ARABIC

عملية تقديم الطلب 10 :خطوات من البداية حتى التسجيل
 .1اجمع المستندات والمعلومات المطلوبة :قد تحتاج البرامج الخاصة إلى متطلبات إضافية .يرجى قراءة كل التوجيهات على نحو كامل.
مس َّج ٌل حاليًا في قطاع مدارس DeKalb County School
 الرقم التعريفي بالطالب ( 7أرقام) ،راجع بطاقة تقييم الطالب
 عنوان البريد اإللكتروني لولي األمر
مستخدم جديد أو عائد إلى قطاع مدارس DeKalb County School
 عنوان البريد اإللكتروني لولي األمر
 إثبات اإلقامة -فواتير الغاز ،والمياه ،والكهرباء (بحد أقصى ستين يوما) ،عقد الرهن/اإليجار
 oإذا لم يكن لدى ولي األمر إثبات إقامه باسمه كما هو مذكور أعاله ،عندئذ يلزم نموذج  School Choiceإلقرار
اإلقامة ( .)School Choice Affidavit of Residenceتُوجد النماذج في
www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
قم بإحضار كل المستندات المدرجة في اإلفادة .إن إرسال أي مستندات بخالف ما هو مدرج في القائمة من شأنه جعل
الطلب غير مؤهل.
 شهادة الميالد
 تقرير درجات فصل الخريف للعام الدراسي الحالي
 مقياس التقدم األكاديمي ( )M.A.P.تكون درجات االختبار مطلوبة فقط في حالة التقديم لمقعد في برنامج  Magnetللناجحين
بدرجات عالية ()High Achievers Magnet Program
 .2برامج  school choiceللبحث ومدارسها ،قم بمطابقة البرنامج مع أسلوب تعلم طفلك ونقاط القوة لديه واهتماماته.
 .3راجع معايير استحقاق سحب البرنامج ،وعملية االختيار وأحواض بطاقات السحب.
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/
 .4تدبر في سياسات االنتقال.
 .5قم باختيار برامجك ومدارسك.
 .6قم بزيارة http://www.yourchoicedekalb.org

انقر فوق عالمة التبويب "التقديم اآلن /تسجيل الدخول" لرفع الطلب.

يلزم على المتقدمين الختبارات القبول في مدرسة  High School of the Artsالثانوية التابعة لمنطقة  DeKalbالتعليمية (من
الصف الثامن إلى الصف الثاني عشر) ،ومدرسة  Elementary School of the Artsاالبتدائية التابعة لمنطقة DeKalb
التعليمية (من الصف الرابع للصف السابع):
ً
أوال :رفع طلبات تقديم  School Choiceعبر اإلنترنت
o
 oثانيًا :عبر البريد اإللكتروني ،أو تسليم مجموعة طلبات االختبار إلى المدرسة مباشرة.
لتقديم طلبات التحضير للبكالوريا الدولية (( )IB Prepالصفان  )10 ،9ودبلوم البكالوريا الدولية (( )IB Diplomaالصفان ،11
 )12بمدارس  Tucker Highأو  Druid Hills Highأو  MLK, Jr. High Schoolsيجب
ً
أوال :تقديم طلب  School Choiceعبر اإلنترنت
o
 oثانيًا :إرسال صفحات طلب التحضير للبكالوريا الدولية في رسالة واحدة عبر البريد اإللكتروني إلى مدارس البكالوريا
الدولية بصورة منفصلة.
يلزم تقديم توصيات المعلم والمقابالت المصورة بالفيديو المتعلقة ببرنامج مدرسة Arabia Mountain High School
 Magnetالثانوية إلى المدرسة بشكل مباشر ،على النحو الموضح في استمارات التقديم المتاحة في صفحة االستمارات والكتيبات.

يمكن االطالع على صفحات طلبات التقديم القابلة للتحميل/الطباعة والمتعلقة باختبار مدرسة  ،Denver School of the Artsومدرسة
 Elementary School of the Artsاالبتدائية التابعة لمنطقة  DeKalbالتعليمية ،والبكالوريا الدولية االعدادية ،أو دبلوم البكالوريا
الدولية ،وبرنامج مدرسة  Arabia Mountain High School Magnetالثانوية عبر

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
مرارا لمعرفة حالة الطلب والتحديثات واإلشعارات .إن التحقق
 .7تحقق من صندوق الوارد في بريدك اإللكتروني ولوحة بيانات الطلب
ً
من البريد اإللكتروني وتسجيل الدخول إلى الطلب على نحو معتاد مسؤوليتك الخاصة إن لم تصلك رسالة عبر البريد اإللكتروني،
فتحقق من مجلد البريد اإللكتروني غير المطلوب أو المزعج في حسابك .كما ستجد قنوات التواصل مثل معرفة الحالة في صندوق
الرسائل في أعلى لوحة بيانات الطلب.
 .8تحقق من نتائجك في يوم القرعة ( 25مارس  )2022من خالل تسجيل الدخول إلى الطلب الخاص بك .إن مسؤوليتك تكمن في
مراقبة بريدك اإللكتروني ولوحة بيانات  school choiceعلى نحو منتظم.
 .9إذا تم قبول الطلب في البرنامج ،فقم باختيار قبول أو رفض في لوحة البيانات عبر اإلنترنت بحلول الموعد النهائي المشار إليه في
خطاب االختيار الذي سيتم إرساله إليك عبر البريد اإللكتروني .بمجرد قبول عرض تعيين مقعد ،فسيتم رفض كل الخيارات األخرى
نظرا ألن الطالب ال يمكنه التسجيل في مدرستين مختلفتين أو برنامجين مختلفين.
ً
 .10التسجيل في المدرسة لقبول مقعدك بحلول الموعد النهائي .ت ُدرج المواعيد النهائية على موقع ويب كل مدرسة .تسمح الدورة األولى
لنتائج السحب بموعد نهائي للتسجيل قدره خمسة أيام .ستتم خسارة /رفض مقاعد أي متقدم لم يقم بالتسجيل في المدرسة بحلول
الموعد النهائي المدرج في خطاب االختيار أو على موقع ويب المدرسة وسيتم تقديمها إلى المتقدمين الموجودين في قائمة االنتظار
بترتيب إدراجهم في القائمة .بمجرد رفض المقعد إما من قِبَل ولي األمر أو الرفض التلقائي ،فإن عملية اإلرجاع ستكون غير ممكنة.
إذا تعذر العثور على تواريخ التسجيل على موقع ويب المدرسة ،يجب على ولي األمر أن يتصل بالمدرسة ليعرف الميعاد.

لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع  School Choiceعبر
/http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice

