
المدارس المالي العام میزانیة

العام المشرف كاسیلیوس، بریندا دكتور

المالیة الشؤون مدیر كودیر، ناثان

المیزانیة مدیر ، روبین میریام



مدرسة كل في صف، كل داخل طفل، كل یحظى
إلظھار الفرصة بنفس مدارس من

آخر شخص أي مثل بداخلھم العظمة

والتحصیل الفرصة بین الفجوة مع التعامل في سیاسة
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المالي العام میزانیة مقترح یتضمن أن نتوقع
لصالح أمریكًیا دوالًرا ملیون قدرھا زیادة للمدینة

العامة بوسطن مدارس

في أو المدارس میزانیات في مباشرة جدیدة استثمارات
مركزًیا المیزانیة في المدرجة المدرسیة الخدمات

لألخصائیین الكامل للدوام الجدید الُمكافئ
االجتماعیین

االتصال لمكاتب الكامل للدوام الجدید الُمكافئ
اللغات متعددة األسري

مقترح على عامة نظرة
المالي العام میزانیة

ملیون
دوالر

دوالر ملیار بقیمة العام للصندوق المقترحة المیزانیة



بقیمة التزام بـ نبدأ
من ُمقدم دوالر ملیون
المالي للعام المدینة

ملیون
دوالر
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المتاحة الموارد
التحدي ھذا لمواجھة

والمنطقة لطالبنا دائم تغییر إلحداث مواردنا من االستفادة إلى نحتاج
التعلیمیة

التمویل الوصف المتاحة الموارد

التمویل صنادیق
العامة

تمویل ویمثل المدینة، تمویل
میزانیة من ٪ من أكثر التعلیم

المدینة

جدید كتمویل دوالر ملیون
المالي للعام

التمویل
الفیدرالي

تأثیر لمواجھة الفیدرالي التمویل
المدارس على كوفید

یمكن دوالر ملیون
المالیین العامین في استخدامھا
صندوق من و

الجدید اإلغاثة

الموازنة
الرأسمالیة

لـ المدینة تمویل
مرافق وتحدیث جدیدة مدارس

القائمة المدرسة

العامة بوسطن مدارس بناء
دوالر ملیار بقیمة استثمار ھو

سنوات مدار على
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التعافي موازنة
واالستدامة

خطتنا بشأن موجھین نكن لم إذا شدید تمویلي انخفاض مواجھة بصدد نحن
اإلنفاقیة

التمویل المخاطر نھج استراتیجیات

التمویل صنادیق
العامة

بعد● االقتصادي االنتعاش یؤثر
المدینة إیرادات على الجائحة

بما● اإللتحاق طلبات تنعكس ال
القدرة مع یتماشى

تقییم● أثناء المدارس في االستقرار تحقیق
االلتحاق طلبات اتجاه

في● لالستثمارات األساسي المصدر
الموظفین

التشغیلیة● الكفاءات متابعة

التمویل
الفیدرالي

واحدة● لمرة تمویل
استمرار● لكیفیة التخطیط سوء

األموال نفاد عند االستثمارات

الجائحة● بسبب المرتفعة التكالیف معالجة
تدوم● أو تأثیر لھا التي االستثمارات اختر

واحد عام من أكثر

الموازنة
الرأسمالیة

مبانینا● قیود الخطة تتناول ال على● تعمل التي المشاریع أولویات حدد
الطالب تجربة تحسین

كشفتھا● التي المنشأة تحدیات من تعلم
الجائحة



التصور إعادة التعافي العودة

قبل من إلیھ نصل لم مكان إلى التعلیمیة المنطقة لنقل خطتنا



التصور إعادة التعافي العودة

دوالر ملیون
المدارس فتح إلعادة استثمارات
الذي العمل بدء وإعادة بقوة

كوفید بسبب مؤقًتا توقف

دوالر ملیون
تعطلت الذین الطالب لدعم استثمارات

وتعلیمھم حیاتھم

دوالر ملیون
التعلیمیة المنطقة إلى للعودة االستثمارات
في النظر وإعادة طالبنا یستحقھا التي

