
 
 

 2024-2023الجدول الزمني لقرعة التسجيل المفتوح لعام 
 

 الحدث التاريخ

لتقديم طلبات التسجيل لاللتحاق بالمدارس لعام  School Choiceفتح نافذة  الساعة التاسعة صباحا ،2023يناير  6
2023 

 "في الموعد المحدد". School Choiceالموعد النهائي لتقديم طلبات  مساء   4:00الساعة  ،2023فبراير  10

 مساء   4:01الساعة  ،2023فبراير  10

 الخميس

 4:00الساعة  ،2023أغسطس  25
 مساء  

. لن يتم البدء في طلبات التقديم المتأخرة إال إذا توفرت الطلبات المتأخرةتم قبول 

 أماكن بعد االنتهاء من قائمة االنتظار.

 قرعة االختيار األول للمدرسة الثانوية 2023مارس  20

 قرعة االختيار األول للمدرسة اإلعدادية 2023مارس  21

 قرعة االختيار األول للمدرسة االبتدائية 2023مارس  23

 2023مارس  24
 

 بعد الساعة الخامسة مساء  

، اإللكترونيتُرسل نتائج قرعة االختيار األول إلى أولياء األمور عبر بريدهم 

** لن يدخل سوى . وصندوق رسائل لوحة المعلومات الخاص بالطلب

ولن تدخل االختيارات الثانية والثالثة . االختيار األول فقط في القرعة األولية

في القرعة إال إذا ُطلب إضافة المزيد من الطالب لشغل أماكن البرنامج أماكن 

 االنتظار، والطلبات المتأخرة.إضافية بعد االنتهاء من وضع قائمة 

مارس.  24لنتائج القرعة األولية المرسلة بتاريخ  الموعد النهائي لقبول تعيين المقعد 2023مارس  31

تعيينات المقاعد غير المقبولة بحلول الموعد النهائي المذكورة في خطاب االختيار  سحبيتم 

 رتيبهم على قائمة االنتظار.تلقائي ا وتمنح للمتقدمين على قائمة االنتظار حسب ت

نقل الطالب العاملين تُرسل خطابات التحقق من السجل الوظيفي والموافقة على شغل المكان عبر  2023يونيو،  30 - 1

 10**الموعد النهائي لتقديم الطلب للطلبات "في الموعد المحدد" هو البريد اإللكتروني 

 المتأخرة لتوفر المقاعد. EST. تخضع طلبات 2023فبراير 

يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لكل مدرسة 

 School Choiceلمعرفة تواريخ تسجيل 

على المقعد مذكور على مواقع ويب  للحصولبالمدرسة  الموعد النهائي للتسجيل

المقعد ألي شخص "ال يحضر" للتسجيل بحلول الموعد النهائي المذكور  سحبالمدارس. يتم 

على موقع ويب المدرسة ويمنح للمتقدمين على قائمة االنتظار حسب ترتيبهم على قائمة 

 االنتظار.

 2023أغسطس،  25
 

 مساء   4:00

الختيار البرنامج هذا آخر تاريخ لتعيين الطالب من قوائم  School Choiceانتهاء عملية 

االنتظار والطلبات المتأخرة. ويتعين على كل متقدم لم يقع عليه االختيار بحلول هذا الموعد 

 أن يتقدم بطلب آخر خالل السنة الدراسية المقبلة

 2023أبريل  14يناير وحتى  6 االتصال بالدعم متاح بدًءا من. 
ا وحتى  9:00الجمعة: من الساعة  -االثنين ، باستثناء اإلجازات وعطالت نهاية األسبوع  5:00صباح  مساء 

678-676-0035 / 0050 

 اختيار المدرسة

ARABIC 


