مـارس حقـك في التصويت!
األهالي األعزاء
يوم الثالثاء الواقع فيه  6نوفمبر  ،2018سينضم سكان ديربورن وسكان قطاع فيرلين في ديربورن هايتس معا للتصويت على اقتراح تجديد
نسبة ضريبة الملكية ) (Millageلكلية هنري فورد .HFC
هنا بعض الحقائق عن  HFCكلية هنري فورد واقتراح تجديد نسبة ضريبة الملكية:


بدال من دفع ضرائب لكلية في قطاع آخر ،واقرارا بأهمية السيطرة أو التحكم المحلي وضبط الضرائب من قبل الحكومة أو السلطة
المحلية ،فإن سكان قطاع مدارس ديربورن قرروا أن يؤسسه كليتهم الخاصة بهم .إن كلية هنري فورد هي كلية منطقة ديربورن ،وهي
تخدم سكان منطقة ديربورن والجاليات المحيطة منذ  80عاما.



وفقا لمكتب تخمين الضرائب في مدينة ديربون ،فإن معدل قيمة الضريبة للمنازل في ديربون يقدر بحوالي  .$54,000واستنادا الى
معلومات هذه السنة  ، 2018فإن تكلفة تجديد جزء ال ميللي الواحد ) (one millسيكلف المعدل المتوسط من مالكي البيوت $54
في السنة ،أو  $4.50شهريا ،وهي نفس الكمية التي يدفعونها حاليا .عندما وافق الناخبون في سنة  2013على تجديد المل هذا ،كان
وقتها معدل دفعة أصحاب البيوت هو  $3.75شهريا .ومع ارتفاع قيمة المنازل ،فإن التكلفة الشهرية ارتفعت بقيمة  75¢لألسرة،
كمعدل وسطي.



يتلقى سكان قطاع مدارس ديربون العامة تخفيض فعلي لتكلفة الرسوم المدرسية (ان رسوم الدراسة للميقيمن في القطاع حاليا هو $99
للساعة (وحدة دراسية) مقابل  $172لغير المقيمين) .من بين  28كلية في مشيغان و  14جامعة ،فإن سكان قطاع مدارس ديربورن
العامة الذين يدرسون في  HFCكلية هنري فورد يدفعون ثالث – اقل نسبة رسوم تعليمية في والية مشيغان بأكملها.



يمكن لطالب الثانويات المؤهلين أخذ صفوف في كلية هنري فورد  HFCضمن برامجنا العدة للتسجيل المزدوج ،وهذا نتاجه الحصول
على شهادات دون تكلفة (مجانية) .خالل المشاركة في برامج التسجيل المزدوج لل  ،HFCفإن كثيرا من الطالب يتخرجون من مدارس
ديربون العامة المحلية وهم مكملون للسنة الجامعية األولى وفي أغلب األحيان يكونوا قد أنهوا السنة الثانية من الكلية وهم اليزالون في
مرحلة الدراسة الثانوية  ،وهذا بالطبع ينتج عن توفير فعلي لوقتهم ومالهم تجاه اكمال دراستهم.



إن نسبة  36%من خريجي الثانويات العامة في ديربورن يحضرون الى  HFCكلية هنري فورد.



وكما تشير تقارير اخبارية حديثة ،فإن الطالب من انحاء البالد يغادرون الكلية بعد تكملة دراستهم مع ديون عالية جدا في سجالتهم،
 HFCكلية هنري فورد توفر جودة عالية وخيارات أسهل لتحمل التكلفة العالية لمؤسسات األربع السنوات بتوفير نسبة رسوم أقل،
خيارات برنامج العمل ،ولجالية متميزة ،وتعليم ممتاز الذي سيقود الى أية مهنة HFC .كلية هنري فورد تقدم ايضا ضمانة تجميد
الرسوم الدراسية لمدة أربع سنوات ،حيث ان هذا يؤكد ان نسبة الرسوم اآلن هي مجمدة للطالب الذين يتخرجون من كلية هنري فورد
 HFCفي غضون أربع سنوات.



ان معهد اللغة الإلنكليزية في  HFCكلية هنزي فورد يقدم تدريس اللغة والثقافة األمريكية اإلنكليزية .هذا البرنامج المكثف يجهز الطالب
لنجاحهم في مواد اللغة اإلنكليزية على المستوى الجامعي وبمجال التوظيف الذي يتطلب الكفاءة شفويا وكتابة باللغة اإلنكليزية.

تتمتع كلية هنري فورد  HFCبتقاليد عريقة من خالل توفيرها لمستوى تعليم عالي الجودة للطالب بتكلفة منخفضة .إن عدم نجاح أو اجتياز هذا
المقترح سيسبب عجزا لميزانية الكلية من شأنه التأثير سلبيا على التوظيف ،الوسائل ،خدمات دعم الطالب ،وعلى التقدم التكنولوجي عبر الحرم
الجامعي.
يرجى ممارسة حقـك في التصويت في  6نوفمبر
للتزود بمعلومات إضافية ،الرجاء زيارتنا على موقعي:
www.hfcc.edu/millage or www.michigangove/vote

