
Subject line :تشیري كریك تحدیثات مھمة من مدارس   
 

 ،تشیري كریك مدارسأعزائي في 
 

في مقاطعة أراباھو ونحن متفائلون بحذر ، استنادًا إلى البیانات الحالیة ، یمكننا المضي قدًما  COVID ما زلنا نراقب ظروف
التعلیم  Blended (6 -12)  وK-5 كامل (In-Person أغسطس مع كل من 17في خطتنا إلعادة فتح المدارس بأمان في 

 الخاصة بنا على موقع الویبالجدیدة  CCSD COVID وخیار التعلم عبر اإلنترنت. یمكنك عرض أداة تتبع المختلط)
معلومات  سنرسللالطالع على مقاییس البیانات المحددة التي سیتم استخدامھا التخاذ قرارات بشأن إعادة فتح المدارس بأمان. 

 .أغسطس 6ھذا الخمیس ،  جدیدة
 

ملیون دوالر ،  60نیة البالغ بینما نواصل التخطیط إلعادة التشغیل اآلمن للمدرسة ، نحن نعمل أیًضا على معالجة عجز المیزا
 .بسبب التخفیضات الكارثیة غیر المسبوقة لتمویل التعلیم الحكومي باإلضافة إلى التكالیف طویلة المدى المرتبطة بالوباء

 
 .بشأن خطتنا لمواجھة تحدیات میزانیتنا ةمھم معلومات جدیدةالیوم ، لدّي 

 
مساء االثنین ، صوت مجلس التعلیم باإلجماع للدعوة إلى انتخابات المیزانیة والسندات. على وجھ التحدید ، دعا المجلس إلى 

ملیون دوالر للنفقات التشغیلیة لتجنب بعض أسوأ آثار عجز المیزانیة ، وانتخاب سندات  35إجراء انتخابات في المیزانیة لجمع 
الیف بما في ذلك الصیانة المؤجلة ، والترقیات األمنیة ، والتجدیدات التي تركز على االبتكار في ملیون دوالر للتك 150بقیمة 

عالج الصحة العقلیة ، وإمكانیة وجود مدرسة جدیدة في الجزء الشرقي من المنطقة للتخفیف من ل مبنىالمدارس الثانویة ، 
 .االكتظاظ

 
العمل المعنیة بالمیزانیة ومجلس الرؤساء ، ولجان متطوعین تتكون من اآلباء جاءت التوصیة بالدعوة إلى االنتخابات من فرقة 

والمعلمین والطالب وأفراد المجتمع واإلداریین وموظفي المقاطعة. أمضت ھذه المجموعات أشھًرا في االجتماع ومناقشة 
دوالًرا في الشھر لكل  1.65المنازل التخفیضات المحتملة ومصادر الدخل الجدیدة. یبلغ إجمالي تأثیر التوصیات على مالكي 

 دوالر من قیمة المنزل. 100000
 

راقب المزید من المعلومات حول المیزانیة وانتخابات السندات باإلضافة إلى تحدیثات حول تحدیات المیزانیة. في حین أن 
ام یمّكن جمیع الطالب من الحصول وضع میزانیتنا مروع ، أنا واثق من أنھ یمكننا العمل معًا كمجتمع إلیجاد مسار إلى األم

 على تعلیم ممتاز ومستقبل مشرق.
 

للحصول   website-Planning Forward 2020 2021الخاص بنا 2021-2020یرجى مراجعة موقع التخطیط لألمام 
 وتوقع اتصال محدث یوم الخمیس. على أحدث المعلومات حول إعادة تشغیل المدرسة 

جاودة لترجمة صفحة ویب التخطیط لألمام ، استخدم محدد اللغة من قائمة الترجمة في الشریط األسود. یرجى االتصال بـ (
 jdajanialami@cherrycreekschools.org ) على (العلمي أو جمیعة الصباحي

jsebbahi@cherrycreekschools.org( 
 للحصول على الدعم بھذه الموارد بلغتك.

 
 آمل أن تستمتع بصیف آمن ومریح.

 
 بإخالص،

 سكوت أ. سیجفرید ، دكتوراه
 المشرف
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