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ልዩ ትምህርት 

 

ኖቬምበር 2021 

በ DeKalb ካውንቲ ት/ቤት ዲስትሪክት ውስጥ ያለ 504 ብቁ ተማሪ ወላጅ እንደመሆኖ፣ ይህ ደብዳቤ የህዝብ እና 
የግል ትምህርት ቤት ምርጫን ለመጠቀም ስላሎት አማራጮች ለማሳወቅ ያገለግላል። በ2007 (SB10) በ Georgia 
ስቴት ህግ አውጪ ባፀደቀው የግዛት ህግ እና በ2021 (SB47) በተሻሻለው መሰረት የልዩ ትምህርት ያገኙ ተማሪዎች 
ወላጆች እና በ1973 የተሃድሶ ህግ ክፍል 504 ስር አገልግሎት የሚያገኙ ተማሪዎች የብቃት መመዘኛዎች ከተሟሉ 
ልጃቸውን በሚኖሩበት ወረዳ ውስጥ ወዳለ ሌላ የህዝብ ትምህርት ቤት፣ ከዲስትሪክታቸው ውጭ ሌላ የህዝብ 
ትምህርት ቤት፣ የመኖሪያ፣ በስቴት የትምህርት ቦርድ የሚተዳደሩ መስማት የተሳናቸው ወይም ዓይነ ስውራን 
ትምህርት ቤቶች አንዱ፣ ወይም በ Georgia የልዩ ፍላጎት ስኮላርሺፕ (GSNS) ለመሳተፍ የተፈቀደለት የግል 
ትምህርት ቤት ለማዛወር መምረጥ ይችላሉ። 

የ Georgia ልዩ ፍላጎቶች ስኮላርሺፕ (GSNS) ፕሮግራም (በዲስትሪክቱ የትምህርት ቤት ምርጫ ድር ጣቢያ ላይ 
ሴኔት ቢል 10 ተብሎም ይጠራል)  በግለሰብ የትምህርት መርሃ ግብር (IEP) ወይም በክፍል 504 ዕቅድ ስር የሚሰጡ 
ትምህርት ቤቶች ውስጥ በ Georgia የመንግስ ት/ቤት ለሚማሩ ልዩ ፍላጎት ተማሪዎች የሚገኝ የትምህርት ቤት 
ምርጫ ፕሮግራም ነው። የማመልከቻው ሂደት ኦንላይን መሆኑን እና ምርጫው በሎተሪ እና በመቀመጫ መገኘት 
ላይ የተመሰረተ መሆኑን ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። 

 ስለ GSNS ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወላጆች በ Georgia የትምህርት መምሪያ ድህረ ገጽ 
https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Special-Needs-Scholarship-
Program.aspx ላይ ያሉትን ብዙ ሰነዶች እንዲገመግሙ ይበረታታሉ፡፡ ለ 2022-2023 የትምህርት ዓመት 
የስኮላርሺፕ መጠን በ Georgia ትምህርት መምሪያ ድረ-ገጽ ላይ እስከ ጁላይ 2022 አጋማሽ ድረስ ይወጣል፡፡ 

የ 504 ብቁ ተማሪዎች ለ Georgia የልዩ ፍላጎት ስኮላርሺፕ ፕሮግራም ብቁ ለመሆን ተማሪው ሁሉንም ሶስት 
መስፈርቶች ማሟላት አለበት፡- 

 የተማሪ መስፈርቶች 1- አንድ ተማሪ በአሁኑ ጊዜ በ Georgia የሚኖር እና ቢያንስ ለአንድ አመት የ Georgia ነዋሪ 
የሆነ ወላጅ ሊኖረው ይገባል፣ነገር ግን የተማሪው ወላጅ በ Georgia ውስጥ ባለፈው ዓመት የተቀመጠ ንቁ ወታደራዊ 
አገልግሎት አባል ከሆነ የአንድ አመት መስፈርቱ ተግባራዊ አይሆንም፣ እና 

የተማሪ መስፈርቶች 2- ተማሪው የቀደመውን የትምህርት አመት ያሳለፈው በ Georgia የህዝብ ትምህርት ቤት 
ነው። የቅድመ ትምህርት አመት መገኘት ማለት አንድ የFTE ፕሮግራም ቆጠራ ጊዜ፣ በየትምህርት ዓመቱ በኦክቶበር 
እና ማርች ለገንዘብ ዓላማዎች የሚደረግ ተማሪው በህዝብ ትምህርት ቤት ወይም የትምህርት ቤት ስርአቶች 
ተመዝግቦ ሪፖርት ተደርጓል፡፡ 

