ARABIC

()SCHOOL CHOICE

التسجيل المفتوح لعام  - 2021حقائق سريعة
مواعيد التقديم األساسية 7 :يناير  2021في الساعة  9:00صبا ًحا حتى  5فبراير  2021في الساعة  4:00مسا ًء.
الطلبات المرسلة خالل هذه الفترة مع كل المستندات المطلوبة تكون في الموعد المحدد .ينبغي إرسال كل طلبات التقديم عبر اإلنترنت.
طلب التقديم موجود على الرابط التالي https://www.yourchoicedekalb.org/apply/
مالحظة:
 .3ترسل جميع اإلشعارات عبر البريد اإللكتروني فقط
 .1يجب على المستخدمين الجدد فتح حساب جديد
 .4طالع البريد اإللكتروني الخاص بطلبك ورسائل لوحة المعلومات باستمرار
 .2تقديم عنوان بريد إلكتروني صالح
موقع ويب  School Choiceعلى www.dekalbschoolsga.org/school-choice
جوالت المدرسة االفتراضية
سل عبر البريد اإللكتروني فقط :يوم  26مارس  2021بعد الساعة  5:00مسا ًء.
نتائج السحب تُر َ
** لن يدخل في القرعة بتاريخ  26مارس إال االختيارات األولى لكل فئة برنامج .ولن تدخل االختيارات الثانية و/أو الثالثة في القرعة إال إذا تبقت أماكن إضافية
بعد االنتهاء من قائمة االنتظار.
الطلبات المتأخرة يتم قبولها بد ًءا من  5فبراير  2021من الساعة  4:01مسا ًء وحتى  31أغسطس  2021الساعة  4:00مسا ًء ،وسيتم معالجة الطلبات المتأخرة فقط في
حالة وجود مقاعد شاغرة بعد االنتهاء من قائمة االنتظار.

البرامج الخاصة
قانون مجلس الشيوخ رقم  )SB10( 10يعتمد اختيار القرعة على توفر األماكن .الموعد النهائي  5 -فبراير  2021في الساعة  4:00مساء.
يجب على المتقدمين الختبارات األداء في  DeKalb High School of the Artsو:DeKalb Elementary School of the Arts
ً
أوال :إرسال طلب  School Choiceعبر اإلنترنت و
ثانيًا :إرسال حزمة أوراق طلب اختبار األداء عبر البريد أو تسليمها مباشرة ً إلى المدرسة.
تنزيل طلب التقديم القابل للتعبئة بصيغة  PDFالموجود على الرابط التالي http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-
brochures/.
يجب على المتقدمين إلى برامج البكالوريا الدولية من الصفوف  12-9بالمدارس الثانوية  Tuckerأو  Druid Hillsأو  MLKو:Jr.
ً
أوال :إرسال طلب  School Choiceعبر اإلنترنت
ثانيًا :إرسال أوراق طلب البكالوريا الدولية في بريد إلكتروني واحد إلى كل مدرسة على حدة.
تنزيل طلب التقديم القابل للتعبئة بصيغة  PDFالموجود على الرابط التالي http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-
brochures/.
المتقدمون إلى البرنامج  Magnetفي مدرسة  Arabia Mountainالثانوية :يجب إكمال تنزيل مقابلة فيديو برنامج  Magnetفي مدرسة Arabia Mountain
الثانوية وتوصية معلم .توجد التعليمات على الرابط التالي .http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
 :DeKalb Early College Academyقم بتنزيل طلب التقديم بصيغة  PDFوطباعته من على الرابط التالي http://www.deca.dekalb.k12.ga.us
**يجب تسليم الطلب مباشرة إلى .DECA
طلب تحويل أبناء الموظفين يجب على جميع الموظفين تقديم الطلب في موعد أقصاه  5فبراير  2021على  https://www.yourchoicedekalb.org/apply/تتم
معالجة طلبات  ESTلالعتماد بعد  1يونيو بناء على توثيق التوظيف للعام الدراسي  22-2021بواسطة إدارة الموارد البشرية.

اتصل بنا
الدعم عبر الهاتف يكون متا ًحا بد ًءا من  7يناير  2021وحتى  16أبريل  ،2021من الساعة  9:00صبا ًحا وحتى الساعة  5:00مسا ًء .الهاتف678-676-0035/50 :
مركز الدعم في أثناء التسجيل المفتوح فقط
1192 Clarendon Avenue
Avondale Estates, GA 30002

من اإلثنين إلى الجمعة بد ًءا من الساعة  9:00صبا ًحا وحتى الساعة  4:00مسا ًء
البريد اإللكترونيschool_choice@dekalbschoolsga.org :

معلومات عن المدرسة :االتصال على المدارس مباشرة

وسائل المواصالت678-676-1333 :

