ARABIC

الكتيب اإلرشادي لبرنامج
THEME SCHOOLS
الصفوف :من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثامن
فتح باب التسجيل للعام الدراسي :2022 - 2021
 7يناير  5 - 2021فبراير 2021

التسجيل المفتوح في برنامج School Choice
موقع المساعدة:
،1192 Clarendon Avenue

يمكنك التقديم عبر اإلنترنت من خالل:

Avondale Estates, GA 30002

http://www.yourchoicedekalb.org

 7يناير  5 - 2021فبراير 2021
من الساعة  9:00صبا ًحا حتى الساعة  4:00مسا ًء
** تخضع المساعدة المباشرة وج ًها لوجه للتغيير بناء
على مؤشرات الجائحة.

معلومات برنامج :School Choice

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://www.dekalbschoolsga.org/schoolchoice

التسجيل المتأخر في برنامج :School Choice

المدارس االبتدائية
•

Edward L. Bouie, Sr.

•

Marbut

•

Narvie J. Harris

•

Oakcliff

•

Robert Shaw

•

Wynbrooke

مدرسة متوسطة
•

The Champion School

إعالن نتائج القرعة 26 :مارس  2021في الساعة  5:00مساء
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معلومات عن برنامج Theme Schools
المدارس الفرعية لبرنامج
THEME

Theme School

العنوان

ساعات الدراسة

تواريخ وأوقات الجولة

مدرسة Edward L.
 Bouie Srاالبتدائية
الصفوف :مرحلة ما قبل
الروضة إلى الصف الخامس

Rock Springs Road 5100
Lithonia, GA 30038
(8202-676 )678

 07:45صبا ًحا
 02:15مسا ًء

ستُعلن الجوالت االفتراضية الح ًقا
تحقق من موقع ويب المدرسة للحصول
على التحديثات

 Browns Millاالبتدائية
 Fairingtonاالبتدائية
 Flat Rockاالبتدائية
Murphey Candler
االبتدائية

مدرسة Narvie J. Harris
االبتدائية
الصفوف :مرحلة ما قبل
الروضة إلى الصف الخامس

McGill Drive 3981
Decatur, GA 30034
(9202-676 )678

 07:50صبا ًحا
 02:15مسا ًء

ستُعلن الجوالت االفتراضية الحقًا
تحقق من موقع ويب المدرسة للحصول
على التحديثات

 Chapel Hillاالبتدائية
 Cedar Groveاالبتدائية
 Oak Viewاالبتدائية

مدرسة  Marbutاالبتدائية
الصفوف :مرحلة ما قبل
الروضة إلى الصف الخامس

Marbut Road 5776
Lithonia, GA 30058
(8802-676 )678

 07:30صبا ًحا
 02:15مسا ًء

ستُعلن الجوالت االفتراضية الحقًا
تحقق من موقع ويب المدرسة للحصول
على التحديثات

 Panola Wayاالبتدائية
 Stoneviewاالبتدائية
 Woodridgeاالبتدائية

مدرسة  Oakcliffاالبتدائية
الصفوف :مرحلة ما قبل
الروضة إلى الصف الخامس

Willow Oak Way 3150
Doraville, GA 30340
(3102-676 )678

 07:45صبا ًحا
 02:15مسا ًء

 Cary Reynoldsاالبتدائية
ستُعلن الجوالت االفتراضية الحقًا
تحقق من موقع ويب المدرسة للحصول  Doraville Unitedاالبتدائية
على التحديثات
 Hightowerاالبتدائية

مدرسة Robert Shaw
االبتدائية
الصفوف :مرحلة ما قبل
الروضة إلى الصف الخامس

Glendale Road 385
Scottdale, GA 30079
(6002-576 )678

 07:45صبا ًحا
 02:15مسا ًء

ستُعلن الجوالت االفتراضية الح ًقا
تحقق من موقع ويب المدرسة للحصول
على التحديثات

 Allgoodاالبتدائية
 Dunaireاالبتدائية
 Indian Creekاالبتدائية
 Jollyاالبتدائية
 Rowlandاالبتدائية