خطتنا ،
االستراتیجیة



العودة
وإعادة بقوة المدارس فتح إلعادة استثمارات

بسبب مؤقًتا توقف الذي العمل بدء
كوفید
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اللغة ومتعلمي الملونین الطالب على متكافئ غیر تأثیر لھ كان كوفید أن نعلم نحن
الفقر من یعانون الذین واألسر والطالب اإلعاقة ذوي والطالب اإلنجلیزیة

األكادیمي● الدعم وتوفیر المكتمل غیر التعلم معالجة علینا یجب األكادیمي الدعم
اإلعاقة ذوي والطالب اإلنجلیزیة اللغة لمتعلمي الفردي

قلق● مصدر ھي عام بشكل والعقلیة البدنیة الصحة والعافیة الصحة دعم وسائل
بالصدمات درایة وعلى متماسك نھج إلى بحاجة نحن المجتمع مستوى على

على المتباینة التأثیرات معالجة یشمل وھذا للتعافي المدینة مستوى على النفسیة
البنیة السمراء البشرة ذوي وطالب عمل فریق

المعنیین،● األشخاص جمیع مع واقعیة أكثر عالقات نبني أن یجب المجتمع یدعم
من والعاملین للربح الھادفین غیر والشركاء والعائالت الطالب أصوات ورفع

المدرسة مستوى على المطلوبة الحلول لبناء الشباب

طالبنا لدعم سنوات عدة مدار على جھًدا نبذل نحن



ھذه تأثیر من للخروج السنوات من للعدید تحدًیا أیًضا التعلیمیة المنطقة تواجھ
الجائحة
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االتجاھات ملخص
لاللتحاق الرئیسیة

بالمدارس

Boston Public Schools

وأكتوبر● أكتوبر بین ٪ طالًبا ، بنحو الفعلي االلتحاق إجمالي انخفض
إلى● لیصل االلتحاق انخفض حیث كبیرة انخفاضات یشھد الذي التوالي على الثالث العام ھو ھذا

الماضیة الثالثة األعوام خالل ٪ طالًبا

بنحو● انخفاض شھدث حیث االبتدائیة، المرحلة صفوف في مستویاتھ اعلى االنخفاض بلغ وقد
٪ طالب

ما● أي طالب، بحوالي الخامس الصف حتى األطفال ریاض بصفوف االلتحاق انخفض
الماضیة الثالثة األعوام مدار على ٪ نسبة یعادل

●٪ طالًبا بنسبة بالصفوف االلتحاق انخفض
من● أكبر مجموعات انتقلت حیث الماضیة القلیلة األعوام خالل بالصفوف االلتحاق استقر

اإلعدادیة المتوسطة الصفوف إلى العلیا االبتدائیة المرحلة
والسادس● الخامس الصفین بین العام التعلیم طالب إجمالي صافي من أقل عدًدا المنطقة فقدت

حتى األطفال ریاض صفوف في المبكر التوسع أن على مؤشر وھذا السابقین، بالعامین مقارنًة
علیھم اإلبقاء یحسن قد السادس الصف

الصف● من نسبیا الكبیرة األخیرة الفئة انتقال مع االستقرار في الثانویة بالمدارس االلتحاق بدأ
النظام خارج عشر الثاني

إلى● أدى مما ملحوظ، بشكل صغیًرا العام ھذا القادم التاسع الصف كان فقد ذلك، من الرغم وعلى
أكتوبر منذ الثانویة بالمدارس ٪ طالًبا بمعدل الطالب التحاق إجمالي انخفاض

الماضي

إجمالي
الطالب
الملتحقین

صفوف
ریاضاألطفال
الصف حتى
الخامس



االلتحاق معدالت انخفاض حاالت في المدارس دعم یعد
التوازن لتحقیق واضحة استراتیجیة

البشرة ذوي الطالب التحاق لكن العرقي، االنتماء األجناس جمیع في االلتحاق انخفض
أكبر بشكل انخفض الالتینیة األصول وذوي السوداء

