
 

 روند درخواست: 

های خاص الزامات بیشتری داشته باشند. لطفا تمام ممکن است پروگرام  آوری نمایید:اسناد و معلومات مورد ضرورت را جمع  .1

 دستورات را بصورت مکمل مطالعه نمایید.

 ایدنام کرده ثبت DeKalbاگر در حال حاضر در ناحیه تحصیلی کانتی 

 اطالعنامه را مالحظه کنید یا با مکتب به تماس شوید  –رقم(  7متعلم )  IDنمبر  •

 ن ایمیل آدرس شخصی والدی •

 ایداید یا برگشتهآمده DeKalbاگر جدیداً به ناحیه تحصیلی کانتی 

 ایمیل آدرس شخصی والدین  •

 روز قبل(، قرارداد ِگروی/کرایه، 60های برق، گاز، آب )متعلق به حداکثر  بِل –َسنَد اثبات سکونت  •

o   چنانچه َسنَد اثبات سکونت مذکور در فوق به نام والدین نباشد، ارائه فورمه اقرارنامه سکونت انتخاب مکتب حتمی

 قرار دارند  /esbrochur-and-choice/forms-www.dekalbschoolsga.org/schoolاست. فورمه ها در 

ارسال اسنادی غیر از موارد متذکره موجب خواهد شد  تمامی اسناد مندرج در اقرارنامه را اسکن و ارسال نمایید. 

 درخواست غیر واجد شرایط شود.

 سند تولد یا سند سرپرستی  •

 سال تعلیمی جاری اطالعنامه سمستر خزانی •

• M.A.P .در صورت درخواست برای چوکی پروگرام  تنهاHigh Achievers Magnet  جذب اشخاص بسیار موفق( ارائه نمرات(

 امتحان ضروری است

های طفل خود مطابقت عالقمندیپروگرام را با سبک یادگیری، نقاط قوت و  –ها و مکاتب انتخاب مکتب را جستجو کنید پروگرام .2

 مراجعه نمایید  /choice/programs-www.dekalbschoolsga.org/schoolبه دهید. 

 پالیسی ترانسپورت را مالحظه نمایید. .3

 ها و مکاتب خود را انتخاب نمایید.پروگرام .4

)شروع ورود به  ”START LOGIN“برای دادن درخواست تَب   مراجعه نمایید   /https://dekalbschoolsgac.scriborder.comبه  .5

 .اب نماییدسیستم( را انتخ

 تمام والدین باید برای سیستم جدید درخواست یک حساب ایجاد کنند.  •

 برای افزودن یک متعلم به پروفایل خود، باالی تَب آبی رنگ   •

 کلیک کنید برای اینکه درخواست را برای متعلم شروع کنید، باالی تَب سبز رنگ  •

 کلیک کنند. برای دادن درخواست برای چند پروگرام، هر بار والدین باید باالی تَب سبز رنگ  •

 های بیشتری ضرورت دارند که باید به مکتب ارائه شوند:های ذیل به درخواستیپروگرام .6

 ( باید4-7)صنوف  DeKalbو هنرستان ابتدایی   8-(12)صنوف   DeKalbهنرستان لیسه  برای  متقاضیان تست گزینش

o 1:درخواستی آنالین انتخاب مکتب را ارسال کنند   ام 

o 2:سایت آنها برای معلومات از جزئیات لطفا به ویبتست گزینش را مستقیما به مکتب ارسال کنند.  پاکت درخواستی  ام

 مراجعه نمایید. 

 باید  MLK Jrیا   Druid Hills ،Tuckerهای لیسه برای   ( 12، 11)صنوف  IB( و دیپلوم 10، 9)صنوف  IBمتقاضیان آمادگی 

o 1
 آنالین انتخاب مکتب را ارسال کنند.درخواستی  :ام

o 2
را در یک ایمیل بصورت مجزا برای هر مکتب ارسال کنند و برای توصیه معلم  IBصفحات درخواستی   :ام

 برای اطالع از جزئیات به صفحه بروشورها و فورمه های انتخاب مکتب مراجعه نمایید.درخواست دهند. 

نامه باید طبق آنچه در فورمه سواالت مصاحبه تصویری اعالن درخواستی و توصیه  Arabia Mountain برای لیسه Magnetپروگرام 

 شده است مستقیما برای مکتب ارسال شوند. 

DARI 
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در   Arabia Mtn و لیسه IBیا دیپلوم  IB، آمادگی DESAو  DSAتست گزینش  اوراق قابل ویرایش/قابل دانلود درخواستی  

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

صندوق ورودی ایمیل و داشبورد فامیلی درخواستی خود را ها مکرراً برای با خبر شدن از آخرین وضعیت درخواست و اطالعیه .7

 بررسی مکرر ایمیل و ورود به درخواستی وظیفه شماست چک کنید.

مکرراً چک کردن ایمیل  خود نتایج خود را چک کنید.  ، با ورود به داشبورد فامیلی درخواستی2023)مارچ،  24کشی )در روز قرعه  .8

 خود و داشبورد انتخاب مکتب وظیفه شماست. 

هلت اعالن شده در مکتوب انتخاب که از طریق ایمیل ارسال خواهد شد،  چنانچه متقاضی برای پروگرامی قبول شده باشد، تا تاریخ م  .9

تواند در شوند چون متعلم نمی های دیگر رد می زمانی که چوکی پذیرفته شود، انتخاب  در داشبورد آنالین بپذیرد یا رد کند.باید آن را 

 نام کند. دو مکتب یا پروگرام مختلف ثبت

شوند. سایت هر مکتب اعالن میمقرر در ویب های مهلت. تاریخنام کنیددر مکتب ثبتبرای پذیرفتن چوکی خود تا تاریخ مهلت مقرر   .10

چوکی او گرفته شده/ خود   نام نکند مکتب ثبت  سایت مکتب در قرر اعالن شده در مکتوب انتخاب یا در ویبهر متقاضی که تا مهلت م

زمانی که چوکی ذریعه والدین یا   شود.به خود رد شده و به متقاضیان لیست انتظار به ترتیبی که در لیست انتظار قرار دارند داده می

نام را پیدا نکردید، والدین وظیفه ثبت  سایت مکتب مهلت پذیر نیست. چنانچه در ویبکانخود به خود رد شود، گرفتن دوباره چوکی ام

 ها با مکتب به تماس شوند. دارند برای اطالع از این تاریخ

 سایت انتخاب مکتب مراجعه نماییدلطفا به ویب  جهت بدست آوردن معلومات بیشتر،
choice-http://www.dekalbschoolsga.org/school / 
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