Wynbrooke
Elementary School
الصفوف :مرحلة ما قبل
الروضة إلى الصف الخامس

Wicksbury Way 440
Stone Mountain, GA 30087
(5002-676 )678

 07:45صبا ًحا
 02:15مسا ًء

ستُعلن الجوالت االفتراضية الحقًا
تحقق من موقع ويب المدرسة للحصول
على التحديثات

 Pine Ridgeاالبتدائية
 Princetonاالبتدائية
 Rock Chapelاالبتدائية
 Shadow Rockاالبتدائية

مدرسة Champion
المتوسطة
الصفوف :من  8إلى 6

Mimosa Drive 5265
GA 30087 .Stone Mountain
(1502-875 )678

 08:50صبا ًحا
 3:50مسا ًء

ستُعلن الجوالت االفتراضية الحقًا
تحقق من موقع ويب المدرسة للحصول
على التحديثات

جميع مدارس DeKalb
المتوسطة
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تاريخ برنامج Traditional Theme School
بدأ برنامج  Traditional Theme Schoolالخاص بقطاع مدارس  DeKalb Countyعام  ،1996حيث إنه بمثابة الخيار التعليمي ألولياء األمور والطالب غير المحدود
باألداء التعليمي السابق .فهذا البرنامج يستند إلى التوقعات العالية وانخراط أولياء األمور والمصلحة في انتهاج تجارب تعلم تمثل تحديًا .فيما يحوي قطاع مدارس DeKalb
 Countyسبع مدارس لبرنامج  Traditional Theme Schoolبما في ذلك مدارس ،Edward L. Bouie, Sr. :و ،Marbutو ،Narvie J. Harrisو،Oakcliff
و ،Robert Shawو Wynbrooke Traditional Theme Elementary Schoolsو ،Champion Traditional Theme Middle Schoolوكلها واقعة في
مناطق مختلفة من مقاطعة  DeKalbفي جورجيا.
مكونات برنامج Traditional Theme School
إن برنامج  Traditional Theme Schoolعبارة عن مدرسة ضمن مجتمع يجذب أنظار طالب المدارس االبتدائية من المدارس المجاورة أو مستوى المدارس المتوسطة من
ص ِّم َم برنامج برنامج  Traditional Theme Schoolلتقديم
نظرا للسمات الفريدة التي وضعت لتلبية احتياجات الطالب وأولياء األمور ،حيث ُ
كل أنحاء قطاع المدارس ً
عال ،إذ إن الطالب عبارة عن مشاركين نشطين في البرنامج الصعب الذي يتضمن مشروعات
برنامج تعليمي شامل ومتعدد التخصصات للطالب في بيئة ذات مستوى تنظيمي ٍ
تفكيرا نقديًا وأسلوب
دراسية منزلية والتعرض للغات العالم ،فيما يقود النهج النظامي في جميع البرامج المدرسية إلى مهام متمركزة حول البحث ومشروعات عملية مباشرة تتطلب
ً
حل للمشكالت ،كما أن أولياء األمور بمثابة الجزء الحيوي في البرنامج بما أنهم يعملون لتعزيز البرنامج النظامي وتقديم الدعم إلى المدرسة.
المدارس الفرعية لمدارس  Traditional Theme Schoolاالبتدائية
