
2020مايو,  28  

ة,  ي ادارة بودر التعليميظفاسر ومو  

مجلس اع الجتمدارة الى مجلس التعليم في افي اال 21-2020ة المالية  ة المقترحة للسنالميزاني قدم موظفو ادارة بودرة, لتلبية المتطلبات القانوني

ي.  لماضالثاء الثيوم ا  

proposed 2020-21 fiscal year (FY21) budget  

ان ادارة بودر فسر حقيقة ان ميزانية الوالية لم يتم االنتهاء منها وهو ما يضع المالي للمنطنقة كما نعرفه االن, ورحة الوتجسد الميزانية المقت

ى اجراء تعديالت اضافية بعد ذلك.  عليمية قد تضطر الالت  

قع  فيض تمويل الوالية المتووالر. وهذا يشمل تخمليون د 318تى االن حوالي  ح 21لية حة للسنة الماليمية المقتردارة بودر التعة اتبلغ ميزاني

ر ايضا التشغيل والتوظيف, وننظ اتجراء تخفيضات على ميزانيرس واالدارات باداتقوم المدوالر. مليون  28و  15لالدارة والذي يتراوح بين 

, مع مراعاة التحديات طويلمن هذا العمل, نحن نفكر على المدى الكجزء جز المتوقع. مصادر االموال التي تدفع لمرة واحدة لتعويض العفي 

الث االربع القادمة.  سنوات الثالمالية التى قد نواجهها في ال  

ويل ع تموالية في نهاية المطاف بقطقيام الهيئة التشريعية لل ان عدم اليقين االساسي حول نقص االيرادات في العام المقبل يتوقف على مدى 

جمالية للوالية. ة االن الميزانيفي المائة م  36, والذي يشكل حوالي 12الصف  ضة الى ورال  

جتماع اخر في وقت  يونيو. وفي ا 9اص في ه الخجتماعزانية مقترحة محدثة الى مجلس التعليم في ار التعليمية لتقديم ميرة بودو ادايخطط موظف

متوازنة رسميا. ال 21لية مجلس اعتماد ميزانية السنة الماالحق في يونيو, سيطلب من ال  

ي السنة ال
ات طفيفة او معدومة بير  المير  نموذجيةف  حة وا , هناك تغيير وس الكورونا, شهدت ال بب فس لمعتمدة. ومع ذلك, بانيات المقير ة  هيئير

ي كولورادو 
يعية ف  ا  تا التشر ا ولم تو خير . تخطط الهيافق بعد عىل قانون الفاتورة الطكبير يعية ئة الت ويلة والتمويل المدرسي   33.الي لخفض حو شر

ي المائة  25 ر, او مليار دوال
انيف  ومات.  حدث المعل, وفقا ال 21-2020الية كولورادو سنة المالية لو ة ال, من مير   

في الوقت  . تمايو, اول ادلة لنا لفهم كيفية تنفيذ التخفيضا 18التى تم اصدارها في  و, مشتركة لوالية كولورادجنة الميزانية الاعطتنا مذكرة من ل

المستحق   12صف  تمويل الطالب من الروضة الى ال مبلغ  – قرار الميزانيةستوالية كولورادو ان عامل ا جنة الميزانية المشتركة لتقدر لى, الحال

  1.17ليون دوالر الى م 572ان يزيد من يمكن  –ه بسبب تحديات الميزانية السابقة ولكن تم ايقاف 178كولورادو التعليمية ال ات دستوريا لمديري

في   –ل لن يحص لكنه  –ية وهو مستحق من ادارة بودر التعليممليون دوالر  39والر على مستوى الوالية. ويعادل ذلك ما يقدر ب مليار د

كومي.التمويل الح  

ي المرا ب
ي اداات االخر من تحديد مقدار انخفاض مصادر االيرادحل االولي االضافة ال ذلك, نحن ف 

وس  ء نتيجة لوبا يمية رة بودر التعلى ف  فير

ائب الملكية المحددة وايرادات الفوائد, باالضا نتوقعالكورونا. او  19كوفيد   ي ض 
ي ال انخفاضفة انخفاضا ف 

اا ف  ئب  معدل تحصيل الض 

انية السنة المانظرة عامة مختضة عىل تعديالت االنفاق المقدرة ل  عقارية. فيما يىلي ال :  21لية  مير   

ي عىل تجاو لناخبير  جزء من موافقة اكة  رواتب الموعوديكلة اللتنفيذ اعادة ه مليون دوالر  14.7زيادة قدرها  * ,  2019نة لعام و بة الطاحز ض 

اع   ا(   4)قضية االقير  

2019 mill levy override 

ا  4جة في اقتراع مليون دوالر زيادة لموظفي الصحة النفسية المدر 2.0*   

فين المتقاعدين في كولورادو  ظطة الموفي رابمليون دوالر نصيب االدارة  1.8* زيادة قدرها   

