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በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (በየጥ)
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የ2019-2020 የትምህርት ቤት ምርጫ ምዝገባ የሚከፈተው መቼ ነው? 9:00 ኤ.ኤም ጃንዋሪ 11 - 4:00 ፒ.ኤም ፌብሯሪ 8፣ 2019
በ2019-2020 ክፍት የምዝገባ ወቅት የትኞቹ የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞች ይቀርባለ?
የአረብያ ማውንቴን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የስራ ቴክኖሎጂ መስክና የማግኔት ፕሮግራም፣ ቻርተር፣ የሰራተኛ ልጅ ተማሪዎች የማዘዋወር ጥያቄ፣
ኮራልውድ/ሃውቶርን ፓርትነርሺፕ፣ ሮናልድ ማክኔር ዲስከቨሪ ለርኒንግ አካደሚ፣ ሀውስ ቢል 251፣ ኢመርሽን ድዋል ላንጎጅስ ፕሮግራም፣ ኢንተርናሽናል ባካሎሬት፣
ማግኔት፣ ሞንትሶሪ፣ ሴናቴ ቢል 10 እና የኧርሊ ለርኒንግ ማዕከል።
በመረጃ መረብ አማካኝነት ማመልከት እችላለሁ? አዎ፣ የመረጃ መረብ ማመልከቻ በሚከተለው ድረ ገጽ ይገኛል http://www.yourchoicedekalb.org
የ2019-2020 የትምህርት ቤት ምርጫ ማመልከቻዎች የት እና መቼ መታየት ይችላሉ?
በመረጃ መረብ ላይ http://www.yourchoicedekalb.org
የት ማመልከት እችላለሁ?
በኮምፒዩተርዎ በመጠቀም (በድረ ገጽ)፣ በአካባቢው በሚገኝ ላይብራሪ ውስጥ (በድረ ገጽ)፣ በአካባቢው በሚገኝ ትምህርት ቤት (የወረቀት ማመልከቻ ይገኛል)፣
የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞች ክፍት የምዝገባ ቦታዎች፦ 1192 Clarendon Ave, Avondale Estates, GA 30002
ለትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሙ ለመመዝገብ ኢሜይል አድራሻ ያስፈልገኛል?
አዎ። አዲስ የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞች የመረጃ መረብ መለያ ለመክፈት የኢሜይል አድራሻና የይለፍ ቃል ያስፈልጋል።
ለትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሙ ለመመዝገብ የወላጅ መለያ ያስፈልገኛል?
አዎ። ለ2019 - 2020 የትምህርት ዓመት ማመልከቻ ለማስገባት ሁሉም ወላጆች መለያ እንዲፈጥሩ አዲሱ የድረ ገጽ የትምህርት ምርጫ መመዝገቢያ ያስገድዳል።
ልጁ/ጅቷ የግል ወይም የቤት ውስጥ ትምህርት ተማሪ ከሆነ/ነች ለትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሙ መመዝገብ እችላለሁ?
አዎ። ምዝገባው ክፍት በሆነበት ጊዜና ከዚያም በኋላ ወላጅ ወይም ህጋዊ አሳዳጊው የዴካልብ ካውንቲ የትምህርት ዲስትሪክት ነዋሪ መሆን ይኖርባቸዋል።
ለእያንዳንዱ የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራም የሚጠየቁ መስፈርቶችን የት ማግኘት እችላለሁ?
ሁሉም የሚጠየቁ መስፈርቶች ከሚከተለው የትምህርት ቤት ምርጫ ድረ ገጽ ማግኘት ይቻላል http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/
ማመልከቻውንና ደጋፊ ሰነዶችን በደብዳቤ መላክ እችላለሁ?
አይችሉም። ማመልከቻ እና ደጋፊ ሰነዶች በድረገጽ ላይ መላክ አለባቸው።
ከአንድ በላይ ለሆኑ የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞች ማመልከት እችላለሁ?
አዎ። በታተመው መስፈርት መሰረት ልጅዎ መስፈርት ለሚያሟላበት ማንኛውም ፕሮግራም ማመልከት ይችላሉ። ነገር ግን፣ በእያንዳንዱ የትምህርት ቤት ምርጫ
ፕሮግራም የምርጫ ገደብ አለ።
በትምህርት ምርጫ ፕሮግራም ተሳታፊ ለመሆን የሚመረጡ ተማሪዎች የሚመረጡት እንዴት ነው?
ተማሪዎች የሚመረጡት በዘፈቀደ እጣ በሚያወጣ አውቶማቲክ የምርጫ ሂደት አማካኝነት ነው።
የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራም ዕጣዎች የሚደረጉት የት እና መቼ ነው?
የትምህርት ቤት ምርጫ የመጀመሪያ ዕጣዎች የሚደረጉት ማርች 2019 ላይ ነው። ውጤቶች ማርች 22፣ 2019 ከ5:00 ፒ.ኤም በኋላ ኢሜይል ይደረጋሉ። አስፈላጊ
ከሆነ፣ ተጨማሪ ዕጣዎች ከጁን - ኦገስት 2019 ድረስ ይደረጋሉ።
የዘገዩ የትምህርት ቤት ምርጫ አመልካቾች ተቀባይነት ይኖራቸዋል?