تستقبل مدارس  Traditional Theme Schoolالطالب من المدارس التي تكون فيها المساحات محدودة ،فالمدارس االبتدائية في المجتمع الفعلي والتي بحاجة الكبيرة
للتخفيف عنها ستعمل بوصفها مدارس فرعية لمدارس  ،Traditional Theme Schoolوإذا انخفض معدل التسجيل في المدارس الفرعية ،فلن تصبح المدارس الفرعية
واحدة من مدارس برنامج  .themeويتم التحديد على نحو سنوي ،تستقبل المدرسة المتوسطة ببرنامج  themeالطالب من كل أنحاء قطاع مدارس .DeKalb County
المزايا الخاصة لبرنامج Traditional Theme School
 انخراط أولياء األمور مطلوب
 إبراز المواد الرئيسية
 معايير أكاديمية وتوقعات عالية
 التعرض للغات العالم
 قواعد سلوك صارمة
 زي رسمي/قواعد أزياء صارمة مطلوبة
 إبراز التفكير الناقد وأسلوب حل المشكالت
 برنامج قراءة مؤتمت (المدارس االبتدائية)
 قراءة صيفية وأنشطة في مادة الرياضيات مطلوبة
 فروض منزلية يومية صعبة مطلوبة
 برامج دروس خاصة
 تعليم يستند إلى األنشطة
 مخطط جدول األعمال
 تعليم متعدد التخصصات
إرشادات برنامج Traditional Theme School
 من المتوقع أن يكون لدى أولياء األمور والطالب التزا ًما بالتسجيل لمدة عام واحد.
 بمجرد القبول ،يجب على الطالب الحضور في اليوم األول من الدراسة للتأكيد على تعيين مقعده.
 يجب على أولياء األمور إكمال ساعات الخدمة في مشاركة أولياء األمور للطالب الذي سجلوا في أحد مدارس  .theme schoolإذا تم تسجيل أخوة أشقاء في أحد
مدارس  theme schoolاالبتدائية والمتوسطة معًا بشكل متزامن ،فيجب على ولي األمر إكمال  %50من ساعات خدمة مشاركة أولياء األمور في كل مدرسة واستالم
اعتماد لساعات خدمة مشاركة أولياء األمور.
 يجب على الطالب ارتداء الزي الرسمي المخصص لكل مدرسة من مدارس  theme schoolالتي سجلوا بها
 تتوقف استمرارية التسجيل على استيفاء لوائح  theme schoolومتطلباتها التي تتضمن إكمال ولي األمر لساعات خدمة مشاركة أولياء األمور وكذا حضور الطالب
 إكمال كل المهام المطلوبة من المدرسة قدر اإلمكان.
مرارا والحضور في الميعاد .تفادي الخروج من المدرسة بشكل مفرط
 الحضور إلى المدرسة
ً
فورا بنهاية اليوم الدراسي أو بعد المشاركة في نشاط مدرسي معتمد.
 ترك حرم المدرسة ً
 انتهاج سلوك مناسب في المدرسة
 إن الطالب ال ُمسجلين بالفعل الذين حققوا المتطلبات كافة قد يواصلوا المشاركة في برنامج Theme School
 عند رفض تعيين مقعد في  Theme Schoolأو إذا لم يتم ملؤه بحلول ميعاد التسجيل المعيَّن ،فيجب على الطالب إعادة التقديم في أحد مدارس  Theme Schoolأثناء
فترة فتح باب التسجيل التالية.

