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 حقائق سريعة  - 2023التسجيل المفتوح لعام  

في تمام الساعة   2023فبراير  10، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وحتى 2023يناير  6بدًء من   الموعد المحدد لتلقي طلبات التقديم:
 الرابعة مساًء. 

 إرسال كل طلبات التقديم عبر اإلنترنت. ينبغيالطلبات المرسلة خالل هذه الفترة مع كل المستندات المطلوبة تكون في الموعد المحدد.  
 /omhttps://dekalbschoolsgac.scriborder.cرفع طلبات التقديم عبر البريد اإللكتروني 

 مالحظة:

 يجب على المستخدمين الجدد فتح حساب جديد .1

 صالحوتقديم عنوان بريد إلكتروني  .2

 وتلقي جميع اإلشعارات عبر البريد اإللكتروني فقط  .3

طالع البريد اإللكتروني الخاص بطلبك ورسائل لوحة  .4

 المعلومات باستمرار 

 choice-www.dekalbschoolsga.org/schoolعبراإللكتروني  School Choiceموقع يمكن زيارة 

 راجع موقع ويب المدرسة لمعرفة معلومات حول الجوالت االفتراضية والجوالت وجًها لوجه.جوالت المدرسة 

 الساعة الخامسة مساءً  ،2023مارس  24عبر البريد اإللكتروني فقط:  نتائج القرعةتُرسل 

في  االختيارات الثانية و/أو الثالثةولن تدخل   مارس. 24** تدخل االختيارات األولى فقط من فئة كل برنامج في القرعة المقرر إجراؤها في 
 القرعة إال إذا تبقت أماكن إضافية بعد االنتهاء من قائمة االنتظار.

 إال إذاولن تُقبل الطلبات المتأخرة مساء.  4:00، الساعة 2022أغسطس  31وحتى  مساًء، 4:1، الساعة 2023فبراير  10بدًء من  الطلبات المتأخرة تقبل
 تبقت أماكن إضافية بعد االنتهاء من قائمة االنتظار. 

 البرامج الخاصة

Senate Bill 10 (SB10)  .في تمام الساعة الرابعة مساءً 2023فبراير  10الموعد النهائي: يعتمد سحب القرعة على األماكن المتوفرة ، 

  Elementary School of the Artsالتعليمية، ومدرسة   DeKalbالثانوية التابعة لمنطقة   High School of the Artsيلزم على المتقدمين الختبارات القبول في مدرسة  
 التعليمية: DeKalbاالبتدائية التابعة لمنطقة 

:  و  عبر اإلنترنتSchool Choiceرفع طلبات تقديم    أوًلا
 تسليم مجموعة طلبات الحصول على اختبار القبول إلى المدرسة مباشرة.  ثانياا:

 .   /http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures التي يمكن ملؤها، عبر   pdfتحميل التطبيق بصيغة 

 :MLK, Jrأو  Druid Hillsأو   Tuckerثانوية بالمدارس ال 9-12  برامج البكالوريا الدولية من الصفوفيجب على المتقدمين إلى 
:  عبر اإلنترنت  School Choiceتقديم طلب    أوًلا
 إرسال أوراق طلب البكالوريا الدولية في بريد إلكتروني واحد إلى كل مدرسة على حدة.  ثانياا:

 .   /http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures التي يمكن ملؤها، عبر   pdfتحميل التطبيق بصيغة 

 Arabiaفي مدرسة  Magnetيجب إكمال تنزيل مقابلة فيديو برنامج   الثانوية: Arabia Mountainفي مدرسة  Magnetالمتقدمون إلى البرنامج 
Mountain  .يمكن االطالع على التعليمات من خالل الموقع التالي الثانوية وتوصية معلم-a.org/schoolhttp://www.dekalbschoolsg

brochures-and-choice/forms/ . 

 وطباعته عبر pdfتحميل طلب التقديم بصيغة بي دي إف    التعليمية:  DeKalbالتابعة لمنطقة  Early College Academyأكاديمية 

http://www.deca.dekalb.k12.ga.us   ويلزم تسليم الطلب مباشرة إلى أكاديمية**DECA . 

على  2023فبراير  10يجب على جميع الموظفين تقديم الطلب في موعد أقصاه  طلب تحويل أبناء الموظفين

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/  تتم معالجة طلباتEST  2023يونيو بناء على توثيق التوظيف للعام الدراسي  1لالعتماد بعد-

 بواسطة الموارد البشرية.  2024

 اتصل بنا 

 678-676-0050من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، رقم الهاتف:   الدعمطلب 

 school_choice@dekalbschoolsga.org  البريد اإللكتروني:

 االتصال على المدارس مباشرة   معلومات عن المدرسة:
 678-676-3133  وسائل النقل:
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