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  مرحبًا  
 

الوافدين الجدد إلى الواليات المتحدة  . إذا كنت أنت وأسرتك من المدارس العامة بمقاطعة جوينيتمرحبًا بك في 

الذي   لذا يمكنك االستعانة بدليل الوافدين الجددفربما تبادرت إلى ذهنك بضعة أسئلة عن المدرسة.   ،أو جورجيا

نظام   مهمة عن  لك معلومات  بمقاطعة جوينيتسيقدم  العامة  اآلباء  وإن    .المدارس  المدرسين بقوة  تعاون  مع 

 في نجاح الطالب دراسيًا.   يساهم المدارس ومديري

ألن هذا    هاومتطلبات  هاوإجراءات  المدرسيةالمنطقة  عليك فهم سياسات    ويتعين.  ضوركتعاونك ومشاركتك وحمن األمور الضرورية  

االلتزام   على  ابنك  الدراسة سيساعدك على تشجيع  قاعة  الواجبات.    داخل  المنزلية وغيرها من  واجباته  الدارسون وأداء  يحتاج  قد 

االلتحاق   من خالل  إضافي  دعم  إلى  اإلنجليزية  مدارسهم.  باللغة  في  اإلنجليزية  باللغة  الدارسين  باللغة ببرنامج  الدارسين  برنامج 

على   ن بهذا البرنامج تعليمات توجيهية بناءوالملتحق، ويتلقى  تعلم اللغة اإلنجليزية  على  الباإلنجليزية هو برنامج تعليمي يساعد الط

 والكتابة.   ،والقراءة ،والتحدث ،االستماعالمتمثلة في على إجادة المهارات اللغوية  بمعايير إجادة اللغة اإلنجليزية التي تساعد الطال

 المركز الدولي للوافدين الجدد

  
من مرحلة    طالب بدايةً   000,180ويدرس فيها أكثر من    ،أكبر نظام مدرسي في جورجيا  المدارس العامة بمقاطعة جوينيتتضم  

فضل المدارس ألتصير من  باستمرار  النظام المدرسي إلى تطوير مدارسه  هذا  سعي  رياض األطفال وحتى مرحلة التعليم الثانوي.  

إلى جوينيت نظًرا لرقي    لعالما  دولكثير من األسر من مختلف  انتقلت  إليها.    ناس في شتى أنحاء العالموهذا ما لفت أنظار ال  ،الدولية

مدارسها فيها.    أعراقوتنوع  ،  مستوى  المقيمة  ذلكوالجاليات  الطالب    ،بناء على  لدعم  الجدد  للوافدين  الدولي  المركز  غير تأسس 

 األمريكيين وأسرهم. 

الجدد   للوافدين  الدولي  المركز  والثانوية  يرحب  اإلعدادية  المرحلتين  الجدد من  اإلنجليزية   (12-6)الصفوف  بالطالب  ليست  ممن 

على التعود   بيهدف مركز الوافدين الجدد إلى مساعدة هؤالء الطال، أو من درسوا المرحلة الثانوية في دولة أخرى.  لغتهم األولى

ة، وينشئ ملف الدراسي، ويوصي بتحديد مستوياتهم  ياتم قدراتهم في اللغة والرياضقي   ، ولذلك ي  بسهولة على نظام مدارس جوينيت

الدراسية.    بيانات لكل طالب، وي قي  م البرامج  الدراسية، وينصحهم بشأن اختيار  المركز كذلك  سجالتهم  معلومات عن متطلبات يقدم 

 التخرج، والبرامج المدرسية المتاحة، والموارد المجتمعية. 

 

  

  

ما في   ، ولذلك يجب أن تبذل كل الجديدة ومعلميه الجددمعرفة بعض األمور ليتعود على مدرسته إلى  ابنكقد يحتاج 

حلقات عمل اآلباء والفعاليات المدرسية يجب أيًضا أن تشارك في ومديري مدرسته. ه وسعك للتواصل باستمرار مع معلمي

ن يمكنهم يوجد مترجمو نجاح أبنائهم دراسيًا. ل دعمهمالتي تقدم تدريبات لآلباء تساعدهم على فهم كيفية تحسين أساليب 

 أو فعاليات مدرسية.    ،مساعدة اآلباء الذين ال يتحدثون اإلنجليزية أثناء حضورهم في أي مؤتمرات، أو اجتماعات دراسية
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 إدارة المدارس 
خمسة أعضاء، ويمثل كل  التعليم  . يضم مجلس  المدرسيةمجلس التعليم في مقاطعة جوينيت والمشرف العام يتوليان إدارة المنطقة  

مختلفة.  منهم   جغرافية  التعليمية،    المدارسمجلس  يتخذ  منطقة  والبرامج  والموظفين،  بالميزانيات،  الخاصة  والمرافق، القرارات 
 على سبيل المثال، يقرر مجلس المدارس إذا كانت المنطقة بحاجة إلى بناء مدارس جديدة. واألنشطة الطالبية في المنطقة.  

في   عادةً  المدارس  مجلس  اجتماعات  أنحاء   ثالثت عقد  بمختلف  مسبقًا  معلنة  أماكن  في  مساًء  السابعة  في  شهر  كل  من  خميس 
 .  اإلداريةعدا االجتماعات اإلخبارية في كل االجتماعات  وسائل اإلعالم، ومسموح بحضور العامة وممثلي المقاطعة

 مدارس منطقتنا منظمة على النحو التالي:  

 
  بدايةً من رياض األطفال حتى الصف الخامس – بتدائيةاال المدارس 

الذين يبلغون عامهم الخامس في أول سبتمبر يحق لهم االلتحاق برياض األطفال، والطالب الذين يبلغون عامهم السادس كل األطفال  
 في أول سبتمبر مؤهلون لاللتحاق بالصف األول. 

 يتعامل الطالب عادةً مع معلم واحد أساسي.   •

استراحة من الدراسة، ويقضونها عادةً في المعلب إذا كانت أحوال الطقس مناسبة   –  بانتظاماستراحة    تراتفاألطفال    يأخذ •
 لذلك. 

