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 2019الرابع من أكتوبر تشرين االول، 

 

 مدارس تون رفرز الكرام، اعزائي مجتمع

 

الوالية، ووفقا للقانون يتوجب ياتي مباشرة من  12كما تعلمون، ان معظم الدعم المادي للتعليم العام للمراحل من الروضة الى 

تحديدا في الثالثين منه في كل سنة. وبينما ال نعرف حاليا ماهي وهر حزيران المقاطعة التعليمية ان تمرر ميزانيتها بحلول ش على

، يعتبر شهر اكتوبر البداية الرسمية الجراءات تطوير الميزانية في مقاطعة مدارس تون 2021-2020مواقعنا للعام الدراسي 

 .21-2020رفرز للعام الدراسي 

 

هناك نقاشات وحوارات صعبة  تمثُلضمن االولويات. ومع ذلك،  ووضعهم ن بوضع الطالب واسنادهم في المدارسنبقى ملتزمي

  أمامنا.

 

 التحدي

تستمر النفقات في التجاوز على مصادر االيرادات الحالية )الفدرالية والمحلية( واالن، وبسبب زيادة التكاليف االدارية وانخفاض 

 . 21-2020للعام  اتالثة فاصلة ثمانية مليون كتخفيضث 3.8التسجيل، يجب ان نحدد $

 

لقد قمنا باجراء خطوات حاسمة خالل السنتين الماليتين الماضيتين من اجل التاكد من ان االموال تخدم طالبنا وتلبي احتياجات 

. لسوء 20-2019$ مليون للعام 9.7و  19-2018$ مليون في العام 7.2__ مليون  $16.9 خفيضموظفينا حيث كان مجموع الت

. 18-2017طالب منذ السنة الدراسية  800 ب . نحن على الحد االدنى اقل كافيا. يستمر االنخفاض في التسجيلا الحظ، ليس هذ

(،  يؤدي االنخفاض في التسجيل الى تخفيض ADAوالمشار اليه بـ ) يوبما ان تمويل الوالية يعتمد على معدل الحضور اليوم

 التمويل.

 

قضاء على العجز الهيكلي ومتابعة الطرق التي من شانها تولي االدارة بصورة اكثر يكمن التحدي المالي وايجاد الفرصة في ال

 موقع 46مدرسة متوزعة في  51فعالية وكفاءة من خالل التحجيم الصحيح لمدارس تون رفرز في المستقبل. نمتلك حاليا 

، 4-، مراحل الروضة 2روضةاخرى مختلفة )من مرحلة ال مدرسة 15الب تقريبا. وايضا نمتلك ط 25.700وتحتوي على 

في الوقت الحالي على مستوى التسجيل والتشغيل  (.12-9و مرحلة  12-7، ومرحلة 8-، والروضة 6-، الروضة 5 –الروضة 

للمراحل المختلفة، نحن نمتلك مدارس فيها مستويات تسجيل منخفضة. ال يتركز الطالب في حرم المدارس بالطريقة التي تسمح 

وتوفير برامج تعليمية قوية ومتواصلة لكافة مواقع المدارس. لقد قامت لجنة اسكان دد الكافي من الموظفين لنا باستخدام الع

الطالب بمطالعة القضية لبضعة اشهر، ولكنها لم تقم باية توصيات حول غلق اي مدرسة. مع ذلك، من الممكن ان تاتي توصية 

 .21-2020هذا الشهر وقد تؤثر على السنة الدراسية غضون في 

 

 الميزانية وقت

 شهر اكتوبر تشرين االول

  21-2020تاسيس مشروع التسجيل للسنة الدراسية 

 شهر نوفمبر تشرين الثاني 

 مشروع الكادر التدريسي 

 تقدير ميزانية المدارس 

 ( مطالعة اللجنة االستشارية للمقاطعة مواقع برنامج تعلم اللغة االنكليزية المشار لهELAC لمشروع )Title III  في(

 مساءا( 6السابع من نوفمبر الساعة 

 شهر ديسمبر كانون االول

  مساءا( 6اللجنة االستشارية للميزانية )الخامس من ديسمبر الساعة 

  21-2020اجتماع موظفو المدارس االبتدائية للسنة 

 شهر ينايركانون الثاني

 ميزانية الوالية المقترحة من قبل المحافظ 

 21-2020ة المدرسة للسنة اجتماع ورشة عمل ميزاني 

 خطة محاسبة السيطرة المحلية 

  21-2020اجتماع موظفو االقسام للسنة 
 



 شهر فبراير شباط

 تحليل تقليص الكادر 

 شهر مارس اذار

  الماخوذة بنظر االعتبار من قبل مجلس االمناء 21-2020تقليص الكادر للسن 

 شهر ابريل نيسان 

 ( خطة ميزانية المحاسبة للسيطرة المحلية االولية المشار اليهاLCAP) 

  21-2020مراجعة ميزانية المحافظ للسنة 

 مايو ايار شهر

 اشعارات تقليص الكادر 

 توازن جميع الميزانيات 

 شهر يونيو حزيران

  للعرض العام 21-2020تحظير ميزانية 

  جلسة استماع محاسبة السيطرة المحليةLCAP  والميزانية العامة في مقر مقاطعة تون رفرز )السادس عشر من حزيران، الساعة

 مساءا( 6:30

  تبني محاسبة السيطرة المحليةLCAP  مساءا( 6:30الساعة  2020 23)شهر تموز  21-2020و الميزانية من قبل المجلس للعام 

 شهر يوليو حزيران

  وتبني برنامج تعليم اللغة االنكليزية  21-2020تحديد يوم توجب مجلس االمناء الموافقة على الميزانية السنوية للعامLCAP 

 

 ما نطمح اليه
في شهر يناير كانون الثاني حين يقوم المحافظ باطالق مقترحه للميزانية. سوف احصل على تحديثات سوف تتوضع صورة عملية التمويل 

 الميزانية لتكون جاهزة لكم خالل العملية واشجعكم لزيارة مواقع المقاطعة التعليمية لتون رفرز على المواقع التالية للمعلومات:

 

  انية ز  101المي 
 - http://www.twinriversusd.org/Operations/Fiscal-Services/District-Budget-101/index.html   

  

 لجنة اسكان الطالب 
 -http://www.twinriversusd.org/Operations/Administrative-Services/Student-Housing-
Committee/index.html   

  

 اجتماعات مجلس االمناء  
- http://www.twinriversusd.org/About/School-Board/Board-Meetings/index.html 

 

 

ن وكما هي احال في السنوات الماضية، سوف تعمل ميزانيتنا على دعم اطار العمل االستراتيجي، والمصمم لتحسين النتائج لكافة الطلبة وتامي

رفرز بشكل كاف وفعال. من المهم لكم ان تعلموا ان مهما كانت نتائئج الميزانية، سوف نخدم طالبنا االن وفي المستقبل العمل في مدارس تون 

 على افضل قدٍر ألمكانيتنا. 

 

 

 مع خالص احترامي،

 

 
 

 ستيفن مارتينيز، دكتوراه في التربية والتعليم.

 Twin Rivers Unified School Districtالمدير، مدرسة 
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