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 Theme معلومات مکاتب

 

 آدرس Themeمکتب 

ساعات کاری  
 Themeکننده مکاتب تغذیه تاریخ و زمان تور  مکتب

 .Edward Lمکتب ابتدایی 

Bouie Sr . 

  – صنوف:  قبل از مهدطفل 
5 

5100 Rock Springs Road 
Lithonia, GA 30038 

 (678) 676-8202 

 صبح 7:45

- 
 بعدازچاشت  2:15

برای اطالع از آخرین  
معلومات و تورهای مکتب به  

سایت مکتب مراجعه  ویب 
 نمایید 

Browns Mill ES 
Fairington ES 
Flat Rock ES 

Murphey Candler ES 

 .Narvie Jمکتب ابتدایی 

Harris 

  – صنوف:  قبل از مهدطفل 
5 

3981 McGill Drive 
Decatur, GA 30034 

 (678) 676-9202 

 صبح 7:50
- 

 بعدازچاشت  2:15

برای اطالع از آخرین  
معلومات و تورهای مکتب به  

سایت مکتب مراجعه  ویب 
 نمایید 

Chapel Hill ES 
Cedar Grove ES 

Oak View ES 

 Marbutمکتب ابتدایی 

  – صنوف:  قبل از مهدطفل 
5 

5776 Marbut Road 
Lithonia, GA 30058 

 (678) 676-8802 

 صبح 7:30

- 
 بعدازچاشت  2:05

برای اطالع از آخرین  
معلومات و تورهای مکتب به  

سایت مکتب مراجعه  ویب 
 نمایید 

Panola Way ES 
Stoneview ES 
Woodridge ES 

 Oakcliffمکتب ابتدایی 

  – صنوف:  قبل از مهدطفل 
5 

3150 Willow Oak Way 
Doraville, GA 30340 

 (678) 676-3102 

 صبح 7:45
- 

 بعدازچاشت  2:15

برای اطالع از آخرین  
معلومات و تورهای مکتب به  

سایت مکتب مراجعه  ویب 
 نمایید 

Cary Reynolds ES 
Doraville United ES 

Hightower ES 

 Robert Shawمکتب ابتدایی 

  – صنوف:  قبل از مهدطفل 
5 

385 Glendale Road 
Scottdale, GA 30079 

 (678) 576-6002 

 صبح 7:45

- 
 بعدازچاشت  2:15

برای اطالع از آخرین  
معلومات و تورهای مکتب به  

سایت مکتب مراجعه  ویب 
 نمایید 

Allgood ES 
Dunaire ES 

Indian Creek ES 
Jolly ES 

Rowland ES 

 Wynbrookeمکتب ابتدایی 

  – صنوف:  قبل از مهدطفل 
5 

440 Wicksbury Way 
Stone Mountain, GA  30087 

 (678) 676-5002 

 صبح 7:45
- 

 بعدازچاشت  2:15

برای اطالع از آخرین  
معلومات و تورهای مکتب به  

سایت مکتب مراجعه  ویب 
 نمایید 

Pine Ridge ES 
Princeton ES 

Rock Chapel ES 
Shadow Rock ES 

 Championمکتب متوسطه 

 8 –  6صنوف:   

5265 Mimosa Drive 
Stone Mountain .GA  

30087 
 (678) 875-1502 

 صبح 8:50
- 

 بعدازچاشت  3:50

برای اطالع از آخرین  
معلومات و تورهای مکتب به  

سایت مکتب مراجعه  ویب 
 نمایید 

 DeKalbتمامی مکاتب متوسطه 

 



 Themeتاریخچه مکتب سنتی 
آغاز به کار نمود و به عنوان یک گزینه تعلیمی برای والدین و متعلمین  1996در سال  DeKalbناحیه تحصیلی کانتی  Themeپروگرام مکتب سنتی 

