تجديد الضريبة المدرسية ”هولد هارملس ميلدج“ Hold Harmless Millage Renewal

اقترع  4نوفمبر /تشرين الثاني
للمزيد من المعلومات اتصلوا على  827-3006أو زوروا الموقع www.DearbornSchools.org
شارف عقد الهولد هارملس ميلدج على االنتهاء في ربيع عام  .3151لذلك تطلب منكم المنطقة التعليمية التصويت لتجديد هذا العقد
لمدة  51سنوات أخرى .آخذين بعين االعتبار أن هذا العقد ليس زيادة في الضريبة ولكن تجديد للضريبة المدرسية الحالية .
يتألف هذا الهولد هارملس الميلدج من جزئين:
 51ميل ضريبة على األعمال والعقارات التجارية بقيمة  3..1مليون دوالر
 7.5.ميل ضريبة على أصحاب المنازل بقيمة  55.1مليون دوالر
مجموع الميلدج ينتج عن  2..2مليون دوالر أو  %33من مجموع  5.1..مليون دوالر من ميزانية المنطقة التعليمية.
بكل وضوح ,إذا لم يتم تجديد الميلدج ستخسر المنطقة التعليمية  % 33من ميزانيتها .مما سيحتم على اإلدارة و مجلس التربية والتعليم اتخاذ إجراءات جذرية بما في ذلك خفض
الخدمات المتوفرة للطالب مثل المواصالت وبرامج الفنون والموسيقى والرياضة ،والنشاطات اإلضافية بعد الدوام والعديد من الصفوف االختيارية التي قد نضطر إلى اجتزائها أو
الغائها.

 - HOLDهذه ليست ضريبة جديدة أنما تجديد لعقد التمويل الحالي .
 - HARMستواجه المنطقة التعليمية خفض هائل في مستوى وجودة الخدمات المتوفرة للطالب من
دون التمويل الناتج من الهولد هارملس ميلدج..
 - LESSهل بمقدورك أن تتعايش مع  5/1أقل من التمويل المعتاد للمنطقة التعليمية ؟
 5/1أقل مدرسين وبرامج وخدمات للطالب وصيانة للمباني؟
كن جزءا من النجاح في مدارس ديربورن الرسمية
قام الناخبون قبل  51سنوات بالتصويت لتجديد الميلدج مما سنح الفرصة للمنطقة التعليمية بتوفير مجموعة جديدة من الخدمات والبرامج المبتكرة للطلبة
وضمان جودة التعليم في الفصول الدراسية .نحن نعلم أن كل طالب بإمكانه التحصيل العلمي ولقد كرس الموظفون جهدهم لبناء جو ثقافة تعليمية مبني على هدف
نجاح جميع الطالب أكاديميا.
لقد ظهر جليا نجاح مدارس ديربورن الرسمية عندما تم منحها اسم ”بطل الوالية األكاديمي“ وذلك من بين أكثر من  111منطقة تعليمية في الوالية وكما صنفت في
المرتبة  51بين المدارس المتفوقة في الوالية من قبل مجلة بريدجز.
الجوائز األخرى والتقديرات التي حصلت عليها مدارس ديربورن الرسمية :
جائزة األعمال المبتكرة لعام  3152للكلية األكاديمية .
تقدير وحصول السيد براين وستون على لقب المشرف العام لسنة  3152-51من قبل رابطة اإلداريين في مدارس ميشيغان.
حصول جميع مدارس ديربورن الرسمية على االعتماد من قبل .AdvancEd
تجاوز معدل التخرج في جميع ثانويات ديربورن مقارنة مع سائر الثانويات في الوالية بنسبة  51نقاط خالل السنتتان األخيرتان.
الحصول على لقب أفضل“ المجتمعات للتربية الموسيقية ”من الرابطة الوطنية ومؤسسة تجار الموسيقى“.
منح مدارس ديربورن جائزة ”التميز العلمي“ من قبل جمعية ميشيغان للمجالس التعليمية لتطوير وتطبيق ونجاح خطة الثماني خطوات لتحسين معدالت التخرج.
سجلنا أكبر عدد من الطالب في التعليم المزدوج في الوالية (أكثر من  ٪11من طالب المدارس الثانوية مسجلين في الكلية والثانوية معا) يكتسب الطالب وحدات دراسية من
الكلية في حين ال يزالون في المدرسة الثانوية بدون أي تكاليف مادية.
جديد عام 4152-51
ومدرسة  STEMللصف السادس والسابع
مركز ديربورن للعلوم والرياضيات والتكنولوجيا )(DCMSTابتدأ من الصف الثامن
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