
AMHARIC 

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

 
የ 2023-2024 የትምህርት ቤት ምርጫ ክፍት ምዝገባ መቼ ነው? 

ጃንዋሪ 6/2023 በ 9:00 a.m. - ፍብሩዋሪ 10/2023 በ 4:00 p.m፡፡ 

 
የት ማመልከት እችላለሁ? 

•  ማመልከቻዎች በ https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ላይ ይገኛሉ 

• ኦንላይ ብቻ ማመልከት ይችላሉ። 

ለትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሙ ለመመዝገብ የወላጅ መለያ ያስፈልገኛል? 

አዎ፣ ሁሉም ወላጆች መለያ መፍጠር አለባቸው። 

 
ልጁ/ጅቷ የግል ወይም የቤት ውስጥ ትምህርት ተማሪ ከሆነ/ነች ለትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሙ መመዝገብ እችላለሁ?ልጁ/ጅቷ የግል ወይም የቤት 

ውስጥ ትምህርት ተማሪ ከሆነ/ነች ለትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሙ መመዝገብ እችላለሁ? 

አዎ። ምዝገባው ክፍት በሆነበት ጊዜና ከዚያም በኋላ ወላጅ ወይም ህጋዊ አሳዳጊው የዴካልብ ካውንቲ የትምህርት ዲስትሪክት ነዋሪ መሆን ይኖርባቸዋል። 

 
ማመልከቻውንና ደጋፊ ሰነዶችን በደብዳቤ መላክ እችላለሁ? 

አይደለም ሁሉም ማመልከቻዎች እና አስፈላጊ ሰነዶች ኦንላይ መቅረብ አለባቸው። ሁሉም ሰነዶች የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ዲስትሪክት ንብረት 

ይሆናሉ። ተጨማሪ የማመልከቻ እሽጎች ለ Arabia Mountain Magnet፣ ለአለም አቀፍ ባችሎሬት ፕሮግራሞች (9-12ኛ ክፍል)፣ D.E.S.A. (4-8 ክፍል) 

እና D.S.A (9-12 ክፍል) ለእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ማመልከቻ እሽግ ላይ እንደተመለከተው መሞላት እና መጫን አለበት።  የወረቀት ማመልከቻ እሽጎች 

በhttps://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ላይ ይገኛሉ። 

 
 በ2023-2024 የትምህርት ዘመን የትኞቹ የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞች ይቀርባሉ? 

Arabia Mountain ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሙያ ቴክኖሎጂ ፓዝዌይ እና ማግኔት ፕሮግራም፣ የሰራተኛ የተማሪ ዝውውር ጥያቄ፣ 

Coralwood/Hawthorne ሽርክና፣ Ronald McNair ግኝት መማሪያ አካዳሚ፣ ሃውስ ቢል 251፣ ኢመርሽን ድርብ ቋንቋ፣ አለምአቀፍ ባችሎሬት፣ ከፍተኛ 

አሸናፊ ማግኔት፣ ልዩ ፍላጎት ማግኔት፣ ሞንቴሶሪ፣ ሴኔት ቢል 10 & ጭብጥን ጨምሮ ሁሉም ፕሮግራሞች ይሰጣሉ። 

 
ከአንድ በላይ ለሆኑ የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞች ማመልከት እችላለሁ? 

አዎ፣ በታተመው የብቃት መስፈርት መሰረት ልጅዎ ብቁ የሆነለትን ማንኛውንም ፕሮግራም ማመልከት ይችላሉ። ሆኖም ለእያንዳንዱ የትምህርት ቤት 

ምርጫ መርሃ ግብር የመምረጥ ገደብ አለ። እንዲሁም በእያንዳንዱ ምድብ ውስጥ ያሉ የመጀመሪያ ምርጫዎች በመጀመርያ ሎተሪ ውስጥ ብቻ ይሰራሉ። 2 

ኛ እና 3 ኛ ምርጫ ሎተሪዎች የሚደረጉት የተጠባባቂ ዝርዝር አልቆ ቀሪ ቦታ ካለ ነው። 

 
ለእያንዳንዱ የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራም የሚጠየቁ መስፈርቶችን የት ማግኘት እችላለሁ? 

