
تعتمد المناطق التعليمية على التمويل الحكومي والمحلي لدعم وصيانة مدارسها. في 5 نوفمبر  )تشرين الثاني( 2019، سيُطلب من 
سكان مقاطعة المدارس في فريدلي التصويت على سؤال اقتراع لتوفير تمويل تعليمي إضافي لمدارس فريدلي.

استبيان الرسوم 2019
حقائق سريعةالتشغيلية لعام 

الفيدرالية لماذا نطلب هذا اآلن؟ والمساعدات  الحكومي  التمويل  على  العامة،  المدارس  مناطق  جميع  مثل  مثلها  فريدلي،  تعتمد 
والضرائب المحلية لتوفير التعليم ألصغر أفراد المجتمع.

نظًرا ألن المدارس العامة في فريدلي هي منطقة 
كمية  ذات  )مقاطعة  الثروة  منخفضة  ذات مدرسة 
فإن  التجارية/العقارات(،  األعمال  من  محدودة 
من  بكثير  أقل  منطقتنا  في  تلميذ  لكل  التمويل 
إيرادات  في  الكبرى.  والمدن  الحكومية  المعدالت 
الرسوم التشغيلية القائمة على االقتراع حاليًا، تتلقى 
إيرادات  من  تلميذ  لكل  دوالر   911.43 فريدلي 
دوالر   1,357 الحكومي  المتوسط  ويبلغ  الرسوم. 
لكل تلميذ ومتوسط دعم المدن الكبرى هو 1,687 
دوالر. ويحصل طالبنا على أقل من 400 دوالر 
في  التعليمية  المناطق  من  العديد  من  تلميذ  لكل 
تلميذ  لكل  أمريكي  دوالر  وأكثر من 700  الوالية 
من العديد من المناطق التعليمية في المدن الكبرى.

بينما تستمر تكلفة التعليم في االرتفاع، لم تزداد قيمة تمويل التعليم لتغطية التكاليف المتزايدة. ولذا تم تغيير الرسوم التشغيلية الحالية الخاصة بنا والتي بلغت 187.43 
دوالر في عام 2015 ولم تشمل التضخم. وتزداد الرسوم سنويًا بمعدل 570,000 دوالر.

إن تمويل الرسوم غير كاٍف للحفاظ على تلبية االحتياجات التشغيلية للمنطقة، مثل برامج الطالب والموظفين وأحجام الفصول الدراسية وأنشطة الطالب ودعم الطالب 
الذين يحتاجون إلى خدمات الصحة العقلية.

وعلى الرغم من أن تمويل الدولة قد زاد بشكل ضئيل على مدار السنين الماضية، إال أنه لم يغطي التضخم وتكلفة التمويل الكامل لالحتياجات التعليمية للطالب. وفي 
فريدلي، قد يساعد التمويل الكافي في تلبية احتياجات التعلم األكاديمي واالجتماعي لجميع الطالب.

تقوم المدارس العامة في فريدلي على أحد أنظمة رسوم التشغيل األقل تكلفة القائمة على االقتراع في المناطق التعليمية ما سبب هذا التغيير؟
المجاورة والمماثلة في الحجم.
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المناطق التعلیمیة

 911
دوالر

أعلى من متوسط المدن الكبرى 1,687 دوالر أعلى من المتوسط الحكومي 1,357 دوالر أقل من متوسط التمویل الحكومي والمدن الكبرى
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مقارنة الرسوم التشغيلية المعتمدة على االقتراع

متوسط فريدلي 
الحالي إليرادات 
911 دوالرالتمويل لكل تلميذ

المتوسط 
الحكومي لكل 

1357 دوالرتلميذ
متوسط المدن 

الكبرى لكل 
1687 دوالرتلميذ

في حالة الموافقة، ستّدُر اإليرادات اإلضافية مبلغ 1250 دوالر لكل إيرادات تلميذ في المقاطعة. بينما ال يزال 
هذا التمويل الجديد أقل من المتوسط الحكومي البالغ 1,357 دوالر ومتوسط المدن الكبرى البالغ 1,687 دوالر 

لكل تلميذ، إال أنه سيساعد في الحفاظ على بعض البرامج األكاديمية وخدمات الدعم للطالب.

إلغاء واستبدال الرسوم الحالية البالغة 187.43 دوالر لكل تلميذ، واستبدالها 
برسوم جديدة بقيمة 497.43 دوالر لكل تلميذ على مدار السنوات العشر القادمة.

