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مرحباً ، أنا سكوت سمیث ، المدیر المالي والتشغیلي لمنطقة مدرسة Cherry Creek. أرید أن أتحدث لبضع 

دقائق عن التحدیات المالیة التي نواجھھا ولماذا نحتاج إلى مساھمة المجتمع حول كیفیة حل تحدیات المیزانیة 

أمامنا. 

قبل COVID 19 ، خالل العام الدراسي 20-2019 ، عقد المشرف Siegfried فرقة عمل للمیزانیة للنظر 

في الشؤون المالیة لـ Cherry Creek واستكشاف الفرص حول كیفیة موازنة میزانیتنا في المستقبل. قدمت 

فرقة العمل المعنیة بالمیزانیة ، التي تم عقدھا في عام 2019 ، توصیات متعددة حول كیفیة تحقیق االستقرار 

في میزانیتنا في المستقبل. كان أحد طرفي المعادلة یبحث في الخیارات لزیادة عائداتنا ، وكان الجانب اآلخر 

یستكشف التخفیضات التي یمكننا إجراؤھا عبر المنطقة لتحقیق االستقرار في نفقاتنا مع انتقالنا إلى العام 

الدراسي المقبل. 

بالطبع ، مع COVID 19 ، تغیر كل شيء ، وتم تخفیض العائدات إلى والیة كولورادو ، التي تعتمد علیھا 

منطقتنا المدرسیة ، بنحو 25 في المائة ، أو 3.2 ملیار دوالر. بالنسبة لنا ، ھذا یمثل تخفیًضا بنسبة 5.5 

بالمائة في تمویلنا ، أو 25 ملیون دوالر أقل مما كان لدینا في العام الدراسي الحالي مع دخولنا العام الدراسي 
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بینما ننظر إلى تمویلنا على مدى السنوات القلیلة الماضیة ، لیس سرا أً ن والیة كولورادو تعاني من نقص حاد 

في تمویل الصفوف الدراسیة  K-12 بشكل مزمن. یمكنك أن ترى أن أرباحنا المتوقعة في العام الدراسي 

21-2020 ھي في الواقع أقل مما تلقینا في العام الدراسي 19-2018. سیشكل ھذا تحدیات عدیدة لنا ونحن 

ا ، وكما أوضح الدكتور سیجفرید في رسائلھ إلى الموظفین والمجتمع.  نمضي قدًم

كیف وصلنا الى ھنا اذا؟ قبل COVID ، كنا نخطط لزیادة حوالي 12 ملیون دوالر في میزانیتنا التشغیلیة. 

ھذه زیادة قیاسیة جدا للً مناطق التعلیمیة التي من حجمنا في كولورادو. لكن في الواقع ، كما ذكرت للتو ، سیتم 

تخفیض 25 ملیون دوالر. لذا ، فإن ھذاتغییر بمقدار 37 ملیون دوالر في تمویلنا في بضعة أشھر فقط. 

باإلضافة إلى ذلك ، قیل لنا أن نخطط إلجراء تخفیض إضافي في العام المقبل والذي من المحتمل أن یكون 

أكثر من التخفیض بنسبة 5.5 في المائة الذي نتخذه ھذا العام. في الوقت الحالي ، نتوقع تخفیًضا إضافیا ً بنسبة 

7 في المائة سنویا ً من اآلن. سیكون ھذا تخفیًضا إضافیا ً قدره 33 ملیون دوالر لمنطقتنا المدرسیة. لذلك  

عندما نضع التخفیضین معا ، ً فإننا نحصل على تخفیض قدره 58 ملیون دوالر تقریباً في التمویل الذي یجب 

أن نحلھ معا ً بینما نمضي قدًما في العام الدراسي القادم. 



نتلقاھا غالبًا ھو "ما الذي تم قطعھ بالفعل من اإلدارة؟" أو "ما الذي تم قطعھ من المكتب أحد األسئلة التي 

في المائة في  15المركزي؟" یمكنك أن ترى في ھذه الشریحة ، لقد قمنا بالفعل بقطع إداراتنا المركزیة بنسبة 

فرقة العمل المعنیة بالمیزانیة  ملیون دوالر. باإلضافة إلى ذلك ، كانت إحدى توصیات 2.4ھذا العام ، توفیر 

بشأن تثبیت نفقاتنا ھي تنفیذ تجمید التوظیف في المكتب المركزي لتوفیر المال عن طریق عدم شغل الوظائف 

ملیون دوالر من خالل ھذه االستراتیجیة. یسعدني أن أبلغكم  2.6الشاغرة. أوصت فرقة عمل الموازنة بتوفیر 

ملیون دوالر من خالل عدم شغل ھذه الوظائف الشاغرة.  3.2ت حتى اآلن أن المنطقة التعلیمیة لدینا وفر

إداریین ، أو خمسة بالمائة  10وظیفة من مكتبنا المركزي ومن إدارتنا. لقد قمنا بتخفیض  35وھذا یشمل قطع 

شیر إلى أنھ من إجمالي القوى العاملة اإلداریة لدینا ، الذین دخلوا بالفعل ھذا العام الدراسي. أود أیًضا أن أ

. أظھرت دراسة مستقلة لمنطقةالمكاتب ا ھي من أفضل Cherry Creekعندما ننظر إلى اإلدارة ، فإن 

مقارنة أقل عدد من اإلداریین وموظفي المكتب المركزي  ل مدرسة كولورادو أن لدینا أجراھا مشروع تموی

 الیة تذھب إلى اإلدارة العامة.في المائة من میزانیتنا اإلجم 1، وأن أقل من  لمدارس األخرىا مع

نرید أن نتأكد من أن استراتیجیتنا المالیة ھي استراتیجیة مالیة طویلة المدى ، والتي وضعناھا ألنفسنا لسنوات 

وعقود من التمیز. وھذا ھو السبب في أننا نأخذ ھذا الرأي على المدى الطویل: كیف یمكننا حل مشكلة 

نوات القادمة ونفعل ذلك مع مجتمعنا؟ ھذا ھو السبب في أننا نحتاج إلى المیزانیة الھیكلیة على مدى الس

إدخالك في ھذا االستطالع ، حتى عندما نبدأ في إجراء تخفیضات في المیزانیة ، یمكننا القیام بذلك بالطریقة 

 األكثر حكمة من الناحیة المالیة التي تؤھلنا للنجاح على المدى الطویل.

قضیتھ الیوم لتزویدنا بمدخالتك ونتطلع إلى رؤیة نتائج ھذا االستبیان بینما نمضي نشكرك على الوقت الذي 

 قدًما خالل ھذا الصیف.
 