 الجمعة  إلىمن اإلثنين  •
مساًء، لكن هناك مدارس أخرى تتبع   2:45  وينتهي في الساعةصباًحا    8:15  في الساعةبعض المدارس تتبع جدواًل يبدأ   •

 مساًءا وفقًا لمواعيد توافر الحافالت المدرسية.  3:20 وينتهي في الساعةصباًحا  8:50 في الساعة يبدأ الحقًا جدواًل 
 المواد الدراسية 

 والعلوم، والدراسات االجتماعية هي المواد التي ت درس يوميًا.  الفنون اللغوية، والرياضيات، القراءة، و •
التواصل  الخاصة  الصفوف • المدارس    –  أو صفوف  الرياضية كل  الفنون والموسيقى والتربية    ت قدم كذلك ، وتقدم صفوفًا في 

 بالتناوب.  درسأخرى لكنها تتنوع من مدرسة ألخرى، وت   حصص دراسية 
 

  الصفوف من السادس حتى الثامن – المدارس اإلعدادية  

 . متنوعة ةيمع معلمين مختلفين في قاعات دراسحصص دراسية  8-6يحضر الطالب عادةً   •

 ال توجد استراحة في المدارس اإلعدادية  •
 4:00 – 9:20الجمعة  إلىثنين من اإل •
 ة يالدراس المواد

 الفنون اللغوية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات االجتماعية هي المواد التي ت درس يوميًا.  القراءة، و •

التواصل   • أو صفوف  الخاصة  مدرسة    –الصفوف  موسيقيةً،كل  وفرقةً  وأوركسترا  جوقة  وتضم  فنيةً،  أنشطةً  وتقدم   تنظم 
ورعاية صحية.    حصص رياضية  كذلكتربية  وأخرى   حصص   ت قدم  مدرسة  كل  بين  تتنوع  لكنها  ي درس  أخرى  وبعضها   ،

 .  في كل فصل دراسيطوال العام، وبعضها اآلخر ي درس بالتناوب 
 

الثانوية )  –  المدارس  التاسع  األولىالصف  )السنة  العاشر  الصف  الثانية(،  )السنة  الحادي عشر  الصف  الصف الثالثةالسنة  (،   ،)

 ( رابعةالسنة الالثاني عشر )

 مالئمة لمتطلبات التخرج. و اختيارية الطالب مواد يدرس •

 تتسم بعض المواد بمستويات صعوبة مختلفة.  •

 مساًء في كل المدارس.   2:10حتى  المدرسة( نظاملصباًحا )وفقًا  7:24أو  7:00بدايةً من  الجمعة  إلىثنين من اال •

 يُرجى االطالع على الصفحة التالية لمعرفة خطة التخرج في السنة الرابعة.تختلف المواد الدراسية من مدرسة ألخرى.  •
 

 سنًة طبًقا لقانون الوالية*  16إلى  6األطفال من عمر كل إلزامي ل التعليم في المدارس*
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 مقياس التقييم 
 

لمعارف والمهارات الدراسية الخاصة بكل با فيما يتعلق U، وD، وC، وB، و Aأداء طالب المرحلة االبتدائية يُقيم باستخدام العالمات 

 على حدة من صفر حتى مئة درجة. لكل مادةرقمية أداء طالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية يُقدر بدرجات مادة. 
 

A  يدل على التفوق في التحصيل الدراسي. في أي مادة درجة في المتوسط أو أكثر  90الحصول على 

B  فوق المتوسط مستوى التحصيل الدراسيأن يدل على  في أي مادةدرجة في المتوسط   89-80الحصول على  . 

C  الدراسي متوسط.يدل على أن مستوى التحصيل  في أي مادة درجة في المتوسط 79-74الحصول على 

D  أقل مستويات التحصيل الدراسي قبواًل.  تحقيقيدل على  في أي مادةدرجة في المتوسط  73-70الحصول على 

U  تحصيل الدراسي. مقبول في المستوى   تحقيقدرجةً في المتوسط أو أقل في أي مادة يدل على عدم  69الحصول على 

P اجتياز 

 بال درجات تدقيق 

 
 

 

 المرحلة الثانوية  الدراسة في معلومات عن 
  

  متطلبات الحصول على )دبلومة( التخرج
 متطلبات البرامج الدراسية 

 الوحدات المطلوبة/ مجال الدراسة
 

  وحدات في اللغة اإلنجليزية/الفنون اللغوية 4

 وحدات في الرياضيات  4

 والفيزياء + مجال إضافيالعلوم: األحياء، والكيمياء، وحدات في  4

 وحدة العلوم الرابعة يمكن استخدامها للوفاء بمتطلبات كل من مادة العلوم وأي مادة اختيارية.( ) 

 : تاريخ العالم، وتاريخ الواليات المتحدة، واالقتصاد/ حكومة الواليات المتحدة.  وحدات في الدراسات االجتماعية 3

  الالتينية و/ أو الفنون الجميلة.اللغة وحدات في الدراسات المهنية/ التقنية/ الزراعية و/ أو لغة حديثة/  3

 وحدة في دراسات الرعاية الصحية والتربية البدنية  1

 وحدات في مواد اختيارية 4

 23إجمالي الوحدات أو الدرجات 

 
كذلك و النجاح في امتحان اجتياز المرحلة الثانوية معليه يجبنوية العادية لحصول على دبلومة المرحلة الثاالطالب الراغبون في ا

 . جرى في نهاية الدورات الدراسية الخاصة بهاتُ المواد األساسية التي اختبارات التقييم في 
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 تقارير المرحلة الثانوية  
 

الثاني عشر من كل والسادس    يناألسبوعفي ست مواد في نهاية  اإلنجاز الدراسي  مدى  عن    مرحليةالطالب تقارير    يسلمونالمعلمون  

ب وعدد الدرجات هذه التقارير توضح لآلباء مدى اإلنجاز الذي حققه الطال، ويعرض الطالب هذه التقارير على آبائهم.  فصل دراسي

له على  مالمتبقية  دراسي.    للحصول  في كل فصل  النهائية  الثامن الدرجة  األسبوع  نهاية  في  النهائية  التقارير  درجات  الطالب  يتسلم 

 عشر من كل فصل دراسي.  
  

اجتماع مع المستشار قبل نهاية الفصل الدراسي األول للتخرج    المرشحينمن طالب السنة النهائية في المرحلة الثانوية  يُقام لكل طالب  

استحقاقه أو عدم على  سيدل الطالب ووالديه  لوالدي الطالب، وهذا الخطاب  يُحرر خطاب "طلب تخرج" ويُرسل  من السنة النهائية.  

ما إذا  ب  –  قبل ستة أسابيع على األقل من تاريخ التخرج  -الثانوية  طالب السنة النهائية  يبُلغ آباء  عالوة على ذلك،  استحقاقه التخرج.  

