
PASHTO 

 پوښتنې شوې پوښتل زیاتې

 

 ده؟ کله لیکنه نوم پرانیسته انتخاب ښوونځي د 2024-2023 د

 پورې  بجو 4:00 ماسپښین د 2023 فبروري 10 تر څخه بجو 9:00 له سهار د 2023 جنوري 6 د
 

 شم؟  کولی وړاندې غوښتنلیک ځای کوم زه

 شتون لري/border.comhttps://dekalbschoolsgac.scriغوښتنلیکونه په  •

 تاسو یوازې آنالین غوښتنلیک وړاندې کولی شئ.  •

 لرم؟ اړتیا ته حساب والدین د زه لپاره  کولو وړاندې غوښتنلیک د لپاره برنامې انتخاب ښوونځي د ایا

 .کړي جوړ حساب یو باید والدین ټول هو،

 

 ښوونځي کورني د یا ښوونځي خصوصي د ماشوم زما چې حال پداسې کړم وړاندې غوښتنلیک لپاره برنامې انتخاب ښوونځي د چې شم کولی زه ایا
 د  یا ښوونځي خصوصي د ماشوم زما چې حال پداسې کړم وړاندې غوښتنلیک لپاره برنامې انتخاب ښوونځي  د چې شم کولی زه ایاوي؟ کوونکی زده

 وي؟ کوونکی زده ښوونځي کورني

 اوسنی ولسوالۍ  ښوونځي کاونټي Dekalb د وروسته هغې له  او کې وخت په لیکنې نوم پرانیستې د باید سرپرست قانوني یا والدین ماشوم د. هو
 .وي اوسیدونکی

 

 واستوم؟  کې ډاګ په اسناد ړيمالت او غوښتنلیک شم کولی زه ایا

 د  Arabia Mountain د. وګرځي ملکیت ولسوالۍ ښوونځي  کاونټي Dekalb د به اسناد ټول. شي وسپارل آنالین باید اسناد اړین او غوښتنلیکونه ټول. نه
Magnet ،(ټولګی 9-12 د) برنامو لیسانس نړیوال د برنامې، AD.E.S. .او(  4- 8) د کڅوړې اضافي غوښتنلیکونو د لپاره D.S.A  (12 -9  ټولګي )باید 

 شي کیدی موندل دلته کڅوړې غوښتنلیک  کاغذي د. شي اپلوډ او بشپړ سم سره ښودنې شوې ورکړل د کې کڅوړې غوښتنلیک  د لپاره ښوونځي هر د
brochures-and-choice/forms-https://www.dekalbschoolsga.org/school/ . 

 

 شي؟ وړاندې کې جریان په کال ښوونیز 2024-2023 د به برنامې کومې انتخاب ښوونځي د

 د برنامه، غوښتنې نقلولو د کارمندانو د برنامه، Magnet او تګالرې ټیکنالوژۍ کیریر ښوونځي عالي Arabia Mountain د مولپش برنامې ټولې
Coralwood/Hawthorne د برنامه، شراکت د Ronald McNair تعمق د ژبې ګونی دوه د برنامه، 251 بل کور د برنامه، اکاډمۍ کړې  زده کشف د 

 د مشرانو د مونټیسوري، برنامه، Magnet ګټو ځانګړو  د برنامه، High Achiever Magnet د برنامه،( IB) لیسانس نړیوال د برنامه، راوړلو السته
 .کیږي وړاندې برنامې اړه په موضوع  هغې د او  10 بل جرګې

 

 کړم؟ وړاندې غوښتنلیک لپاره  برنامو انتخاب ښوونځي د ډیرې څخه یوې د شم کولی زه ایا

. وي وړ ماشوم ستاسو بنسټ پر معیارونو وشوی  خپاره وړتوب د چې لپاره کومې د کړئ وړاندې غوښتنلیک لپاره برنامې هغې هر د شئ کولی تاسو هو،
 په به انتخابونه انتخاب  لومړي د یوازې  الندې کټګورۍ هرې د همچنان،. لري شتون حد انتخاب د لپاره برنامې انتخاب ښوونځي هر د  هرصورت، په