የቅድመ ትምህርት ዓመት መከታተል በሚከተለው ላይ አይተገበርም፡ 

• የተማሪው ወላጅ ባለፈው ዓመት ውስጥ በ Georgia ውስጥ የተቀመጠ ንቁ ወታደራዊ አገልግሎት አባል 
ነው፣ ወይም 

• ባለፈው ዓመት ውስጥ ብቃት ባለው ፍርድ ቤት በተሰጠ ትእዛዝ መሠረት ተማሪው ከማደጎ እንክብካቤ 
ጀምሮ በጉዲፈቻ ወይም በቋሚ ሞግዚት ውስጥ እንዲቀመጥ ተደርጓል ፤ ወይም 

• ተማሪው ቀደም ሲል በክልል ህግ በተደነገገው መሰረት ለነፃ ትምህርት ዕድል ብቁ ነበር፣ እና 

https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Special-Needs-Scholarship-Program.aspx
https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Special-Needs-Scholarship-Program.aspx
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የተማሪ መስፈርቶች 3- ተማሪው ከዚህ በታች ካሉት አንድ ወይም ከዛ በላይ ሁኔታዎችን በሚመለከት ባለፈው 
የትምህርት አመት ተግባራዊ የሆነ 504 እቅድ ነበረው፡- 

1. ትኩረት ጉድለት ሃይፐርአክቲቪቲ ዲስኦርደር (ADHD)፣ የትኩረት ጉድለት (ADD)፣ 
2. የኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር፣ 
3. ባይፖላር ዲስኦርደር፣ 
4. ካንሰር፣ 
5. ሽባ መሆን፣ 
6. ሲስቲክ ፋይብሮሲስ፣ 
7. መስማት አለመቻል፣ 
8. ዳውን ሲንድሮም፣ 
9. አደንዛዥ ዕፅ ወይም አልኮሆል አላግባብ መጠቀም፣ 
10. ድርብ የስሜት መቃወስ፣ 
11. ዲስሌክሲያ፣ 
12. ስሜታዊ ወይም የጠባይ መታወክ፣ 
13. የሚጥል በሽታ፣ 
14. የመስማት ችግር፣ 
15. የአእምሮ ጉድለት፣ 
16. የጡንቻ ዲስትሮፊ፣ 
17. የተወሰነ የትምህርት እክል፣ 
18. የጀርባ አጥንት በሽታ፣ 
19. አሰቃቂ የአንጎል ጉዳት፣ 
20. የማየት እክል፣ ወይም 
21. በብሔራዊ የጤና ተቋም የጄኔቲክ እና ብርቅዬ በሽታዎች መረጃ ማዕከል ተለይቶ የሚታወቅ ማንኛውም 

ያልተለመደ በሽታ። 

ክፍል 504 እቅድ የማመልከቻ ሂደት –  

ወደ ኮድ ክፍል 20-2-2114 (በSB 47 በኩል) የተደረጉ ለውጦች በክፍል 504 እቅድ ለ Georgia ልዩ ፍላጎት 
ስኮላርሺፕ ብቁ የሆነ ተማሪ የብቁነት መስፈርቶችን ማሟላቱን ማረጋገጥን ይጠይቃል።  ተማሪያቸው ለክፍል 504 
ፕላን GSNS ሽልማት ብቁ ነው ብለው የሚያምኑ ወላጆች የሴክሽን 504 እቅድ ማረጋገጫ ቅጽን በGaDOE ድህረ 
ገጽ ላይ ማግኘት እና የተሞላውን ቅጽ ለአካባቢው ትምህርት ቤት 504 ሊቀመንበር ወይም ለደካልብ ካውንቲ 
ት/ቤት ዲስትሪክት ክፍል 504 ቢሮ ማቅረብ አለባቸው (Section504@dekalbschoolsga.org)፡፡ የዲስትሪክቱ 
504 ተወካይ የሴክሽን 504 እቅድ መረጃን አረጋግጦ ለGaDOE ያቀርባል። ሲያስገቡ፣ ተማሪው ሁሉንም 
መመዘኛዎች ካሟላ GaDOE ብቁ የሆነውን የተማሪ ሽልማት መረጃ ወደ ስኮላርሺፕ ማመልከቻ ይጭናል። 

