

سيستمر موظفو المشتريات في تقديم نفس المستوى من الخدمات داخل النظام المالي. بالنسبة للمشتريات ذات الدوالر المرتفع, 

 عند اجراء اختيار البائعين. لن تؤثر هذه التغييرات على مستخدمي االقسام والمدارس.  

 

دوالرا  327,427: قسم التكنولوجيا والمعلومات  

يق تقدم انظمة ادارة بودر التعليمية. الغى القسم منضب مسؤول االنظمة الذي تم اخالؤه والذي سيؤثر على اوقات الدعم ويع*

شغيل من ملف تعريف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في ادارة بودر التعليمية سيزيد توازن االنخفاض في ميزانية الت

من ملف تعريف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في ادارة بودر التلعيمية. بشكل اساسي من خالل تمديد استخدام  

المعدات الى ما بعد الوقت الذي نستبدلها فيه عادة. وكذلك تاجيل او الغاء عمل المشروع لتحسين انظمة ادارة بودر  

 التعليمية والدعم الذي يؤثر على الموظفين والطالب. 
 

المدرسية ,  قسم العمليات )اي الخدمات الخارجية, الحراسة, خدمات المرافق, خدمات البناء, الخدمات االمنية, الحافالت 

دوالرا  1,496,277الخ(:   

وظيفة, تتراوح بين نجار ومنسق مشروع الى مدير بناء ومدير عمليات الحافالت, من بين اخرين.   20* الغى قس العمليات   

دوالرا, مما يؤدي الى اكمال عدد اقل من المشاريع )اي سيتم تاجيل  300000* تم تخفيض ميزانيات التشغيل باكثر من 

بعض احتياجات الصيانة مع اولوية عند االنتهاء من مشاريع سالمة الحياة, تقليل اعادة طالء االرضيات الى كل عام اخر, مما 

   على االسطح(. ل وتمزق التاكقد يتسبب في التراجع عن 

التخفيضات المركزية التعليمية )بما في ذلك االقسام ذات التاثير المباشر في المدارس مثل الخدمات المتكاملة )التعليم 

  دوالرا  364,678الخاص( وبرنامج االباء المراهقين وغيرها(: 

العمل. كما تم تخفيض وظيفة من برنامج * تم الغاء العديد من الوظائف من قسم الخدمات المتكاملة او تم تخفيض ساعات 

 قانون اتفاق اللغة االنجليزية.  

مليون دوالر في االنخفاضات الجارية  1الميزانيات بدون موظفين )اي تعويض العمال, المدرسة الصيفية, وغيرها الكثير(: 

في االنخفاضات لمرة واحدة.  1.79و   

* تشمل تلك االنخفاضات, على سبيل المثال ال الحصر, العاب القوى بالمدارس المتوسطة والثانوية, والكتب المدرسية,  

  د الصيفي لتدريب المعلمين, وميزانية صيانة مبنى المجمع االداري الدارة بودر التلعيمية. والمعه

مليون دوالرا. خفضت ادارة بودر   1.5مبلغا اضافيا قدره  21كما تتضمن االنخفاضات لالدارة المركزية للسنة المالية 

العمل استعدادا لخفض الميزانية المحتملة في ذلك الوقت.   مليون دوالر من االدارة المركزية قبل عامين. تم هذا 1.5التلعيمية 

 1.5في نهاية المطاف. لم يؤتى النقص في الميزانية المتوقع في ذلك الوقت ثماره, لذلك قررت ادارة بودر التعليمية توزيع 

FTE 



 

الوقات   –ي االن كما ه –مليون دوالرا على المدارس الستخدامها في التطوير المهنى للمعلمين حتى كانت هناك حاجة 

 الميزانية الصعبة.  

مليون دوالر في االنخفاضات الجارية االخري.   7.3بالمائة من الميزانيات, وبلغ مجموعها حوالي  5خفضت المدارس   

  22-44-115.5عن اعالن الطوارئ المالية وفقا لقانون كولورادو المعدل س  14يختلف االعالن عن حالة طوارئ مالية وفقا للمادة 

 س.  

مايو ويخططون لتقديم   26الى مجلس التعليم في  21قدم موظفو ادارة بودر التعليمية ميزانية ادارة بودر التعليمية المقترحة للسنة المالية 

في   رسميا في اجتماعه  21يونيو. سيطلب من المجلس اعتماد الميزانية المتوازنة للسنة المالية  9ميزانية مقترحة في اجتماع خاص في 

يونيو.   23  

to the Board of Education May 26. 

Financial Transparency web page.21  حة للسنة المالية انية 26 مايو المقتر ز  مت 

 

 المخلصة,  

 د| ساندرا سمايزر  

 مديرة االدارة التعليمية بودر 

Sincerely,  

 

Sandra Smyser, Ph.D.  

Superintendent  

 

Dave Montoya  

Executive director of Finance Services 

 

https://www.psdschools.org/node/1547

