سندات مالية مدرسية لعام 2020

في يوم االنتخابات ،الموافق  3نوفمبر ،س ُيطلب من ناخبي مقاطعة أرلينغتون إما الموافقة على منح مبلغ وقدره  52.65مليون دوالر في سندات
مالية مدرسية لصيانة وتحسين البنية التحتية للمدارس ومواجهة االزدياد المستمر في عدد الطالب الملتحقين في مقاطعة أرلينغتون ،أو رفض
ذلك .تتم صيانة وتحديث مرافق مدارسنا لتلبية االحتياجات المتغيرة للطالب ،والحفاظ على الجودة العالية للتعليم ،وحماية استثمار مجتمعنا في
البنية التحتية لمدارسنا.

كيف سيتم استخدام أموال
السندات المالية المدرسية
لعام 2020؟

سيتم استخدام مبلغ  52.65مليون دوالر في المشاريع التالية:
•التخطيط والتصميم لتلبية احتياجات االستيعاب المتوقعة للسنوات العشر القادمة على جميع مستويات المدارس  24.3مليون دوالر* 
 15.4مليون دوالر* 
•مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل استبدال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بالمدارس
 7.65مليون دوالر
ي  ATSو Keyو  McKinley
•تجديدات المباني والمطابخ ف 
 5.30مليون دوالر
		
W
•مداخل األمن في  Taylorو  Gunstonو  Jeffersonو  Williamsburgو  akefield
* سيتم تضمين أموال إضافية لهذه المشاريع في خطط تحسين رأس المال المستقبلية

كيف تعمل السندات؟

السندات ،مثل الرهن العقاري الذي يحصل عليه فرد أو عائلة ،فهي قروض طويلة األجل تعمل على توزيع تكلفة التحسينات
الرأسمالية الرئيسية على عدد من السنوات .يؤدي الدفع مقابل االستثمارات طويلة األجل (مثل بناء المدارس) باستخدام السندات
إلى توزيع التكلفة بين دافعي الضرائب الحاليين والمستقبليين الذين سيستفيدون من المدارس.

إلى أي مدى يتوقع أن يزداد
عدد الطالب الملتحقين
في مدارس أرلينغتون
العام ة )(APS؟

في  30سبتمبر  ،2019كان عدد الملتحقين الرسمي بمدارس أرلينغتون العامة
 (APS) يبلغ  28,020طال ًبا في مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر .تشير
التقديرات إلى أن عدد الطالب الملتحقين في مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف الثاني
عشر في أرلينغتون سيزداد بحوالي  2,800طالب بحلول عام  ،2030-2029ليصل إلى
أ كثر من  30,900طالب .هذه زيادة بنسبة  %10تقري ًبا .انخفض عدد الملتحقين في
سبتمبر  2020من العام الدراسي  2020-2019نتيجة لجائحة كوفيد19-
()COVID-19؛ ومع ذلك ،من المتوقع أن يكون هذا العام استثنائي وال يعكس التطور
في عدد الملتحقين في المستقبل.

ستمول السندات المالية
المدرسية لعام 2020
المشاريع على مدار العامين
المقبلين .ما هي المشاريع
األخرى المخطط لها للسندات
المستقبلية؟

ل ) (CIPللسنة المالية 2021
ستمول السندات المالية المدرسية لعام  2020المشاريع المدرجة في خطة تحسين رأس الما 
ل متعددة السنوات للسنة
ل مدارس أرلينغتون العام ة على وضع خطة لتحسين رأس الما 
لمجلس مدارس أرلينغتون .ستعم 
ً
تحليل لطاقم العمل قائم على التعليم لتزويد
المالية  2022والتي ستستمر في التخطيط لموا كبة ازدياد عدد الملتحقين وستكمل
ً
حلول رأسمالية و/أو غير رأسمالية للقيام بما يلي:
ل التالية بالمعلومات والتي ستوفر
خطة تحسين رأس الما 
•تلبية احتياجات االستيعاب المتوقعة على جميع مستويات المدارس بنا ًء على توقعات خريف عام 2020
•احتمالية تضمين إضافات وتعديالت وانتقاالت برامج ومساحات مؤجرة وإنشاءات جديدة و/أو حلول أخرى تتناسب مع
ل المتوقعة لعشر سنوات
ل خطة تحسين رأس الما 
تموي 
•النظر في حلول إبداعية لألحجام ومستويات الصفوف والمواقع الخاصة بجميع المدارس االختيارية ،لتشمل مراعاة نماذج
التعليم من مرحلة ما قبل الروضة إلى الصف الثامن و/أو من الصف السادس إلى الصف الثاني عشر في بعض المدارس
•توفير مرافق الستيعاب طالب المدارس الثانوية بدوام كامل في مقر مركز التوظيف
•فحص الحلول اإلبداعية من أجل االستخدام األكثر كفاءة لمقر مركز التوظيف
•النظر في حلول إبداعية لتلبية احتياجات سهولة الوصول واحتياجات وقوف السيارات قصيرة المدى في مبنى  The Heights

apsva.us/CIP

/ArlingtonPublicSchools

@APSVirginia

/AETVaps

عدد الملتحقين الفعلي والمتوقع

كيف ستساعد أموال
السندات المالية المدرسية
2 في تلبية
لعام  020
احتياجات مدارس مقاطعة
أرلينغتون؟