 د چې دې له وروسته  لري شتون څوکۍ افياض چې کیږي ترسره کې حالت هغه په الټري انتخاب دریم او دوهم د. کیږي وړاندې کې  الټري ابتدایي
 .وي رسیدلي ته پای لیستونه ټول انتظار

 

 شم؟ موندلی چیرته اړتیاوې وړتیا د لپاره برنامې هرې د انتخاب ښوونځي د زه

 د جزئیاتو د برنامې هرې د کې /choice/programs-olhttps://www.dekalbschoolsga.org/scho په  وړتیا لپاره برنامې هرې د انتخاب ښوونځي د
 .شي کیدی موندل الرې له بیاکتنه

 

 شم؟  کولی ترالسه ځای کوم له معلومات نور اړه په انتخاب ښوونځي د 2024-2023 د

 choice-www.dekalbschoolsga.org/school لري شتون لنک دې په معلومات نور
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PASHTO 
 سپارم؟ وئی او کړم پیل غوښتنلیک آنالین شم کولی څنګه زه

ته د ډیسټاپ یا لپ ټاپ کمپیوټر کارولو  /https://dekalbschoolsgac.scriborder.comد ښوونځي انتخاب آنالین غوښتنلیک ویب پاڼې •

 له الرې ننوځئ. 

 " ټب غوره کړئ. Start LOGINد غوښتنلیک وړاندې کولو لپاره " •

 ټول والدین باید د نوي غوښتنلیک سیسټم لپاره حساب جوړ کړي.  •

 )زده کونکي همګام کړئ( ټب باندې کلیک وکړئ  Associate Studentپه خپل پروفایل کې د زده کونکي اضافه کولو لپاره د نیلي رنګ  •

 ک پیل کړئ( ټب باندې کلیک وکړئ )غوښتنلی Begin Applicationد زده کونکي لپاره د غوښتنلیک پیل کولو په خاطر د شین رنګ   •

 )غوښتنلیک پیل کړئ( کلیک کړي.  Begin Applicationد ډیری برنامو لپاره د غوښتنلیک وړاندې کولو په خاطر والدین باید هر ځل د شین رنګ ټب  •

 ه نویو زده کونکو باندې تطبیق کیږي.د هرې برنامې غوښتنلیک لپاره باید اړین اسناد اپلوډ شي. )لکه د راپور کارت، د زیږون سند(. دا یوازې پ  •

 د زده کونکي د غوښتنلیک وضعیت به په غوښتنلیک کې څرګند شي کله چې تایید بشپړ شي. •

 د اړتیا په صورت کې د غوښتنلیک د وضعیت په اړه والدینو ته یادداشتونه به هم په ډاشبورډ کې اعالن شي.  •

ځی( غوښتنلیک وړاندې کوونکي اړتیا لري چې د اورېدا غوښتنلیک هم د د هنرونو ښوونځي )ابتدایي او عالي ښوون DeKalbد  •

 له الرې بشپړ کړي. ./brochures-and-choice/forms-www.dekalbschoolsga.org/schoolښوونځي په ویب پاڼې او

هغه غوښتونکي چې د نړیوال لیسانس برنامو لپاره وړتیا لري باید یو اضافي کاغذي غوښتنلیک بشپړ کړي کوم چې  •

 شتون لري /brochures-and-choice/forms-.org/schoolwww.dekalbschoolsgaپه

  لنک ته ننوځي/https://dekalbschoolsgac.scriborder.comوالدین/سرپرستان باید  •

 

 لرم؟  اړتیا ته آدرس ایمېل لپاره کولو  وړاندې غوښتنلیک د لپاره برنامې  انتخاب ښوونځي د زه ایا

 د آنالین حساب جوړولو لپاره د ایمېل درس او پټنوم ته اړتیا ده. تاسو باید خپل ایمېل حساب ته السرسی ولرئ. هو.  •

 

 وګورم؟  وضعیت انتخاب او غوښتنلیک  د شم کولی څنګه زه

 له الرې دښوونځي انتخاب آنالین غوښتنلیک ویب پاڼې ته ننوځئ./https://dekalbschoolsgac.scriborder.comد  •

