
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تون   سُیصوِّت  نوفمبر،  2  الموافق  االنتخا�ات  یوم  في   للحفاظ  دوالر  ملیون   23.01  �قیمة  مدارس   سندات  إصدار  على  الموافقة  على  أرلینغتون   في  الُمصوِّ
 لعملیات   المدرسیة  مرافقنا  تخضع .  أرلینغتون   مقاطعة  في  الطالب   تسجیل  معدالت  في  المتواصل  النمو  والستیعاب  وتحسینها،  المدرسیة  التحتیة  البنیة  على

 التحتیة   البنیة  في  مجتمعنا  استثمار  وحما�ة  نقدمه،  الذي  الجودة   عالي  التعلیم  على  والحفاظ  لطالبنا،  المتغیرة  االحتیاجات  تلبیة  أجل  من  وتحدیث  صیانة
 .لمدارسنا

 
 

 من   القادم  التمو�ل   سیساعد  كیف
 في   الصادرة  المدارس  سندات

 احتیاجات   تلبیة  في  2021  عام
 أرلینغتون؟  مدارس

 

  لتلبیة  التحتیة البنیة في استثمارات ضخ في محدودة موارد استخدام) APS( التعلیمیة للمدیر�ة ُتتیح 2021 سندات من القادمة األموال
  التخطیط   في)  APS(  التعلیمیة  المدیر�ة  االستثمارات  هذه  ستساعد  حیث.  المدرسیة  المرافق  تحسین  طر�ق  عن  الطالب  احتیاجات

ت .  فیها  واالزدهار  التعلم  الطالب  �ستطیع  وداعمة  وصحیة  آمنة  تعلم  بیئات  لتوفیر   خطته  اعتماد  على  �الموافقة  المدارس  مجلس  صوَّ
 احتیاجات  لتلبیة  دوالر  ملیون   156.71  تخصیص  تضمنت  التي  ،2024-2022  المالیة  األعوام  في)  CIP(  الرأسمالیة  للتحسینات

 . التحتیة والبنیة المدارس
 

�سیر   و�یف  السندات؟  هي  ما 
 األمر؟ 

م  األجل   طو�لة  قروض  السندات    أو   فرد  �أخذها  التي  العقاري   الرهن  قروض  ذلك   في   وتشبه   أعوام،  عدة  على  الكبرى   الرأسمالیة   التحسینات  تكلفة  ُتقسِّ
م  السندات  طر�ق  عن)  المدارس   بناء   مثل(   األجل  طو�لة  االستثمارات  تكلفة  سداد.  أسرة    الذین  والمستقبلیین؛   الحالیین  الضرائب  دافعي  على  التكلفة  ُ�قسِّ

 .المدارس  في  المتواصل  االستثمار من سیستفیدون 
 
 
 
 

من   القادم  التمو�ل  سُیستخدم  فیم 
عام   في  الصادرة  المدارس  سندات 

 ؟ 2021

 : واألمن والسالمة  المرافق  تحسینات مشار�ع في دوالر ملیون   23.01 مبلغ  سُیستخدم
  المدرسي   الغداء  برنامج  متطلبات  لتستوفي   المطا�خ  تحدیث ).  سوانسون   راندولف،  درو،   كامبل،(   مدارس  4  في  المطا�خ  تجدید •

:  التمو�ل  مبلغ . وتحسینها الخدمة  خطوط وتهیئة المدرسة داخل  الطعام لتخز�ن منشأة  توفیر  تتضمن التي الوطني؛
 دوالر   10,650,000

 برانش،   لونج  النجستون،  بوسطن،-هوفمان  �ینمور،  كامبل،(  مدارس  6  في  األمني  الفحص  مسارات  إنشاء/المداخل  تجدید •
:  التمو�ل  مبلغ  .الرئیسي  المكتب  لدى   دخولهم  الزوار  تسجیل  وضمان.  الحالیة  واألمن  السالمة  معاییر  الستیفاء)  سوانسون 

 دوالر  970,000
 برنامج   لطالب   الوصول  تیسیر   وسائل  وتر�یب   األرض،  تحت  سیارات   موقف  على  لیحتوي "  بیلدنج  هایتس"  مبنى  تجدید •

 دوالر   11,390,000: التمو�ل  مبلغ . استخدامه  والمجتمع  المدرسة على للتیسیر العشبي الملعب و�نارة ،"شرا�فر"
 

 

