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ما هو االستفتاء المقترح؟
يهدف االستفتاء المقترح إلى زيادة حدود اإليرادات لمدارس ميلووكي العامة .وعلى وجه التحديد ،سيطلب االستفتاء من أصحاب حق االقتراع التصويت على زيادة
الحد األقصى لإليرادات على مدى أربع سنوات بما مجموعه  87مليون دوالر.

ما هو حد اإليرادات؟
في عام  ،1993فرض المجلس التشريعي لوالية ويسكونسن قيودًا على اإليرادات التي يحق للمقاطعة تلقيها سنويًا من المساعدات الحكومية العامة والضرائب
المحلية .يشير الحد األقصى إليرادات أي منطقة إلى الحد األقصى للمبلغ الذي يمكن أن تحصل عليه أي منطقة تعليمية من المعونة الحكومية العامة والضرائب
يقيد حد اإليرادات من قدرة المنطقة التعليمية على سد الفجوة في التمويل الالزم من خالل فرض ضريبة إضافية .ولكن يمكن أن تتجاوز المنطقة التعليمية حد
المحليةِّ .
اإليرادات من خالل استفتاء يوافق عليه أصحاب حق االقتراع.

لماذا يعتبر هذا االستفتاء ضروريًا ولماذا االهتمام به في الوقت الحاضر؟

تفرض الوالية قيودًا على المبالغ التي يمكن ان تنفقها المناطق التعليمية للمدارس .لقد ظلت إيرادات مدارس ميلووكي العامة راكدة منذ السنة الدراسية .11-2010
وكما تعلم كل عائلة ،ارتفعت تكاليف المعيشة في السنوات العشر الماضية .وهذا الواقع نفسه ينطبق على مدارس ميلووكي العامة .إن اإليرادات ال تتماشى مع زيادة
التكاليف ،مما يجعل من الصعب تزويد الطالب بأفضل تجربة تعليمية .البديل الوحيد لزيادة اإلنفاق هو إجراء استفتاء بموافقة الناخب .ففي السنوات الـ  25الماضية،
سعت أكثر من  400من المدارس البالغ عددها  421مدرسة في الوالية إلى إجراء االستفتاء وتمريره لتحقيق الزيادة في اإلنفاق.

متى كانت آخر مرة سعت مدارس ميلووكي العامة إلى إجراء االستفتاء؟
كان ذلك سنة  .1993هذه هي المرة األولى منذ أكثر من  25عا ًما مضت ستجري مدارس ميلووكي العامة هذا االستفتاء .خالل العقدين الماضيين ،سعت العديد من
المناطق التعليمية األخرى في المنطقة والوالية إلى رفع سقف اإليرادات وحصلت على ذلك من خالل إجراء استفتاء.

كيف تمت الموافقة على االستفتاء؟ ما هي العملية التي تم تنفيذها إلجراء استفتاء عبر االقتراع؟
يسمح قانون الوالية لمجالس المدارس بالسعي للحصول على موافقة إلجراء استفتاء لسببين هما :تجاوز حد اإليرادات الذي تفرضه الوالية واقتراض األموال
للتسهيالت .في  27يونيو  ،2019اعتمد مجلس إدارة مدارس ميلووكي القرار رقم  R-0041920الذي أوعز لإلدارة بإعداد وتقديم خطة إلشراك أصحاب
المصلحة وجمع المالحظات حول أفضل السبل لتعزيز تجربة الطالب في مدارس ميلووكي العامة .وقد عقدت جلسات استماع عامة حول هذه القضايا المهمة في
شهر سبتمبر في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة.
وتم تطوير فريق عمل من المجتمع المحلي لدراسة احتياجات طالب مدارس ميلووكي العامة ،والذي عقد أربعة اجتماعات خالل شهري نوفمبر وديسمبر.
قام فريق العمل المحلي بالتعاون مع مجموعة دينوفان أل أل سي ( )Donovan Group, LLCبإعداد وتقديم تقرير يوضح األعمال والنتائج التي توصل إليها
للنظر فيها من قبل المجلس وإبالغ المجلس بالخطوات التالية المحتملة .وقد تم االنتهاء من هذا التقرير وتقديمه إلى لجنة التخطيط االستراتيجي والموازنة قبل
اجتماعها الشهري في ديسمبر .وبعد سماع ومناقشة التقرير النهائي لفريق العمل المحلي ،أوعزت اللجنة إلى اإلدارة باتخاذ خطوات فورية للمضي قد ًما في االستفتاء.
في  19ديسمبر  ،2019وافق مجلس إدارة مدارس ميلووكي باإلجماع على قرار إجراء االستفتاء لزيادة حدود اإليرادات لمدارس ميلووكي العامة ،وذلك في اجتماع
مجلس اإلدارة بكامل هيئته في دورته العادية.
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أين يمكنني العثور على نسخة من تقرير فريق العمل المحلي؟
يمكن العثور على نسخة من تقرير فريق العمل المحلي على الموقع اإللكتروني الستفتاء مدارس ميلووكي العامة على الرابط .mpsmke.com/referendum