 کله چې تایید بشپړ شي نو د غوښتنلیک حالت تازه شي. دا معموال د الټرۍ د پیل څخه څو اونۍ مخکې ترسره کیږي.  •
 

 وساتم؟ ماشوم خپل غواړم چیرېزه که کړم بشپړ غوښتنلیک خپل شم کولی څنګه زه

کاونټي ولسوالۍ اوسنۍ زده کونکی نه وي نو   DeKalbآنالین غوښتنلیک به د ټولګي د کچې ایسارېدنه ونه مني. که ستاسو ماشوم په موجوده وخت کې د  •

ته یو ایمېل وسپارئ چې د ښوونځي څخه خبرتیا چمتو کړي چې ایسارېدنه تصویب شوې.   school_choice@dekalbschoolsga.orgمهرباني وکړئ 

کاونټي ښوونځي ولسوالۍ زده کوونکی وي نو مهرباني وکړئ د ایمېل له الرې د  DeKalbکه چیرې ستاسو ماشوم اوس مهال د 

د   یاته هغه سندونه واستوئ چې دا څرګندونه کوي چې ایسارېدنه تصویب شوې school_choice@dekalbschoolsga.orgښوونځي څخه

 ته واستوي.school_choice@dekalbschoolsga.orgمدیر څخه غوښتنه وکړئ چې د تصویب سند 
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PASHTO 
 کړم؟ ترمیم غورتوبونه انتخاب د یا معلومات وروسته سپارلو د غوښتنلیک د چې شم کولی څنګه زه

د ډیسټاپ یا لپ ټاپ کمپیوټر په کارولو سره، د ښوونځي انتخاب آنالین غوښتنلیک ویب پاڼې ته  •

د کورنۍ ډاشبورډ کې د هغه زده کونکي د نوم په چپ طرف کې په پنسل باندې کلیک  /lbschoolsgac.scriborder.comhttps://dekaد 

 تاسو کولی شئ د زده کونکي پروفایل کې هر څه ترمیم کړئ.  وکړئ چې تاسو یې ترمیمول غواړئ.

 د نیټه وروستۍ بدلونونو د هرصورت په کړئ، اضافه انتخابونه ښوونځي د/برنامه  اضافي ترڅو ننوځئ ته غوښتنلیک خپل شئ کولی تاسو •
 .ده بجو  4:00 د ماسپښین د 10 فبرورۍ د کال 2023

 

 ونیسم؟ اړیکه سره چا له لپاره معلوماتو برنامې یا مالتړ غوښتنلیک د باید زه

 help@scribsoft.comد غوښتنلیک تخنیکي مالتړ ایمیل   •

 شتون لري/choice/programs-https://www.dekalbschoolsga.org/school د برنامې معلومات په •

بجو پورې شتون لري. د   5بجو څخه د ماسپښین تر   9:00پورې د سهار له  2023اپریل  14څخه تر   6کال د جنوري له  2023د  د تلیفون له الرې مالتړ  •

 school_choice@dekalbschoolsga.orgیا ایمېل آدرس:   678-676-0050تلیفون شمېره: 

 ته مستقیم زنګ ووهئ  د ښوونځي معلومات: ښوونځي  •

 

 کیږي؟  منل کله غوښتنلیکونه شوي ځنډ

. شي  ومنل پورې بجو  4:00 تر ماسپښین د 25 اګست د کال 2023 د  څخه بجو 4:01 له ماسپښین د 10 فبرورۍ د کال 2023 د به غوښتنلیکونه ځنډېدلي
 او شي ترسره الټري ابتدایي چې دې له وروسته ولري شتون څوکۍ اضافي چې کله  شي پروسس او  بیاکتنه وخت هغه یوازې به غوښتنلیکونه ځنډېدلي

 په کولو پرځای ځای د غوښتنلیکونو ځنډېدلي د به دفتر  انتخاب ښوونځي د. شي ځای په ځای کونکي زده لیست انتظار د او کونکي زده شوي غوره ټول
 بجې  4:00 ماسپښین د  ،25 اګست د کال 2023: کیږي ترسره  نه وروسته څخه وخت الندې د به غورتوبونه. ونیسي اړیکه سره والدینو اړه

 

