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 2019فتح التسجيل 

 مساًء. 4:00، الساعة 2019فبراير  8  :ينتهي في صباًحا  9:00، الساعة 2019يناير  7  يبدأ في:

 إرسال كل طلبات التقديم عبر اإلنترنت. ينبغيإن الطلبات المرسلة من خالل هذه النافذة مع كل المستندات المطلوبة تكون في الموعد المحدد.  

 .2019فبراير  28مساًء من يوم  4:00حتى الساعة  Senate Bill 10 (SB10( سيتم قبول طلبات

 :ملحوظة
 يتم إرسال كل اإلشعارات عبر البريد اإللكتروني فقط .3

 تحقق من صندوق الوارد في بريدك اإللكتروني .4

 يجب على المستخدمين الجدد فتح حساب جديد .1

 صالحوتوفير عنوان بريد إلكتروني  .2

 choice-http://www.dekalbschoolsga.org/school عبر موقع اختيار المدرسة
 

 http://www.yourchoicedekalb.org عبر الطلبات
 

 choice-http://www.dekalbschoolsga.org/school تواريخ جوالت المدرسة

 

 DeKalb Elementary School of the Arts( وDSA) DeKalb High School of the Arts من أجل التقديم في طلبات تجارب األداء

(DESA )إرسال حزمة أوراق طلب تجربة األداء عبر البريد أو تسليمها مباشرةً إلى المدرسة. :وثانيًا إرسال طلب اختيار المدرسة عبر اإلنترنت: أولً  يجب 

 

بمدارس  (12، 11( )الصفان IB Diploma( ودبلوم البكالوريا الدولية )10، 9)الصفان  (IB Prepلتقديم طلبات التحضير للبكالوريا الدولية )

Tucker High أو Druid Hills High أو MLK, Jr. High Schools إرسال أوراق ثانيًا:إرسال طلب اختيار المدرسة عبر اإلنترنت   أوًل: يجب 

 طلب البكالوريا الدولية في بريد إلكتروني واحد إلى كل مدرسة على حدة.

 
 عبر PDFيل الطلب القابل للتعبئة بتنسيق قم بتحم  ، وطلبات التحضير للبكالوريا الدولية ودبلومها:DESAو DSAأوراق طلبات اختبار األداء لمدارس 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ ..ال يقوم الطلب بالحفظ** 
 

College Academy EarlyDeKalb :   قم بتحميل الطلب بتنسيقPDF  واطبعه، وذلك عبرhttp://www.deca.dekalb.k12.ga.us 
 .DECA**يجب تسليم الطلب مباشرة إلى 

 

صباًحا وحتى الساعة  9:00، من اإلثنين إلى الجمعة في الساعة 2019فبراير  8 وحتى 2019يناير  7يبدأ مركز الدعم في فتح أبوابه اعتباًرا من  مركز الدعم

 .Clarendon Avenue, Avondale Estates, GA 30002 1192مساًء، فيما عدا أيام العطالت. يقع مركز الدعم في  4:00

 مساًء. 5:00صباًحا وحتى الساعة  9:00، من الساعة 2019أبريل  15وحتى  2019يناير  7يكون متاًحا بدًءا من  الدعم عبر الهاتف

 678-676-0050الهاتف: 

 مساًء. 5:00بعد الساعة  2019مارس  22ُترَسل عبر البريد اإللكتروني فقط: يوم  نتائح السحب

مساًء، وسيتم معالجة الطلبات المتأخرة فقط  4:00أغسطس الساعة  30مساًء وحتى  4:01من الساعة  2019فبراير  8يتم قبولها بدًءا من  الطلبات المتأخرة
 في حالة وجود مقاعد شاغرة بعد االنتهاء من قائمة االنتظار.

 
 بناًء على التحقق الوظيفي لـ 2019يونيو  1سيتم االعتماد بعد يوم  .http://www.yourchoicedekalb.org عبر طلب تحويل طالب موظف

 SY19-20 عن طريق Human Capital Management. 
 

 عنوان مكتب اختيار المدرسة أثناء فتح التسجيل

1192 Clarendon Avenue 
Avondale Estates, GA 30002 

صباًحا وحتى الساعة  9:00من اإلثنين إلى الجمعة بدًءا من الساعة 
 مساًء، فيما عدا أيام العطالت. 4:00

 
 
 
 
 
 

 

 
 اتصل بنا

 -676-00500035678/الهاتف: 

 اتصل بالمدرسة مباشرًة:معلومات عن المدرسة: 

  678-676-1333سائل المواصالت: و

 school_choice@dekalbschoolsga.orgالبريد اإللكتروني: 

أبريل  15وبعد يوم  2019يناير  7عنوان مكتب اختيار المدرسة قبل يوم 

2019 

1701 Mountain Industrial Boulevard 

Stone Mountain, GA 30083 

 

 أخبار  وتحديثات

 (اختيار المدرسة)

http://mychoicedekalb.org/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
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