إذا  ، وتُرسل المعلومات الخاصة بذلك في التقرير المرحلي الذي يصدر في األسبوع الثاني عشر.  رسوب الطالبلاحتمال  كان هناك  

 بعد صدور تقرير األسبوع الثاني عشر يجب على المعلم إبالغ والديه بذلك. في أي مادة ظهر احتمال رسوب الطالب 
  

بين اآلباء   اجتماع طلب عقد    ولي أمرثم يمكن ألي معلم أو  يجب أن يتواصل المعلمون مع اآلباء لضمان نجاح الطالب دراسيًا، ومن  

، ويحق لك قانونًا تلقي خدمة الترجمة كمقابلة معلمي ابن  إذا أردت مهاتفة المدرسة، أو إرسال خطاب    مكنكيوالمعلمين في أي وقت.  

   مدرسة.اليُرجى االتصال بإدارة فوري، إلى االستعانة بمترجم  الحاجة في حالأثناء المقابلة مجانًا. الفورية 

 

 انتظار سيارات الطالب 
 

المدارس   داخل  ترك سياراتهم  للطالب  األحقيةمسموح  وليس  االنتفاع  في موقف على سبيل  ترك سياراتهم  في  الراغبون  الطالب   .

الطالب   سيارات  بذلك  يتعينانتظار  تصريح  على  الحصول  المدرسة  و،  عليهم  قواعد  الطالب   المتعلقةمعرفة  سيارات   بانتظار 

 .  واتباعها
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 ارسموظفو المد
 

  .مدارسهم وموظفيهمالمديرون ال يدرسون للطالب، وهم مسؤولون عن  –رس امديرو المد

يتولى مسؤولية إدارة وتنفيذ برنامج تعليمي متناسق معد خصيًصا للمستويات الدراسية في مدرسة معينة، كما أنه يدير كل   –الناظر  

   األنشطة المدرسية.

أسئلة    عنة، ويجيب  معين  تعليمي متناسق معد خصيًصا لمستويات دراسيةإدارة وتنفيذ برنامج    يساعد الناظر في  –مساعد الناظر  

 الدرجات أو البرامج المدرسية، ويساهم في حل مشكالت الطالب. بشأن اآلباء 

 يدرس للطالب، ويتواصل مع آبائهم إلبالغهم بمدى إنجازهم الدراسي. تضم كل مدرسة أنواع كثيرة من المعلمين.  –المعلم 

التدريس    ون، ويتولبدايةً من رياض األطفال وحتى الصف الخامسللطالب  عام  التعليم  المو  معل  درسي  –  و الصفمعلم • عادةً 

الدراسي.    ملطالبه اليوم  المدارس اإلعدادية والثانوية  أما  في معظم   ،في مواد معينة  متخصصونفهم مدرسون  المعلمون في 

 . صفي  ألاليوم الدراسي في  ويدرس كل منهم حصةً واحدةً 

دقيقةً لسماع اإلعالنات والحصول على    15و  10في المدارس اإلعدادية يلتقي الطالب بمرشد لمدة تتراوح بين    –  المرشدون •

 معلومات عن اليوم الدراسي.  

  آخرونمعلمون  

  .للطالب المؤهلين للبرنامج يدرسون اللغة اإلنجليزية –اللغة اإلنجليزية معلمو  •

 للطالب ذوي االحتياجات الخاصة.   يدرسون - ذوي االحتياجات الخاصةمعلمو  •

  لطالب المؤهلين للبرنامج.ل يدرسون في صفوف تتطلب جهًدا إضافيًا  –ن يالموهوب معلمو •

تخصصوا    ا يدرسون موادً   –  التربية الرياضية... إلخ(   ،)الموسيقى، الفنالتواصل/ المواد االختيارية  معلمو المواد الخاصة/   •

 فيها طبقًا للصفوف المتاحة في مدارسهم.  

اإلعالميونئاالخصا • كتب   -يون  استعارة  في  الطالب  ويساعدون  اإلعالمي،  والمركز  بالتكنولوجيا  تتعلق  مواضيع  يدرسون 

 ومواد تعليمية.

 مدرجة فيما يلي: ي المدارس فوظائف الموظفين المعاونين . ين في أداء أعمالهمعلمالموظفون المعاونون يساعدون المديرين والم
 

حل    -المستشار في  الطالب  والعائلية.  يساعد  المدرسية  للطالب  مشكالتهم  المستشار  وأيمكن  لمقابلة  مواعيد  تحديد  ويمكن اآلباء   ،

األمر  –للمستشار   لزم  إلى    -إذا  اآلباء  لمساعدتهم.    هيئاتإحالة  يقدمون  مجتمعية  الثانوية  المدارس  دراسية   أيًضامستشارو  نصائح 

  ومهنية.

 
، وهم يؤدون مهام متنوعة، لكنهم عامةً يساعدون الطالب في أي مدرسة يتوقف على حجمها واحتياجاتها  الموظفينعدد    –  الموظف

، وينظمون سجالت مكاتب المدارس، ويردون على التقويم المدرسياألسئلة الخاصة ب  عنعلى تسجيل التحاقهم بالمدارس، ويجيبون  

 جلون الزيارات.، ويسوالمعلمينالمكالمات الهاتفية، ويحيون أولياء األمور، ويساعدون الطالب 
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الصحي   له   –العامل  آباؤهم  سلمها  التي  األدوية  المرضى  الطالب  أو   يعطي  يمرضون  الذين  الطالب  ويساعد  الدراسة،  فترة  أثناء 

  ممرًضا. يسلالعامل الصحي في معظم المدارس أثناء اليوم الدراسي.  صابوني
 

. كل من يعملون في المدارس وكاتب حساباته  الناظر، والحراس، وعمال المطعم، وسكرتير  المسجل  -  في المدرسة  آخرونموظفون  

 أداء المهام المسندة إليهم لمساعدة الطالب على التعلم. لهم هدف واحد وهو 

 

 تسجيل الطالب 
  

  ه*التحاق ابنك بأي مدرسة يجب عليك تقديم الوثائق المدرجة أدنا تسجيلل 
  
، ي المفعولعقد استئجار سارالوثائق التالية:  إحدى باإلضافة إلىحديثة )غاز، أو ماء، أو كهرباء(  خدماتفاتورة  إثبات اإلقامة: .1

تأمين صحي أو اتفاقية إيجار سارية، أو أحدث إقرار ضريبة دخل، أو كعب شيك حديث، أو بطاقة غير مشروط، عقد بيع  وأ

أو سند تنازل، أو اتفاقية شراء منزل سارية، أو ، ساري المفعولضمان أو إقرار أو فاتورة ضريبة عقارية حديثة، سارية، أو 

