
  :Subject Lineمدارس تشیري كریك رسالة مھمة حول تحدیات میزانیة

 

 كریك ، تشیريعائالت مدارس  أعزائي

 

 .أرید مشاركة معلومات مھمة معك حول التحدي الرئیسي الذي نواجھھ اآلن كمنطقة مدرسیة

 

.  K-12 كارثیة غیر مسبوقة لتعلیمملیار دوالر من میزانیتھا. سینتج عن ذلك تخفیضات  3.4تتطلع والیة كولورادو لخفض 
ملیون دوالر ، ویرجع ذلك  60عجًزا في المیزانیة یزید عن  كریك تشیريفي العام التالي ، یجب أن تواجھ منطقة مدارس 

 . COVID-19 إلى حد كبیر إلى عدم كفایة التمویل من والیة كولورادو باإلضافة إلى التكالیف المرتبطة بوباء

 

ملیون دوالر مزیًدا من التضحیات والمزید من  60ضًحا وشفاًفا مع مجتمعنا. سیتطلب عجز المیزانیة البالغ أرید أن أكون وا
 .شھدناھا مع الركود العظیم ، وھو تھدید لقدرتنا على الوفاء بوعدنا بالتمیز لكل طالب ، كل یوم مقارنتا بماالتخفیضات 

 

حول الكیفیة التي یمكننا  ءرؤساالومجلس  آلباء ، فریق عمل الموازنةخالل العام الماضي ، قادت محادثات مع مجموعات ا
طالب حتى مع استمرار نقص تمویل والیة كولورادو بمئات المالیین  55,000بھا الحفاظ على التمیز لطالبنا البالغ عددھم 

  .في األفق في المستقبل القریب من الدوالرات. تفاقمت تحدیات میزانیتنا بسبب ارتفاع التكالیف وانخفاض في التسجیل یلوح

 

قدمت فرقة عمل المیزانیة الخاصة بي سلسلة من التوصیات إلى مجلس التعلیم حول كیفیة االستمرار في تمویل التمیز من 
طلب من مجتمعنا الموافقة على انتخابات السندات والمیزانیة في الخالل خفض التكالیف ، وإیجاد مصادر جدیدة لإلیرادات ، و

 .2020 عام

 

 .كان ھذا قبل أن یضرب الوباء ، قبل أن تتغیر الحیاة كما نعلم. بین عشیة وضحاھا ، أصبح وضع میزانیتنا أكثر خطورة

 

أطفالنا.  -وقلبي مباشرة إلى مكان واحد  عقليملیون دوالر ، یذھب  60عندما أفكر في الحاجة إلى إجراء تخفیضات بقیمة 
 .تأثیر ھذه التخفیضات على مجتمعنالذلك أرید أن أتحدث بصراحة عن 

 

مثل تلك التي تدرس الدولة إلى تخفیض المعلمین والموظفین. سیتم زیادة أحجام الفصول وسیتم -خفض المیزانیة  سیؤدي
 .عاًما 70المنطقة التي عرفناھا منذ كریك  تشیريمدارس القضاء على البرامج أو قطعھا بشكل كبیر. لن تشبھ منطقة 

 یولیو من ھذا العام ، سیتعین على جمیع موظفي 1اتب لجمیع الموظفین الذي یسري مفعولھ في وى تجمید الرباإلضافة إل
 .اتب في المستقبلووربما یشھدون انخفاًضا في الرھذا العام  أیام إجازة بدون مرتبقضاء  كریك تشیريمدارس 



یجب علینا أیًضا التفكیر في طلب من مجتمعنا لیس من السھل نظًرا ألننا نعتبر ھذه التدابیر الصعبة للغایة لخفض التكالیف ، 
تقدیمھ خالل وقت األزمة. سننظر في مطالبة مجلس التعلیم لدینا بالدعوة إلى إجراء انتخابات في خریف ھذا العام والتي یمكن 

 .میزانیتنا على مدارسنالعجز ال آثارأن تساعد في درء بعض أسوأ 

ثارة الذعر في مجتمعنا ، ولكن لكي نكون شفافین وبدء محادثة كمجتمع حول كیف یمكننا أن نجتمع أنا ال أقول ھذه األشیاء إل
 .كریك تشیريمدارس  مًعا إلنقاذ مدارسنا والحفاظ على التمیز في

كة كون صوتك جزًءا من ھذه المحادثة. باإلضافة إلى مئات األشخاص الذین ساھموا بالتعلیقات من خالل لجان مشاریأرید أن 
اآلباء وفرق العمل المجتمعیة ، سأطلب مشاركتك في األسابیع المقبلة في استطالع حول األولویات التي یجب أن نركز علیھا 

 .كمنطقة مدرسیة

یمكنك أیًضا قراءة المزید حول وضع میزانیتنا الحالیة على موقعنا 
)https://www.cherrycreekschools.org/site/Default.aspx?PageID=12462(.   لترجمة صفحة ویب ، استخدم محدد اللغة من

) على ة دجانيجمیعة صباحي أو جاود( قائمة الترجمة في الشریط األسود. یرجى االتصال بـ
)jsebbahi@cherrycreekschools.orgjdajanialami@cherrycreekschools.org    للحصول على الدعم بھذه (

 ).الموارد بلغتك

في حین أن وضع میزانیتنا مزري ، ما زلت أرسم األمل من خالل االلتزام الذي یظھره ھذا المجتمع لطالبنا وعائالتنا. أعلم 
 .والمستقبل الذي یتوقعونھأننا سننھض مًعا لضمان حصول طالبنا على التعلیم الذي یستحقونھ 

ترقبوا المزید من المعلومات حول میزانیتنا والطرق التي یمكنك المشاركة بھا. آمل أن تستمتع بصیف آمن ومریح ، وأتطلع 
 .إلى مواصلة ھذه المحادثة

 بإخالص،

 العام سكوت سیجفرید ، المشرف
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