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איסט רעמעּפאו

סענטראל סקול דיסטריקט
“א פאראייניגטע קאמיוניטי פאר א פולשטענדיגע ערציאונג פארן קינד”
בודזשעט אויסגאבע • פרילינג 2022

בודזשעט וואלן באשטימט פאר מאי 2022 ,17
א מעלדונג פון אייער באורד אָ וו עדזשּוקעישען פרעזידענט און סּוּפעראינטענדענט

טייערע איסט רעמעּפאו קאמיוניטי,
אום מיטוואך ,אפריל  ,2022 ,13האט די איסט רעמעּפאו באורד אָ וו עדזשּוקעישען אנגענומען די
 2022-23סקול דיסטריקט בודזשעט אין די סומע פון  .$262,544,765צוליב די שטארקע פינאנציעלע
פאראנטווארטליכקייט און איבערזיכט ,וועט די  ERCSDפארשטעלן א פינאנציעלע פלאן פאר וויילער וואס
פארבעסערט אונזערע הויכע-קוואליטעט פראגראמען און שטארקע שטיצעס אין די מערסטע שפארזאמע וועג.
די באורד אָ וו עדזשּוקעישען בלייבט ווייטער עמפינדליך צו די שטייער לאסט אויף די קאמיוניטי.
אונזער פארגעשלאגענע בודזשעט ברענגט מיט זיך א העכערונג פון די טעקס לעווי (די סומע פון דיסטריקט
פינאנצירונג פון ּפראּפערטי טעקס) פון  ,3.96%און דאס איז אונטער די ניו יארק סטעיט טעקס לעווי מאקסימום.
די שפענדונג פלאן שפיגלט אפ א בודזשעט פארמינערונג פון  3.64%דורכאויס די לעצטע יאר.
מיר ערמוטיגן יעדן איינעם צו אויסנוצן זייער רעכט צו שטימען פאר די  2022-23סקול דיסטריקט
 .2022וויילער אין וואָ רדס  6 ,2און  9וועלן אויך שטימען פאר באורד
2022 ,,17
דינסטאג ,,מאי 17
בודזשעט אום דינסטאג
אָ וו עדזשּוקעישען טראָ סטיס.
א דאנק פאר אייער אנגייענדע שטאלץ מיט -און שטיצע פאר די איסט רעמעּפאו סענטראל סקול דיסטריקט.
Yehuda Weissmandl
פרעזידענט ,באורד אָ וו עדזשּוקעישען

Dr. Clarence G. Ellis
סּוּפעראינטענדענט פון סקולס

 2022-23פארגעשלאגענע
בודזשעט אין קורצן
פארגעשלאגענע בודזשעט:
$262,544,765
בודזשעט-צו-בודזשעט טויש:
-3.64%
פאראויסגעזאגטע טעקס לעווי העכערונג:
3.96%

בודזשעט פריאריטעטן
אין איינקלאנג מיט די לאנג טערמיניגע סטראטעגישע פלאן ) (2020-2025פארבעסערונג סטראטעגיעס ,שפיגלט די  2022-2023פארגעשלאגענע
 ERCSDבודזשעט אפ אן איבערגעגעבנקייט צו פארשנעלערן אקאדעמישע דערגרייכונגען ,געזעלשאפטליכע ,עמאציאנאלע און גייסטישע געזונט
און די געזונט און זיכערהייט פון שילער/ינס ,איינגעשטעלטע און פאמיליעס דורכן לייגן די פאלגנדע אלץ פריאריטעט:
געזונטהייט און זיכערהייט פון שילער/ינס,
פארשנעלערן אקאדעמישע דערגרייכונגען
• היי סקול גראדואירונג און גרייטקייט פאר
איינגעשטעלטע און פאמיליעס
קאלעדזש און קאריערעס דורכן פארמערן
• הצלחה אין די
פריע יארן דורך
פראגראמען און
פראפעסיאנאלע
לערנען ערפארונגען
וועלכע אדרעסירן
דאס אויסלערנען
לייענען און שרייבן
און ארבעטן מיט
קינדער וועלכע לערנען אויף פארשידענע וועגן.

