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विविष्ट विक्षा 

 

नोभेम्बर 2021 

DeKalb काउन्टी स्कूल डिडस्िक्टमा 504-योग्य डिद्यार्थीको अडभभािकको रूपमा, यो पत्रल ेतपाईंलाई आफ्नो बच्चा सािवजडनक तर्था 

डनजी स्कूलमा साने डिकल्पहरूको बारेमा जानकारी गराउने छ। सन् 2007 (SB10) मा जर्जवया राज्य डिधानसभाले पाररत गरेको 

राज्य कानुन र सन् 2021 (SB47) मा पाररत गरेको संसोधनअन्तगवत, सन् 1973 को पुनिावस ऐनको धारा 504 अन्तगवत डिशेष डशक्षा 

र सेिाहरू प्राप्त गने डिद्यार्थीका अडभभािकले योग्यता मापदण्ि पूरा गरेको खण्िमा आफू बसोबास गरेको डजल्ला डभत्रको अको पडललक 

स्कूलमा, आफू बसोबास गरेको डजल्लाभन्दा बाडहरको अको पडललक स्कूलमा, श्रिणहीन िा दडृिडिहीनका लाडग राज्य डशक्षा बोिवद्वारा 

सञ्चाडलत एक राज्य स्कूल िा जर्जवया डिशेष आिश्यकता छात्रिृडि (GSNS) मा सहभागी हुन स्िीकृत पाएको एक डनजी स्कूलमा 

आफ्नो बच्चा साने छनोट गनव सकु्नहुन्छ। 

जर्जवया डिशेष आिश्यकता छात्रिृडि (GSNS) कायवक्रम (जसलाई डिडस्िक्टको स्कूल छनौट बिेसाइटमा डसनटे डबल 10 पडन भडनन्छ) 

भनेको व्यडिकृत डशक्षा कायवक्रम (IEP) िा धारा 504 योजनाअन्तगवत डनर्दवि भएका जर्जवया पडललक स्कूलहरूमा अध्ययनरत डिशेष 

आिश्यकतामा परेका डिद्यार्थीहरूका लाडग स्कूल छनोट गने कायवक्रम हो। आिेदन प्रक्रक्रया अनलाइन हो र छनोट प्रक्रक्रया लोटरीमाफव त 

र उपललध डसटको आधारमा मात्र हुन्छ भन्न ेकुरालाई ध्यानमा राख्न महत्त्िपणूव छ। 

GSNS को बारेमा र्थप जानकारीका लाडग अडभभािकलाई जर्जवया डशक्षा डिभागको िेबसाइट 

https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Special-Needs-Scholarship-

Program.aspx मा उपललध भएका डिडभन्न कागजातहरूको समीक्षा गनव प्रोत्साडहत गररन्छ। 2022-2023 स्कूल िषवको लाडग 

छात्रिृडि रकमको डििरण सन् 2022 को मध्य जुलाईडभत्र जर्जवया डशक्षा डिभागको िेब पेजमा उपललध हुने छ। 

504-योग्य डिद्यार्थीहरूलाई जर्जवया डिशेष आिश्यकता छात्रिृडि कायवक्रममा योग्य हुनका लाडग, डिद्यार्थीले तीनिटा सब ैआिश्यकता 

पूरा गनुवपछव: 

डिद्यार्थी मापदण्ि 1- डिद्यार्थीका आमाबुबा हाल जर्जवयामा बसे्न र कम्तीमा एक िषवसम्म जोर्जवयामा बसेको हुनुपछव, यद्यडप, डिद्यार्थीको 

अडभभािक अडिल्लो िषव जर्जवयामा सेिा गने सक्रक्रय सेना सदस्य हो भने एक िषवको आिश्यकता लागू हुने छैन; र 

डिद्यार्थी मापदण्ि 2-  डिद्यार्थीले जर्जवया पडललक स्कूलमा उपडस्र्थडतमा पूिव स्कूल िषव डबताएको। उपडस्र्थडतमा पूिव स्कूल िषव भनेको 

अनुदान उद्देश्यका लाडग प्रत्येक स्कूल िषवको अक्टोबर र मार्व मडहनामा सञ्चालन गररने कम्तीमा एउटा FTE कायवक्रम गणनाको 

