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 السادة أعضاء مجلس المقاطعة المحترمین،
 

نا احتیاجات. عندما ناقشنا 2024 - 2022، والتي تغطي السنة المالیة )CIP(خطتي المؤقتة المقترحة لتحسین رأس المال لكم یسعدني أن أقدم 
الصعب القائم على خطة تحسین رأس ر حونا الماخترو COVID-19، كنا في األشھر القلیلة األولى من جائحة 2020 رأس المال في ربیع من

نعلم أن اآلثار االقتصادیة لألزمة  ولكننا ، جائحةة العامة للیجوانب الصحالنقترب من نھایة نحن ھا لمدة عام واحد. بعد مرور عام،  CIPالمال 
. إن التركیز المالي المستمر على االحتیاجات ات بیوتھملدفع إیجار نوا كثیًراا وعخاصة بالنسبة لمواطنینا الذین فقدوا وظائفھم وبمستمرة، 

میزانیة ال" لموازنة يھجنا "التجسیرالتجاریة الصغیرة، جنبًا إلى جنب مع ن مشروعاتودعم الطعام اإلسكان والالتي تضم  األساسیة لمجتمعنا 
 .اتتحدیقادمین توقعات تنطوي على باستخدام أموال فیدرالیة، جعل التوقعات المالیة للعامین المالیین ال یةالتشغیل

 
ودة للغایة. تتجلى محد دفعات تعویضیةیعني التضحیة. تلقى موظفو المقاطعة، للسنة الثانیة على التوالي،  الجائحةإلى عالم ما بعد  كان التقدم

مقاطعة أرلینغتون ذلك منذ عدة لم تفعل . ة الرقمفردیسنة في  واستفتاءً  CIP خطة تحسین رأس مال أیًضا في حقیقة أننا نقترح الجائحةصدمة 
افعنا ومن بین ر، كما أشرنا في العام الماضي، كان حال على أیةأي اقتراح في السنوات األخیرة.  ھا شبھیعقود، ومدة الثالث سنوات ال 

 األساسیة في معالجة االنخفاضات الحادة في اإلیرادات تعدیل استثمارات رأس المال والتراجع عنھا.
 

العام الماضي التي تضم البنود األساسیة فقط   قائمة استثمارنتقدم إلى ما وراء ، فإننا ھذه CIP لخطة تحسین رأس المال مؤقتةنظًرا للطبیعة ال
المفروضة على استثماراتنا ھي سیاستنا المالیة المتمثلة في العادیة ال نزال مقیدین. الحدود والقیود  لكنناجب أن نفعل"، "یوالتي تقوم على 

والتزامنا  الجائحةبسبب لخدمة الدین. في ھذا العام، نظًرا النخفاض اإلیرادات  موازنتنا العمومیة٪ من إیرادات 10تكریس ما ال یزید عن 
لألعوام میزانیة العمومیة المستمر باإلنفاق المعقول والمقیّد، فإننا نركز على الروافع األساسیة لمعالجة النمو المتوقع في خدمة الدیون السنویة لل

،  2024ملیون دوالر في السنة المالیة  5.3و  2023ملیون دوالر في السنة المالیة  3.7 بمبلغ نا وننمو خدمة دی یدحدتالقلیلة القادمة. من خالل 
تحسین رأس المال عملیة خطط ثم العودة إلى ومن من مداوالت المیزانیة واالنتعاش االقتصادي،  ادم" العام القعبورسیسمح لنا "بفإن ذلك 

 . 2022عام الع في أواخر ربی العشریة العادیة (لعشر سنوات)
 

الوقت من العام الماضي. سنفي ھذا یكون ممكنًا في نفس أن أكثر مما توقعنا  استثمارٍ ب ةالمقترح  CIP تسمح خطة تحسین رأس المال
دفعات مقدمة على م دقالجید" لبنیتنا التحتیة، وسن وضع، ونستأنف جھودنا نحو "حالة الMetroبااللتزامات الحالیة لألولویات اإلقلیمیة مثل 

بأن  االلتزامات التي تم التعھد بھا من خالل جھود استخدام األراضي والتخطیط ومراجعة البرامج. توفر العدید من جھود التخطیط ھذه وتفاؤلنا 
عام العندما نعود في القادمة  CIPأس المال العشریة لخطة تحسین ربدایة لخارطة طریق وتوفر لنا في المستقبل تنتظرنا مالیة أفضل أحواال 
2022 . 

