
 
BENGALI 

2023 ওপেন এনপ োলপেন্ট - দ্রুত তথ্য 

এককোলীন আপেদন:  6 জোনুয়োর , 2023 সকোল 9:00টো থথ্পক 10 থেব্রুয়োর , 2023 রেকোল 4:00টো ের্ যন্ত 

এই পর্ব ে আবশ্যিক নশ্ির সার্ি জমা দেয়া সমস্ত আর্বেন ঠিক সমর্য় জমা পড়র্ে।  সব আর্বেন অনলাইর্ন জমা দেয়া আবযিক। 

আপেদন করুন: https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ 

দ্রষ্টেয: 

1. নতুন বিবহারকারীর্ের অবযিই নতুন অিাকাউন্ট 

খুলর্ত হর্ব 

2. একঠি বেধ ইর্মইল ঠিকানা শ্ের্ত হর্ব 

3. থকেল ইপেইপল  েোধযপে রেজ্ঞরি থে ণ 

ক ো হপে 

4. আপনার আর্বের্নর ইর্মইল এবং ড্িাযর্বাড্ে 

বাতো প্রায়ই দেক করর্বন 

 সু্কল েছপে  ওপয়েসোইট www.dekalbschoolsga.org/school-choice 

সু্কপল  ভ্রেণ ভােুেয়াল বা দেস-িু-দেস ভ্রমণ সংক্রান্ত তর্িির জনি সু্কল ওর্য়বসাইি দেখুন 

লটোর   েলোেল শুধু ইর্মইল কর্রই পািার্না হর্ব: 24 মােে, 2023 শ্বকাল 5িার পর 

**  24 মােে দকবল প্রশ্তঠি কম েসূশ্ে শ্বভার্ের েথ্ে েছপে  জনি লিাশ্র অনুঠিত হর্ব। অর্পক্ষমান তাশ্লকা দযষ হর্য় 

যাওয়ার পর্র অশ্তশ্রক্ত আসন িাকর্ল দকবল তখনই শ্িতীয় এবং/ বা তৃতীয় পের্ের জনি লিাশ্র অনুঠিত হর্ব। 

থদর পত ক ো আপেদন 10 দেব্রুয়াশ্র, 2023-এ শ্বর্কল 4:01 দির্ক 25 আেস্ট, 2023 শ্বর্কল 4:00 িা পয েন্ত দনয়া হর্ব।থদর পত 

ক ো আপেদন অপেক্ষেোন তোরলকো  েপ ও আসন খোরল থ্োকপল থকেল তপেই েক্রিয়োক ণ ক ো হপে। 

রেপেষ কে যসূরি 

রসপনট রেল 10 (SB10) শ্সি প্রাপিতার শ্ভশ্ির্ত লিাশ্র শ্নব োেন। সময়সীমা - 10 দেব্রুয়াশ্র, 2023 শ্বর্কল 4:00 িা 

DeKalb High School of the Arts এবং DeKalb Elementary School of the Arts এর অরিেন আপেদনকো ীপদ  অবযিই: 

েথ্েত:  সু্কল পের্ের অনলাইন আর্বেন জমা শ্ের্ত হর্ব এবং 

রিতীয়ত:  অশ্ড্যন আর্বের্নর পিার্কি ড্াকর্যার্ে বা সরাসশ্র সু্কর্ল দপ ৌঁোর্ত হর্ব। 

পূরণর্যােি আর্বেন ড্াউনর্লাড্ করুন এখান দির্কhttp://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ ।  

Tucker, Druid Hills, বা MLK, Jr. High Schools এর International Baccalaureate Programs Grades 9-12 অবযিই: 

েথ্েত:  সু্কল পের্ের অনলাইন আর্বেন জমা দের্বন। 

রিতীয়ত:  IB আর্বের্নর পিৃাসমূহ ইর্মইর্লর মাধির্ম IB সু্কলর্ক প্রর্তিকঠি আলাো কর্র পািার্বন। 

পূরণর্যােি আর্বেন ড্াউনর্লাড্ করুন এখান দির্কhttp://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ ।  

Arabia Mountain HS Magnet Program এ  আপেদনকো ীপদ পক:  অবযিই Arabia Mountain HS Magnet Program এর 

শ্ভশ্ড্ও সাক্ষাৎকার ড্াউনর্লাড্ এবং শ্যক্ষর্কর সুপাশ্রয সম্পন্ন করর্ত হর্ব। শ্নর্েেযনা পাওয়া যার্ব 

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

DeKalb Early College Academy:  এই শ্লর্ে শ্ের্য় pdf  আর্বেন পত্র ড্াউনর্লাড্ কর্র শ্প্রন্ট 

করুনhttp://www.deca.dekalb.k12.ga.us **আর্বেন সরাসশ্র DECA-এর কার্ে জমা দেয়া আবযিক। 

Employee Student Transfer Application all employees must apply by February 10, 2023 at 
https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ EST applications are processed for approval after June 1st based on 
employment verification for SY23-24 by Human Resources. 

আেোপদ  সোপথ্ থর্োগোপর্োগ করুন 

কল-ইন সোপেোটয সকাল 9িা - শ্বকাল 5িা, দোন:  678-676-0050 

ইপেইল:  school_choice@dekalbschoolsga.org 

সু্কপল  তথ্য:  সরাসশ্র সু্কলগুর্লার্ত কল করুন 

ের েহন:  678-676-1333 
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