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 ! ةكرراشملاب ممقوو دديیززملاا مملعت
 

 يلحملاا ممكحتلاا ةغيیص ىعدديی ،ايینررووفيیلاك ةيیالوو يف دديیددجلاا يسااررددلاا لليیوومتلاا ننووناق ننإإ
 .ببلاططلاا ححاجن ىلع ززيیكررتلل سسررااددملل ةةدديیددج ةليیسوو ووه )LCFF( لليیوومتلاا يف

 يف رروومألاا ءايیلووأأ ككااررشاا  ةقططنملاا يف سسررااددملاا عيیمج ننم LCFF ننووناق ببلططتيی
 (LCAPs) ةلءاسملاا ططططخوو ةيیلحملاا ةباقررلاا رريیووططت يف ككلذذكوو ررااررقلاا عنصوو ططيیططختلاا

 :ككلذذكوو
تتالاجم ةيینامث ىلع ززيیكررتلاا ىلع ةيیميیلعتلاا ققططانملاا يف سسررااددملاا ننم ببلططتيی 

  .ححاجنلاا ىلع ببالططلاا عيیمج ددعاست يتلااوو
رربكأأ تتاجايیتحاا عم ببالططلل يفاضإإ لليیوومت رريیفووت. 
ننيیسحتل للاملاا ققافناا ةيیفيیكل ةنووررملاا ننم اادديیززم ةيیميیلعتلاا ققططانملاا يططعيی 

  .ةيیلحملاا سسررااددملاا
 
 

 انلافططأل مملعتل ةيیؤؤرر لليیكشتل رروومألاا ءايیلووال ةةرريیبك ةصررف ووه LCFF ننووناق نناا
 .اهقيیبططتوو

 

 
 .ةكرراشملاب ممقوو ،ةصاخلاا ةةررووشنملاا ههذذه ننم دديیززملاا مملعت

 ممهم ككتووص نناا
 



 

 ححاجنلاا للع ببالططلاا عيیمج ةةددعاسمل ةيیوولووأأ تتااذذ تتالاجم ةيینامث    

 ةيیسيیئررلاا ةلئسألاا ضضعب 
 اهلأست ننأأ ننكميی يتلاا ةمهملاا

 ةططخ ننع سسررااددملاا ةةدداقل
 :ةيیلحملاا ةةررططيیسلااوو ةلءاسملاا

 (LACP) ةيیلحملاا ةةررططيیسوو ةلءاسم ةططخ للك ىلع ببجيی
 يلاهألاا ننم تتالخددم  ءانب ررووططتت ننأأ ةيیميیلعت ةقططنم للكل

 ططططخلاا ررووحمتت نناا ببجيی .ةسررددملاا يفظظووموو ببالططلااوو
 ةلئسألاا ننم ةنيیع انه .ةيیوولووأأ تتااذذ تتالاجم ةيینامثلاا للووح

 ننيیيیررااددإلااوو ككتسررددم رريیددمل اهلأست ننأأ ننكميی يتلاا
  :ةثدداحملاا يف ءددبلل ةسررددملاا ةقططنم سسلجم ءاضعأأوو

ةقططنملااوو انتسررددم اهب ممووقت يتلاا للامعألاا يه ام 
 ةيیلمع يف رروومألاا ءايیلووأأ عيیمج ككااررشإل ةيیميیلعتلاا

 ففيیك ؟ةيیلحملاا ةةررططيیسلااوو ةلءاسملاا ةططخ رريیووططت
 اعم للمعلاا عمتجملااوو ننيیفظظووملااوو يلاهألل ننكميی

  ؟ةسررددملاا يف ووأأ للززنملاا يف ببلاططلاا ححاجن ممعددل

ببالططلاا عيیمج ننأأ ننامضل ننوولعاف ننحن ااذذام 
  ؟ةسررددملاا ىلإإ ررووضحلاا ىلع ننووصررحيی

ةيیسررددملاا ببتكلاا انبالطط ننم للك ىىددل ررفووتيی لله 
 ةسررددملاا ققفااررم لله ؟ةةررووططتملاا ةيیميیلعتلاا ددااووملااوو
 ننيیملعملاا للبق ننم مميیلعتلاا رريیفووتب ممووقن لله ؟ةنمآآ

