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 ښوونځیو معلومات  Themeد 
 

Theme  د سفر نیټې او وختونه  د ښوونځي ساعتونه  ادرس  ښوونځی 

(  Feederفیډر ) Themeد 
 ښوونځي 

Edward L. Bouie Sr  .
 ابتدایي ښوونځی 

  – ټولګي:  د وړکتون دمخه 
 ټولګي  5

5100 Rock Springs   سړک 
Lithonia, GA 30038 

(678) 676-8202 

 بجې  7:45د سهار 

- 

 بجې  12:15د ماسپښین 

د تازه معلوماتو او د ښوونځي 
سفرونو لپاره د ښوونځي ویب پاڼه  

 وګورئ

Browns Mill  ابتدایي ښوونځی 
Fairington  ابتدایي ښوونځی 
Flat Rock  ابتدایي ښوونځی 

Murphey Candler  ابتدایي
 ښووڼخی 

Narvie J. Harris   ابتدایي
 ښوونځی 

  – ټولګي:  د وړکتون دمخه 
 ټولګي  5

3981 McGill Drive 
Decatur, GA 30034 

(678) 676-9202 

 بجې  7:50د سهار 

- 

 بجې  12:15د ماسپښین 

ښوونځي د تازه معلوماتو او د 
سفرونو لپاره د ښوونځي ویب پاڼه  

 وګورئ

Chapel Hill  ابتدایي ښوونځی 
Cedar Grove ابتدایي ښوونځی 

Oak View  ابتدایي ښوونځي 

Marbut  ابتدایي ښوونځی 

  – ټولګي:  د وړکتون دمخه 
 ټولګي  5

5776 Marbut  سړک 
Lithonia, GA 30058 

(678) 676-8802 

 بجې  7:30د سهار 

- 

 بجې 2:05د ماسپښین 

د تازه معلوماتو او د ښوونځي 
سفرونو لپاره د ښوونځي ویب پاڼه  

 وګورئ

Panola Way  ابتدایي ښوونځی 
Stoneview ابتدایي ښوونځی 
Woodridge  ابتدایي ښوونځی 

Oakcliff  ابتدایي ښوونځی 

  – ټولګي:  د وړکتون دمخه 
 ټولګي  5

3150 Willow Oak Way 
Doraville, GA 30340 

(678) 676-3102 

 بجې  7:45د سهار 

- 

 بجې 2:15د ماسپښین 

د تازه معلوماتو او د ښوونځي 
سفرونو لپاره د ښوونځي ویب پاڼه  

 وګورئ

Cary Reynolds ابتدایي ښوونځی 
Doraville United  ابتدایي
 ښوونځی 

Hightower  ابتدایي ښوونځی 

Robert Shaw   ابتدایي
 ښوونخی 

  – ټولګي:  د وړکتون دمخه 
 ټولګي  5

385 Glendale سړک 
Scottdale, GA 30079 

(678) 576-6002 

 بجې  7:45د سهار 

- 

 بجې 2:15د ماسپښین 

د تازه معلوماتو او د ښوونځي 
سفرونو لپاره د ښوونځي ویب پاڼه  

 وګورئ

Allgood  ابتدایي ښوونځی 
Dunaire  ابتدایي ښوونځی 

Indian Creek  ابتدایي ښوونځی 
Jolly  ابتدایي ښوونځی 

Rowland  ابتدایي ښوونځی 

Wynbrooke   ابتدایي
 ښوونځی 

  – ټولګي:  د وړکتون دمخه 
 ټولګي  5

440 Wicksbury Way 
Stone Mountain, GA  30087 

(678) 676-5002 

 بجې  7:45د سهار 

- 

 بجې 2:15د ماسپښین 

معلوماتو او د ښوونځي د تازه 
سفرونو لپاره د ښوونځي ویب پاڼه  

 وګورئ

Pine Ridge  ابتدایي ښوونځی 
Princeton  ابتدایي ښوونځی 

Rock Chapel  ابتدایي ښوونځی 
Shadow Rock  ابتدایي ښوونځی 

Champion  ابتدایي ښوونځی 

 8 - 6ټولګي:   

5265 Mimosa Drive 

Stone Mountain .GA  30087 
(678) 875-1502 

 بجې  8:50د سهار 

- 

 بجې 3:50د ماسپښین 

د تازه معلوماتو او د ښوونځي 
سفرونو لپاره د ښوونځي ویب پاڼه  

 وګورئ
 ټول منځني ښوونځي  Dekalbد  

 



 د دودیز تیم ښوونځي مخینه 
کې پیل شوې او د هغو والدینو او زده کونکو لپاره د تعلیمي انتخاب په توګه کار  1996ښوونځي برنامه په  themeکاونټي ښوونځي ولسوالۍ د دودیز  Dekalbد 