አንድ ተማሪ ለ GSNS ፕሮግራም የብቃት መስፈርቱን የሚያሟላ ከሆነ ፣ ወላጁ ከተማሪው የአሁኑ የሕዝብ 
ትምህርት ቤት ወደሚከተለው ዝውውር እንዲደረግለት የመጠየቅ መብት አለው፡ 

• በመኖሪያ ክልላቸው ውስጥ ሌላ የሕዝብ ትምህርት ቤት ፡፡  በ DCSD ፣ የዚህ አይነት የዝውውር ጥያቄ 
የሚስተናገደው በትምህርት ቤት ምርጫ ክፍት የምዝገባ ወቅት ነው(DCSD የማመልከቻ ወቅት ጃንዋሪ 
7/2022 – ፌብሩዋሪ 4/2022)፣ ወይም 

• ከመኖሪያ ክልላቸው ውጭ ሌላ የሕዝብ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት; (ለበለጠ መረጃ የGaDOE ድህረ ገጽን 
ይመልከቱ) ወይም 

• በክፍለ ግዛት የትምህርት ቦርድ ከሚሠራው ለዓይነ ስውራን ወይም መስማት ለተሳናቸው የግዛት ትምህርት 
ቤቶች አንዱ ፤ ወይም 

https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Documents/SB47%20504%20Form%20Manual%20LEA%20WEB%20v2.pdf
mailto:Section504@dekalbschoolsga.org
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• በ GSNS ፕሮግራም ውስጥ ለመሳተፍ የተፈቀደለት የግል ትምህርት ቤት (ለበለጠ መረጃ የGaDOE ድህረ 
ገጽን ይመልከቱ)። 

ወላጆች በመኖሪያ ዲስትሪክቱ ውስጥ እና ከመኖሪያ ዲስትሪክቱ ውጭ ለሚገኙ ት/ቤቶች በተመሳሳይ ጊዜ ጥያቄ 
ማቅረብ ይችላሉ። በ GSNS ፕሮግራም የተቀበሉ ገንዘቦች በክልሉ የትምህርት ቦርድ በፕሮግራሙ እንዲሳተፉ 
የተፈቀደውን የግል ትምህርት ቤት ክፍያ እና ወጪ ለማስተናገድ ብቻ ሊያገለግሉ ይችላሉ፡፡ ገንዘቦች ከዲስትሪክት 
ውጭ የትምህርት ክፍያ፣ ቻርተር ትምህርት ቤቶች፣ ወይም በሕዝብ ትምህርት ቤት ምርጫ ውስጥ ያሉ ሌሎች 
አማራጮችን ወጪዎች ለማካካስ ጥቅም ላይ መዋል አይችሉም። 

የ GSNS ትግበራ በ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ድረ-ገጽ www.dekalbschoolsga.org/school-
choice/ በኩልም ሊገኝ ይችላል፡፡ 

ለ GSNS ፕሮግራም ብቁ የሆነ ተማሪ ወላጅ/አሳዳጊ በትምህርት አመት ውስጥ ብቁ የሆነን ተማሪ ከህዝብ ትምህርት 
ቤት ወደ ስልጣን የግል ትምህርት ቤት በሚከተሉት ቀናት ለማዛወር ሶስት እድሎች አሉት። 

1. በየአመቱ ሴፕቴምበር 15- የውስጣዊ ቅፅ መሙላት አያስፈልግም። 
2. በየዓመቱ ዲሴምበር 15 - የዓላማ ቅጽ መሙላት ያስፈልጋል (ለቅጹ የ GaDOE ድረ-ገጽ ይመልከቱ)። 
3. በየዓመቱ ማርች 4- የዓላማ ቅጽ መሙላት ያስፈልጋል። 

ለ GSNS ፕሮግራም ብቁ የሆነ ተማሪ ወላጅ/አሳዳጊ የስኮላርሺፕ ማመልከቻን ለ Georgia የትምህርት 
ዲፓርትመንት (GaDOE) እስከ 12 ከሰአት ደሰምበር 15ኛ በየአመቱ ወይም ማርች 4ኛ በየአመቱ  ማስገባት አለባቸው፤ 
ወላጅ/አሳዳጊ ተማሪ በግል ትምህርት ቤት ምርጫ ላይ እንዲሳተፍ ለማድረግ ካሰቡ:: ከነዚህ ቀናት በኋላ ቅጾች 
ተቀባይነት አይኖራቸውም፡፡ 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/