 
 

 االلتزامات السابقة ب الوفاء
 

اإلنفاق أو خطة رأس المال، فإن الكثیر مما ندفعھ كل عام في خدمة الدیون یذھب  خطة في حین أنھ من الطبیعي التركیز على ما ھو جدید في 
افتتاح مجموعة غیر مسبوقة   مقیمون في المقاطعةتم التعھد بھا من خالل االستثمارات في السنوات السابقة. سیشھد الكان قد لتزامات با للوفاء 

 :القادمة وسیتمتعون بثمار القرارات السابقةشھًرا ثني عشر من المرافق العامة الجدیدة على مدار اال
 
 

 •Lubber Run Community Centre -  قام مجلس المقاطعة بتوفیر أموال تشغیلیة للسماح بافتتاح المركز في خریف ھذا
سیوفر الموقع  . COVID-19حد مواقع التطعیم األساسیة لـ أقد رأى العدید من السكان ھذه المنشأة الجدیدة ألنھا كانت والعام. 

في إطار شراكة بین القطاعین العام التي سیجري إضافتھا أللواح الشمسیة اواتساع البرامج، باإلضافة إلى  توسط للمركزالم
 لجمیع السكان في غضون أشھر قلیلة. ممتازا ا ومجتمعی ا ترفیھی سیوفر ھذا حیًزاوالخاص، 

 
 •Long Bridge Aquatics & Fitness Facility - تبرع سخي من بتكالیف التشغیل مع تغطیة البناء واكتمال تراب مع اق

 .من ھذا الخریف ءً ادتبھذه المنشأة اباستخدام السكان والزوار وأفراد الجیش بدأ قریًبا ، سیBoeing Corporationشركة 



وسیبدأ العمل في إعادة بناء ھذه األخیر،   Construction Manager at Riskمنح مجلس المقاطعة للتو عقد  - 8محطة اإلطفاء • 
 أول سقف للطاقة الشمسیة الحیویة في المنطقة.ھذا العقد یشمل و -المحطة التاریخیة ھذا الخریف 

 •Jennie Dean Park  -  المرافق نشاء اآلن تحت التنفیذ وسیكتمل إالعمل  أصبحاش، قنوالبعد ما یقرب من عقد من التخطیط
 .2021عام النھایة قبل الترفیھیة والمجتمعیة وسیتم افتتاحھا 

 
منح  ومن الوالیة منح من لنقل ومخصصة لھناك أیًضا العدید من مشاریع النقل المھمة التي یتم تمویلھا بشكل أساسي من خالل مصادر 

 .یجري تنفیذھا فیدرالیة 
 

 لسنوات قادمةأوى وتوفیر م نا حافالت شبكةإلى توحید مرافق اإلرسال والصیانة لسیؤدي ذلك  -  ART O&M facility مرفق  •
 •Crystal City Metro East -  الوصول إلى القدرة على الوعد بزیادة  ھذاسیحققNational Landing  من أجل التنمیة
 Amazonلوصول رافقة الم
 •Entrance Ballston West -  على مستوى الشارع،  )درجینسلمین (إضافة بالوصول القدرة على سیوفر ھذا مزیًدا من

 جدید میزانینطابق بیتصالن بممر و
 •Columbia Pike Multi-Modal -  سائقي النقل للمشاة و أسالیبسیعمل ھذا البرنامج متعدد السنوات على تحسین جمیع

 .ترانزیتمن خالل تحسینات الطرق واألرصفة والمرافق وال ،یتالدراجات وسائقي السیارات وراكبي الترانز
 

 االلتزامات اإلقلیمیة
ملیون دوالر على مدى  93 إجمالي مقدارهبلغ بم، ةالمترو اإلقلیمی شبكةبالتزاماتنا بتمویل  ةالمقترح  CIP خطتنا لتحسین رأس المالفي ت

 ةالمقترح  CIP خطة تحسین رأس المال تبعت. من الوالیةلنقل لومساعدات  ةمن خالل سندات التزام عام وھو ممولة، القادمالسنوات الثالث 
 Arlingtonوجسر  West Glebe Road Bridgeجسر  - ھالكینالستبدال جسرین مت Alexandriaأیًضا االتفاقیة المبرمة مع مدینة 