و سره عالقه لرلو کوي کوم چې د مخکیني اکاډمیک فعالیت لخوا محدود ندي. دا برنامه د لوړو هیلو، د والدینو ښکیلتیا او د ننګونې زده کړې تجربې تعقیبول
 Edward L. Bouie, Sr., Marbut, Narvie J. Harris, Oakcliff, Robert Shaw, Wynbrooke Tradition- alکاونټي ښوونځي ولسوالۍ د  Dekalbپراساس ده. د 

Theme  ابتدایي ښوونځیو پشمول اوه دودیزTheme  ښوونځي لري او دChampion Traditional Theme  منځنی ښوونځی پهGeorgia  کې دDekalb و  په بیالبیل
 سیمو کې موقعیت لري. 

 ښوونځي اجزا  Themeد دودیز 
شوي د   ښوونځی په ټولنه کې یو داسې ښوونځی چې د خپلو بې ساري ځانګړتیاو له امله چې د زده کونکو او والدینو اړتیاو پوره کولو لپاره ډیزاین themeدودیز 

 themeولسوالۍ څخه د منځني ښوونځي په کچه زده کوونکي راجلبوي. دودیز  شاوخوا ښوونځیو څخه د ابتدایي زده کړې زده کوونکي یا د ټولې ښوونځي 
تعلیمي برنامه  ښوونځی د دې لپاره رامنځته شوی چې زده کونکو ته په خورا جوړښت شوي چاپیلایر کې هراړخیز، د پوهې د ګڼ شمیر اړخونو پورې اړه لرونکې  

ل ګډون کونکي دي چې پکې د کور مطالعې پروژې او د نړۍ ژبې سره مخ کیدل شامل دي. د هر درس  وړاندې کړي. زده کونکي په یوه ننګونکي برنامه کې فعا
تقادي فکر ته اړتیا  په جریان کې د ډیری اکادمیک څانګو کارولو لپاره د الرښوونو طریقه د ډیرو څیړنو متمرکز دندې او په السي پروژو کې د ستونزو حل او ان 

 همه برخه ده ځکه چې دوی د ښوونیز پروګرام د پیاوړتیا او ښوونځي ته د مرستې چمتو کولو لپاره کار کوي. لري. والدین د پروګرام یوه م

 ښوونځی  Theme( ښوونځیو لپاره ابتدایي دودیز Feederد فیډر )
چې د مرستې  دودیز ابتدایي ښوونځي په عمده ډول د هغو ښوونځیو څخه زده کونکي جلبوي چې د ځای محدودیتونه لري. په سمدستي ټولنه کې ابتدایي ښوونځي

کنه کمه شي نو  فیډر  ( ښوونځي په توګه کار کوي. که چیرې د فیډر ښوونځي نوم لیFeederښوونځیو لپاره د فیډر ) themeلپاره خورا لوی اړتیا لري دودیز 
کاونټي ښوونځي ولسوالۍ   Dekalbمنځنی ښوونځی د  themeفیډر سایټ په توګه کار ونکړي. دا پریکړه هر کال ترسره کیږي. د  themeښوونځي ممکن نور د 

 څخه زده کونکي استقبالوي. 

 ښوونځي ځانګړي ځانګړتیاوې Themeد دودیز 
 د والدینو اړینه ښکیلتیا  •
 اتو ټینګارپه اساسي موضوع •
 لوړ اکادمیک معیارونه او هیلې  •
 د نړئ ژبې اغیزه  •
 د اداره کولو دقیقه نیټه  •
 اړین یونیفارم/د جامو دقیق کوډ  •
 په انتقادي فکر او د ستونزو په حل ټینګار •
 د لوستلو اتومات پروګرام )ابتدایي ښوونځي( •
 د اوړي اړین لوستل او د ریاضی فعالیتونه  •
 کاراړین ورځنی ننګونکی کور  •
 ښوونیزه برنامې  •
 د فعالیت پر بنسټ الرښوونې  •
 د اجنډا پالن جوړونکي  •
 د ګڼ شمیر مضامینو الرښوونې  •

 ښوونځي الرښوونې  Themeد دودیز 
 د والدینو او زده کونکي څخه تمه کیږي چې د یو کال لپاره د نوم لیکنې ژمنې ولري •
 اضر وي ترڅو خپل ثبت وساتي د منلو څخه وروسته، زده کونکی باید د ښوونځي په لومړۍ ورځ ح •
ښوونځي کې نومول شوي وي د والدینو د ښکیلتیا د خدماتو ساعتونه بشپړ کړي. که خویندې وروڼه په یو   themeوالدین باید د هغو زده کونکو لپاره چې په  •