بمجرد اتباع هذه اإلرشادات ،فإن الطالب الذي تم تسجيله سيتمتع بتجربة مدرسية ناجحة .أما في حالة عدم استيفاء هذه الحاالت ،فسيكون مطلوبًا من الطالب
الحضور إلى مدرسته التي تقع في نطاق بيته.
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نظرة عامة على عملية االختيار
سيتم تحديد المتقدمين إلى برنامج  Theme Schoolالتقليدي من خالل عملية تحديد مؤتمتة ،وإذا كان هناك متقدمين أكثر من المقاعد المتاحة ،فإن هؤالء الطالب الذين لم يتم
تحديدهم سيدرجون في قائمة االنتظار ،أما إذا كان هناك عدد متقدمين أقل من المقاعد المتاحة ،فسيقبل قطاع مدارس  DeKalb Countyجميع المتقدمين المؤهلين في برنامج
 ،theme schoolوفي هذه الحالة ،فإن المتقدمين الذين أرسلوا طلباتهم بعد الموعد النهائي سيتم النظر في طلباتهم ،فيما سيتلقى المتقدمون المحددون والمدرجون في قوائم
إشعارا بعد انتهاء عملية التحديد المؤتمتة.
االنتظار
ً
أهية التقديم في برنامج Theme School
 إن جميع طالب مدارس  DeKalbالحاليين الموجودين في مدارس بالمنزل أو مدارس خاصة و َمن سيسجلون في مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الخامس ويسكنون في
مناطق الحضور إلى مدارس  themeالفرعية االبتدائية مؤهلون للمشاركة في عملية القرعة والتقديم للتسجيل في مدارس  traditional themeاالبتدائية المخصصة ،ويجب
عليهم إكمال طلب تقديم  School Choiceوإرساله عبر اإلنترنت في الموعد النهائي أو قبله.
 كما أن جميع طالب مدارس  DeKalbالحاليين الموجودين في مدارس بالمنزل أو مدارس خاصة و َمن سيسجلون في الصفوف السادس والسابع والثامن ويسكنون في قطاع
مدارس  DeKalb Countyمؤهلون للتسجيل في مدارس  traditional themeالمتوسطة ،ويجب عليهم إكمال طلب تقديم  School Choiceوإرساله عبر اإلنترنت في
الموعد النهائي أو قبله.
 سيكون الطالب األشقاء الذين سجلوا في أحد برامج  theme schoolمؤهلين لعملية االختيار إذا أكمل ولي األمر طلب  theme schoolأثناء فتح باب التسجيل ،وكذلك
ً
مؤهال للتسجيل في برنامج  theme schoolالمخصص.
إذا كان الطالب
 عندما تتوقف أحد المدراس عن كونها مدرسة فرعية ،فالطالب الجدد من هذه المدرسة لن يتم تسجيلهم؛ مع ذلك ،يمكن لألشقاء التقديم للتسجيل في أحد theme school
المخصصة.
الساعات المدرسية والسنة الدراسية
إن أوقات العمل في المدرسة والتقويم المدرسي لبرنامج  theme schoolالتقليدي مماثل للنظام الموجود في تلك المدارس ،فيما قد يكون هناك برامج يومية ممتدة وكذا أنشطة
ودروس خاصة اختيارية.
وسائل المواصالت
سيتم اتباع أحدث سياسة بشأن وسائل االنتقال لمقاطعة  ،DeKalbفيما يرجى من أولياء األمور مالحظة أن وسائل المواصالت لطالب مدارس  theme schoolاالبتدائية
سيتم توفيرها باستمرار كما هو الحال حاليًا ،أما طالب  theme schoolاالبتدائية سيتوفر لهم وسائل مواصالت من المجاورة إلى مدارس  theme schoolالمخصصة ،فيما
ستستمر وسائل المواصالت إلى  Champion Theme Middle Schoolكما هو الحال حاليًا ،في أثناء العام الدراسي الحالي ،سيتم إبالغ طالب المرحلة المتوسطة لتحديد
مواقع التقاط المرافق لوسائل المواصالت إلى .Champion Theme Middle School
الطالب األشقاء في برنامج Theme School
إن أشقاء الطالب المسجلون حاليًا في الصفوف من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصفوف الرابع والسادس والسابع قد يتم فتح باب التسجيل لهم في المدرسة نفسها إذا تقدم ولي
األمر للتسجيل وكان هناك مقاعد متوفرة ،وإذا لم يكن هناك مقاعد متوفرة ،فسيتم وضع كل أخ في قائمة االنتظار بترتيب تحديد الطالب في عملية القرعة .يرجى مالحظة أن هذا