نمو   توقعات  هي  تسجیل  ما 
مدارس   مدیر�ة  في  الطالب 
التعلیمیة   العامة  أرلینغتون 

)APS ؟( 

 الفعلیة   الموالید  أرقام  على  مبنیة)  APS(  التعلیمیة  المدیر�ة  في  التسجیل  توقعات
  السا�قة   الصفوف  انتقال  ومعدالت  المستقبلیة،  البناء  أعمال  وافتراضات  والُمتوقَّعة،
  تسجیل   توقعات)  APS(  التعلیمیة  المدیر�ة  ُتصدر  ما  عادة.  المستقبل  في   المستمرة

) APS(  التعلیمیة  المدیر�ة  شهدت.  التخطیط  أغراض  في  الستخدامها  أعوام  10  لفترة
  2019  �خر�ف  مقارنة  2020  خر�ف  في  التسجیل  معدالت  في  متوقع  غیر  انخفاًضا

 جائحة  تأثیر  �سبب  وذلك  ؛2022-2021  الدراسي  للعام  الماضي  العام  توقعات  وفي
 .المدارس في  التسجیل على 19-�وفید فیروس

 

 
 

 

الُمخطَّط   األخرى  المشار�ع  هي  ما 
 تمو�لها من السندات المستقبلیة؟

ل  إضافیة مشار�ع  أرلینغتون  مدارس لمجلس 2024-2022 المالیة  األعوام في)  CIP(   الرأسمالیة التحسینات  خطة  تتضمن .  القادمة  األعوام  في  سُتموَّ
 :یلي ما اإلضافیة  المشار�ع  تلك ومن

  تحدیث . المدارس  في  الهواء وترشیح  التهو�ة  تحسین  لز�ادة - وتحدیثها ) HVAC( الهواء وتكییف  والتهو�ة  التدفئة  نظم   استبدال •
  استخدام  عبر حجًما األوسع  المشتر�ة  المساحات  في  الهواء ترشیح نظام  وتحدیث  )، MERV-13(   مستوى  أعلى  إلى الهواء مرشحات
 ).HEPA(  الكفاءة  عالي الجسیمات  امتصاص  بنظام تعمل  التي المتنقلة الهواء مرشحات

 .إضافیة مدارس  في  واألمن السالمة  ألغراض والمداخل  المطا�خ  تجدید أعمال  مواصلة •
 ".یور�تاون " ومدرسة"  و�لیامز�رج" ومدرسة" لیبرتي-واشنطن" ومدرسة"   وا�كفیلد" مدرسة  في  - الصناعي  العشب  استبدال •
 أرلینغتون  في الوظیفي  للمر�ز الجامعي الحرم تخطیط •
 .جدید   مكان إلى  الثانو�ة" �ومیونیتي أرلینغتون " مدرسة نقل  - األولى المرحلة  •
 .أرلینغتون  في  الوظیفي للمر�ز  الجامعي الحرم  من التالیة  المراحل  تخطیط  - الثانیة المرحلة  •

 

 
 

apsva.us/CIP 



 

  المدیر�ة   مشار�ع  هي  ما
  التي )  APS(   التعلیمیة 
 سا�قة؟  �سندات  اكتملت

  
 مباني   في  وتوسیع  تجدید  أعمال  دعم  في   وجوهر�ة   أساسیة  أداة   أرلینغتون   مجتمع  اعتمدها  التي  السا�قة  السندات  كانت

 :التالیة األخیرة المشار�ع ومنها جدیدة، مدارس بناء في و�ذلك قائمة مدرسیة
(ر�ید"  مدرسة  مبنى  في  الواقعة  االبتدائیة"  كاردینال"  مدرسة   في  جدیًدا  مقعًدا  725 •  خر�ف  في  توفرت" 

2021.( 
  في   توافرها  المقرر   من" (التعلیمي  المر�ز"  غرض  تغییر  خالل   من  الثانو�ة  المرحلة  في  مقعًدا  600  إضافة  •

 ). 2022 ینایر
  وتوافرت  ،2019  سبتمبر  في  المدرسة  ُفِتَحت(  اإلعداد�ة"  هام  دوروثي"  مدرسة   في  تجدید  أعمال/إضافات •

 ).2020 سبتمبر في اإلضافات
(شرا�فر"  و�رنامج"  وودلون   بي -إتش"  برنامج  الستضافة"  بیلدنج  هایتس"  مبنى  إنشاء •  سبتمبر   في   ُفِتحَ " 

