
المرتقبة األزمة 
يؤثر الركود االقتصادي الحالي، الناتج عن وباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بشكل كبير عىل منطقة فيالدلفيا التعليمية 

(School District of Philadelphia, SDP). في العام الدراسي المقبل، تتوقع المنطقة التعليمية أيًضا عجًزا في التمويل بمقدار 38 
مليون دوالر، وهو ما سيزيد حتى يصل إىل مليار دوالر خالل األعوام الخمسة المقبلة ما لم يتم اتخاذ إجراء محدد بواسطة الكومنولث 

(Commonwealth). ويمكن لألزمة المالية الحالية أن تكون بنفس القسوة التي عشناها منذ 10 أعوام، حين أدى خفض تمويل الوالية 
الذي بلغ 300 مليون دوالر، إىل تسريح هائل للعاملين بمنطقة فالديلفيا التعليمية (SDP) وخفض الدعم المقدم للمدارس وانخفاض 

كبير في صيانة المباني المدرسية وتحسينها، وعواقب أخرى كثيرة.  وإذا قام مشرِّعو الوالية بخفض التمويل مرة أخرى، فهذا قد يهدم 

كل ما أحرزناه من تقدم مًعا عىل مدى األعوام السبعة الماضية.

صحيفــة الحقائق حول الدعوة للتحرك

كيف يمكنك التحرك!

بدًءا من 21 مايو، سيكون كل خميس هو يوًما 
لدعم التعليم الحكومي في فيالدلفيا. هيا نجعل 

أصواتنا مسموعة في هاريسبيرغ كل يوم خميس، 

حتى يتم الموافقة عىل ميزانية الوالية. 

تواصل مع عضو مجلس الشيوخ وممثل الوالية 
والحاكم Wolf، عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني، إلبالغهم 

بأنك تعتمد عليهم في تمويل مدارسنا! 

انضم إىل حملتنا عىل وسائل التواصل 

 #fundourschools االجتماعي باستخدام هاشتاج
لمطالبة مسؤولينا المنتخبين في هاريسبيرغ بتمويل 

مدارسنا!

 philasd.org/fundourschools ل بزيارة تفضَّ
للحصول عىل معلومات االتصال الخاصة بجميع 

الممثلين المنتخبين لدى الوالية ونماذج من النصوص 

والخطابات والمزيد من التفاصيل حول كيفية دعم 

تمويل مدارسنا في هاريسبيرغ!

philasd.org/fundourschools للحصــول عــىل المزيــد من المعلومــات، قم بزيارة

ما نحتاجه من 
مشرعي الوالية اآلن

لتجنب هذا الخفض الكبير في الميزانية، ولالستمرار في توفير البرامج 

التعليمية والدعم الذي يحتاجه ويستحقه طالبنا، فإننا نحتاج إىل 

 (Commonwealth of Pennsylvania) أن تقوم كومنولث بنسيلفانيا

بأمرين:

الحفاظ عىل بقاء التعليم العام عند مستويات 
عام 2019-2020 الحالية. 

أن تتلقى منطقتنا التعليمية 51% من تمويلها من الوالية. إن 

التخفيضات الكبيرة في الميزانية من مصدر تمويلنا األساسي ستضر 

طالبنا ومدارسنا. فال تسمحوا للوالية بتحقيق توازن بميزانية العام 

المقبل عىل حساب أطفالنا. 

الطلب رقم 1: ال تخفضوا تمويل التعليم العام للعام الدراسي 
2021-2020. حافظوا عىل بقاء التمويل بنفس مستويات 2020-2019. 

أرسلوا إلينا كل تمويلنا اإلغاثي الفيدرالي. 
يخصص الكونغرس 13.2 مليار دوالر من أموال اإلغاثة الطارئة 

لمعالجة آثار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) عىل المدارس 

طالبنا، من الروضة إىل الصف الثاني عشر (K-12)، عىل مستوى 

البالد. وينبغي أن تحصل منطقة فيالدلفيا التعليمية (SDP) عىل 

حوالي 116 مليون دوالر من تلك األموال. 

الطلب رقم 2: أرسلوا إىل منطقة فيالدلفيا التعليمية كل أموال 
اإلغاثة الطارئة المخصصة لها. ال تستغلوها لتغطية االلتزامات األخرى 

لدى الوالية أو تعويض التمويل اآلخر لمدارسنا وطالبنا.


