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تقدمنا قبل كوفيد 19
كبيرة في مدارسها، مما  استثمارات   (SDP) التعليمية  الماضية، ضخت منطقة فيالدلفيا  الخمس  السنوات  عىل مدى 

التعليمية: المنطقة  التوالي.  أربع سنوات عىل  الطالب لمدة  نتائج  المدارس وتحسين  أدى إىل تحسين 

المعلمين والمستشارين والممرضات في مدارسنا زيادة عدد  •  تمت 
العاطفية والدعم للطالب الخدمات االجتماعية  المزيد من  •  تمت إضافة 

البيئية في مباني مدرستنا والسالمة  التحتية األساسية  البنية  •  تم تحسين 
•  تم بناء معامل كمبيوتر جديدة في كل مدرسة وتوسيع نطاق الفصول الدراسية

معلومات أساسية

عــن تقدمنا وتوقعاتنا المالية

philasd.org/fundourschools لمزيــد مــن المعلومــات، يُرجى زيارة

توقعاتنــا المالية قبل كوفيد 19
قويًا مع:  مالًيا  أساًسا  التعليمية  استعادت منطقة فيالدلفيا   ،19 كوفيد  قبل جائحة 

•  درجة ائتمان استثمارية ألول مرة منذ عام 1977
•  رصيد صندوق إيجابي في نهاية العام (صندوق الطوارئ الخاص بنا) لمدة خمس سنوات عىل التوالي

التي ظلت قوية حتى مع استمرار االستثمارات في مدارسنا الميزانية الخمسية  •  توقعات 

عجز قدره
 700 

1 مليار دوالر 
بعد كوفيد 

 قبل
كوفيد 19

490 دوالًرا لكل طالب لدعم  * استناًدا إىل التكلفة المقدرة لهيئة مراقبي المدارس بنحو 
والتكنولوجيا، ومعدات  اإلقامة،  التنظيف، وأماكن  بروتوكوالت  بما في ذلك   ،19 كوفيد 

الوقاية الشخصية، وما إىل ذلك.

  •

  •

 •

 •

توقعاتنــا المالية اآلن بعد كوفيد 19
كارثًيا• التعليمية  19 عىل منطقتنا  لكوفيد  المالي  التأثير  •  كان 

التي كانت عبارة عن  المالية،  التوقعات  2020، تحولنا من  أبريل  بحلول 

المقبلة، إىل توقع بوجود  الخمس  للسنوات  ميزانيات متوازنة كل عام 

فجوات تمويلية كبيرة كل عام مما أدى إىل عجز قدره مليار دوالر عىل 

مدى خمس سنوات.

وبفضل جهود الدعوة الناجحة في المرحلة األوىل واستخدام "صندوق 

الطوارئ"، قمنا بإغالق فجوة التمويل األولية SY2020-2021 وقلصنا 

العجز المالي لمدة خمس سنوات من مليار دوالر إىل 700 مليون دوالر.

نتوقع اآلن أن تصل التكاليف الجديدة لدعم عام دراسي آمن وناجح في 

64 مليون دوالر. 2021-2020 لجميع الطالب والموظفين إىل 

لحماية التقدم الذي أحرزناه في دعم مدارسنا وطالبنا، يجب أن نواصل 

.Fund Our Schools حملتنا الدعوية الخاصة بـ 


