 28مايو2020 ,
اسر وموظفي ادارة بودر التعليمية,
لتلبية المتطلبات القانونية ,قدم موظفو ادارة بودر الميزانية المقترحة للسنة المالية  21-2020في االدارة الى مجلس التعليم في اجتماع المجلس
يوم الثالثاء الماضي.
proposed 2020-21 fiscal year (FY21) budget
تجسد الميزانية المقترحة الوضع المالي للمنطنقة كما نعرفه االن ,وهو ما يفسر حقيقة ان ميزانية الوالية لم يتم االنتهاء منها وان ادارة بودر
التعليمية قد تضطر الى اجراء تعديالت اضافية بعد ذلك.
تبلغ ميزانية ادارة بودر التعليمية المقترحة للسنة المالية  21حتى االن حوالي  318مليون دوالر .وهذا يشمل تخفيض تمويل الوالية المتوقع
لالدارة والذي يتراوح بين  15و  28مليون دوالر .تقوم المدارس واالدارات باجراء تخفيضات على ميزانيات التشغيل والتوظيف ,وننظر ايضا
في مصادر االموال التي تدفع لمرة واحدة لتعويض العجز المتوقع .كجزء من هذا العمل ,نحن نفكر على المدى الطويل ,مع مراعاة التحديات
المالية التى قد نواجهها في السنوات الثالث االربع القادمة.
ان عدم اليقين االساسي حول نقص االيرادات في العام المقبل يتوقف على مدى قيام الهيئة التشريعية للوالية في نهاية المطاف بقطع تمويل
الروضة الى الصف  ,12والذي يشكل حوالي  36في المائة من الميزانية االجمالية للوالية.
يخطط موظفو ادارة بودر التعليمية لتقديم ميزانية مقترحة محدثة الى مجلس التعليم في اجتماعه الخاص في  9يونيو .وفي اجتماع اخر في وقت
الحق في يونيو ,سيطلب من المجلس اعتماد ميزانية السنة المالية  21المتوازنة رسميا.
ر
المقيحة والمعتمدة .ومع ذلك ,بسبب ف ريوس الكورونا ,شهدت الهيئة
الميانيات
تغييات طفيفة او معدومة ربي ر
يف السنة النموذجية ,هناك ر
ر
ر
ال 3.3
كبيا ولم توافق بعد عىل قانون الفاتورة الطويلة والتمويل
خيا ر
التشيعية يف كولورادو تا ر
المدرس .تخطط الهيئة التشيعية لخفض حو ي
ي
ميانية السنة المالية لوالية كولورادو  ,21-2020وفقا الحدث المعلومات.
مليار دوالر ,او  25يف المائة ,من ر
اعطتنا مذكرة من لجنة الميزانية المشتركة لوالية كولورادو ,التى تم اصدارها في  18مايو ,اول ادلة لنا لفهم كيفية تنفيذ التخفيضات .في الوقت
الحالى ,تقدر لجنة الميزانية المشتركة لوالية كولورادو ان عامل استقرار الميزانية – مبلغ تمويل الطالب من الروضة الى الصف  12المستحق
دستوريا لمديريات كولورادو التعليمية ال  178ولكن تم ايقافه بسبب تحديات الميزانية السابقة – يمكن ان يزيد من  572مليون دوالر الى 1.17
مليار دوالر على مستوى الوالية .ويعادل ذلك ما يقدر ب  39مليون دوالر من ادارة بودر التعليمية وهو مستحق – لكنه لن يحصل – في
التمويل الحكومي.
االول من تحديد مقدار انخفاض مصادر االيرادات االخرى يف ادارة بودر التعليمية نتيجة لوباء رفيوس
باالضافة ال ذلك ,نحن يف المراحل
ي
كوفيد  19او الكورونا .نتوقع انخفاضا يف ضائب الملكية المحددة وايرادات الفوائد ,باالضافة ال انخفاضا يف معدل تحصيل الضائب
ميانية السنة المالية :21
يىل نظرة عامة مختضة عىل تعديالت االنفاق المقدرة ل ر
العقارية .فيما ي
لناخبي عىل تجاوز ضيبة الطاحونة لعام ,2019
* زيادة قدرها  14.7مليون دوالر لتنفيذ اعادة هيكلة الرواتب الموعودة كجزء من موافقة ا
ر
(قضية ر
االقياع  4ا)
2019 mill levy override
*  2.0مليون دوالر زيادة لموظفي الصحة النفسية المدرجة في اقتراع 4ا
* زيادة قدرها  1.8مليون دوالر نصيب االدارة في رابطة الموظفين المتقاعدين في كولورادو
* انخفاض قدره  7.3مليون دوالر لتخفيضات مخصصات الميزانية في المدارس
* انخفاض قدره  1.5مليون دوالر العادة تخصيص اموال قدرات المعلمين
 0قامت ادارة بودر التعليمية بتخفيض  1.5مليون دوالر من االدارة المركزية قبل عامين .تم هذا العمل استعدادا لخفض الميزانية
المحتملة في ذلك الوقت .في نهاية المطاف ,لم يؤتى النقص في الميزانية المتوقع في ذلك الوقت ثماره ,لذلك قررت ادارة بودر التعليمية
توزيع  1.5مليون دوالر على المدارس الستخدامها في التطوير المهني للمعلمين حتى تكون هناك حاجة – كما هي االن – الوقات الميزانية
الصعبة.

