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متى يتم فتح التسجيل في برامج ) School Choiceاختيار المدرسة( للعام الدراسي 2020 - 2019؟ يوم  7يناير الساعة  9:00صباحًا ،حتى يوم  8فبراير  2019الساعة
 4:00مسا ًء
ما هي برامج  School Choiceالمتوفرة خالل فترة فتح التسجيل للعام 2020 - 2019؟
كل البرامج متوفرة بما في ذلك  ،Arabia Mountain High School Career Technology Pathway & Magnet Programو ،Charterو Employee
 ،Student Transfer Requestو ،Coralwood/Hawthorne Partnershipو ،Ronald McNair Discovery Learning Academyو House Bill
 ،251و  ،Immersion Dual Languages Programو ،International Baccalaureateو ،Magnetو ،Montessoriو ،Senate Bill 10و،Theme
و.Early Learning Center
هل يمكنني التقديم عبر اإلنترنت؟ نعم ،فالتقديم عبر اإلنترنت متاح من خالل http://www. yourchoicedekalb.org
متى وأين ستكون طلبات التقديم إلى  School Choiceمتاحة لعام 2020 - 2019؟
عبر اإلنترنت من خالل http://www.yourchoicedekalb.org
أين يمكنني التقديم؟
من خالل جهاز الكمبيوتر لديك (عبر اإلنترنت) ،أو مكتبة محلية (عبر اإلنترنت) ،أو مدرسة محلية (أوراق الطلب متوفرة) ،موقع فتح التقديم لبرامج :School Choice
Clarendon Ave, Avondale Estates, GA 30002 1192
هل أحتاج إلى عنوان بريد إلكتروني للتقديم إلى أحد برامج School Choice؟
نعم .إن عنوان البريد اإللكتروني وكلمة المرور مطلوبان إلنشاء حساب جديد عبر اإلنترنت في برامج School Choice.
هل أحتاج إلى حساب ولي أمر للتقديم إلى أحد برامج School Choice؟
نعم .يتطلب الطلب الجديد لبرامج  School Choiceعبر اإلنترنت إنشاء جميع أولياء األمور لحساب من أجل تقديم طلب للعام الدراسي .2020 - 2019
هل يمكنني التقديم في أحد برامج  School Choiceإذا كان طفلي في مدرسة خاصة أو طالب مدرسة من المنزل؟
نعم .يجب أن يكون ولي األمر أو الوصي القانوني على الطفل مقي ًما حاليًا في قطاع  DeKalb County School Districtفي وقت التسجيل وبعد ذلك.
أين يمكنني العثور على متطلبات التأهل لكل برنامج من برامج School Choice؟
يمكن مراجعة جميع متطلبات التأهل من خالل الموقع اإللكتروني لـ http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/ School Choice
هل يمكنني إرسال الطلب ومستندات الدعم عبر البريد؟
ال ،يجب إرسال الطلبات ومستندات الدعم عبر اإلنترنت.
هل يمكنني التقديم في أكثر من برنامج من برامج School Choice؟
ً
مؤهال لاللتحاق به بنا ًء على معايير التأهل المنشورة ،على الرغم من ذلك ،هناك حد اختيار لكل نوع من برامج .School Choice
نعم .يمكنك التقديم ألي برنامج يكون طفلك
كيف يتم اختيار الطالب للمشاركة في برامج School Choice؟
يتم اختيار الطالب عن طريق عملية اختيار من خالل سحب عشوائي مؤتمت.
متى وأين يتم إجراء عمليات السحب على برنامج School Choice؟
سيتم إجراء عمليات السحب األولية لبرامج  School Choiceفي مارس  ،2019وسيتم إرسال النتائج إلى البريد اإللكتروني في  22مارس  2019بعد الساعة  5:00مسا ًء،
وإذا كان هناك حاجة إلجراء عمليات سحب أخرى ،فستتم في الفترة بين يونيو وأغسطس .2019
هل يتم قبول طلبات  School Choiceالمتأخرة؟
نعم .على الرغم من أن الطلبات المتأخرة يكون النظر في تعيين مقعد لها غير مضمونًا ،فإذا كان هناك مقاعد شاغرة بعد إجراء عملية السحب وبعد تعيين كل الطالب المحددين
وطالب قائمة االنتظار ،فقد يتم النظر في الطلبات المتأخرة .سيقوم مكتب  School Choiceبالتواصل مع أولياء األمور بشأن تعيين الطلبات المتأخرة .ولن يكون التعيين متا ًحا
بعد الساعة  4:00مسا ًء من يوم  30أغسطس .2019
كيف سيتم إعالم أولياء األمور؟
سيقوم مكتب  School Choiceبإعالم كل متقدم عن طريق البريد اإللكتروني بشأن نتائج السحب .ولن يتم توفير معلومات عن الطالب عبر الهاتف .بعد الساعة 5:00
مسا ًء في يوم السحب ،قم بتسجيل الدخول إلى  http://www.yourchoicedekalb.orgوحدد "لوحة البيانات ( )Dashboardللتحقق من حالة التحديد
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متى أحتاج إلى التسجيل في موقع مدرسة برنامج  School Choiceإذا تم اختياري في أحد البرامج؟
يجب على أولياء األمور التسجيل في موقع مدرسة برنامج  School Choiceخالل التواريخ المدرجة في إشعار القبول وغير ذلك فسيتم رفض المقعد وسيتم تقديمه إلى المتقدم
المؤهل التالي في قائمة االنتظار ،وسيتم تضمين تاريخ التسجيل المحدد في إشعار التحديد.
هل سيتم توفير وسائل مواصالت لبرامج School Choice؟
سيتم اتباع أحدث نهج بشأن وسائل المواصالت لمقاطعة  DeKalb Countyفي برامج  .School Choiceوخالل العام الدراسي  2020 - 219سوف يلزم الطالب اإلبالغ
إلى مواقع االلتقاط العامة في منطقتهم لوسائل االنتقال من  ،Arabia Mountain High Schoolو Champion Theme Middle SchoolوMagnet Programs
وإليها للعام الدراسي  .2020 - 2019سيتم توفير وسائل انتقال لألحياء المجاورة لطالب .Theme elementary school
متى سينتهي التعيين لبرامج School Choice؟ سيتم االنتهاء من المقاعد الشاغرة بحلول الساعة  4:00مسا ًء يوم  30أغسطس .2019
متى يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول برامج  School Choiceللعام الدراسي 2020 - 2019؟
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات عبر http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/
ي االتصال به من أجل تسجيل الدخول والدعم الفني ذي الصلة باألسئلة؟ اتصل بالرقم 678-676-0050
َمن الشخص الذي يتوجب عل َّ
ي االتصال به من أجل الحصول على دعم في ملء الطلب أو معلومات عن البرنامج؟ أثناء فتح التسجيل ،يرجى االتصال بمكتب School
من الشخص الذي يتوجب عل َّ
 Choiceعلى الرقم  678.676.0050أو إرسال بريد إلكتروني على العنوان School_Choice@dekalbschoolsga.org

إذا كان الموعد النهائي صادف تاري ًخا كانت فيه مكاتب إدارة  DCSDمتوقفة عن العمل ،فسيتم اعتبار المستند مستح ًقا للتسليم في أول يوم عمل بعد
الموعد النهائي .يحتفظ القطاع بالحق في تغيير التسلسل الزمني عند الضرورة .ال يوجد استثناءات عند تفويت الموعد النهائي.

