سؤاالت معمول پروژه برنامه ریزی اقدامات مدرسه ای
این پروژه در باره چه موضوعی می باشد؟
به عنوان بخشی از مسئولیت ما برای حفظ کیفیت آموزش در مدارس منطقه ) tviro iDolooh Srdiil no GvorG klE ،ناحیه آموزشی
( naroloGooطرح جامعه بنیادین امکانات )FMP ،را برای شناسایی کلیه امکاناتی که
متحد الک گروو )EGUSD،یک a Gov ilaD
مدارس به آن نیاز دا رند که شامل سازه های کالسهای پیش دبستانی تا دبیرستانی ،سیستم مدارس ،فن آوری آموزی و امکانات مدرسه ای می
باشد ،برنامه ریزی کرده است FMP .نقشه سرمایه گذاری هوشمند در زیرساختهای آموزشی ما می باشد EGUSD .با استفاده از ،FMP
اوراق قرضه امکانات ،به نام اقدام ام ،.را در انتخابات نوامبر  2016برای تامین بودجه حیاتی ترین بخشهای  FMPگنجانده است.
حیاتی ترین نیازهای  FMPناحیه آموزشی چه می باشد؟
 FMPجزئیات دقیقی را در مورد نیازهای منطقه که شامل موارد زیر می باشد ارائه کرده است:
• بهبود ایمنی دانش آموز و سیستمهای امنیتی محوطه مدرسه شامل روشنایی امنیتی ،دوربینهای امنیتی ،حصار امنیتی ،آالرمها و
آب پاشهای آتش سوزی
• تعمیر یا تعویض بامهای فرسوده  ،لوله کشی ،سیستمهای گرمایش و تهویه مطبوع
• بهنگام کردن فن آوری آموزشی در کالسهای درس برای بهبود یادگیری دانش آموزاد در دروس اصلی مانند ریاضی ،علوم ،هنر
و فن آوری
• تامین کالسها و آزمایشگاهها جهت آموزش فنی مشاغل و دوره های فن آوری تا دانش آموزان برای ورود به دانشگاه آماده شده
و بتوانند خود را برای رقابت در یک اقتصاد جهانی آماده نمایند.
• مدرن کردن کالسهای درس ،آزمایشگاهها و امکانات مدرسه برای ایجاد محیط مناسب قرن بیست و یکم برای حمایت از
پیشرفت و موفقیت خوب دانش آموزان و آموزش و فراگیری کارآمد
• بهبود دسترسی دانش آموزان و افراد ناتوان به امکانات مدرسه
چرا حاال؟
مداری  EGUSDقدیمی شده اند .وضعیت کالسهای درس ،فن آوری و امکانات کلی تاثیر مستقیم در تدریس و یادگیری دارد .از  65سایت
مدارس ما بطور دائم استفاده می شود 37 ،مدرسه ما بیش از  20سال عمر داشته و میانگین سنی ساختمانهای مدارس ما  22سال می باشد.
همه مدارس به نوسازی مستمر برای حفظ طول عمر مفیدشان نیاز دارند .بر اساس برآورد  FMPبه مبلغی بیش از  1/6میلیارد دالر برای
بودجه خود نیاز دارد که باید در اسرع وقت برای دانش آموزانی که در حال حاضر در خدمت آنان هستیم و دانش آموزان آینده تامین شود.
 EGUSDهمه گزینه ها که شامل کلیه بودجه های انطباقی ایالتی و فدرال و کمکهای بخش خصوصی می باشد را بررسی کرده است .به
عنوان بخشی از این روند ،ما در حال بررسی امکان درخواست حمایت مردمی از طریق اوراق قرضه اقدام ام که معمول ترین روش برای
تامین امکانات مورد نیازمان است ،هستیم.
چگونه کالسهای بیشتر و ارتقاء امکانات باعث بهبود آموزش می شود؟
ماموریت ما "ایجاد یک جامعه فراگیر است که بتواند کلیه دانش آموزان را به چالش کشیده تا آنها بتوانند تمامی تواناییهایشان را محقق کنند".
ما تالش می کنیم در تمامی موقعیتهای آموزشی باالترین سطح آموزش و یادگیری را ارائه کنیم .هدف ما تامین امکانات دسترسی کلیه دانش
آموزان به آموزش و فن آوریهایی که برای موفقیت در دبستان ،مدارس متوسطه (راهنمایی) و دبیرستان به آن نیاز دارند و تا بتوانند برای
دانشگاه و /یا بازار کار آماده شوند ،می باشد .امکانات امن و مدرن و فن آوری برای موفقیت دانش آموز ضروری می باشند.
