
ARABIC 

 المتكررة  األسئلة

 

  2024- 2023لعام  school choice برامج في  المفتوح التسجيل يبدأ متى

 .مساءًً الرابعة الساعة 2023 فبراير 10 وحتى صباًحا، التاسعة الساعة 2023 يناير 6

 

 التقديم؟  يمكنني أين

 / https://dekalbschoolsgac.scriborder.comرفع طلبات التقديم متاح عبر   •

 يمكنك التقديم عبر اإلنترنت فقط.  •

 ؟ School Choice برامج أحد إلى للتقديم أمر ولي حساب إلى أحتاج هل

 .حساب إنشاء األمور أولياء كًل على نعم،

 

 برامج أحد في التقديم يمكنني هلالمنزل؟ من مدرسة طالب أو خاصة مدرسة في طفلي كان إذا School Choice برامج أحد في التقديم  يمكنني هل
School Choice المنزل؟ من مدرسة طالب أو خاصة مدرسة في طفلي كان إذا 

 .ذلك وبعد التسجيًل وقًت في DeKalb County School District قطاًع في حاليًا مقيًما الطفل على القانوني الوصي أو األمر ولي يكون أن يجب. نعم

 

 البريد؟  عبر الدعم ومستندات  الطلب إرسال  يمكنني هل

 يجب. التعليمية DeKalb County School District لدائرًة لًكام المستندات جميع تصبح. اإلنترنًت عبًر المطلوبًة والمستنداًت التقديم طلبات كل إرساًل يجب. ال
 الصفوًف. )D.E.S.Aو ،(12-9 من الصفوف) الدولية البكالوريا وبرامج Arabia Mountain Magnet Program لبرنامج اإلضافية الطلبات حزم إكمال

 على الورقية الطلباًت حزم على العثوًر يمكن. مدرسة لكل الطلبات حزًم على إليه مشار هو كما وتحميلها( 12-9 الصفوف) D.S.Aو( 4-8
brochures-and-choice/forms-https://www.dekalbschoolsga.org/school/ . 

 

 ؟ 2024-2023 الدراسي العام في ستُقدم School Choice برامج ما

 Employeeو Arabia Mountain High School بمدرسة Magnet Programًو Career Technology Pathway يشمل بما البرامًج كل تُقدم

Student Transfer Request وCoralwood/Hawthorne Partnership وRonald McNair Discovery Learning Academy 
 Senateًو oriMontessًو Special Interest Magnetًو High Achiever Magnetو Immersion Dual Languageو House Bill 251و

Bill 10 وTheme . 

 

 ؟ School Choice برامج من برنامج من أكثر في التقديم  يمكنني هل

 سيتًم وأيًضا،. School Choice برنامج لكل للختيار حد هناك لكن. المنشورًة األهلية معايير على بناءًً له مؤهلًً طفلك يكون برنامج أًي على التقديًم يمكنك نعم،
 قوائم كًل انتهاء بعد المتاحًة الباقية افيةاإلض الحدث مقاعد في والثالث الثاني االختياًر سحوبات ستتم. األولي السحب في فئة لكل فقط األولى االختيارات إدخال

 .االنتظار

 

 ؟School Choice برامج من برنامج لكل التأهل متطلبات على العثور  يمكنني أين

 كل تفاصيًل بمراجعة /choice/programs-https://www.dekalbschoolsga.org/school علًى School Choice برامج كل على ثورالع يمكًن
 .برنامج

 

 ؟ 2024-2023 لعام School Choice برنامج حول المعلومات من المزيد على العثور  يمكنني أين

 choice-www.dekalbschoolsga.org/school على متوفرة المعلومات من المزيد
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 اإلنترنت؟  عبر تقديم طلب وأرسل أبدأ كيف

على  School Choiceباستخدام جهاز كمبيوتر سطح مكتب أو محمول، سجل دخول في موقع ويب لتقديم الطلبات عبر اإلنترنت في   •

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com / 

 لتقديم الطلب. "START LOGIN"اضغط على عالمة تبويب  •

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

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

 .Begin Applicationلتقديم طلب للطالب، انقر فوق عالمة التبويب الخضراء   •

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

 يجب تحميل المستندات المطلوبة لكل طلب برنامج. )أي تقرير الدرجات، شهادة الميالد(. ينطبق هذا على الطالب الجدد فقط.  •