 سارية.  منزل وثيقة تأمين 
 

يجب أن تحضر . قبل التسجيل تب المدرسةكإقامة في مقاطعة جوينيت من م  استمارة شهادة *إذا كنت مقيًما مع شخص آخر: خذ

 قيم معه.حديثة من الشخص الذي تُ  خدماتفاتورة  وعقد االستئجار واستمارة الشهادة الموثقة بعد استكمالها، 
 ( أو جواز سفر.موثقةأصل شهادة ميالد )مسموح كذلك بتقديم نسخة  .2

إلصابة به  أو وثيقة تثبت االجديري المائي تطعيمين من  يرد فيهاويجب أن  3231في نموذج جورجيا سارية  حصينتشهادة  .3

 . مسبقًا

 . 3300في نموذج جورجيا والسمع واألسنان والتغذية  للبصر  الفحص الصحيشهادة  .4

 بنك االجتماعي، لكن هذا األمر اختياري.لي فضل تقديم بطاقة تأمين ا .5

 مزودة بصورة. طاقة إثبات هوية ب تقديم  الوالديجب على  .6
 
  

 
يسمح لك باستكمال كثير من االستمارات المطلوبة   على نظام تسجيل سهل االستخدام وآمن  المدارس العامة بمقاطعة جوينيتتعتمد  

اإلنترنت اإللكتروني  .  عبر  الموقع  على  موجود  اإللكتروني  التسجيل  لرابط  جوينيتاألساسي  بمقاطعة  العامة  وموجود لمدارس   ،

 كذلك في الموقع اإللكتروني لكل مدرسة. 
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  التسجيل بعد التقييمات
 

 أهليته للدراسة باللغة اإلنجليزية:  لتأكد منت ستخدم تقييمات الطالب ل

سيخوضه الطالب الذين يدخلون المقاطعة: من لغتهم األولى أو األم ليست اإلنجليزية،    –  اختبار التصميم التعليمي والتقييم العالمي

إثبا لديهم  أمريكية أخرى، وليس  اللغة في والية  أو اكتساب  اإلنجليزية  اللغة  أي والذين خرجوا من برنامج دراسة  ت على تحقيق 

 % أو أكثر في الفنون اللغوية(.  80بنسبة  تقديرإنجاز دراسي كبير )

 أهداف رئيسية:  3اختبار التصميم التعليمي والتقييم العالمي له 

 .تحديد الطالب المرشحون لاللتحاق ببرنامج اللغة اإلنجليزية. 1 

الدراسة باللغة  .  2 القدرة على إجادة  المدارس األمريكية تحديد مستوى  الجدد في أي مدرسة أو في نظام  اإلنجليزية لدى الطالب 

 عامةً لتقديم مستوى الخدمات التعليمية المناسب لهم.

سنويًا هذا االختبار  ي جرى  ، والثالثة يناسب أي من الدارسين باللغة اإلنجليزية  ACCESSدقة تحديد أي من مستويات اختبار  .  3

  طالب للغة اإلنجليزية.لتحديد مستوى إجادة ال

والت  ACCESS  كلمة الفهم  تقييم  معناها  لعبارة  اختصار  والية  واهي  من  اإلنجليزية  باللغة  هو أخرىلوالية  صل  التقييم  وهذا   ،

اإلنجليزي اللغة  إجادة  مدى  لتحديد  االختبار  ي جرى  ة.  اختبار  باللغة هذا  الدارسين  الطالب  كل  ويخوضه  الشتاء،  فصل  في  سنويًا 

في جورجيا.   اللغة  اإلنجليزية  استخدام  قدرة كل طالب على  لتحديد مستوى  اإلنجليزية  اللغة  إجادة  لمعايير  االختبار طبقًا  هذا  ي عد 

 نتائج اختبارات أبنائهم في فصل الربيع.  يتسلم اآلباء تقارير عن والتحدث والقراءة والكتابة.   االستماعاإلنجليزية في مهارات 

 تقييم طالب المدارس االبتدائية في المدرسة المحلية.   ىجري  

تقييم طالب المدارس اإلعدادية والثانوية في المركز الدولي للوافدين الجدد، ويخوضون كذلك اختباًرا في الرياضيات لتحديد   ىجري  

 .  هامهاراتهم في
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 البرامج 

 المناهج الدراسية واللغة اإلنجليزية 
ليتأهلوا لالنتقال إلى دوراتهم الدراسية واجتياز اختباراتها بالحصول على درجات أو تقديرات نجاح    مهام  إتمامالطالب  يجب على  

المستشارون في المدارس اإلعدادية والثانوية يساعدون الطالب وآباءهم في وضع   الصف التالي أو للتخرج من المدرسة الثانوية.
عن مواصفات الدورات الدراسية، ومتطلبات التخرج، ومعلومات م معلومات  ن بتقديولمستشاراجداول دراسية تناسبهم. يقوم كذلك  

يمكن للطالب اكتساب مهارات اللغة اإلنجليزية من خالل االلتحاق ببرنامج الدراسة باللغة اإلنجليزية،  المتاحة للطالب.    دعن الموار
التي يحتاج  يتم تحديد مستوى  وقبل االلتحاق بالبرنامج   التعليمي في اختبار  بناء على تقديراته  اكتسابها  الطالب  المهارات  التصميم 

 جادته للغة اإلنجليزية.إاللذين يحددان مستوى  ACCESSوالتقييم العالمي أو اختبار 

 

 التعديالت
ة، وإذا أجرى لتناسب مستوى إجادته للغة اإلنجليزيربما يحتاج أي طالب من الدارسين باللغة اإلنجليزية إلى تعديل مناهجه التعليمية   

سيُسجل هذا التعديل في بطاقة التقرير الدراسي باستخدام    ،أو أكثر ليساعده في التحصيل الدراسي  ةماد  تدريس  معلمه تعدياًل في منهج

  أي من العبارتين التاليتين:
 

لعدم   عُدلت المعارف والمهارات الدراسية مراعاةً   "غة اإلنجليزية" أو  "عُدلت المعارف والمهارات الدراسية مراعاةً لمستوى إجادة الل
 تقان اللغة اإلنجليزية" إ
 

سيُذكر هذا األمر بجانب المادة   ،إذا اضطر طالب للتغيب عن حصة ألي من مواده الدراسية لحضور برنامج تعلم اللغة اإلنجليزية 

  برنامج اللغة اإلنجليزية".االلتحاق ب تعذر التقييم بسبب الدراسية المعنية في بطاقة التقرير الدراسي باستخدام العبارة التالية: "

  
 تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 

إلى واحد  سنوات  لطالب من عمر ثالث  ادعم البرامج التعليمية الفردية  ت  تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات النفسية  إدارة
بدايةً من  على التوالي  تُقدم خدمات التعليم الخاص  وعشرين سنةً المؤهلين لتلقي تعليم خاص والخدمات المتعلقة به داخل المقاطعة.  