شود. این پروگرام بربنیاد انتظارات باال، مشارکت اولیا و عالقه به تعقیب نمودن تجارب  کند که توسط عملکرد تحصیلی گذشته محدود نمی عمل می 
 ،Edward L. Bouie, Sr)درون مایه( است از جمله  Themeی چندین مکتب سنتی دارا  DeKalbباشد. ناحیه تحصیلی کانتی انگیز مییادگیری چالش 

Marbut، Narvie J. Harris، Oakcliff, Robert Shaw، Wynbrook مکاتب ابتدایی سنتی ،Theme   و مکتب متوسطه سنتیTheme  Champion    که
 اند. واقع شده  DeKalb، Georgiaدر نواحی مختلف کانتی 

 Themeمکتب سنتی های مولفه 
های منحصر به فردی که جهت برآورده ساختن ضروریات  مکتبی در یک جامعه محلی است که به دلیل داشتن ویژگی  Themeیک مکتب سنتی 

ند.  کمتعلمین و والدین طراحی شده است متعلمین ابتدایی را از مکاتب مجاور یا در سطح مکتب متوسطه از سراسر ناحیه تحصیلی به خود جذب می 
ای جامع در یک محیط بسیار ساختارمند برای متعلمین فراهم  به این دلیل طراحی شده است که یک پروگرام تعلیم بین رشته Themeمکتب سنتی 

کنندگان فعالی  باشد اشتراک های مطالعاتی و قرار گرفتن در معرض یک زبان خارجی می کند. متعلمین در یک پروگرام چالشی که بشمول پروژه 
شود. والدین بخش حیاتی این های عملی نیازمند حل مسئله و تفکر نقاد می تر و پروژه تند. یک رویکرد تعلیمی فرادرسی منجر به وظایف تحقیقاتیهس

 کنند. کنند و از مکتب حمایت می می پروگرام هستند چون در جهت تقویت این پروگرام تعلیمی کوشش 

 Themeمکاتب تغذیه کننده برای مکتب ابتدایی سنتی 
گیرند. مکاتب ابتدایی در جامعه محلی که بیشترین در اصل از مکاتبی که دارای محدودیت فضا هستند متعلم می Themeمکاتب ابتدایی سنتی 

کننده کاهش یابد، نام در مکتب تغذیه ه میزان ثبتکنند. چنانچعمل می  Themeکننده مکاتب ابتدایی ضرورت را به کمک دارند به حیث مکاتب تغذیه
از   Themeگیرد. مکتب متوسطه  عمل کند. این تصمیم ساالنه صورت می  Themeتواند به عنوان محل تغذیه یک مکتب کننده دیگر نمیمکتب تغذیه

 گیرد. متعلم می DeKalbسراسر ناحیه تحصیلی 

 Themeمشخصات ویژه یک مکتب سنتی  
 مشارکت اولیا  الزامی بودن •
 تاکید بر مضامین اصلی  •
 استندردها و انتظارات تحصیلی باال •
 قرار گرفتن در معرض یک زبان خارجی  •
 ضابطه رفتاری سختگیرانه  •
 حتمی بودن پوشیدن یونیفرم /ضابطه پوشش سختگیرانه •
 تاکید بر تفکر نقاد و حل مسئله  •
 پروگرام خواندن اتومات )مکاتب ابتدایی( •
 های تابستانی خواندن و ریاضیات فعالیت ضروری بودن  •
 انگیزضروری بودن وظایف روزانه خانه چالش  •
 های تدریس خصوصی پروگرام •
 تعلیم مبتنی بر فعالیت  •
 گذاری دفترهای پالن •
 ای تعلیم بین رشته •

 Themeهای مکتب سنتی  طرزالعمل 
 باشند  نام داشتهرود که یک تعهد یک ساله ثبت از والدین و متعلمین انتظار می  •
 بعد از پذیرفته شدن، متعلم باید در اولین روز مکتب برای حفظ جای خود در مکتب حضور پیدا کند •
ساعات خدمات مشارکت اولیا را سپری نمایند. اگر خواهر و برادرها همزمان در   Themeنام شده در یک مکتب والدین باید برای متعلمین ثبت •

