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.  االسم والمقاطعة: تسمیة نفسكأِعد 1.
كنت منضًما بجھازین، تأكد من أن كال الجھازین یشیران إلى نفس االسمإذا 

.ي الخلفیةعندما ال تتحدث لتجنب الضوضاء التي تحدث فكتم المیكروفونبتشغیل قم 2.

)رئیةم" الدردشة"انقر لجعل (.وانتبھ إلیھا  للتفاعل أثناء العرض التقدیميالدردشةاستخدم 3.

ذا كنت مرتاًحا إ(حتى نتمكن جمیعًا من التواصل بصریًا تشغل الكامیراحال، قم بـ ألفضل 4.
).لذلك
ن توجد أطفال، وحیوانات ألیفة، وأشخاص آخرو... نحن نعلم أنھ أمًرا صعبًا○

إیقاف "اطلب اإلذن من أجل . مھمون، وزمالء غرفة یمكنھم إفساد اجتماع زووم
.وقت الحاجة" الفیدیو

.أنماط جنبًا إلى جنبو اختر عرض المعرض أجل أفضل تجربة عرض، من 5.

.عند مشاركة الشاشة" ملء الشاشة"الھروب للخروج من اضغط 6.

. ینلرؤیة جمیع المشاركعرض المعرض انقر . تظھر ھذه الشاشة في عرض المتحدث
.جنبًا إلى جنب واختر عرض عرض الخیارات عندما نشارك شاشتنا معك، انقر 

ھنا، انقرإلغاء كتم المیكروفون /كتم
ط بجوار رمز المیكروفون لضب^ رمز 

إعدادات الصوت أو تجربتھا

ى ھنا، اضغط علإیقاف الفیدیو /بدأ
لضبط إعدادات الفیدیو^ رمز 

نھائي
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أھداف الیوم
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:مقاصد الیوم

بناء فھم مجتمعات مدارس شیكاغو العامة لعملیة تخطیط رأس مال المقاطعة•
تشجیع العائالت على المشاركة وجمع المالحظات على عوامل مؤشر األسھم وأولویات رأس المال•

:أسئلة للتفكیر فیھا

كیف یمكنك ترتیب العوامل في مؤشر األسھم؟ ھل ھناك عوامل أسھم إضافیة تحتاج إلى النظر فیھا؟:مؤشر األسھم1.

أي من ذلك یعد أكثر أھمیة لك ولمجتمعك؟:أولویات میزانیة رأس المال2.

یُرجى التأكد من المشاركة في استطالع الرأي



مقدمي مدارس شیكاغو العامة

أدریان سیجورا
نائب الرئیس،

مشاركة العائلة  والمجتمع

سویني، إدد. موریس ر
رئیس مكتب األسھم

فیني داي
مدیر عملیات رأس المال

إیفان ھانسن

المدیر التنفیذي،
تخطیط رأس المال والتشیید
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شكر خاص إلى أعضاء مجموعة التركیز الخاصة بنا
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تشوسي روبرسون

تشرون كروس

كاتینا ھیل

ایتشیل مون

بریدجیت وایت

ناتالي نریس

نیكول أبریو شیبارد

لیسا كولیسك

تامارا ھیلس

ماریا سانتشز

كالیبورن واد

إیمیلي المبیرت

تیم نونان

التیشیا ھولینجسورث



منحنى األسھم
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رؤیة الخمس سنوات الخاصة بمدارس شیكاغو العامة

:3االلتزام رقم 
النزاھة

نوعة نحن نحترم طالبنا وعائالتنا، والمجتمعات المت
ا التي یعیشون فیھا، ونكرمھم كشركاء في مھمتن

شكل سنكسب ثقتھم من خالل التواصل ب. المشتركة
.مفتوح ومستمر بناًء على مالحظات المجتمع
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تعریف األسھم
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نھج األسھم
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)تلخیص(20التمویل الدراسي لمدارس شیكاغو العامة للسنة المالیة 

كیف تخصص مدارس شیكاغو العامة مواردھا؟

یتضمن اإلجمالي جمیع عائدات خدمات التشغیل والدیون: مالحظة

فیدرالیة
11%

من الوالیة
32%

محلیة
57%

من أین تحصل مدارس شیكاغو العامة على التمویل؟
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یونیومایوإبریل/مارسفبرایر/ینایر

