
 

Magandang hapon, mga Pamilya at Kawani ng ASD. 

Hinahanap namin ang inyong input sa mga solusyon sa tinatayang $68 milyon na 
kakulangan sa badyet para sa FY24 (Taon ng Pananalapi 2024).  

Ang pangunahing pondo ng ASD ay nagmumula sa State Of Alaska (SOA) Foundation 
Formula, na nagsisimula base sa Base Student Allocation (BSA), multiplikahin sa bilang 
ng mga mag-aaral naka nakatala. Mula noong 2017, hindi gaanong nagbago ang 
pormula, habang tumaas ang mga gastos. Ang BSA ay hindi inflation-proof at ang mga 
presyo ng mga bilihin at bayarin ay sobrang tumaas. Upang tumulong, napunan namin 
ang kakulangan sa badyet gamit ang pansamantalang pang-isang beses na pondo. 
Gayunpaman, sa paglipas ng panahon ang isang lumalagong kakulangan ay patuloy na 
tumataas. Sa pagtatapos ng taon ng pag-aaral na ito, ang mga pansamantalang pondo 
ay halos magagastos, na mag-iiwan sa ASD ng multi-milyong dolyar na kakulangan 
para sa susunod na taon ng pag-aaral.  

Sa ngayon, tayo ay nasa yugto ng pagsasaliksik, hindi sa yugto ng rekomendasyon, ng 
ating plano sa mga solusyon sa badyet sa FY24. Ang aking salawikain kapag nilulutas 
ang mga problema ay ang lahat ng mga pagpipilian ay nasa talahanayan. 
Gayunpaman, ang pinakahuling bagay na gusto nating gawin ay direktang 
nakakaapekto sa edukasyon sa silid-aralan. Kapag nagsasaliksik ng mga 
rekomendasyon, ang Distrito ay magbibigay ng pinakamalaking halaga sa mga lugar na 
may pinakamalaking epekto sa pinakamalaking bilang ng mga mag-aaral.  

Anong ibig sabihin nito?  Kapag kumpleto na ang pananaliksik, kailangan nating 
gumawa ng matitinding rekomendasyon sa Lupon ng Paaralan na magsasangkot ng 
makabuluhang pagbawas sa pondo. Magsisimula ang aming mga rekomendasyon sa 
inyong puna. 

Sa Biyernes, ilalatha namin ang una sa ilang survey ng komunidad sa aming webpage 
ng mga solusyon sa badyet para sa FY24 at sa Setyembre na edisyon ng ASD 
Connect. Ang unang survey ay inilaan upang maunawaan ang mga pangkalahatang 
lugar na dapat unahin para sa mga potensyal na pagbawas. Sa susunod na buwan, 
maaari ninyong asahan ang isa pang survey kasama ng mga pagkakataon sa in-person 
at/o virtual na outreach na magbibigay sa amin ng mga rekomendasyon. Ang Distrito ay 
patuloy na magbibigay ng update sa Lupon ng Paaralan tuwing dalawang linggo sa 
panahon ng mga sesyon ng trabaho sa badyet. Maaari niyong tingnan ang mga 
nakaraang sesyon ng trabaho sa badyet sa webpage ng School Board. Ang susunod na 
sesyon ng trabaho sa badyet ay naka-iskedyul para sa ika-20 ng Setyembre sa ika-4 ng 
hapon. 

Magiging mahirap na desisyon ang mga ito na makakaapekto sa maraming pamilya. 
Malaki ang ginagampanan ng Lehislatura sa mga tuntunin ng pananalapi ng paaralan. 
Nakatuon ako sa pagtiyak na ang Lupon ng Paaralan at ang inyong mga mambabatas 



ay may pinakamahusay na impormasyon, ibig sabihin, ang iyong mga rekomendasyon, 
kapag isinasaalang-alang ang hinaharap ng pagpopondo sa paaralan.  

Kapag nahaharap sa ganitong uri ng kakulangan, dapat na walang mga sorpresa. Ang 
pangako ko sa inyo ay ang pagiging bukas at tapat. 

 

Best, 

Dr. Jharrett Bryantt, Ed. D. 

Superintendente 

Anchorage School District 

 
 
 
 
 