طریق عن التسجیل
العرقي االنتماء العرق

العرقي واالنتماء الجنس حسب الفعلي التسجیل

الِعرق التغییر متوسط الطالب عدد
ذوي الطالب

الالتینیة األصول
ذوي الطالب

السوداء البشرة
ذلك غیر

ذوي الطالب
األسیویة األصول

ذوي الطالب
البیضاء البشرة

المدارس في الملونین الطالب
أعلى متوسط انخفاض من یعانون

الِعرق
أكتوبر أكتوبر

واحد عام خالل تغییر حدوث أعوام خالل تغییر حدوث
ذوي الطالب

األسیویة األصول
البشرة ذوي الطالب

السوداء
ذوي الطالب

الالتینیة األصول
ذلك غیر

البشرة ذوي الطالب
البیضاء



إلى الحالي العام في المسجلین الطالب عدد انخفض
العامین شھده الذي االنخفاض عقب طالًبا،

الماضیین

توزیع حسب التسجیل
البرنامج ونوع الصف

الصف توزیع أكتوبر أكتوبر أعوام خالل تغییر حدوث أعوام خالل تغییر حدوث
اإلبتدائیة المرحلة

إلى الروضة صفوف
الخامس الصف

المتوسطة المرحلة

الثانویة المرحلة

المجموع

الصف توزیع حسب الفعلي التسجیل

البرنامج نوع أكتوبر أكتوبر أعوام خالل تغییر حدوث أعوام خالل تغییر حدوث

العامة القدرات

اإلبتدائیة المرحلة برامج

ذوي تعلیم برامج
الخاصة االحتیاجات ٪

البرنامج نوع حسب الفعلي التسجیل



تعلم ببرامج حدیثا المسجلین الطالب من أقل عدد تأثر وقد
اإلنكلیزیة اللغة

حالة حسب التسجیل
اللغة متعلم وبرنامج

اإلنجلیزیة

اإلنجلیزیة اللغة في التقدم مستوى حسب الفعلي التسجیل

في التقدم مستوى
اإلنجلیزیة اللغة أكتوبر أكتوبر

أعوام خالل تغییر حدوث أعوام خالل تغییر حدوث
اللغة في التقدم

اإلنجلیزیة
اللغة في التقدم

اإلنجلیزیة
اللغة في التقدم

برنامجاإلنجلیزیة أكتوبر أكتوبر أعوام خالل تغییر حدوث
خالل تغییر حدوث

أعوام
صینى
الھایتي

فیردیان كاب
اللغات متعدد
األسبانیة
فیتنامي

ھایتي المزدوجة اللغة

إسباني المزدوجة اللغة
المجموع

اإلنجلیزیة للغة المنظم الغمر برنامج بواسطة الفعلي التسجیل



المرجح التمویل
للطالب

على بناًء التمویل بین التمییز من والشفافة المتسقة صیغتنا تمّكننا
بالمدارس وااللتحاق الطالب احتیاجات



على التمویل بین التمییز خالل من المساواة تعزیز
الطالب احتیاجات أساس

المرجحة الطالب حاجة فئة المتوقعون الطالب
لكل تخصیص

تلمیذ

تخصیص إجمالي
المرجح التمویل

للطالب

الدراسي الفصل حسب الترجیحات
دوالًرا

أمریكًیا أمریكًیا دوالًرا

اإلعاقة ذوي الطالب
دوالًرا

أمریكًیا أمریكًیا دوالًرا

اإلنجلیزیة اللغة متعلمي
دوالًرا

أمریكًیا أمریكًیا دوالًرا

العالیة المخاطر ذوي الطالب
دوالًرا

أمریكًیا
دوالًرا

أمریكًیا

الفرص مؤشر تمویل
دوالًرا

أمریكًیا أمریكًیا دوالًرا

االقتصادي الحرمان
دوالًرا

أمریكًیا أمریكًیا دوالًرا

البرنامجي الدعم
دوالًرا

أمریكًیا أمریكًیا دوالًرا

المدرسیة المؤسسة
دوالًرا

أمریكًیا
دوالًرا

أمریكًیا

المالي العام تخصیص إجمالي أمریكًیا دوالًرا

خارج عوامل ھناك أن ندرك نحن
لتمویل المرجح التخصیص نموذج
المساواة على تؤثر والتي الطالب
التعلیمیة الفرص إلى والوصول

