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Elimu ya Kipekee 

 

Novemba 2021 

Kama mzazi wa mwanafunzi anayestahili wa 504 katika Wilaya Shule ya Kaunti ya DeKalb, barua 

hii inatumika kukufahamisha kuhusu chaguo zako za kuchagua shule ya umma na ya kibinafsi. 

Chini ya sheria ya jimbo iliyopitishwa na Bunge la Jimbo la Georgia mnamo 2007 (SB10) na 

mapitio yaliyopitishwa 2021 (SB47), wazazi wa wanafunzi wanaopata elimu maalum na 

wanafunzi wanaopokea huduma chini ya Sehemu ya 504 ya Sheria ya Urekebishaji Tabia ya 1973 

wanaweza kuchagua, ikiwa vigezo vya ustahiki vinatimizwa, kuhamisha mtoto wao kwa shule 

nyingine ya umma ndani ya wilaya ya makazi yao, wilaya nyingine ya shule ya umma nje ya 

wilaya ya makazi yao, moja ya shule za serikali za viziwi au vipofu vinavyoendeshwa na bodi ya 

elimu ya jimbo, au shule ya kibinafsi iliyoidhinishwa kushiriki katika Msaada wa Masomo wa 

Georgia wa Mahitaji Maalum (GSNS). 

Mpango wa Georgia Special Needs Scholarship (GSNS) (pia unaojulikana kama Senate Bill 10 

kwenye tovuti ya Kuchagua Shule ya Wilaya) ni mpango wa kuchagua shule unaopatikana kwa 

wanafunzi wenye mahitaji maalum wanaosoma shule za umma za Georgia ambao wanahudumiwa 

chini ya Mpango wa Elimu Binafsi (IEP) au Mpango wa Kifungu cha 504. Ni muhimu 

kukumbuka kwamba mchakato wa maombi upo mtandaoni, na uteuzi ni kupitia bahati 

nasibu kulingana na upatikani wa kiti pekee. 

Wazazi wanahimizwa kukagua hati nyingi zinazopatikana kwenye tovuti ya Idara ya Elimu ya 

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

Scholarship-Program.aspx kwa maelezo zaidi kuhusu GSNS. Viwango vya ufadhili vya mwaka 

wa masomo wa 2022-2023 vitapatikana kwenye ukurasa wa Wavuti wa Idara ya Elimu ya 

Georgia kabla ya katikati mwa Julai 2022. 

Kwa wanafunzi wa 504 kustahiki Mpango wa Msaada wa Mahitaji Maalum ya Georgia, lazima 

mwanafunzi atimize mahitaji yote matatu: 

Kitengo cha 1 cha Mwanafunzi - Lazima mwanafunzi awe na mzazi anayeishi kwa sasa katika 

Georgia na amekuwa mkazi wa Georgia kwa angalau mwaka mmoja wa kalenda, hata hivyo, hitaji 

la mwaka mmoja halitatumika ikiwa mzazi wa mwanafunzi ni mwanajeshi anayehudumu Georgia 

ndani ya mwaka uliopita; NA 

Kitengo cha 2 cha Mwanafunzi - Mwanafunzi alitumia mwaka uliotangulia wa masomo 

akihudhuria shule ya umma ya Georgia. Mwaka uliopita wa masomo akihudhuria kunamaanisha 

kwamba mwanafunzi alisajiliwa na kuripotiwa na mfumo wa shule ya umma au mifumo ya shule 

kwa malengo ya ufadhili wakati huo kwa angalau mpango mmoja wa FTE, uliotekelezwa kila 

mwaka wa masomo Oktoba na Machi. 

 

https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Special-Needs-Scholarship-Program.aspx
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Mahudhurio katika mwaka uliopita wa shule hayatatumika ikiwa: 

• Mzazi wa mwanafunzi ni mwanajeshi anayehudumu Georgia katika mwaka uliopita; AU 

• Mwanafunzi amechukuliwa au amewekwa katika uangalizi wa kudumu kutoka kwa malezi 

kwa amri iliyotolewa na mahakama ya mamlaka yenye uwezo ndani ya mwaka uliopita; 

AU 

• Hapo awali mwanafunzi alihitimu msaada wa masomo kama inavyotolewa katika sheria 

ya jimbo; NA 

Kitengo cha 2 cha Mwanafunzi- Mwanafunzi alikuwa na mpango wa 504 uliokuwa ukitumika 

wakati wa mwaka wa awali wa masomo unaohusiana na hali moja au zaidi hapa chini: 

1. Shida ya Kupungukiwa na Usikivu (ADHD), Tatizo la Upungufu wa Makini (ADD);  

2. Shida ya Ugonjwa wa Akili; 

3. Tatizo la hisia zinazobadilika-badilika; 

4. Saratani; 

5. Kupooza akili; 

6. Uvimbe wa fibrosisi; 

7. Kutosikia; 

8. Dalili za Taahira; 

9. Matumizi mabaya ya dawa au pombe; 

10. Ulemavu wa kutosikia na kuona; 

11. Kutoweza kusoma vizuri; 

12. Matatizo ya kihisia au kitabia; 

13. Kifafa; 

14. Ulemavu wa kusikia; 

15. Ulemavu wa kiakili; 

16. Ugonjwa wa kudhoofika kwa misuli 

17. Ulemavu maalum wa kusoma; 

18. Ulemavu wa uti wa mgongo: 

19. Jeraha la ubongo la kiwewe; 

20. Ulemavu wa kuona; au 

21. Ugonjwa wowote ambao ni nadra uliotambuliwa kwenye orodha ya magonjwa nadra ya 

Kituo cha Maelezo ya Magonjwa Nadra na ya Jenetiki cha Taasisi ya Afya ya Kitaifa. 