تقييًداتقييًدا    األوساط  أقل أكثرها  طبقًاحتى  وتُحدد  الطالب    ،  المساعدات   اإلدارة  تقدم.  التعليميةالحتياجات  من  متنوعة  مجموعة 
يحتاجون   الذين  للطالب  الخاص  والتعليم  بالتقييم  المتعلقة  الخدمات.  إلى  والخدمات  الطالب،    اإلدارة   تتعاونهذه  والمدارس، مع 

لزيادة   والمجتمع  الدراسي  مستوىوالعائالت،  الخاصة    التحصيل  االحتياجات  الطالب ذوي  المرحلة    تهمومساعدلدى  اجتياز  على 
 الثانوية. 

 

 تعليم الموهوبين 
الموهوبين  متطلبات   تعليم  ألنها  برامج  برنامج   تقدمأكثر صعوبةً  يُسمى  االبتدائية  المدارس  في  إضافية.  دراسية  ومهارات  معارف 

يُسمى  FOCUSالموهوبين   اإلعدادية  المدارس  وفي   ،PROBE  المدارس وفي  الموهوبين   الثانوية،  تعليم  ببرنامج  يُسمى 

قد يحتاجون إلى توجيهات في صفوف الطالب المشاركون في هذا البرنامج من رياض األطفال وحتى الصف الخامس  .  QUESTو

 . ةالمتقدم المناهجالموارد و/ أو صفوف الجماعات، و/ أو صفوف 
 

 برنامج التدخل المبكر 
تموله حكومة الوالية وي قدم في كل المدارس االبتدائية لمساعدة طالب رياض األطفال حتى الصف الخامس برنامج التدخل المبكر  

هذا البرنامج يقدم موارد  من الحصول أو الحفاظ على تقديرات دراسية مقبولة في القراءة و/أو الرياضيات.  ممن يحتمل عدم تمكنهم  

لتع التعليمية   يساعدليمية إضافية  الدراسية الضرورية لرفع مستوياتهم  المهارات  الدراسية على اكتساب  التقديرات  الطالب ضعيفي 

 ممكن. وقت لبما يكافئ متطلبات صفوفهم في أق
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 أخرى مهمة  معلومات
 

 المبكر  الخروج أيام /اجتماعات أولياء األمور 
  أي   في   أسئلة   لديك  كانت  وإذا.  للطالب  التعليمي  للتأكد من التحصيل   األمور  وأولياء  المعلمين  التواصل بيناألهمية بمكان حدوث    من

 . موعد لتحديد بالمدرسة االتصال خطية أو تقديم مالحظة يرجى وقت،

 

مرتين االجتماعات  تلك  الخريف)  العام  في  تحدث  محددة  (والربيع  في  أيام  هناك  يكون  حيث  للمدارس،  األمور  أولياء   الجتماعات 

الطالب  تلك األيام،  وفي .  واإلعدادية  االبتدائية المعتاد  من   ونصف  ساعتين  قبل  المدرسة   يغادر  الخروج  الخروج    أيام  راجع. )موعد 

العامة بمقاطعة جوينيت  في  المبكر المدارس  الغرض(تقويم  التقدم  االجتماع في مراجعة  من  . ويتمثل  ز من قبل الشامل المحر  مدى 

 مترجم  خدمات  إلى  بحاجة  كنت  إذا.  مجانًا  الفورية  الترجمة  خدمات  على  الحصول  القانون  لك بموجب   ويحق.  المدرسة  في  الطالب

 . المدرسة بإدارة االتصال يرجى فوري،

 
 األدوية 

 تناول األدوية،  طلب  نموذج  إكمال  القانوني  الوصي /    ولي األمر  على  ينبغي  الدراسي،  اليوم  خالل  دواء   إلى تناول  الطالب  احتاج  إذا

  العبوة  في  ولي األمر  قبل  من  المدرسة  إلى  األدوية  جميع  إحضار  يجب.  المدرسة  في  موظف العيادة  من  عليه   الحصول   يمكن  والذي

 .طبية تُصرف دون وصفة التي األدوية أو الطبية  الوصفات بحمل نهائيًا للطالب يُسمح وال. األصلية للصيدلية
 

 على الحاالت الطارئة  التدريبات
 المدرسة   مبنى  من  الخروج  كيفية  الطالب  ففي التدريب على حاالت الحريق، يتعلم.  السالمة  تدريبات  جوينيت  مقاطعة  مدارس  تمارس

 عواصف)في بعض األحيان تحدث أعاصير    .من هذا التدريب  االنتهاء  عند  الفصل  إلى  الطالب  ويعود.  معلمهم  مع  وبسرعة  بهدوء

المكان الذي يذهبون   التدريب على اإلعصار، يتعرف  ففي.  جورجيا  في  (قوية  رياح  مع  مطرية  وكيفية  المبنى  إليه في  الطالب على 

 . رؤوسهم وتغطية األرض على  الركوع خالل من أنفسهم حماية
  
 

 الدراسية الرحالت أو الميدانية الرحالت
بعض   تتعلق  رحالت  إلى  الطالب  يذهب  األحيانفي  نموذج  منازل  إلى  المعلمون  ويرسل.  األكاديمي  بتعلمهم  دراسية    إذن   الطالب 

. معلم  مع  المدرسة   في  الطفل   فسوف يظل  مثل تلك الرحالت،  في  طفله  في ذهاب  الوالدين   لم يرغب أحد  وإذا .  الوالدين من أجل توقيعه

 يوم  وفي.  خاصة من أجل ذلك  ترتيبات  المدرسة  تتخذ  قد.  المعلم  أخبر  الرسوم،  دفع  من  تتمكن  لم  إذا .  للرحلة  رسوم  هناك  تكون  قد

 My"   خالل  من  الميدانية  الرحلة  رسوم  دفع  ويمكن.  انتهاء الرحلة  بعد  المدرسة  إلى  ثم يعودون  معًا  الحافلة  الطالب  يستقل  الرحلة،
Payments Plus". 

