
የበጀት ሂዯት 

የMCPS መንቀሳቀሻ በጀት የሰራተኞቻችን፡ የተማሪዎች፣ የወሊጆችና 

የህብረተሰባችን ባጠቃሊይ አስተውጽኦ ያሳተፈ የአንዴ አመት ዴካም ውጤት 

ነው። 

ተማሪዎቻችን የአሇም ዯረጃ ትምህርት ሇማቅረብ የሚያስፈሌጉትን አገሌግልቶችና 

ፕሮግራሞች ሇመሇየት ከዜሮ በሚነሳ የበጀት ዝግጅት ሂዯት እያንዲንደ የMCPS 

ፅ/ቤት የሚጠቀም ሆኖ፣ ሂዯቱ የሚጀምረው በሰመር ነው። 

የMCPS አመራር ከየመምርያው የቀረቡ በጀቶችን ይገመግማሌ እናም ከሶስቱ 

የሰራተኞቻችን ማህበራትና ከወሊጆች ተጠሪዎች ጋር አብሮ በመስራት 

ሱፐርኢንተንዯንቱ እንዱገነዘባቸው ሃሳቦች ያቀርባሌ። በዱሰምበር፣ ዋና 

ተቆጣጣሪው በጀቱን ሇትምህርት ቦርዴ ያቀርባሌ፣ ቦርደም የቀረበውን በጥሞና 

ይገመግማሌ ከተሇያዩ ዜጏችና ባሇጥቅሞችም ሃሳቦች ይሰበስባሌ። 

በማርች ወር፣ ቦርደ በጀቱን ተጨማሪ ዲግመ እይታ ሇሚያዯርጉበት ከሕዝብም 

ተጨማሪ አስተውጽኦች ከሚሹት ሇCounty Executive (የካውንቲ የበሊይ 

አስተዲዯር) እና ሇCounty Council (የካውንቲ ምክር ቤት) ያቀርባሌ። የካውንቲ 

ምክር ቤት በጀቱን በሜይ መጨረሻ ሊይ ያፀዴቃሌ እናም የካውንቲ የትምህርት 

ቦርዴ የራሱን የመጨረሻ በጀት ጁን ሊይ ያፀዴቃሌ። 

ከዚያም፣ የበጀቱ ሂዯት እንዯገና ይጀምራሌ። 

ገንዘቡ ከየት ነው የሚመጣው? 

የMCPS በጀት ምንጭ የካውንቲ፣ የስቴትና የፌዳራሊዊ መንግስቶች ሽርክና ነው። 

አብዛኛው በጀት ከካውንቲው ካዝና ነው የሚመነጨው። በዚህ አመት፣ የ$2.23 

ቢሌዮን የMCPS በጀት 65 በመቶው የካውንቲ ድሊሮች ሲሆኑ፣ አብዛኛዎቹ 

ታክሶችና ክፍያዎች ናቸው። 

የበጀቱ 27 በመቶ ከስቴት ድሊሮች ይመነጫሌ፣ ይህም MCPSን እያዯገ የመጣውን 

የአዲዱስ ተመዝጋቢዎቹን ቁጥር እንዱቋቋም አግዞታሌ። 



ፌዳራሌ መንግስቱ  የMCPSን በጀት 3 በመቶ ይሸፍናሌ፣ አብዛኛዎቹ ድሊሮች 

በዴህነት የሚገኙ ተማሪዎችን ወይም ሌዩ አገሌግልት ፈሊጊዎች ሊይ ይውሊለ። 

የተቀረው የበጀት ገንዘብ — 5 በመቶ አካባቢ — ካሇፈው አመት ፈሰሶችን 

ጨምሮ፣ ከላልች ምንጮች ነው የሚመጣው። 

ያሇፉት ዘመናት አስቸጋሪ የኤኮኖሚ ችግሮች በMCPS በጀት ተአምራዊ ተጽእኖ 

አዴርሰዋሌ። በበጀቱ የተዯረጉ ማንኛዎቹም ጭማሪዎች ከፍተኛ ወጪንና እያዯገ 

ሇሚመጣው የተማሪዎች ቁጥር ተመሳሳይ የአገሌግልት ዯረጃን ጠብቆ በመስጠት 

ሊይ ውሇዋሌ። ከ2009 ጀምሮ፣ MCPS ከ$400 ሚሌዮን በሊይ ከበጀቱ 

ቅናሴዎችና ቁጠባዎች አዴርጓሌ። 

ኤኮኖሚው ተሻሽሎሌ ተቀጣሪዎቻችንንም በዚህ አመት እንዯገና የዯሞዝ ጭማሪ 

ሌንሰጥ ችሇናሌ። እናም ምንም እንኳን የኤኮኖሚው ተስፋ ይህን ያክሌ 

የሚያስተማምን ባይሆንም ማህበረሰባችን ሇህዝባዊ ትምህርት በMontgomery 

County ተቀዲሚነት አንዯሚሰጠው እናውቃሇን። 

ገንዘቡ ምን ሊይ ይውሊሌ?  