تامین بودجه از طریق التاری به کجا رسید؟ آیا قرار نبود التاری وضعیت مدارس را درست کند؟
متاسفانه ،بودجه های التاری را فقط می توان برای آموزش کالسی مورد استفاده قرار داد و از آنها نمی توان برای ارتقاء امکانات و فن آوری
استفاده نمود .حتی اگر می توانستیم از بودجه التاری استفاده کنیم ،بودجه ای که ناحیه آموزشی ما هر سال از التاری دریافت می کند کمتر از
 %1/5از مخارج بودجه ساالنه ما را تامین می کند .بنابراین بودجه التاری فقط کمتر از  %0/5از امکانات مورد نیاز ما را تامین کرده و به
تنهایی برای تامین هزینه نوسازیهای گسترده ای که مدارس ما به شما نیاز دارند ،کافی نمی باشد.
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وضعیت تعمیرات و نگهداری مستمر مدارس در چه وضعیتی می باشد؟ آیا آنها دارای بودجه مخصوص خود نمی باشند؟
کارکنان نگهدار ی و عملیات مدارس ما سخت تالش می کنند تا مدارس ما را در وضعیت امن و شرایط کاری مناسب نگاه دارند .اما واقعیت
این است که با داشتن  65سایت و تهدید دائم کاهش بودجه ایالت و بودجه ناکافی (بودجه کالیفرنیا به ازای هر دانش آموز در رتبه  49کشور
قرار دارد) ،بودجه کنونی ما به زحمت می تواند نیازهای کوتاه مدت ما را تامین نماید .دامنه تعمیرات اصلی کنونی ،بهسازیها و فن آوری
مورد نیاز برای اطمینان از اینکه کلیه دانش آموزان آموزشی با کیفیت مشابه را دریافت می کنند بسیار فراتر از بودجه استاندارد تخصیص
داده شده برای حفظ و نگهداری تاسیسات مدارس می باشند.
 EGUSDدر اقدام ام .تقاضای وجه کالنی را کرده است .آیا می توانید دقیقا بگویید این بودجه صرف چه مواردی می شود؟ بلی .ما طرح
بنیادین جامع امکانات ( )FMPرا برنامه ریزی کرده ایم .برای بررسی کامل طرح ،به  http://www.egusd.netمراجعه کنید FMP .شامل یک
طرح اجرایی است که نوع اقداماتی که باید در هر مدرسه انجام شود را دقیقا مشخص کرده است.
فرزندانم اکنون بزرگ شده و از خانه من رفته اند .چرا باید به این پروسه توجه کنم؟
مدارس خوب شالوده یک جامعه سالم و بالنده می باشند .مدارس خوب ارزش امالک را حفظ کرده و حتی ارزش آن را افزایش می دهند و
محالت ما را قوی می کنند .سرمایه گذاری در مدارس ما از ادامه تحصیل کودکان محل پشتیبانی کرده و به رشد و تبدیل آنان به افرادی
موفق کمک می کند.
چه کسی تصمیم نهایی را در مورد اوراق قرضه مدارس محل اتخاذ می کند؟
هیئت آموزش و پرورش که در انتخابات محلی انتخاب شده اند نهاد قانونی است که تقاضای به رای گذاشتن اوراق قرضه را در انتخابات
مطرح نموده است .هیئت این تصمیم را در  1آگوست  2016اتخاذ کرد .تصمیم هیئت تصویب اقدام ام را به رای دهندگان منطقه واگذار
کرده است.
نهایتا ،رای دهندگان ثبت شده  EGUSDدر مورد اقدام ام .غیابا یا با رای دادن در انتخاباتی که در  8نوامبر  2016برگزار می گردد،
حرف آخر را خواهند زد.
چه کسی واجدشرایط رای دادن به اقدام ام می باشد؟
کلیه رای دهندگان ثبت شده در ناحیه آموزشی متحد الک گروو می توانند به اقدام ام .رای دهند.
چگونه می توانم در این مورد اطالعات بیشتر کسب کنم؟
برای کسب اطالعات بیشتر به نشانی  http://www.egusd.netمراجعه کرده یا با شماره تلفن 7711-686-916با ما تماس گرفته و با
آقای رابرت پیرس در این مورد صحبت کنید.

