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 الرئیس واألعضاء، لجنة مدارس بوسطن إلى:

 ناثان كودر، المدیر المالي من:

 16 دیسمبر 2020 التاریخ:
 تحدیث میزانیة السنة المالیة 2021 الموضوع:

 یتطلع فریقنا قدًما إلى تقدیم توقعاتنا للسنة المالیة 2021 إلى هذه اللجنة.

 لقد بدأنا عملیة وضع المیزانیة المتأصلة في بیان من سیاسة فجوة الفرص واإلنجاز؛ وذلك ألن عملنا یركز على سد الفجوات التي تحول
 دون الوصول إلى فرص تعلیمیة صارمة وقویة وسد الفجوات المستمرة أمام تحقیق اإلنجاز. ولم یتغیر هذا التركیز خالل هذه الفترة من

 االضطرابات وعدم الیقین.
 

 تحدیث میزانیة السنة المالیة 2021

 یرد في هذا الطرد تحدیث المیزانیة الشهریة للسنة المالیة 2021 عن الفترة التي تنتهي في 31 أكتوبر 2020.  یتألف هذا التقریر مما یلي:

 تقریر موجز : یقّدم هذا التقریر المیزانیة المعتمدة، والمیزانیة الحالیة، والنفقات المتكبدة حتى تاریخه، والنسبة المئویة للنفقات،●
 والنفقات المتوقعة، والفرق بین المیزانیة المعتمدة والنفقات المتوقعة، والمیزانیة الحالیة والنفقات المتوقعة. ویجّمع التقریر البیانات
 على نطاق فئات الحسابات عالیة المستوى. وهناك جدول منفصل للصندوق العام والمنح المالیة. ومن المفترض عادًة إنفاق المنح

 المالیة كاملًة.

 تقاریر تفصیلیة:   تقدم هذه التقاریر نفس بیانات التقریر الموجز، ولكن على مستوى الحسابات التفصیلیة.●

 كان هذا العام فریًدا من نوعه لتوقع النفقات، وفي هذا الشأن، استخدمنا مراجعة نوعیة وأكثر كثافة لنفقاتنا، ویلزمنا إجراء توقع دقیق لما
  تبقى من العام.

 اعتباًرا من 31 أكتوبر 2020، یشیر التقریر إلى وجود عجز محتمل یقترب من 6-7 مالیین دوالر. وتتفق توقعات العجز تلك مع
 التوقعات التي خرجت في هذا الوقت من السنوات المنصرمة. ونتوقع مزیًجا من إدارة اإلنفاق في مكامن الخطر، فضًال عن أن األخبار
 الجیدة المحتملة عن انتهاء جائحة كوفید على المستوى الفیدرالي ومستوى الوالیة ستمكننا من تودیع العام دون أن نخرج عن المیزانیة

 المحددة.

 تشمل العوامل الرئیسیة التي تسهم في وضعنا الحالي ما یلي:

 الرواتب - متوسط الرواتب الذي یندرج تحت التوقعات (6-7 مالیین دوالر)، ولكن تقابله الحاجة إلى تغطیة رواتب العاملین في●

 خدمات الطعام بسبب انخفاض المبالغ المدفوعة. یختلف موقع مشاریع الرواتب قلیًال بسبب ردود الفعل تجاه كوفید، مع ضخ
 المزید من األموال في حسابات "اإلجازة".

 المرافق - تستند توقعات كوفید إلى استخدام المباني في ظل "كوفید".●

 
 

  مخاطر كوفید - إننا نتوقع الحاجة إلى استخدام بعض األموال العامة على لوازم إعادة فتح المباني المدرسیة. مع توفر تمویل●

 إضافي من خالل الجهود الفیدرالیة وجهود الوالیة، نعتقد أن احتماالت اللجوء للصندوق العام ستنخفض.
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 هذه بعض األمثلة على التكالیف المتوقعة بسبب كوفید. ونستوعب العدید من هذه التكالیف في ظل الدعم الحالي على○

 المستوى الفیدرالي، ومستوى الوالیة، ومدینة بوسطن.

  الصحة والسالمة, ومعدات الوقایة الشخصیة (PPE)، والتنظیف : تتضمن هذه الفئة عناصر مثل إصالح■

 النوافذ، وتنقیة الهواء، والمراوح، ومعدات الوقایة الشخصیة للطالب والموظفین، والتنظیف اإلضافي. وقد
 تتراوح تكالیف هذه العناصر بین 15 و20 ملیون دوالر في السنة المالیة 2021.

 الدعم األكادیمي : كانت هناك تكالیف إضافیة مرتبطة بانتقالنا إلى التعلیم عبر اإلنترنت، مثل أجهزة الكمبیوتر■

 المحمولة، واإلنترنت المنزلي، ومنصات التعلیم عبر اإلنترنت. ومن المحتمل أیًضا أن تكون هناك حاجة إلى
 تقدیم تعلیم إضافي خارج وقت المدرسة، مثل العطلة الصیفیة واإلجازات المدرسیة، باإلضافة إلى خدمات

 التعلیم الخاص التعویضي إلعادة طالبنا إلى المسار الصحیح. وقد تتراوح تكالیف هذه العناصر بین 15 و20
 ملیون دوالر في السنة المالیة 2021.

 الغذاء والتغذیة: بینما تطّبق المدارس نماذج التعلّم الهجین أو التعلّم عن ُبعد، ینخفض عدد وجباتنا المدرسیة■

 المقدمة. یوفر عدد الوجبات المقدمة اإلیرادات التي تدفع تكالیف برنامج خدمات الطعام لدینا. وتؤدي خسارة
 هذه اإلیرادات، إلى جانب ارتفاع تكالیف الوجبات المنزلیة والتزامنا تجاه الحفاظ على مستوى التوظیف لدینا،

 إلى التزامات محتملة تبلغ 20 ملیون دوالر في السنة المالیة 2021.

 إننا نتطلع قدًما إلى تقدیم تحدیثات المیزانیة الشهریة من أجل مواصلة الحوار عن وضع میزانیتنا في السنة المالیة 2021 والسنوات المقبلة.
 شكًرا لكم.
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