
ARABIC 

Shadow Rock Center 
1040 Kingsway Drive | Lithonia, GA 30058 
678-676-1809 | www.dekalbschoolsga.org 

 

 التعليم االستثنائي 

 

 نوفمبر 2021

، نحيطك علًما بموجب DeKalb County School Districtبمنطقة    504بصفتك ولي أمر طالب مؤهل بموجب الفقرة  
التشريعي لوالية هذا الخطاب بالخيارات المتاحة لك الختيار المدرسة العامة والخاصة. بموجب قانون الوالية الذي أقره المجلس  

، يحق ألولياء أمور الطالب الذين يتلقون (SB47)  2021( والتعديل الذي تم إقراره في عام  SB10)  2007جورجيا في عام  
، في حال استيفاء معايير 1973من قانون إعادة التأهيل لعام   504تعليًما خاًصا والطالب الذين يتلقون خدمات بموجب المادة  

خارج منطقة  األهلية، أن يختاروا نقل أطفالهم إلى مدرسة أخرى للتعليم العام داخل منطقة إقامتهم أو إلى مدرسة عامة أخرى  
إقامتهم، أو إلى إحدى مدارس الوالية للصم أو المكفوفين التي يديرها مجلس التعليم بالوالية، أو إلى مدرسة خاصة مرخص لها  

 . Georgia Special Needs Scholarship (GSNS)بالمشاركة في برنامج 

 على   Senate Bill 10  سم)المعروف أيًضا با  Georgia Special Needs Scholarship (GSNS)إن برنامج  
هو برنامج الختيار المدرسة متوفر للطالب ذوي االحتياجات الخاصة الملتحقين الخاص بالمنطقة(    School Choice  موقع

جدير بالذكر  .  504( أو خطة المادة  IEPبالمدارس العامة في جورجيا والذين ُتقدم لهم الخدمات بموجب برنامج التعليم الفردي )
 قديم تتم عبر اإلنترنت ويتم االختيار من خالل القرعة، ويتوقف على توفر المقاعد فقط. أن عملية الت

التعليمية  جورجيا  بإدارة  الخاص  الويب  موقع  على  المتوفرة  العديدة  المستندات  على  باالطالع  األمور  أولياء  ُيوصى 
-Needs-Policy/Policy/Pages/Special-and-Affairs-https://www.gadoe.org/External

Program.aspx-Scholarship    لمعرفة مزيد من المعلومات حول برنامجGSNS  .  ستتوفر مبالغ المنح للعام الدراسي
 . 2022إدارة جورجيا التعليمية قبل منتصف يوليو على صفحة ويب  2022-2023

، يجب Georgia Special Needs Scholarship Programلبرنامج  504بالنسبة للطالب المؤهلين بموجب الفقرة 
 عليهم تلبية المتطلبات الثالثة التالية:

يجب أن يكون للطالب ولي أمر يقيم حالًيا في جورجيا وأن يكون مقيًما بها منذ عام تقويمي واحد على    المعيار األول للطالب:
األقل. ومع ذلك، ال ينطبق شرط اإلقامة لعام واحد إذا كان ولي أمر الطالب عضًوا نشًطا بالخدمة العسكرية في جورجيا خالل  

 العام السابق. 

وُيقصد بااللتحاق خالل  الب قد التحق بمدرسة عامة في جورجيا خالل سنة دراسية سابقة.أن يكون الطالمعيار الثاني للطالب: 
سنة دراسية سابقة أن يكون الطالب قد سبق تسجيله وإعالن التحاقه من قِبل نظام مدرسة عامة أو أنظمة دراسية ألغراض  

 واحد على األقل، والذي يتم إجراؤه في كل عام دراسي في أكتوبر ومارس.  FTEالتمويل خالل فترة برنامج 

 ال يسري شرط االلتحاق خالل سنة دراسية سابقة في الحاالت التالية:

 إذا كان ولي أمر الطالب عضًوا نشًطا في خدمة عسكرية في جورجيا خالل السنة السابقة؛ أو  •
ن قِبل رعاية التبني بموجب أمر تصدره محكمة مختصة خالل السنة  إذا تم تبني الطالب أو وضعه في وصاية دائمة م •

 السابقة؛ أو 
 إذا سبق تأهل الطالب للحصول على منحة دراسية بموجب قانون الوالية. •

  

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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سارية المفعول خالل السنة الدراسية السابقة فيما يتعلق بحالة واحدة   504إذا حصل الطالب على خطة المعيار الثالث للطالب: 
 كثر من الحاالت الموضحة أدناه:أو أ

 (.ADD، اضطراب نقص االنتباه )(ADHD)اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط  .1
 اضطراب طيف التوحد.  .2
 اضطراب ثنائي القطب. .3
 مرض السرطان.  .4
 الشلل الدماغي.  .5
 التليف الكيسي. .6
 الصمم.  .7
 متالزمة داون. .8
 تعاطي المخدرات أو الكحول.  .9