منځني ښوونځي کې نومول شوي وي نو والدین باید په هر ښوونځي کې د والدینو د ښکیلتیا خدماتو ساعتونو  themeابتدایي ښوونځي او د  themeوخت د 
 ښکیلتیا د خدماتو ساعتونو لپاره کریډیټ ترالسه کړي. بشپړ کړي ترڅو د والدینو د  50%

 ښوونځي لپاره ټاکل شوی یونیفورم واغوندي themeزده کونکي باید د نومول شوي  •
د زده   د ښوونځي مقرراتو او اړتیاو سره په مطابقت پورې اړه لري چې پکې د والدینو د ښکیلتیا د خدماتو ساعتونو بشپړول او themeدوامداره نوم لیکنه د  •

 کونکو حاضري شامل دي 
 د ښوونځي ټولې کاري دندې د هغه / هغې د غوره وړتیا سره بشپړ کړي  •
 په منظم ډول ښوونځي ته الړشي او په خپل وخت راشي. د زیاتو وتلو څخه ډډه وکړي  •
 د ښوونځي د ورځې په پای کې یا د ښوونځي په مجاز فعالیت کې د ګډون وروسته سمدستي کیمپس پریږدي  •
 ځان په داسې ډول اداره کړي چې د ښوونځي لپاره مناسب وي  خپل •
 ښوونځې هغه برنامې کې ګډون ته دوام ورکړي  Themeهغه زده کونکي چې اوس مهال نومول شوي او په ښه حالت کې دي ممکن د  •
زده کونکی باید د راتلونکي پرانیستې نوم  کله چې د موضوع ښوونځي ځای په ځای کول رد شي یا د راجسټریشن لپاره ټاکل شوې نیټې کې ډک نه شي نو   •

 ښوونځي لپاره بیا غوښتنه وکړي.  themeلیکنې دورې په جریان کې د 

و زده  تر کومه وخته چې دا الرښوونې ساتل کیږي نومول شوی زده کونکی به د ښوونځي بریالۍ تجربې څخه خوند واخلي. ترڅو دا شرایط پوره نه شي ن
 کور د حاضرۍ ساحې ښوونځي ته الړ شي. کوونکی به اړ وي چې د خپل 

 



 د انتخاب پروسې عمومي کتنه 
که چیرې د شته څوکیو څخه ډیر غوښتونکي وي نو هغه  ښوونځي غوښتونکي به د اتوماتیک انتخاب پروسې له الرې غوره شي.  themeد دودیز  

  Dekalbزده کونکي چې نومول شوي ندي هغوی به د انتظار په لیست کې ونیول شي. که چیرې د شته څوکیو څخه لږ غوښتونکي شتون ولري نو د 
ښوونځي کې داخل کړي. پدې حالت کې به د نیټې څخه وروسته سپارل شوي    themeکاونټي ښوونځي ولسوالۍ باید ټول وړ غوښتونکي د 

ټاکل شوي او د انتظار لیست کې نیول شوي غوښتونکي به د اتوماتیک انتخاب پروسې بشپړیدو وروسته   غوښتنلیکونه د غور لپاره پروسس شي.
 خبرتیا ترالسه کړي. 

 د تھیم ښوونځي لپاره د غوښتنلیک وړتیا 
ني، خصوصي او د کور ښوونځي ټول زده کونکي چې د وړکتون دمخه تر پنځم ټولګیو لپاره به نومول کیږي او د پیژندل  ، اوسDeKalbد  •

ابتدایي  theme( ابتدایي ښوونځي د حاضرۍ سیمو کې اوسیږي، په الټري کې د ګډون کولو او په ټاکل شوي دودیز Feederفیډر ) themeشوي 
ښتنه کولو لپاره وړ دي. دوی باید د غوښتنلیک وروستۍ نیټې باندې یا دمخه د ښوونځي انتخاب آنالین ښوونځیو کې د شمولیت په خاطر غو

 غوښتنلیک بشپړ او سپارلی وي. 
 

کاونټي   Dekalbټولګیو لپاره به نوم لیکنه کوي او د  8او  7، 6، اوسني، خصوصي او د کور ښوونځي ټول هغه زده کونکي چې  DeKalbد  •
منځني ښوونځي کې د نوم لیکنې لپاره غوښتنه وکړي. دوی باید د   themeحاضرۍ په سیمو کې اوسیږي هغوی ممکن د دودیز   ښوونځي ولسوالۍ د

 ښوونځي انتخاب آنالین غوښتنلیک د غوښتنلیک وروستۍ نیټې باندې یا مخکې بشپړ کړی او سپارلي وي. 
 