 ለእያንዳንዱ የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራም ብቁነት የእያንዳንዱን ፕሮግራም ዝርዝሮች በመገምገም https://www.dekalbschoolsga.org/school-

choice/programs/ ላይ ሊገኝ ይችላል። 

 
 ስለ 2023-2024 የትምህርት ቤት ምርጫ ተጨማሪ መረጃ የት ማግኘት እችላለሁ? 

ተጨማሪ መረጃ www.dekalbschoolsga.org/school-choiceላይ ይገኛል 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#557c59df18f1e3079
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#8cb7b8279e60ca4dc
https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#224917b9df22bf4a8
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#6d571f3cf497649e3
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#14a87ae8b41dbcc64
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#62606f3c0b93f64ab
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#6f22e8d8825785ada
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#b1117d149dae10406
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#b51158826685096a0
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/


AMHARIC 
 የኦንላይ ማመልከቻ እንዴት መጀመር እና ማስገባት እችላለሁ? 

•  የዴስክቶፕ ወይም የላፕቶፕ ኮምፒውተር ሎግ በመጠቀም በትምህርት ቤት ምርጫ የኦንላይ ማመልከቻ ድህረ ገጽ በ 

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ይግቡ 

• ለማመልከት “መግባት ጀምር” የሚለውን ታብ ይጫኑ። 

•  ሁሉም ወላጆች ለአዲሱ ማመልከቻ ስርዓት መለያ መፍጠር አለባቸው ። 

•  ተማሪን ወደ ፕሮፋይልዎ ለመጨመር ሰማያዊውንተባባሪ ተማሪ ታብይጫኑ 

•  ለተማሪ ማመልከቻ ለመጀመር አረንጓዴውን ማመልከቻ ጀምር ታብይጫኑ 

•  ለብዙ ፕሮግራሞች ለማመልከት ወላጆች በእያንዳንዱ ጊዜ አረንጓዴውን ማመልከቻ ጀምር መጫን አለባቸው። 

• ለእያንዳንዱ ፕሮግራም ማመልከቻ አስፈላጊ ሰነዶች መጫን አለባቸው። (ማለትም የሪፖርት ካርድ, የልደት የምስክር ወረቀት)። ይህ 

የሚመለከተው ለአዲስ ተማሪዎች ብቻ ነው። 

• ማረጋገጫው እንደተጠናቀቀ የተማሪው ማመልከቻ ሁኔታ በማመልከቻው ላይ ይታያል። 

• አስፈላጊ ከሆነም የማመልከቻውን ሁኔታ በተመለከተ ለወላጆች ማስታወሻዎች በዳሽቦርዱ ላይ ይለጠፋሉ። 

•  የ DeKalb የስነ ጥበባት ትምህርት ቤት (የአንደኛ ደረጃ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት) አመልካቾች በትምህርት ቤቱ ድረ-ገጽ እና 

www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ላይ የሚገኘውን የችሎታ ማመልከቻ መሙላት ይጠበቅባቸዋል። 

•  ለአለም አቀፍ የባችሎሬት ፕሮግራሞች ብቁ የሆኑ አመልካቾች www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ላይ 

የሚገኙትን ተጨማሪ የወረቀት ማመልከቻ መሙላት አለባቸው 

•  ወላጆች/አሳዳጊዎች https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ላይ መግባት አለባቸው  

 
ለትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሙ ለመመዝገብ ኢሜይል አድራሻ ያስፈልገኛል? 

• አዎ። የኦንላይ መለያ ለመፍጠር የኢሜል አድራሻ እና የይለፍ ቃል ያስፈልጋል። የኢሜል መለያዎን ማግኘት አለብዎት። 

 
 የማመልከቻውን እና የምርጫውን ሁኔታ እንዴት ማረጋገጥ እችላለሁ? 

•  ወደ ትምህርት ቤት ምርጫ የኦንላይ ማመልከቻ ድህረ ገጽ በ https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ይግቡ 

• ማረጋገጫው እንደተጠናቀቀ የማመልከቻ ሁኔታ ይዘምናል። ይህ ብዙውን ጊዜ የሚካሄደው ሎተሪው ከመካሄዱ ጥቂት ሳምንታት በፊት ነው። 
 
ማመልከቻዬን እንዴት እሞላለሁ  ልጄን ማቆየት ከፈለኩ? 