نام کنند، والدین برای دریافت اعتبار ساعات خدمات مشارکت اولیا باید در هر  ثبت  Themeویک مکتب متوسطه  Themeیک مکتب ابتدایی 
 % ساعات خدمات مشارکت اولیا را سپری نمایند 50یک از این مکاتب 

 اند را بپوشند نام کرده که در آن ثبت  Themeمین باید یونیفرم تعیین شده مکتب متعل •
باشد که بشمول گذراندن ساعات خدمات مشارکت اولیا و  می  Themeنام مشروط به مراعات کردن مقررات و الزامات مکتب ادامه دادن به ثبت  •

 باشدحضور متعلم در مکتب می 
 رین شکل در حد توان خود انجام تمام وظایف کار مکتب به بهت  •
 منظم و به موقع در مکتب حضور یافت. پرهیز از خروج بیش از حد  •
 ترک صحن مکتب وقت خاتمه یافتن روز مکتب یا بعد از اشتراک در یک فعالیت مجاز مکتب  •
 داشتن رفتار مناسب در شان مکتب  •
 ادامه دهند  Themeتوانند به اشتراک در پروگرام مکتب نام کردند و وضعیت خوبی دارند می متعلمینی که در حال حاضر در مکتب ثبت  •
  Themeنام آزاد برای یک مکتب نام پر نشود، متعلم باید در دوره بعدی ثبترد شود یا تا تاریخ معین ثبت Themeوقتی یک جا در مکتب  •

 دوباره درخواست دهد

آمیز در مکتب مستفید خواهد شد. در صورتی که این شروط مراعات  تجربه موفقنام شده از یک ها مراعات شوند متعلم ثبت وقتی که این طرزالعمل 
 نشوند، متعلم موظف خواهد بود به مکتب منطقه خانه خود برود. 

 



 نگاه مختصر به پروسه انتخاب 
های موجود باشد،  اگر تعداد متقاضیان بیشتر از تعداد چوکی شوند. از طریق یک پروسه انتخاب اتومات انتخاب می  Themeمتقاضیان مکتب سنتی 

های موجود باشد، ناحیه تحصیلی  شوند در یک لیست انتظار قرار داده خواهند شد. اگر تعداد متقاضیان کمتر از تعداد چوکی متعلمینی که انتخاب نمی
های ارسال شده بعد از مهلت مقرر مورد  پذیرد. در این شرایط، درخواستی می Themeمتقاضیان واجد شرایط را در مکتب  تمامی  DeKalbکانتی 

 ای دریافت خواهند کرد. متقاضیان انتخاب شده و واقع در لیست انتظار بعد از انجام پروسه اتومات انتخاب اطالعیه  بررسی قرار خواهند گرفت.

 Themeدادن درخواست برای یک مکتب  واجد شرایط بودن برای 
کننده  نام کرده و ساکن مناطق مکتب ابتدایی تغذیهتمامی متعلمین فعلی، مکاتب شخصی و خانگی، که در صنوف قبل از مهدطفل تا پنجم ثبت  •

Theme  نام در مکاتب ابتدایی سنتی  کشی و درخواست برای ثبت هستند، واجد شرایط اشتراک در قرعهTheme  باشند. آنها باید تا شده می تعیین
 آنالین انتخاب مکتب را تکمیل و ارسال نموده باشند.  مهلت مقرر یا قبل از آن درخواستی

 

توانند هستند می  DeKalbنام کرده و ساکن ناحیه تحصیلی کانتی ثبت  8و   7، 6تمامی متعلمین فعلی، مکاتب شخصی و خانگی، که در صنوف  •
آنالین انتخاب مکتب را تکمیل و   درخواست دهند. آنها باید تا مهلت مقرر یا قبل از آن درخواستی Themeنام در مکتب متوسطه سنتی برای ثبت 

 ارسال نموده باشند. 
 

