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 03 فبرایر, 2021

 

 السادة أعضاء لجنة المدرسة،

  تقدم میزانیة العام المالي 2022 لـ Boston Public Schools المعروضة هنا بیاًنا قوًیا لطالبنا وعائالتنا وموظفینا، وهي بمثابة تذكیر
 بأننا استثمرنا في نجاحهم الجماعي. تتضمن المیزانیة التي أقتُرحها زیادة قدرها 36 ملیون دوالر عن هذا العام لیصبح المجموع

 1،294،719،861 دوالًرا.

 إن أهمیة الزیادة في میزانیتنا في خضم جائحة وتراجع طلبات االلتحاق تستحق التوقف قلیًال إلدراك فائدتها. هذه لحظة فریدة حًقا في
 تاریخنا،وتستثمر هذه المیزانیة في إدراك أنه من أجل تقییم ومعالجة فقدان التعلم وإعادة التفكیر بشكل خالق في ما یتطلبه تقدیم التعلیمات

 والدعم للطالب، یتطلب نهًجا وموارد جدیدة لتحقیق النجاح.

 كما هو الحال مع جمیع أعمالنا، كنا وال نزال نسترشد باالعتقاد بأن كل طفل في كل فصل وفي كل مدرسة  یستحق نفس الشيء، وفي بعض
 األحیان، بالنسبة لبعض الطالب الذین یعانون من نقص الخدمات الهامة، فهم یستحقون فرصة أكبر للتعلم والنمو واالزدهار. بینما نسعى
 جاهدین لضمان العدالة وسن قرارات مناهضة للعنصریة، فإننا مدعوون إلى التفكیر بشكل مختلف تماًما حول قیمنا وكیف یتم إظهار هذه

 القیم من خالل میزانیتنا.

 إن الخطة اإلستراتیجیة الخمسیة هي خارطة طریقنا لتحقیق هذا النجاح. المیزانیة هي الدلیل لتنفیذ هذه الرؤیة. من خالل هدفنا المتمثل في
 التطور إلى منطقة تعلیمیة نشطة مناهضة للعنصریة، نعلم أن هذا العمل لیس فقط هیكلًیا ونظامًیا، ولكنه أیًضا قابل للتكیف. نحن بحاجة إلى

 تغییر العقول، وتغییر السیاسات، ومن ثم توفیر الموارد للعمل.

 وتحقیقا لهذه الغایة، ترتكز هذه المیزانیة على ثالثة مبادئ توجیهیة:  العودة، والتعافي، وإعادة التخیل

 العودة - إعادة جمیع الطالب والموظفین إلى المباني عندما یكون ذلك آمًنا، ثم العودةإلى العمل الذي نحبه وحتى العودة بصورة أقوى.

 التعافي  - إصالح الضرر الذي تسبب فیه كوفید من خالل فهم أفضل لمكان وجود الطالب وتقییم تعلمهم والتدخالت المستهدفة وإضافة الدعم
 ومواءمة التوقعات مع النتائج.

 إعادة التخیل  - العودة كمنطقة یجب أن تكون لجمیع الطالب. لیس هناك عودة إلى عالم ما قبل 2020، ولسبب وجیه، فإن النظام لم یكن یؤتي
 ثماره مع الكثیر من الطالب، وخاصة الطالب ذوي البشرة غیر البیضاء، فنحن ال نسعى للعودة إلى الوضع الطبیعي، ولكننا نسعى لتعطیل

 الوضع الطبیعي والتحول إلى المنطقة التعلیمیة التي یحتاجها الطالب ویستحقونها.

 في الوقت الذی  یتوقع رؤساء البلدیات اآلخرین اقتطاعات كبیرة في میزانیات المدارس ، سوف نتقدم نحو هذه األهداف باستثمارات جدیدة من
 رئیس البلدیة والش ومدینة بوسطن. بالنسبة للعدید من المناطق في جمیع أنحاء البالد، أدت هذه األزمة الصحیة إلى أزمة مالیة. تتمیز بوسطن
 بأنها مدینة ملتزمة بسد الثغرات في التمویل الفیدرالي والتمویل الخاص بالوالیة مع االستمرار في االستثمار. من الالفت للنظر أنه خالل فترة

 االرتیاب الشدید، سیكثف العمدة استثمارات إضافیة لـ Boston Public Schools ویتخذ خطوة تتجاوز میزانیة الصیانة لزیادة دعمنا -
 باإلضافة إلى زیادة قدرها 80 ملیون دوالر عن العام الماضي. على الرغم من انخفاض معدالت االلتحاق وانخفاض الراتب والتكالیف

 التشغیلیة، فإن میزانیتنا لكل تلمیذ ستزید بما یقرب من 1700 دوالر لكل تلمیذ - من حوالي 21,800 دوالر لكل تلمیذ إلى 23,500 دوالر.
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 یمثل  ستة وتسعون بالمائة من هذا االقتراح خدمات مباشرة للطالب والمدارس من خالل التمویل المباشر للمدارس. إلى جانب مقترحاتنا

 للخدمات المدرسیة المدرجة في المیزانیة مركزیًا،  سیشهد 100٪ من هذا االقتراح  تأثیًرا فورًیا ومباشًرا  في مدارسنا.  من بین تلك
 االستثمارات التزام  یضمن وجود أخصائي اجتماعي وارتباط أسري في كل مدرسة .

 
 لسنوات عدیدة متتالیة، بدأت محادثات المیزانیة لدینا من خالل مناقشة انخفاض طلبات التسجیل. التغییر حقیقي: لقد شهدنا أكبر انخفاض في
 طلبات االلتحاق في سنة واحدة في آخر 15 عاًما. یلتزم فریقنا بدعم الطالب خالل هذا االنتقال حتى نتمكن من العودة بشكل أقوى. لذلك هذه

 المیزانیة تستثمر 18.5 ملیون دوالر لدعم المدارس التي تعاني من انخفاض طلبات التسجیل، مما یضمن عدم تغییر تجربة طالبنا للعام
 المقبل.

 
 اللیلة، نبدأ مناقشتنا العامة لمیزانیة السنة المالیة 22 وأنا أتطلع إلى تحول قوي. من خالل وضع الطالب في دائرة االهتمام وقیاس كل شيء
 على نجاح الطالب، فأنا واثق من أن هذه المیزانیة ستضمن إتاحة وصول الطالب إلى التدریس والدعم والخدمات التي یستحقونها للحصول

 على فرص متساویة لتحقیق العظمة بداخلهم مثل أي شخص آخر.

 مع خالص االحترام والتقدیر،

 
Brenda Cassellius الدكتورة 

 المشرف
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