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INVESTIR NA EDUCAÇÃO
O orçamento do FY23 demonstra o compromisso da Administração Kenney com a educação, à medida que 
mais apoio fiscal local vai para investimentos na educação do que para qualquer outro investimento.  Quando 
combinados com a contribuição de $389,4 milhões do Fundo Geral, o $1,4 bilhão de apoio fiscal local aumenta 
o apoio fiscal local total para $1,8 bilhão. Durante a Administração Kenney, a contribuição do Fundo Geral 
para a educação mais do que duplicou e o apoio local geral à educação cresceu mais de $300 milhões. Estes 
investimentos tornam Filadélfia mais competitiva em termos econômicos, aumentando o canal de talentos e da 
equipe de trabalho e oferece apoios baseados nos bairros a adultos e crianças. Foram criados para garantir que, à 
medida que Filadélfia cresce, esta cresce de forma justa, permitindo que todos os habitantes de Filadélfia tenham 
acesso a trabalhos para sustentar a família e que se quebre o ciclo intergeracional de pobreza.

$389,4 MILHÕES DE CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO GERAL DO FY23

$270M PARA O DISTRITO ESCOLAR DE FILADÉLFIA
O investimento do fundo geral da Administração Kenney, que aumentou $14 milhões no último ano, apoia a 
estabilidade fiscal do Distrito, para permitir melhores resultados para os alunos. Desde o início da Administração 
Kenney, a contribuição da Cidade para o Distrito aumentou de $104 milhões no FY16 para $270 milhões no FY23, 
um aumento de 160 por cento.

$39,3M PARA A FACULDADE COMUNITÁRIA DE FILADÉLFIA E $10,8M PARA A BOLSA DE 
ESTUDO OCTAVIUS CATTO
A Cidade investe nas operações e no programa financeiro da Faculdade Comunitária de Filadélfia através de uma 
contribuição de $39,3 milhões e na Bolsa de Estudo Octavius Catto para fornecer um ensino secundário acessível 
e de alta qualidade. A Bolsa de Estudo Catto, que começou durante a Administração Kenney, torna a Faculdade 
Comunitária isenta de mensalidades para estudantes elegíveis em período integral e oferece bolsas para livros, 
transporte e alimentação, melhorando drasticamente o acesso e a continuação na faculdade.

$47,6M PARA PHLPREK & $12,4M PARA ESCOLAS COMUNITÁRIAS
O compromisso do Prefeito em um Jardim de Infância de alta qualidade e mais escolas comunitárias - tornado 
possível porque o Imposto sobre as Bebidas de Filadélfia será ampliado no FY23. Com mais 300 novas vagas 
PHLpreK, no total de 4.300 e financiando 20 Escolas Comunitárias, um aumento de 3 em comparação com o FY22, 
oferece um ensino e recursos de qualidade a um número cada vez maior de habitantes de Filadélfia.

$7,9M PARA O PROGRAMA WORKREADY
Para apoiar a educação e a preparação para o trabalho, a Administração Kenney investe no WorkReady, permitindo 
que os adolescentes e jovens adultos se envolvam em empregos de verão com significado.

$1,5M PARA A EDUCAÇÃO DE ADULTOS
Para expandir e facilitar o acesso a oportunidades de educação de adultos, a Cidade investe na educação de 
adultos, que é essencial para os habitantes de Filadélfia alcançarem o seu potencial individual que, por sua vez, 
cria crescimento econômico, reduz desigualdades e promove a inclusão social. 

Para saber mais sobre os Orçamentos Financeiros e Operacionais da Cidade de 
Filadélfia visite www.phila.gov/finance
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