اب خواهد بود که والدین در طول  واجد شرایط اشتراک در پروسه انتخ Themeنام شده در یک مکتب  به شرطی خواهر و برادر متعلمین ثبت •
 تعیین شده باشد.  Themeنام در مکتب پر کرده باشد، و متعلم واجد شرایط ثبت  Themeمکتب  نام آزاد برای این متعلم یک درخواستی دوره ثبت 

 

خواهر و برادر متعلمینی که به این مکتب  نام نخواهند شد؛ اما کننده ثبتزمانی که مکتبی دیگر تغذیه کننده نباشد، متعلمین جدید این مکتب تغذیه •
 نام کنند. تعیین شده ثبت  Themeتوانند در مکتب گردند میبرمی

 ساعات کاری و سال تعلیمی مکتب 
های خصوصی  ها و تدریس های روز طوالنی، فعالیت مشابه نظام تعلیمی است. پروگرام  Themeدر تمام ساعات کاری و تقویم تعلیمی مکاتب سنتی 

 اختیاری ممکن است فراهم باشند. 

 ترانسپورت 
  Themeوالدین، لطفا متوجه باشید که ترانسپورت برای متعلمین مکتب ابتدایی پیروی خواهند شد.  DeKalbاز بیشتر پالیسی فعلی ترانسپورت کانتی 

تعیین شده همچنان فراهم  Themeاز محله خود تا مکاتب  Themeفعلی برقرار خواهد بود. ترانسپورت برای متعلمین مکتب ابتدایی   با ساختار
با ساختار فعلی برقرار خواهد بود. در جریان سال تعلیمی جاری، متعلمین مکتب   Champion Themeخواهد بود. ترانسپورت به مکتب متوسطه 

 ای راپور خواهند داد. های منتخب سوار شدن ماهوارهبه موقعیت  Champion Themeپورت به مکتب متوسطه متوسطه برای ترانس

 Themeخواهر و برادرهای متعلمین مکتب 
نام در همان اند در صورتی امکان ثبت نام کردهثبت 7و  6، 4خواهر و برادرهای متعلمینی که در حال حاضر فقط در صنوف قبل از مهدطفل تا  

شته  نام درخواست داده باشد و چوکی خالی موجود باشد. اگر جایی برای خواهر و برادر وجود نداباشد که والدین بری ثبت مکتب برای آنها فراهم می 
لطفا متوجه باشید که این شرط  کشی انتخاب شده است در لیست انتظار قرار خواهد گرفت. باشد، هر خواهر و برادر به ترتیبی که متعلم در قرعه 

ق  نام کردند یا متقاضیان دیرهنگام صدثبت 8و    5در مورد متقاضیان قبل از مهدطفل یا متقاضیان خواهر و برادری که در حال حاضر در صنف  
 کند. نمی

دهند، اشخاصی که تاریخ تولد یکسانی دارند اگر یکی از خواهر برادرها  خواهر و برادرهایی که برای مکتب و دوره تعلیمی یکسان درخواست می 
انتخاب شود و چوکی خالی موجود باشد، با تصمیم والدین/سرپرست به عنوان جایگیری همزمان در نظر گرفته خواهند شد. این وظیفه  

دهد« و معلومات  درخواست می  Themeقید کند »خواهر و برادر در حال حاضر برای یک مکتب  لدین/سرپرست است که در درخواستیوا
 درخواستی برای هر خواهر و برادر را تکمیل کند. 

نام درخواست  ی که برای ثبت شود این شرط برای تمام انواع خواهر و برادرهایباعث می  عدم اعالن نوع وضعیت خواهر و برادر در درخواستی 
کشی اشتراک داده خواهد شد. برای  نام در قرعه دهند حذف شود. خواهر و برادر به حیث یک متعلم درخواست دهنده مجزا برای ثبت می

پری  یی را خانههای مجزابرخورداری از اولویت خواهر و برادری، والدین باید برای تمام خواهر و برادرها در حساب والدین یکسان درخواستی 
 نمایند. 