الطالب● وتعیین األسرة اختیار
العامة● التسجیل اتجاھات



مؤسسة في االستثمار
الجودة

لكل▫ تأسیس كمبلغ أمریكي دوالر ألف للطالب المرجح التمویل یتضمن
المستلزمات وبعض المدرسة وسكرتیر المدرسة ناظر لمدیر ُیخصص مدرسة

األساسیة

عملیة▫ مع التعامل مھمة الخاصة التعلیمیة االحتیاجات منسقو إلى نسند
الفردیة التعلیمیة الخطط

مبنى▫ كل في ممرضة على حصولنا ضمان في بدأنا ، المالي العام في

ضمان▫ خالل من بنا الخاصة الجودة مؤسسة بتوسیع نقوم ، المالي العام في
مدرسة كل في االجتماعیین األخصائیین على والحصول العائلي االرتباط من

بغض المدارس، جمیع تاسیس في االستثمار نواصل
بالمدارس االلتحاق نسبة عن النظر

األساسیة الطالبیة الخدمات بعض إدراج ویجري
مركزیا وتخصیصھا المیزانیة في



التمویل مصادر
بما للمدارس المباشر
األول العنوان ذلك في
األفراد تعلیم وقانون

المعاقین
ساریة األرقام جمیع الجیدة المناصب مؤسسة مزایا ذلك في بما ، مركزیاً المیزانیة في المدرجة المدرسیة الخدمات األرقام ھذه تشمل ال مالحظة

المیزانیة إعداد عملیة استمرار مع تتغیر وقد فبرایر من اعتباًرا

الوصول وضمان المساواة لضمان متعددة استراتیجیات
الطالب دعم إلى

الفئة
المالي العام المالي العام بالدوالر

األمریكي

للطالب المرجح التمویل
ملیون

دوالر
ملیون

دوالر دوالر ملیون

الجودة مكمالت مؤسسة دوالر ملیون
ملیون
دوالر

ملیون
دوالر

الجودة مواقف مؤسسة
ملیون
دوالر

ملیون
دوالر

ملیون
دوالر

والتحول التحول دعم
ملیون
دوالر

ملیون
دوالر

و العنوان
ملیون
دوالر

ملیون
دوالر

ملیون
دوالر

غیر الخاصة البرامج
ملیون
دوالر

ملیون
دوالر

ملیون
دوالر

البرنامجي الدعم
ملیون
دوالر

ملیون
دوالر

ملیون
دوالر

إضافیة تعدیالت دوالر ملیون
ملیون
دوالر

ملیون
دوالر

اإلجمالي المبلغ
ملیون

دوالر
ملیون

دوالر
ملیون
دوالر



التعافي
حیاتھم تعطلت الذین الطالب لدعم استثمارات

وتعلیمھم



انخفاض دورة كسر
االلتحاق

االلتحاق انخفاض

التي األسر من أقل عدد
المدرسة تختار

عدد في انخفاض
والبرامج الموظفین

التمویل انخفاض

االلتحاق دورة
والتمویل



22 للطالب الموزون التمویل یتجاوز بما المدارس دعم

إلى باإلضافة االلتحاق طلبات معدل فیھا انخفض التي المدارس أجل من دوالر ملیون وفرنا
الجودة وأساس الحالي التدریجي الھبوط

المدارس من ُطلب
عدم● إلى التوقعات تشیر عندما والموظفون المعلمون المناصب وتعدیل الدراسیة الفصول تقلیل

المقبل العام في كامل فصل وجود إلى الحاجة
الكلي● تقلیل یتم متى كان إذا ما لتحدید المتخصصین مراجعة
الرواتب● على میزانیات تضع التي المستقلة المدارس على ینطبق الراتب في الفعلیة الزیادة تكلفة دفع

الفعلیة
استثمارات● خارج إنشاؤھا المدارس ترید جدیدة برامج أو وظائف أي مقابل للدفع المفاضالت تحدید

االلتحاق طلبات زیادة من جدید تمویل أو التعلیمیة المنطقة

المدارس من ُیطلب لم
لم● ما المغلقة، الدراسیة الفصول في المباشر التوجیھ مناصب خارج البرامج أو الوظائف تخفیض

أعاله مذكور ھو كما الفعلیة الراتب بزیادة مرتبطة تكن
على الضوء تسلیط
وسائل االستثمار
للمدارس الدعم