 قق. سيتم تدوين حالة طلب الطالب على الطلب بعد اكتمال التح •

 سيتم أيًضا نشر مالحظات ألولياء األمور بخصوص حالة الطلب على لوحة المعلومات إذا لزم األمر.  •

)المدارس االبتدائية والثانوية( إكمال طلب اختبار األداء المتاح على موقع المدرسة   The DeKalb School of the Artsيُطلب من المتقدمين في  •

 . /brochures-and-choice/forms-www.dekalbschoolsga.org/schoolعلى الويب وعلى  

www.dekalbschoolsga.org/school-يجب أن يكمل المتقدمين المؤهلين لبرامج البكالوريا الدولية طلبًا ورقيًا إضافيًا متاًحا على  •

rochuresb-and-choice/forms/ 

   /https://dekalbschoolsgac.scriborder.comيجب على أولياء األمور/األوصياء تسجيل الدخول في   •

 

 ؟ School Choice برامج أحد إلى للتقديم إلكتروني بريد عنوان إلى أحتاج هل

 تروني.نعم. يجب إدخال عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور إلنشاء حساب على اإلنترنت. يجب أن تكون قادًرا على الوصول لحسابك على البريد اإللك •

 

 واالختيار؟  الطلب حالة من أتحقق كيف

 / https://dekalbschoolsgac.scriborder.comعلى  School Choiceسجل الدخول في موقع ويب لتقديم الطلبات عبر اإلنترنت في  •

 سيتم تحديث حالة الطلب بعد اكتمال التحقق. يستغرق هذا في الغالب بضع أسابيع قبل بدء السحب.  •

 

 طفلي؟ بمكان االحتفاظ أريد كنت إذا الطلب  أكمل كيف

، يرجى  DeKalb County School Districtلن يقبل الطلب على اإلنترنت اإلبقاء على الطفل في الصف الدراسي. إذا لم يكن طفلك طالبًا حاليًا في  •

، بعد إرسال إخطار من المدرسة بالموافقة على اإلبقاء. إذا كان طفلك طالبًا في school_choice@dekalbschoolsga.orgإرسال رسالة إلى  

من   school_choice@dekalbschoolsga.org، فيرجى إرسال المستندات إلىDeKalb County School Districtلوقت الحالي في  ا

 .school_choice@dekalbschoolsga.orgاطلب من مدير المدرسة إرسال مستند موافقة إلى  أوالمدرسة لإلشارة إلى الموافقة على اإلبقاء 
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 الطلب؟ تقديم بعد االختيارات أو المعلومات بتحرير  أقوم كيف

 على School Choiceباستخدام جهاز كمبيوتر سطح مكتب أو محمول، سجل دخول في موقع ويب لتقديم الطلبات عبر اإلنترنت في   •

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/  على لوحة معلومات األسرة، انقر فوق القلم الرصاص على الجهة اليسرى من

 يمكنك تحرير أي شيء داخل ملف تعريف الطالب. اسم الطالب التي ترغب في تحريره.

 4:00 الساعة 2023 فبراير 10 هو تغييرات جراءإل تاريخ آخر لكن إضافية، مدارس/برامج اختيارات إلضافة طلبك في الدخول تسجيل يمكنك •
 .مساءًً

 

 البرنامج؟  عن  معلومات أو الطلب  ملء في دعم على الحصول أجل من به االتصال علي   يتوجب الذي  الشخص من

 help@scribsoft.comالبريد اإللكتروني للدعم الفني للطلبات  •

 /choice/programs-https://www.dekalbschoolsga.org/schoolمعلومات البرنامج متاحة على  •

أو   0050-676-678مساًء. الهاتف:  05:00صباًحا إلى  9:00، من الساعة 2023أبريل  14وحتى   2023يناير   6متاح من  الدعم باالتصال الهاتفي •

 school_choice@dekalbschoolsga.orgالبريد اإللكتروني: 

 معلومات عن المدرسة: اتصل بالمدرسة مباشرةً:  •

 

