AMHARIC

(የት/ቤት ምርጫ)

የማመልከት ሂደት፦ ከመጀመሪያ እስከ ምዝገባ ድረስ 10 ደረጃዎች
1. የሚያስፈልጉ ሰነዶችን እና መረጃ ይሰብስቡ፦ የተወሰኑ ፕሮግራሞች ተጨማሪ መስፈርቶች ሊኖሯቸው ይችላል። እባክዎ ሁሉንም
ትዕዛዞች በደንብ ያንብቧቸው።
በአሁኑ ጊዜ በዴካልብ ካውንቲ የትምህርት ዲስትሪክት ተመዝጋቢ
• የተማሪ መታወቂያ ቁጥር (7 አሃዞች) – የሪፖርት ካርዱን ይመልከቱ
• የወላጅ ኢሜይል አድራሻ
አዲስ ወይም ተመላሽ፣ ለየዴካልብ ካውንቲ የትምህርት ዲስትሪክት
• የወላጅ ኢሜይል አድራሻ
• የመኖሪያ ማረጋገጫ - ጋዝ ፣ ውሃ ፣ ኤሌክትሪክ ሂሳብ (ቢበዛ 60 ቀናት) ፣ የሞርጌጅ / የኪራይ ውል
o ከላይ እንደተጠቀሰው ወላጁ በስማቸው የመኖርያ ማረጋገጫ ከሌለው ፣ የትምህርት ቤት ምርጫ ማረጋገጫ የመኖሪያ
ቅጽ ያስፈልጋል። ቅጹ በ www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ ይገኛል
በማረጋገጫ ቃል ቅጹ ላይ የተጠቀሱትን ሰነዶች በሙሉ ይዘው ይገኙ ከተዘረዘሩት ውጭ ሰነዶችን ማቅረቡ
ማመልከቻው ብቁ እንዳይሆን ያደርገዋል፡፡
• የልደት ምስክር ወረቀት
• የአሁኑ የትምህርት ዓመት የፎል ሴሚስተር ሪፖርት ካርድ
• ኤም.ኤ.ፒ. ለከፍተኛ ውጤት ማግኔት ፕሮግራም መቀመጫ የሚያመለክቱ ከሆነ ብቻ የሙከራ ውጤቶች ያስፈልጋሉ
2. የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞች እና ትምህርት ቤቶችን ያጥኑ – ፕሮግራሙን ከእርስዎ ልጅ የመማር ስታይል፣ ጥንካሬ እና
ፍላጎት ጋር ያዛምዱ።
3. የፕሮግራም ዕጣ መስፈርት፣ የምርጫ ሂደት እና የዕጣ ብዛቶችን ይገምግሙ።
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/
4. የትራንስፖርቴሽን ፖሊሲውንም ከግምት ያስገቡ።
5. የእርስዎን ፕሮግራሞች እና ት/ቤቶች ይምረጡ።
6. ወደሚከተለው ይሂዱ http://www.yourchoicedekalb.org. አሁን ያመልከቱ/በመለያ ይግቡ ከሚለው ትር ላይ ጠቅ ያድርጉ።
የኦድሽን አመልካቾች ለ DeKalb የጥበብ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ( 8-12 ክፍሎች) እና DeKalb የጥበብ መጀመሪያ ደረጃ
ትምህርት ቤት (4-7 ክፍሎች) የሚከተሉትን ማድረግ አለባቸው
o 1ኛ: የት/ቤት ምርጫ በድረገጽ ማመልከቻ ማስገባት
o 2ኛ: የኦዲሽን ማመልከቻ ጥቅል ለት/ቤቱ በደብዳቤ ወይም በቀጥታ ማድረስ።
አይቢ ፕሪፕ (ክፍል 9, 10) እና አይቢ ዲፕሎማ (ክፍል 11, 12) አመልካቾች ለ Tucker High፣ Druid Hills High ወይም MLK Jr
ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የሚከተሉትን ማድረግ አለባቸው
o 1ኛ: የት/ቤት ምርጫ በድረገጽ ማመልከቻ ማስገባት።
o 2ኛ: አይቢ ማመልከቻ ገጹን ለእያንዳንዱ አይቢ ት/ቤት ለየብቻቸው አንድ ኢሜይል ብቻ መላክ
