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ክፍት የምዝገባ ጊዜ 2019 
የሚጀምረው፦  ጃንዋሪ 7፣ 2019 በ9:00 ኤ.ኤም፣  የሚያበቃው፦  ፌብርዋሪ 8፣ 2019 በ4:00 ፒ.ኤም 

በዚህ የጊዜ ማዕቀፍ ውስጥ ሁሉንም አስፈላጊ ሰነዶች የሚያቀርቡ ማመልከቻዎች በጊዜው የቀረቡ ይሆናሉ።  ሁሉም ማመልከቻዎች በድረገጽ አማካኝነት 

መቅረብ አለባቸው። 

ሴኔት ቢል 10 (SB10) ማመልከቻዎች ተቀባይነት የሚኖራቸው እስከ 4:00 ፒ.ኤም ፌብርዋሪ 28፣ 2019 ድረስ ብቻ ነው። 

ማስታወሻ፦ 
1. አዲስ ተጠቃሚዎች አዲስ መለያ መፍጠር አለባቸው 

2. እባክዎ የሚሰራ ኢሜይል አድራሻ ያቅርቡ 

 

3. ሁሉም ማስታወሻዎችና መረጃዎች የሚላኩት በኢሜይል 
ብቻ ነው 

4. ኢሜይልዎን አዘውትረው ይፈትሹ 

የትምህርት ቤት ምርጫ ድረገጽ በ http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice 
 
ማመልከቻ በ http://www.yourchoicedekalb.org 
 

የት/ቤት ጉብኝት ቀናት http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice 

 

የኦዲሽን አመልካቾች ለዲካልብ ከፍተኛ ሁለተኛ ድረጃ ት/ቤት ኪነ-ጥበብ (ዲኤስኤ) እና ለዲካልብ መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ኪነ-ጥበብ (ዲኢኤስኤ) 
አመልካቾች የሚከተሉትን ማድረግ አለባቸው 1ኛ: የት/ቤት ምርጫ ማመልከቻ በድረገጽ ማስገባት እና 2ኛ:  የኦዲሽን ማመልከቻ ጥቅል ለት/ቤቱ በደብዳቤ 
ወይም በቀጥታ ማድረስ። 
 
አይቢ ፕሪፕ (ክፍል 9, 10) እና አይቢ ዲፕሎማ (ክፍል 11, 12) አመልካቾች tለድሩድ ሂልስ ሃይ ወይም ለDruid MLK Jr ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
የሚያመለክቱ የሚከተሉትን ማከናውን አለባቸው 1ኛ: የት/ቤት ምርጫ በድረገጽ ማመልከቻ ማስገባት።  2ኛ: አይቢ ማመልከቻ ገጹን ለእያንዳንዱ አይቢ 
ት/ቤት ለየብቻቸው አንድ ኢሜይል ብቻ መላክ 
 
ዲ ኤስኤ እና ዲ ኤኤስኤ ኦዲሽን እና አይቢ ፕሪፕ ወይም አይቢ ዲፕሎማ የማመልከቻ ገጽ በሚከተለው አድራሻ ይገኛል፦  ለመሙያነት የተዘጋጀውን pdf 
ማመልከቻ ከሚከተለው አድራሻ ያውርዱ http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/. **ማመልከቻው ሴቭ 
አያደርግም (አያስቀምጥም)። 
 
የዲካልብ ኧርሊ ኮሌጅ አካደሚ፦  pdf ማመልከቻ ከሚከተለው ቦታ ያውርዱ http://www.deca.dekalb.k12.ga.us **ማመልከቻው በቀጥታ ወደ DECA 
መመለስ አለበት 
 
የድጋፍ ማዕከል የድጋፍ ማዕከል ከጃንዋሪ7፣ 2019 እስከ ፌብርዋሪ 8፣ 2019 ድረስ ክፍት ይሆናል፣ሰኞ-ዓርብ 9:00 ኤ.ኤም - 4:00 ፒ.ኤም፣ ከበዓል ቀናት 
ውጪ። አድራሻ 1192 Clarendon Avenue, Avondale Estates, GA 30002. 
የስልክ-ድጋፍ  ከጃንዋሪ 7፣ 2019 እስከ አፕሪል 15፣ 2019፤ 9:00 ኤ.ኤም - 5:00 ፒ.ኤም 
ስልክ፦ 678-676-0050 
የዕጣ ውጤቶች የሚላኩት በኢሜይል ብቻ ነው፦ ማርች 22፣ 2019 ከ5:00 ፒ.ኤም በኋላ 

የዘገዩ ማመልከቻዎች የሚከፈቱት ከፌብርዋሪ 8፣ 2019፣ 4:01 ፒ.ኤም እስከ ኦገስት 30፣ 2019፣ 4:00 ፒ.ኤም ድረስ ሲሆን፣ የዘገዩ ማመልከቻዎች የሚታዩት 
ተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ ያሉት ካለቁ እና ቦታ ካለ ብቻ ነው። 
 
የሰራተኛ ልጆች ዝውውር ማመልከቻ ከ http://www.yourchoicedekalb.org የሚጸድቀው ከጁን 1፣ 2019 በኋላ ለSY19-20 የቅጥር ሁኔታ በሰው ሃይል 
አስተዳደር ማረጋገጫ ከተሰጠ በኋላ ነው። 
 
 ለማነጋገር 
ስልክ፦ 678-676-0035/0050 
የት/ቤት መረጃ፦ በቀጥታ ወደ ት/ቤቱ ይደውሉ 
ትራንስፖርቴሽን፦ 678-676-1333  

ኢሜይል፦ school_choice@dekalbschoolsga.org 
የት/ቤት ምርጫ ቢሮ አድራሻ ከጃንዋሪ 7፣ 2019 በፊት እና ኤፕሪል 15፣ 
2019 በኋላ 
1701 Mountain Industrial Boulevard 
Stone Mountain, GA 30083 
 
 

 
 
የት/ቤት ምርጫ ቢሮ አድራሻ ምዝገባው ክፍት ሆኖ በሚቆይባቸው 
ጊዚያት 
1192 Clarendon Avenue 
Avondale Estates, GA 30002 
ከሰኞ—ዓርብ፣ 9:00 ኤ.ኤም - 4:00 ፒ.ኤም፣ ከባዕል ቀናት ውጪ 

ዜና እና ወቅታዊ መረጃ 

(የትምህርት ቤት ምርጫ) 
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