
 

 

 

كيف سيساعد التمويل من  

 2022السندات المدرسية 

في تلبية احتياجات  

 المدارس في أرلينغتون؟ 

وتحديثها  يقسم المدرسللتحسين البنية التحتية الحالية ل وثابتًااستثماًرا سنويًا  2022ستمول صناديق السندات المدرسية لعام 

ة تدعم المدرسي  اتالسندأن كما  .مهنيالذي طال انتظاره في مركز أرلينغتون ال ةالجديدنشأة لبناء المالمرسومة وتمويل الخطة 

كأولوية مستمرة. تشكل المشاريع  الحالية  هالمواصلة التحسينات والتحديثات لمرافقوضعتها مدارس آرلينغتون العامة الخطط التي 

للطالب بتناول وجبات عالية  حديثها تم ت ي التي تعزز صحة الطالب وسالمتهم معظم األعمال المحددة. ستسمح المطابخ التي 

األمان ممر تحديثات المدخل ووستكون الجودة تشمل المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة التي يتم تحضيرها في الموقع.  

 جميع الزوار في المكتب الرئيسي.دخول ضمان تسجيل واجبة التطبيق وفي الوقت نفسه مع معايير السالمة واألمن ال ة متوافق

 

كيف تعمل السندات 
 المدرسية؟ 

 

، هي قروض طويلة األجل توزع تكلفة التحسينات الرأسمالية الرئيسية أسرة الرهن العقاري الذي يحصل عليه فرد أو  شأنها شأن  السندات،  

استثمارات طويلة األجل )مثل بناء المدارس( إلى توزيع التكلفة بين دافعي ن أجل  م بواسطة السندات  على عدد من السنوات. يؤدي الدفع 

 لمدارس.في ا   مستمر الضرائب الحاليين والمستقبليين الذين سيستفيدون من االستثمار ال

 

 

 
  كيف سيتم استخدام أموال

 ؟ 2022السندات المدرسية 

 

 مليون دوالر للمشاريع التالية:  165.01  لا سيتم استخدام مبلغ
 • مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تشمل التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والكهرباء واإلضاءة    

 مليون دوالر 16.8 التمويل:  - واألسقف والنوافذ       
   ولتوفير واجبة التطبيق وتجديدات المطبخ لتلبية معايير السالمة واألمن المان مر األمدخل/مالتحديثات  •   

  4.12تم إدراج كان قد مليون دوالر ) 16.36التمويل:  - صحية معدة في الموقع للطالب.  وجبات      

 على السندات المدرسية(  2021في استفتاء   من قبلمليون دوالر      
 منشأة حديثة لدعم   بناءل Arlington Career Center مركز آرلينغتون المهني مشروع •       

 ( المتفرغين Arlington Career Center  مركز آرلينغتون المهني الطالب لطالبتعلم         

 المسجلين في دورات التعليم  مدارس آراينغتون العامةوالطالب من جميع المدارس الثانوية التابعة ل        

 دوالر مليون  135.97التمويل:  – مركز آرلينغتون المهني( في CTEالمهني والتقني )        

 

 

 

  ةالمدرسي  اترتبط السندتكيف 

 ؟خطة تحسين رأس المال ب

ل مجموعة متنوعة   165.01على مبلغ  2022لسندات المدرسية للعام اكان استفتاء   ِّ مليون دوالر وهو سيمو 

، بما في  32-2023من المشاريع الرأسمالية لمدارس آرلينغتون العامة في خطة التحسين الرئيسية للسنة المالية 

مول بعض المشاريع  ست  2022 لسنة  ةالمدرسي  اتمركز أرلينغتون المهني الجديد. في حين أن السند ذلك 

للسنة المالية   فإن خطة التحسين الرئيسية ، 2023-2023الواردة في خطة التحسين الرئيسية للسنة المالية 

على مدار  غتون العامة  قائمة حاليًّا في مدارس آرلينمشاريع في مرافق تركز بشكل أساسي على   2023-2023

 . يةة مستقبليمدرس سندات ، بما في ذلك ا من مصادر تمويل مختلفةسنوات ويتم تمويله 10فترة 