کند که این ولی )والدین( سرپرست  شود که در خانوار یکسانی زندگی می»خواهر و برادر« شامل اعضای فامیلی میبربنیاد اهداف این شرط یک 
 شود. اسناد قانونی باید ارائه شوند. قانونی آن تلقی می 

 



 اطفال کارمندان تمام وقت 
کند که ولی سرپرستی یا سرپرست قانونی او کارمند تمام وقت ناحیه تحصیلی است. این شروط در مورد  تنها در مورد طفلی صدق می شروط ذیل 

 کنند.های قبل از مهدطفل صدق نمیپروگرام

ی یا سرپرست قانونی او  باشند، طفلی که ولی سرپرست های جذب می و پروگرام Themeزیر که در مورد مکاتب   4و  3های با توجه به پرگراف 
یا اگر طفل دارای پروگرام تعلیم فردی  کارمند تمام وقت ناحیه تحصیلی است مجاز است به مکتبی که ولی یا سرپرست قانونی او شاغل است ؛ 

«(IEP» است به ناحیه تحصیلی که می ) تواند به درستیIEP  .نام شدن طفل در جریان قرار  دفتر گزینش متعلم باید قبل از ثبت  طفل را اجرا کند برود
نه گیرد. ترانسپورت توسط ناحیه فراهم نخواهد شد. پرداخت فیس حتمی نیست حتی اگر کارمند و طفلش ساکن ناحیه تحصیلی دیگری باشند. این گزی 

 باشد. تنها برای کارمندان مکتب فراهم می

باشند، طفلی که ولی سرپرستی یا سرپرست قانونی او  های جذب می و پروگرام Themeزیر که در مورد مکاتب   4و  3های با توجه به پرگراف 
ای که در آن ولی یا سرپرست قانونی کننده مکتبکارمند تمام وقت ناحیه تحصیلی است مجاز است به مکتب دیگری واقع در الگوی عمودی تغذیه 

کارمندان   طفل را اجرا کند برود.  IEPتواند به درستی ( است به ناحیه تحصیلی که می «IEPیا اگر طفل دارای پروگرام تعلیم فردی )»ت؛ شاغل اس
کننده محل کار کارمند بروند. کارمندی که عالقه دارد از فرصت  کننده واقع در الگوی عمودی تغذیه توانند به مکاتب الگوی تغذیه دفتر مرکزی می 

اوقات منتشر و صادر شده از جانب مدیر عمومی که بطور منطقی الزامات  مستفید شود باید مطابق با تقسیم  شریح شده در این زیرپرگراف ت 
های  اوقات بشمول حال استخدامیکند به دفتر گزینش متعلم اطالع دهد؛ به شرطی که چنین تقسیمگذاری ناحیه تحصیلی و مکاتب را تعیین میپالن
کنند و به شرطی که برای در برگرفتن تمامی کارمندان فعلی واجد  اوقات مطابقت می شان با چنین تقسیمی شود که به واسطه تاریخ استخدامجدید

هم  اوقات به حد الزم تا تاریخ تصویب این پالیسی تعدیل شود. ترانسپورت توسط ناحیه فرااولین سال اجرای چنین تقسیم 24-2023شرایط سال تعلیمی 
یه  نخواهد شد. پرداخت فیس حتمی نیست حتی اگر کارمند و طفلش ساکن ناحیه تحصیلی دیگری باشند. متعلمینی که مجاز هستند به مکتب الگوی تغذ

تب و ناحیه  نام شده باقی بمانند باید از استندردهای رفتاری، حضور و نظم و انضباط مورد تایید مککننده بروند برای اینکه اجازه داشته باشند ثبت 
 تبعیت کنند.

کشی اشتراک نموده و تمام پروسیجرهای پذیرش مربوط به  کنند باید در قرعه اقدام می  Themeمتعلمینی که طبق این شرط برای رفتن به یک مکتب  
لش ساکن ناحیه تحصیلی  آن مکتب را مراعات نمایند. ترانسپورت توسط ناحیه فراهم نخواهد شد. پرداخت فیس حتمی نیست حتی اگر کارمند و طف

 دیگری باشند. 