Ridge Road Bridge -  تسعى . للنقل مخصصة أموالبشكل أساسي من تأتي حصة المقاطعة علًما بأن ملیون دوالر،   44بقیمة إجمالیة تبلغ
 . Arlington Ridge Bridge، للحصول على تمویل اتحادي مخصص لجسر Alexandriaمدینة بالتعاون مع  المقاطعة

 
 جیدة من الصیانة حالة 
 تي تھدف إلى إبقائھا في "حالة جیدةھ، وفي الواقع ةالتكنولوجی نا التحتیة وأصولتنا جمیع مجاالت بنی فيالمقاطعة برامج رأسمالیة للصیانة  لدى

  التدفئة والتھویة وتكییف الھواء وإصالح وشبكاتإثارة، استبدال األسقف استثماراتنا الرأسمالیة األقل  الوقت نفسھ، إن". في من الصیانة
تي تعاني منھا لا. نظًرا للشیخوخة الطبیعیة للجمھورخدمات الأمر ضروري لتوفیر  ، ھيالممرات والمالعب والحفاظ على التكنولوجیا محدثة

توسیع وتحسین برامج رأس المال للصیانة، من خالل زیادة مستویات التمویل ى لعبنیتنا التحتیة، فقد عملنا على مدى السنوات العشر الماضیة 
) باإلضافة إلى ""العمر اإلنتاجيمعاییر تلبیة لمصادر التمویل لتشمل خیارات السندات والتمویل قصیر األجل (نطاق جمالیة، وتوسیع اإل

أننا نعمل من خالل تقییمات ھو ، ما ھو أكثر أھمیة. ة، القادم من دعم الضرائب المحلیPAY-as-you-Goمصدر التمویل األكثر مرونة، 
كل خمس سنوات تقریبًا، باإلضافة إلى قوائم جرد لكل فئة من فئات األصول. یجب تحدیث ھذه التقییمات وإكمالھا   یجري نجازھا شاملة للحالة 

 .قادمھذا الوقت من العام ال قبل مثل
 

نظًرا ألننا عالجنا  اتضیخفمن تھذه البرامج  عانتصیانة المؤجلة، فقد احتیاجات رأس مال ال متابعةعلى الرغم من أننا أحرزنا تقدًما جیًدا في 
في إعادة بناء البرامج الرأسمالیة  ھذه CIP خطة تحسین رأس المالبدأ ت. الجائحةتأثیرات إیرادات معدل الشواغر التجاریة قبل أمازون و

طلبات تمویل متزایدة لضمان عدم ة القادم CIP ال العشریةخطة تحسین رأس المستشمل المیزانیات القادمة ووللصیانة بشكل متواضع؛ 
 استثمارات الصیانة االستباقیة. بسبب تأخیر ةانقطاع الخدمات وتجنب فشل البنیة التحتیة المكلف

 
، في حین أن البرامج األخرى المبینة أدناهالعامة البنود  میزانیةالصیانة الممولة من مصادر الالخاصة بمال التشمل استثمارات رأس 

ومیاه األمطار لدیھا برامج رأسمالیة خاصة بالصیانة سیتم مناقشتھا في الصرف الصحي ومجاري مثل مجاري أموال خاصة بھا المخصص 
 كل جلسة عمل.

 
  CIP المالخطة تحسین رأس تضمن ت، Alexandriaمع  ةر المشتركوباإلضافة إلى تمویل مشاریع الجس • صیانة الجسور:

  48عمر ھذه الجسور في الحدائق). متوسط  ال تقعجسًرا للمشاة ( 11جسًرا للسیارات و  25ملیون دوالر لصیانة  4.5 ةالمقترح 
 .عاًما 

طولھا تي یبلغ طرق المقاطعة ال أسفلتملیون دوالر سنویًا لصیانة  12 ةالمقترح  CIPتتضمن خطة تحسین رأس المال  :تعبید ال• 
في النطاق  سفلتدعم أیًضا البنیة التحتیة للنقل والدراجات. سیحافظ ھذا االستثمار على مؤشر حالة اإلی وھو ما میًال،  1,061

