بيتسبغ تنفذ تجميد التوظيف
مدينة
ر
بيتسبغ ،بنسلفانيا ( ٤مايو  )٢٠٢٠أعلن رئيس البلدية ويليام بيدوتو اليوم أنه يوقف تجميد التوظيف ر
ألكب من  ٦٠وظيفة
ر
ز
ً
ز
للمبانية بسبب وباء کوفد – .١٩
لتوفب المال اثناء
شاغرة حاليا داخل حكومة المدينة ،يف خطوة
التأثبات العميقة ر
ر
ر
رز
ماليي دوالر من الرواتب.
عدم توظيف  ٦٤وظيفة سيوفر للمدينة ما يقدر بـ٣
ز
ز ز
العاملي يف المدينة ،وخاصة أولئك الذين يعملون يف الخطوط األمامية ،كانت عىل عرض متكامل
"اإلخالص والمثابرة من
ر
ز
أثناء هذا الوباء ،و نيابة عن كل سكان المدينة ال أستطيع أن أشكرهم ما يك يف من أجل خدمتهم العامة "،قال رئيس البلدية
المبايدة الت تظهر زف ر ز
بيدوتو " .علينا تأجيل هذه التعيينات الجديدة للمساعدة زف سد الثغرات ز
مبانيتنا بسبب هذه
ي
ي
ي
األزمة".
ز ز
اىل طارئ
أسبوعي يف محاولة للحصول
كتب رئيس البلدية بيدوتو إىل الرئيس دونالد ج .ترامب منذ
ر
عىل تمويل فيدر ي
ز
ز
للمدينة ،ر ً
تشب إىل تخفيض بنسبة  ٪٢١يف إيرادات المدينة المتوقعة يف عام  ،٢٠٢٠من  ٦٠٨مليون
مشبا إىل أن التقديرات ر
دوالر إىل  ٤٨١مليون دوالر ،خسارة إجمالية قدرها  ١٢٧مليون دوالر .عىل مدى فبة خمس سنوات من ٢٠٢٤ – ٢٠٢٠
ً
المدينة تتوقع أن تخرس مجموعه  ٢٣٩مليون دوالر أي ما يعادل قطعا بنسبة . ٪٧.٥
ز
ال يتم تنفيذ أي تخفيضات أخرى زف ر ز
الحاىل ،عىل الرغم من أن مدراء إدارات المدينة يطلب منهم مراجعة
المبانية يف الوقت
ي
ي
رز
والت ال تقل عن  ٪١٠عىل مستوى المدينة.
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متعلقة
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التخفيضات المحتملة للتكاليف
ر
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يؤثر تجميد التوظيف عىل الوظائف الـ ٦٤الشاغرة التالية ،حسب اإلدارة:
مكتب رئيس البلدية
 مدير المكتبز
والمبانية
مكتب الشؤون اإلدارية
رئيس
ماىل
 مسؤول يي
 مساعد المدير ،قسم العملياتاالبتكار واألداء
 طلبات المدير اول مساعد مدير الطلبات منسق المشاري ــع محلل نظم المعلومات الجغرافيةالمالية

 محلل نظام الماليةأخصائ األعمال المكتبية ١
ي
القانون
 مساعد محامالموارد ر
البشية
 منسق التدريب والتنمية منسق اكتساب المواهب أخصائ الموارد رالبرسية
ي
تخطيط المدينة
 االتصال بالشؤون المجتمعية مخطط اول المخطط ٢ مساعد كاتب ٢قسم التصاري ح ر
والباخيص والتفتيش
 االتصال ر زبي الحكومة والعالقات العامة
  ٢مفتش العمليات المشبكةز
تقت التطبيقات
 يإدارة السالمة العامة
ً
 منسقق  PGHآمن معا  ٢مخطط إدارة الطوارئ محاسبر
الشطة
فئتي من مجندين ر
 رزالرسطة هذا العام بدال من ثالثة
أخصائ إداري
٢ي
أخصائ األعمال المكتبية ١
٨ي
 كاتب ٢الحاىل)
تأثب عىل برنامج حراس عبور
  ٦حراس عبور بدوام كامل (هذا ليس له ري
مراقبة الحيوانات

 ضابط مراقبة الحيواناتالحريق
 صف اإلطفاء سيستمر مع  ٢٤بدال من  ٣٢مرشحاخدمات الطبية الطارئة
ز
 سيتواصل المجندون يف يوليو ،وسيعقد شهر أكتوبر لمزيد من المراجعةإدارة األشغال العامة
 مساعد كاتب ٢عمليات إدارة األشغال العامة
  ٢مفتش ١  ٢سائق شاحنةالحدائق ر
والبفيه
  ٥قادة البفيه ١ مساعد إداري منسق الشؤون المالية والتعاقد  ٣مدير مركز المجتمعالتنقل والهياكل األساسية
 محلل سياساتأخصائ االتصاالت
ي
  ٢مهندس المشاري ــع محلل نظم اول -مساعد تنفيذي

