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 متداول  سواالت

 

 است؟  وقت چی 2023-2024 تعلیمی سال برای مکتب انتخاب آزاد نامثبت

 بعدازچاشت 4:00 ،2023 فبروری، 10 جمعه تا ازچاشتقبل 9:00 ،2023 جنوری، 6
 

 دهم؟ درخواست توانممی کجا

 موجود هستند.   /mhttps://dekalbschoolsgac.scriborder.coها در درخواستی •

 توانید آنالین درخواست دهید.شما صرفاً می •

 است؟  والدین حساب  داشتن به ضرورت مکتب انتخاب پروگرام برای درخواست جهت آیا

 .کنند ایجاد حساب یک باید والدین  تمام بلی،

 

 مکتب یک متعلم من  طفل اگردهم؟ درخواست مکتب انتخاب پروگرام برای توانممی باشد خانگی مکتب یا شخصی مکتب یک متعلم من طفل اگر
 دهم؟ درخواست  مکتب انتخاب پروگرام برای توانممی باشد  خانگی مکتب یا شخصی

 .باشد DeKalb کانتی تحصیلی ناحیه ساکن آن  از بعد و آزاد نامثبت  وقت در باید طفل قانونی سرپرست یا ولی. بلی

 

 کنم؟  پست را کنندهاثبات  اسناد و درخواستی توانممی آیا

 هایپاکت. شد خواهند  DeKalb کانتی تحصیلی ناحیه والام جز اسناد تمامی. شوند ارسال  آنالین باید درخواستی اسناد و هادرخواستی تمام. خیر
 D.E.S.A ،12- (9 صنوف( )المللی بین  لیسانس) International Baccalaureate هایپروگرام ،Arabia Mountain جذب پروگرام برای  درخواستی

 هایپاکت. گردند اپلود مکتب هر برای درخواستی پاکت روی  مندرج معلومات طبق  و شده پر باید( 12-9 صنوف)D.S.A و ( 8-4 صنوف)
 .نمایید پیدا /brochures-and-choice/forms-https://www.dekalbschoolsga.org/school در توانیدمی را کاغذی درخواستی

 

 شد؟ خواهند ارائه مکتب انتخاب هایپروگرام کدام 2023-2024 تعلیمی سال در

 کارمند،  متعلم انتقال درخواست ،Arabia Mountain لیسه کاری تکنالوژی مسیر و جذب پروگرام جمله از شد خواهند ارائه هاامپروگر تمام
 International زبان، دو وری غوطه ، مجلس251 الیحه ،Ronald McNair کشف یادگیری اکادمی ،Coralwood/Hawthorne همکاری

High Achiever Magnet ،Baccalaureate (موفق بسیار اشخاص جذب)، Special Interest Magnet (خاص عالقمندی جذب) ، Montessori، 
 (.مایه درون) Theme و سنا 10 الیحه

 

 دهم؟ درخواست  مکتب انتخاب پروگرام یک از بیش برای توانممی آیا

 حال، این با. دهید درخواست است شرایط واجد شده منتشر  بودن شرایط  واجد معیارات بربنیاد تان اوالد که پروگرامی هر برای توانیدمی شما بلی،
 داده اشتراک اولیه کشیقرعه در  کتگوری هر اول  هایانتخاب  تنها همچنان،. دارد وجود انتخاب محدودیت یک مکتب انتخاب پروگرام هر برای

 .شد خواهند انجام یابند خاتمه هایانتظارلیست تمامی اینکه از بعد خالی جای وجود صورت در سوم و دوم انتخاب برای  هاکشیقرعه. شد خواهند

 

 کنم؟ پیدا را مکتب انتخاب پروگرام هر برای بودن شرایط واجد الزامات توانممی کجا از

 با /choice/programs-https://www.dekalbschoolsga.org/school در یدتوانمی را مکتب انتخاب پروگرام هر  برای بودن شرایط واجد
 .نمایید پیدا پروگرام هر معلومات کردن  بررسی

 

 کنم؟ پیدا بیشتری معلومات 2024-2023 مکتب انتخاب مورد در توانممی کجا 

 دارند  وجود choice-www.dekalbschoolsga.org/school در بیشتر معلومات
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 کنم؟  ارسال و شروع را آنالین درخواستی یک توانممی  قسمچی

آنالین انتخاب مکتب شوید  سایت درخواستیبا استفاده از کمپیوتر شخصی یا لپ تاپ وارد ویب  •

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com / 

 )شروع ورود به سیستم( را انتخاب نمایید. ”START LOGIN“برای دادن درخواست باالی تَب  •

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

 )متعلم وابسته( کلیک کنید   Associate Studentبرای افزودن یک متعلم به پروفایل خود، باالی تَب آبی رنگ   •

