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االستثمار في التعليم
توضح الميزانية للعام المالي 2023 التزام إداري كيني التعليم حيث أن الدعم الضريبي المحلي يذهب إلى االستثمارات التعليمية أكثر من أي استثمار آخر.  

وعندما يقترن ذلك بالمساهمة المقدمة من الصندوق العام والبالغة 389.4 مليون دوالر، فإن الدعم الضريبي المحلي البالغ 1.4 مليار دوالر يصل بمجموع 
الدعم الضريبي المحلي إل1.4  مليار دوالر. وقد زادت مساهمة الصندوق العام خالل إدارة كيني في التعليم بأكثر من الضعف، كما زاد الدعم المحلي العام 

للتعليم بما يزيد عن 300 مليون دوالر. وقد تجعل هذه االستثمارات فيالدلفيا أكثر قدرة على المنافسة االقتصادية، وصقل المواهب وخط العمالة وتقديم الدعم 
في األحياء للكبار واألطفال. كما أن هذه االستثمارات منفذة لضمان نمو فيالدلفيا بشكل منصف وهذا من شأنه أن يمكن جميع سكان فيالدلفيا من إيجاد وظائف 

مكتفية باألسرة وكسر حلقة الفقر بين األجيال.

389.4 مليون دوالر مساهمة الصندوق العام للعام المالي 2023
التعليمية فيالدلفيا  لمنطقة  مليون دوالر   270

يدعم استثمار الصندوق العام اإلدارة الكيني، الذي زاد بمقدار 14 مليون دوالر عن العام الماضي االستقرار المالي للمنطقة لتمكين النتائج المحسنة للطالب. 
ومنذ منذ بداية إدارة كيني، زادت مساهمة المدينة في المنطقة من 104 ماليين دوالر في العام المالي 2016 إلى 270 مليون دوالر في العام المالي 2023 

بزيادة قدرها 160 في المائة.

39.3 مليون دوالر للكلية المجتمعية في فيالدلفيا 10.8 ماليين دوالر لمنحة كاتو أوكتافيوس
وتستثمر المدينة في العمليات والبرنامج الرأسمالي للكلية المجتمعية في فيالدلفيا من خالل مساهمة قدرها 39.3 مليون دوالر وفي منحة أوكتافيوس كاتو 

الدراسية لتوفير تعليم ثانوي عالي الجودة يمكن الوصول إليه. تجعل منحة كاتو، التي بدأت خالل إدارة كيني الكلية المجتمعية في فيالدلفيا معفاة من الرسوم 
الدراسية للطالب المؤهلين بدوام كامل كما أنها توفر رواتب للكتب والنقل والطعام، وهذا من شأنه أن يُحسن بشكل كبير الوصول إلى الكلية والمثابرة.

47.6 مليون دوالر للتعليم األساسي و12.4 مليون دوالر لمدارس المجتمع
التزام العمدة بالجودة العالية لمرحلة ما قبل الروضة والكليات المجتمعية المتنامية - أصبح ممكنًا بسبب أنه من المقرر توسيع ضريبة المشروبات في فيالدلفيا 
في العام المالي 2023، بإضافة 300 مكان جديد في التعليم األساسي لما مجموعه 4,300 مكان وتمويل 20 كلية مجتمعية وزيادة 3 بالمقارنة بالعام المالي 

2022 حيث يجلب التعليم والموارد ذات الجودة لتزايد األعداد في فيالدلفيا.

7.9 مليون دوالر لبرنامج الجاهزية في العمل
تستثمر إدارة كيني في جاهزية العمل لدعم التعليم واالستعداد للعمل، مما يسمح للمراهقين والشباب باالنخراط في عمل صيفي هادف.

 1.5مليون دوالر لتعليم الشباب
لتوسيع نطاق فرص التعليم للشباب وتيسيرها، تستثمر المدينة في تعليم الكبار الذي يعد ضروريًا لفيالدلفيا لتحقيق إمكاناتهم الفردية والتي بدوره يخلق النمو 

االقتصادي ويحد من عدم المساواة وتعزز االندماج االجتماعي. 

www.phila.gov/finance لمعرفة المزيد حول الميزانيات التشغيلية والرأسمالية لمدينة فيالدلفيا يرجى زيارة
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