س بدء عملیة تخطیط رأ
مال السنة المالیة 

2021

االجتماعات االفتتاحیة
حاملي األسھم الداخلیة•
مجموعة تركیز الوالدین•

:اجتماعات إشراك المجتمع
أولویات رأس المال•
عوامل مؤشر األسھم•

ویولی

جلسات استماع عامة حول مشروع 
2021خطة رأس مال السنة المالیة 

اعتماد مجلس اإلدارة لمیزانیة رأس مال
2021السنة المالیة 

…

اإلطار الزمني والخطوات التالیة لمیزانیة رأس مال السنة 
2021المالیة 

أغسطس

…
تطویر مسودة خطة رأس 

2021مال السنة المالیة 

ورش عمل في 
المنطقة العربیة

…

44



جلسة المشاركة المجتمعیة لخطة رأس 
21المال للسنة المالیة 
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المواضیع التي ستُطرح للمناقشة

تطویر فھم مجتمعات مدارس شیكاغو •
ةالعامة لعملیة تخطیط رأس مال المقاطع

ع لتشجیع العائالت على المشاركة وجم•
المالحظات على أولویات رأس المال 

وعوامل مؤشر األسھم

:أھدافنا
ةإعداد المحفظة المالیة لمدارس شیكاغو العام|  1

فھم میزانیات مدارس شیكاغو العامة|  2

نھج تخطیط رأس المال للسنة المالیة|  3

عوامل مؤشر األسھم|  4
1جلسة اختراق المجتمع رقم 

فئات میزانیة رأس المال|  5
2جلسة اختراق المجتمع رقم 
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نظرة عامة-إعداد المحفظة المالیة لمدارس شیكاغو العامة 

ملیون قدم مربعة62

حرًما جامعی�ا522

مبنى798

دارس باستثناء جمیع المباني غیر التابعة لم(البیانات المحسوبة من مباني الحرم الجامعي لمدارس شیكاغو العامة المملوكة والمؤجرة :ملحوظة| 2020-2019البیانات على أساس السنة الدراسیة : مالحظة
معی�ا واحًداجاتصنف وزارة المرافق المحفظة المالیة على أساس الجامعات بدًال من المدارس؛ ألنھ في عدد من الحاالت، ھناك مدارس متعددة تتقاسم حرًما*) شیكاغو العامة

المحفظة المالیة للبناءعمروحجممدارس شیكاغو العامة لدیھا احتیاجات كبیرة للمرافق بسبب 

0150

عمر أقدم حرم جامعيسنة 146

الحاجة الكلیة* ملیارات دوالر3.4

متوسط عمر الحرم الجامعيسنة 80

0100
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فھم میزانیات مدارس شیكاغو العامة

15

ةأنواع میزانیة مدارس شیكاغو العام

خرىیستخدم إلجراء الدفعات السنویة على السندات والقروض األ :الدین

افقیستخدم للمھام الیومیة للمدارس والمر :التشغیل

بنیة التحتیةیستخدم للبناء، والتجدید، والتكنولوجیا القائمة على ال :المالرأس 



رأس المال مقابل التشغیل والصیانة-احتیاجات البناء 

16

میزانیة رأس المال

نطاق العمل
/  ة االستثمارات البرمجی/ الترمیمات الرئیسیة •

التشیید الجدید
السقف والنوافذ−
األعمال المیكانیكیة، والكھربائیة، والصحیة−
)موقف السیارات، الملعب(استثمارات الموقع −

جدول المواعید
نمن بضعة أشھر حتى أكثر من سنتی

نطاق العمل
الصیانة الیومیة/العملیات•

خدمات الوصایة−
إزالة الثلوج/المناظر الطبیعیة−
خدمات النفایات−
)التورید والتوزیع(الغاز /الكھرباء−

اإلصالحات الصغیرة•

جدول المواعید
من عدة أیام إلى أسابیع

لاحتیاجات التشغی
الصیانة



میزانیات رأس المال التاریخیة
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.تختلف میزانیات رأس المال سنویًا؛ لذلك یُعد تحدید أولویات المشروع أمًرا بالغ األھمیة

