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  وزارة التربية والتعليم في بنسلفانيا
 

 

 

 نظرة عامة على برنامج فرص المنح الدراسية المعتمدة على االئتمان الضريبي
 

فرص المنح الدراسية المعتمدة على االئتمان الضريبي تقدم منحا دراسية للطالب المستحقين الذين يرغبون  إن :التأسيس

  .البرنامجة حسب اختيارهم من المدارس المشاركة في الدوام في مدرسة حكومية أو غير حكومي

  

الضريبي يسمح للشركات بالتبرع لتلك البرامج التي توفر التمويل االئتمان برنامج المنح الدراسية المعتمدة على  :األهلية

ما  أو(. لمتدنيذات المستوى التعليمي ا) لطالب المستحقين الذين يقيمون داخل حدود منطقة المدارس منخفضة التحصيلل

ة الدنيا المائفي  51 أليعرف بأنه مدرسة حكومية ابتدائية أو ثانوية في والية بنسلفانيا التي ُتدرج مستوياتها التحصيلية في 

هذا المصطلح ال . في امتحان نظام والية بنسلفانيا للتقويم المدرسيالرياضيات والقراءة  عالمات على أساس الجمع بين

بما في ذلك الطالب )سيقوم الطالب . بعينها المهنية التقنيةو( يالتحكم االلكترون)متخصصة  والسيبرنية اليشمل المدارس 

الذين يقيمون داخل حدود مدارس المعدالت المتدنية اعتبارا من اليوم األول بالتقدم بطلب ( الذين يدخلون رياض األطفال

الطالب المؤهلين هم األطفال المقيمين داخل حدود . ان الضريبيتمئللحصول على فرص المنحة الدراسية المعتمدة على اال

 : مناطق تلك المدارس الذين

  

 . يداومون في مدرسة متدنية التحصيل  •

 . مسجلون في مدرسة غير حكومية آو •

 . من كانوا في السابق يدرسون في بيوتهم آو •

 . (رونيتحكم الكت) متخصصة أو سيبرنيةمن كانوا سابقا يدرسون في مدارس  آو •

  

الطالب المؤهلين هم هؤالء األطفال في سن المدرسة الذين يعيشون في منطقة المدرسة ذات المعدل المنخفض اعتبارا من  

 : اليوم األول في المدرسة والذين تنطبق عليهم معايير الدخل التالية

  

 (تحت السن القانوني) صردوالر إضافة إلى كل فرد قا 12,000$$  60,000: 3350يونيو /حزيران 03بين  ما •

 في األسرة 

دوالر لكل فرد قاصر في  15,000$باإلضافة إلى $  75,000: 3352يونيو  03حتى  3350يوليو /تموز 5 •

 األسرة 

 .فهناك تعديالت خاصة للمنح المتاحة لهم حسب القانون اإلعاقاتبالنسبة للطالب ذوي  أما •

  

ة من المائفي  51سنويا بنشر قائمة المدارس االبتدائية والثانوية المصنفة ضمن تقوم وزارة التربية والتعليم في بنسلفانيا 

المعدالت الدنيا على أساس الجمع بين الرياضيات والقراءة بحسب نظام والية بنسلفانيا للتقييم المدرسي وتصنيفهم كمدارس 

 . متدنية التحصيل
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 : طالب المؤهل على النحو التاليالحد األقصى لمنحة الفرص تمنح لل  :منحة الفرص ومقدارها

 للطالب غير المعاق $  00133.33 •

  اإلعاقةدوالر للطالب من ذوي 510333.33 •

 

 إن. يتم تمويل فرص المنح الدراسية من قبل الشركات عن طريق تبرعات لهذه المنظمات مقابل اإلعفاء الضريبي: التمويل

تعتمد على  ألنهاحتى ولو كان الطالب مؤهل لها  تعتمد عليها وال تتعداهاكمية المنح الدراسية تتناسب مع المبالغ المتوفرة و

 .األموال المقدمة

 

كاليف المدرسية في المدرسة لتغطية تكاليف الرسوم الدراسية وغيرها من الت إالال يمكن استخدام هذه المنح   :متطلباتال

ة وال تصرف هذه المنح للطالب التغطيالمدارس الحكومية الواقعة في غير مناطق  أوحكومية مشاركة في البرنامج غير 

يتجاوز مجموع الرسوم  أالمقدار المنح الدراسية والمساعدات المالية اإلضافية يجب  أنكما 0الذين يدرسون في بيوتهم 

 للمدارس المشاركة األخرىالدراسية والتكاليف المدرسية 

وال يجوز للمدرسة المشاركة الحكومية أو . لدراسية التي تلقاها أحد الوالدين دخال خاضعا للضريبةال تعتبر أموال المنح ا 

 . غير الحكومية فرض سعر أعلى من الرسوم الدراسية المعتمدة على الطلبة غير المشاركين

 

ائل النقل للطالب المقيم في توفر وس أنالطالب المقيمين في محيط المدرسة التي توفر وسائل النقل لطالبها يجب  :النقل

ويجوز للمدرسة التي توفر . من مركز المنطقة التعليمية أميال 53مدرسة غير الحكومية المشاركة التي تقع ضمن نطاق 

وسائل النقل لطالبها المقيمين في محيطها توفير وسائل النقل الخاصة للطالب في المدرسة الغير حكومية التي تقع ضمن 

 . ن حدود مركز المنطقة التعليمية التابعة للمدرسة المعنيةم أميال 53نطاق 

 

سيتم منح المنح الدراسية المعتمدة من قبل المنظمات الفرص للمنح   :كيفية التقدم للحصول على فرص المنح الدراسية 

ئحة منظمات فرص ال. وال وزارة التربية والتعليم( DCED)التنمية االقتصادية  أوالمنطقة  إدارةالدراسية ، وليس من 

هذا الرابط يقدم تعليمات خاصة حول كيفية . www.newpa.com/ostc، وDCEDالمنح الدراسية موجودة على موقع 

على . منظمات فرص المنح الدراسية المعتمدة تقدم تفاصيل بشأن ملء االستمارات ومتابعتها. االتصال بتلك المنظمات 

 . ، للمشاركة في هذا البرنامجDCEDليس اآلباء العمل من خالل المنظمات نفسها، و

  

 : للمتقدمين المؤهلين الذين األفضلية بإعطاءتقوم منظمة المنح الدراسية   :منح المنح الدراسية

 حصلوا على منحة دراسية للعام الدراسي السابق؛  •

 من يقع مستوى دخله المالي ضمن الحدود المعينة،  •

، وهي المنطقة ذات عضوية في  األولىي المنطقة التعليمية من الدرجة ومن دخله ضمن الحدود المعتمدة ويقيم ف •

التي تلقت الدعم من قبل التعليم األساسي، أو منطقة تلقت الدعم من قبل التعليم  0،133المتوسط اليومي أكبر من 

أو تشارك  من قانون المدارس العامة 195حالة الضائقة المادية في إطار الباب  إعالناألساسي وهي على وشك 

 . من اجل مساعدة مالية لمواصلة العمل الواليةفي التقاضي ضد 

  

 :مسؤوليات الوالدين

غير حكومية  أووبموجب هذا البرنامج،فان اآلباء هم المسؤولون عن االتصال وتسجيل الطالب في مدارس حكومية  

 .مشاركة في البرنامج 

www.philasd.org/language/arabic لمزيد من الوثائق والمعلومات المترجمة إلى العربية، إذهب إلى الموقع على االنترنت 

 

http://www.philasd.org/language/arabic