الشرط ال ينطبق على طلبات التقديم لمرحلة ما قبل الروضة أو طلبات تقديم األشقاء المسجلين حاليًا في الصفوف الخامس والثامن أو الطلبات المتأخرة.
إن األشقاء المتقدمين إلى المدرسة والصف نفسيهما ويتشاركون تاريخ الميالد نفسه سيتم النظر إليهما على أنهما تعيين متزامن بخيار ولي األمر/الوصي إذا كان قد تم تحديد أحد
األشقاء وكان هناك مقاعد متوفرة ،فيما تقع مسؤولية اإلشارة إلى "األشقاء المتقدمين حاليًا إلى أحد برامج  "Theme Schoolعلى عاتق ولي األمر/الوصي وذلك في طلب
التقديم وكذا إكمال المعلومات المطلوبة لكل أخ.
إن اإلخفاق في اإلشارة إلى أي نوع من حاالت األشقاء في الطلب سيؤدي إلى إزالة هذه الشرط من كل أنواع األشقاء المتقدمين إلى التسجيل ،فيما سيتم وضع األخ في عملية
القرعة بوصفه طالبًا فرديًا متقد ًم ا إلى التسجيل ،ومن أجل الحصول على أولوية األشقاء ،يجب على ولي األمر نفسه إكمال طلبات التقديم الفردية لجميع األشقاء في حساب
ولي األمر نفسه.
ألغراض هذا الشرط ،يشمل "الشقيق" فردًا من العائلة يقيم في األسرة ذاتها التي تم وضع ولي األمر وصيًا عليها ،ويجب تقديم مستند قانوني.
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أطفال الموظفين بدوام كامل
تنطبق الشروط التالية على طفل يعمل ولي أمره أو الوصي القانوني عليه ً
عمال بدوام كامل في القطاع ،وهذه الشروط ال تنطبق على برامج مرحلة ما قبل الروضة،
رهنًا للفقرتين  3و 4أدناه اللتين تتعلقان ببرنامجي  Theme Schoolو ،Magnetفإن الطفل الذي يعمل ولي أمره أو الوصي القانوني عليه ً
عمال بدوام كامل في القطاع
سيكون متا ًحا له الحضور إلى المدرسة التي يعمل بها ولي األمر أو الوصي؛ أو إذا كان الطفل لديه برنامج تعلم فردي ( )IEPفي مدرسة بالقطاع يمكنها تطبيق برنامج الطفل هذا
على نحو مناسب .فيما يجب إعالم مكتب تعيين الطالب ( )Office of Student Assignmentقبل تسجيل الطفل ،أما المواصالت فلن يوفرها القطاع ،فمدفوعات التعليم لن
تكون مطلوبة حتى إذا كان الموظف والطفل يقطنان في قطاع مدرسي آخر ،وهذا الخيار متاح فقط لموظفي المدرسة،
رهنًا للفقرتين  3و 4أدناه اللتين تتعلقان برنامجي  Theme Schoolو ،Magnetفإن الطفل الذي يعمل ولي أمره أو الوصي القانوني عليه ً
عمال بدوام كامل في القطاع سيكون
متا ًحا له الحضور إلى مدرسة أخرى في النمط الفرعي الرأسي للمدرسة التي يعمل بها ولي األمر أو الوصي؛ أو إذا كان الطفل لديه برنامج تعلم فردي ( )IEPفي مدرسة بالقطاع
يمكنها تطبيق برنامج الطفل هذا على نحو مناسب .قد يحضر موظفو المكتب المركزي إلى مدارس النمط الفرعي الواقعة في النمط الفرعي الرأسي لموقع عمل الموظف .ويخطر
الموظف الذي يرغب في انتهاز الفرصة التي تم وصفها في الفقرات الفرعية مكتب تعيين الطالب ( )Office of Student Assignmentوفقًا لجدول المواعيد المعلن
والمنشور من قبل المشرف العام حيثما يتحمل المسؤولية عن متطلبات تخطيط المدارس الموجودة بالقطاع والمدارس الفردية ،شريطة أن يستوعب هذا الجدول الزمني الموظفين
الجدد بموجب تاريخ استحقاقهم والذي يكون مطابقًا لهذا الجدول الزمني وأن يتم تعديل هذا الجدول الزمني في العام األول للتنفيذ ،مع وجوب تاريخ اعتماد هذه السياسة لتكون
مالئمة للموظفين الحاليين المستحقين للعام الدراسي  .22-2021فيما لن يتم توفير وسائل المواصالت من قبل القطاع ،ومدفوعات التعليم لن تكون مطلوبة حتى إذا كان الموظف
والطفل يقطنان في قطاع مدرسي آخر .يجب على الطالب المصرح لهم أدناه بالحضور إلى المدارس من النمط الفرعي االلتزام بمعايير اعتماد السلوك الخاصة بالمدرسة والقطاع