لدى مدارس شیكاغو العامة •
احتیاجات بناء كبیرة

مستویات تتجاوز الحاجة العامة •
التمویل السنویة

غیرةالتمویل السنویة متمستویات •

تحدید األولویة أمر مھم•
ین

الی
م

باستثناء التمویل الخارجي وخدمات دعم رأس المال*:مالحظة

 7̂�*1�} 5̂��}18



2020السنة المالیة -2016إنفاق رأس المال للسنة المالیة 
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ر استثمرت مدارس شیكاغو العامة أكث
ملیار دوالر في مشاریع 2.1من 

تحسین رأس المال

السنة -16المالیة استثمار السنة تصنیف المشروع
20المالیة 

مالیین دوالر1003احتیاجات المرافق

ملیون دوالر427االستثمار البرمجي

ملیون دوالر298تخفیف االكتظاظ

ملیون دوالر380تحسینات الموقع

ملیون دوالر2108اإلجمالي

.2020بیانات اإلنفاق المتوقع اعتباًرا من أبریل :  مالحظة

المنطقة العربیة

أقصى الشمال الغربي1
الشمال الغربي2
واجھة البحیرة الشمالیة3
حدیقة لینكولن الكبرى4
جادة میلووكي الكبرى5
الجانب الغربي6
بالقرب من الجانب الغربي7
المنطقة الوسطى8
القریة الصغیرة/بیلسن9
منطقة ستوكیاردز الكبرى10
منطقة میدواي الكبرى11
الجانب الجنوبي12
واجھة البحیرة الجنوبیة/برونزفیل13
جزیرة ستوني الكبرى14
أقصى الجنوب الغربي15
منطقة كالومیت الكبرى16

المشروع

المنطقة العربیة

2020-2016سنة مالیة مشروعات



أولویات المیزانیة-احتیاجات رأس المال 

االحتیاجات المیكانیكیة 
والكھربائیة وأعمال السباكة

استبدال
العشب

تطویر دورات المیاه ا استثمارات تكنولوجیةاإلحاط/احتیاجات السقف
المعلومات واألمن

إصالحات موقف استبدال الملعب
السیارات

تخفیف
االكتظاظ

ةاالستثمارات البرمجی
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ن قانون األمریكیی
ذوي اإلعاقة 

)ADA(
زیادة االستثمار في بناء إمكانیة الوصول

ملیون دوالر خالل الخمس سنوات المقبلة100االلتزام بمیزانیة رأس المال إلنفاق •
ل دعم مبادرة مدارس شیكاغو العامة طویلة المدى، وبالتنسیق مع مكتب العمدة، من خالل تزوید ك•

:حرم جامعي بما یلي

)ADA(إستراتیجیة استثمار قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة 

20

ول موقف للسیارات سھل الوص
إلیھ مع طریق إلى المبنى 

الرئیسي
مجموعة من دورات المیاه 
العامة سھل الوصول إلیھا

مدخل إلى المبنى الرئیسي 
مكتب رئیسي سھل الوصولسھل الوصول إلیھ

إلیھ

طریق من المدخل إلى 
ي الطابق الداخلي الرئیس
سھل الوصول إلیھ 

)الطابق األول عادةً (



نھجنا: تخطیط رأس مال مدارس شیكاغو العامة

، تحدد مدارس شیكاغو العامة لتخطیط رأس المال
.أولویة المشاریع على أساس الحاجة

على ستركز خطة رأس مال مدارس شیكاغو العامة 
المساواة والشفافیة

لمال المبادرات التعلیمیة وتمویل رأس ابالتزامن مع 
المتاح
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تعزیز الشفافیة 
وإشراك المجتمع

زیادة مساھمة المجتمع 
ةفي أولویات المیزانی

الدعم
مبادرات المقاطعة

قانون األمریكیین ذوي (
، مختبرات (ADA)اإلعاقة 

بل العلوم الشاملة لمرحلة ما ق
)ةالروضة والمرحلة الثانوی

التوجیھ المستمر من
مكتب حقوق 

المساھمین

یة التزامن مع إستراتیج
المحفظة المالیة

عملیتنا: تخطیط رأس المال

تحسینات، مع 20نھج وفئات میزانیة رأس المال للسنة المالیة 21تتبع میزانیة رأس المال للسنة المالیة 
:العملیة التالیة

خطة رأس 
المال
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احتیاجات 
رأس المال