 
 المدرسي  التقويم

 المدارس  لجميع   مخصصة  العطالت  أيام  وتكون معظم .  المدرسية  والعطالت  األيامجوينيت   بمقاطعة العامة المدارستقويم    يسرد
أوقات  جيدًا  االنتباه  يرجى.  جوينيت بمقاطعة العامة فيها    واأليام  االجتماعات،  وتواريخ  وانتهائه،  الدراسي  اليوم  بدء  إلى  تغلق  التي 

 .المدرسة أبوابها
 

 الحافالت 
 تخبرك  أن  المسجل فيها طفلك  للمدرسة  ويمكن.  المدرسة وإليها  من  االنتقال المجاني  جوينيت  بمقاطعة العامة المدارس  حافالت  توفر

 . بدقة القواعد جميع اتباع يجب بالسالمة، تتعلق  وألسباب. والتوصيل االستالم وأوقات ومواقع الحافلة، برقم
 

 السيارة  مكان انتظار
مكان   مخالفة  السائق  منح  أو  السيارة  سحب  فسيتم  ،"انتظار السيارات  ممنوع"  منطقة  في   أو  الحافالت  ممر  في  متوقفة  السيارة  كانت  إذا

 .انتظار السيارة

 
 المدرسية اللوازم
  المعلم  سيقدم. أدوات خاصة إحضار الطالب من وهناك بعض المعلمين الذين يطلبون. للكتابة وورق رصاص  إلى أقالم طفلك سيحتاج

 المدرسية  اللوازم  توفير  من  تتمكن  لم  إذا.  خاصة  لوازم  أو  لبرامج  تبرًعا  أو   طوعيًا  مبلغًا   المدرسة  تطلب  وقد.  المطلوبة  باللوازم  قائمة

 . المدرسة مستشار إبالغ فيرجى لطفلك،
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 المطعم
بالمدارس  التغذية  برنامج  يقدم الخاص  جوينيت    المدرسية  بمقاطعة   جميع  في  والموظفين  للطالب  والغداء  اإلفطار  وجبات العامة 

الوجبات .  مدارسنا شراء  األموال  طريق  عن  ويمكن   لك  يتيح  مما  "،MyPaymentsPlus"  عبر  أو  مباشرة  المدرسة  إلى  دفع 

اإلنترنت عبر  حساب  الوصول  مع  بالطالب،  الوجبات  والتعامل  الوجبات  الخاص  أن  العلم  مجانًا  مع   لطالبل  مخفض  وبسعر  تُقدم 

 في  وتناولها   المنزل  من  غداء  إحضار وجبة  أيًضا  ويُتاح للطالب.  للطالب المشتركين مقابل دفع أموال  معقول  بسعر  وكذلك  المؤهلين

 زمالئهم.  مع المطعم
 

 المدرسة  عن التخلف / التأخر
 المعلم  فسوف يضع  المدرسة،  عن  الطالبأحد    تأخر  إذا.  المحدد  الوقت  في  المدرسة بحيث يحضروا دائًما   عن  الطالب  يتأخر  أال  يجب

 لتسجيل وصوله.  المكتب إلى الحضور  وفي حال تأخر طفلك، يتعين عليك. عالمة "متأخر" مقابل اسمه
 وإرسالها  مالحظة  كتابة  يرجى  األسنان،  طبيب  أو  الطبيب  لزيارة  اليوم الدراسي  قبل انتهاء  المدرسة  من  طفلك  تريد خروج  كنت  إذا

 :تضمنها للمعلومات التالية مع صباحال  في المعلم إلى

 المدرسة. من الطفل خروج سبب •

 المدرسة.  عنده من الطفل تريد خروج الذي الوقت •

 الوصي. أو الوالدين  أحد يكن لم إذا سيصطحب الطفل الذي الشخص اسم •
 
 

  بطاقة  إظهار  الضروري  من  المدرسة،  من  الطفل  خروج  فيها  يتم  مرة   كل  فيو.  طفلك  اصطحاب  عند   المدرسة  مكتب   إبالغ  يرجى

 .اليوم يُسجل حضوره في ذلك حتى الدراسي اليوم نصف عن تقل ال مدة بالمدرسة الطالب وينبغي أن يظل. تحمل صورة هوية
 

 : المدرسة عن الغياب/  الحضور
أننا نطلب منك.  بصفة يومية  المدرسة  إلى  يحضر األطفال  أن  األهمية بمكان  من  كان   إذا  المدرسة  إلى  طفلك  إرسال  وال يعني ذلك 

في البقاء  يمكنه  الحالة  هذه  ففي  حمى)  المنزل  مريًضا،  مثل  الوردية   أو  إسهال،  أو  قيء،  أو  درجة،  101  إلى  تصل  حاالت  العين 

 (. بحمى المصحوب الحلق التهاب أو )التهاب الملتحمة(،
 المدرسة مع تضمنها للعناصر التالية: عن طفلك تغيب  فيها سببتوضح   مالحظة إرسال يتعين عليك  بعد الغياب،  طفلك يعود عندما

 وصفه الدراسي  الطفل اسم •

 المدرس  اسم •

 الغياب وتواريخ طفلك  تغيب سبب •

 هاتفك  ورقم اسمك •

 
 لألسباب أحد الوالدين بتوقيع ومصحوبة مكتوبة  بموجب مذكرة المدرسة بالتغيب عن يُسمح للطالب  جورجيا، والية لقانون وفقًا

 : التالية
 

 الشخصي  المرض .1
 وفاته  المباشرين أو األسرة أفراد أحد مرض .2
 الديني االحتفال .3
 حكومية جهة قبل من الحضور تفويض/  محكمة أمر .4
 سالمته أو الطالب صحة على خطورته أو استحالة الحضور .5

 

 مع دعوة(  SARC)  الطالب  حضور  مراجعة  لجنة  اجتماع  إلى  عذر  بدون  مرات  10  تغيبوا  الذين  الطالب  بإحالة  المستشار  سيقوم

يمكن  هذا   لحضور  بالمدرسة  االجتماعي  األخصائي  دعوة  أيًضا  سيتم.  للحضور  األمور  أولياء حيث  إليه   إحالة  االجتماع  الطالب 

 . بطريقة رسمية

 جوينيت  العامة بمقاطعة الخاص بالمدارس الحضور بروتوكول

 ويتغيب خالل اإللزامي للحضور  يخضع طفل   أيتصف   بوالية جورجيا التعليم إدارة ضمن قواعد الطالب المتعلقة بحضور القاعدة إن