ي د انتخاب پروسې لپاره به وړ وي که چیرې والدین د پرانیستې نوم  ښوونځي کې نومول شوي و   themeد زده کونکو خویندې وروڼه چې په  •
ښوونځي کې د شمولیت وړ   themeښوونځي غوښتنلیک بشپړ کړي او زده کونکی د ټاکل شوي  themeلیکنې په جریان کې د زده کونکي لپاره د 

 وي. 
 

ده کونکي به ونه نومول شي؛ په هرصورت، د راستنیدونکو  کله چې یو ښوونځی نور د فیډر ښوونځی نه اوسي نو د دې فیډر ښوونځي نوي ز •
 ښوونځي کې د نوم لیکنې لپاره غوښتنه وکړي.  themeزده کونکو خویندې وروڼه ممکن په ټاکل شوي  

 د ښوونځي ساعتونه او د ښوونځي کال 
ښوونځیو لپاره د کار کولو وړ وختونه او د ښوونځي تقویم په عمومي د ښوونځي سیسټم سره ورته وي. اختیاري تمدید شوې   themeد دودیزو 

 برنامې، فعالیتونه، او درسونه ممکن شتون ولري. 

 ترانسپورت 
ښوونځي زده کونکو    themeئ چې د ابتدایي والدین، مهرباني وکړئ په یاد ولر کاونټي تر ټولو اوسنۍ ترانسپورتي پالیسي به تعقیب شي.   Dekalbد 

ښوونځي زده کونکي به د شاوخوا څخه ټاکل شوي   themeلپاره به ترانسپورت د اوسني جوړښت په توګه په دوامداره توګه چمتو شي. د ابتدایي 
theme  ښوونځیو ته ترانسپورت ترالسه کولو ته دوام ورکړي. دChampion Theme   د اوسني جوړښت په څیر دوام   ښوونځي ته به ترانسپورت

منځني ښوونځي ته د ترانسپورت لپاره د   Champion Themeومومي. د روان ښوونیز کال په جریان کې، د منځني ښوونځي زده کونکي به د 
 ستیالیت غوره شوي ځایونو ته راپور ورکړي. 

 ښوونځي زده کونکو خویندې وروڼه  themeد 
ټولګیو کې د وړکتون دمخه نومول شوي دي ممکن په ورته ښوونځي   7او  6، 4خویندې وروڼه چې یوازې د  د اوس مهال نومول شویو زده کونکو 

ن  کې د نوم لیکنې وړاندیز وکړي که چیرې والدین د نوم لیکنې لپاره غوښتنه وکړي او څوکۍ شتون ولري. که چیرې د خویندو وروڼو ثبتونه شتو
انتظار په لیست کې په هغه ترتیب کې ثبت شي په کوم ترتیب کې چې زده کونکي د الټرۍ په جریان کې   ونلري نو د خویندو وروڼو څخه به هر یو د

مھرباني وکړئ په یاد ولرئ چې دا شرایط د وړکتون څخه دمخه غوښتنلیک ورکوونکو یا د خویندو وروڼو د غوښتونکو لپاره چې  ټاکل شوي. 
 ټولګیو کې نومول شوي دییا ناوخته غوښتنلیک ورکوونکو باندې نه پلي کیږي.  8او  5اوس مھال په 

ه  هغه خویندې وروڼه چې د ورته ښوونځي او ټولګي کچې لپاره غوښتنه کوي، چې ورته د زیږون نیټه لري د ړ والدین/سرپرست په اختیار کې به پ 
و څوکۍ شتون ولري. دا د مور او پالر / سرپرست مسؤلیت دی چې په  ورته وخت کې ثبت شي که چیرې د خور او ورور څخه یو  وټاکل شي ا

ښوونځي لپاره غوښتنه کوي" په نښه کړي او د هر خور ورور لپاره غوښتل شوي معلومات   themeغوښتنلیک کې "خویندې وروڼه اوس مهال د 
 بشپړ کړي. 

تلل به دا شرایط د ټولو هغو خویندو وروڼو څخه لیرې کړي کوم چې د  په غوښتنلیک کې د کوم ډول خویندو وروڼو حالت په ګوته کولو کې پاتې را
نه  نوم لیکنې لپاره غوښتنه کوي. دغه خویندې وروڼه به په الټرۍ کې د یو واحد داسې زده کونکي په توګه ثبت شي چې د نوم لیکنې لپاره غوښت

ه ورته مورني حساب کې د ټولو خویندو وروڼو لپاره جال غوښتنلیکونه  کوي. د خویندو وروڼو لومړیتوب ترالسه کولو لپاره، ورته والدین باید پ
 بشپړ کړي. 