ما نوع الدعم الذي يقدمه المجتمع لالستفتاء؟
مؤخرا أن أكثر من
عبرت مجموعة واسعة من شرائح المجتمع عن دعمها لالستفتاء الذي يبلغ في مجموعه  87مليون دوالر .وقد أظهر استطالع للرأي العام أجري
ً
 %60من سكان ميلووكي سيدعمون بقوة إجراء االستفتاء لرفع سقف اإليرادات إلى  107مليون دوالر.

ي؟
ما هي تكلفة االستفتاء وكيف سيؤثر ذلك عل ّ

سيطلب االستفتاء من أصحاب حق االقتراع زيادة الحد األقصى لإليرادات على مدار أربع سنوات بما مجموعه  87مليون دوالر .إذا كنت صاحب عقار  ،فسيكون
دوالرا لكل  100000دوالر من قيمة العقار المقدرة.
التأثير الضريبي المحسوب حوالي 160
ً
وهذا يعني أن صاحب المنزل الذي تبلغ قيمته  150ألف دوالر سيسهم بمبلغ إضافي قيمته  66سنتًا في اليوم في مدرسة موجودة في أحد أحياء مدينة ميلووكي إذا تم
تمرير االستفتاء.

إذا تمت رفع الزيادة في اإليرادات على مدى أربع سنوات ،فهل ستستمر ضرائب العقارات في االرتفاع كل عام بسبب هذا االستفتاء؟

ً
منزال تبلغ قيمته المقدرة  100000دوالر،
ال .يجب أن تكون هناك زيادة لمرة واحدة في ضرائب الممتلكات إذا تم تمرير االستفتاء .على سبيل المثال ،إذا كنت تملك
دوالرا في السنة األولى إذا تم تمرير االستفتاء .ولكن لن تكون هناك زيادات إضافية مرتبطة
فستكون هناك زيادة سنوية مقدرة في ضرائب الممتلكات تبلغ 160
ً
ونظرا ألن الحد األقصى لإليرادات هو مزيج من الضرائب العقارية المحلية والمساعدات الحكومية ،ستتلقى مدارس
باالستفتاء بنا ًء على المرحلة المصمم لها.
ً
ميلووكي العامة معونة حكومية إضافية لتعويض الزيادات في اإليرادات في السنة الثانية إلى الرابعة .والهدف من ذلك هو تعظيم الموارد المتاحة لألطفال مع تقليل
التأثير على ضرائب الممتلكات .وبعد ذلك سوف يسمح هذا النموذج لطالب مدارس ميلووكي العامة بتلقي نفس المستوى من التمويل باعتبارهم طالب وايتفيش باي
(.)Whitefish Bay

كيف ت ُقارن حدود إيرادات مدارس ميلووكي العامة بغيرها في مناطق تعليمية أخرى؟
الحد األقصى إليرادات مدارس ميلووكي العامة أقل بكثير من المناطق التعليمية المجاورة .على سبيل المثال ،في هذه السنة الدراسية ،يبلغ الحد األقصى في مدرسة
دوالرا لكل طالب سنويًا *أكثر* من مدارس ميلووكي العامة .ويبلغ حد اإليرادات في مدرسة  Nicoletالمجاورة 5293.27
 Brown Deerما قيمته 1768.44
ً
دوالرا أكثر من مدارس ميلووكي العامة .طالبنا ليسوا أقل جدارة من الطالب في المناطق التعليمية األخرى.
ً
إذا كان لدى مدارس ميلووكي العامة نفس الحد من اإليرادات مثل  ،Brown Deerفإن مدارس ميلووكي العامة سيكون لديها  133مليون دوالر على األقل من
العائدات اإلضافية هذا العام؛ سيكون لديها  400مليون دوالر على األقل لهذا العام إذا كان لديها تمويل من  Nicoletلكل تلميذ.