Arabia Mountain የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማግኔት ፕሮግራም ተጨማሪ ማመልከቻ እና ምክር በቪዲዮ ቃለመጠይቅ
ጥያቄዎች ቅፅ ላይ እንደተመለከተው በቀጥታ ለት / ቤቱ መቅረብ አለባቸው፡፡
DSA እና DESA ኦድሽን፣ IB መሰናዶ ወይም IB ዲፕሎማ እና Arabia Mtn የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማውረድ / ማስተካከል
የሚቻልባቸው የትግበራ ገጾች በ ይገኛሉ http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
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7. የማመልከቻ ሁኔታ ማሳወቂያዎች ሊላኩ ስለሚችሉ ኢሜይልዎን እና የማመልከቻ ዳሽቦርድዎን አዘውትረው ይከታተሉ።
ኢሜይልዎን በተከታታይ ማየት እና ወደ የማመልከቻ ዳሽቦርድዎ በመግባት ማየት የእርስዎ ኃላፊነት ነው። ኢሜይል ካልደረሰዎት፣
እባክዎ የኢሜይል አካውንትዎን ስፓም ወይም ጃንክ ዓቃፊዎች ይመልከቱ። እንደ ሁኔታ ያለ ግንኙነት በመተግበሪያው ዳሽቦርድ
አናት ላይ የመልዕክት ሣጥን ውስጥ ይገኛል፡፡
8. በሎተሪው ቀን (ማርች 26/2021) ወደ ማመልከቻዎ በመግባት ውጤትዎን ያረጋግጡ፡፡ ኢሜይልዎን እና የት/ቤት ምርጫ
ዳሽቦርድዎን በተከታታይ መፈተሽ የእርስዎ ኃላፊነት ነው።
9. አመልካቹ ለፕሮግራሙ ከተመረጠ፣ በኢሜይል በሚገለጽልዎት ቀነ-ገደብ ውስጥ በድረገጽ ዳሽቦርዱ ላይ እቀበላለሁ (Accept)
ወይም አልቀበልም (Decline) የሚለውን ይምረጡ። የቦታ ምደባውን ከተቀበሉ በኋላ፣ ሌሎች ምርጫዎች በሙሉ ውድቅ ይሆናሉ፣
ምክንያቱም አንድ ተማሪ በሁለት የተለያዩ ት/ቤቶች ወይም ፕሮግራሞች መመዝገብ አይችልምና።
10. ምደባዎን ለመቀበል፣ በተሰጠው ቀነ-ገደብ ውስጥ ከት/ቤቱ ይመዝገቡ። የጊዜ ገደብ ቀኖች በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ድረ-ገጽ ላይ
ተዘርዝረዋል። የመጀመሪያ ዙር የዕጣ ውጤት የደረሳቸው ሰዎች የአምስት-ቀናት የመመዝገቢያ ጊዜ አላቸው። በምርጫ ደብዳቤው
ወይም በት / ቤቱ ድረ-ገጽ ላይ በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ መሠረት በትምህርት ቤቱ የማይመዘገብ ማንኛውም አመልካቾች
መቀመጫዎች ውድቅ ተደርገዋል / በራስ-ሰር ውድቅ ተደርጓል እና በተጠባባቂ የአመልካቾች ዝርዝር ላይ በተዘረዘሩት ቅደም ተከተል
እንዲጠብቁ ይደረጋል፡፡ አንድ ቦታ በወላጅ ወይም አውቶማቲካሊ አንድ ጊዜ ውድቅ ከሆነ በኋላ፣ እንደገና መጠየቅ አይፈቀድም።
የምዝገባ ቀናት በት / ቤቱ ድረ-ገጽ ላይ ካልተገኙ ቀኑን ለማወቅ ወደ ት / ቤቱ መደወል የወላጅ ሀላፊነት ነው።

ለበለጠ መረጃ እባክዎን የትምህርት ቤት ምርጫ ድረ-ገጹን ይጎብኙ
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/