د دې مقرراتو د موخو لپاره "خور ورور" کې د کورنۍ یو غړی شامل دی چې په ورته کورنۍ کې اوسیږي چې والدین یې قانوني سرپرست نومول  
 قانوني اسناد باید چمتو کړي.   شوی.

 



 وخت کارمندانو ماشومان د بشپړ  
الندې مقررات یوازې د هغه ماشوم لپاره د تطبیق وړ دي چې سرپرست والدین یا قانوني سرپرست یې د ولسوالۍ د بشپړ وخت کارمند وي. دا  

 مقررات د وړکتون دمخه برنامو لپاره نه پلي کیږي. 

پراګرافونو له مخې، یو ماشوم چې سرپرست والدین یا قانوني سرپرست   4او  3برنامو اړوند د الندې وړکړل شویو   magnetښوونځیو او   themeد 
ت  یې د ولسوالۍ د بشپړ وخت کارمند وي هغه ته به دا اجازه ورکړل شي چې هغه د هغې ولسوالۍ ښوونځي ته الړ شي چې والدین یا قانوني سرپرس

ولري نو د هغې ولسوالۍ یوه ښوونځي الړ شي کومه چې کولی شي د    "(IEPیې پکې ګمارل شوی وي؛ یا که ماشوم د انفرادي زده کړې پروګرام )"
برنامه په مناسبه توګه پلي کړي. د ماشوم د نوم لیکنې څخه دمخه باید د زده کونکي د کورنۍ وظیفې دفتر ته خبر ورکړل شي.   IEPماشوم د 

وي حتی که چیرې کارمند او ماشوم په بل ښوونځي ولسوالۍ کې هم   ترانسپورت به د ولسوالۍ لخوا نه چمتو کیږي. د زده کړې تادیې ته به اړتیا نه 
 اوسیږي. دا اختیار یوازې د ښوونځي پر بنسټ کارمندانو ته شتون لري. 

پراګرافونو له مخې، یو ماشوم چې سرپرست والدین یا قانوني سرپرست   4او  3برنامو اړوند د الندې وړکړل شویو   magnetښوونځیو او   themeد 
  یې د ولسوالۍ د بشپړ وخت کارمند وي نو هغه ته به دا اجازه ورکړل شي چې د ښوونځي د فیډر عمودی نمونې دننه بل داسې ښوونځي ته الړ شي 

"( ولري نو د هغې ولسوالۍ یوه  IEPد انفرادي زده کړې پروګرام )" چیرې چې والدین یا قانوني سرپرست یې په کار ګمارل شوی وي؛ یا که ماشوم
برنامه په مناسبه توګه پلي کړي. د مرکزي دفتر کارمندان کولی شي د فیډر نمونې هغو   IEPښوونځي الړ شي کومه چې کولی شي د ماشوم د 

یت لري. هغه کارمند چې غواړي په دې فرعي پراګراف  ښوونځیو کې ګډون وکړي کوم چې د کارمند کاري ساحې د فیډر عمودي نمونه کې موقع
کې د بیان شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي باید د زده کونکي دکورنۍ وظیفې دفتر ته د هغه مهال ویش سره سم خبر ورکړي کوم چې د ولسوالۍ  

لخوا صادر شوی او خپور شوی دی؛ په دې شرط  او انفرادي ښوونځیو پالن ترسره کولو اړتیاو په معقول ډول مسئولیت په غاړه لرونکي سرپرست 
چې دغه مهال ویش باید هغه نوي ګمارل شوي کسان ثبت کړي کوم چې د خپلې د ګمارنې نیټې له مخې به د ورته مهال ویش سره مطابقت ولري او  

ښوونیز کال لپاره ټول وړ اوسني   24-2023په دې شرط هم چې د تطبیق لومړی کال باید د دې پالیسي د تصویب نیټې پورې د اړتیا سره سم، د 
بل  کارمندان ثبت کړي. ترانسپورت به د ولسوالۍ لخوا نه چمتو کیږي. د زده کړې تادیې ته به اړتیا نه وي حتی که چیرې کارمند او ماشوم په 

د د ښوونځي او ولسوالۍ لخوا د  ښوونځي ولسوالۍ کې هم اوسیږي. هغه زده کونکي چې دلته د فیډر نمونې ښوونځي کې د ګډون اجازه لري بای 
 تصویب شوي چلند، حاضري، او د وخت پابندۍ معیارونو سره سم عمل وکړي ترڅو د نوم لیکنې اجازه ورکړل شي. 

ښوونځي ته د تللو په لټه کې دي باید الټرۍ ته برخه واخلي او د نوم لکینې هغو ټولو نورو   themeهغه ماشومان چې د دې مقرراتو الندې 
رونو سره مطابقت ولري چې په هغه ښوونځي کې د تطبیق وړ وي. ترانسپورت به د ولسوالۍ لخوا نه چمتو کیږي. د زده کړې تادیې ته به  پروسیج

 اړتیا نه وي حتی که چیرې کارمند او ماشوم په بل ښوونځي ولسوالۍ کې هم اوسیږي. 

