
 

PASHTO 

 چټک حقایق  -کال لپاره پرانستې نوم لیکنه  2023د 

 بجې  4:00د مازدیګر  10کال د فبرورۍ  2023د   –بجې  9:00د سهار  6کا د جنورۍ   2023د   پر وخت غوښتنلیکونه:

 اړینه ده چې ټول غوښتنلیکونه آنالین وسپارل شي. د وخت دې واټن په جریان کې د ټولو اړینو اسنادو سره سپارل شوي غوښتنلیکونه پر وخت دي.  
 دی /https://dekalbschoolsgac.scriborder.comپه غوښتنلیک

 یادښت:

 ټولې خبرتیاوې یوازې د ایمېل له الرې3. 

 د خپل غوښتنلیک ایمېل او د ډاشبورډ پیغامونه بیابیا چیک  4.

 

 

 

 نوي کاروونکي باید نوی حساب پرانیزي 1.

 ایمېل ادرس چمتو کړئ  اعتبار وړ یو د 2.

 وئک

 لريشتون choice-www.dekalbschoolsga.org/schoolپه د ښوونځي انتخاب ویب پاڼه  

 سیاحتي سفرونه د مجازی یا مخامخ سفر معلوماتو لپاره د ښوونځي ویب پاڼه وګورئ  د ښوونځي

 بجو څخه وروسته 5:00د مازدیګر له   2023مارچ  24یوازې د ایمېل له الرې استول شوي:  د الټرۍ پایلې

به یوازې هغه  دوهم او/یا دریم انتخابونه الټرۍ کې اداره کیږي. 24به د مارچ د لومړي انتخابونه ** د هرې برنامې کټګورۍ لپاره یوازې 
 وخت په الټرۍ کې اداره کیږي که چیرې د انتظار لیست له پای ته رسیدو څخه وروسته اضافي څوکۍ شتون ولري. 

ناوخته  بجو پورې منل کیږي.  4:00د مازدیګر  2023اګست  25بجو څخه تر  4:01د ماسپښین له  0232فبروري  10د  ناوخته غوښتنلیکونه
 هغه وخت پروسس شي چې څوکۍ د انتظار لیست له پای ته رسیدو وروسته شتون ولري. یوازېغوښتنلیکونه به  

 ځانګړې برنامې 

 بجې.  4:00مه د مازدیګر  10کال د فبرورۍ   2023د  ‑ټاکلی وخت  د الٹری انتخاب د څوکۍ شتون پراساس دی. ( SB10) 10د مشرانو د جرګې بل

 باید:  غوښتونکيد هنرونو لومړني ښوونځي څخه د اورېدا  Dekalbد هنرونو عالي ښوونځي او د  Dekalbد 
 واد ښوونځي د انتخاب آنالین غوښتنلیک وسپاریلومړی:  

 د اورېدا غوښتنلیک پاکټ مستقیم ښوونځي ته وسپاري.  دوهم:
  څخه ډاونلوډ کړي.. /http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochuresبڼه د ډکولو وړ غوښتنلیک په  pdfپه 

 . عالي ښوونځي باید: Jr ،MLKیا  Druid Hill ،Tuckerلپاره د ټولګیو لپاره د لیسانس نړیوال پروګرامونو9-12د 
 د ښوونځي د انتخاب آنالین غوښتنلیک وسپاري.   لومړی:

 برنامه وړاندې کوونکي هر ښوونځي ته په جال توګه وسپاري.  IBغوښتنلیک پاڼې د  IBپه یوه ایمېل کې د   دوهم:
  څخه ډاونلوډ کړي.. /http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochuresبڼه د ډکولو وړ غوښتنلیک په  pdfپه 

برنامې ویډیو مرکه ډاونلوډ  Magnetعالي ښوونځي د  Arabia Mountainباید د   برنامې غوښتونکي: Magnetعالي ښوونځي د  Arabia Mountainد 

 موندل کیدی شي./brochures-and-choice/forms-http://www.dekalbschoolsga.org/schoolالرښوونې په نکي وړاندیز بشپړ کړي. او د ښوو

په مستقیم ډول  بڼه غوښتنلیک ډاونلوډ او چاپ کړئ. **غوښتنلیک باید  pdfڅخه په http://www.deca.dekalb.k12.ga.usله  ابتدایي کالج اکاډمۍ: Dekalbد 

DECA .ته واستول شي 

د غوښتنه وکړی /https://dekalbschoolsgac.scriborder.comپورې 10کال د فبرورۍ  2023د کارمند زده کوونکي د تبادلې غوښتنلیک ټول کارمندان باید د 

 غوښتنلیکونه د جون له لومړۍ نیټې وروسته د بشري منابعو لخوا د استخدام تصدیق پراساس د تصویب لپاره پروسس کیږي.  ESTښوونیز کال لپاره د  23-24

 موږ سره اړیکه ونیسۍ

 678-676-0050   :ړ تلیفون ته زنګ ووهئ د مالتبجو پورې 5:00بجو څخه د ماسپښین  9:00د سهار له 

 school_choice@dekalbschoolsga.orgایمېل:  

 ښوونځیو ته مستقیم زنګ ووهئ  د ښوونځي معلومات:
 678-676-1333  ترانسپورت:
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