وكذا معايير الحضور ودقة المواعيد من أجل السماح لهم بالبقاء مسجلين،
األطفال الذين يسعون لحضور برامج  theme schoolبموجب هذا الشرط يجب أن يدخلوا عملية القرعة واالمتثال لكل إجراءات اإلقرار المطبقة في هذه المدرسة ،فيما لن يتم
توفير وسائل المواصالت من قبل القطاع ،ومدفوعات التعليم لن تكون مطلوبة حتى إذا كان الموظف والطفل يقطنان في قطاع مدرسي آخر.
عملية طلب التقديم إلى Theme School
أكمل طلب التقديم عبر اإلنترنت من خالل  http://yourchoicedekalb.orgباستخدام جهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز كمبيوتر في مكتبة محلية أو من خالل التقديم عبر
اإلنترنت في .School Choice Programs Office
تقع مسؤولية إرسال/رفع نسخة من جميع المستندات مع طلب التقديم على عاتق ولي األمر/الوصي وذلك إلكمال طلب التقديم (إثبات محل اإلقامة وشهادة الميالد وبطاقة تقييم
ً
مكتمال حتى يتم إرسال كل مستندات الدعم إلى مكتب  School Choice Officeبحلول الموعد
الطالب وغيرها) بحلول الموعد النهائي .لن يتم اعتبار طلب التقديم الخاص بك
النهائي .تصبح جميع المستندات المرسلة أولوية بالنسبة لقطاع مدارس .DeKalb County
يجب على المتقدمين الذين لم يسجلوا في قطاع مدارس  DeKalb Countyتقديم إثبات لمحل اإلقامة (فاتورة الغاز أو الماء أو الكهرباء أو عقد رهن عقد إيجار باسم ولي األمر
أو الوصي) .فيما لن يتم قبول فاتورة الهاتف أو كشوفات الحساب البنكي أو فواتير كابل التلفزيون وغيرها على أنها إثبات لمحل اإلقامة.
يجب على جميع المتقدمين الذين لم يسجلوا في قطاع مدارس  DeKalb Countyومتقدمين إلى مرحلة ما قبل الروضة في الصفوف األولى تقديم نسخة من شهادة الميالد إلكمال
عملية تقديم الطلب.
يجب على المتقدمين الذين لم يسجلوا في قطاع مدارس  DeKalb Countyوحاليًا في الصفوف من األول إلى السابع تقديم نسخة من أحدث بطاقة تقييم للطالب إلكمال عملية
التقديم.
عملية االختيار/القرعة المؤتمتة
سيتم تحديد المتقدمين لبرنامج  Theme Schoolمن خالل عملية اختيار مؤتمتة في إدارة قطاع مدارس  DeKalb Countyوالمجمع التعليمي ( Instructional
 ) Complexإذا تجاوز عدد المتقدمين للعدد المتوقع من المدارس الفرعية للمقاعد المتاحة ألي صف أو لكل الصفوف في مدرسة  ،theme schoolأما المتقدمين الذين لم يتم
اختيارهم للتسجيل سيتم إدراجهم في القائمة المنتظرة حتى يتم تعيين كل المتقدمين .في حالة وجود خلل في عملية االختيار المؤتمتة ،فسيتم إعادة إجراء العملية وقد يتغير
االختيار األولي أو عدد قائمة االنتظار حسب إجراء عملية االختيار الجديدة.
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توزيع المقاعد
مدارس برنامج  Theme Schoolاالبتدائية
يتم في كل عام دراسي تحديد العدد اإلجمالي للمقاعد لكل مدرسة من مدارس  Theme Schoolsوكل صف دراسي قبل عملية القرعة،
واستنادًا إلى  ،Board Policy JBCCفإن أطفال موظفي المدرسة بدوام كامل في الصفوف من الروضة إلى الخامس سيتم تعيينهم عند توفر مقاعد ،وإذا لم يكن هناك مقاعد
متوفرة لجميع أطفال طاقم العمل ،فسيتم وضع المتقدمين في قائمة االنتظار.
يتم توزيع عدد المقاعد المتاحة لكل مدرسة ابتدائية في برنامج  theme schoolبين المدارس الفرعية بنا ًء على المدارس التي تحتاج إلى التخفيف عنها بقدر كبير نتيجة قيود
المساحات أو أعداد التسجيل العالية .يكون هناك ثالثة تجمعات يتم وضع الطالب بهم أثناء عملية االختيار عن طريق القرعة العشوائية بما في ذلك طاقم عمل Theme