  ؟عيیضااووملاا عيیمج يف ننيیلهؤؤموو ننيیددمتعم

انيیفظظووم ددااددعإل اهقبططن يتلاا تتااووططخلاا يه ام 
  ؟ةةدديیددجلاا تتاميیيیقتلااوو رريیيیاعملاا ذذيیفنتل

ننيیسحتب ةيیميیلعتلاا ةقططنملاا ووأأ انتسررددم ممووقت ففيیك 
 ،ضضفخنملاا للخددلاا ييووذذ ببالططلل تتامددخلاا ةةددايیزز ووأأ

  ؟ةيیاعررلاا تتحت ببابشلااوو ةيیززيیلجنإلاا ننيیملعتموو

للووصوولل ةصررفلاا سسفنب انبالطط عيیمج عتمتيی لله 
 ةيیبررتلااوو ننوونفلاا للمشيی ييذذلاا للماكلاا مميیلعتلاا ىلإإ

  ؟ةبوولططملاا تتااررووددلاا ننم اهرريیغوو ةيینددبلاا

ببالططلاا لليیصحت ىلع يسررددملاا خخانملاا ررثؤؤيی ففيیك 
 اهيیررووططت ممت يتلاا رروومألاا يه ام ؟يميیدداكألاا

 عيیمجل ررفووتيی ىتح يسررددملاا خخانملاا ننيیسحتل
  ؟ةيیباجيیإإ ةيیميیلعت ةبررجت ببالططلاا

انتقططنم اهقبططت يتلاا ةفلتخملاا ققررططلاا يه ام 
  ؟ببالططلل ءااددالاا لليیصحت سسايیقل ةيیميیلعتلاا

لليیلقتوو انيیددل ججررختلاا تتالددعم ةةددايیزز اننكميی ففيیك 
 ؟مميیلعتلاا ننم ننيیلووصفملاا ددددع

 

 ههذذه ننم للك يف تتالخددم مميیددقت ةيیفيیك ننع دديیززملاا ةفررعمل
 ةةررايیزز ووأأ ككتسررددم ةقططنم ننم ددكأتلاا ققيیررطط ننع تتالاجملاا

www.capta.org/lcff  
 

  :ببلاططلاا ةكرراشمةيیساسالاا تتامددخلاا
 ةقووشم ةيیميیلعت جماارربب ببالططلاا دديیووززت نناا

 يف ممهئاقب يعددتست ةيیساارردد تتابجااوووو
 ةبسنب ءززج يف اهسايیق ممتيیس يتلااوو ،ةسررددملاا

 تتالددعموو ،ببررستلاا تتالددعموو ،ررووضحلاا
  .ججررختلاا

 
 
 
 

  ننيیددلااوولاا ةكرراشم
 يتلاا سسررااددملااوو ةيیميیلعتلاا ةقططنملاا ددووهج

 ءابآلاا عيیمج ننم تتالخددم ىلإإ ىعست
 عنص يف يلاهألاا ةكرراشموو ،تتاهمألااوو

 ةكرراشم ززيیززعت ننع الضف ،ررااررقلاا ذذاختااوو
 تتاجايیتحاا يبلت يتلاا جماارربلاا يف ننيیددلااوولاا
 ررظظناا .مماع للكشب ببالططلاا عيیمجوو ممهبالطط

 ءابآلاا سسلجمل ةلئاعلل ةيینططوولاا رريیيیاعملاا(
  )ةسررددملاا ةكرراشم مميیيیقت لليیلدد - ننيیسررددملااوو

 .ممددقتلاا سسايیقل ةحررتقملاا ققررططلاا مميیيیقتل

 
 يسررددملاا خخانملاا
 هجرراخ ووأأ ففصلاا للخاادد ءااووس للمااووعلاا نناا

 ةحصلاا للثم ببلاططلاا ححاجن يف ررثؤؤت
 ططبااررتلااوو ببالططلاا ططابضنااوو ةمالسلااوو

 ننم  ايیئززج اهسايیق ممتيی امك ،ةسررددملاا
 تتاعالططتسالااوو ،ددررططلاا تتالددعموو تتااررااذذنإلاا

  .رروومألاا ءايیلووأأوو ننيیملعملااوو ببالططلاا ننم
 

ةكرراشملاا
 

 
 