 .80إلى  75المستھدف من 
في  قصیرة األجل المقاطعة تمویلأداة بشكل أساسي من خالل فیرھا تم توملیون دوالر ی 71من المقترح تخصیص  التكنولوجیا:• 

التكنولوجي، والتي تركز بشكل أساسي على صیانة في  ثالث سنوات لالستثمارالمقترحة ذات ال CIPرأس المال  خطة تحسین
المقترحة  CIPھو أن خطة تحسین رأس المال واستبدال أجھزة الكمبیوتر والخوادم ومعدات الشبكة وأنظمة الرادیو. واألھم من ذلك، 

 المقاطعة.الخاص بالمتقادم ) PRISM(والمالیة رد البشریة المواالستبدال نظام ملیون دوالر  14تضمن ت



شمل مشاریع صیانة رأسمالیة مثل ھو یو  ،ملیون دوالر 37ستثمارات المرافق المقترح الجمالي یبلغ اإل المرافق الحكومیة:• 
مشاریع التجدید  تغطي ھذه االستثماراتلصیانة، ااألسقف وأنظمة التدفئة والتھویة وتكییف الھواء. باإلضافة إلى برنامج رأس مال 

عاًما، بما في ذلك قاعات المحاكم والغرف  27 الذي مضى على إنشائھمثل المرحلة التالیة من تحدیث مبنى المحاكم / الشرطة 
أیًضا تحسینات البنیة التحتیة تغطي االستثمارات بمزید من التفصیل أدناه،  وكما ھو مبینوالبنیة التحتیة األساسیة للتكنولوجیا. 

 الواقع على الجانب اآلخر مباشرة من مبنى المحاكم / الشرطة. N. 14th Street 2020والتجدیدات لمبنى 
تركز بشكل أساسي  في المتنزھاتاستثمارات كملیون دوالر  34.3المقترحة  CIPرأس المال  تشمل خطة تحسین المتنزھات: •

القدیمة ومأوى النزھات والمرافق ذات  Bluemont Parkالتجدید الكامل لمالعب تنس  یشمل ھذاعلى مشاریع الصیانة الرأسمالیة. 
  CIPخطة تحسین رأس المال تشمل . رئیسیةإعادة تصمیم  حتاج إلىعھا في منطقة حمایة موارد، فإنھا ستووقلالصلة، ونظراً 

كما  مستخدمیھا.   سنوات لضمان سالمة  10إلى  8لثالثة مالعب یبلغ عمرھا عشب اصطناعي الالتمویل المستمر الستبدال المقترحة 
ناعي. صعشب إلى  Thomas Jefferson Park توماس جیفرسونمتنزه في في الملعب العلوي تحویل العشب الخطة أیًضا  لمشت

، بما في ذلك استبدال جسر واحد في للمتنزهالمحسن برنامج مسارات وجسور المقترحة  CIPخطة تحسین رأس المال تواصل 
Lubber Run  وجسرGlencarlyn Park ،خطة تحسین رأس المال تشتمل . أخیًراCIP  على تمویل التخطیط لـ المقترحة

Arlington Boathouse  األجیال.الذي یخص نا الفیدرالیین في ھذا المشروع ؤشركا الذي یظھره والزخم المتحقق نظًرا للتقدم 
 

 ة التخطیط الستثمارات رأس المال المستقبلی
خطة تحسین خبر كذلك عن الحفاظ على ما لدینا دائًما أولویة قصوى، فإن الخطط الجدیدة ومراجعات الخطط والبرامج الحالیة تُ  بینما سیكون
لطبیعة األطول أجالً لخططنا لو ةالمؤقتالمقترحة  CIPخطة تحسین رأس المال للمدة القصیرة األجل ى البالنظر إ. حةالمقتر CIPرأس المال 

ترسم  هالمقترحة ھذالثالثیة  CIPخطة تحسین رأس المال ، فإن )عاًما في بعض الحاالت 40 و 30ن بییمكن أن تتراوح  وبرامجنا (والتي
كامل المؤقتة النطاق الالمقترحة  CIPخطة تحسین رأس المال إلى مزید من الوقت في المستقبل وال تعكس للمشاریع التي ستمتد خطوات 