समयमा पडललक स्कूल प्रणाली िा स्कूल प्रणालीहरूद्वारा डिद्यार्थी नामाडककत िा ररपोटव गररएको भन्ने बुडिन्छ। 

डनम्न अिस्र्थामा उपडस्र्थडतमा पूिव स्कूल िषव लागू हुने छैन: 

• डिद्यार्थीको अडभभािक अडिल्लो िषव जर्जवयामा सेिा गने सक्रक्रय सेना सदस्य हो भने; िा 

https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Special-Needs-Scholarship-Program.aspx
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• अडिल्लो िषव योग्य क्षेत्राडधकारको अदालतद्वारा जारी गररएको आदेशबमोडजक पालनपोषण स्याहारबाट डिद्यार्थी 

अपनाइएको िा स्र्थायी अडभभािकत्िमा राडखएको; िा 

• राज्य कानुनमा व्यिस्र्था भएबमोडजम छात्रिृडिको लाडग डिद्यार्थी पडहले नै योग्य भएको; र 

डिद्यार्थी मापदण्ि 3- डिद्यार्थीसँग अडिल्लो डिद्यालय िषवको अिडधमा तलका एक िा सोभन्दा बढी अिस्र्थाहरूसँग सम्बडन्धत 504 

योजना प्रभािकारी भएको: 

1. ध्यानाकषवणमा कमी हाइपरएडक्टडभटी डिकार (ADHD), ध्यानाकषवणमा कमी डिकार (ADD); 

2. अरटजम स्पेक्िम डिकार; 

3. डद्वध्रुिी डिकार; 

4. क्यान्सर; 

5. सेरेब्रल पल्सी; 

6. डसडस्टक फाइब्रोडसस; 

7. बडहरोपन; 

8. िाउन डसन्रोम; 

9. लागूपदार्थव िा मक्रदरा दवु्यवसन; 

10. िुअल संिेदक दबुवलता; 

11. डिस्लेडक्सया; 

12. भािानात्मक िा व्यिहारात्मक डिकार; 

13. डमगी; 

14. सुन्नमा करिनाइ; 

15. बौडिक अक्षमता; 

16. मस्कुलर डिस्िोफी 

17. डिशेष अध्ययन असक्षमता; 

18. डस्पना डबक्रफिा; 

19. मडतततकको अडभिातजन्य र्ोटपटक 

20. दडृिसम्बन्धी समस्या; िा 

21. राडिय स्िास््य संस्र्थाको आनुिंडशक र दलुवभ रोग जानकारी केन्रको दलुवभ रोग डिकारको सूर्ीद्वारा पडहर्ान गररएको कुनै 

पडन दलुवभ रोग। 

खण्ि 504 योजना आिदेन प्रक्रक्रया –  

संडहता खण्ि 20-2-2114 (SB 47 माफव त) मा हुने पररितवनहरूलाई खण्ि 504 योजनामाफव त जर्जवया डिशेष आिश्यकताहरूको 

क्षात्रिृडतका लाडग योग्य हुने डिद्यार्थीले योग्यता आिश्यकताहरू पूरा गनुवभएको छ भन्ने प्रमाणीकरण आिश्यक पछव। आफ्ना डिद्यार्थी 

खण्ि 504 योजना GSNS पुरस्कारका लाडग योग्य भएको भनी डिश्वास भएका अडभभािकहरूले GaDOE को िेबसाइटमा खण्ि 

504 योजना प्रमाणीकरणको फाराम पहुरँ् गनुवपछव र स्र्थानीय डिद्यालयको 504 अध्यक्ष िा DeKalb काउन्टी स्कूल डिडस्िक्टको खण्ि 

504 कायावलय (Section504@dekalbschoolsga.org) लाई पूरा गररएको फाराम पेश गनुवपछव। डिडस्िक्टको 504 प्रडतडनडधले 

https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Documents/SB47%20504%20Form%20Manual%20LEA%20WEB%20v2.pdf
mailto:Section504@dekalbschoolsga.org


NEPALI 

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

खण्ि 504 योजना जानकारी प्रमाडणत गरेर GaDOE लाई पेश गनुव हुने छ। प्रस्तुतीकरणमा, GaDOE ले डिद्यार्थीले सब ैयोग्यताहरू 