 کیږي؟  غوره لپاره ګډون د کې برنامه انتخاب ښوونځي د څنګه کونکي زده
( DESA & DSA) اورېدا د اړوند پورې برنامې او کچې ټولګي د یا ،(IB DP او پریپ IB) مرکې/  مقالې یا الټري اتوماتیک  تصادفي د کونکي زده

 .کیږي غوره مخې  له پروسې انتخاب  د پراساس

 

 کیږي؟ ترسره کله الټرۍ برنامې انتخاب ښوونځي د

 ښوونځی عالي 2023 مارچ 20

 ښوونځی منځنی 2023 مارچ 21

 ښوونځی ابتدایي 2023 مارچ 23

 .شي ترسره الټرۍ اضافي  به کې صورت په اړتیا د •

 .شي واستول الرې له ایمېل د وروسته بجو 5:00 له ماسپښین د 2023 مارچ 24 په به پایلې •
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PASHTO 
 شي؟ خبر څنګه به ینوال

 د به معلومات کونکو  زده د. کیږي لیدل هم کې بکس  پیغام د ډاشبورډ غوښتنلیک د  چې کوم شي، واستول  الرې له ایمېل  د یوازې به خبرتیاوې ټولې
  باید والدین وروسته څخه بجو 5:00 له ماسپښین د ،2023 مارچ 24 په. کیږي ورکول نه الرې له تلیفون

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ وګوري ایمېل خپل پارهل پایلو انتخاب د یا وګوري حالت الټري د ترڅو  ننوځي ته. 

 

 ومنم؟  تخصیصونه څوکۍ د چې لرم اړتیا زه ایا
 

 به  څوکۍ نو شي منل ونه کې ورځو کاري 5 په انتخابونه چیرې  که . کړي رد  یې یا ومني انتخابونه الټرۍ د  خپلې د  باید  والدین هو،
 .شي ورکړل  ته کونکي زده راتلونکي کې لیکه په

 

 وړاندیز کولو پرځای ځای څوکۍ د کې ساحه ښوونځي برنامې انتخاب ښوونځي د چې  لرم اړتیا کله زه نو شم غوره لپاره برنامې کومې د چیرې که
 وکړم؟ لیکنه نوم لپاره

 

 په ترڅو ووهي زنګ ته ښوونځي یا وکړي مراجعه ته پاڼې ویب ښوونځي شوي ټاکل د باید والدین وروسته،  کیدو غوره څخه لیست انتظار یا الټرۍ د
 لیکنه نوم دننه کې نیټه شوې ټاکل لخوا ښوونځي د والدین چیرې که. کړي معلومه نیټه وروستۍ لیکنې نوم د لپاره انتخاب ښوونځي د کې ښوونځي

 .شي کړای وړاندې به ته کونکي زده راتلونکي موجود کې لیست انتظار  په او شي رد به څوکۍ نو کړي نه ترسره

 

 ورسیږي؟  ته پای کله وړاندیزونه کولو پرځای ځای څوکۍ د به لپاره برنامو انتخاب ښوونځي د

 .شي ډکې  پورې بجو 4:00 تر مازدیګر د 2023 اګست 25 په به څوکۍ

 

 شي؟ چمتو ترانسپورت  به لپاره برنامو انتخاب د ښوونځي د ایا

ښوونځي لپاره غوره   Themeکاونټي د ترانسپورت تر ټولو وروستۍ تګالره تعقیب شي. هغه زده کونکي چې د   Dekalbد ښوونځي انتخاب برنامو لپاره به د  

عالي ښوونځی ته به د ستیالیت/شټل ټرانسپورټ خدمت چمتو   Arabia Mountain( برنامې زده کوونکو او د Magnetشوي، د عالي السته راوړونکې مقناطیس )

ابتدایي ښوونځي زده کونکو ته به د ګاونډ   Theme. د  /choice/transportation-schoolه الندې ویب پاڼه کې شتون لري:  /شي. د ټرانسپورټ مهال ویش پ 

 678-676-1333ترانسپورت:  ترانسپورت چمتو کیږي. نورې ټولې برنامې د ترانسپورت خدمات نه وړاندې کوي. 
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