 ښوونځي د غوښتنلیک پروسه  themeد 
ورکړل شوی یو آنالین غوښتنلیک بشپړ کړئ یا د  http://yourchoicedekalb.orgن کمپیوټر په کارولو سره پهد شخصي کمپیوټر، د محلي کتابتو

 غوښتنلیک بشپړ کړئ. ښوونځي د انتخاب برنامو دفتر کې د آنالین غوښتنلیک ډکولو له الرې یو 

ور(  دا د والدین/ قانوني سرپرست مسؤلیت دی چې د غوښتنلیک سره د ټولو اسنادو کاپیانې )د استوګنې ثبوت، د زیږون سند، د راپور کارت، او ن 
رڅو چې ټول  وسپاري/ اپلوډ کړي ترڅو غوښتنلیک د ټاکل شوې نیټې پورې بشپړ کړي. ستاسو غوښتنلیک تر هغه وخته بشپړ نه ګڼل کیږي ت 

کاونټي ښوونځي ولسوالۍ   Dekalbټول سپارل شوي اسناد د مالتړي اسناد د ټاکل شوې نیټې پورې د ښوونځي انتخاب دفتر ته سپارل شوي نه وي. 
 ملکیت ګرځي. 

، د اوبو اوسني بیلونه،  کاونټي ښوونځي ولسوالۍ کې یې نوم لیکنه نه وي شوې باید د استوګنې ثبوت )د ګاز، بریښنا DeKalbهغه غوښتونکي چې د 
د تلیفون بلونه، د بانک حساب پاکولو پاڼه، د کیبل بلونه، او  د ګروۍ بیان یا د والدین یا قانوني سرپرست په نوم د اجارې تړونونه( وړاندې کړي.  

 داسې نور به د استوګنې ثبوت په توګه ونه منل شي. 

کې یې نوم لیکنه نه وي شوې او د وړکتون څخه تر لومړي صنف ټولګیو کې د ثبت  کاونټي ښوونځي ولسوالۍ  Dekalbټول هغه غوښتونکي چې د 
 غوښتنه کوي باید د غوښتنلیک پروسې بشپړولو لپاره د زیږون سند تصدیق شوی کاپي چمتو کړي. 

دي باید د غوښتنلیک   ټولګیو کې 7 - 1کاونټي ښوونځي ولسوالۍ کې یې نوم لیکنه نه وي شوې او اوسمهال د   Dekalbهغه غوښتونکي چې د 
 پروسې بشپړولو لپاره د تر ټولو اوسني راپور کارت یوه کاپي چمتو کړي. 

 د اتوماتیک الټرۍ/انتخاب پروسه 

کاونټي ښوونځي ولسوالۍ اداري او ښوونیز کمپلیکس کې د اتوماتیک انتخاب پروسې له الرې غوره   Dekalbښوونځي غوښتونکي به د  Themeد 
ښوونځي کې د هر یا ټولو ټولګیو کچو لپاره د شته څوکیو له اټکل شوي شمیر    Themeشي که چیرې د غوښتنلیکونو شمیر د فیډر ښوونځي لخوا د 

ره نه دي ټاکل شوي د انتظار لیست لپاره به غوره شي تر څو چې ټول غوښتونکي ځای پرځای  څخه ډیر وي. هغه غوښتونکي چې د نوم لیکنې لپا
په هغه حالت کې چې د اتوماتیک انتخاب پروسه نیمګړتیا لري، د اتوماتیک انتخاب پروسه به بیا پیل شي او د لومړني انتخاب یا د  شوي نه وي.  

 ومومي. بدلون   انتظار لیست شمیره ممکن د بشپړیدو وروسته
 

http://yourchoicedekalb.org/


 د څوکیو وېش 

 ښوونځي  Themeابتدایي 
 ښوونځي د څوکیو ټولټال شمیر د هر ټولګي په کچه د الټرۍ څخه دمخه ټاکل کیږي.  Themeهر ښوونیز کال د هر 

ټولګیو ماشومان به د ښوونځي پر بنسټ د بشپړ وخت کارمندانو په ضمن کې ثبت شي کله چې څوکۍ   K - 5پراساس، د  JBCCد بورډ د پالیسي  
 شتون ولري.  که چیرې د ټولو کارمندانو ماشومانو لپاره څوکۍ شتون ونلري نو غوښتونکي به د انتظار لیست کې ونیول شي. 

