AMHARIC

ክፍት ምዝገባ 2022 - መረጃዎች
በሰዓቱ ማመልከቻዎች፡ ጃንዋሪ 7/2022 በ 9:00 a.m. - ፍብሩዋሪ 4/2022 በ 4:00 p.m፡፡
በዚህ የጊዜ ማዕቀፍ ውስጥ ሁሉንም አስፈላጊ ሰነዶች የሚያቀርቡ ማመልከቻዎች በጊዜው የቀረቡ ይሆናሉ። ሁሉም ማመልከቻዎች በድረገጽ
አማካኝነት መቅረብ አለባቸው።
ማመልከቻ በ https://www.yourchoicedekalb.org/apply/
ማስታወሻ፡
1. አዲስ ተጠቃሚዎች አዲስ መለያ መፍጠር አለባቸው
3. ሁሉም ማሳወቂያ በኢሜል ብቻ
2. እባክዎ የሚሰራ ኢሜይል አድራሻ ያቅርቡ

4. የማመልከቻ ኢሜል እና ዳሽቦርድ መልዕክቶችን ብዙ
ጊዜ ይመልከቱ

የትምህርት ቤት ምርጫ ድረ-ገጽ በ www.dekalbschoolsga.org/school-choice
የትምህርት ቤት ጉብኝቶች ምናባዊ
የሎተሪ ውጤቶች በኢሜል ብቻ የሚላኩ: ማርች 25/ 2022 ከ 5:00 p.m በኋላ፡፡/198>
** ለእያንዳንዱ የፕሮግራም ምድብ 1ኛ ምርጫዎች ብቻ በማርች 25ኛ ሎተሪ ይደረጋል፡፡ 2ኛው እና/ወይም 3ኛው ምርጫዎች በሎተሪ
የሚወዳደሩት የተጠባባቂ ዝርዝር ከተጠናቀቀ በኋላ ተጨማሪ ቦታ ከቀረ ብቻ ነው፡፡
የዘገዩ ማመልከቻዎችከፌብሩዋሪ 4/2022 በ 4:01 p.m. እስከ ኦገስት 31/2022 በ 4:00 p.m. ድረስ ይገባሉ፡፡ የዘገዩ ማመልቻዎች
የሚታዩት የመጠባበቂያ ዝርዝሩ ካለቀ በኋላ መቀመጫዎች ካሉብቻ ነው፡፡

ልዩ መርሀግብሮች
የሴናት ቢል 10 (SB10) በመቀመጫ ላይ የተመሰረተ የሎተሪ ምርጫ፡፡ ማብቂያ ሰአት - ፌብሩዋሪ 4/2022 በ 4:00p.m.
የኦዲት አመልካቾች ለ DeKalb የጥበብ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና DeKalb የኪነ ጥበብ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
የሚከተሉትን ማድረግ አለባቸው:
1ኛ: የትምህርት ቤቱን ምርጫ ኦንላይን ማመልከቻ ያስገቡ እና
2ኛ: የድጋሚ ማመልከቻ ፓኬጁን በቀጥታ ለትምህርት ቤቱ ያቅርቡ።
ሊሞላ የሚችል pdf መተግበሪያን በhttp://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ላይ ያውርዱ፡፡
አለማቀፋዊ የባችለሬት መርሀግብሮች 9-12 ክፍሎች ለ Tucker፣ Druid Hills, ወይም MLK, Jr. ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች የሚከተሉት መደረግ
አለበት:
1ኛ: የት/ቤት ምርጫ በድረገጽ ማመልከቻ ማስገባት።
2ኛ: አይቢ ማመልከቻ ገጹን ለእያንዳንዱ አይቢ ት/ቤት ለየብቻቸው አንድ ኢሜይል ብቻ መላክ
ሊሞላ የሚችል pdf መተግበሪያን በhttp://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ ላይ ያውርዱ፡፡
Arabia Mountain ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ማግኔት ፕሮግራም አመልካቾች: Arabia Mountain ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ማግኔት ፕሮግራም
ቪዲዮ ቃለ-ምልልስ መሙላት እና የአስተማሪ ምክርን ማውረድ አለባቸው፡፡ መመሪያዎች በhttp://www.dekalbschoolsga.org/schoolchoice/forms-and-brochures/ላይ ይገኛሉ ::
DeKalb የመጀመሪያ ኮሌጅ አካዳሚ : pdf መተግበሪያን በhttp://www.deca.dekalb.k12.ga.usላይ ያውርዱ እና ያትሙ ** ማመልከቻው
በቀጥታ ወደ DECA መግባት አለበት።
የሰራተኛ ተማሪ ማስተላለፍ ማመልከቻ ሁሉም ሰራተኞች እስከ ፌብሩዋሪ4/2022 ድረስ በ
https://www.yourchoicedekalb.org/apply/EST applications are processed for approval after June 1st based on employment
verification for SY22-23 by Human Resources ማመልከት አለባቸው፡፡

ለማነጋገር
የመደወያ ድጋፍ 9:00 a.m. - 5:00 p.m. ስልክ: 678-676-0050
ኢሜል: school_choice@dekalbschoolsga.org
የት/ቤት መረጃ፦ በቀጥታ ትምህርት ቤቶች ጋር ይደውሉ
መጓጓዣ፡ 678-676-1333