  ؟لليیوومتلاا ىلع ةيیلحملاا ةةررططيیسلاا ةغيیص للمعت ففيیك
 .ةيیسررددملاا ققططانملاا ىلإإ للااوومألاا ةلووددلاا اهيیف ررفووت يتلاا ةقيیررططلاا رريیغت لليیوومتلاا ىلع ةيیلحملاا ةةررططيیسلاا ةغيیص ننإإ

 ببسح اهليیددعت ددعب ،ببلاطط للكل ةةددحووم ةيیساارردد ةحنم ىقلتت ففووس ةيیميیلعتلاا ققططانملاا ننإف دديیددجلاا مماظظنلاا ببجوومبوو
 ننيیذذلااوو ،رربكالاا تتايیددحتلاا ييووذذ ةبلططلل ةيیفاضإإ ةيیليیمكت احنم ةيیميیلعتلاا ققططانملاا ىقلتت ففووس  .ةيیميیلعتلاا ةلحررملاا

 ىلاا ةفاضالاب .ةيیاعررلاا تتحت ببابشلاا ،ةيیززيیلجنإلاا ةغلل ننيیملعتملااوو ،ضضفخنملاا للخددلاا ييووذذ ببالططلاا ممهنأب ننووفررعيی
 ببالططلاا ءالؤؤه ددااددعأأ ةبسن للصت امددنع ككلذذوو ةةززكررم ةحنمك ايیفاضإإ اليیوومت ةيیميیلعتلاا ققططانملاا ىقلتت ففووس ،ككلذذ

 .ةيیميیلعتلاا ةعططاقملاا يف ننيیقحتلملاا ةبلططلل للماكلاا ععوومجم ننم ةئملاا يف 55 ننم ررثكأأ ةيیميیلعتلاا ةقططنملاا يف ننيیلجسملاا
 

:ةيیساسالاا ةحنملاا :ةيیليیمكتلاا ةحنملاا  :ةةززكررملاا ةحنملاا   

   
 للددعتوو ،يساسألاا غلبملاا ببلاطط للكل

 .ففصلاا ىىووتسم ببسح
 ةةددايیزز ووأأ ننيیسحتل ةيیفاضإإ للااوومأأ
 للخددلاا ييووذذ ببالططلل تتامددخلاا
 ةغلل ننيیملعتملااوو ،ضضفخنملاا

.ةيیاعررلاا تتحت ببابشلااوو ةيیززيیلجنإلاا  

 اهيیددل يتلاا ققططانملل يفاضإإ لليیوومت
 ننم )ررثكأأ ووأأ ٪55( ةيیلاع ةبسن

 ضضفخنملاا للخددلاا ييووذذ ببالططلاا
 ةيیززيیلجنإلاا ةغللاا ننيیملعتملااوو

.ةيیاعررلاا تتحت ببابشلااوو  

 



 ةيیلحملاا ممكحتلاا ةغيیص ننووناقلل  امساح  ااررصنع اهررابتعاب 
 ككااررشإإ ةسررددم للك ىلع ببجيی ،دديیددجلاا LCFF لليیوومتلاب

 ةلءاسموو ةباقرر ةططخ ققلخل عمتجملااوو رروومألاا ءايیلووأأ
 ططيیططخت ةةااددأأ ننووكتل LCAP ففددهتوو - (LCAP) ةيیلحم
  .ةلماش

 
  :ففصت ننأأ ةططخ للك ىلع ببجيی

ىىووتسم ىلعوو ةقططنملاا ىىووتسم ىلع ففااددهألاا 
 ببجيی يتلاا ةةددددحملاا تتااءااررجإلاا ككلذذكوو ،ةسررددملاا
 هنمضتم ،ببالططلاا عيیمجل ففااددهألاا ققيیقحتل اهذذاختاا
 للاجم للك يف ،ببالططلاا ننم ةنيیعم ةيیعررف تتاعوومجم
 ييأأ ىلإإ ةفاضإلاب ،ةيینامثلاا ةيیوولووألاا تتالاجم ننم
  . ايیلحم ةةددددحملاا ةيیوولووألاا تتااذذ تتالاجملاا ننم للاجم