• የኦንላይ ማመልከቻው የክፍል ደረጃ ማቆየትን አይቀበልም። ልጅዎ የአሁን የ DeKalb ካውንቲ ት/ቤት ዲስትሪክት ተማሪ ካልሆነ፣ እባኮትን 

ማቆየት እንደተፈቀደ ከትምህርት ቤቱ ማስታወቂያ የሚሰጥ ኢሜይል ለ school_choice@dekalbschoolsga.org ያቅርቡ።  ልጅዎ በአሁኑ ጊዜ 

የዴካልብ ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ተማሪ ከሆነ፣ እባክዎን ማቆየት መጽደቁን የሚገልጽ ሰነድ ከት/ቤቱ ወደ 

school_choice@dekalbschoolsga.org ኢሜይል ያድርጉ ወይም ርእሰ መምህሩ የማጽደቂያውን ሰነድ 

ወደschool_choice@dekalbschoolsga.orgእንዲልክ ይጠይቁ። 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#7f70adf59fec1295d
https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#d2d4845c88554391c
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#67617e30f4716363e
https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/
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AMHARIC 
 ማመልከቻውን ካስገባሁ በኋላ መረጃን ወይም ምርጫዎችን እንዴት ማስተካከል እችላለሁ? 

•  ዴስክቶፕ ወይም ላፕቶፕ ኮምፒውተር በመጠቀም የት/ቤት ምርጫ የኦንላይ አፕሊኬሽን ድረ-ገጽ በ 

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ ይግቡ። በቤተሰብ ዳሽቦርድ ላይ ማስተካከል የሚፈልጉትን ከተማሪ ስም በስተግራ ያለውን 

እርሳሱን ይንኩ። በተማሪው መገለጫ ውስጥ ማንኛውንም ነገር ማስተካከል ይችላሉ። 

• ተጨማሪ የፕሮግራም/የትምህርት ቤት ምርጫዎችን ለመጨመር ወደ ማመልከቻዎ መግባት ይችላሉ፣ነገር ግን ለውጦችን ለማድረግ የመጨረሻው 

ቀን ፌብሩዋሪ 10/2023፣ በ4፡00 p.m. ነው። 
 
ስለማመልከቻው ወይም ስለ ፕሮግራሙ መረጃ ለማግኘት ማንን ላነጋግር? 

•  የማመልከቻ የቴክኒክ ድጋፍ ኢሜይል help@scribsoft.com 

•  የፕሮግራሙ መረጃhttps://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/ላይ ነው 

• የስልክ ድጋፍ ከፌብሩዋሪ 6/2023 እስከ አፕሪል 14/2023፣ ከ 9:00 a.m. እስከ 5:00 p.m. ድረስ አለ ስልክ: 678-676-0050 ወይም በኢሜል: 

school_choice@dekalbschoolsga.org 

• የት/ቤት መረጃ፦ በቀጥታ ወደ ት/ቤቱ ይደውሉ 

 
 የዘገዩ ማመልከቻዎች መቼ ይቀበላሉ? 

የዘገዩ ማመልከቻዎች ከ4፡01 p.m.፣ ፌብሩዋሪ 10/2023፣ እስከ 4፡00 p.m. ኦገስት 25፣ 2023 ድረስ ይቀበላሉ። የዘገዩ ማመልከቻዎች የሚገመገሙት እና 

የሚስተናገዱት የመጀመርያው ሎተሪ ከተካሄደ በኋላ ተጨማሪ መቀመጫዎች ካሉ እና ሁሉም የተመረጡ ተማሪዎች እና ተጠባባቂ ዝርዝሮች ከሞሉ ብቻ 

ነው። የትምህርት ቤት ምርጫ ጽሕፈት ቤት ዘግይቶ ማመልከቻዎችን ስለመመደብ ወላጆችን ያነጋግራል። ከ 4 በኋላ ምርጫዎች አይደረጉም: 00 p.m. 

ኦገስት 25/2023. 
 
