
 

  مكتب المشرف العام      
    440 North Broad Street 

  Philadelphia, PA 19130 

William R. Hite, Jr., Ed.D. 
 المشرف العام

Translation and Interpretation Center (5/2022)  Budget Approval – Letter (Arabic) 

 

 

 

 2022مايو/أيار  27

 

  أعزاءي عائالت طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالدلفيا،
 

أعلى  ، والتي تمثل2023-2022باألمس، وافق مجلس التعليم لمدارسنا على ميزانية تشغيل المنطقة التعليمية للسنة الدراسية 
 .2011مستوى من االستثمار في مدارسنا وطالبنا منذ السنة المالية 

 

فى العام الماضى استثمرت المنطقة التعليمية مئات الماليين من الدوالرات االضافية من اجل: إضافة وظائف مستهدفة لتلبية 
االحتياجات المحددة للمدارس; وتوفير عالوات توظيف واستبقاء للموظفين العاملين بالمدارس لدعم استمرارية طالبنا; 

د المدرسة بالمدارس; زيادة عدد علماء النفس، والمعالجين المهنيين، والمعالجين للنطق، وتعزيز برامج ما قبل المدرسة وما بع
ومستشاري الصحة السلوكية والمتخصصين في المناخ المدرسي والمتخصصين في معالجة الصدمات النفسية في المدارس؛ 

طالب. ونحن لم  6.5ف مدرسي لكل طالب وموظ 12.3وتوسيع برامج التعلم الصيفي؛ وغير ذلك. لدينا اآلن مدرس لكل 
 ننتهي بعد.

 

، فإننا نزيد من في منطقتنا التعليمية  من توقعات عدد أقل من الطالب ، وعلى الرغم 2023-2022وبالنسبة للسنة الدراسية 
أكبر في مدارسنا  مليون دوالر. استنادا إلى مالحظاتكم في االستبيان، نستثمر بشكل 175ميزانيتنا التشغيلية بما يزيد على 

 وطالبنا من خالل:
  مضاعفة ساعات العمل بشكل دائم وتوفير مزايا بدوام كامل لموظفي المناخ المدرسي الطالبي، ●

  تحسين نسب المستشار إلى الطالب بشكل أكبر، ●

 لغة ،إضافة المزيد من معلمي التعليم الخاص والمدرسين لمتعلمي اللغة اإلنجليزية ومساعدي اإلرشاد ثنائي ال ●

توسيع نطاق التحسينات البيئية التي تدفعنا نحو تحقيق هدف التصديق على أن كل المدارس آمنة بالنسبة الى  ●

  و، 2024الرصاص بحلول عام 

  أو قبل ذلك. 2025محطة إضافية للترطيب في المدارس بحلول عام  800دعم إنشاء  ●

خطة التعافي األميركية الذي جعل هذه االستثمارات الهائلة في نحن ممتنون لضخ التمويل الفيدرالي لمرة واحدة من قانون 

مدارسنا وطالبنا ممكنة. ونحن ممتنون أيضا للعمل الرائع الذي يقوم به كل موظف في المنطقة التعليمية حيث نستخدم هذه 

 المدينة والكمنولث بلدية ن تعتمد االستثمارات لدعم االحتياجات االجتماعية والعاطفية واألكاديمية لجميع طالبنا. ومن المتوقع أ

ميزانياتهما، التي تؤثر أيضا على ميزانيتنا، في يونيو/حزيران. وإلى أن يحدث ذلك، يمكنكم معرفة المزيد عن ميزانية للوالية 

  .هناالمنطقة التعليمية 

 مع أطيب التمنيات،
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