
 

 

 

 
5691قانون التعليم االبتدائي والثانوي لعام   

 ESEAم المرن وفق برنامج التعل
 

 
 
 
 
 

 

 

 األفراد المعنيين/جتماع أولياء األمورا
 

 

 

3151شباط /فبراير 32  

 قاعة االجتماعات
 في المجمع اإلداري والتدريسي

1701 Mountain Industrial Blvd. 

Stone Mountain, GA 30083 

مساءً  3011 -مساًء  5011  

(االثنين)  

 

  أو
 

3151شباط /فبراير 32  

تالمحاضراقاعة    

 في المجمع اإلداري والتدريسي
1701 Mountain Industrial Blvd. 

Stone Mountain, GA 30083 

مساءً  9011 -مساًء  1011  

(االثنين)  

 
 

 

 

 

 

 م المرن وفقبرنامج التعل ESEA 

التنازل عن  (US ED)، أقرت وزارة التعليم األميركية 2102شباط /فبراير 9في 

( ESEA) 0991أحكام محددة من قانون والية جورجيا للتعليم االبتدائي والثانوي لعام 

بقدر ( LEAs)المحلية  وكاالت التعليمهذا التنازل يسمح ل. المزيد من المرونة بما يتيح

 FLPبرنامج التعلم المرن (. FLP)رنامج للتعلم المرن أكبر من المرونة في تصميم ب

نة في تصميم برنامج تعليمي ممتد يراعي تدخل أكاديمي تكميلي بديل يسمح بالمرو

 ، وذلكاحتياجات الطالب العرضة للخطر على المستوى األكاديمي في أي مدرسة

ى األكاديمي بهدف تقديم المساعدة للطالب لبلوغ مستوى اإلجادة وفق معايير المحتو

 .للوالية

 

 األفراد المعنيين/معلومات ألولياء األمور 
تايتل  بموجبالمدارس ذات األولوية والمدارس محط التركيز والمدارس محل االنتباه 

م المرن وفق قانون التعليم االبتدائي والثانوي تقدم برنامًجا للتعل Dekalbفي  0

ESEA  األفراد المعنيين/ات أولياء األموروآراء وإسهام. 2101-2102للعام الدراسي 

أنت مدعو لحضور االجتماعات . ESEAمن مكونات برنامج التعلم المرن وفق 

 .المخطط لها والتقدم باآلراء واإلسهامات

 

 

 

الموضحة أدناه تم تحديدها على أنها  5مدارس تايتل 

ربما . مدارس ذات أولوية أو محط تركيز أو محل االنتباه

يكون الطالب المسجلون في هذه المدارس مؤهلين لتلقي 

 .لبرنامج التعلم المرنة تدريسيالخدمات ال
 

 مدارس محط تركيز

  مدرسةFlat Rock االبتدائية 

 مدرسةMcLendon  االبتدائية 

  مدرسةPleasantdale االبتدائية** 

 مدرسةPrinceton  االبتدائية 

 مدرسةStone Mill  االبتدائية 

  مدرسةColumbia االعدادية 

  مدرسةFreedom االعدادية 

  مدرسةLithonia االعدادية 

 سة مدرTuckerاالعدادية 

  مدرسةMartin Luther King, Jr.  الثانوية** 

 

 مدارس ذات أولوية

  مدرسةIndian Creek االبتدائية** 

  مدرسةToney االبتدائية 

  مدرسةClarkston الثانوية 

  مدرسةElizabeth Andrews الثانوية 

  مدرسةDeKalb البديلة 

 International Student Center 

  مدرسةMcNair انويةالث 

  مدرسةTowers الثانوية 

 

 مدارس محل االنتباه

  مدرسةAllgood االبتدائية 

  مدرسةAvondale االبتدائية 

 مدرسةBob Mathis  االبتدائية 

 مدرسةCanby Lane  االبتدائية 

  مدرسةClifton االبتدائية 

  مدرسةHambrick االبتدائية 

 مدرسةMontclair  االبتدائية 

 
لم تعد محددة كواحدة من المدارس محط التركيز أو تشير إلى أن المدرسة **

 .2101كانون الثاني /يناير 8المدارس ذات األولوية اعتباًرا من 

 
vlj 2/11/15 

 

يُرجى االتصال بمدرسة طفلك أو بمكتب البرامج الفيدرالية على هاتف 

لمزيد من  976 979 1223/1016أو  976 979 1255رقم 

 .علوماتالم

ARABIC 