በትምህርት ምርጫ ፕሮግራም ተሳታፊ ለመሆን የሚመረጡ ተማሪዎች የሚመረጡት እንዴት ነው? 
ተማሪዎች በዘፈቀደ አውቶሜትድ ሎተሪ ወይም ድርሰት/ቃለ መጠይቅ (IB Prep & IB DP)፣ ወይም ኦዲሽን (DESA እና DSA) እንደ የክፍል ደረጃ እና 

ፕሮግራም ምርጫ ሂደቶች ይመረጣሉ። 
 
 የት/ቤት ምርጫ ፕሮግራም ሎተሪ መቼ ነው የሚካሄደው? 

ማርች 20/2023 ሁለተኛደረጃት/ቤት 

ማርች 21/2023 መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 

ማርች 23/2023 መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት 

• አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ሎተሪዎች ይካሄዳሉ። 

• ውጤቶች በማርች 24/2023 ከቀኑ 5፡00 በኋላ በኢሜይል ይላካሉ። 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#8e913714fff37fccb
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AMHARIC 
ወላጆች የሚያውቁት እንዴት ነው? 
ሁሉም ማሳወቂያዎች በኢሜል ብቻ ይላካሉ፣ ይህም በማመልከቻ ዳሽቦርድ መልእክት ሳጥን ላይም ይታያል። የተማሪ መረጃ በስልክ አይነገርም።  በማርች 

24/2023፣ ከ 5፡00 p.m. በኋላ፣ ወላጆች የሎተሪ ሁኔታን ለማጣራት ወደ  https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ መሄድ ወይም ለምርጫ 

ውጤቶች ኢሜላቸውን ይመልከቱ። 
 
የመቀመጫ ቦታውን መቀበል አለብኝ? 
 

አዎ፣ ወላጆች የሎተሪ ምርጫቸውን መቀበል ወይም አለመቀበል አለባቸው። ምርጫዎች በ5 የስራ ቀናት ውስጥ 

ካልተቀበሉ፣ ወንበሩ ለተሰለፈው ተማሪ ይሰጣል። 

 
 ለፕሮግራም ከተመረጠ በት/ቤት ምርጫ ፕሮግራም ትምህርት ቤት ቦታ ለመቀመጫ ምደባ መመዝገብ ያለብኝ መቼ ነው? 

 

ከሎተሪ ወይም ከተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ ከተመረጡ በኋላ ወላጆቸ የትምህርት ቤቱን የትምህርት ቤት ምርጫ ምዝገባ የመጨረሻውን ቀን ለማወቅ  

የተመረጠውን የትምህርት ቤቱን ድህረ ገጽ ይጎብኙ ወይም ወደ ትምህርት ቤቱ ይደውሉ። ወላጆች ትምህርት ቤቱ ባወጣው ቀነ ገደብ ካልተመዘገቡ፣ 

ቦታው ውድቅ ተደርጎ በተጠባባቂ ዝርዝሩ ውስጥ ላለው ተማሪ ይሰጣል። 

 
 ለት/ቤት ምርጫ ፕሮግራሞች የመቀመጫ ምደባ መቼ ነው የሚያበቃው? 

መቀመጫዎች እስከ ኦገስት 25/2023 ከቀኑ 4፡00 p.m. ድረስ ይሞላሉ። 

 
ለትምህርት ምርጫ ፕሮግራሞች የትራንስፖርት አገልግሎት ይቀርባል? 

ለትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞች በጣም የቅርብ ጊዜው የዴካልብ ካውንቲ የትራንስፖርት ፖሊሲ ተግባር ላይ ይውላል። ለ Theme School፣ High 

Achiever Magnet Program እና Arab Mountain High የተመረጡ ተማሪዎች የሳተላይት/የማመላለሻ ትራንስፖርት አገልግሎት ይሰጣቸዋል። የመጓጓዣ 

መርሃ ግብሩ በድር-ገጽ ላይ ይገኛል፥  /school-choice/transportation/. የቲም የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የአካባቢ የትራንስፖርት 

አገልግሎት ያገኛሉ። ሁሉም ሌሎች ፕሮግራሞች መጓጓዣ አይሰጡም። መጓጓዣ፡  678-676-1333 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#7aa1158ec3631595b
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