بوت أندرو
المدرسة مدیر



24 على القدرة إظھار مع االستراتیجیات أولویات تحدید
احتیاًجا األكثر لطالبنا النتائج تحسین

كل في عائلي ارتباط و اجتماعي أخصائي لدیھا التي العائالت و األطفال دعم
مدرسة

دوالر الذيملیون المجتمع ولغة ثقافة تعكس التي العائلیة االرتباطات
ومطالبھا العائالت احتیاجات لتلبیة تخدمھ،

دوالر دعممالیین لنظام المدارس في المعینون االجتماعیون األخصائیون
والعاطفیة االجتماعیة االحتیاجات لتلبیة المستویات ومتعدد منسق

وعائالتنا لطالبنا

دوالر المحوریةملیون المدارس مبادرة العامتوسیع نجاح على االستناد
المالي



جنكینز كارال
المدرسة مدیرة
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ھم المالي العام في المعینین العائلیة العالقات مسؤولي من ٪
سوف یخدمونھ الذي المجتمع ولغات ثقافات یعكس مما ملونون، أشخاص

بالتمیز▫ االلتزام مع بسرعة األسر احتیاجات تلبیة عن مسؤولین یكونون

المدرسي▫ والمجتمع واألسر الطالب مع عالقات یبنون

والطعام▫ السكن مثل احتیاجات لتلبیة المجتمع بموارد العائالت یربطون
ذلك وغیر المشورة على والحصول

في▫ التنقل على العائالت لمساعدة مكثف وتدریب دعم على الحصول
االجتماعي الدعم إلى وصوًال بالتنقل مروًرا التسجیل من بدًءا

العاطفي

األسر بدعم الطالب دعم یبدأ

على الضوء تسلیط
االستثمار

العائلیة االرتباطات



میتشل ریتشارد
العائلي االرتباط

دورتشستر ، لي جوزیف



ھادف ودعم صغیرة مجموعة لتقدیم والموظفین الشركاء من االستفادة
للطالب

االحتیاجات ذوي للطالب التأثیر عالیة والتدخالت الفردیة المشورة دعم
العالیة
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كانوا المالي العام في المعینین االجتماعیین األخصائیین من ٪
أكثر بشكل الطالب لخدمة دعم وموظفي منسقة وخدمات ملونین أشخاًصا

فعالیة

أساس ھي فیھا یزدھر أن طفل لكل یمكن التي البیئة إن
األكادیمي التحصیل

لفرد فرد

مجموعة
صغیرة

تطویر خالل من الطالب جمیع التوقیع ممارسات تدعم
ثقافًیا مناسبة ومعاییر وعادات روتینیة وإجراءات مدرسیة طقوس

وإیجابیة

مدرسة
بأكملھا

على الضوء تسلیط
دعم وسائل االستثمار
المنسقة التالمیذ



لوبیز براندون
االجتماعي األخصائي



التصور إعادة
المنطقة إلى للعودة االستثمارات على التشجیع

طالبنا یستحقھا والتي قبل من شھدناھا كما التعلیمیة
، تصور في النظر وإعادة

االستراتیجیة خطتنا



رؤیتنا تحقیق على قدرتنا من تحد التي الھیاكل إزالة إلى بحاجة نحن
للطالب

الصف وھیكل التعلیمیة منطقتنا بصمة حول المحادثات تسریع إلى نحتاج التعلم وبیئات المرافق
اإلضافیة االلتحاق طلبات انخفاض عملیات ضوء في التعلیمي

كانوا أینما في األطفال جمیع احتیاجات نلبي كیف الشاملة االستراتیجیات
الطالب▫ احتیاجات لتلبیة للطالب التعافي خطط
الطالب▫ لجمیع االفتراضي الخیار ھي الشاملة الفرص خلق
االحتیاجات▫ ذوي اإلنجلیزیة اللغة ومتعلمي اإلنجلیزیة اللغة لمتعلمي جدیدة برامج ابتكار

الخاصة
واالستثمارات والھیاكل الممارسات المدارس، تصور إلعادة المدرسة على القائمة االستثمارات