ءززجكوو ففااددهألاا عيیمج ققيیقحت ووحن عقووتملاا ممددقتلاا 
 ىلع ببجيیوو ،ةططخلل ببوولططملاا ييوونسلاا ثثيیددحتلاا ننم

 ققيیقحت ووحن ززررحملاا يلعفلاا ممددقتلاا ففصوو ةقططنملاا
 ااذذه يف تتمت ددق تتاليیددعت ييأأ ففصوووو ففااددهألاا

  .ننأشلاا
ففااددهألاا ننم ففدده للك ذذيیفنتل ةمززاللاا تتاقفنلاا 

 ففررص ةيیفيیكل ففصوو ككلذذ يف امب ،تتااءااررجإلااوو
 ،ضضفخنملاا للخددلاا ييووذذ ببالططلل ةيیفاضالاا للااوومألاا

 ةيیاعررلاا تتحت ببابشلااوو ،ةيیززيیلجنإلاا ةغلل ننيیملعتملااوو
 تتامددخلاا ننيیسحت ووأأ ةةددايیززل اهمااددختساا ممتيیس يتلاا

 .ببالططلاا ءالؤؤهل
ببالططلااوو رروومألاا ءايیلووأأ ككااررشإل ةمددختسملاا ةيیلمعلاا 

 ننم اهرريیغوو سسررااددملاا يف ننيیلماعلااوو عمتجملاا ددااررفأأوو
 ذذيیفنت ممعددوو ةعجااررموو رريیووططت يف ةحلصملاا بباحصأأ

LCAP. 
 

 : ططططخ ددامتعال ينمززلاا للووددجلاا
 ءايیلووأأوو يلاهالاا ككااررشاب ةسررددم ةقططنم للك ممووقت ننأأ ببجيی

 رريیووططت يف ةسررددملاا يفظظووموو ببالططلااوو رروومألاا
 اهل ةيیلحملاا ةلءاسملااوو ةباقررلاا ةططخ ضضااررعتسااوو

)LCAP(.  
 للكشت نناا ةقططنم للك ىلع ببجيی ،ةيیلمعلاا ههذذه ننم ءززجك
  :تتاعططاقملاا سسلاجم ىلع ببجيیوو يلاهالل ةيیرراشتساا ةنجل

ـل ةعططاقملل ىلووألاا ةةددووسملاا ةكرراشمLCAP ةةددمل 
 ةةررااددالاا سسلجمل مماع ععامتجاا يف تتااوونس ثثالث

 ءااددبأل ممهرريیغوو تتاهمألااوو ءابآلل صصررف رريیفووتوو
  .ةططخلاا ىلع تتايیئررم

؛ةططخلاا ننع تتايیئررم ييأأ ىلع ددررلاا  
ةشقانمل مماعلاا ةةررااددإلاا سسلجمل للصفنم ععامتجاا ددقع 

  .ةططخلاا ددامتعااوو
 

 اهميیددقتوو ةعططاقلااوو LCAP ةيینااززيیم ددامتعاا ببجيی
  .وويیلوويی 1 للبق مميیلعتلااوو ةيیبررتلاا ةةررااددإإ ببتكم ىلإإ

 
 ننم ببلططتيی ،ةباقرر ىىووتسم ننم ةيیناث ةلحررمكوو

 للكل ةططخلاا ددامتعااوو ةعجااررم مميیلعتلاا ةعططاقم ببتاكم
 ةيیسررددملاا ققططانملاا للك ىلع ببجيی .ةسررددم ةقططنم

 .ايیوونس اهططططخ ثثيیددحتوو ززررحملاا ممددقتلاا ضضااررعتساا
 ننأأ عقووتملاا ننمف ،ةةدديیددج LCFF تتااءااررجاا ننأل

 ننم رربكأأ ددددع ىلع ةيیلوومش ررثكأأ ننووكتوو ننسحتت
 .مماع للك تتاهمألااوو ءابآلاا

 تتااذذ ةيینامثلاا اهتالاجم ىلع ززيیكررتلاا ةسررددم ةقططنمل ةعبات ةلءاسم ةططخوو ةبقااررم مماظظن للك ىلع
 ةيیوولووألاا تتااذذ ةيینامثلاا تتالاجملاا ههذذه سسكعتوو .ححاجنلاا ىلع ببالططلاا عيیمج ددعاستس يتلاا ةيیوولووألاا