 المتأخرة؟ الطلبات قبول موعد ما

 المتأخرة الطلبات مراجعة تتم لن. 2023 أغسطس 25 مساءًً 4:00 الساعة حتى 2023 فبراير 10 مساًء، 4:01 الساعة من المتأخرة الطلبات قبول سيتم
 School مكتب سيقوم. للطلب االنتظار وقوائم المختاريًن الطلب جميع وتقييد األولي السحب عملية عقد بعد إضافية مقاعد توفر حالة في إال ومعالجتها

Choice 2023 أغسطس 25 مساًء، 00: 4 الساعة  بعد اختيارات تقديم يتم لن. المتأخرة الطلبات تقديم بخصوص األموًر بأولياء باالتصال. 

 

 ؟School Choice برامج في للمشاركة الطالب اختيار يتم كيف

 & DESA) األداء اختبار على القائمة االختيار عمليات أو ،(IB DP و IB Prep) مقابلة/مقال أو عشوائًي آلي سحب طريق عن الطلب اختيار يتم

DSA )والبرنامج الصف مستوى على اعتماًدا. 

 

 ؟ School Choice لبرنامج السحب عمليات عقد يتم متى

 ثانوية مدرسة  2023 مارس 20

 متوسطة مدرسة  2023 مارس 21

 ابتدائية  مدرسة  2023 مارس 23

 .الحاجة عند إضافية سحب عملياًت عقد سيتم •

 .مساءًً 5:00 الساعة بعد 2023 مارس 24 بتاريخ اإللكتروني البريد عبر النتائج إرسال سيتم •
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 األمور؟  أولياء إعالم سيتم كيف
 عن معلومات توفير يتم ولن. اتالطلب معلومات بلوحة الرسائل صندوق على أيًضا ستظهر كما فقط، اإللكتروني البريد عبر اإلشعارات كل إرسال سيتم

  إلى الدخول تسجيل األمور أولياء على يجب مساًء، 5:00 الساعة بعد 2023 مارس، 24 بتاريخ. الهاتف عبر الطالب
criborder.comhttps://dekalbschoolsgac.s/ االختيار نتائج على للطلع اإللكتروني بريدهم لمراجعة أو السحب حالة من للتحقق. 

 

 المقعد؟ لقبول بحاجة أنا هل
 

 منح سيتم عمل، أيام 5 خلل االختيارات قبول يتم لم إذا. بهًم الخاصة السحب اختيارات رفض أو قبول األمور أولياء علًى يجب نعم،
 .الترتيب في التالي الطالب إلى المقعًد

 

 لبرنامج؟ اختياري  تم إذا School Choice لبرنامج التابع المدرسة موقع في المقاعد تحديد عرض في لتسجيلل أحتاج متى

 

 الموعد لمعرفة بالمدرسة االتصال أو  الويب على المحددة المدرسة موقع زيارة األمور أولياء على يجب االنتظار، قائمة أو السحب عملية من اختيارك بعد
 علًى وعرضه المقعد رفض فسيتم المدرسة، حددته الذي النهائي الموعد بحلول األمور أولياء يسجل لم إذا. المدرسة في School Choice لتسجيل النهائي
 .االنتظاًر قائمة فًي التالي الطالب

 

 ؟ School Choice برامج في المقاعد تحديد عروض تنتهي متى

 .2023 أغسطس 25 مساًء، 4:00 الساعة حتى المقاعد شغل سيتم

 

 ؟School Choice لبرامج مواصالت وسائل توفير سيتم هل

سيتم تقديم خدمة النقل التابع/الترددي إلى الطالب . School Choiceفي برامج   DeKalb Countyسيتم اتباع أحدث نهج بشأن وسائل المواصالت لمقاطعة 

. جدول وسائل النقل متاح على موقع الويب:  Arabia Mountain Highو High Achiever Magnet Programو Theme Schoolالمختارين لـ 

/choice/transportation-school/ سيتم توفير وسائل نقل لألحياء المجاورة لطالب .ry schoolTheme elementa  كل البرامج األخرى ال توفر .

 678-676-1333وسائل النقل:  وسائل نقل.  
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