पूरा गरेमा योग्य डिद्यार्थीको पुरस्कार जानकारीलाई छात्रिृडिको आिेदनमा लोि गने छ। 

डिद्यार्थीले GSNS कायवक्रमको लाडग योग्यता मापदण्ि पूरा गरेमा, उि डिद्यार्थीको अडभभािकसँग डिद्यार्थीलाई हालको पडललक 

स्कूलबाट डनम्नमा सानव अनुरोध गने अडधकार हुन्छ: 

• आफू बसोबास गरेको डजल्ला डभत्रको अको पडललक स्कूल। DCSD मा, यस्तो प्रकारको स्र्थान्तरणसम्बन्धी अनुरोध डिद्यालय 

छनौट खुला नामाककन अिडध (DCSD आिदेन डिन्िो जनिरी 7, 2022 – फेब्रअुरी 4, 2022) मा सम्बोधन गने गररन्छ; 

िा 

• आफू बसोबास गरेको डजल्लाभन्दा बाडहरको अको पडललक स्कूल; (र्थप जानकारीका लाडग GaDOE िेबसाइट हनेुवहोस्) िा 

• श्रिणहीन िा दडृिडिहीनका लाडग राज्य डशक्षा बोिवद्वारा सञ्चाडलत एक राज्य स्कूल; िा 

• GSNS कायवक्रममा सहभागी हुन स्िीकृत पाएको एक डनजी स्कूल (र्थप जानकारीका लाडग GaDOE िेबसाइट हनेुवहोस्)। 

अडभभािकल ेएकै समयमा आफू बसोबास गन े डजल्लाडभत्र पन े र बाडहर पने दिुै स्कूलका लाडग अनरुोध गनव सकु्नहुन्छ। GSNS 

कायवक्रममाफव त प्राप्त कोषहरू राज्य डशक्षा बोिवले यस कायवक्रममा सहभागी हुन स्िीकृडत क्रदएको डनजी स्कूलको डशक्षण शुल्कहरू भुिान 

गनवका लाडग मात्र प्रयोग गनव सक्रकन्छ। यी कोषहरू डिडस्िक्ट डशक्षण, र्ाटवर स्कूल िा पडललक स्कूलको छनौटअन्तगवत उपललध अन्य 

डिकल्पहरू भन्दा बाडहरका लागतहरू भुिान गनवका लाडग प्रयोग गनव सककँदैन। 

DeKalb काउन्टी स्कूल डिडस्िक्टको िेबसाइट www.dekalbschoolsga.org/school-choice/ माफव त पडन GSNS आिेदन पहुरँ् 

गनव सक्रकन्छ। 

GSNS कायवक्रममा योग्य भएको डिद्यार्थीको आमाबुिा/अडभभािकसँग योग्य रहकेो स्कूल िषवका लाडग डनम्न डमडतसम्म योग्य 

डिद्यार्थीलाई पडललक स्कूलबाट स्िीकृत डनजी स्कूलमा सानवका लाडग सोही स्कूल िषवको अिडधमा तीनिटा अिसरहरू हुन्छन्। 

1. प्रत्येक िषवको सेप्टेम्बर 15 मा आशय फाराम दायर गनव आिश्यक छैन। 

2. प्रत्येक िषवको डिसेम्बर 15 मा आशय फाराम दायर गनव आिश्यक छ (फारामको लाडग GaDOE िेबसाइट हनेुवहोस)। 

3. प्रत्येक िषवको मार्व 4 मा आशय फाराम दायर गनव आिश्यक छ। 

GSNS कायवक्रमको लाडग योग्य डिद्यार्थीको अडभभािक/आमाबुिाले आफ्नो डिद्यार्थी डनजी स्कूलको छनोट डिकल्प मा सहभागी होस ्

भन्ने र्ाहन्छन् भने छात्रिृडि आिेदनका लाडग प्रत्येक िषवको डिसमे्बर 15 िा मार्व 4 मा क्रदउँसो 12 बजे सम्म जर्जवया डशक्षा डिभाग 

(GaDOE) मा आशयपत्र दायर गनुवपछव। यी डमडत पश्चात फारामहरू स्िीकार गररने छैन। 

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