 ررثؤؤت - يسررددملاا ففصلاا ججرراخوو للخاادد يف - ةةرريیثك للمااووع ننأب ننيیسررددملااوو ءابآلاا سسلجم تتاعقووت
 .ببلاططلاا ححاجن ىلع ايیباجيیإإ

 ةيیساسالاا تتامددخلاا
 ممهميیلعت تتالاجم يف ننيیلهؤؤم ننيیملعم رريیفووت
 ددااووملاا رريیفووت ككلذذكوو ،ببالططلاا عيیمجل

 ،ةيیالوولاا رريیيیاعم عم ققفتت يتلاا ةيیميیلعتلاا
 ةنمآلاا ةيیسررددملاا ققفااررملاا ىلع ظظافحلااوو

  .حيیحص للكشب ةناصملااوو
 
 
 
 

 :ةيیالوولاب ةقلعتملاا رريیيیاعملاا ذذيیفنت
 ةسررددملاا تتامددخلااوو جماارربلاا ننيیكمت ننامض

 ةغللاا يملعتم ككلذذ يف امب ،ببالططلاا عيیمجل
 رريیيیاعموو ىىووتحملاا ىلإإ للووصوولاا ،ةيیززيیلجنإلاا

 ةيیالوو يف يميیدداكألاا رريیيیاعملاا ءااددألاا
 ةكررتشملاا رريیيیاعملاا ككلذذ يف امب ،ايینررووفيیلاك

 ةغللاا ننوونف ةيیززيیلكنإلاا ةغلل ةيیساسألاا
 للايیجألل مموولعلاا رريیيیاعموو ،تتايیضايیررلااوو

  .ةيیززيیلجنإلاا ةغللاا رريیووططت رريیيیاعموو ،ةمدداقلاا
 
 

 تتااررووددلاا ىلإإ للووصوولاا
 ققاططن ىلع ببالططلاا عيیمج للووصح ننامض

 عيیمج يف ةيیسااررددلاا تتااررووددلاا ننم عسااوو
 ككلذذ يف امب ،ةبوولططملاا عيیضااووملاا

 مموولعلااوو ةيیعامتجالاا مموولعلااوو تتايیضايیررلاا
 ،ةحصلااوو ،ةيیئااددألااوو ةيیررصبلاا ننوونفلااوو
 ينفلاا يفيیظظوولاا مميیلعتلااوو ،ةيینددبلاا ةيیبررتلااوو
 ،ففئاظظوولااوو تتايیلكلل ممهددعت يتلاا ،اهرريیغوو

 ووأأ سسررااددملاا ةيیعوون ننع ررظظنلاا ضضغبوو
 .هيیف ننووشيیعيی ييذذلاا نناكملاا

 
 

 ةبلططلاا تتااززاجناا
 ،ببالططلاا عيیمجل جئاتنلااوو ززاجنالاا ننيیسحت

 للثم ،ةةددددعتم ققررططب اهسايیق ممتيی ثثيیحب
 ،ةيیززيیلجنإلاا ةغللاا نناقتإإ ،ررابتخالاا تتاجرردد

 ددااددعتسالااوو تتاعماجلاب ققاحتلالل ددااددعتسالااوو
 .يفيیظظوولاا

  
 
 
 
 

  ىىررخأأ ببالططلاا جئاتن
 ءااددأأ ننم ىىررخأأ ةماه تتااررشؤؤم سسايیق

 ةبوولططملاا تتالاجملاا عيیمج يف ببلاططلاا
  .ةسااررددلل

 
 

مملعتلاا ططووررش
 

 
ةبلططلاا جئاتن

 
 

 :(LCAP) ةيیلحملاا ةلءاسملااوو ممكحتلاا ةططخ    



 

 !ةشقانملاا ىلاا ممضناا – ممهم ككتووص
 

 يف ووأأ للززنملاا يف ءااووس ممهئانبأأ مميیلعت يف للاعف اارروودد يلاهألااوو ءابآلاا ذذخأيی امددنع
 ةصررف ممهل ررفوويیوو ةسررددملاا يف للافططألاا ءااددأأ ىلع اباجيیإإ ررثؤؤيی ككلذذ نناف ،عمتجملاا