אויסגעמישטע לערנען געלעגנהייטן דורכאויס
די סקול טאג און די אנדערע שעה'ן.

געזעלשאפטליכע ,עמאציאנאלע און גייסטישע
געזונט

• ערפאלגרייך לערנען די אקאדעמישע שטודיע
טעמעס און אַ רטס דורך די מולטי-יאר אנטוויקלונג,
פארבעסערונג און איינפירונג פון גאראנטירטע און
ווירקזאמע קולטוריש-צוגעפאסטע לערנען פלענער
וועלכע זענען אין איינקלאנג מיט די ניו יארק
סטעיט עדזשּוקעישען דעּפארטמענט'ס לערנען
סטאנדארטן.

אנטוויקלען
ערמוטיגטע און
זעלבסט זיכערע
קינדער וואס
טראכטן אליין דורכן
ברענגען די מחנכים/
ות און אנדערע
איינגעשטעלטע
צו נוצן פארשטערקערנדע מעטאדן און קולטוריש-
פאסיגע וועגן זיך צו אפרופן צו די באדערפענישן
פון שילער/ינס ,בשעת'ן פארברייטערן די לערנען
מאטעריאלן צו צושטעלן פאר שילער/ינס די
סטראטעגיעס זיך אויסצודרוקן און האנדלען מיט
שוועריגקייטן.

היטן אויף א
געזונטע ,זיכערע,
געשטיצטע,
ציהענדע און
בויענדע לערנען
אטמאספערע דורך
סטראטעגישע
אינוועסטירונגען
אין אונזערע
איינריכטונגען,
טעכנאלאגיע,
זיכערהייט אפיצירן און חינוך מאטעריאלן.

שטימט :דינסטאג ,מאי 7:00 A.M. - 10:00 P.M. • 2022 ,17
דיסטריקט בודזשעט מעלדונג איסט רעמעּפאו סענטראל סקול דיסטריקט 2022-23
אלגעמיינע בודזשעט פארשלאג
סך הכל בודזשעט סומע ,נישט אריינרעכענענדיג באזונדערע פארשלאגן
העכערונג/רעדוקציע פאר די  2022-23סקול יאר

בודזשעט אנגענומען פאר
די  2021-22סקול יאר

בודזשעט פארגעשלאגן
פאר די  2022-23סקול יאר

$

272,449,633

			

פראצענט העכערונג/רעדוקציע אין פארגעשלאגענע בודזשעט 			

262,544,765

$

256,421,500

$

-9,904,868

$

-16,028,133

$

-3.64%

		

154,490,227

$

160,613,492

$

ב .לעווי צו פינאנצירן לייברערי חוב ,אויב נוגע

0

$

0

$

ג .לעווי פאר פארשלאגן וועלכע קענען נישט ארויסגערעכנט ווערן ,אויב נוגע **

0

$

0

$

ד .סך הכל טעקס קעּפ רעזערוו סומע גענוצט צו רעדוצירן
קעגנווארטיגע יאר לעווי

0

$

0

$

ה .סך הכל פארגעשלאגענע סקול יאר טעקס לעווי (א  +ב  +ג  -ד)

154,490,227

$

160,613,492

$

ו .ערלויבטע ארויסרעכענונגען פון די סקול טעקס לעווי מאקסימום

2,590,102

$

2,735,178

$

ז .סקול טעקס לעווי מאקסימום ,ארויסרעכענענדיג לעווי פאר
ערלויבטע ארויסרעכענונגען

156,023,654

$

157,878,314

$

ח .סך הכל פארגעשלאגענע טעקס לעווי פאר סקול צוועקן ,ארויסרעכענענדיג
ערלויבטע ארויסרעכענונגען און לעווי פאר לייברערי חובות ,און צוגעלייגט
די פאריגע יאריגע טעקס קעּפ רעזערוו (ה  -ב  -ו  +ד)