ېشل کیږي چې د ځای محدودیت یا د  ځیو ترمنځ د هغو ښوونځیو پراساس و ښوونځي لپاره د شته څوکیو شمیر د فیډر ښوون  Themeد هر ابتدایي 
کارمندانو، د خویندو وروڼو او سیاسي کارمندانو پشمول درې   Themeخورا لوی نوم لیکنې له امله د مرستې لپاره خورا لویه اړتیا لري. دلته د  

پروسې په جریان کې ځای په ځای شي. ثبت نه ترالسه کوونکي  حوضونه شتون لري چې په زده کونکي به پکې د تصادفي الټرۍ انتخاب 
غوښتونکي به په هغه ترتیب کې د انتظار لیست کې ونیول شي په کوم ترتیب کې چې هغوی د تصادفي الټرۍ انتخاب پروسې په جریان کې غوره  

 شوي. د انتخاب دا الرښوونې د وړکتون څخه دمخه برنامو باندې د تطبیق وړ نه دي. 

 ښوونځی  Themeی منځن
 هر ښوونیز کال کې د هر ټولګي په کچه د څوکیو ټولټال شمیره د الټرۍ څخه دمخه ټاکل کیږي. 

ټولګیو ماشومان به د ښوونځي پر بنسټ د بشپړ وخت کارمندانو په ضمن کې ثبت شي کله چې څوکۍ   8 - 6پراساس، د  JBCCد بورډ د پالیسي  
 ماشومانو لپاره څوکۍ شتون ونلري نو غوښتونکي به د انتظار لیست کې ونیول شي.  شتون ولري. که چیرې د ټولو کارمندانو

ښوونځي د شپږم ټولګي د   Themeښوونځي نفوس ته به د شته شپږم ټولګي څوکیو مساوي سلنه تخصیص شي ترڅو د منځني  Themeد هر ابتدایي 
ګي لپاره د دوی د کور منځني ښوونځي د حاضرۍ د شته څوکیو پاتې % تشکیل کړي. سیاسي ټاکل شوي غوښتونکي به د شپږم ټول50ټول نفوس  

د اووم او اتم ټولګیو غوښتونکو ته دا فرصت چمتو کوي چې د خپل منځني ښوونځي د   theme% تخصیص د 50-%50نیمایي برخه ډکه کړي.  د 
ه د شته څوکیو نیمایي برخه د دوی د کور منځني کور حاضرۍ ساحې څخه د شته څوکیو نیمایي برخه ډکه کړي. سیاسي ټاکل شوي غوښتونکي ب 

تیرو زده   themeزده کونکو د خویندو وروڼو، د  themeکارمندانو، اوسمهال نومول شوي د  themeښوونځي د حاضرۍ ساحو څخه ډکوي. دلته د  
انتخاب پروسې په جریان کې ځای په  کونکو او سیاسي ټاکل شوي کارمندانو پشمول څلور حوضونه شتون لري چې زده کونکي به پکې د الټرۍ 

او سیاسي ټاکل شویو کارمندانو فرصتونه د برخه اخیستونکو منځنیو ښوونځیو ترمنځ وېشل شوي. که چیرې د څوکیو غیر   themeځای شي. شته د 
ترټولو لوی اړتیا پراساس ساحو ته  مساوي شمیر شتون ولري نو پاتې څوکۍ به د ځای د محدودیت یا ترټولو لوی نوم لیکنې له امله د مرستې لپاره 

په ښوونځي کې د هر یا ټولو ټولګیو لپاره د موجوده څوکیو اټکل شوي   themeووېشل شي. که چیرې د غوښتنلیکونو شمیر د فیډر ښوونځي لخوا د 
 شمیر څخه ډیر وي نو د اتوماتیک تصادفي الټرۍ/ټاکنې یوه پروسه به ترسره شي. 

 د انتظار لیست 
ې څوکۍ ډکې شي نو هغه پاتې غوښتونکي چې د اتوماتیک انتخاب پروسې په جریان کې د ثبتونې لپاره ندي غوره شوي هغوی به د  یوځل چې ټول

انتظار لیست کې په هغه ترتیب سره ونیول شي په کوم ترتیب کې چې دغه غوښتونکي د اتوماتیک انتخاب پروسې په جریان کې په لیست کې نیول  
ټرۍ له ترسره کیدو وروسته اضافي څوکۍ شتون ولري نو دا څوکۍ به په ټاکل شوي انتظار لیست کې د ثبت شویو  شوي وو. که چیرې د ال

ښوونځیو اتوماتیک تصادفي    Themeغوښتنلیک ورکوونکو څخه )د هر ټولګي په کچه، د هر فیډر ښوونځي لپاره( ډکې شي. د انتظار لیست به د  
پورې تطبیق شي. د انتظار لیست به د ښوونځي انتخاب برنامو دفتر کې ځای په ځای شي. د   2023اګست  25الټرۍ / انتخاب پروسې نیټې څخه د 

په هرصورت، د وړکتون دمخه غوښتونکي به د انتظار په لیست کې د ټول   څخه وروسته به د زده کونکو ثبت ترسره نه شي.   2023اګست   25
د وړکتون دمخه د وړکتون برنامې په اړه د دولتي الرښوونو   Georgiaد څوکیو شتون د ښوونیز کال په جریان کې د ثبت فرصت ولري ځکه چې  

 سره سم رامنځته کیږي. 

