مدارس

وورن الـمــوحــدة

ال يوجد زيادة في ضريبة العقار

ألشكر الجزيل لمجتمعنا و الذي ساندنا في
تحقيق االنجازات الفائقة لمدارس وورن الموحدة

ِانشــــاء مستقبــال دينـاميكيــا

ال يوجد زيادة في ضريبة العقار
و ِانمــا مجرد تجديد

• لقد تم منح ثالثة عشر مدرسة من مدارس وورن الموحدة الشريط االزرق داللة على اِنها مدارس مثالية
• كما تم منح مدرستي كازينو  Cousino Highو كرين أكرس  Green Acresالشريط االزرق
كمركزين تعليمين مثاليين
• تم تسمية مدرستي سترلنك هايتس  Sterling Heightsو ثانوية وورن مات  Warren Mottأفضل
مدرستين ثانويتين مقارنة بالمدارس الثانوية االمريكية في االخبار االمريكية و التقرير العالمي
• كما تم تسمية ثانوية سترلنك هايتس اِحدى أفضل الثانويات الموجودة في أمريكا من قبل االخبار االسبوعية
• تم تقديم منح دراسية مالية رياضية و أكاديمية للطلبة من خريجي عام  2016مبالغ قدرها
$18,288,150
• تعتبر مدارس وورن من المدارس المعتمدة دوليا من قبل التعليم العالي و تعتبر من المراكز التعليمية ذو
الجودة العالية.

للمزيد من المعلومات ،نرجو زيارة الوقع www.wcskids.net:

/2أيار :2017/يوم التصويت بنعم لصالح هذا القرار

الرجـاء تذكروا ان تصوتوا يوم الثالثاء 2017/5/2
للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع:
www.wcskids.net

تذكــروا أن تصوتوا

B

77%
مصادر مالية من الوالية
و الحكومة الفدرالية
يدفع كرواتب للمعلمين
و المدراء و الكادر العامل
و المدربين الرياضيين
و أخرين

تفصيل أجزاء
الميزانية :

ماذا نعني بعدم زيادة الضريبة -أي
الزيادة هي صفر
لمـاذا سنقوم بتجديد هذا البند الضريبي؟

كيفية اِستخدام و تقسيم االموال
الضريبة

23%r

 %40يأتي من ضريبة عقار المنازل

المصادر المالية
و التي نعمل
بها  10سنوات
و التي تنتهي
عام 2017

 %60من االعمال و االيجارات و
العقارات الغير خاضعة للسماح
الضريبي

بدون هذا المورد المالي ،ستخسر مدارس وورن حوالي  %23من
التمويل الكلي و الذي سيؤثر بصورة سلبية على عدد الطلبة
في الصف و التجهيزات و تعيين الكادر و فرص تعليمية اضافية

كيف يختلف هذا عن
السندات المالية لترميم
المدارس و المقررة لـ 20عام؟

لتطوير التكنلوجيا
و تسهيالت وسائط
النقل
و المعدات
االخرى

تقوم هذه السندات على تأمين السالمة و االمن للطلبة و تعزيز
التكنلوجيا و اِجراء و تسهيل اِدخال التحسينات الالزمة لكافة
المدارس التابعة لمدارس وورن الموحدة.
ال يمكننا اِستخدام هذه االموال نحو تأمين المصاريف السنوية
للمدارس و التي تبقي على اِستمرار المدارس مثل دفع اجور
المعلمين و المدراء و الكادر االخر العامل و المدربين الرياضيين
للطلبة و اِجور الماء و الكهرباء و غيرها و القرطاسية للصفوف
المدرسية و غيرها من االمور االخرى.

لقد صوت مجتمع مداس وورن في عام  2007بنعم لتجديد هذا البند الضريبي و اِبقاء ميزانية
مدارس وورن الموحدة بصورة ثابتة و متوازنة لمدة عشر سنوات متتالية.
نظرا للمسؤولية المالية الدارة مدارس وورن الموحدة ،فاِن تجديد هذا البند بدون زيادة الضريبة
هو أمر ضروري .اِنه الوقت المناسب ليقوم المجتمع بالتصويت العادة تجديد هذا البند الضريبي و
لمدة عشر سنوات قادمة للمحافظة على جودة التعليم و نحن نحضر طلبتنا لدخول الجامعات و
المعاهد المهنية و فرص العمل و غيرها من االمور االخرى

تذكروا أن تصوتوا يوم الثالثاء 2017/5/2
للمزيد من المعلومات زوروا موقعننا االلكترونيwww.wcskids.net :