አዎ። ነገር ግን፣ ዘግይተው የመጡ ማመልከቻዎች እንደሚመደቡ ዋስትና አይኖራቸውም። ዕጣው ከወጣ በኋላ እና ሁሉም የተመረጡ ተማሪዎችና በተጠባባቂነት
የተመዘገቡ ተማሪዎች ቦታ ካገኙ በኋላ ተማሪ ቦታዎች ካሉ፣ ዘግይተው ያመለከቱትም ማመልከቻቸው ይታያል። የዘገዩ አመልካቾችን ምደባ በተመለከተ የትምህርት
ቤት ምርጫ ቢሮው ወላጆችን ያሳውቃቸዋል። ከሚከተለግ ጊዜ በኋላ ምደባ አይደረግም 4:00 ፒ.ኤም ኦገስት 30፣ 2019።
ወላጆች የሚያውቁት እንዴት ነው?
የትምህርት ቤት ምርጫ ቢሮው የዕጣ ውጤቶችን በተመለከተ በኢሜይል አማካኝነት ለእያንዳንዱ አመልካች ያሳውቃል። የተማሪ መረጃ በስልክ አይነገርም።
የልጅዎን የእጣ ሁኔታ ለማየት እጣ በወጣበት ቀን ከ5:00 ፒ.ኤም ጀምሮ ወደ http://www.yourchoicedekalb.org ይግቡና «ዳሽቦርድ» ይምረጡ።
ለፕሮግራሙ ከተመረጥኩ በትምህርት ምርጫ ፕሮግራሙ የትምህርት ጣቢያ መመዝገብ ያለብኝ መቼ ነው?
ተቀባይነት እንዳገኙ ሲገለጽ በሚጠቀሰው ቀነ-ገደብ ውስጥ ወላጆች ወደ የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራም የትምህርት ጣቢያ በመቅረብ መመዝገብ ያለባቸው
ሲሆን፣ ይህ ካልሆነ ግን፣ እድሉ መስፈርት ለሚያሟላው ቀጣይ በተጠባባቂነት ዝርዝር ውስጥ ያለ አመልካች ይወስዳል። የመመዝገቢያው ቀን ምርጫ ማሳወቂያው
ላይ የሚገለጽ ይሆናል።
ለትምህርት ምርጫ ፕሮግራሞች የትራንስፖርት አገልግሎት ይቀርባል?
ለትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞች በጣም የቅርብ ጊዜው የዴካልብ ካውንቲ የትራንስፖርት ፖሊሲ ተግባር ላይ ይውላል። በ2019-2020 የትምህርት ዓመት ወደ
አረብያ ማውንቴን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ቻምፒዮን ቲም መካከለኛ ትምህርት ቤት እና ማግኔት ፕሮግራሞች የሚያደርስና የሚመልስ ትራንስፖርት ለማግኘት
ተማሪዎች በአካባቢያቸው በሚገኙ የተመረጡ የሳተላይት ፒካፕ ቦታዎች ሪፖርት ያደርጋሉ። የቲም የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የአካባቢ
የትራንስፖርት አገልግሎት ያገኛሉ።
ለትምህርት ምርጫ ፕሮግራሞች ምደባ የሚያበቃው መቼ ነው? እስከ ኦገስት 30፣ 2019፣ 4:00 ፒ.ኤም ድረስ ክፍት ቦታዎች ይሞላሉ።
የ2019-2020 የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን የት ማግኘት እችላለሁ?
ተጨማሪ መረጃ በሚከተለው አድራሻ ይገኛል http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/
በመለያ መግባትን እና ከቴክኖሎጂ ጋር የተገናኙ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ማንን ማነጋገር እችላለሁ? በዚህ ስልክ ቁጥር ይደውሉ 678-676-0050
ስለማመልከቻው ወይም ስለ ፕሮግራሙ መረጃ ለማግኘት ማንን ላነጋግር? ምዝገባው ክፍት ሆኖ በሚቆይበት ጊዜ፣ እባክዎ የትምህርት ቤት ምርጫ ቢሮን
በሚከተለው ስልክ ያነጋግሩ 678.676.0050 ወይም ኢሜይል ለሚከተለው አድራሻ ይላኩ School_Choice@dekalbschoolsga.org

ቀነ-ገደቡ የዲሲኤስዲ የአስተዳደር ቢሮ ስራ በማይሰራበት ቀን ከዋለ፣ የሰነዶቹ ቀነ-ገደብ ቀጣዩ የስራ ቀን ይሆናል። የጊዜ ገደቡን ዲስትሪክቱ
እንዳስፈላጊነቱ የመቀየር መብት አለው። ቀነ-ገደቡ ላለፈባቸው ምንም ልዩ ሁኔታ አይኖርም።

