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 إنشاء وعند. التعلیم مجلس قِبل من للمقاطعة تابعة وعالیة ومتوسطة، ابتدائیة، مدرسة لكل الحضور مناطق على الموافقة ستتم
 وعالمات الرئیسیة والشوارع منازلھم، من قریبة مدرسة لحضور لألطفال الفرصة توفیر في النظر سیتم الحضور، مناطق

 مع یتفق بما وذلك الطالب، وتنوع الحالیة، والحدود المواقع، بین القدرات تكافؤ مراعاة مع الجغرافیة، والمعالم المخاطر،
 .أدناه علیھ منصوص ھو ما عدا فیما إقامتھم، أماكن مع تتناسب التي المدرسة إلى الطالب وسیحضر. المتاحة القدرات

  

"، 2908االختیارات، بما یتفق مع مجموعة القیم األساسیة الواردة في القرار رقم "یرغب مجلس التعلیم في توسیع مدى . 1
الذي یصیغ فرًصا لتحسین أداء الطالب، ویلبي احتیاجات الطالب وأسرھم في "دنفر" على نحو أفضل، ویشجع األسر في 

ولتشجیع ھذا االختیار، یجوز . قاطعة"دنفر" أكثر على اختیار مدرسة دنفر العامة، الواقعة ضمن الموارد المتاحة في الم
للطالب االلتحاق بأي مدرسة في المقاطعة، استناًدا على مساحة المتوفرة والمؤھالت الخاصة ببرنامج معین، إذا ما تم تطبیق 

 ذلك وفقًا للعملیة المقررة.

  

 ن األسباب تتضمن ما یلي:یحق للمقاطعة المدرسیة تعیین الطالب أو إعادة تعیینھم للمدارس لمجموعة متنوعة م. 2

  

 السالمة أو الصحة اعتبارات •
 التأدیبیة األسباب •
 البرامج في المشاركة •
 االجتماعیة الخدمات إدارة طلبات أو المحكمة أوامر •
 .المساحة توافر •

  

 لتعزیز وضعھا یتم التي والبرامج الخاصة المدارس أو الخاصة المناھج ذات العامة المدارس في المشاركة للطالب یمكن. 3
 الزمنیة واألطر اإلجراءات إصدار المشرف على ویجب. الطوعي االختیار طریق عن التكامل حلقات وتقویة التعلیم فرص

 .السیاسة ھذه لتنفیذ الالزمة

  

  1971مایو  5اعتمدت في 

 1973مارس  15نُقحت في 

 1980نوفمبر  25نُقحت في 

 1994فبرایر  17نُقحت في 

 1996فبرایر  20نُقحت في 



 2005ینایر  27نُقحت في 

 2010یونیو  30نُقحت في 

  

 )م((1)110-32-22 الكونغرس بحوث خدمة: القانونیة المراجع
 المفتوح االلتحاق/المقاطعات بین االختیار - JFBA: السیاسة: البدیلة اإلسنادات

 JFBD-R1 الخاصة المناھج ذات العامة المدارس برامج
 IHBHB الخاصة المناھج ذات العامة المدارس

 EEAA, Walkers and Riders: الترافقیة اإلسنادات
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