   Themeروند درخواست برای مکتب 
دفتر  آنالین پر کنید یا در  یک درخواستی  http://yourchoicedekalb.orgبا استفاده از یک کمپیوتر شخصی، کمپیوتر کتابخانه محلی در 

 آنالین درخواست دهید.  های انتخاب مکتب پروگرام

( را  والدین/سرپرست قانونی وظیفه دارد تا مهلت مقرر جهت تکمیل درخواست کاپی تمام اسناد )َسنَد اثبات سکونت، سند تولد، اطالعنامه و غیره
شما تکمیل   کننده تا مهلت مقرر برای دفتر انتخاب مکتب ارسال نشوند درخواستی ارسال/اپلود نماید. تا زمانی که تمامی اسناد اثبات  درخواستی  همراه 
 خواهند شد.  DeKalbتمامی اسناد ارسالی جز اموال ناحیه تحصیلی . شودنمیتلقی 

نکردند باید َسنَد اثبات سکونت )بِل های گاز، برق، آب فعلی، قرارداد ِگروی یا کرایه به نام  نام ثبت  DeKalbمتقاضیانی که در ناحیه تحصیلی کانتی 
بِل های تلیفون، صورت حساب بانکی، بِل های تلویزیون کیبلی، و غیره به عنوان َسنَد اثبات سکونت قابل  ولی یا سرپرست قانونی( ارائه دهند. 

 قبول نیستند. 

دهند جهت تکمیل روند  نام نکردند و برای صنوف قبل از مهدطفل الی اول درخواست می ثبت  DeKalbتمامی متقاضیانی که در ناحیه تحصیلی کانتی 
 درخواست باید کاپی برابر اصل سند تولد را ارائه دهند. 

کنند جهت تکمیل روند درخواست  تحصیل می  1 –  7وف نام نکردند و در حال حاضر در صن ثبت  DeKalbمتقاضیانی که در ناحیه تحصیلی کانتی 
 باید یک کاپی از آخرین اطالعنامه خود ارائه دهند. 

 کشی / انتخاب اتوماتپروسه قرعه 

بیشتر باشد    Themeکننده برای تمام صنوف در یک مکتب بینی شده موجود در مکاتب تغذیه های پیشچنانچه تعداد درخواستها از تعداد چوکی 
شوند.  انتخاب می DeKalbاز طریق یک پروسه انتخاب اتومات در مجتمع تعلیمی و اداری ناحیه تحصیلی کانتی  Themeان مکتب متقاضی 

در صورتی که شوند تا زمانی که تمام متقاضیان جای گیر شوند در لیست انتظار قرار داده خواهند شد.  نام انتخاب نمیمتقاضیانی که برای ثبت 
مات صحیح انجام نشود، مجددا پروسه انتخاب اتومات اجرا خواهد شد و ممکن است انتخاب اولیه یا نمبر لیست انتظار بعد از  پروسه انتخاب اتو

 . اتمام تغییر کند
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 هاتوزیع چوکی 

 Themeمکاتب ابتدایی 
 شود. ، هر صنف تعیین میThemeها برای هر مکتب کشی تعداد مجموعی چوکیهر سال قبل از برگزاری قرعه 

های موجود جای داده  کنند در چوکی تحصیل می  5 – پالیسی هیئت اداری، اطفال کارمندان تمام وقت مکتب که در صنوف مهدطفل  JBCCبربنیاد 
 چوکی خالی وجود نداشته باشد، متقاضیان در لیست انتظار قرار خواهند گرفت.  خواهند شد. اگر برای اطفال تمام کارمندان