2019.( 
 ).2019 سبتمبر في ُفِتَحت( االبتدائیة فلیت دبلیو ألیس مدرسة إنشاء •
 للمدیر�ة  التا�عة  الثالثة  الشاملة  الثانو�ة  المدارس  جمیع   في  االستیعابیة  القدرة  لز�ادة  داخلیة  تعدیالت  تنفیذ •

 ).مكتملة) (APS( التعلیمیة

  فیروس  جائحة  أثرت  كیف
  تخطیط   عملیة  في  19-كوفید

  الرأسمالیة   التحسینات
 ؟ ) APS(   التعلیمیة �المدیر�ة

  
  19-�وفید  فیروس  جائحة  انتشار  عن   الناجمة  والتشغیلیة  االقتصاد�ة  التحد�ات  مواجهة  العام  هذا)  APS(  التعلیمیة   المدیر�ة  على   كان

-2022  المالیة  لألعوام)  CIP(  الرأسمالیة  للتحسینات  خطتها)  APS(  التعلیمیة  المدیر�ة  جعلت  التحد�ات،  لتلك  واستجا�ة.  وتجاوزها
  خطة   نموذج  من  التحول  هذا.  أعوام  لثالثة)  CIP(  رأسمالیة  تحسینات  خطة  �اعتماد  المقاطعة  قرار  مع  مدتها  في  متوافقة  2024

  التخطیط   في  فعاالً   استخداًما  محدودة  موارد  استخدام)  APS(   التعلیمیة  للمدیر�ة  أتاح  الُمعتاد   أعوام  لعشرة)  CIP(  الرأسمالیة  التحسینات
  وداعمة   وصحیة  آمنة  لبیئات  التخطیط  ومواصلة  وتحسینها،  القائمة   المرافق  على  والحفاظ  الثانو�ة،  المرحلة  في  التسجیل  نمو  الستیعاب
  فیما  تتنافس  احتیاجات   یواجه   أرلینغتون   مقاطعة  إدارة  مجلس   أن   أرلینغتون   مدارس   مجلس  ُیدرك .  واالزدهار   التعلم  فیها  الطالب  �ستطیع

ر  ونحن  صعبة،  مالیة  بیئة  في  التمو�ل  على  للحصول  بینها   احتیاجات   لتلبیة  الموارد  من  االستفادة  على  مًعا  العمل   مواصلة  فرصة  ُنقدِّ
 .ممكنة فعالیة �أقصى  والمجتمع المدارس

  التعلیمیة   المدیر�ة   تعمل   كیف
 )APS  ( مقاطعة   حكومة   مع  

  معالجة   على  أرلینغتون 
  واحتیاجات   المتنامي   التسجیل 

  في   االستیعابیة   القدرة 
 المدارس؟

  
  في   للنجاح   ،(AAA(  سنداتها   تصنیف  یبلغ  التي  أرلینغتون،  مقاطعة  مع   �ثب   عن   التعاون   �مواصلة  ملتزمة)  APS(  التعلیمیة  المدیر�ة

  المتعلقة   السیاسات   لجمیع )  APS(  التعلیمیة  المدیر�ة  وتمتثل .  الطالب   تعلم   �فعالیة   تدعم   مدرسیة   مرافق  توافر   إلى   أرلینغتون   حاجة   تلبیة
 شمولًیا   نهًجا  وتتبع  االستشار�ة،  اللجان  مع  �ثب   عن)  APS(  التعلیمیة  المدیر�ة  وتعمل.  وأقرتها  أرلینغتون   مقاطعة  وضعتها  التي  �الدیون 

 . الرأسمالیة التحسینات تمو�ل إلى المستقبلیة أرلینغتون  مقاطعة  احتیاجات وتلبیة استعراض  في

  بین  تجمع   التي  الصلة  ما 
  الذین   أرلینغتون،   في  المقیمین 

لین  أطفاالً   لدیهم  لیس   في   ُمسجَّ
  ،(APS(   التعلیمیة   المدیر�ة 
 المدارس؟ وسندات

  
لین  أطفاالً   المقیمین   لكل   لیس   بینما    المدیر�ة   من   تخرجوا   أبناء   لها   أسًرا   الیوم   طالً�ا   لهم   لیس   الذین   األفراد  فئة  تتضمن   مدارسنا،  في   حالًیا   ُمسجَّ

