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Tác động của Ngân quỹ Tiểu bang

I. Mỗi học sinh mất đi vĩnh viễn khoảng 1200 đô la trong 18 tháng tới.

II. Có khả năng mất di 750 việc làm.

III. Kế hoạch Kích thích (Stimulus) của Liên bang không phải là một giải
pháp vĩnh viễn.

IV.Tác động lên các Học sinh thành phố.

V. Các Học khu cần được linh động để làm các quyết định cho khu vực
nhằm hỗ trợ chương trình giảng huấn căn bản. 

Hãy Cho Chúng Tôi Công Cụ
để Cứu Các Trường Học Của Chúng Tôi!
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Ảnh hưởng giảm ngân quỹ không
hạn chế được phỏng đoán

($s giá trị triệu) 2008-09 2009-10

Loại bỏ .68% COLA $2.0 $2.0

Giảm thiểu hạn chế hơn nữa lợi tức (2008-09) $14.4 $14.4

Giảm thiểu hạn chế hơn nữa lợi tức (2009-10) --- $9.9

Loại bỏ các ngân quỹ không thích ứng của tiểu bang $.5 ---

Thâm thủng ngân quỹ không giới hạn 2008-09 $4.5 $4.5

Dự toán Lợi tức Sổ số bị hạ (Không giới hạn) $.5 $.5

Chi phí thêm 2009-10 (Bậc & Cột, v.v.) --- $5.3

Ngân quỹ thêm - Ổn định các Tố tụng về Can thiệp
vào Hạnh kiểm thuộc Giáo Dục Đặc Biệt

--- <$.7>

Tổng cộng cắt khoảng $21.9 $35.9
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Giáo dục tùy thuộc vào
Ngân quỹ của Tiểu bang

Ad o p ted  B u d g et $482 .0  m illio n

89%

10%
1%

S tate
Federal
Loc alLợi tức từ Tiểu

Bang California



5

Ủy nhiệm Giải quyết
Linh động
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Các Đề Nghị

1. Hoãn các chương trình bắt buộc ngoài lớp học, và cho phép xử
dụng linh động các ngân quỹ cho năm học 2008-09 và 2009-10.

2. Cho phép được linh động xử dụng ngân quỹ các loại để tập trung
vào việc giảng dạy trong lớp học, cố vấn, thư viện, và kèm học.

3. Tạo một lực lượng đặc nhiệm khắp tiểu bang để xây dựng lại
phương pháp ngân sách của Tiểu bang và Giáo dục, nhằm tạo
một cơ chế ổn định hơn, không bị ảnh hưởng bởi những biến
động kinh tế bất thường.

4. Liên lạc với Văn Phòng của Thống Đốc và tất cả các nhà lập
pháp để chia xẻ thông điệp và điều trình bày này.

5. Đòi hỏi Lập pháp đặt các con em của chúng ta lên ưu tiên đầu
của ngân sách, và không được bỏ California xuống thứ 50 trong
số tất cả các tiểu bang về ngân quỹ Giáo dục.
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Công chúng có thể
làm gì

Hãy liên lạc với văn
phòng của Thống
Đốc và các nhà lập

pháp để chia xẻ
các đề nghị này

HÔM NAY!
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