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 تقديم الطلب: عملية

 قد تحتاج البرامج الخاصة إلى متطلبات إضافية. يرجى قراءة كل التوجيهات على نحو كامل.  اجمع المستندات والمعلومات المطلوبة: .1

ٌل حاليًا في قطاع مدارس    DeKalb County Schoolمسجَّ

 انظر تقرير الدرجات أو اتصل بالمدرسة  -أرقام(  7رقم بطاقة تعريف الطالب ) •

 عنوان البريد اإللكتروني الشخصي لولي األمر  •

 DeKalb County Schoolأو عائد إلى قطاع مدارس  مستخدم جديد

 عنوان البريد اإللكتروني الشخصي لولي األمر  •

 فواتير الغاز، والمياه، والكهرباء )بحد أقصى ستين يوما(، عقد الرهن/اإليجار   -إثبات اإلقامة •

o  إذا لم يكن لدى ولي األمر إثبات إقامه باسمه كما هو مذكور أعاله، عندئذ يلزم نموذجSchool Choice   إلقرار اإلقامة

(School Choice Affidavit of Residence  تُوجد النماذج في .)-www.dekalbschoolsga.org/school

brochures-and-choice/forms / 

إن إرسال أي مستندات بخالف ما هو مدرج في القائمة من شأنه جعل امسح وأرسل كل المستندات المذكورة في اإلقرار. 

 الطلب غير مؤهل.

 شهادة الميالد أو إثبات الوصاية  •

 للعام الدراسي الحالي تقرير درجات فصل الخريف •

التقديم لمقعد في برنامج ماغنت للناجحين بدرجات  فقط في حالة (. تكون درجات االختبار مطلوبة M.A.Pمقياس التقدم األكاديمي ) •

 ( High Achievers Magnet Programعالية )

يرجى زيارة  ، قم بمطابقة البرنامج مع أسلوب تعلم طفلك ونقاط القوة لديه واهتماماته.للبحث ومدارسها school choiceبرامج  .2

choice/programs-www.dekalbschoolsga.org/school / 

 تدبر في سياسات االنتقال.  .3

 قم باختيار برامجك ومدارسك.  .4

 . " لتقديم الطلبT LOGINSTARانقر فوق عالمة تبويب " / https://dekalbschoolsgac.scriborder.comانتقل إلى  .5

 يجب على جميع أولياء األمور إنشاء حساب لنظام الطلبات الجديد.   •

 .إلضافة طالب إلى ملفك التعريفي، انقر فوق عالمة التبويب الزرقاء  •

 لتقديم طلب للطالب، انقر فوق عالمة التبويب الخضراء  •

 كل مرة.  أولياء األمور النقر فوق عالمة التبويب الخضراء  للتقديم على عدة برامج، يجب على •

 البرامج التالية تتطلب طلبًا إضافيًا يجب إرساله إلى المدرسة: .6

 DeKalb Elementary( و12-8)الصفوف  DeKalb High School of the Artsفي  المتقدمين الختبارات األداءيجب على 

School of the Arts  ( 7-4)الصفوف 

o :رفع طلبات تقديم   أواًلSchool Choice عبر اإلنترنت 

o :إرسال حزمة طلب اختبار األداء إلى المدرسة مباشرة. يرجى زيارة موقع الويب لمعرفة التفاصيل.  ثانيًا 

( )الصفان IB Diploma( ودبلوم البكالوريا الدولية )10، 9)الصفان  (IB Prepلتقديم طلبات التحضير للبكالوريا الدولية )

 MLK Jr. High Schoolsأو  Druid Hills Highأو   Tucker Highيجب على المتقدمين لمدارس  (11،12

o :تقديم طلب   أواًلSchool Choice  عبر اإلنترنت 

o :إرسال أوراق طلب البكالوريا الدولية في بريد إلكتروني واحد إلى كل مدرسة بكالوريا دولية على حدة وطلب   ثانيًا

 School)نماذج وكتيبات  School Choice Forms and Brochuresرة صفحة توصيات المعلم. يرجى زيا 

Choice.لمعرفة التفاصيل ) 

اإلضافيين مباشرة للمدرسة كما هو موضح في نموذج أسئلة مقابلة الفيديو  Arabia Mountain High Schoolيجب تقديم طلب وتوصية 

(Video Interview Questions Form .) 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/
https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/


 

ARABIC 

 

،  Denver School of the Artsيمكن االطالع على صفحات طلبات التقديم القابلة للتحميل/الطباعة والمتعلقة باختبار مدرسة  

التعليمية، والبكالوريا الدولية اإلعدادية، أو  DeKalbاالبتدائية التابعة لمنطقة  Elementary School of the Artsومدرسة 

الثانوية عبر    Arabia Mountain High School Magnetدبلوم البكالوريا الدولية، وبرنامج مدرسة 

brochures-and-choice/forms-http://www.dekalbschoolsga.org/school / 

لمعرفة تحديثات وإشعارات حالة   تحقق باستمرار من صندوق الوارد ببريد اإللكتروني ولوحة معلومات األسرة الخاصة بالطلبات .7

 إن التحقق من البريد اإللكتروني وتسجيل الدخول إلى الطلب على نحو معتاد مسؤوليتك الخاصة. الطلب. 

إن مسؤوليتك تكمن في (، تحقق من النتائج بتسجيل الدخول في لوحة األسرة الخاصة بالطلبات. 2023مارس  24في يوم السحب ) .8

 منتظم.على نحو  school choiceمراقبة بريدك اإللكتروني ولوحة بيانات 

قبل تاريخ الموعد النهائي المشار إليه في خطاب  اقبل أو ارفض على لوحة المعلومات عبر اإلنترنتإذا تم قبول المتقدم بالبرنامج  .9

بمجرد قبول عرض تعيين مقعد، فسيتم رفض كل الخيارات األخرى نظًرا ألن االختيار الذي سوف يُرسل عبر البريد اإللكتروني. 

 الطالب ال يمكنه التسجيل في مدرستين مختلفتين أو برنامجين مختلفين.

ستتم خسارة/ رفض  لقبول مقعدك بحلول الموعد النهائي. تُدرج المواعيد النهائية على موقع ويب كل مدرسة.  التسجيل في المدرسة .10

بحلول الموعد النهائي المدرج في خطاب االختيار أو على موقع ويب المدرسة وسيتم   لم يقم بالتسجيل في المدرسةمتقدم  مقاعد أي 

بمجرد رفض المقعد إما من قِبَل ولي األمر أو الرفض    تقديمها إلى المتقدمين الموجودين في قائمة االنتظار بترتيب إدراجهم في القائمة.

رجاع ستكون غير ممكنة. إذا تعذر العثور على تواريخ التسجيل على موقع ويب المدرسة، يجب على ولي األمر التلقائي، فإن عملية اإل

 أن يتصل بالمدرسة ليعرف الميعاد.

 عبر  School Choiceيرجى زيارة موقع  لمزيد من المعلومات،

choice-http://www.dekalbschoolsga.org/school / 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/