ستمول أموال السندات لعام  2020التخطيط والتصميم لتلبية احتياجات االستيعاب المتوقعة للسنوات العشر القادمة على
جميع مستويات المدارس ،ومشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل استبدال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بالمدارس،
وتجديدات المباني والمطابخ في ثالث مدارس ابتدائية وهي  Arlington Traditionalو  Keyو  ،McKinleyوتجديدات المداخل
لألمن في مدرس ة  Taylorاالبتدائية ومدرس ة  Wakefieldالثانوية ومدارس  Gunstonو  Jeffersonو  Williamsburgاإلعدادية.

35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
30

سبت

مبر

20

19

ما قبل الروضة

سي
م الدرا 20
22
العا -20
21

سي
م الدرا 20
24
العا -20
23

من الروضة إلى
الصف الخامس

سي
م الدرا 20
26
العا -20
25

من الصف السادس
إلى الصف الثامن

/APSVirginia

سي
م الدرا 20
28
العا -20
27

سي
م الدرا 20
30
العا -20
29

من الصف التاسع إلى
الصف الثاني عشر

/AETVaps

سندات مالية مدرسية لعام 2020
ع مدارس
ما هي مشاري 
أرلينغتون العام ة التي تم
استكمالها باالستفادة من
السندات السابقة؟

كانت السندات السابقة التي وافق عليها مجتمع أرلينغتون مفيدة في دعم تجديدات وتوسعات المباني المدرسية القائمة باإلضافة
إلى اإلنشاءات الجديدة ،بما في ذلك المشاريع األحدث التالية:
ي ُ ( Reed Buildingتفتتح في خريف عام )2021
•مدرسة ابتدائية جديدة بسعة  725مقعدًا ف 
ي مركز التوظيف (متاح في خريف عام )2021
ي Arlington Techف 
•استيعاب  250طال ًبا إضاف ًيا ف 
•إضافة  600مقعد في المدارس الثانوية في مركز التعليم (االفتتاح في يناير )2022
•تجديد مرافق موظفي النقل (االفتتاح في مارس )2021
•إضافات /تجديدات مدرس ة  Dorothy Hammاإلعدادية (افتتحت في سبتمبر 2019؛ ستُفتتح اإلضافات في سبتمبر )2020
ى The Heightsإليواء برنامجيH-B Woodlawn و(  Shriverافتتح في سبتمبر )2019
•إنشاء مبن 
•إنشا ء مدرسة Alice W. Fleet االبتدائية (افتتحت في سبتمبر )2019
•اإلضافة والتجديد لمدرسة  Abingdonاالبتدائية (ا كتملت في يناير )2018
•تعديالت داخلية الستيعاب إضافي في جميع المدارس الثانوية الشاملة الثالث التابعة لمدارس أرلينغتون العامة (ا كتملت)

كيف تأثرت عملية التخطيط
لتحسين رأس المال الخاصة
بمدارس أرلينغتون العامة
بجائحة كوفيد19-؟

ع خطة تحسين رأس
هذا العام ،تخلت مدارس أرلينغتون العامة عن خطة تحسين رأس المال لعشر سنوات التقليدية لتتماشى م 
المال للسنة المالية  2021الخاصة بمقاطعة أرلينغتون والتي تركز على المدى القصير بسبب األثر االقتصادي لجائحة كوفيد.19-
يسمح هذا النهج لمدارس أرلينغتون العامة باستخدام موارد محدودة بشكل فعال للحفاظ على المرافق الحالية وتحسينها ،وزيادة
االستيعاب ،ومواصلة التخطيط لبيئات آمنة وصحية وداعمة يمكن لطالبنا التعلم واالزدهار فيها .ستلبي أموال السندات المالية
2 االحتياجات الفورية من خالل توفير مداخل أمن بأفضل الممارسات للمدارس التي ال تمتلكها بعد ،وتوسيع
المدرسية لعام  020
المطابخ لخدمة المزيد من الطالب بشكل أفضل ،وتحديث أنظم ة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء القديمة لبيئات مدرسية أ كثر
ل متعددة السنوات للسنة المالية  2022ليعتمدها مجلس
صحة .ستضع مدارس أرلينغتون العام ة خطة لتحسين رأس الما 
المدارس في يونيو  ،2021والتي ستستمر في التخطيط لموا كبة االزدياد المتوقع لعدد الملتحقين في السنوات المقبلة.