اغو الصعوبات وأوجھ اإلنفاق التي تواجھ مدارس شیك-الوضع الحالي 
العامة
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أوجھ إنفاق مدارس شیكاغو العامة في 
)20-16السنة المالیة (المنطقة العربیة

مواقع مشروع رأس المال
)20-16السنة المالیة (

مؤشر الصعوبات
)2017(

قیم مؤشرات الصعوبات



مؤشر أسھم مدارس شیكاغو العامة: تحدید أولویات رأس المال
:عوامل األسھم التالیةبترتیب أولویاتجمع المدخالت العامة المتعلقة 

.في المئة من خط الفقر الفیدرالي185الطالب المحرومون اقتصادیًا ھم ذوو األسر التي یندرج دخلھا ضمن *:  ملحوظات
.یشیر مصطلح ثنائي اللغة حسب تعریفات الوالیة إلى الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزیة** 

مؤشر األسھم
أداة مدارس شیكاغو العامة للتأكید على أن القرارات 

.المتعلقة بالمیزانیة تساعد في تقدم األسھم

تمویل رأس المال التاریخي
تمویل الزیادة الضریبیة التاریخي

استثمار رأس المال

الساللة/العرق
المخفّض/الغداء المجاني*

محدودیة إتقان اللغة اإلنجلیزیة**
ثنائي اللغة

الخصائص السكانیة
عوامل المجتمع

نتیجة مؤشر الصعوبات
الغرب| الطالب المقیمون في استثمار الشرق 

مؤشر العمر المتوقع للمجتمع
مدة سفر الطالب إلى المدرسة

مؤشر الجریمة
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العوامل المجتمعیة-مؤشر أسھم مدارس شیكاغو العامة 

یستند. متوسط عدد الطالب المقیمین فیمناطق الحرمان المركزةنتیجة مؤشر الصعوبات
.مؤشرات اقتصادیة اجتماعیة ذات أھمیة للصحة العامة6على ) 2011لعام (صعوبات مدینة شیكاغو مؤشر 

نسبة الطالب المشاركین في ھذه المبادرة . التوافق مع مبادرة استثمار جنوب غرب المدینةیضمن الطالب المقیمون
.التي تقع في أحد مناطق المجتمع المستثمرة جنوب غربالمدارس الغرب|االستثمار في الجنوب

):  2010لعام (تاریخ العمر المتوقع . المتوقعفي تقییم آثار عدم المساواة أثناء التحكم في نطاق تكلفة مفید العمر المجتمعي 
).یقیم فیھا الطالب المنتظم بالمدرسةالتي استناًدا إلى المنطقة المجتمعیة (السنوات عدد مؤشر العمر 

متوسط مدة السفر. في فھم حجم المنطقة التي تخدمھا المدرسةیساھم الطالبمدة سفر 
.بالمدرسة للطالب المقیمین في منطقة تعداد معینةااللتحاق :إلى المدرسة

.موضوعي لمخاطر الممتلكات والجرائم العنیفة التي تقع في أحیاء شیكاغوتقییم :  مؤشر الجریمة

.في المئة من خط الفقر الفیدرالي185الطالب المحرومون اقتصادیًا ھم ذوو األسر التي یندرج دخلھا ضمن *:  ملحوظات
25.یشیر مصطلح ثنائي اللغة حسب تعریفات الوالیة إلى الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزیة** 

المجتمع



الخصائص السكانیة وتاریخ -مؤشر أسھم مدارس شیكاغو العامة 
تمویل رأس المال

تعدادتوضح إذا كانت المدرسة تضم . على معالجة سبل عدم المساواة التاریخیةتساعد :  الساللة/العرق
)أمریكي من أصل أفریقي أو التیني(من عرق واحد أو ساللة واحدة % 90طالبي تتجاوز نسبتھ 

.المائة من خط الفقر االتحاديفي 185ضمن الطالب المحرومون اقتصادیًا من عائالت یبلغ دخلھا ینحدر :  المخفّض/الغداء المجاني

لمتعلمي اللغةكبیرةفي توفیر الموارد للمدارس التي توفر موارد تساھم محدودیة إتقان اللغة اإلنجلیزیة 
:(LEP)

.الخاصالتعلیم لبرامجفي توفیر الموارد للمدارس التي توفر موارد بارزة تساھم :التعلیم الخاص