  و  6  بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  لألطفال  ضروريًا  اإللزامي  يعد الحضور.  متغيبعذر بأنه    مرات بدون   5  من  أكثر  الدراسي  العام

 وثمة عالقة قوية بين الحضور .  التي تدوم طوال الحياة  الجيدة  العادات  إثراء  علىيساعد    المدرسة  إلى  المنتظم  فإن الحضور.  عاًما  16

 . والطالب الوالدين عاتق على المدرسة تقع إلى الحضور وإن مسؤولية. المدرسة المرتفعة في وتحقيق الدرجات الجيد
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 والدرجات الواجبات المنزلية
 أنشطة   في  أقصى ما لديه في ذلك، وكذلك إرشاده إلى أهمية المشاركة  وبذل  المنزلية  أداء الواجبات  على  طفلك  يتعين عليك تشجيع

خالل العام الدراسي والتي سيأخذها معه   مرات  المدرسي أربع  التقرير  بطاقة  الطالب  يتلقى.  المطلوب  الوقت  في  المهام  وإكمال  الفصل

الطالب  المدرسي،   التقرير  بطاقة   مظروف  على  قيعالتو  الوالدين  أحد   من   المدارس  تطلب.  لكي تطلع عليها  المنزل  إلى  وينبغي على 

كما يُتاح لك .  واالختبارات  الفصل،  في  والمشاركة  المنزلية،  والواجبات  الفصل،  األداء في  إلى  الدرجات  تستند.  المدرسة  إلى  إعادته

الوصول عن   درجات  إلى  اإلنترنت  عبر  إمكانية   على  للطالب  اإللكتروني  الفصل   يحتوي.  الوالدين  بوابة  من  التحقق  طريق  طفلك 

التحقق.  عليه  المهمة  والتواريخ  المدرسون مهامهم  ينشر  ما  وعادة  اإلنترنت،  عبر  الدراسية  الكتب الوالدين   من   بانتظام  ويتعين على 

 .اإللكتروني الوالدين والفصل بوابة
 

 ارتداؤه  الواجب الزي
 وتوجد لدى.  والقفازات  والقبعات  وضع اسم طفلك على المعاطف  من  ويرجى التأكد.  للطقس  مناسبة  مالبس   األهمية بمكان ارتداء  من 

ارتداؤه في  قراءة  يرجى  لذا  بارتدائها،  يُسمح  لن  التي  المالبس  أنواع  بشأن  قواعد  المدارس  جميع الواجب  المتعلق بالزي   دليل  البند 

 .الوالد/  الطالب
  

 المدرسة  من المراسالت
إلى  أو  مالحظات  المدرسة   أرسلت  إذا المراسالت   تتعلق  قد  فأحيانًا  للغاية معرفة محتواها؛  المهم  فمن  األمور،  أولياء  خطابات  تلك 

األمر  أخرى،  أحيان  وفي.  مختلفة  بأحداث  إخطار  أو  باجتماع يتعين .  المدرسة  إلى  الخطابات وإعادتها  التوقيع على  يُطلب من ولي 

  تتواصل   ما   وعادة.  المنزل  إلى  المعلم  أو  المدرسة  أرسلته  الذي  الخطاب  أو   لم تستوعب محتوى المالحظة  إذا  بالمدرسة  االتصال  عليك

المدارس  المجلدات  عبر  االبتدائية  المدارس تنشر  ما  وغالبًا  والثانوية  األسبوعية،  بالمهام  اإلعدادية  المتعلقة   واإلعالنات  المعلومات 

 فيها. التسجيل من التأكد يرجى لذا ،(المحمول الهاتف وتطبيقات الطالب بوابة)  اإلنترنت عبر المهمة المعلومات من وغيرها

 

 المدرسية  الزيارات
 في   يوجد.  وصولك  عند  تعريفية  بطاقة  واستالم  الدخول  لتسجيل  المدرسة  مكتب  إبالغ  المدرسة  فيها  تزور  مرة  كل  في   يتعين عليك

األمور  يمكن  حيث"  لالستقبالمكان  "  المدارس  أيًضا  وهناك.  الدراسي  العام  بداية  في   المعلم  إلى  والتحدث  المدرسة  زيارة  ألولياء 

المدارس  تقوم  الدراسي  العام  خالل  مختلفة  أوقات لك  خاللها  الفعاليات  حول  مثل  لحضورها  بترتيب  المسائية   المناهج  الندوات 

اللغات   ومحو  الرياضيات  والندوات المسائية حول  والمعلمين،أولياء األمور    واجتماعات  الدراسية،  األمية وتعلم اإلنجليزية لمتحدثي 

 . وما إلى ذلك األخرى
 
 

 الجوية األحوال سوء
في الضروري  المدرسة  االنصراف  األحيان  بعض  من  . الجوية  األحوال  سوء  بسبب  الدراسية  الفصول  جميع  إلغاء  أو  مبكًرا  من 

تصدر إغالق   إعالنًا  التلفزيون  أو  اإلذاعةمحطة    وسوف  الجوية.  بسبب   المدارس  بشأن  أي  وإذا  األحوال   الجدول   في  تغيير  حدث 

العامة بمقاطعة جوينيت  نشره  فسيتم  الجوية،   األحوال  سوء  المنتظم بسبب  الزمني   تجنب االتصال.  على الموقع اإللكتروني للمدارس 

 . قبل أوانها معلومات أي على  ال تحصل  نها، ألاألحوال الجوية لالستفسار بشأن بالمدرسة
 

 االنضباط 
 في   األمور  وأولياء  الطالب  على   القواعد  وتُوزع هذه.  الطالب  بسلوك  تتعلق  ومعايير  قواعد  المدارس العامة بمقاطعة جوينيت  وضعت

تلك    أية  لديك  كانت  إذا.  الطالب  تسجيل  وقت  في   أو  الدراسي  العام   بداية بشأن  تلك   اتصل  القواعد،استفسارات  لطرح  بمدرستك 

 . االستفسارات
 

 االنتقال 
 فقد  المدينة،  نفس  داخل  هاتفك، وحتى لو كان التنقل  ورقم  الجديد  بعنوانك  المدرسة  يتعين عليك إخطار  الدراسي،  العام  خالل  انتقلت  إذا

 . مسارات الحافلة من أجل طفلك أو المدارس يلزم األمر تغيير
وستضطلع المدرسة .  الطالب  انسحاب  أوراق  لملء  المدرسة  شخصيًا إلى  يتعين عليك الذهاب  أخرى،  والية  أو  مقاطعة  إلى  انتقلت  إذا