للميانيات وال ريامج المركزية
* انخفاض قدره  4.2مليون دوالر ر
حاالت التسريح – للموظفين المرخصين والمصنفين واالداريين – تمت .تم اجراء بعض التخفيضات على المراكز الحالية .ان التخفيضات
االخرى ناتجة عن عدم ملء المراكز المفتوحة بسبب االستقاالت او التناقص الطبيعي .بالنسبة لبعض المراكز واالدارات ,لن يتم شغل الوظائف
الجديدة التى تم التخطيط لها وميزانيتها .باالضافة الى ذلك ,تم تخفيض ساعات عمل بعض الموظفين واجمالي عدد ايام العمل لمراعات
التخفيضات المطلوبة في الميزانية.
يتسائل الكثيرون كيف يلعب قانون كيرس الفيدرالي ,او صناديق االغاثة من فيروس الكورنا دروا في هذا االمر .على الرغم من اننا ما زلنا
ننتظر توجيهات اكثر تحديدا حول استخدام االموال ,اال اننا نعلم ان هذا التمويل سياتي مع مجموعة من القيود (اي قد يتم استخدام بعض التمويل
فقط لتكاليف االستجابه لفيروس الكورونا او كوفيد  19مثل توزيع الوجبات وشراء االقنعه وغيرها) .كما نفهمها حاليا ,يمكننا استخدام بعض –
وليس كل – تمويل قانون الكيرس العادة ملء بعض االيرادات المفقودة .على عكس التصور العام ,فمن المحتمل اال نتمكن من استخدام
تخصيص ادارة بودر التعليمية لتعويض عجز التمويل الحكومي .سنشارك المزيد بينما نتاكد معلومات اضافية.
نظرا الن هذا العمل جار بنشاط ولم يتم االنتهاء من التخفيضات على مستوى الوالية ,فنحن لسنا مستعدين بعد الصدار االرقام النهائية لعمليات
التسريح بسبب خفض الميزانية .ستشارك االدارةم تاثير خفض ميزانية الدولة عند االنتهاء من هذه المعلمومات.
سيحاول العمل الذي نقوم به ف االسابيع واالشهر المقبلة ,ربما ا ر
كي من العمل الذي قمنا به ر
حت االن .القرارات الصعبة لها اثار مضاعفة –
ي
لموظفينا والطالب واالرس والمجمتعات – ليس فقط االن ولكن لسنوات قادمة .من خالل كل هذا ,قيمنا ثابته :من المهم ان نحىم قدرتنا
القصي والطويل.
كمنظمة لخدمة طالبنا والحفاظ عىل استقرار االدارة عىل المدى
ر
كما قلنا من قبل ,فان هذه الظروف ليست فريدة من نوع يف ادارة بودر التعليمية ,تستعد المناطق التعليمية يف جميع انحاء كولورادو واالمة
الميانيات يف السنوات
ايضا الجراء خفض .هذا عمل كن نستعد له عىل مدى االسابيع العديدة الماضية ,وسيتدفق تخطيطنا ال اعداد ر
القادمة.
ر
ر
يتم ر
المقيحة يف  26مايو عىل صفحة
ميانية
نش تسجيالت اجتماعات مجلس التعليم عىل االنينت بعد االجتماعات .تتوفر نسخة من ال ر
الشفافية والمالية للمنطقة عىل موقع االدارة.
posted online
Financial Transparency web page.
انعقد المجلس التشريعى في كولورادو في  26مايو ,وال نعلم على وجه اليقين متى سيتم تمرير مشروع القانون الطويل ,او قانون المالية المدرسية
او ميزانية الدولة ,على الرغم من ذلك ,نسمع انه يمكن ان يكون حوالي  30مايو.

Sincerely,

Sandra Smyser, Ph.D.
Superintendent

Dave Montoya
Executive director of Finance Services