)2010منذ عام (یساھم في معالجة االختالفات التاریخیة في تمویل رأس المال تمویل رأس المال 
).1999منذ (الزیادة الضریبیة تمویل التاریخي

.في المئة من خط الفقر الفیدرالي185الطالب المحرومون اقتصادیًا ھم ذوو األسر التي یندرج دخلھا ضمن *:  ملحوظات
26.یشیر مصطلح ثنائي اللغة حسب تعریفات الوالیة إلى الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزیة** 

الخصائص السكانیة

تمویل رأس المال التاریخي



مؤشر أسھم مدارس شیكاغو العامة: تحدید أولویات رأس المال
:عوامل األسھم التالیةبترتیب أولویاتجمع المدخالت العامة المتعلقة 

.في المئة من خط الفقر الفیدرالي185الطالب المحرومون اقتصادیًا ھم ذوو األسر التي یندرج دخلھا ضمن *:  ملحوظات
.یشیر مصطلح ثنائي اللغة حسب تعریفات الوالیة إلى الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزیة** 

مؤشر األسھم
أداة مدارس شیكاغو العامة للتأكید على أن القرارات 

.المتعلقة بالمیزانیة تساعد في تقدم األسھم

تمویل رأس المال التاریخي
تمویل الزیادة الضریبیة 

التاریخي

استثمار رأس المال

الساللة/العرق
المخفّض/الغداء المجاني*

محدودیة إتقان اللغة اإلنجلیزیة**
ثنائي اللغة

الخصائص السكانیة نتیجة مؤشر الصعوبات
الطالب المقیمون في استثمار 

الغرب| الشرق 
مؤشر العمر المتوقع للمجتمع
مدة سفر الطالب إلى المدرسة

مؤشر الجریمة

عوامل المجتمع

27



االستثمارات البرمجیة
ارس حّدث الفصول الدراسیة لتمكین جمیع المد

21من دعم بیئات التعلم في القرن 

تخفیف االكتظاظ
حاء تخفیف االكتظاظ في المدارس في جمیع أن

المقاطعة

مناستثمارات تكنولوجیا المعلومات واأل
دعم أنظمة تكنولوجیا المعلومات الھامة في 
رسالمقاطعة وتوفیر معدات جدیدة وأمنیة للمدا

اإلحاطة/احتیاجات السقف
الترمیم الضخم أو استبدال البناء، أو نظم 

األسقف، أو النوافذ

حیةاالحتیاجات المیكانیكیة، والكھربائیة، والص
والصحیة إصالح أو استبدال النظم الكھربائیة والمیكانیكیة
انة مكلفةالتي قد تعمل، ولكنھا غیر فعالة وتحتاج إلى صی

ة تطویر دورات المیاه ذات الحالة السیئ
ات غیر ، أو التركیب)التشطیبات واألقسام(

ةالتشغیلیة، أو التھویة غیر الكافی

استبدال الملعب
ر استبدال المالعب التي عفا علیھا الزمن أو غی

الكافیة لعدد الطالب

استبدال العشب
إزالة العشب الصناعي الموجود الذي یحتوي على حشوة مطاطیة 

مفتتة ویُستبدل بعشب اصطناعي جدید یحتوي على حشوة
)مثل الرمل(عضویة /طبیعیة

ف استبدال مواقف السیارات إصالح أو استبدال مواق/إصالح
ة السیارات التي ھي في حالة سیئة أو ذات تدابیر اإلضاء

واألمن غیر الكافیة

30

فئات میزانیة رأس المال: تحدید أولویات رأس المال
:احتیاجات رأس المال التالیةبترتیب أولویاتجمع المدخالت العامة المتعلقة 



اإلحاطة/احتیاجات السقف

استقرار مؤقت لتآكل الطوبالتشطیبات الداخلیة المعطلة/الجص

نقل مداخن المبانيالبرك المائیة والنمو البیولوجي

استبدال البناء/ استبدال النوافذ / استبدال السقف :نطاق العمل النموذجي
)یجري غالبیة العمل خالل العطلة الصیفیة(من سنة إلى سنتین : جدول المواعید النموذجي