ماذا يحدث إذا فشل االستفتاء؟
ستستمر الجهود لوقف آثار التخفيضات المالية .ولكن سيتم تزويد الطالب بفرص تعليمية أقل بكثير من أقرانهم في المناطق التعليمية األخرى .عالوة على ذلك،
سيتوقع من المعلمين والموظفين في مدارس ميلووكي العامة أكثر بكثير من أولئك الذين يشغلون وظائف مماثلة في مناطق تعليمية أخرى .وهذا سيؤدي إلى زيادة
هجرة معلمي مدارس ميلووكي العامة المتميزين إلى مناطق مدارس تعليمية أخرى في ويسكونسن.
إذا لم يتم الحصول على التمويل الالزم ،ستتخلف مدارس ميلووكي العامة في المجاالت التي أظهرت األبحاث أنها تحفز الدماغ وتحسن من التحصيل ،مثل الموسيقى
والتعليم عالي الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة.
يعد المعلمون والموظفون المهنيون اآلخرون في المدرسة من بين أهم البالغين الذين ينخرط معهم أطفالنا بعد أفراد األسرة .ومع ذلك ،إذا لم يتم الحصول على التمويل
اإلضافي ،سيكون توظيف واستبقاء أبرز أخصائي علم النفس والمعالجين والعاملين االجتماعيين والممرضين والمرشدين التربويين وموظفي السالمة أكثر صعوبة.
وهناك برامج أخرى ،بما في ذلك التقدم الجامعي والمهني ،ستكون في مهب الريح .باإلضافة إلى ذلك ،ربما سيكون من الضروري إجراء المزيد من التخفيضات في
الوظائف والبرمجة.
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ما الذي قامت به مدارس ميلووكي العامة لخفض التكاليف في الوقت الحاضر؟
تنفق مدارس ميلووكي العامة  90سنتًا في الفصل الدراسي مقابل كل دوالر تحصل عليه .وخالل العشرين عا ًما الماضية ،خفضت المنطقة التعليمية التكاليف بماليين
الدوالرات .وكما هو الحال تما ًما في األعمال التجارية ،عملت مدارس ميلووكي العامة أيضًا على زيادة إيرادات االستثمار التي حققها دافعو الضرائب في المدارس.
ومع ذلك ،خالفًا لألعمال التجارية للشركات التي يمكنها أن تتخلص من أي منتج أو خدمة غير مربحة ،ال يمكن للمنطقة التعليمية إلغاء العروض التعليمية األساسية،
أو استبعاد أي من الطالب الذين تخدمهم.

كيف سيتم إنفاق هذا التمويل؟ هل هذا استفتاء مخصص لزيادة أجور المعلمين واإلداريين؟
إذا تم تمرير هذا االستفتاء ،فإن التمويل اإلضافي سيساعد مدارس ميلووكي العامة في جذب واستبقاء معلمين ذوي كفاءات عالية وتقديم المزيد من برامج التعليم
المهني والتقني ،وتوسيع برامج الفن والموسيقى والتربية البدنية واللغات.
يتم اعتماد جميع مخصصات الميزانية من قبل األعضاء المنتخبين في مجلس إدارة مدارس ميلووكي بعد المالحظات العامة.

كيف تضمن مدارس ميلووكي العامة المساءلة والشفافية في التمويل وماذا تفعل مدارس ميلووكي العامة لمنع اإلفراط في اإلنفاق؟
تعتقد مدارس ميلووكي العامة أن الشفافية والمساءلة أمران مهمان للغاية ،ويتضح ذلك من خالل تدقيقنا السنوي والتقرير المالي السنوي الشامل الذي يتم نشره مع بيان
مدقق الحسابات .وفي كل عام ،تحصل مدارس ميلووكي العامة على شهادة اإلنجاز للتميز في إعداد التقارير المالية من جمعية موظفي مالية الحكومة.
وتقدم مدارس ميلووكي العامة ميزانيتها المقترحة كل عام مع نهاية شهر أبريل .تتضمن الميزانية المقترحة تقارير الميزانية بالتفصيل .تتيح اجتماعات مجلس إدارة
ميلووكي تقديم المالحظات العامة والتعديالت والخروج بميزانية نهائية معتمدة.
ً
تحليال موضوعيًا للجمهور.
تقريرا بشأنها كل عام ،مما يوفر
ينظر منتدى ويسكونسن للسياسات في ميزانية مدارس ميلووكي العامة ويعد
ً
ويتم إجراء مراجعة للميزانية والنفقات لإلدارات والمدارس شهريًا باستخدام التقارير الناتجة عن خدمات التخطيط المالي والميزانية .باإلضافة إلى ذلك ،أنشأ مجلس
إدارة مدارس ميلووكي العامة مكتب المساءلة والكفاءة ( )OAEفي عام  2010لتعزيز الشفافية واإلشراف والمساءلة في العمليات المالية.
ويمكن قياس المساءلة من خالل التصنيفات االئتمانية .تتمتع مدينة ميلووكي بصالحية إصدار االلتزامات البلدية ألغراض مدرسية محددة بموجب الفصلين  67و
 119من قانون ويسكونسن .وتتم الموافقة على جميع إصدارات الديون ،سواء كانت قصيرة األجل أو طويلة األجل ،من قبل قسم األوراق المالية المدعومة بالقروض
العقارية ( .)MBSDتواصل مدينة ميلووكي الحفاظ على تصنيفات عالية للسندات من ثالث وكاالت رئيسية .هذه التصنيفات العالية ،إلى جانب المراجعات المواتية
لإلدارة المالية للمنطقة التعليمية ،تسمح باالقتراض بأسعار تنافسية تقلل من التكاليف .يقدم الرابط أحدث تصنيفات حالية للسندات من قبل وكالة تصنيف لجميع
اإلصدارات.