خصصات الميزانية في المدارس مليون دوالر لتخفيضات م 7.3قدره نخفاض ا*   

نمليون دوالر العادة تخصيص اموال قدرات المعلمي 1.5ه * انخفاض قدر  

نية دا لخفض الميزاالعمل استعداقبل عامين. تم هذا زية مليون دوالر من االدارة المرك 1.5در التعليمية بتخفيض قامت ادارة بو  0    

عليمية ودر التررت ادارة بقه, لذلك ثمارتوقع في ذلك الوقت ص في الميزانية المنقيؤتى ال. في نهاية المطاف, لم ذلك الوقتالمحتملة في 

الميزانية الوقات  – هي االن كما  – جة ك حاتكون هناى مين حتوير المهني للمعلستخدامها في التطمليون دوالر على المدارس ال 1.5توزيع 

    عبة. الص
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انيات وال  4.2ه  ر نخفاض قد* ا امج المركزية  مليون دوالر للمير  ير  

الحالية. ان التخفيضات  راكزى المبعض التخفيضات علجراء تم ا تمت. –ن واالداريين  صنفيالمرخصين والمظفين للمو –حاالت التسريح 

ئف واالدارات, لن يتم شغل الوظا مراكزنسبة لبعض ال. باليعيالطبتناقص االخرى ناتجة عن عدم ملء المراكز المفتوحة بسبب االستقاالت او ال

عمل بعض الموظفين واجمالي عدد ايام العمل لمراعات  , تم تخفيض ساعات لكذ. باالضافة الى التخطيط لها وميزانيتهاجديدة التى تم  ال

   ية. وبة في الميزانالتخفيضات المطل

ما زلنا االمر. على الرغم من اننا روا في هذا  د فيروس الكورنااثة من غق االديصنافيدرالي, او ئل الكثيرون كيف يلعب قانون كيرس اليتسا

يل )اي قد يتم استخدام بعض التمو موعة من القيودجتمويل سياتي مع مستخدام االموال, اال اننا نعلم ان هذا الحديدا حول ات اكثر تتظر توجيهانن

  –بعض  ليا, يمكننا استخدامغيرها(. كما نفهمها حاعه ووشراء االقنمثل توزيع الوجبات  19او كوفيد جابه لفيروس الكورونا فقط لتكاليف االست

, فمن المحتمل اال نتمكن من استخدام عكس التصور العام. على ةاليرادات المفقودقانون الكيرس العادة ملء بعض اتمويل  –كل وليس 

ات اضافية.  معلوم تاكدبينما نالتمويل الحكومي. سنشارك المزيد  جزويض عدر التعليمية لتعتخصيص ادارة بو  

ة لعمليات ئيرقام النها, فنحن لسنا مستعدين بعد الصدار االى الواليةتخفيضات على مستوبنشاط ولم يتم االنتهاء من الر نظرا الن هذا العمل جا

ومات. ء من هذه المعلمد االنتهالة عنوميزانية الدخفض ستشارك االدارةم تاثير . خفض الميزانيةالتسريح بسبب   

ي االسابيع واالشهر المقبلة, ربما الذي يحاول العمل س
 –فة ها اثار مضاعل. القرارات الصعبة نذي قمنا به حتر االمن العمل الكير ا  نقوم به ف 

: من المهم ان نحىم قدرتنا  . من خالل كل هذا, قيمنا ثابتهدمةنوات قالس فقط االن ولكن ليس   –جمتعات والطالب واالرس والم ظفينا لمو 

دارة عىل المدى القصير والطويل. فاظ عىل استقرار اال مة طالبنا والحلخدكمنظمة    

ي ادارة بودر التعليمي  فريدة من نوع, فان هذه الظروف ليست كما قلنا من قبل  
ي جميع انحا اط منستعد ال, تةف 

ولورادو واالمة ء كق التعليمية ف 

انياتسيتدفق مدى االسابيع العديدة الماضية, و هذا عمل كن نستعد له عىل ض. خفجراء يضا ال ا ي ال   تخطيطنا ال اعداد المير 
سنوات ف 

 القادمة. 

انية المقير سخة من ال جتماعات. تتوفر نبعد اال نت  نير التعليم عىل اال ت مجلس جتماعايالت ا يتم نشر تسج ي  مير 
صفحة مايو عىل   26حة ف 

 الشفافية والمالية للمنطقة عىل موقع االدارة.  

 posted online    

Financial Transparency web page.  

, او قانون المالية المدرسية  ر مشروع القانون الطويلتمري نعلم على وجه اليقين متى سيتممايو, وال  26في   جلس التشريعى في كولورادوانعقد الم

مايو.  30لك, نسمع انه يمكن ان يكون حوالي , على الرغم من ذاو ميزانية الدولة  

 

Sincerely,  

 

Sandra Smyser, Ph.D.  

Superintendent  

 

Dave Montoya  

Executive director of Finance Services  
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