األثر الناتج على بیئة التعلم

أي الجص، والطالء، (األضرار الجانبیة لألنظمة األخرى 
)والسقوف، وأرضیات البالط

التأثیر المحتمل في تشغیل المرافق

مخاطر متعلقة بقضایا الصحة والسالمة، مثل انھیار طالء 
أو نمو العفن/الرصاص، ونوعیة الھواء، و

تكلفة أكبر لإلصالح

)أي األسقف(التدھور المتسارع لألنظمة الحاسمة 

31



االحتیاجات المیكانیكیة والكھربائیة وأعمال السباكة

تآكل أنابیب التوزیعأدوات التحكم العتیقة

فشل أنابیب توزیع الحرارة)بعد العمر اإلنتاجي(السخان العتیق 

32

یباستبدال األناب/ تجدیدات اإلضاءة / التبرید ) مبرد(التسخین أو ) سخان(استبدال :العمل النموذجينطاق 
من سنة إلى سنتین: جدول المواعید النموذجي

األثر الناتج على بیئة التعلم

المشاكل المحتملة لنوعیة الھواء للطالب

)أي تسرب الغاز، انفجار األنابیب(حاالت فشل النظام 

خطر انتقال الطالب خالل درجات الحرارة القصوى

نظم أكثر كفاءة وصدیقة للبیئة



تطویر دورات المیاه

األرضیات التالفةیئالتركیبات العتیقة والتصمیم الس

التشطیبات التالفة

تحدیث حمامات الطالب، بما فیھا التشطیبات الجدیدة واستبدال التركیبات: نطاق العمل النموذجي
)یجري غالبیة العمل خالل العطلة الصیفیة(سنة واحدة إلى أشھر 6من : المواعید النموذجيجدول 

33

األثر الناتج على بیئة التعلم

مشكالت الصرف الصحي/المشكالت الصحیة

الحمامات غیر التشغیلیة/احتمال التركیبات

االنزالق/زیادة مخاطر التعثر

تركیبات وإكسسوارات فعالة وصدیقة للبیئة

مرافق آمنة، ونظیفة، وسھلة االستعمال



االستثمارات البرمجیة
فصول دراسیة جدیدة أو متجددة لدعم مختلف مبادرات قیادة المنطقة: نطاق العمل النموذجي

توسع فصول مرحلة ما قبل الروضة، تجدیدات مختبر العلوم في المدارس الثانویة، العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات (
)(STEM ، العلوم والتكنولوجیا والھندسة والفن والریاضیات)(STEAM ،وما إلى ذلك (

)یجري غالبیة العمل خالل العطلة الصیفیة(أشھر إلى سنة واحدة 6من : جدول المواعید النموذجي

ترمیم مختبر العلوم

زیادة توافر مساحات البرامج عالیة الجودة

المعدات الجدیدة والمحسنة والتخطیطات المرنة

ال على سبیل المث(الحد من المخاوف البیئیة المحتملة 
)الرصاص، واألسبستوس

دعم تحدیث الفصول الدراسیة لتمكین جمیع المدارس من
21بیئات التعلم في القرن 

األثر الناتج على بیئة التعلم

34



تخفیف االكتظاظ

اإلضافة، المدرسة الجدیدة، الفصول الدراسیة ذات /المرفق(تشیید المبنى الجدید : نطاق العمل النموذجي
)المحمولة/الوحدات

من سنة إلى ثالث سنوات: جدول المواعید النموذجي

بناء المدرسة الجدیدة

یضھا بسبب حمایة البرامج الملحقة التي غالبًا ما یتم استبعادھا أو تخف
عدم وجود مساحة

:  لعلى سبیل المثا(تجنب الحاجة إلى بیئة تعلم غیر مشجعة 
)الحجرات المستخدمة كفصول دراسیة

قانون البناء) انتھاكات(حل انتھاك 

خلق تجربة تعلم أكثر فردیة

تحسین الخدمات اللوجستیة والجدولة في المدرسة

األثر الناتج على بیئة التعلم

35



استثمارات تكنولوجیا المعلومات واألمن

ھزة الوصول إلى اإلنترنت لتعزیز التعلم، والكامیرات، وھواتف االتصال الداخلي، وأج: نطاق العمل النموذجي
اإلنذار، وأجھزة الفحص

سنة واحدة: جدول المواعید النموذجي

كامیرات المراقبة

ي تعلم المساعدة على منع مشاكل التكنولوجیا التي تؤثر ف
الطالب، وأمن البیانات، واالختبار االفتراضي