 . تشمل النقاط البارزة ما یلي:CIP المتعددة للخطة الدورات، ومن الطبیعي أن تعكس اللتزاماتل
 

مالیین دوالر  6المقترحة  CIPخطة تحسین رأس المال تضمن تمن مراجعة البرنامج، مؤخًرا مع االنتھاء  :حیاءالحفاظ على األ• 
أقرت مراجعة البرامج بالحاجة لقد . 2021الستفتاءات المقترحة في نوفمبر لملیون دوالر  2لجوالت التمویل المستقبلیة، بما في ذلك 

 إلى استثمارات أكبر حسبما تسمح بھ الظروف المالیة.
 •National Landing:  خطة تحسین رأس المال تتضمنCIP  متنوعة من تحسینات النقل والمرافق الحكومیة مجموعة المقترحة

 عامالتم تبنیھا في كان قد ، التي Crystal City Sector Plan والمتنزھات / المساحات المفتوحة لدعم خطة قطاع مدینة الكریستال
خطة. مع تزاید ھذه الوضع عند االنتھاء من   Pentagon City Planning Study، وربما دراسة تخطیط مدینة البنتاغون 2010

 متنزھاتالموظفین إجراء مراجعة على المدى القریب للبعض ، طلبت من National Landingمعدل إعادة التطویر في منطقة 
، بھدف االستعداد إلجراء مناقشة أكثر شموًال Livability Initiative 22202المساحات المفتوحة، والتعلم من مبادرة  اتخططمو
خدمات محدودة (ممولة من لسیتم توفیر مكتبة  وكذلكفي الربیع القادم. المقترحة العشریة  CIPخطة تحسین رأس المال جزء من ك

 .2024عام الخالل التزامات المنافع المجتمعیة) على اإلنترنت في 
 •Vision Zero:  خطة تحسین رأس المال تتضمنCIP  5من قبل مجلس المقاطعة ھذا الشھر فقط،  ا تم اعتمادھالتي المقترحة  

 مالیین دوالر لبدء جھود التنفیذ لعناصر البنیة التحتیة لتعزیز سالمة النقل.
  CIPخطة تحسین رأس المال تتضمن : باإلضافة إلى المرحلة التالیة من مبنى المحاكم / الشرطة، Courthouse دار القضاء• 

یًرا تحولیًا في كیفیة أداء تغ، شھدنا COVID-19. خالل جائحة St. building th2020 N. 14لتجدید جزئي لمبنى  تمویال المقترحة
) في الخدمات اإلنسانیةالمساحات المكتبیة في المقاطعة (خارج وزارة  معظموجود  في ظل. لعملھم العاملة في المكتبالبشریة القوى 

  Street th14 و Courthouse )Bozman، Courts/Police، Court Square West المباني األربعة في منطقة دار القضاء
(2020 N. ، المزید من العمل عن بُعد وما إذا كان من الممكن حدوث اتستوعب المساحة  یتم تحویلبدأنا في تقییم كیف یجب أن فقد

نستفید من ھذه الفرصة لمعالجة ھا نحن . في الوقت نفسھ، یمتد على العدید من السنواتالمزید من الدمج؛ سیكون ھذا بطبیعتھ جھًدا 
  County Fire Station 4ة محط. ومن األمثلة األساسیة على ذلك، ناشئة على المساحاتضغوط الالإعادة التطویر المعلقة و

سیساعد  2020نقل ھذه الوظیفة إلى مبنى  إنحیث تتواجدان معًا.  Clarendonفي كالریندون  Fire Marshal’sمكاتب  القدیمة و
 . Clarendon في كالریندون  مساحات الفارغةعلى الضغوط التخفیف على 

 
 2021االستفتاءات المقترحة في نوفمبر  

لم یغطي سوى سنة واحدة من التمویل. على الرغم من أنھ ، وCovid-19عن قصد بسبب جائحة  2020تم تقیید طلب االستفتاءات في نوفمبر 
اإللزامي للعام القادم لمشاریع المترو، لیس من المعتاد إجراء استفتاءات "خارج العام"، إال أن الھدف من الطلب ھو تغطیة احتیاجات التمویل 

ملیون   62.535االستفتاءات من أجل طلب ال. یبلغ إجمالي ة، ومشاریع الصیانة الوقائیة الھامة في المتنزھات ومنشآت المقاطعإسفلتوال
 CIPخطة تحسین رأس المال  APSالتي ستضاف بمجرد أن تتبنى مدارس أرلینغتون العامة  APSدوالر (باستثناء مدارس أرلینغتون العامة 

 الخاصة بھا).
 
