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.الطالبعلىتركزالتيالميزانية

المتمحورة حول الطالبالميزانية 
مدارس تشيري كريك                       
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*المتمحورة حول الطالب للميزانية مجاالت تركيز 

األساسيةالقواعد 
درسة لن يتم تخفيض تمويل أي م✓

من خالل هذا الجهد ، باستثناء 

اض التخفيضات المتعلقة بانخف

التسجيلمعدالت 

مشروع متعدد السنوات حتى ✓

نتمكن من تخصيص هذه 

ع اإليرادات بشكل استراتيجي م

اإليراداتنمو 

مدرسة الشفافية لتمويل التوفير ✓

مدارسناالذي يوضح قيم 

من أن التمويل يلبي تأكد ✓

املاحتياجات رفاهية طالبنا بالك
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تحديد الحد األدنى من معايير 
الوصول

تحديد الحد األدنى من الفرص 
ن البرامجية واإلثراء التي يجب أ
ري يحصل عليها جميع طالب تشي

.ةبغض النظر عن المدرس،كريك

تعزيز المساواة في التوظيف

التوظيف عبر المدارس ، حسب 
المستوى ، من أجل اتساق 

الوصول واإلنصاف لتخصيص
حديد موظفين إضافيين حيث يتم ت

الحاجة األكبر

تحديد المجتمعات المحرومة 
تاريخيًا

ي تأكد من أن التمويل والموارد تلب
إلى طالبنا أينما كانوا عندما يأتون

مدارسنا

منهجيات الميزانية 

الجديدة للمدارس 

واألقسام التي تتوافق

مع األولويات 

اإلستراتيجية لـ 

مدارس تشيري كريك

ميزانية تشيري كريكإطار عمل 

FY2022-23الميزانية المتمحورة حول الطالب 

المدارس

التوظيف

صيغة توضيف 
التعليم العام

صيغة توضيف

SPED / ELL / 
GT 

مخصص بناًء على
الطالب

غير موظفين 
(المركزي)

التوزيع على أساس 
عدد تسجيل الطالب 

المتوقع

البرامج/ القسم 

التوضيف

األقسام المركزية 
على حسب 

المنصب

البرامج المدرسية 
حسب المنصب

غير موظفين 
(المركزي)

عملية مستندة إلى 
تقديم طلب / الصفر 

النموذج

المتوقعبالتسجيلابدأ 

استمر في الممارسة الحالية 
لقيادة الموظفين بناًء على
نسبة الطالب إلى المعلم

حسب المستوى

عامل المدرسة "أضف 
لدعم البرامج " الصغير

والتوظيف األساسي

عامل التعلم العاطفيأضف 
لدعم المدارس بناًء االجتماعي

على الطالب في المبنى

.ستوجه مجاالت التركيز هذه الجهود طوال فترة تنفيذ هذه المبادرة على مدى عدة سنوات *



المشروع أسئلة البحث نموذج

أفضل الممارسات في 

الميزانية القائمة على النسبة 

والمتمحورة حول الطالب

والصيغ،الطالبحولالمتمحورةالميزانيةنسب،المثالسبيلعلى)التمويلنماذجبينالفرقهوما•

؟(المختلطةوالنماذج،المدرسةحولتتمحورالتيواإلدارة،للطالبالمرجحة

للطالب؟األولويةالمختلفةالمواردتخصيصوهياكلالتمويلنماذجتعطيكيف•

أوةاألهميبشأنقراراتخاذعندمراعاتهاالتعليميةاإلداراتعلىيجبالتيالطالبمجموعاتهيما•

النسب؟

اللغةعلميومتالخاصةالتربية،المثالسبيلعلى)المختلفةالطالبمجموعاتترجيحينبغيكيف•

؟(اإلنجليزية

؟(كانالسوتنقل،األعداد،المثالسبيلعلى)المختلفةالمدرسةخصائصترجيحينبغيكيف•

علىوالمدارسالمنطقةمديريأنلضمانبهاالموصىالمهنيوالتدريبالتطويرممارساتهيما•

التمويل؟بهياكلجيدةدراية

المؤلفات البحثية المتاحة للجمهور ، وبيانات 

سياسة المنطقة ، والوثائق التي تنتجها الوكالة

والمتعلقة بنماذج التمويل المختلفة

قياس نماذج تخصيص 

التمويل المدرسي المتمحورة 

حول الطالب

الطالب؟حولالمتمحورالميزانيةنموذجاتباعأسبابما•

السابقة؟هانوفرمشاريعفيتحديدهاتمالتيالعامةالرئيسيةوالتوصياتالنتائجهيما•

؟23-2022الدراسيالعامفيالمنطقةأنحاءجميعفيالمدارسعلىالجديدالنموذجهذاسيؤثركيف•

مدارس بوسطن : خمس مناطق تعليمية لألقران

العامة ، مدارس دنفر العامة ، مدارس فيرفاكس 

العامة ، مدارس مترو ناشفيل العامة ، مدارس 

مونتغومري العامة

المقابالت المتعمقة والتحليل

؟WSFنماذجبتنفيذيتعلقفيماالمستجيبينتصوراتهيما•

ماذا؟علىبناءً وتحسبالمحددةالطالببمجموعاتاألوزانترتبطكيف•

وقياسها؟وتطبيقهااألوزانتحديديتمكيف•

؟الفرديةالمدارسمديري/للمدارسالممنوحةوالقيودالحرياتهيما:تقديريةغير/تقديرية•

فعلي؟مقابلFTEمتوسط:المدارسرواتبعلىالتأثير•

Bu مديرو الميزانية والمسؤولون الماليون

:  منطقة تعليمية13والمدراء الماليون يمثلون 

مدارس أتالنتا العامة والمدارس العامة بمدينة 

بالتيمور والمدارس العامة في بوسطن ومدارس 

كليفالند مترو العامة ومدارس دنفر العامة 

ومدارس هاواي العامة ومدارس إنديانابوليس 

العامة ومدارس جيفكو العامة ومدارس بودري 

العامة ، مدارس مقاطعة برينس جورج العامة ، 

مدارس سان فرانسيسكو الموحدة ، مدارس 

سياتل العامة ، مدارس مقاطعة شيلبي

مدارس تشيري كريك-الطالبالميزانية المتمحورة حول 
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التوضيف

يغة وظيفة كانت ستفقد باستخدام الص61الصيغة الجديدة تحافظ على •
القديمة

التوظيف على أساس أكثر من التقيد بالتسجيل•

البرامج المركزية

مخصصات إضافية لدعم االحتياجات المتخصصة•

المدرسةالميزانية الصفرية لجميع األقسام األخرى التي تدعم عمليات•

حرم المدرسة

CCSDماليين دوالر في األموال عبر مدارس 6زيادة تقدر بـ •
ت عدم إلحاق الضرر بسياسات المدارس المتأثرة بانخفاض معدال•

االلتحاق بالمدارس الصغيرة

البحث                       منهجية بحث هانوفر وملخص ألسئلة 

للمضي قدًما ، ستواصل المنطقة "

التركيز على الطفل بأكمله ، مع إعطاء 

في األولوية للصحة العقلية والتعلم العاط

."باإلضافة إلى التميز األكاديمي

كريستوفر سميث

المشرف العام

*23-2022التأثيرات الفورية للسنوات المالية 

تقديرات أولية قابل للتغير *