 کلیک کنید  )شروع درخواست(  Begin Applicationبرای اینکه یک درخواست را برای متعلم شروع کنید، باالی تَب سبز رنگ  •

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

هر پروگرام اپلود شوند. )یعنی اطالعنامه، سند تولد(. این مورد فقط در مورد متعلمین  اسناد مورد ضرورت باید برای درخواستی •

 کند.جدید صدق می

 درج خواهد شد.  بعد از اتمام پروسه تایید وضعیت درخواستی متعلم روی درخواستی •

 ها در مورد وضعیت درخواست در داشبورد برای والدین درج خواهند شد. همچنان در صورت ضرورت اطالعیه •

ایت مکتب و در این آدرس  ستست گزینش موجود در ویب )ابتدایی و لیسه( موظف هستند که درخواستی DeKalbمتقاضیان هنرستان   •

brochures-and-choice/forms-www.dekalbschoolsga.org/school/ .را پر کنند 

کاغذی دیگر که در  باید یک درخواستی International Baccalaureateهای متقاضیان واجد شرایط پروگرام •

brochures-and-choice/forms-www.dekalbschoolsga.org/school/  وجود دارد را پر کنند 

  شوند  /https://dekalbschoolsgac.scriborder.comستان باید وارد سایت والدین/سرپر •
 

 باشم؟ داشته آدرس ایمیل یک باید مکتب انتخاب پروگرام یک برای دادن درخواست جهت آیا

 سوورد حتمی است. شما باید به حساب ایمیل خود دسترسی داشته باشید.بلی. برای ایجاد یک حساب آنالین داشتن یک ایمیل آدرس و پ •
 

 کنم؟  بررسی را انتخاب و  درخواست وضعیت قسمچی

 / https://dekalbschoolsgac.scriborder.comآنالین انتخاب مکتب به این آدرس شوید  سایت درخواستیوارد ویب  •

 گیرد.کشی صورت می نجام قرعهبعد از اتمام پروسه تایید وضعیت درخواست به روزرسانی خواهد شد. که معموال چند هفته قبل از ا •
 

 کنم؟ پر را خوددرخواستی قسمچیکنم ابقا صنف یک در  را من طفل بخواهم اگر

نیست، لطفا یک ایمیل حاوی  DeKalbپذیرد. اگر طفل شما متعلم ناحیه تحصیلی کانتی  آنالین ابقا در یک صنف را نمی  درخواستی •

ارسال کنید. اگر طفل شما  school_choice@dekalbschoolsga.orgاطالعیه از طرف مکتبی که ابقا را پذیرفته است را به این آدرس 

دهند ابقا را پذیرفته است را به است، لطفا َسنَد مربوطه از طرف مکتب که نشان می DeKalbمتعلم ناحیه تحصیلی کانتی 

school_choice@dekalbschoolsga.org  از مدیر مکتب درخواست کنید َسنَد تایید را به  یاایمیل کنید

school_choice@dekalbschoolsga.org .ارسال کند 
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 کنم؟  ویرایش را خود انتخابی هایگزینه یا  معلومات قسمچی  درخواستی ارسال از بعد

آنالین انتخاب مکتب به این آدرس شوید   سایت درخواستیبا استفاده از کمپیوتر شخصی یا لپ تاپ وارد ویب  •

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/    در داشبورد فامیل باالی پنسل در طرف چپ نام متعلمی که خواهان ویرایش آن هستید

 توانید ویرایش کنید.کلیک کنید. هر چیزی که در پروفایل متعلم وجود دارد را می

 ایجاد  مهلت آخرین حال این با نمایید، اضافه را دیگری مکتب/پروگرام هایانتخاب  و شده خود  درخواستی وارد  توانید می  شما •
 .باشد می  بعدازچاشت 4:00 ساعت ، 2023 فبروری، 10 تغییر

 

 شوم؟ تماس به باید  کسی چه با پروگرام معلومات یا درخواست پشتیبانی دریافت رایب

 help@scribsoft.comایمیل پشتیبانی تخنیکی تفاضا  •

 موجود است /choice/programs-https://www.dekalbschoolsga.org/schoolمعلومات پروگرام در  •

باشد تلیفون: بعدازچاشت فراهم می  5:00ازچاشت الی  قبل 9:00، از ساعت 2023اپریل،  14، الی 2023جنوری،  6از  پشتیبانی تلیفونی •

 school_choice@dekalbschoolsga.orgیا ایمیل:   0050-676-678

 معلومات مکتب: مستقیما با مکتب به تماس شوید  •
 

 شوند؟می پذیرفته دیرهنگام درخواستهای وقت چی

. شوند می  پذیرفته 2023 آگوست، 25 بعدازچاشت 4:00 الی ، 2023 فبروری، 10 بعدازچاشت، 4:01 ساعت از دیرهنگام هایدرخواستی
 باشد داشته وجود  خالی چوکی انتظار لیست متعلمین  و منتخب متعلمین شدن گیر  جای و کشیقرعه انجام از بعد  که صورتی در تنها