كيف ستتم صياغة االستفتاء في ورقة االقتراع؟
سيتم استخدام ما يلي في اقتراع  7أبريل :2020
هل سيُسمح لمدارس ميلووكي العامة ،ومقاطعات ميلووكي وواشنطن وويسكونسن بتجاوز حد اإليرادات المحدد في القسم  ،121.91قانون ويسكونسن ،بمبلغ 57
مليون دوالر للعام الدراسي 2021-2020؛ وبمبلغ إضافي قدره  20مليون دوالر للعام الدراسي 2022-2021؛ وبمبلغ إضافي قدره  7ماليين دوالر للعام
الدراسي 2023-2022؛ وبمبلغ إضافي قدره  3ماليين دوالر (أي ما مجموعه  87مليون دوالر) للعام الدراسي  2024-2023وما بعد ذلك ،لألغراض المتكررة
المتمثلة في الحفاظ على البرامج التعليمية وتوسيع نطاقها ،بما في ذلك ،تقديم المزيد من برامج التعليم المهني والتقني ،وجذب واستبقاء المعلمين المعتمدين وتوسيع
برامج الفن والموسيقى والتربية البدنية واللغة؟

لماذا تم إدراج مقاطعة واشنطن في سؤال االقتراع؟
تم إدراج مقاطعة ميلووكي وواشنطن في سؤال االقتراع ألن مدينة ميلووكي تمتلك قطع أراض في كلتا المقاطعتين ،وهي تدفع ضرائب نيابة عن مدارس ميلووكي
العامة .من الجدير ذكره أن مدينة ميلووكي تمتلك أيضًا قطع أراض في مقاطعة وكيشا ،لكن تلك األراضي ال تدفع ضرائب نيابة عن مدارس ميلووكي العامة.
ال يوجد سوى قطعة أرض واحدة في مقاطعة واشنطن تقع أيضًا في مدينة ميلووكي  -هذا المثلث الصغير الجميل في الركن الشمالي الغربي من المدينة  -وقطعة
األرض تابعة إلدارة النفايات .لذلك ،ال توجد مساكن في مقاطعة واشنطن ،لكننا بحاجة إلى إدراج مقاطعة واشنطن في االقتراع من أجل الوضوح ألن بعض
الضرائب ستفرض على أحد العقارات في تلك المقاطعة نيابة عن مدارس ميلووكي العامة.

3
Referendum FAQ_012320_Final_Arabic

ُمحدَّث الثالثاء 23 ،يناير 2020

متى وأين وكيف أصوت في االستفتاء؟
يتم فتح صناديق االقتراع في تمام الساعة  7:00صبا ًحا وتغلق في تمام الساعة  8:00مسا ًء يوم الثالثاء الموافق  7أبريل .2020
لالقتراع الغيابي ،يجب تسجيل أصحاب حق االقتراع للتصويت في موعد ال يتجاوز  18مارس ( 2020إذا تم التسجيل عن طريق البريد أو عبر اإلنترنت) وفي
موعد ال يتجاوز  3أبريل  2020في تمام الساعة  5:00مسا ًء (إذا تم التسجيل عن طريق الحضور شخصيًا إلى مكتب كاتب البلدية).
آخر موعد إلرسال طلب التصويت باالقتراع الغيابي عن طريق البريد هو  7أبريل  2020في تمام الساعة  8:00مسا ًء ،وآخر موعد إلرسال االقتراع الغيابي عن
طريق الحضور شخصيًا هو  5أبريل  .2020تختلف ساعات االقتراع عن طريق الحضور شخصيًا اتصل بكاتب البلدية في منطقتك للمزيد من المعلومات.
لتعرف المزيد عنالتسجيل لالقتراع ،أو مكان االقتراع ،أو االقتراع الغيابي ،يُرجى زيارة .My Vote Wisconsin

من الذي يمكنني االتصال به للحصول على المزيد من المعلومات؟
ال تتردد في مشاركة أي تعليقات وأسئلة إضافية معنا على الرابط feedback@milwaukee.k12.wi.us
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