 ،Schoolواألشقاء والمجموعة األكبر من المتقدمين ،أما أي متقدم ال يحصل على تعيين فسيتم إدراجه في قائمة االنتظار بترتيب تحديدهم في عملية االختيار عن طريق القرعة
العشوائية ،فيما ال يتم تطبيق إرشادات االختيار هذه على برنامج مرحلة ما قبل الروضة.
مدارس برنامج  Theme Schoolالمتوسطة
يتم في كل عام دراسي تحديد العدد اإلجمالي للمقاعد لكل صف دراسي قبل عملية القرعة،
واستنادًا إلى  ، Board Policy JBCCفإن أطفال موظفي المدرسة بدوام كامل في الصفوف من السادس إلى الثامن سيتم تعيينهم عند توفر مقاعد ،وإذا لم يكن هناك مقاعد
متوفرة لجميع أطفال طاقم العمل ،فسيتم وضع المتقدمين في قائمة االنتظار.
سيتم تخصيص نسبة متساوية لكل طالب مدارس برنامج  Theme Schoolالمتوسطة من مقاعد الصف السادس لتشكيل  %50من العدد الكلي لطالب الصف السادس في
مدرسة  Theme Schoolالمتوسطة ،فيما سيقوم المتقدمين للصف السادس من المجموعة األكبر من المتقدمين بملء نصف المقاعد المتوفرة من مناطق الحضور للمدرسة
المتوسطة األصلية الخاصة بهم .وسيتم استغالل حصة %50إلى  %50في السماح للمتقدمين إلى الصفين السابع والثامن ببرنامج  themeبخيار ملء نصف المقاعد المتوفرة
من مناطق الحضور للمدرسة المتوسطة األصلية الخاصة بهم ،بينما سيقوم المتقدمين للصفين السابع والثامن من المجموعة األكبر من المتقدمين بملء نصف المقاعد المتوفرة من
مناطق الحضور للمدرسة المتوسطة األصلية الخاصة بهم .سيكون هناك أربعة تجمعات سيتم وضع الطالب بهم أثناء عملية االختيار عن طريق القرعة بما في ذلك متقدمو طاقم
عمل  themeوأشقاء طالب برنامج  themeالحاليين وطالب  themeالسابقين والمجموعة األكبر من المتقدمين .يتم توزيع األماكن الشاغرة لبرنامج  themeوالمجموعة
األكبر على المدارس المتوسطة المشاركة ،وينبغي أن يكون هناك عدد غير فردي من المقاعد متا ًحا ،وسيتم تقسيم المقاعد المتبقية على المواقع استنادًا إلى الحاجة األكبر للتخفيف
نتيجة قيود المساحات أو أعدا د التسجيل العالية .سيتم إجراء عملية االختيار/القرعة العشوائية المؤتمتة إذا تجاوز عدد المتقدمين العدد المتوقع من المدارس الفرعية للمقاعد المتوفرة
ألي صف في برنامج  theme schoolأو لجميع الصفوف.
قائمة االنتظار
بمجرد ملء المقاعد الشاغرة ،سيتم إدراج المتقدمين المتبقين الذين لم يتم اختيارهم للتعيين أثناء عملية االختيار العشوائية في قائمة انتظار بترتيب السحب في عملية االختيار
المؤتمتة ،وإذا أصبح هناك مقاعد شاغرة بعد إجراء عملية السحب ،فسيتم ملء المقاعد من المتقدمين الموجودين في قائمة االنتظار المخصصة (لكل صف دراسي ،لكل مدرسة
فرعية) ،سيتم تطبيق قائمة االنتظار من تاريخ عملية االختيار/القرعة العشوائية المؤتمتة لـ Theme Schoolsحتى  31أغسطس  .2021وستكون قائمة االنتظار موجودة في
 .School Choice Programs Officeفيما لن يتم تعيين الطالب بعد  31أغسطس  .2021على الرغم من ذلك ،سيتم تعيين المتقدمين إلى مرحلة ما قبل الروضة
الموجودين في الئحة االنتظار طوال العام الدراسي كلما أصبح هناك مقاعد متاحة بنا ًء على إرشادات الوالية فيما يخص برنامج مرحلة ما قبل الروضة بوالية جورجيا
(.)Georgia Prekindergarten Program
عملية اإلشعار
سيتم إرسال إشعار إلى المتقدمين الذين تم اختيارهم في عملية القرعة لبرامج  ،theme schoolوهذا اإلشعار من شأنه إعالم أولياء األمور باإلجراءات المطلوبة إلكمال عملية
االختيار ،وإذا أخفق ولي األمر/الوصي في إكمال عملية التسجيل ألي سبب كان ،فسيتم إزالة اسم الطفل من قائمة الصف .فيما سيتم تطبيق اإلرشادات التالية على الطالب الذين تم
اختيارهم لحضور أحد برامج .School Choice