قدیمةتشجیع تنمیة مھارات الكمبیوتر وتحدیث المعدات ال

الزوارالتأثیر في سالمة وأمن جمیع الطالب، والموظفین، و

األثر الناتج على بیئة التعلم

36

نظم إدارة الزوار



تحسینات الملعب

ملعب محدث مع میزات األمان الجدیدة

)مخاطر السالمة(ملعب قدیم ومعطل )مخاطر السالمة(ملعب قدیم ومعطل 

الزوار/زیادة إصابات الطالب

)تأثیر محتمل في المجتمع(خطر إغالق الملعب 

ب ال یمكن الوصول إلیھ عموًما من قبل جمیع الطال
)بما في ذلك الطالب ذوو اإلعاقة(المقیمین 

X

األثر الناتج على بیئة التعلم

37

مستبدل/ملعب جدید:العمل النموذجينطاق 
أشھر إلى سنة6من : جدول المواعید النموذجي



استبدال العشب

عشب حدیث)مخاطر السالمة(تالف /عشب اصطناعي معطل

عشب حدیثعشب صناعي قدیم

38

محدث/عشب اصطناعي جدید:نطاق العمل النموذجي
أشھر إلى سنة6من : جدول المواعید النموذجي

شب یمكن أن تصل درجات الحرارة السطحیة في حقول الع
الصناعي الملیئة بالفتات إلى مستویات مزعجة

األثر الناتج على بیئة التعلم

تمالً األضرار التي لحقت بالحقول خطر تعثر محتشكل 

یستخدم العشب المحدث مواد صدیقة للبیئة أكثر



موقف للسیارات ممھد حدیثًا

إصالحات موقف السیارات/عملیات االستبدال

المخاطر

39

)ذات الحفر، ذات اإلضاءة غیر الكافیة، وما إلى ذلك: على سبیل المثال(إزالة واستبدال مواقف السیارات الناقصة :نطاق العمل النموذجي
أشھر إلى سنة6من : جدول المواعید النموذجي

مواقف سیارات معیبة

وارللموظفین أو الز) وقوع/زالت(قد تسبب المخاطر إصابة 

مخاطر السالمة في المناطق ذات اإلضاءة المنخفضة

مراقبة ضعیفة/إجراءات أمنیة

األثر الناتج على بیئة التعلم

تدفق أكثر كفاءة لحركة المرور، واستخدام المساحات، 
وعالمات الرصف

استخدام مواد أكثر استدامة



االستثمارات البرمجیة
ارس حّدث الفصول الدراسیة لتمكین جمیع المد

21من دعم بیئات التعلم في القرن 

تخفیف االكتظاظ
حاء تخفیف االكتظاظ في المدارس في جمیع أن

المقاطعة

ناستثمارات تكنولوجیا المعلومات واألم
دعم أنظمة تكنولوجیا المعلومات الھامة في 

المقاطعة وتوفیر معدات جدیدة وأمنیة للمدارس

اإلحاطة/احتیاجات السقف
الترمیم الضخم أو استبدال البناء، أو نظم 

األسقف، أو النوافذ

حیةاالحتیاجات المیكانیكیة، والكھربائیة، والص
والصحیة إصالح أو استبدال النظم الكھربائیة والمیكانیكیة
انة مكلفةالتي قد تعمل، ولكنھا غیر فعالة وتحتاج إلى صی

ة تطویر دورات المیاه ذات الحالة السیئ
ات غیر ، أو التركیب)التشطیبات واألقسام(

ةالتشغیلیة، أو التھویة غیر الكافی

استبدال الملعب
ر استبدال المالعب التي عفا علیھا الزمن أو غی

الكافیة لعدد الطالب

استبدال العشب
إزالة العشب الصناعي الموجود الذي یحتوي على حشوة مطاطیة 

مفتتة ویُستبدل بعشب اصطناعي جدید یحتوي على حشوة
)مثل الرمل(عضویة /طبیعیة

ف استبدال مواقف السیارات إصالح أو استبدال مواق/إصالح
ة السیارات التي ھي في حالة سیئة أو ذات تدابیر اإلضاء