كيف تعمل مدارس
أرلينغتون العام ة مع حكومة
مقاطعة أرلينغتون لتلبية
احتياجات عدد الملتحقين
المتزايد وقدرة استيعاب
المدارس؟

تلتز م مدارس أرلينغتون العام ة بمواصلة التعاون الوثيق مع مقاطعة أرلينغتون ،والتي تتمتع بتصنيف سندات من الدرجة األولى،
لمعالجة ازدياد معدالت عدد الطالب الملتحقين في أرلينغتون بنجاح .تلتز م مدارس أرلينغتون العام ة بجميع السياسات المتعلقة
بالديون التي سنتها مقاطعة أرلينغتون .تعمل مدارس أرلينغتون العام ة عن كثب مع اللجنة االستشارية المشتركة للمرافق في
مقاطعة أرلينغتون التخاذ نهج شامل لمراجعة ومعالجة االحتياجات المستقبلية لمقاطعة أرلينغتون ،ال سيما التحديات الناجمة
عن االزدياد المستمر في عدد الملتحقين.

كيف تفيد السندات المالية
المدرسية سكان مقاطعة
أرلينغتون الذين ليس لديهم
أطفال ملتحقون بمدارس
أرلينغتون العامة؟

على الرغم من أنه ليس لدى جميع السكان أطفال ملتحقون حال ًيا بمدارسنا ،فإن الذين ليس لديهم طالب في الوقت الحالي
ن مدارس أرلينغتون العام ة والعائالت التي تخطط إللحاق طالب بمدارس أرلينغتون
يشملون العائالت التي لديها خريجون م 
ً
مستقبل .تفيد االستثمارات التي تحافظ على نظامنا المدرسي القوي جميع من في أرلينغتون بطريقتين رئيسيتين:
العامة
ق مدارس أرلينغتون العام ة ألكثر من 58,000
1.االستخدام المجتمعي لمرافق مدارس أرلينغتون العام ة ُ -تستخدم مراف 
ن بأكمله ،بما في ذلك :العضوية المجتمعية في مرافق األلعاب المائية؛ والبرامج
ع أرلينغتو 
ساعة سنو ًيا من قِبل مجتم 
المسائية وبرامج عطالت نهاية األسبوع التي تديره ا إدارة الحدائق والترفيه بمقاطعة أرلينغتون؛ ومخيمات العطالت
والمخيمات الصيفية عندما ال تكون المدارس تعمل؛ ومجموعة واسعة من المعارض المجتمعية والفعاليات الفنية
والتجمعات الخاصة األخرى.
2.التأثير االقتصادي  -يؤثر تمويل تسيير األعمال المدرسية وتحسينات رأس المال على مستقبل مقاطعة أرلينغتون،
بغض النظر عما إذا كان لدى الساكن حال ًيا أطفال ملتحقون بمدارس أرلينغتون العامة أم ال .وجدت دراسة أجراها الخبير
االقتصادي د .مايكل والدن ( )Michael Waldenعام  2013أن كل مليون دوالر يتم إنفاقها على خطط تحسين رأس المال
ب
الخاصة بمدارس أرلينغتون العام ة ارتبطت بتوفير  10.4وظيفة في أرلينغتون .عالوة على ذلك ،أدى تحسن أداء طال 
مدارس أرلينغتون العام ة إلى زيادة قيمة الممتلكات والعائدات الضريبية .في اآلونة األخيرة ،أشارت شركات كبيرة مثل نستله
ً
عامل رئيس ًيا في قرار افتتاح مكاتب في أرلينغتون.
( )Nestléوأمازون ( )Amazonإلى أن جودة النظام المدرسي كانت

أين أجد المزيد من
المعلومات؟

تتوفر معلومات عن السندات المالية المدرسية لعام  2020وجميع المشاريع المخطط لها في خطة تحسين رأس المال الخاصة
بمدارس أرلينغتون العام ة )(CIPللسنة المالية  2021على اإلنترنت من خالل.www.apsva.us/CIP/

كيف يمكنني دعم السندات
المالية المدرسية لعام
2020؟

ستكون السندات المالية المدرسية لعام  2020متاحة لالقتراع االنتخابي في  3نوفمبر 2020 .هناك ثالث طرق للتصويت:
•التصويت مبك ًرا :اختر من بين خمسة مواقع في أرلينغتون اعتبا ًرا من  18سبتمبر 2020
•عن طريق البريد :طلب بطاقة اقتراع في موعد أقصاه  23أ كتوبر 2020
حا حتى  7مسا ًء في  3نوفمبر 2020
•شخص ًيا :في مكان االقتراع الخاص بك  -تفتح أماكن االقتراع من الساعة  6صبا ً
للعثور على المواقع أو طلب بطاقة اقتراع عبر البريد ،قم بزيارة :vote.arlingtonva.us

apsva.us/CIP

لويس توماس كونتز (Lois Thomas Koontz)  (ltkk@hotmail.com) 
الرئيسان المشاركان المسؤوالن عن السندات المالية المدرسية لعام  :2020ومايلز ميسون ((milesandlara@comcast.net) )Miles Mason