 األموال على النحو التالي:  2023-2023تخصص خطة التحسين الرئيسية للسنة المالية 

 لمدى.  ا٪ لتحسيينات لمرافق قائمة، دون شمولها ألي تمويل مستقبلي لخطة التجديد بعيدة   55•      
 للسيارات(  واقف ، ملعب)مبنى جديد، م  مركز آراينغتون المهني٪ لمشروع   45•         
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  ية لسندات المدرس ل مليون دوالر  165.01نوفمبر ، سيُسأل ناخبو أرلينغتون عما إذا كانوا سيوافقون على مبلغ  8،  في يوم االنتخابات 
School Bonds لخدمة    ة جديد نشأة م   ية المدرس  اتسند ال ل مو  ت ، س لتحسين البنية التحتية للمدارس الحالية وتحديثها. باإلضافة إلى ذلك

مدارس آرلينغتون  طالب من جميع المدارس الثانوية التابعة ل ، والمتفرغين  Arlington Career Center  مركز آرلينغتون المهني  طالب
ة وتحديثها لتلبية  يمرافق المدرسال صيانة   ة المدرسي اتضمن السند ت   في المستقبل.بالمدارس ، واالستعداد لنمو االلتحاق  APS العامة 

ألنها تؤدي دوًرا مزدوًجا   APS مدارس آرلينغتون العامة  االحتياجات المتغيرة للطالب، ودعم التعليم عالي الجودة، واالستثمار في مرافق 
 ة ألغراض المجتمع المختلفة. كأصول مجتمعية مستخدم 

apsva.us/CIP      



 
 

 

 

 

 
مدارس    ما هي مشاريع

التي تم  آرلينغتون العامة  

 استكمالها بسندات سابقة؟ 

 

مدرسية قائمة، فضالً عن   ٍ  دعم تجديدات وتوسعات مبانكانت السندات السابقة التي وافق عليها مجتمع أرلينغتون مفيدة في 

 إنشاءات جديدة، بما في ذلك أحدث المشاريع التالية:

   مدارس بوسطن العامة  مركز تعليم ، الذي كان سابقًاWashington Libertyالثانوية في ملحق للمدارس مقعد  600إضافة  • 

 ( 2022)افتتح في أغسطس    

 ( 2021)افتتحت في أغسطس  Cardinal Elementary Schoolبناء مدرسة   •

 ( 2021تجديد مرفق موظفي النقل )افتتح في مارس  • 

 ح تافت اتم و 2019وتجديدها )تم افتتاح التجديد في سبتمبر   Dorothy Hamm Middle Schoolإضافات إلى مدرسة • 

 (2020اإلضافة في سبتمبر    

 ( 2019)افتتح في سبتمبر  Shriverو  H-B Woodlawnإليواء برامج  The Heightsبناء  • 

 (2019)افتتحت في سبتمبر  Alice W. Fleet Elementary Schoolبناء مدرسة  • 

 (2018في يناير   اكتملت) Abingdon Elementary إضافة وتجديد لمدرسة • 

 ( 2016في خريف  ت)اكتمل   McKinley Elementaryمدرسة في تجديد وتوسعات أعمال  • 

 ( 2015)افتتحت في خريف  Discovery Elementary Schoolبناء مدرسة  • 

 

كيف تأثرت عملية التخطيط  

لتحسين رأس المال في  

  مدارس آرلينغتون العامة

 ؟ COVID-19 بجائحة

رد فعل على بشكل أساسي تمثل ال وخالل عقد  خطة تحسين رئيسية، وهي أول 32- 2023لسنة المالية ل خطة التحسين الرئيسيةتركز 

. في محاولة لتزويد الطالب ببيئات تعليمية عالية  ينغتون العامة وعافيتهممدارس آرل ، على نجاح طالبالملتحقين الطالب أعداد زيادة 

على وجه التحديد   ثابتاألولوية لالستثمار السنوي وال 32- 2023لسنة المالية ل خطة التحسين الرئيسيةعطي  ت الجودة تدعم تعلمهم، 

. توضح  مهنيوخطة لبناء المنشأة الجديدة التي طال انتظارها في مركز أرلينغتون ال يقسم المدرسللتحسين وتحديث البنية التحتية الحالية ل

مدارس ات لمرافق ث ي دلمواصلة التحسينات والتح امةمدارس آرلينغتون العكيف تخطط  32- 2023لسنة المالية  ل خطة التحسين الرئيسية

 . تشكل المشاريع التي تعزز صحة الطالب وسالمتهم معظم األعمال المحددة.دائمةالحالية كأولوية  آرلينغتون العامة

 

كيف تعمل مدارس  

أرلينغتون العامة مع حكومة  

مقاطعة أرلينغتون لتلبية  

االلتحاق  طلبات  ‘احتياجات 

  المدرسيةات  والقدر

 ؟ المتزايدة 

 

