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 الحدث التاريخ

لتقديم طلبات التسجيل لاللتحاق   School Choice نافذة  فتح صباحا  9:00، الساعة 2022يناير  7
 2022بالمدارس لعام 

 في الموعد المحدد  School Choice لتقديم طلباتالموعد النهائي        مساء    4:00، الساعة  2022 فبراير  4

       مساء    4:01، الساعة  2022 فبراير  4
 الخميس

       مساء   4:00، الساعة  2022أغسطس  31

لن تتم دراسة الطلبات المتأخرة إال إذا تبقت   قبول الطلبات المتأخرة 
 أماكن إضافية بعد االنتهاء من قائمة االنتظار. 

 قرعة االختيار األول للمدرسة الثانوية   2022مارس  21

 قرعة االختيار األول للمدرسة اإلعدادية  2022مارس  22

 قرعة االختيار األول للمدرسة االبتدائية  2022مارس  24

 2022مارس  25
 

                          بعد الساعة الخامسة مساء  

                                                           ت رسل نتائج قرعة االختيار األول إلى أولياء األمور عبر بريدهم  
** لن  . اإللكتروني، وصندوق رسائل لوحة المعلومات الخاص بالطلب

ولن تدخل   .يدخل سوى االختيار األول فقط في القرعة األولية 
                                                                  االختيارات الثانية والثالثة في القرعة إال إذا ط لب إضافة المزيد من  

الطالب لشغل أماكن البرنامج أماكن إضافية بعد االنتهاء من وضع قائمة  
 االنتظار، والطلبات المتأخرة.  

ي  شغل األماكن بالنسبة لنتائج القرعة األولية ف إرسال الموعد النهائي لقبول 2022أبريل  1

أما األماكن التي لم يقبل شغلها بحلول الموعد النهائي الموضح في   مارس 25
تلقائيا ومنحها للمتقدمين المدرجين في قائمة االنتظار  هاسحبخطاب االختيار، سيتم 
 حسب ترتيبهم فيها.  

والموافقة على شغل  سل خطابات التحقق من السجل الوظيفي      ت ر نقل الطالب العاملين 2022يونيو،   30  - 1

الموعد النهائي المحدد لتقديم الطلبات بالنسبة  ** المكان عبر البريد اإللكتروني
 .تعتمد الموافقة على وفرة األماكن 2022فبراير  4للمتقدمين في الوقت المحدد 

يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لكل مدرسة لمعرفة  
 School Choiceتواريخ تسجيل 

بالمقعد تم إدراجه في المواقع   والمطالبةفي المدرسة  الموعد النهائي للتسجيل 

مكان أي شخص "تخلف" عن التسجيل بحلول  سحبيتم  اإللكترونية للمدارس
الموعد النهائي المدرج في الموقع اإللكترونية للمدرسة ومنحه للمتقدمين المدرجين  

 فيها.في قائمة االنتظار حسب ترتيبهم 

 2022أغسطس،  31
 

       مساء    4:00

الختيار البرنامج هذا هو الموعد النهائي الختيار  School Choiceانتهاء عملية 
الطالب من قوائم االنتظار وطلبات التقديم المتأخرة ويتعين على كل متقدم لم يقع 
 عليه االختيار بحلول هذا الموعد أن يتقدم بطلب آخر خالل السنة الدراسية المقبلة 

 2022أبريل  15إلى  2022يناير  7متاح من  االتصال لطلب الدعم •
                                                                                          الجمعة:  من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ، باستثناء اإلجازات وعطالت نهاية األسبوع  -االثنين

 678-676-0035/ 0050 


