
 
 الحاكمة كاثي هوكول    14/10/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  لتقديم مساعدة مؤسسية كاملة في مدارس نيويورك NYSER V. NYSالحاكمة هوكول عن تسوية قضية  
  

تتطلب االتفاقية من والية نيويورك تحقيق تقدم كبير في مساعدة مؤسسة التمويل هذا العام وتمويلها بالكامل في ميزانية 
   2024العام المالي 
  

  تأخذ المساعدة التأسيسية في االعتبار ثروة المنطقة التعليمية واحتياجات الطالب إلنشاء توزيع عادل لتمويل المدارس 
  
سكان نيويورك المدافعين  حاكمة كاثي هوكول اليوم أن والية نيويورك قد توصلت إلى اتفاق لتسوية وإيقاف قضيةأعلنت ال 

عن حقوق الطالب التعليمية ضد والية نيويورك، انظالقاً من التزام الوالية تجاه تمويل صيغة المعونة التأسيسية الحالية 
ث سنوات وإنهاء معارضة الوالية السابقة لتوفير هذا التمويل الذي تشتد  للمقاطعات التعليمية في نيويورك على مدى ثال 

  الحاجة إليه لطالبنا.
  

"كل فرد من سكان نيويورك يستحق تعليًما جيًدا للنجاح في واليتنا، والمدارس العامة هي عنصر   قالت الحاكمة هوكول،
تغلق هذه التسوية فصالً طويالً من عدم المساواة، وتوضح التزام إدارتي  حيوي في تلك الفرصة لتنقل أطفالنا إلى أعلى.

نموذج سريع االستجابة يأخذ االحتياجات الفريدة للمقاطعات في   بمسح القائمة النظيفة وتمويل التعليم العام بالكامل باستخدام
االعتبار. اإلجراءات أهم من الكلمات، وبينما تشكل التسوية الخطوة األولى، فإننا نتابعها بتمويل من ميزانية الوالية. يعتمد  

سة الحاسمة لمعالجة أوجه عدم مستقبل واليتنا على قدرتنا على تعليم كل طفل بشكل صحيح، وستطبق مؤسسة المعونة العد 
  المساواة وضمان حصول المدارس المحتاجة على التمويل الذي تستحقه."

  
، إلى مطالبة والية نيويورك بتمويل صيغة المعونة التأسيسية بالكامل التي تم  2014سعت الدعوى، التي استمرت منذ عام  

ي، والتي عارضتها الوالية سابقًا. تم إنشاء مؤسسة المعونة في عام  وضعها في أعقاب الحملة التاريخية لقضايا اإلنصاف المال
، وتأخذ في االعتبار ثروة المنطقة التعليمية واحتياجات الطالب إلنشاء توزيع عادل للتمويل الحكومي على المدارس. 2007

  ومع ذلك، لم تمول والية نيويورك مؤسسة المساعدة بالكامل مطلقًا.
  
جديدة أن تقوم والية نيويورك بالتنفيذ التدريجي للتمويل الكامل لمؤسسة المساعدة من ميزانية السنة المالية تتطلب التسوية ال 

والتي تمت الموافقة عليها في أبريل، وافقت السلطتان  2022. في ميزانية الوالية التي تم إقرارها للعام المالي 2024
وكرست هذا االلتزام في   2024سية بالكامل بحلول ميزانية السنة المالية التنفيذية والتشريعية على تمويل المعونة التأسي

  القانون.
  
   توزيع التمويل المتوقع حاليًا للمساعدة التأسيسية متاح أدناه: 
  

  ٪ من العجز الحالي30مليار دوالر، تغطي  19.8: 2022السنة المالية   •

  ٪ من العجز المتوقع50مليار دوالر، تغطي  21.3: حوالي 2023السنة المالية   •

مليار دوالر، والقضاء على العجز المتوقع، وتمويل المبلغ  23.2ما يقرب من : 2024السنة المالية   •
  الكامل للمساعدة التأسيسية لجميع المناطق التعليمية

  



"لقد ناضلنا بجد من أجل االلتزام بتمويل التزامنا التعليمي بالكامل على مدار ثالث سنوات.   قالت السيناتور شيلي ب. ماير، 
اآلن وضع الدعوى القضائية طويلة األمد وراءنا بينما نواصل المضي قدًما بالتمويل الموعود والفرص  يسعدني أنه يمكننا

التعليمية الموسعة. لقد أقرت والية نيويورك أخيًرا بالمبدأ الدستوري المتمثل في توفير تعليم أساسي سليم لكل طفل. أشكر  
بالعديد من اآلباء والمدافعين الذين لم يستسلموا أبًدا وتحدثوا باستمرار  الحاكمة هوكول على التزامها بالتعليم العام وأعترف 

  من أجل أطفالهم."
  
القضائية، والتي جاءت   NYSER"أنا ممتن لمعرفة قرار الحاكمة هوكول بتسوية دعوى قال السناتور روبرت جاكسون،  

عندما واصلت والية نيويورك تجاهل صيغة التمويل الخاصة بها لطالب المدارس العامة. عندما أطلقنا أنا ومايكل ريبيل  
، كنا نعلم أن الحصول على التمويل 1993في شمال مانهاتن في عام    6ألول مرة حملة من أجل العدالة المالية من المنطقة 

المدارس العامة سيكون معركة طويلة. هذه التسوية هي خطوة في االتجاه الصحيح لطالبنا والمعلمين  الذي يستحقه طالب
المجتهدين الذين أبقوا المدارس تعمل عبر جيل من الميزانيات المتقشفة، ومؤخراً، جائحة. يسعدني أن أنتهي من مرحلة 

تخدم فيها حق األطفال في الحصول على تعليم أساسي سليم  السعي الحثيث في ألباني وأتطلع إلى حضور جلسة تشريعية ال يس
  كورقة مساومة سياسية."

  
"أنا سعيد ألنه تم تسوية هذا األمر وشكًرا لقيادة الحاكمة هوكول. سينام أطفال نيويورك قال عضو الجمعية مايك بينيديتو،  

   بشكل أسهل الليلة."
  
"االلتزام بتمويل مؤسسة المساعدة بالكامل سيضمن  حالف من أجل التعليم الجيد، قالت جاسمين غريبر، المديرة التنفيذية للت 

ذهاب الطالب السود وذوي البشرة البنية وذوي الدخل المنخفض إلى مدارس مزودة بالموارد الكاملة وستغلق بشكل كبير  
لتعليمية في نيويورك. يعتبر قرار  فجوة الفرصة. يمثل اليوم بداية فصل جديد طال انتظاره في الكفاح من أجل العدالة ا

الحاكمة كاثي هوكول بتسوية الدعوى القضائية بشرط أن تبدأ والية نيويورك مراحل كاملة في المعونة التأسيسية بحلول عام  
تحواًل هائالً في معركة خاضها اآلباء وأفراد المجتمع منذ عقود، وهو أمر يشير إلى التزام الحاكمة باإلنصاف من   2024

  ل طالب نيويورك."أج

  
###  
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