، لتلبية احتياجات  للسندات AAA، الحاصلة على تصنيف مقاطعة آرلينغتون بمواصلة التعاون الوثيق مع  مدارس آرلينغتون العامة ملتزمة

بجميع السياسات ملتزمة  ومدارس آرلينغتون العامةتدعم تعلم الطالب بشكل فعال.  ، وهي مرافق بنجاحللمرافق المدرسية  آرلينغتون 

مراجعة اً لي  لولجان استشارية وتتبع نهًجا شمعن كثب مع  مدارس آرلينغتون العامةمقاطعة أرلينغتون. تعمل  الصادرة عن المتعلقة بالديون 

 الرئيسية. تحسينات الرلينغتون المستقبلية لتمويل آومعالجة احتياجات مقاطعة 

 

 

 

 

السندات    ما جدوى

سكان أرلينغتون  لالمدرسية 

الذين ليس لديهم أطفال  

مدارس    مسجلين في

 ؟ أرلينغتون العامة 

 

لديها  أسًرا  ين ليس لديهم طالب اليوم يشملون  ، فإن أولئك الذمدارسنا طفااًل مسجلين حالًيا في  على الرغم من أنه ليس لدى جميع المقيمين أ

االستثمارات التي تحافظ إن  .  مدارس آرلينغتون العامةتخطط لتسجيل طالب المستقبل في  أسًرا  و  ين من مدارس آرلينغتون العامة خريج

 رئيسيتين: رلينغتون بطريقتين  آالجميع في  ا تفيدقوي  المدرسي  على نظامنا

ساعة سنوًيا من    58,000أكثر من    مدارس آرلينغتون العامةتستخدم مرافق    -   مدارس آرلينغتون العامةاستخدام المجتمع لمنشآت   .1

نهاية    عطلبرامج  لمجتمع في مرافق األحياء المائية؛ البرامج المسائية واأبناء  ، بما في ذلك: عضوية  بأكمله  رلينغتون آقبل مجتمع  

تديرها   التي  أثناء  ؛  Arlington County Parks and Recreationمؤسسة  األسبوع  الصيفية  والمعسكرات  العطل  ومعسكرات 

  واسعة من المعارض المجتمعية والفعاليات الفنية واالجتماعات الخاصة األخرى.  سلسلةوالمدرسية؛ العطل 

 سية على مستقبل مقاطعة أرلينغتون، بغض النظر عما إذا  ئي والتحسينات الر يؤثر تمويل العمليات المدرسية - التأثير االقتصادي  .2

من قبل الخبير االقتصادي    2013. وجدت دراسة أجريت عام  مدارس آرلينغتون العامة أم الكان لدى المقيم حالًيا أطفال مسجلين في  

التابعة لوكالة األنباء الجزائرية كان مرتبًطا    يةالرئيستحسين  العلى خطط    تُنفق أن كل مليون دوالر     Michael Waldenالدكتور

أداء طالب  يفة في أرلينغتون. عالوة على ذلكوظ  10.4بخلق   العامة، أدى تحسن  ال  مدارس آرلينغتون  قيمة   عقارات إلى زيادة 

كانت عامالً تعليمي  النظام الوأمازون إلى أن جودة   مثل نستله  ىشركات كبر أشارت  ،  في اآلونة األخيرةوواإليرادات الضريبية.  

 مكاتب في أرلينغتون.  فتح رئيسياً في قرار 

أين أجد المزيد من  

 المعلومات؟ 

 

خطة التحسين الرئيسية لمدارس وجميع المشاريع المخطط لها في  2022عام لمعلومات عن السندات المدرسية ل هناك

 . www.apsva.us/CIP الموقع اإلنترنت علىعبر متاحة  3220- 2023لسنة المالية آرلينغتون العامة ل

 
سندات  أن أدعم ال كيف يمكنني 

 ؟ 2022ة يمدرسال 

 . هناك ثالث طرق للتصويت:2021نوفمبر  2االقتراع االنتخابي في السندات المدرسية موضوع كون ت س

 2022سبتمبر  23رلينغتون بدًءا من آالتصويت مبكًرا: اختر من بين خمسة مواقع في   •      

 2022أكتوبر  28بالبريد: طلب اقتراع بحلول  •      

 2022نوفمبر  8 من يوممساًء.  7صباًحا حتى  6مفتوح من الساعة  -: في مكان االقتراع حضوري ا •      
 vote.arlingtonva.usبر البريد، قم بزيارة: للعثور على المواقع أو طلب اقتراع ع

 

 

 

apsva.us/CIP          

https://www.apsva.us/CIP
http://vote.arlingtonva.us/

