AMHARIC

(የት/ቤት ምርጫ)

ክፍት ምዝገባ 2021 - አጭር እውነታዎች
ወቅታዊ ማመልከቻዎች: ከጃንዋሪ 7/2021 በ 9:00 a.m. - ፌብሩዋሪ 5/2021 በ 4:00 p.m.
በዚህ የጊዜ ማዕቀፍ ውስጥ ሁሉንም አስፈላጊ ሰነዶች የሚያቀርቡ ማመልከቻዎች በጊዜው የቀረቡ ይሆናሉ። ሁሉም ማመልከቻዎች በድረገጽ
አማካኝነት መቅረብ አለባቸው።
ማመልከቻበhttps://www.yourchoicedekalb.org/apply/
ማስታወሻ:
1. አዲስ ተጠቃሚዎች አዲስ ሂሳብ መክፈት አለባቸው
3. ሁሉም ማሳወቂያዎች በኢሜል ብቻ
2. ትክክለኛ ኢሜል አድራሻ ይስጡ
4 የማመልከቻ ኢሜል እና ዳሽቦርድ መልዕክቶችን ብዙ ጊዜ ይመልከቱ

የትምህርት ቤት ምርጫ ድረ-ገጽ በ www.dekalbschoolsga.org/school-choice
የትምህርት ቤት ጉብኝቶችምናባዊ
የዕጣ ውጤቶችየሚላኩት በኢሜይል ብቻ ነው፦ ማርች 26/2021 ከ 5:00 p.m. በኋላ
**ለእያንዳንዱ የመርሀግብር ምድብ የ 1ኛ ምርጫ ብቻ በማርች 26ኛው ሎተሪ ይደረጋል፡፡ 2ኛው እና/ወይም 3ኛው ምርጫዎች በሎተሪ
የሚወዳደሩት የተጠባባቂ ዝርዝር ከተጠናቀቀ በኋላ ተጨማሪ ቦታ ከቀረ ብቻ ነው፡፡
ዘግይተው የቀረቡ ማመልከቻዎችተቀባይነት የሚያገኙት ከፌብሩዋሪ 5/2021 በ 4:01 p.m. እስከ ኦገስት 31/2021 በ 4:00 p.m. ው፡፡ ዘግይተው
የቀረቡ ማመልከቻዎች የሚታዩት የተጠባባቂ ዝርዝሩ ካለቀ በኋላ ቦታ ካለ ብቻ ነው፡፡

ልዩ መርሀግብሮች
የሴኔት ህግ 10 (SB10) ቦታ ካለ የሎተሪ ምርጫ፡፡ የማብቂያ ጊዜ - ፌብሩዋሪ 5/2021 በ 4:00p.m.
የኦድሽን አመልካቾች ለ DeKalb የጥበብ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና DeKalb የጥበብ መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚከተሉትን ማድረግ
አለባቸው
1ኛ: የትምህርት ቤት ምርጫን በኦንላይን ማመልከቻ ያስገቡ እና
2ኛ: የኦዲሽን ማመልከቻ ጥቅል ለት/ቤቱ በደብዳቤ ወይም በቀጥታ ማድረስ።

የሚሞላውን የ pdf መተግበሪያ በhttp://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ያውርዱ፡፡
ዓለም አቀፍ የባችለሬት ፕሮግራሞች 9 -12 ክፍሎችለ Tucker፣ Druid Hills ወይም MLK, Jr. ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች የሚከተሉትን ማድረግ
አለባቸው:
1ኛ: የት/ቤት ምርጫ በድረገጽ ማመልከቻ ማስገባት።
2ኛ: አይቢ ማመልከቻ ገጹን ለእያንዳንዱ አይቢ ት/ቤት ለየብቻቸው አንድ ኢሜይል ብቻ መላክ

የሚሞላውን የ pdf መተግበሪያ በhttp://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/.
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 በሚከተለው ላይ ይገኛሉ:
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/.
DeKalb ቀደምት ኮሌጅ አካዳሚ: የ pdf መተግበሪያን በ http://www.deca.dekalb.k12.ga.us ያውርዱ እና ያትሙ
** ማመልከቻው በቀጥታ ወደ DECA መዞር አለበት፡፡
የሰራተኛ ተማሪ ዝውውር ማመልከቻ ሁሉም ሰራተኞች እስከ ፌብሩዋሪ 5/2021 ድረስ በሚከተለው ማመልከት አለባቸው
https://www.yourchoicedekalb.org/apply/ የ EST ትግበራዎች ከጁን 1 በኋላ ለሰው ኃይል በ SY21-22 የሥራ ቅጥር ማረጋገጫ ላይ በመመርኮዝ
እንዲፀድቅ ይደረጋሉ፡፡

ለማነጋገር
ጥሪ-መስመር ድጋፍ ከጃንዋሪ 7 - አፕሪል 16/2021; 9:00 a.m. - 5:00 p.m. ይሰጣል፤ ስልክ: 678-676-0035/50
በክፍት ምዝገባ ወቅት ብቻ የሚያለግል የድጋፍ ማዕከል
1192 Clarendon Avenue
Avondale Estates, GA 30002

ከሰኞ - አርብ፣ 9:00 a.m. – 4:00 p.m.
ኢሜል: school_choice@dekalbschoolsga.org

የትምህርት ቤት መረጃ:: በቀጥታ ትምህርት ቤቶች ጋር ይደውሉ

ትራንስፖርቴሽን፦ 678-676-1333