إذا لم يقم الطالب باستيفاء متطلبات الترقية للتسجيل في الصف الدراسي الذي تم اختياره فيه ،فسيتم رفض تعيين الطالب .سيتم عرض المقعد على المتقدم
المؤهل التالي في قائمة االنتظار.
حاضرا في مدرسة  theme schoolفي اليوم األول لإلبقاء على التعيين .سيتم ملء المقاعد التي أصبحت شاغرة من قائمة االنتظار.
يجب أن يكون الطالب
ً
لن يتم قبول أي طالب جدد بعد  31أغسطس  .2021يمكن للطالب الذين لم يتم اختيارهم إعادة التقديم للعام الدراسي  .2020 - 2019سيتم تعيين
المتقدمين إلى مرحلة ما قبل الروضة الموجودين على الئحة االنتظار طوال العام الدراسي كلما أصبح هناك مقاعد متاحة بنا ًء على إرشادات الوالية فيما
يخص برنامج مرحلة ما قبل الروضة بوالية جورجيا ( .)Georgia Prekindergarten Programسيتم إرسال إشعار للطالب الذين تم إدراجهم
في قائمة االنتظار ،حيث يتضمن هذا اإلشعار الرقم الخاص بهم في قائمة االنتظار بحلول وقت عملية االختيار عن طريق القرعة العشوائية المؤتمتة لعام
 .2022 - 2021يمكن للمتقدمين عبر اإلنترنت عرض حالتهم في قائمة االنتظار من خالل تسجيل الدخول إلى حساب School Choice Program
الخاص بهم عبر اإلنترنت.
يجب على المتقدمين الذين تم اختيارهم قبول التعيين المقدم إليهم في أحد البرامج أو رفضه بحلول الموعد النهائي للتسجيل في البرنامج.
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إخالء مسؤولية
يحتفظ قطاع مدارس ) DeKalb County School District (DCSDبالحق في تغيير أي إعالن في المنشور يتعلق ،على سبيل المثال ال الحصر،
بالقواعد والسياسات واإلجراءات وإرشادات البرامج والتواريخ والمنهج الدراسي والمساقات من دون إخطار مسبق أو التزام.
يحتفظ قطاع مدارس  DCSDبالحق في تعيين الطالب في أحد برامج  school choiceجراء ظروف غير متوقعة.
إن اإلخفاق في قراءة هذا الكتيب اإلرشادي ال يعفي أولياء األمور والطالب من اللوائح أو المتطلبات الموصوفة هنا.
إن سياسة لجنة التعليم في  DeKalb Countyهي عدم التمييز على أساس العمر أو النوع أو العرق أو اللون أو الدين أو الجنسية أو األصل أو اإلعاقة
أو العائق في برامجها التعليمية أو أنشطتها أو ممارسات التوظيف بها.