نام دارای بیشترین بربنیاد مکاتبی که به دلیل داشتن محدودیت فضا یا بیشترین تعداد ثبت Themeهای موجود برای هر مکتب ابتدایی تعداد چوکی 
. سه کتچوری از جمله کارمندان، خواهر و برادرها، و آزاد وجود دارد که متعلمین  شوندکننده توزیع میضرورت به کمک هستند بین مکاتب تغذیه 

شود به ترتیبی که آنها در طول پروسه  گیرند. هر متقاضی که جایی به او داده نمی ها جای می کشی در آن در طول پروسه انتخاب تصافی قرعه
های انتخاب در مورد پروگرام قبل از مهدطفل صدق  واهد گرفت. این طرزالعمل کشی انتخاب شدند در لیست انتظار قرار خانتخاب تصافی قرعه 

 کنند. نمی

 Themeمکتب متوسطه 
 شوند. ها برای هر دوره تعلیمی مشخص می کشی تعداد مجموع چوکی هر سال تعلیمی قبل از انجام قرعه 

های خالی وجود داشته باشد  کنند هرگاه چوکی تحصیل می  6 –  8نوف  پالیسی هیئت اداری، اطفال کارمندان تمام وقت مکتب که در ص JBCCبربنیاد 
 ها جای داده خواهند شد. اگر برای اطفال تمام کارمندان چوکی خالی وجود نداشته باشد، متقاضیان در لیست انتظار قرار خواهند گرفت. در آن 

% مجموع جمعیت صنف ششم مکتب  50شود تا ه می فیصد برابری چوکی صنف ششم اختصاص داد Themeبرای هر جمعیت مکتب ابتدایی 
های موجود در مکتب متوسطه مناطق خانه خود را پر  را تشکیل دهند. متقاضیان سهمیه آزاد صنف ششم نصف دیگر چوکی  Themeمتوسطه 

وسطه منطقه خانه خود را پر  های موجود مکتب مت خواهند کرد. برای اینکه به متقاضیان صنف هفتم و هشتم این امکان داده شود که نصف چوکی 
های موجود مکتب متوسطه مناطق خانه  شود. متقاضیان سهمیه آزاد صنف هفتم و هشتم نصف دیگر چوکی% استفاده می50-%50کنند از سهمیه  

جمله کارمندان گیرند از ها جای می کشی متعلمین در آن خود را پر خواهند کرد. چهار کتگوری وجود دارد که در طول پروسه انتخاب قرعه 
Theme خواهر و برادرهای متعلمین ،Theme  نام شده، متعلمین در حال حاضر ثبتTheme  نام شده و متقاضیان سهمیه آزاد. جاهای خالی  قبال ثبت
Theme  مانده بربنیاد بیشترین  های باقیهای خالی نامتوازن باشند؛ چوکی شوند. اگر تعداد چوکی کننده توزیع میو آزاد بین مکاتب متوسطه اشتراک

های خالی  ها توزیع خواهند شد. اگر تعداد متقاضیان از تعداد چوکی نامیضرورت به کمک به دلیل داشتن محدودیت فضا یا بیشترین تعداد ثبت 
 ت خواهد گرفت. کشی/انتخاب تصادفی صوربیشتر باشد، پروسه قرعه  Themeکننده برای تمامی صنوف در یک مکتب بینی شده مکتب تغذیه پیش

 لیست انتظار 
مانده که در طول پروسه انتخاب اتومات برای جایگیری انتخاب نشدند به ترتیبی که متقاضی در پروسه  ها، متقاضیان باقیبعد از پر شدن تمام چوکی 

شتری خالی شوند، آنها با متقاضیان واقع  های بی کشی چوکی گیرند. اگر بعد از انجام قرعه شود در لیست انتظار قرار می کشی می انتخاب اتومات قرعه 
کشی/انتخاب تصادفی اتومات  کننده( پر خواهند شد. لیست انتظار از تاریخ انجام پروسه قرعه در لیست انتظار تعیین شده )هر صنف، هر مکتب تغذیه