 هایدرخواست برای  جای تعیین مورد  در مکتب انتخاب دفتر. گرفت  خواهند  قرار پروسس و بررسی مورد  دیرهنگام هایدرخواستی
 .شد نخواهند داده اثر ترتیب ها انتخاب به 2023 آگوست،  25: ازظهر بعد 4:00 ساعت از بعد. گرفت خواهد  تماس والدین با  دیرهنگام

 

 شوند؟می  انتخاب قسمچی  مکتب انتخاب پروگرام یک  در اشتراک برای متعلمین

/ مقاله دادن بربنیاد  انتخاب های پروسه بربنیاد  یا اتومات تصادفی کشیقرعه  یک با تعلیمی دوره سطح و پروگرام به  نظر متعلمین
 .شوند می  انتخاب( DESA & DSA) گزینش تست یا ،(IB Prep & IB DP) مصاحبه

 

 گیرند؟می  صورت مکتب انتخاب پروگرام هایکشیقرعه وقت چی

 لیسه 2023 مارچ، 20

 متوسطه مکتب 2023 مارچ، 21

 ابتدایی  مکتب 2023 مارچ، 23

 .گرفت خواهد صورت بیشتر هایکشیقرعه ضرورت، صورت در •

 .شوند می ایمیل بعدازچاشت 5:00 ساعت از بعد  2023 مارچ، 24 تاریخ  در نتایج •
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 شد؟ خواهند مطلع قسم چی والدین

 متعلم معلومات. تند هس مشاهده قابل نیز درخواستی داشبورد  پیام صندوق در که  شد، خواهند  ارسال ایمیل طریق  از فقط هااطالعیه تمام
 باید  کشیقرعه وضعیت بررسی برای والدین بعدازچاشت، 5:00 ساعت از  بعد  2023 مارچ، 24 تاریخ در. شد  نخواهد  اعالن تلیفونی

 .کنند  بررسی انتخاب  نتایج از اطالع برای را خود  ایمیل یا شوند  /https://dekalbschoolsgac.scriborder.com  وارد 

 

 بپذیرم؟ را دهش تعیین چوکی باید آیا
 

 متعلم به چوکی نشوند، پذیرفته هاانتخاب  کاری روز  5 ظرف چنانچه . کنند  رد  یا بپذیرند  را خود  کشیقرعه هایانتخاب باید  والدین بلی،
 .شد  خواهد  داده صف  در بعدی

 

 کنم؟ نامثبت مکتب انتخاب پروگرام مکتب سایت در  پیشنهادی چوکی برای باید  وقت چی پروگرام، یک برای شدن انتخاب صورت  در
 

 مکتب سایتوب به باید  مکتب  در نامثبت مهلت  تاریخ از اطالع برای والدین انتظار، لیست یا کشیقرعه از شدن انتخاب از بعد 
 چوکی  نکنند، نامثبت  مکتب  طرف از شده تعیین مقرر مهلت تا والدین چنانچه .شوند تماس به مکتب با یا کنند مراجعه شده انتخاب

 .شد  خواهد  پیشنهاد  انتظار لیست در بعدی متعلم به و شد  خواهد  رد 

 

 کند؟می پیدا خاتمه مکتب انتخاب یها پروگرام برای چوکی پیشنهادات وقت چی

 .شد  خواهند  پر  هاچوکی  2023 آگوست، 25 بعدازچاشت، 4:00 ساعت تا

 

 بود؟ خواهد فراهم مکتب انتخاب هایپروگرام برای ترانسپورت آیا

 Themeهای انتخاب مکتب پیروی خواهند شد. برای متعلمینی که برای مکتب برای پروگرام DeKalbاز بیشتر پالیسی فعلی ترانسپورت کانتی 

School پروگرام ،High Achiever Magnet و لیسه ،Arabia Mountain  ای فراهم خواهد بود.  شوند سرویس ترانسپورت شاتل/ماهوارهانتخاب می

ترانسپورت  Theme. برای متعلمین مکتب ابتدایی /choice/transportation-schoolسایت موجود است:  /اوقات ترانسپورت در این ویبتقسیم 

 678-676-1333رانسپورت:  تدهند. های دیگر ترانسپورت ارائه نمیباشد. پروگرامای فراهم میمحله
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