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KUWEKEZA KATIKA ELIMU
Bajeti ya MF23 inaonyesha kujitolea kwa Utawala wa Kenney kwa elimu kwani usaidizi zaidi wa kodi wa 
ndani huenda kwa uwekezaji wa elimu kuliko uwekezaji mwingine wowote. Ikijumuishwa na mchango 
wa dola milioni 389.4 kutoka kwa Hazina ya Fedha ya Jumla, dola bilioni 1.4 katika usaidizi wa kodi ya 
ndani huleta jumla ya usaidizi wa kodi kuwa dola bilioni 1.8. Wakati wa Utawala wa Kenney, mchango 
wa Hazina ya Jumla kwa elimu umeongezeka zaidi ya maradufu na usaidizi wa ndani kwa elimu 
umeongezeka kwa zaidi ya dola milioni 300. Uwekezaji huu unaifanya Filadelfia kuwa na ushindani 
zaidi wa kiuchumi, kukuza vipaji na bomba la wafanyikazi, na kutoa usaidizi wa ujirani kwa watu wazima 
na watoto. Zimetengenezwa ili kuhakikisha kwamba Filadelfia inapokua, inakua kwa usawa, kuwezesha 
Wanafiladelfia wote kupata kazi za kutegemeza familia na kumaliza umaskini kati ya vizazi.

DOLA MILIONI 389.4 MCHANGO WA HAZINA YA JUMLA ZA MF23

DOLA MILIONI 270 KWA WILAYA YA SHULE YA FILADELFIA
Uwekezaji wa hazina ya jumla ya Utawala wa Kenney, ulioongezeka kwa dola milioni 14 zaidi ya mwaka 
jana, unasaidia uthabiti wa kifedha kwa Wilaya kuwezesha matokeo bora kwa wanafunzi. Tangu kuanza 
kwa Utawala wa Kenney, mchango wa Jiji kwa Wilaya umeongezeka kutoka dola milioni 104 katika MF16 
hadi dola milioni 270 kwa MF23, ongezeko la asilimia 160.

$39.3M KWA AJILI YA CHUO CHA JAMII YA FILADELFIA NA $10.8M UFADHILI WA OCTAVIUS PATTO
Jiji linawekeza katika mpango wa uendeshaji na program ya mtaji wa Chuo cha Jumuiya cha Philadelphia 
kupitia mchango wa dola 39.3 milioni na kwa ufadhili wa Octavius   Catto kutoa elimu ya sekondari ya hali 
ya juu na inayoweza kufikiwa. Ufadhili wa Catto, ambao ulianza wakati wa Utawala wa Kenney, hufanya 
masomo ya CCP kuwa bila malipo kwa wanafunzi wanaostahiki wa wakati wote na hutoa malipo ya 
vitabu, usafiri na chakula, na hivyo kuboresha sana ufikiaji wa chuo na kuendelea.

$47.6M KWA PHLPREK NA $12.4M KWA SHULE ZA JAMII
Ahadi ya Meya kwa pre-K ya ubora wa hali ya juu, na shule zinazokua za jamii - ikiwezekana kwa sababu 
ya Ushuru wa Vinywaji vya Filadelfia itapanuliwa katika MF23. Kuongeza nafasi 300 mpya za PHLpreK, 
kwa jumla ya 4,300, na ufadhili kwa Shule 20 za Jamii, ikiwa ni ongezeko la 3 ikilinganishwa na MF22, 
huleta mafunzo bora na rasilimali kwa idadi inayokua ya Wanafiladelfia.

$7.9M KWA PROGRAMU YA WORKREADY
Ili kusaidia katika elimu na maandalizi ya kazi, Utawala wa Kenney huwekeza katika WorkReady, kuruhusu 
matineja na vijana kushiriki katika ajira yenye maana wakati wa kiangazi.

DOLA MILIONI 1.5 KWA AJILI YA ELIMU YA WATU WAZIMA
Ili kupanua na kuwezesha ufikiaji wa fursa za elimu ya watu wazima, Jiji linawekeza katika elimu ya watu 
wazima ambayo ni muhimu kwa Wanafiladelfia ili kufikia uwezo wao binafsi, ambayo huleta ukuaji wa 
uchumi, kupunguza ukosefu wa usawa, na kukuza ushirikishwaji wa kijamii. 

Ili kujifunza zaidi kuhusu Bajeti za Uendeshaji na Mitaji za Jiji la Filadelfia 
tafadhali tembelea www.phila.gov/finance

http://www.phila.gov/finance