انتخاب مکتب نگهداری خواهند شد. بعد از تاریخ های قابل استفاده خواهد بود. لیست انتظار در دفتر پروگرام   2023آگوست،   25تا  Themeمکاتب 
در تمام    Georgiaهای ایالتی در مورد پروگرام قبل از مهدطفل با این حال، بربنیاد طرزالعمل   جایی به متعلمین داده نخواهد شد. 2023آگوست،  25

 های خالی وجود داشته باشد به متقاضیان قبل از مهدطفل واقع در لیست انتظار جای داده خواهد شد. سال تعلیمی هر گاه چوکی 

 رسانی پروسه اطالع 
ی تکمیل  یک اطالعیه ارسال خواهد شد. این اطالعیه والدین را از پروسیجرهای ضرور  Themeکشی مکتب برای متقاضیان انتخاب شده در قرعه

های  نام را انجام ندهند، نام طفل از لیست صنف حذف خواهد شد. طرزالعملسازد. اگر به هر دلیلی والدین/سرپرستان پروسه ثبت انتخاب مطلع می 
 شوند. ذیل در مورد تمامی متعلمینی که برای حضور در یک پروگرام انتخاب مکتب انتخاب شدند تطبیق می 

 است را برآورده نکرده باشد، جای تعیین شده متعلم رد  نام در صنفی که متقاضی برای آن انتخاب شده تقا برای ثبتچنانچه متعلمی الزامات ار
 به متقاضی واجد شرایط بعدی در لیست انتظار پیشنهاد خواهد شد.  شود. چوکی می

  برای حفظ جای خود باید در روز اول مکتب به مکتب  متعلمینTheme  های خالی به متقاضی بعدی در لیست  تعیین شده بروند. چوکی
 انتظار داده خواهد شد. 

 



  2025 -2024توانند برای سال تعلیمی متعلم جدیدی پذیرفته نخواهد شد. متعلمینی که انتخاب نشدند می  2023آگوست،   25بعد از تاریخ  
های  در تمام سال تعلیمی هر گاه چوکی   Georgiaهای ایالتی در مورد پروگرام قبل از مهدطفل بربنیاد طرزالعمل  دوباره درخواست دهند.  

ای شامل  متعلمین لیست انتظار اطالعیه  از مهدطفل واقع در لیست انتظار جای داده خواهد شد. خالی وجود داشته باشد به متقاضیان قبل 
دریافت خواهد کرد. متقاضیان آنالین و کاغذی   2024 - 2023کشی تصادفی اتومات نمبر لیست انتظار خود در زمان پروسه انتخاب قرعه 

 های انتخاب مکتب مشاهده کنند. نالین پروگرامتوانند وضعیت لیست انتظار خود را با ورود به حساب آمی

 نام پروگرام باید جای پیشنهاد شده در یک پروگرام را بپذیرند یا رد کنند.متقاضیان انتخاب شده تا مهلت ثبت 

 سلب مسئولیت 

ها، این حق را برای خود قائل است که هر نوع اظهارات در این بروشور در رابطه با قوانین، پالیسی DeKalb (DCSD)ناحیه تحصیلی کانتی 
 ها را بدون اطالع قبلی یا تعهد تغییر دهد.های درسی و دوره ها، پروگرامها، تاریخهای پروگرام، پروسیجر طرزالعمل 

DCSD  نشده در هر پروگرام انتخاب مکتب جای دهد.  شرایط پیش بینی این حق را برای خود قائل است که متعلمین را به دالیل 

 شود. عدم مطالعه کردن این بروشور باعث معاف شدن والدین و متعلمین از مراعات مقررات و الزامات مندرج در آن نمی 

استگاه ملی، معلولیت، یا ناتوانی در  بدین منوال است که بربنیاد سن، جنسیت، نژاد، رنگ، مذهب، خو DeKalbپالیسی هیئت اداری تعلیم کانتی 
 شود. ها تعلیمی یا استخدام خود علیه هیچ شخصی تبعیض قائل نمی ها، فعالیت پروگرام

 

 


