
 

 حقایق جدی  –  2023نام آزاد ثبت

 بعدازچاشت 4:00سر ساعت   2023فبروری،   10  –ازچاشت قبل  9:00سر ساعت  2023جنوری،   6   های به موقع:درخواستی 

 الزاماها شوند.  ارسال تمام درخواستیهایی که همراه با تمام اسناد مورد ضرورت در این پنجره زمانی ارسال شوند به موقع گفته میدرخواستی
 باشد. بصورت آنالین می

 /https://dekalbschoolsgac.scriborder.comدر   درخواستی 
 نوت:

 شوندها صرفاً از طریق ایمیل ارسال میتمام اطالعیه3. 

 خود را  های ایمیل و داشبورد درخواستیهر از گاهی پیام 4. 

 کاربران جدید باید یک حساب جدید باز کنند   .1

 ارائه دهید معتبریمیل آدرس ا .2

 چک کنید

 choice-www.dekalbschoolsga.org/schoolدر    ویب سایت انتخاب مکتب

 سایت مکتب مراجعه نمایید برای بدست آوردن معلومات در مورد تورهای مجازی یا حضوری به ویب تورهای مکتب  

 بعدازچاشت  5:00بعد از ساعت  2023  مارچ،24شوند: ایمیل ارسال می صرفاً از طریق  نتایج قرعه کشی

تنها در صورتی که بعد از اتمام  اشتراک داده خواهند شد. مارچ  ام  24کشیهر کتگوری پروگرام در قرعه  هایانتخاب   اولین**فقط
 کشی اشتراک داده خواهند شد.در قرعه هاانتخاب   و/یا سومین  دومینلیست انتظار چوکی اضافی باقی بماند  

شوند. بعدازچاشت پذیرفته می   4:00ساعت   2023آگوست،  25بعدازچاشت الی  4:01ساعت  2023فبروری، 10 از های دیرهنگامدرخواستی 
 در صورتی که بعد از اتمام لیست انتظار چوکی اضافی وجود داشته باشد ترتیب اثر داده خواهند شد.  تنهاهای دیرهنگام درخواستی 

 های خاص پروگرام

 بعدازچاشت 4:00سر ساعت  2023فبروری،    10  -مهلت  چوکی خالی. وجود داشتن   بربنیاد کشی انتخاب قرعه ( SB10سنا ) 10الیحه  

 ( باید: 4-7)صنوف   DeKalbهنرستان ابتدایی  و  (  8-12)صنوف   DeKalbهنرستان لیسه  برای   متقاضیان تست گزینش 
 و درخواستی آنالین انتخاب مکتب را ارسال کنند :  ام1
 پاکت درخواستی تست گزینش را مستقیما به مکتب تسلیم نمایند.  :ام2

 .  دانلود کنید  /http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures پی دی اف درخواستی قابل پر کردن را در 

 باید:  MLK Jrیا  Druid Hills ،Tuckerهای برای لیسه )لیسانس بین المللی(  International Baccalaureateهای پروگرام 9-12صنوف 
 آنالین انتخاب مکتب را ارسال کنند.درخواستی  :ام1
 را در یک ایمیل بصورت مجزا برای هر مکتب ارسال کنند. IBدرخواستیصفحات   :ام2

 .  دانلود کنید  /http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochuresپی دی اف درخواستی قابل پر کردن را در  

نامه معلم را و توصیه Arabia Mountainباید مصاحبه تصویری پروگرام جذب لیسه   :Arabia Mountainمتقاضیان پروگرام جذب لیسه  

 پیدا نمایید.  /brochures-and-choice/forms-http://www.dekalbschoolsga.org/school توانید درها را میتکمیل نمایند. طرزالعمل

دانلود نموده و پرینت بگیرید ** درخواستی باید  http://www.deca.dekalb.k12.ga.usدرخواستی را در   :DeKalbاکادمی کالج زودهنگام 

 تسلیم داده شود.  DECAمستقیما به  

درخواست  /https://dekalbschoolsgac.scriborder.comدر  2023فبروری،  10تمامی کارمندان باید تا  درخواستی انتقال متعلم کارمند 

 اثر داده خواهند شد. ذریعه منابع بشری ترتیب  24-23علیمی جون بربنیاد تایید اشتغال به کار برای سال ت 1بعد از  ESTهای درخواستی دهند 

 با ما به تماس شوید

 678-676-0050بعدازچاشت تلیفون:   5:00 –ازچاشت قبل  9:00 پشتیبانی تلیفونی

 school_choice@dekalbschoolsga.org:  ایمیل

 مستقیما با مکاتب به تماس شوید   معلومات مکتب:
 678-676-1333  ترانسپورت:

DARI 
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