  .للبقتسملاا يف ممهميیلعت ةلصااوومل للضفأأ
 

  !ققئاقحلاا ىلع للصحاا
يلاهالاا عيیمجوو تتنأأ ةكرراشملاا ننم ننكمتتل ككتسررددم ةقططنم للعفت ااذذام ففررعاا.  
ككرراش .ةسررددملاا ةةررااددإإ سسلجم ءاضعأأوو ييرريیددم عم ةةررشابم ككرراكفأب ككرراش 

  .نناجللاا يف ةمددخلل ععووططتلاا ووأأ تتاعامتجالاا ررووضحب
دديیددجلاا ننووناقلاا للووح ةسررددملاا رريیددموو ككلافططأأ يملعم عم ثثددحت.  
ننيیسررددملااوو ءابآلاا سسلجم عم للصااووتوو ننيیررخآلاا ءابآلاا عم ثثددحت. 
ةلءاسملااوو ةةررططيیسلاا ةططخ يف ةيیوولووألاا تتااذذ تتالاجم ةيینامثلاا ننع دديیززملاا مملعت 

  .ححاجنلاا ىلع ككلفطط ددعاست ننأأ اهنكميی ففيیكوو(LCAP) ةيیلحملاا
ووأأ ينووررتكلإلاا ككتسررددم ةقططنم عقووم ىلع ععالططالاا ىجرريی تتاموولعملاا ننم دديیززمل  

ta.org/lcffwww.cap 

 ! ةكرراشملاب ممق - دديیززملاا مملعت
  .ممكتكرراشمل ةيیااددب ددررجم يه ةصاخلاا ةعبططلاا ههذذه يف تتاموولعملاا ننووكت ننأب للمأن

 :ةكرراشملااوو دديیززملاا مملعت ىلع ممكددعاستل ىىررخألاا ددررااووملاا ننم ددددع انه عضنوو

ععالططالاا ءددبل دديیج نناكم :ةقططنملاا يف ةيیلحملاا ككتسررددمل ينووررتكالاا عقووملاا 
 ننم ددكأتلاا يجرريی  .ككتسررددم يف تتامددخلااوو جماارربلاا ننع دديیززملاا ةفررعملوو

 ببجيی يتلاا ) SARCs( يسررددملاا ءااددألاا رريیررقت  ىىووتسم ىلع  ععالططالاا
  .ةسررددم للك يف اهررشن

ءابآلاا سسلجم ىىددل ررفووتيی :ايینررووفيیلاك ةيیالوو يف ننيیسررددملااوو ءابآلاا سسلجم 
 ءابآلاا عيیمجلوو تتاغل ةةددع يف ررثكأأوو تتااررووشنموو ،وويیدديیفلاا ةططررشأأ ننيیسررددملااوو
  www.capta.org يف تتاهمألااوو

 EdSource.org :ىلاا اليیلدد ررفووت LCFF ررابخألاا ىلإإ ةفاضالاب 
 ففصلاا ىلإإ ةضووررلاا ةلحررم ننم ايینررووفيیلاكل يلاملاا مماظظنلاا ننع تتاموولعملااوو

12. 

 

 :يف ةمهملاا تتاموولعملااوو وويیدديیفلاا ممالفااوو ةمهملاا ددررااووملاا ننم دديیززملاا ررفووتيی

WestEd.org 

Cde.ca.gov 

EdTrust.org/west and FairShare4Kids.org 

Ed100.org 

ChildrenNow.org 

Eddata.org 

 

 

 يف ننيیسررددملااوو ءابآلاا سسلجمل ينووررتكلإلاا عقووملاا نناا
 تتااررووططتلاا ررخآآ ةفررعمل ققالططنالاا ةططقن ووه ايینررووفيیلاك

 .للهالاا ةكرراشموو LCFF ةقلعتملاا ةةدديیددجلاا تتاموولعملااوو
 .تتاغل ةةددع يف تتاموولعملاا ررفووتت

 تتااررضاحملاا  • وويیدديیفلاا ممالفاا  •
 تتانيیعلاا  • تتااررووشنملاا  •

 ينووررتكلالاا ططبااووررلاا  • تتالاقملاا  • ررابخالاا  •
 رروومالاا ننم اهرريیغوو  •