 



في مقاطعة أرلینغتون  2021لعام ل المقترحة السندات استفتاءات   
 البنیة التحتیة للمجتمع  17,035,000

 المتنزھات المحلیة واالستجمام  6,800,000
 المترو والمواصالت  38,700,000

إجمالي استفتاءات المقاطعة                                            62,535,000   

    TBD  تحدد فیما بعد 
 

 مدارس أرلینغتون العامة 
 
 

 مدارس أرلینغتون العامة 
  2021، بما في ذلك استفتاءات مقترحة في نوفمبر المقترحةالثالثیة  CIPخطة تحسین رأس المال   )APS(أصدرت مدارس أرلینغتون العامة 

  APS CIP خطة تحسین رأس مال مدارس آرلینغتون العامة ون دوالر. تماشیاً مع الممارسات السابقة، سیتم دمج طلب ملی 23.01بقیمة 
مدارس   المقترحة بعد أن یكمل مجلس المدرسة عملیتھ. كما ھو الحال في المقاطعة، أكملت CIPواالستفتاءات في خطة تحسین رأس المال 

  Elementary School اكمال تنفیذ عدد من مشاریع التوسعة الھامة للغایة، بما في ذلك مدرسة أو انھا بصدد  APS آرلینغتون العامة
Cardinal  الجدیدة التي ما زالت قید اإلنشاء، واإلكمال األخیر لمدرسةDorothy Hamm Middle School  ومدرسةFleet 

Elementary School.من بین مدارس أخرى ، 
 

 لنقل ا
ملیون دوالر (باإلضافة إلى المترو) لتحسین النقل، بدًءا من مشاریع ومرافق  710أكثر من  CIPتتضمن خطة تحسین رأس المال 

رئیسیة متعددة السنوات (بعضھا مذكور أعاله)، وصوالً إلى برامج صیانة رأسمالیة. خالل العام الماضي، كان تركیزنا األساسي 
خاص نظًرا  على نحویة التحتیة من خالل استراتیجیات مختلفة. یمكن أن تكون مشاریع النقل معقدة لبننا لعلى تحسین تنفیذ برامج 

سنوات وموافقات من شركاء التمویل، على مدى عدة تسھیالت خاصة، فھي تعتمد على جوالت تمویل  حتاج إلىألن العدید منھا ی
في وقت واحد، على الرغم من أن معًا ا من شأنھ تعزیز المشاریع ولھا تأثیرات ناتجة عن تطویر النطاق. نحن نقترح نھًجا جدیدً 

التمویل الكامل قد ال یكون متاًحا بعد. وھذا یعكس تجربتنا التاریخیة في أن بعض المشاریع ستتأخر حتماً نظراً للتعقیدات المذكورة 
في  20لتدفق النقدي على مستوى البرنامج بنسبة تعدیًال للتنبؤ با  CIPأعاله. الستیعاب ھذا النھج، تعرض خطة تحسین رأس المال 

 ملیون دوالر).   568المائة (لیصل إلى 
 

 میاه األمطار 
ملیون دوالر على مدى ثالث سنوات من خطة تحسین رأس المال   95.9الى   Stormwaterیصل إجمالي االستثمارات في برنامج

CIP ملیون دوالر لـ  26.8. تشمل النقاط البارزةSpout Run Watershed ملیون دوالر لـ  16.7، وCardinal Elementary 
School ملیون دوالر لـ  5.4، وBallston Pond Watershed Retrofit.  تعكس ھذه االستثمارات الجھد الكبیر الذي سیكون

 Donaldsonالتنفیذ تشمل المتعددة التي ھي قید یع الھامة المشار میاه األمطار في المقاطعة.تصریف مطلوبًا لتحدیث البنیة التحتیة ل
Run Tributary B Stream Restoration   وBallston Pond . 

