
   ARABIC 

 حقائق سريعة  - 2022التسجيل المفتوح لعام  

في تمام الساعة الرابعة   2022فبراير  4، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وحتى 2022يناير  7من       بدء    الموعد المحدد لتلقي طلبات التقديم:
        مساء . 

 إرسال كل طلبات التقديم عبر اإلنترنت.  ينبغيالطلبات المرسلة خالل هذه الفترة مع كل المستندات المطلوبة تكون في الموعد المحدد. 
 / https://www.yourchoicedekalb.org/apply ترونيعبر البريد اإللك رفع طلبات التقديم

 مالحظة: 

 يجب على المستخدمين الجدد فتح حساب جديد  .1

 صالح وتقديم عنوان بريد إلكتروني  .2

 اإللكتروني فقط وتلقي جميع اإلشعارات عبر البريد   .3

طالع البريد اإللكتروني الخاص بطلبك ورسائل لوحة   .4

 المعلومات باستمرار 

 choice-www.dekalbschoolsga.org/school عبر اإللكتروني  School Choice موقع يمكن زيارة 

 االفتراضية الجوالت المدرسية 

                        ، الساعة الخامسة مساء  2022مارس  25عبر البريد اإللكتروني فقط:  نتائج القرعة       ت رسل 

في   االختيارات الثانية و/أو الثالثة ولن تدخل   مارس.  25فقط من فئة كل برنامج في القرعة المقرر إجراؤها في  األولى  االختيارات** تدخل  
 القرعة إال إذا تبقت أماكن إضافية بعد االنتهاء من قائمة االنتظار. 

  إال إذا                            ولن ت قبل الطلبات المتأخرة مساء.   4:00، الساعة 2022أغسطس  31            مساء ، وحتى  :014، الساعة 2022فبراير   4             تقبل بدء  من  ة الطلبات المتأخر
 تبقت أماكن إضافية بعد االنتهاء من قائمة االنتظار. 

 البرامج الخاصة

Senate Bill 10  (SB10 )  .في تمام الساعة الرابعة مساء  2022فبراير    4:00 الموعد النهائييعتمد سحب القرعة على األماكن المتوفرة ،                                

التعليمية، ومدرسة   DeKalb الثانوية التابعة لمنطقة High School of the Artsالقبول في مدرسة الختبارات يلزم على المتقدمين 
Elementary School of the Arts االبتدائية التابعة لمنطقة DeKalb   :التعليمية 

 و اإلنترنتعبر  ChoiceSchool رفع طلبات تقديمأوال:  
 تسليم مجموعة طلبات الحصول على اختبار القبول إلى المدرسة مباشرة.            ثاني ا:

 .  /http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochuresالتي يمكن ملؤها، عبر  pdfتحميل التطبيق بصيغة 

 : MLK, Jr أو Druid Hills أو  Tucker بالمدارس الثانوية  12-9برامج البكالوريا الدولية من الصفوف  يجب على المتقدمين إلى
 عبر اإلنترنت  School Choice تقديم طلب        أوال :
 إرسال أوراق طلب البكالوريا الدولية في بريد إلكتروني واحد إلى كل مدرسة على حدة.           ثاني ا:

 .  /http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochuresالتي يمكن ملؤها، عبر  pdfتحميل التطبيق بصيغة 

 Arabia مدرسة  في  Magnet  يجب إكمال تنزيل مقابلة فيديو برنامج  :الثانوية  Arabia Mountainفي مدرسة   Magnetالمتقدمون إلى البرنامج  
Mountain .يمكن االطالع على التعليمات من خالل الموقع التالي الثانوية وتوصية معلم 

/brochures-and-choice/forms-http://www.dekalbschoolsga.org/school . 

  وطباعته عبر pdfتحميل طلب التقديم بصيغة بي دي إف    : التعليمية DeKalbالتابعة لمنطقة  Early College Academyأكاديمية 
http://www.deca.dekalb.k12.ga.us 

 .  DECA**ويلزم تسليم الطلب مباشرة إلى أكاديمية 

تم دراسة  ت  https://www.yourchoicedekalb.org/apply/ فبراير عبر 4ول يلزم على جميع الموظفين تقديم الطلبات بحل طلبات نقل الطالب العامل 
 . SY22-23طلبات نقل الطالب العاملين للتصديق عليها عقب األول من يونيو اعتمادا على تحقق الموارد البشرية من السجل الوظيفي 

 اتصل بنا 

 678-676-0050من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، رقم الهاتف:   الدعم طلب 

 school_choice@dekalbschoolsga.org  البريد اإللكتروني: 

 االتصال على المدارس مباشرة   معلومات عن المدرسة: 
 678-676-3133  وسائل المواصالت:
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