المدارس بین واالبتكار التعاون لتعزیز اإلقلیمیة
البرنامج▫ وتحسین المبكرة الطفولة برنامج توسیع
الدقة▫ إلى الوصول وزیادة المتوسطة الدرجات تحویل
الثانویة▫ المدارس في الجودة عالیة والمھنیة الدراسیة المناھج خیارات إلى الوصول تحسین

في العمل تصور إعادة
المستقبل

Boston Public Schools
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وفق الحالیة الرأسمالیة وبرامجنا مشاریعنا مواءمة في المتمثل األصعب الجزء انجزنا لقد
والتي المالي للعام الرأسمالیة المیزانیة سنقدم مارس، في للمدارس الشاملة رؤیتنا

التالیة االستراتیجیات تعكس

الجدیدة▫ البناء مشاریع تتضمن بھا التنبؤ یمكن دورة إطالق

مسار▫ احتیاجات وتلبیة و لتوسیع بنا الخاصة المباني تشكیل إعادة

تصورھا▫ المعاد الطالب لتجربة بنا الخاصة المباني تنشیط إعادة

المؤجلة▫ الصیانة أعمال من تقلل التي المستھدفة المشاریع من االستفادة

متطورة استراتیجیات
رؤیتنا لتحقیق

المدینة أنحاء جمیع في المباني جودة لرفع وشاملة متناسقة مرافق برامج

المرافق تصور إعادة
التعلم وبیئات



33

في انخفاض ھناك كان
ومعدل السكان من كل

التقاط

Boston Public Schools

الدراسي● العام منذ التوالي على حجًما أصغر الواردة فئة أصبحت
خالل● من الـٌتقدم في األصغر الفئات استمرار مع االبتدائیة المرحلة في االلتحاق انخفض

النظام
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مع■ مختلط تسلیم نظام تقدیم
الجودة لتوسیع مسارات

إلى■ جنًبا الممارسة تعمیق
والتطویر التدریب مع جنب
المدمج التعلم دعم المھني

إلى■ الوصول توسیع
المعتمدة الدورات

الجودةالتناسق المساواة

مبكًرا■ العائالت إشراك
بالمنظمات االلتحاق لزیادة

المجتمعیة

موصل■ نظام إطالق

خدمة■ صندوق إنشاء
من للتخفیف المساواة

النجاح تمنع التي العوامل

واإلنجاز■ الفرص فجوة سد
من النجاح معدل وزیادة

دعم تقدیم خالل
العاملة لألسر

الروضة قبل ما لمرحلة العالمیة Boston Public Schoolsاألھداف

في المستمر التوسع
الروضة قبل ما مرحلة
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طالب▫ جمیع ثلث من یقرب ما
مدارس في السادس الصف
نفس إلى یعودون ال
السابع للصف المدرسة

▫٪ من یقرب ما ، في
للصف الدراسیة الفصول من
التعادل نقطة من أقل السابع
للطالب؛ المرجح التمویل في

یقرب ما رقم ھو الثامن الصف
٪ من

إعداد على تؤثر مدارس في االلتحاق أنماط
الطالب وتجربة البرامج

الدراسي العام
الصف لطالب المئویة النسبة

في السابع للصف العائدین السادس
وحتى األطفال ریاض مدارس

الثامن الصف



متناسقة استراتیجیة ھي الثامن الصف حتى األطفال ریاض من مدارسنا تصور إعادة
و مقاعد بتوسیع للقیام أجل من

والثامن السابع الصفین في الفرص توسیع حین في



كان● الماضي، العقد مدار على
من الصفوف في التسجیل إجمالي
في یعیشون الذین للطالب إلى

ما حد إلى ثابًتا بوسطن

خالل● بـ االلتحاق انخفض
العام في ، من الفترة، نفس
في ، إلى الدراسي

الدراسي العام

االلتحاق● زاد الفترة، نفس خالل
،٪ بنسبة المستقلة بالمدارس

إلى من

في● التسجیل في االنخفاض یرتبط
االلتحاق بتوسیع كلًیا

المستقلة بالمدارس

االلتحاق انخفاض أثناء الثانویة المدارس تصور إعادة



مدرسة● بدمج سنقوم المقبل، العام في

وإغالق مع
مدرسة

مستقلة● متوسطة مدارس لدینا

و

تطبیق تصور إلعادة المتوسطة المدارس تشكیل إعادة
والثامن السابع الصف في صارمة المعاییر



تعتبر والتي ثانویة مدرسة توسیع خالل من المتوسطة مدارسنا تشكیل إعادة
معاییر وإضافة والثامن السابع الصف تجربة تصور إلعادة متناسقة استراتیجیة بمثابة

الثانویة المدرسة إلى للتأھیل صارمة
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لتمویل من الثاني الجزء في أمریكي دوالر ملیون نخصص نحن
الحالیة المقاطعة الستراتیجیات إضافًیا تمویًال ذلك سیشمل

والحاسمة

الكامل▫ الشمول إلى وصوًال الھیاكل إزالة
الثانویة▫ المدارس في الفرص فجوات سد
للعنصریة▫ مناھضة تعلیمیة منطقة نصبح أن
األداء▫ عالي مركزي مكتب

لدینا المنھجیة التحدیات مواجھة في المدارس وإشراك االبتكار تعزیز إلى أیًضا نتطلع

والھیاكل▫ والممارسات المدارس تصور إلعادة مدرسیة استثمارات
المدارس▫ بین واالبتكار التعاون لتعزیز اإلقلیمیة االستثمارات

متطورة استراتیجیات
رؤیتنا لتحقیق

والفرص اإلنجاز نقص سد لدعم االبتكار تمویل



اللیلة▫ المیزانیة عرض

تلو▫ لمدرسة المالي للعام الُمرجح الطالب تمویل مقارنة
األخرى

المدارس▫ لجمیع الموزون الطالب تمویل ملخصات

المالي▫ للعام العام الصندوق حساب لرمز األولیة المیزانیة

زیارة یرجى المعلومات، من للمزید

الوثائق جمیع ترجمة سیتم

41

العدالة ضمان
والشفافیة

تتضمن والتي اإلنترنت، عبر شاملة معلومات نقدم نحن



الفئة
المالي العام

دوالر ملیون اعتمد

المالي العام
ملیون المقترحة

دوالر دوالر ملیون الفائض
مئویھ نسبھ
الفائض

المباشرة المدرسة
نفقات

المدرسة میزانیات أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر
الممدد التعلم وقت أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر

الراتب ووفورات الفوائد أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر
المدارس مجموع أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر

المدرسیة الخدمات
مركزًیا المیزانیة في الُمدرجة

النقل وسائل أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر
الخاصة االحتیاجات لذوي التعلیم أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر

المرافق أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر
ذلك غیر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر

الراتب ووفورات الفوائد أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر
مجموع أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر

المركزیة اإلدارة
المركزیة اإلدارة أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر

الراتب ووفورات الفوائد أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر
المركزي اإلجمالي أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر

غیر من طالب
الخدمات

الطالب خدمات أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر
النقل وسائل أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر
لغیر إجمالي أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر

المجموع دوالر ملیار دوالر ملیار دوالر ملیون



التمویل نموذج قالب
الطالبي
المرجح



صفحة تخصیص
للعینة واحدة

على حدة على مدرسة لكل المیزانیة عن مفصلة معلومات نقدم نحن
بنا الخاص الموقع



المدرسة لجنة اجتماع مساء فبرایر األربعاء،
المالي العام لمیزانیة األولي التقدیمي العرض

تطبیق عبر

المیزانیة استماع جلسة مساءا فبرایر الخمیس،
المدرسة میزانیات مراجعة

تطبیق عبر

المدرسة لجنة اجتماع مساء فبرایر األربعاء،
تطبیق عبر

المیزانیة استماع جلسة مساءا مارس الثالثاء،
المركزیة المیزانیات مراجعة

تطبیق عبر

المیزانیة استماع جلسة مساءا مارس األربعاء،
النھائي المالي العام مقترح حول األسئلة على اإلجابة المالیة الشؤون فریق یتولى

تطبیق عبر

المالي العام میزانیة تصویت مارس األربعاء،
تطبیق عبر

استماع جلسات
القادمة المیزانیة

http://www.bostonpublicschools.org/budget
mailto:budget@bostonpublicschools.org