 
 المرافق 

 Solids ي تشمل تنفیذ الخطة الرئیسیة للمواد الصلبةھملیون دوالر للمرافق، و CIP 185.2تتضمن خطة تحسین رأس المال 
Master Plan ملیون دوالر في  15.7، وWashington Aqueduct Capital   ملیون دوالر في نقل خطوط  5.7وGravity 

Transmission mains میل من المیاه وخطوط الصرف الصحي  1,000الجیدة لما یقرب من یانة حالة الصبرامجنا ل، إلى جانب
 Fairfax Water Interconnection،Spout Runالتنفیذ تشمل المتعددة التي ھي قید عبر المقاطعة. المشاریع الھامة 

Sanitary Sewer Relining  وتحسینات ،South Troy Street Water & Sewer Improvements  في شارعSouth 
Troy. 

 
 جمھور مشاركة ال

تلقینا وجھات ، على الرغم من أننا مشاركة فعلیة CIPخطة تحسین رأس المال جمھور في مشاركة ال تحقیقھذا العام، لم نتمكن من 
الستثمارات رأس المال في مجتمعنا من خالل أداة استطالع عبر اإلنترنت. یأخذ بالنسبة أولویاتھم نقلوا إلینا مقیًما  724من  نظر

ولویات االستثمار المجتمع. إنني أتطلع إلى مواصلة الحوار حول أأبناء  عبر عنھا اقتراحي في االعتبار العدید من األولویات التي 
 . 2032 - 2023للسنوات المالیة  (CIP)الرأسمالي بینما أقوم بتطویر خطة تحسین رأس المال 

 
 األجور السائدة 

األشغال العامة كما سمح بھ الكومنولث مؤخًرا. التبعات    یدانسیاسة األجور لعقود البناء في متخفیض سأقدم اقتراحا في األشھر القلیلة القادمة ل
 . ھذهCIP المالیة لھذه السیاسة لیست معروفة بالكامل بعد، وعلى ھذا النحو لم یتم تضمینھا بعد في خطة تحسین رأس المال 

https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/C2RT7M7546E4/$file/F-1%20Supts%20Proposed%20FY%202022-2024%20CIP%20Presentation.pdf


 
، أجرینا محادثات یةمیزانیة التشغیلال إعدادقبل الختام، أردت أن أذكر أولویتین رئیسیتین في المقاطعة: المساواة والبیئة. كما ھو الحال مع 

لیة، حول كیف  . ھذا عمل معقد  تنا المتعلقة بالمساواةفي مبادرمن برامج رأس المال ساعد كل برنامج یمكن أن يصحیة، وإن كانت أوَّ
خطة تحسین ل القلیلة القادمةالدورات  على مدىأخرى التباعھا، وأنا ملتزم بالعمل على ھذا  مناطقنماذج من الكثیر من  ولیس ھناك، وصعب

المقترحة، أعتقد أننا  CIP. فیما یتعلق بالبیئة، على الرغم من العدد المحدود للمشاریع الجدیدة في خطة تحسین رأس المال CIPرأس المال 
جاھزة  CIPر فأكثر بدمج المبادئ البیئیة في جمیع برامجنا. ستكون عملیات استبدال السقف المخطط لھا في خطة تحسین رأس المال نقوم أكث

الكھربائیة  اتشحن السیار قوم بتركیب أجھزةموفرة للطاقة، ون HVAC التدفئة والتھویة وتكییف الھواءبتنا المعلقة للطاقة الشمسیة، وأنظم
 حیثما أمكن ذلك. ال یزال أمامنا الكثیر من العمل، و لكنني أعتقد أننا نحقق تقدًما جیًدا.

 
وضع ھذا  ارة الشؤون اإلداریة والمالیة، على عملھم في وزالعاملین في  وبخاصة أولئكالمقاطعة،  دوائر في مختلفأود أن أشكر الموظفین 

سنوات في  10التخطیط لمدة نا التقلیدیة . أتطلع إلى العودة إلى جھودهقصیر األجل ھذو ةالمؤقت CIPخطة تحسین رأس المال المقترح ل
 األشھر القلیلة القادمة.على مدى أتطلع إلى مناقشة اقتراحي مع مجلس المقاطعة والمجتمع أنني الربیع المقبل. كما 

 
 المخلص،

 
Mark J. Schwartz 
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