 د خبرتیا پروسه 
ښوونځي الټرۍ کې غوره شوي غوښتونکو ته واستول شي. دا خبرتیا به والدین د انتخاب بشپړولو لپاره د اړین پروسیجرونو په    themeخبرتیا به د  

ت څخه  اړه خبر کړي. که د کوم دلیل له امله والدین / سرپرست د نوم لیکنې پروسې په بشپړولو کې پاتې راشي نو د ماشوم نوم به د ټولګي له لیس 
 ندې الرښوونې به په هغو ټولو زده کونکو باندې تطبیق شي چې د ښوونځي انتخاب برنامې کې د ګډون لپاره غوره شوي. وویستل شي. ال

   که چیرې غوره شوی زده کوونکی د هغه ټولګي درجې کې د نوم لیکنې لپاره د ترفیع )پرمختګ( اړتیاوې پوره نه کړي د کوم لپاره چې یاد
 ونکي ثبت به رد شي. څوکۍ به د انتظار په لیست کې راتلونکي وړ غوښتونکي ته وړاندیز شي. غوښتونکی ټاکل شوی نو د زده ک

  زده کونکي باید د خپل ثبت پاتې ساتلو لپاره د ښوونځي په لومړۍ ورځ په ټاکل شويtheme   ښوونځي کې حاضر وي. خالي شوې څوکۍ
 به د انتظار په لیست کې راتلونکي غوښتونکي ته ورکړل شي. 

 



  ښوونیز کال   2025-2024څخه وروسته به هیڅ نوي زده کونکي داخل نه شي. هغه زده کونکي چې نه دي غوره شوي کولی شي د  2023اګست  25د
څوکیو لپاره بیا غوښتنه وکړي. په انتظار لیست کې نیول شوي د وړکتون څخه دمخه غوښتونکي به د ټول کال په اوږدو کې ځای په ځای شي ځکه چې د 

وړکتون دمخه د وړکتون برنامې په اړه د دولتي الرښوونو سره سم رامنځته کیږي. د انتظار لیست کې نیول شوي زده کونکي به  د  Georgiaشتون د 
اتوماتیک تصادفي الټرۍ انتخاب پروسې په وخت کې د دوی د انتظار لیست شمیره شامله وي.   2024 - 2023خبرتیا ترالسه کړي چې په هغې کې به د 

 ایز غوښتونکي کولی شي د ښوونځي انتخاب برنامو آنالین حساب ته د ننوتلو له الرې د خپل انتظار لیست وضعیت وګوري. آنالین او سیمه 

  .غوره شوي غوښتونکي باید د برنامې راجسټریشن لپاره ټاکل شوې نیټې باندې په برنامه کې خپل وړاندیز شوی ثبت ومني یا یې رد کړي 

 د مسئولیت څخه انکار

( دا حق لري چې پرته له کومې مخکینۍ خبرتیا یا مکلفیت په دې خپرونه کې د مقرراتو، پالیسیو، طرزالعملونو، د  DCSDکاونټي ښوونځي ولسوالۍ )  Dekalbد 
 پروګرام الرښوونو، نیټو، نصاب، او کورسونو پورې اړوند، ، مګر تر دې محدود ندي، هر ډول بیان کې بدلون رامنځته کړي.  

DCSD  لري چې د ناڅرګندو شرایطو له امله د ښوونځي د انتخاب په هره برنامه کې زده کونکي ځای په ځای کړي.حق 

 د دې بروشور په لوستلو کې پاتې راتلل والدین او زده کونکو د هغو مقرراتو او اړتیاو څخه مستثنا نه ګنړي کوم چې دلته بیان شوي. 

پالیسي ده چې د عمر، جنس، نژاد، رنګ، مذهب، ملي اصل، معلولیت یا معیوبیت پر بنسټ په خپلو تعلیمي کاونټي د ښوونې او روزنې بورډ  Dekalbدا د 
 پروګرامونو، فعالیتونو، یا د کارموندنې په کړنو کې له تبعیض څخه کار نه اخلي. 

 

 