 .الجديدة المدرسة الخاصة بطفلك إلى المدرسية بإرسال السجالت
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 معلومات االتصال بالمدارس العامة بمقاطعة جوينيت 

 
 

Gwinnett County Public Schools 
 678-301-6000الرئيسي:  الهاتف رقم

-http://publish.gwinnett.k12.ga.us/gcps/home/public/about/content/phoneأو تفضل بزيارة: 
directory 

 
 

International Newcomer Center 
495 Maltbie Street, Lawrenceville, GA 30046 

5200-985-678 
 

 
Transportation Department 

 خدمة عمالء النقل المنتظم في إدمونتون  – 4800-338-770
 الخاصة االحتياجات ذوي نقل عمالء خدمة -- 6881-513-770

 

 
 
 
 
 
 

 الكبار  تعليم

 

Buford Human Services Center 
2755 Sawnee Avenue • Buford, GA 30518 

5360-225-678  •onestopbuford@gwinnettcounty.com 
 ! مجانًا•  المبتدئين مستوى( ESL) ثانية كلغة اإلنجليزية اللغة

 
Norcross Human Services Center 

5030 Georgia Belle Court • Norcross, GA 30093 
5400-225-678 • onestopnorcross@gwinnettcounty.com 

 !مجانًا•  المدنية والتربية اإلنجليزية األمية محو دروس
 

Centerville Community Center 
3025 Bethany Church Road • Snellville, GA 30039 

0228-277-678 • onestopcenterville@gwinnettcounty.com 
 ! مجانًا•  المبتدئين مستوى( ESL) ثانية كلغة اإلنجليزية اللغة
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 المجتمعية  الخدمات مزودي
 911: الطوارئ

 المستشفيات 

 

Gwinnett Medical Center–Lawrenceville 

1000 Medical Center Boulevard 

Lawrenceville, GA 30046 

 678-312-1000: الهاتف

 

Gwinnett Medical Center–Duluth 

3620 Howell Ferry Road  

Duluth, GA 30096   

 678-312-6800: الهاتف

 

Children’s Healthcare of Atlanta 

 404-205-5437: الهاتف

 

Good Samaritan Health Center 

5949 Buford Hwy. 
Norcross, GA 30071 

 678-280-6630: الهاتف

 

 

Good Samaritan Health Center 

4864 Jimmy Carter Blvd.  
Norcross, GA 30093 

 770-806-0162: الهاتف

 

Norcross Health Center 

5030 Georgia Belle Court 

Norcross, GA 30093 

 770-638-5700: الهاتف رقم

 

Buford Health Center 

2755 Sawnee Avenue  

Buford, GA 30518 

 770-614-2401: الهاتف

 

 

 

 

 أخرى  خدمات
 

Latin American Association 

Atlanta Outreach Center 

2750 Buford Hwy. 

Atlanta, GA 30324 

1800-638-404 

 

Lawrenceville Service Center 

308 North Clayton Street 

Lawrenceville, GA 30046 

7660-910-770 
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AARC 

3635 Peachtree Industrial Blvd. Ste. 450 

Duluth, GA 30096 

0663-270-770 

www.aarc-atlanta.org 

 

 

CPACS 

Gwinnett Center 

4405 International Blvd. Suite C-101 

Norcross, GA 30096 

5200-232-770 

 

Catholic Charities Atlanta 

3669 North Peachtree Road, Suite 100 

Chamblee, GA 30341 

3104-790-770 
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 الجمعيات التعاونية 

 ( المنخفض الدخل ذات  لألسر  والموارد المساعدات  تقديم)
 

Lawrenceville Cooperative Ministry 

52 Gwinnett Drive, Suite C 

 770-339-7887: الهاتف

 : العمل ساعات
 * م 7:30 - م 6:00: االثنين
 م  1:30 - ص 10:00: األربعاء
 م 1:30 - ص 10:00: الجمعة
 * ص  11:30 - ص 10:00: السبت

 فقط  الطعام خدمة *
 

Lilburn Cooperative Ministry 

 

5329 Five Forks Trickum Road 
Lilburn, GA 30047 

 770-931-8333: الهاتف
 

Norcross Cooperative Ministry 
 

2275 Mitchell Road, Norcross, GA 30071 
 770-263-8268 :الهاتف

 
 : العمل ساعات

 م  2 - ص 10: والجمعة االثنين واألربعاء
 م   8 - م 6: الثالثاء

 ظهًرا  12 - ص 10: السبت
  

North Gwinnett Cooperative 
 

4395 Commerce Drive, Buford, Georgia 30518 
 770-271-9793:  الهاتف رقم

 

 : العمل ساعات
 م  8:00 - م 6:00 االثنين
 م 2:00 - ص 10:00 األربعاء
 م  2:00 - ص 10:00 الخميس
 م  2:00 - ص 10:00 الجمعة

 
 

 



Welcome Book - Arabic 

 
 Gwinnett Countyفي  العامة  المكتبة

  
 م 8 - ص 10: الخميس - االثنين
 م  5 - ص 10: والسبت الجمعة

 م  5 - م 12: األحد
 

 

Buford-Sugar Hill  

2100 Buford Hwy  

Buford, GA 30518 

 

Centerville  

3025 Bethany Church Road  

Snellville, GA 30039 

 

Collins Hill  

455 Camp Perrin Road  

Lawrenceville, GA 30043 

 

Dacula  

265 Dacula Road  

Dacula, GA 30019 

 
Duluth  

3480 Duluth Park Lane  

Duluth, GA 30096 

 

Five Forks  

2780 Five Forks Trickum Road 

Lawrenceville, GA 30044 

 

Grayson 

700 Grayson Parkway  

Grayson, GA 30017 

 

Hamilton Mill 

3690 Braselton Highway  

Dacula, GA 30019 

Lawrenceville 

1001 Lawrenceville Highway Lawrenceville, 

GA 30046 

 

Lilburn 

788 Hillcrest Road NW  

Lilburn, GA 30047 

 

Mountain Park 

1210 Pounds Road SW  

Lilburn, GA 30047 

 

Norcross 

6025 Buford Highway  

Norcross, GA 30071 

 

Peachtree Corners 

5570 Spalding Drive  

Peachtree Corners, GA 30092 

 

Snellville 

2740 Lenora Church Road  

Snellville, GA 30078 

 

Suwanee 

361 Main Street  

Suwanee, GA 30024 

 

 

 

 


	مرحبًا بكم في