151,900,125

$

157,878,314

$

ט .אונטערשייד( :ז – ח); (נומער ווייניגער פון זעראו פארלאנגט א 60.0%
וויילער באשטעטיגונג ראטע – זעהט באמערקונג אונטן איבער
באזונדערע פארשלאגן)**

4,123,529

$

0

$

א .פארגעשלאגענע טעקס לעווי צו פינאנצירן די סך הכל בודזשעט סומע

קאנטינדזשענסי בודזשעט
פארגעשלאגן פאר די
 2022-23סקול יאר *

-5.88%
154,490,227

154,490,227

$

$

אדמיניסטראטיווע באשטאנדטייל

30,004,655

$

23,611,607

$

23,550,476

$

פראגראם באשטאנדטייל

194,762,419

$

208,285,141

$

208,285,141

$

קעּפיטעל באשטאנדטייל

47,682,559

$

30,648,017

$

24,585,883

$

צו לערנען מער איבער די
 2022-23פארגעשלאגענע
 DSCREבודזשעט ,באזוכט
www.ercsd.org/
 budgetvote22אדער סקענט דא.

* א סטעיטמענט פון ספעקולאציעס געמאכט ביים פאראויס זאגן א קאנטינדזשענסי בודזשעט פאר די  2022-23סקול יאר ,אין פאל וואס די פארגעשלאגענע בודזשעט פארלירט אין די וואלן:
רעדוקציע פון געוויסע אויסגעוועהלטע אדמיניסטראטיווע ,לערנען-פארבינדענע און אנדערע אויסגאבן.

רעכנט אויס אנדערע פארשלאגן וועלכע זענען נישט אריינגערעכנט אין
די סך הכל בודזשעט סומע( :טעקס לעווי פארבינדן מיט פארשלאגן
וועלכע זענען נישט בארעכטיגט צו ווערן ארויסגערעכנט וועלן מעגליך
נישט אפעקטירן די ּפראּפערטי טעקס לעווי מאקסימום און וויילער
באשטעטיגונג פאדערונגען)

געשאצטע בעיסיק  STARעקזעמּפשען איינגעשפארט:1

שילדערונג

סומע

גארנישט

$0

אונטער די בודזשעט פארגעשלאגן פאר די  2022-23סקול יאר
$ 784

די יערליכע בודזשעט וואלן פאר די פיסקאלע יאר  2022-2023דורך די קוואליפיצירטע וויילער פון די איסט רעמעּפאו סענטראל סקול דיסטריקט ,ראקלענד קאונטי,
וועלן אפגעהאלטן ווערן ביי די פאלגנדע לאקאציעס :וואָ רד  1ביי  ;Summit Park Elementary Schoolוואָ רד  2ביי  ;Pascack Community Centerוואָ רד 3
ביי  ;Spring Valley High Schoolוואָ רד  4ביי  ;Chestnut Ridge Middle Schoolוואָ רד  5ביי ( Yeshiva Viznitzוויזשניץ ישיבה); וואָ רד  6ביי Elmwood
 Elementary Schoolוואָ רד  7ביי  ;Ramapo High Schoolוואָ רד  8ביי  ;Pomona Middle Schoolאון וואָ רד  9ביי .Lime Kiln Elementary School
1די בעיסיק סקול טעקס רעליעף ) (STARעקזעמּפשען איז אויטאריזירט דורך טייל  425פון די ּפראּפערטי טעקס געזעץ ).(Real Property Tax Law

אויפן בעלאט
בודזשעט :זאל די יערליכע בודזשעט פון די סקול דיסטריקט ,ווי עס איז פארגעשלאגן געווארן ,אין די סומע פון  $262,544,765אנגענומען ווערן און
 2022-23 ::#1בודזשעט
פארשלאג #1
די טעקס לעווי געהעכערט ווערן אין איינקלאנג מיטן געזעץ צו נאכקומען דעם זעלבן סומע?