MPANGO WA SEHEMU YA 504, MCHAKATO WA MAOMBI –  

Mabadiliko ya Sehemu ya Kanuni ya 20-2-2114 (kupitia SB 47) yanahitaji uthibitishaji kwamba 

mwanafunzi anayehitimu Msaada wa Masomo wa Mahitaji Maalum ya Georgia kupitia Mpango 

wa Sehemu ya 504 ametimiza mahitaji ya kustahiki. Wazazi wanaoamini mwanafunzi wao 

anastahiki tuzo la GSNS la Mpango wa Sehemu ya 504 lazima wafikie Fomu ya Uthibitishaji ya 

Mpango wa Sehemu ya 504 kwenye tovuti ya GaDOE na kuwasilisha fomu iliyokamilishwa kwa 

Mwenyeketi wa 504 wa shule ya ndani au kwa Ofisi ya Sehemu ya 504 ya Wilaya ya Shule ya 

Kaunti ya DeKalb (Section504@dekalbschoolsga.org). Mwakilishi wa 504 wa Wilaya 

atathibitisha maelezo ya Mpango wa Sehemu ya 504 na kuwasilisha kwa GaDOE. Baada ya 

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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kuwasilisha, GaDOE atapakia maelezo ya tuzo la mwanafunzi anayestahiki kwenye Maombi ya 

Msaada wa Masomo ikiwa mwanafunzi anatimiza vigezo vyote. 

Ikiwa mwanafunzi anatimiza kigezo cha kustahiki cha Mpango wa GSNS, mzazi ana haki ya 

kuomba kuhamishwa kutoka kwa shule ya sasa ya umma ya mwanafunzi hadi: 

• Shule nyingine ya umma ndani ya wilaya yake ya makazi. Katika DCSD, uhamisho wa 

aina hii unashughulikiwa wakati wa kipindi Wazi cha Usajili cha Chaguo la Shule (Nafasi 

ya Maombi ya DCSD ni Januari 7, 2022 – Februari 4, 2022); au 

• Wilaya nyingine ya shule ya umma nje ya wilaya yake ya makazi; (angalia tovuti ya 

GaDOE kwa maelezo zaidi) au 

• Mojawapo ya shule za jimbo za vipofu au viziwi zinazoendeshwa na bodi ya elimu ya 

jimbo; au 

• Shule ya kibinafsi iliyoidhinishwa kushiriki katika mpango wa GSNS (angalia tovuti ya 

GaDOE kwa maelezo zaidi). 

Wazazi wanaweza kuomba shule za wilaya za makazi na nje ya wilaya ya makazi kwa wakati 

mmoja. Fedha zilizopokewa kupitia Mpango wa GSNS zinaweza kutumika tu kufidia ada ya shule 

katika shule ya kibinafsi iliyoidhinishwa na Halmashauri ya Elimu ya Jimbo ili kushiriki katika 

mpango. Fedha haziwezi kutumiwa kufidia gharama za ada ya nje ya wilaya, shule za umma, au 

chaguo nyingine zinazopatikana chini ya chaguo la shule za umma. 

Maombi ya GSNS pia yanaweza kupatikana kupitia tovuti ya Wilaya ya Shule ya Kaunti ya 

DeKalb katika www.dekalbschoolsga.org/school-choice/. 

Mzazi/mlezi wa mwanafunzi anayestahiki Mpango wa GSNS ana nafasi tatu wakati wa mwaka 

wa masomo kumhamisha mwanafunzi anayestahiki kutoka kwa shule ya umma hadi shule 

iliyoidhinishwa ya kibinafsi kwa kufuata tarehe za mwaka unaohitimu wa masomo; 

1. Tarehe 15 Septemba ya kila mwaka- HAUHITAJI KUJAZA FOMU YA KUSUDI. 

2. Tarehe 15 Disemba ya kila mwaka - Unahitaji kujaza fomu ya kusudi (angalia tovuti ya 

GaDOE kwa fomu hiyo). 

3. Tarehe 4 Machi ya kila mwaka- Unahitaji kujaza fomu ya kusudi. 

Mzazi/Mlezi wa mwanafunzi anayestahiki Mpango wa GSNS lazima awasilishe maombi ya Lengo 

la Kuomba Msaada wa Masomo na Idara ya Elimu ya Georgia (GaDOE) kabla ya saa sita mchana 

tarehe 15 Desemba ya kila mwaka au Machi 4 ya kila mwaka, ikiwa mzazi/mlezi ana nia ya 

kumfanya mwanafunzi kushiriki katika chaguo la shule ya kibinafsi. Fomu hazitakubaliwa baada 

ya tarehe hizi. 

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