  المدرسي   نظامنا   على  تحافظ  التي  االستثمارات .  المستقبل  في )  APS(   التعلیمیة  المدیر�ة  في  طالً�ا  لتسجیل  تخطط  وأسًرا )  APS(   التعلیمیة
 :رئیسیین   لسببین أرلینغتون  في  الجمیع  ُتفید القوي 

  58,000  على   تز�د   لمدة)  APS(   التعلیمیة   المدیر�ة  مرافق   �أكمله  المجتمع  �ستخدم   -)  APS(   التعلیمیة  المدیر�ة  لمرافق   المجتمع   استخدام
  والمرافق   الحدائق  قسم  یدیرها  التي  األسبوعیة  العطلة   و�رامج  المسائیة  البرامج  المائیة،  المرافق  في   المجتمع  أفراد  عضو�ة:  و�شمل   سنوً�ا،  ساعة

  المعارض   من   واسعة  ومجموعة  المدارس،  غلق   أثناء   ُتقام   التي  الصیفیة   والمخیمات   العطالت   ومخیمات  أرلینغتون،  مقاطعة   في   الترفیهیة 
 .األخرى  الخاصة   واللقاءات الفنیة  والفعالیات المجتمعیة 

  شر�ات   وجذب  العقارات،   قیم  وز�ادة  وظائف،   خلق  خالل  من  أرلینغتون   مقاطعة  مستقبل  في  المدارس  عملیات  تمو�ل  یؤثر  -  االقتصادي   التأثیر
  إلى   تؤدي )  APS(   التعلیمیة  للمدیر�ة)  CIP(   الرأسمالیة   التحسینات  خطة   على  تُنفق  دوالر   ملیون   �ل  أن  الطالب   وأظهر.  أرلینغتون   إلى   كبرى 
  التعلیمیة   للمدیر�ة   الجودة  عالیة  والتصنیفات)  APS(   التعلیمیة   المدیر�ة   في  الطالب   أداء   تحسن  وأدى.  أرلینغتون   في  وظیفة   10.4  خلق

 )APS  ( أرلینغتون   إلى   �بیرة   شر�ات  األخیرة   اآلونة  في  القوي   المدرسي   نظامنا  وجذب.  أرلینغتون   في  الضرائب  وعوائد   العقارات  قیم  ز�ادة   إلى  
 جودة   أن إلى الشر�تین �لتا  وأشارت . وأمازون  نستله  مثل

 .أرلینغتون  إلى  مقراتهم  نقل  قرار اتخاذهم في  رئیسًیا عامالً  �انت  المدارس

  من   المز�د  على  أحصل   أین
 المعلومات؟

  
  في )  CIP(   الرأسمالیة  التحسینات  خطة  من  تمو�لها  الُمخطَّط  المشار�ع  و�جمیع  ، 2021  عام  في   الصادرة  المدارس   �سندات  المتعلقة  المعلومات

 .www.apsva.us/CIP:  التالي  الرا�ط على  اإلنترنت عبر متوفرة ) APS(   التعلیمیة  للمدیر�ة 2024-2022 المالیة  األعوام

  سندات   دعم   �مكنني  كیف
  عام   في  الصادرة  المدارس

 ؟ 2021

 :للتصو�ت  طرق  ثالث  هناك .  2021 نوفمبر 02 في  المنعقد  االنتخابي االقتراع في  موجوًدا  المدارس  سندات  على  االستفتاء سیكون  
ت   . 2021 سبتمبر 17  من ابتداءً  أرلینغتون  في  المتوفرة الخمس األماكن من مكاًنا  اختر: مبكًرا  صوِّ

 . 2021 أكتو�ر  21 حتى  اقتراع  ورقة  اطلب:  البر�د  عبر
ص  االقتراع   مكان  في:  الشخصي   �الحضور   ورقة  لطلب  أو  األماكن  لمعرفة.  مساءً   7  الساعة  إلى  صباًحا  6  الساعة   من  والمفتوح  -  لك  الُمخصَّ

 .vote.arlingtonva.us: التالي الرا�ط ز�ارة  ُیرجى البر�د، عبر االقتراع
 

 apsva.us/CIP   ر�بیكا هانتر (  2021الرئیسان المشار�ان لمجلس المدارس فيrhunter0811@gmail.com( 
 )Alistair.watson.2000@gmai.comوألیستیر واتسون (
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