 ضعف الحواس المزدوج. .10
 القراءة. ُعسر  .11
 اضطراب عاطفي أو سلوكي. .12
 الصرع.  .13
 ضعف السمع.  .14
 إعاقة ذهنية.  .15
 ضمور العضالت. .16
 صعوبات خاصة في التعلم.  .17
 السنسنة المشقوقة.  .18
 إصابة الدماغ الرضية.  .19
 ضعف البصر؛ أو .20
أي مرض نادر تم تحديده من خالل قائمة اضطرابات األمراض النادرة الخاصة بالمعاهد الوطنية لمركز معلومات  .21

 راض الوراثية والنادرة للصحة. األم

   :504إجراءات تطبيق خطة الفقرة 

( على ضرورة التحقق من  47من القانون )عن طريق مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم    2114-2-20تنص تغييرات البند  
قد استوفى متطلبات    504من خالل خطة الفقرة    Georgia Special Needs Scholarshipأن الطالب المؤهل لبرنامج  

الدخول    504من خالل خطة الفقرة    GSNSي االلتحاق ببرنامج  األهلية. يجب على أولياء األمور الذين يرون أحقية طالبهم ف
الفقرة  على   التحقق من خطة  الخاص بإدارة جورجي  504نموذج  الويب  التعليمية ) على موقع  النموذج  GaDOEا  ( وتقديم 

 DeKalb County Schoolفي منطقة    504في المدرسة المحلية أو إلى مكتب الفقرة    504المكتمل إلى رئيس الفقرة  
District (Section504@dekalbschoolsga.org) في المنطقة من معلومات خطة الفقرة  504. يتحقق ممثل الفقرة

504  ( التعليمية  جورجيا  إدارة  إلى  )GaDOEويقدمها  التعليمية  جورجيا  إدارة  تقوم  تقديمها،  عند   .)GaDOE بتعبئة  )
 لب يستوفي جميع المؤهالت.معلومات الترسية الخاصة بالطالب المؤهل في طلب المنحة إذا كان الطا

، فمن حق ولي األمر أن يطلب نقل الطالب من المدرسة الحكومية الحالية  GSNSإذا كان الطالب يفي بمعايير األهلية لبرنامج  
 للطالب إلى: 

  

https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Documents/SB47%20504%20Form%20Manual%20LEA%20WEB%20v2.pdf
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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التعليمية، تتم معالجة هذا النوع من طلبات النقل خالل   DCSDفي منطقة    مدرسة عامة أخرى داخل منطقة إقامته. •
ويستمر   2022يناير    7التعليمية من    DCSD  )يبدأ تقديم الطلبات في منطقةة التسجيل المفتوح الختيار المدرسة  فتر

 ؛ أو (2022فبراير  4حتى 
( GaDOEمنطقة مدرسة عامة أخرى خارج منطقة إقامته )قم بزيارة موقع الويب الخاص بإدارة جورجيا التعليمية ) •

 أعاله لمزيد من المعلومات(؛ أو
 دى مدارس الوالية للمكفوفين أو الصم التي يديرها مجلس التعليم الحكومي؛ أو إح •
)لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع الويب الخاص    GSNSمدرسة خاصة مرخص لها بالمشاركة في برنامج   •

 (.(GaDOE)بإدارة جورجيا التعليمية 

ال يمكن استخدام   المنطقة السكنية وخارجها على حد سواء في نفس الوقت.يحق ألولياء األمور القيام بالطلبات للمدارس في 
إال لتغطية مصاريف الدراسة والرسوم في مدرسة خاصة معتمدة من قبل    GSNSاألموال التي يتم تلقيها من خالل برنامج  

ال تكاليف  لتعويض  األموال  استخدام  البرنامج. ال يمكن  للمشاركة في  بالوالية  التعليم  أو  مجلس  التعليمية  المنطقة  تعليم خارج 
 تكاليف المدارس المستقلة أو الخيارات األخرى المتاحة في إطار اختيار المدرسة العامة. 

 DeKalb County School Districtمن خالل زيارة موقع الويب لمنطقة    GSNSيمكن أيًضا الوصول إلى طلب برنامج  
 . /choice-www.dekalbschoolsga.org/schoolعبر الرابط 

ثالث فرص خالل السنة الدراسية لنقل الطالب المؤهل من    GSNSيكون لولي أمر/ وصي الطالب المؤهل لاللتحاق ببرنامج  
 لة: بحلول التواريخ التالية من السنة الدراسية المؤه مدرسة خاصة معتمدةمدرسة عامة إلى 

 ال يشترط تقديم نموذج النية.  -سبتمبر من كل عام  15 .1

 لمعرفة المزيد حول النموذج(. GaDOEُيشترط تقديم نموذج النية )راجع الموقع اإللكتروني  -سبتمبر من كل عام  15 .2

 ُيشترط تقديم نموذج النية. -مارس من كل عام  4 .3

ببرنامج   لاللتحاق  المؤهل  الطالب  أمر/ وصي  المنحة    GSNSيجب على ولي  الحصول على  تقديم طلب  نية  نموذج  تقديم 
  كل  من  مارس  4ديسمبر من كل عام أو   15ظهر يوم  12  الساعة( بحلول GaDOEالدراسية لدى إدارة جورجيا التعليمية )

 لن ُتقبل النماذج بعد تلك المواعيد.  .اختيار المدرسة الخاصة خيار ، إذا كان ولي األمر/ الوصي يعتزم إشراك الطالب في عام

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