አብዛኛው በጀት - ከ81 በመቶ በሊይ - ትምህርት አሰጣጥ ሊይ ነው የሚውሇው። 

ከ11,000 በሊይ ሇሚሆኑ መምህራንና ክት/ቤት ጋር የተያያዙ ተቀጣሪዎች ዯሞዝና 

ጥቅማጥቅሞች እንዱሁም መጻህፍት፣ የት/ቤት ቁሳቁስና መሳርያዎችን ባጠቃሊይ 

የሚያካትት ነው። ይህ ዯግሞ ሌዩ ዴጋፍ ሇሚፈሌጉ ተማሪዎች ሌዩ የትምህርት 

ፕሮግራምና አገሌግልቶች፣ ሌዩ ተስጥኦ ሊሊቸው ተማሪዎችና ከእንግሉዝኛ ላሊ 

ቋንቋ የሚናገሩትን፣ እንዱሁም አማካሪዎችን፣ ሶሺያሌ ዎርከርስ (ማህበራዊ 

ሰራተኞች) እና ሇተማሪዎቻችን ሌዩ ዴጋፍ የሚሰጡ ሌዩ የተማሪ ሰራተኞችን 

ያጠቃሌሊሌ። 

እርግጥ ነው፣ ተማሪዎቻችን ወዯ ት/ቤት መመሊሇ መቻሊቸውን ማረጋገጥ 

እንፈሌጋሇን፤ ጤናማ ምግብ እንዱያገኙ ወዯ ት/ቤት ዯህንነታቸው ተጠብቆ 

እንዱሄደ፣ ጽዲት ያሇው አካባቢም። ሇዚህ ነው MCPS የበጀቱን ወዯ 15% 

የሚጠጋ የትም/ቤት ዴጋፍ አገሌግልቶች ሊይ የሚያጠፋው። ይህም ተማሪዎችን 

ከቤት ወዯ ት/ቤት አዴርሶ ሇመመስ በየቀኑ ከ100,000 ማይልች በሊይ በየቀኑ 



የሚጓዙትን አውቶቡሶች መክፈያ ገንዘብ፤ በየአመቱ ከ15 ሚሌዮን በሊይ ምግቦች 

ሇማዘጋጀትና ሇማቅረብ፤ እንዱሁም ሇህንጻ ጥገናና ሇጸጥታ የሚውሇውን 

ያካትታሌ። 

ከበጀቱ ከሁሇት በመቶ በጥቂቱ ከፍ ብል የሚገኘው፣ በየቀኑ ሇት/ቤቶቻችን 

ስሌጠና፣ ዴጋፍ እና እርዲታ የሚያቀርበውን ማእከሊዊ ፅ/ቤት የሚያክትተውን 

የስርአት-አቀፍ ዴጋፍ አግሌግልቶች ሊይ ይውሊሌ። መቶኛዎችን በሚመሇከት፣ 

MCPS በሜሪሊንዴ በማእካሊዊ አገሌግልቶች በጀት እጅግ በጣም አነስተኛ 

ወጭዎች ካሎቸው አንደ ነው እናም፣ ባሇፉት አምስት አመቶች ከ300 በሊይ የስራ 

ቦታዎች ከማእከሊዊ ፅ/ቤት ተቀንሰዋሌ። በነዚህ ፈታኝ ሁኔታዎችም ቢሆን፣ ስራው 

ይቀጥሊሌ።  

ተሳትፎ 

የMCPS መንቀሳቀሻ በጀት መገንባት የህብረተሰቡ ጥረት ነው ስሇሆነም 

በዜጏቻችን አስተውጽኦ ሊይ የሚመረኮዝ ነው። ይህም ነው እነዚህን ጏረቤት 

ሇጏረቤት ስብሰባዎች አይነተኛ የሚያዯርጋቸው። የ21ኛው ምእተአመት የያንዲንደ 

የMontgomery County Public Schoolsን ሌጅ ትምህርት የሚዯግፍ በጀት 

መገንባት እንዴንችሌ የትምህርት ቦርዴና ዋና ተቆጣጣሪው የናንተን በጏ 

አመሇካከት መስማት ያስፈሌገናሌ።  ከውይይታችሁ ማስታወሻዎች እንዴትሌኩሌን 

አዯራ። 

በዚህ Neighbor to Neighbor (ጎረቤት ከጎረቤት) የMCPS በጀት ውይይት 

በመሳተፋችሁ አመስግናሇሁ። 