واألمن غیر الكافیة

40

فئات میزانیة رأس المال: تحدید أولویات رأس المال
:احتیاجات رأس المال التالیةبترتیب أولویاتجمع المدخالت العامة المتعلقة 



نقاش األسئلة واإلجابات

43

!نشكركم على مساھمتكم وتفاعلكم



مؤشر أسھم مدارس شیكاغو العامة: تحدید أولویات رأس المال
:عوامل األسھم التالیةبترتیب أولویاتجمع المدخالت العامة المتعلقة 

.في المئة من خط الفقر الفیدرالي185الطالب المحرومون اقتصادیًا ھم ذوو األسر التي یندرج دخلھا ضمن *:  ملحوظات
.یشیر مصطلح ثنائي اللغة حسب تعریفات الوالیة إلى الطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزیة** 

مؤشر األسھم
أداة مدارس شیكاغو العامة للتأكید على أن القرارات 

.المتعلقة بالمیزانیة تساعد في تقدم األسھم

تمویل رأس المال التاریخي
تمویل الزیادة الضریبیة 

التاریخي

استثمار رأس المال

الساللة/العرق
المخفّض/الغداء المجاني*

محدودیة إتقان اللغة اإلنجلیزیة**
ثنائي اللغة

الخصائص السكانیة نتیجة مؤشر الصعوبات
الطالب المقیمون في استثمار 

الغرب| الشرق 
مؤشر العمر المتوقع للمجتمع
مدة سفر الطالب إلى المدرسة

مؤشر الجریمة

عوامل المجتمع

27



االستثمارات البرمجیة
ارس حّدث الفصول الدراسیة لتمكین جمیع المد

21من دعم بیئات التعلم في القرن 

تخفیف االكتظاظ
حاء تخفیف االكتظاظ في المدارس في جمیع أن

المقاطعة

ناستثمارات تكنولوجیا المعلومات واألم
دعم أنظمة تكنولوجیا المعلومات الھامة في 

المقاطعة وتوفیر معدات جدیدة وأمنیة للمدارس

اإلحاطة/احتیاجات السقف
الترمیم الضخم أو استبدال البناء، أو نظم 

األسقف، أو النوافذ

حیةاالحتیاجات المیكانیكیة، والكھربائیة، والص
والصحیة إصالح أو استبدال النظم الكھربائیة والمیكانیكیة
انة مكلفةالتي قد تعمل، ولكنھا غیر فعالة وتحتاج إلى صی

ة تطویر دورات المیاه ذات الحالة السیئ
ات غیر ، أو التركیب)التشطیبات واألقسام(

ةالتشغیلیة، أو التھویة غیر الكافی

استبدال الملعب
ر استبدال المالعب التي عفا علیھا الزمن أو غی

الكافیة لعدد الطالب

استبدال العشب
إزالة العشب الصناعي الموجود الذي یحتوي على حشوة مطاطیة 

مفتتة ویُستبدل بعشب اصطناعي جدید یحتوي على حشوة
)مثل الرمل(عضویة /طبیعیة

ف استبدال مواقف السیارات إصالح أو استبدال مواق/إصالح
ة السیارات التي ھي في حالة سیئة أو ذات تدابیر اإلضاء

واألمن غیر الكافیة

40

فئات میزانیة رأس المال: تحدید أولویات رأس المال
:احتیاجات رأس المال التالیةبترتیب أولویاتجمع المدخالت العامة المتعلقة 



یونیومایوإبریل/مارسفبرایر/ینایر

س بدء عملیة تخطیط رأ
مال السنة المالیة 

2021

االجتماعات االفتتاحیة
حاملي األسھم الداخلیة•
مجموعة تركیز الوالدین•

:اجتماعات إشراك المجتمع
أولویات رأس المال•
عوامل مؤشر األسھم•

ویولی

جلسات استماع عامة حول مشروع 
2021خطة رأس مال السنة المالیة 

اعتماد مجلس اإلدارة لمیزانیة رأس مال
2021السنة المالیة 

…

اإلطار الزمني والخطوات التالیة لمیزانیة رأس مال السنة 
2021المالیة 

أغسطس

…
تطویر مسودة خطة رأس 

2021مال السنة المالیة 

ورش عمل في 
المنطقة العربیة

…
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رابط االستطالع

یُرجى إكمال االستطالع



شكًرا لك
نحن متحمسون لسماع مالحظتك
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