ما المطلوب منكم اآلن؟

استثمر في مستقبل أبناءك

المدارس العامة في فريدلي



إذا تمت الموافقة على االستفتاء، فسيتم استثمار األموال في:

ما هي العناصر التي يتم تمويلها؟

ما هي التكلفة؟

/شهر
لكل

دوالر 150,000
متوسط قيمة المنزل في فريدلي

دوالر 7.33

تأثیر الضرائب على أصحاب المنازل
شھریًا سنویًا قیمة المنزل

4.92 دوالر
7.33 دوالر
9.75 دوالر
12.17 دوالر
14.67 دوالر

59 دوالر
88 دوالر
117 دوالر
146 دوالر
176 دوالر

100,000 دوالر
150,000 دوالر
200,000 دوالر
250,000 دوالر
300,000 دوالر

أموال  فريدلي  في  العامة  المدارس  تدير 
دوالر  كل  مقابل  بحكمة.  الضرائب  رسوم 
تتلقاه فريدلي، تقدم 90 سنتًا في صورة دعم 
مباشر للطالب والفصول الدراسية. إذا تمت 
الموافقة على االستفتاء، فسوف تزيد ضريبة 
 150,000 بقيمة  منزل  كل  على  األمالك 
منطقة  في  المنزل  قيمة  متوسط  أو  دوالر، 
مدرسة فريدلي، بمبلغ 88 دوالًرا سنويًا، أو 

7.33 دوالًرا شهريًا.

ما هو مكان وموعد االقتراع؟

 تاريخ االقتراع 
5 نوفمبر 2019

 يقوم جميع سكان مقاطعة فريدلي بالتصويت في
مركز فريدلي المجتمعي

6085 7th Street NE, Fridley, MN 55432
سيتم فتح صناديق االقتراع من الساعة 7 صباًحا إلى الساعة 8 مساًء.

هل لديكم أي أسئلة؟

للحصول على معلومات إضافية، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:

www.fridley.k12.mn.us/levy2019 :يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني

اتصل بنا لطرح أي أسئلة قد تكون لديك:

تود تيلونج
مدير الشؤون المالية والعمليات

763-502-5004 
levy2019@fridley.k12.mn.us :البريد اإللكتروني

المسؤولية المجتمعية

تتحمل مقاطعة المدارس في فريدلي المسؤولية المجتمعية بشأن التخطيط واإلنفاق 
الدقيقين للتمويل الضريبي.

مدخالت المجتمع

98%
االتفاق على أن المدارس 
القوية تشكل جزًءا مهًما 

من المجتمع القوي.

معلمونا،
طالبنا،

ومجتمع المدرسة الصغير

أفضل ثالثة نقاط عن المدارس 
العامة في فريدلي هي:

في استطالع مجتمعي أُجِري في مارس 2019، 
حدد أعضاء المجتمع األولويات التالية:

يستحق طالب فريدلي كل فرصة للنجاح تماًما  	n

مثل الطالب اآلخرين في جميع أنحاء الوالية

ضمان توفير عدد كاٍف من المعلمين  	n

والموظفين

االستثمار في البرامج األكاديمية والفرص  	n

التي تُعد الطالب لاللتحاق بالتعليم الجامعي 
ومواءمة سوق العمل

تعزيز التعلم العاطفي االجتماعي وخدمات  	n

الصحة العقلية للطالب
الحفاظ على أحجام الفصول أصغر 	n

ماذا لو فشل االستفتاء؟

تخفيض عدد الموظفين  

الحد من البرامج والخدمات الطالبية  

زيادة أحجام الفصول  

الحد من األنشطة الطالبية بعد المدرسة  

سيتعين على المقاطعة التفكير في خيارات صعبة مثل:

للتصويت المبكر/الغيابي، يرجى زيارة موقع مقاطعة أنوكا على الموقع 
anokacounty.us/elections اإللكتروني

الحفاظ على مستويات التوظيف الحالية  

الحفاظ على أحجام الفصول الحالية  

الحفاظ على البرامج األكاديمية التي تعزز وتقوم بإثراء تعلم الطالب  

الحفاظ على برامج وخدمات دعم الطالب بما في ذلك خدمات الصحة   
العقلية

تم اإلعداد والدفع بواسطة المدارس العامة في فريدلي )ISD 14(. ولم يتم توزيع هذا المنشور نيابة عن أي مرشح أو سؤال اقتراع.


