
 
 

 

 

 

 philasd.org/fundourschools لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة

صحيفة وقائع الدعوة إىل العمل

ما نحتاجه من مشرعي 
الوالية اآلن

لمساعدة المنطقة التعليمية عىل الحفاظ عىل العمليات التعليمية 

وشراء اإلمدادات التي تحتاجها بشدة في دعم سالمة مجتمع 

المقاطعة بأكمله وصحته، نحتاج إىل تمرير مجلس الشيوخ 

األمريكي لقانون األبطال. 

حافظ عىل صحة الطالب والعاملين 
وأمانهم واستعدادهم للتعلم. 

كان لجائحة كوفيد 19 تأثير كبير عىل ميزانية المنطقة التعليمية. 

ينظر مجلس الشيوخ في الواليات المتحدة بشأن التشريع الذي 

من شأنه أن يوفر اإلغاثة الضرورية، ويضمن توفر التمويل لدعم 

التباعد االجتماعي واإلرشادات الصحية مع توفير تجربة تعليمية 

صارمة للطالب. 

طلب: تمرير قانون األبطال.  
تزويد مدارس دولتنا بمبلغ 60 مليار دوالر أمريكي للحفاظ 

عىل صحة الطالب والموظفين وأمنهم واستعدادهم للتعلم.

كيف يمكنك اتخاذ إجراء! 
اعتباًرا من 25 يونيو، سيكون كل يوم خميس هو يوم 

الدفاع عن التعليم العام في فيالدلفيا. فلنجعل أصواتنا 

مسموعة في العاصمة واشنطن كل يوم خميس حتى يتم 

تمرير قانون األبطال. 

اتصل وأرسل رسالة بريد إلكتروني إىل السيناتور 
 تومي والسيناتور كيسي إلعالمهما بأنك تعتمد عليهما 

 !Fund Our Schools في

انضم إىل حملتنا عىل وسائل التواصل 
االجتماعي باستخدام وسم #fundourschools لمطالبة 

أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي في العاصمة واشنطن 

 !Fund Our Schools بالمساعدة في

philasd.org/ يُرجى زيارة موقع

fundourschools للحصول عىل معلومات االتصال 
لجميع المسؤولين المنتخبين في الوالية، وعينات من 

النصوص والرسائل، والمزيد من التفاصيل حول كيفية 

 !Fund Our Schools دعوة هيرزبرج من أجل

األزمة المقبلة 
يؤثر الركود االقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد 19 بشكل كبير عىل منطقة فيالدلفيا التعليمية )SDP(. نقدر اإلجراء األخير الذي اتخذته 

كومنولث بنسيلفانيا العتماد ميزانية تحافظ عىل مستويات التمويل الحالية للتعليم العام ولكن هذا ال يكفي. ما تزال المنطقة التعليمية 

تواجه أزمة مالية بسبب حدوث خسائر في اإليرادات المحلية والتكاليف الجديدة المرتبطة بكوفيد 19. هناك حاجة إىل مزيد من 

التمويل لحماية االستثمارات التي قمنا بها عىل مدى السنوات الخمس الماضية لزيادة الموارد وخدمات الدعم لطالبنا. 

لحسن الحظ، سيساعد قانون األبطال عىل معالجة العديد من تحدياتنا المالية التي تسبب بها كوفيد 19. إذا مرر مجلس الشيوخ في 

 الواليات المتحدة قانون األبطال، فسيوفر نحو 60 مليار دوالر في التمويل اإلضافي للطوارئ لمدارس دولتنا، بما في ذلك أكثر من 

450 مليون دوالر للمنطقة التعليمية الخاصة بنا، وذلك للتأكد من أن الطالب والموظفين يتمتعون بالصحة، واألمان، والقدرة عىل 
التعلم عندما تبدأ الدراسة مرة أخرى في فصل الخريف. 


