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अन्तर्राष्ट्रिय ब्यरकरलरर्यट हरई स्कू लकर करयाक्रमहरू
योग्यतर तथर पुनरर्म्भ ष्ट्रनर्देष्ट्रिकरहरू

•

IB ष्ट्रिपेर्ेटर्ी हरई स्कू ल करयाक्रम (ग्रेडहरू 9 र् 10) योग्यतर:
o अन्तर्राष्ट्रिय ब्यरकरलरर्यट ष्ट्रिपेर्ेटर्ी करयाक्रमकर लरष्ट्रि सबै आवेर्दकहरूको वतामरन ग्रेड स्तर्कर सबै
मुख्य ष्ट्रवषयहरूमर 3.0 वर सोभन्र्दर बढीको फल सेमेस्टर् ग्रेड पोइन्ट औसत (GPA) हुनुपर्ा। 10

औं

ग्रेडकर आवेर्दकहरूले सफलतरपूवाक कम्तीमर एक ष्ट्रवर्देिी भरषर क्रेष्ट्रडट पूर्र िनुापर्ा।
o सम्पूर्ा योग्य आवेर्दकहरूले ष्ट्रवद्यरलय र्नोटको वेबसरइट www.dekalbschoolsga.org/schoolchoice/forms-and-brochures/ मर फे लर पर्ेको ष्ट्रवद्यरलय र्नोट अनलरइन आवेर्दन र् अष्ट्रतरर्क्त
IB करिजी आवेर्दन र्दुवैलरई www.yourchoicedekalb.org को वेबसरइटमर पूर्र िनुापर्ा।
आवेर्दनमर सङ्के त िरर्ए अनुसरर् IB करिजी आवेर्दन प्यरके ट ित्येक ष्ट्रवद्यरलयको IB इमेल ठे िरनरमर
इमेल िरर्नुपर्ा।
o अनलरइन आवेर्दन र् करिजी आवेर्दनको अष्ट्रतरर्क्तमर, र्दुईजनर ष्ट्रिक्षकको ष्ट्रसफररर्सहरू ष्ट्रवद्यरलय
र्नोटको

वेबसरइट

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

brochures/ मर फे लर पर्ेको IB करिजी आवेर्दनको ष्ट्रनर्देिनहरू ियोि िर्ेर् पेि िरर्एको हुनुपर्ा।

•

IB ष्ट्रिपेर्ेटर्ी हरइ स्कू ल करयाक्रम (ग्रेड 9 र् 10) को पुनरर्म्भ मरिार्दिानहरू: नरमरङ्कन िरर्एकर सबै
ष्ट्रवद्यरथीहरूले समग्रमर 3.0 वर उच्च ग्रेड पोइन्ट औसत (GPA), सबै ष्ट्रवषयहरूमर 71 को न्यूनतम सङ्ख्यरत्मक
ग्रेड करयम र्रख्नुपर्ा र् िैष्ट्रक्षक वषाभरर् नै िवर्द्ान मरपर्दण्ड पूर्र िनुापर्ा। िैष्ट्रक्षक करयासम्परर्दन मरपर्दण्ड करयम
नर्रख्ने ष्ट्रवद्यरथीहरूलरई एउटर सेमेस्टर्को लरष्ट्रि पर्ीक्षर्करलमर र्रष्ट्रिने र्। अष्ट्रभभरवकहरू सबै सम्मेलनहरूमर
उपष्ट्रस्थत हुन आवश्यक र्। िैष्ट्रक्षक करयासम्परर्दन मरपर्दण्ड पूर्र निने कु नै पष्ट्रन ष्ट्रवद्यरथीको लरष्ट्रि सहरयतर
योजनरहरू उपलब्ध िर्रइनेर्। समग्रमर 3.0 वर उच्च ग्रेड पोइन्ट औसत, सबै ष्ट्रवषयहरूमर 71 को न्यूनतम
सङ्ख्यरत्मक ग्रेड करयम नर्रख्ने र्/वर र्दुईवटर लिरतरर्कर ग्रेष्ट्रडङ अवष्ट्रध वर र्दुईवटर सेमेस्टर्को अष्ट्रन्तममर
िवर्द्ानको मरपर्दण्ड पूर्र निने ष्ट्रवद्यरथीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यरकरलरर्यट करयाक्रम र्ोड्नुपर्ा र् आफ्नो िृह
ष्ट्रवद्यरलयमर नरमरङ्कन हुनुपर्ा।
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•

IB ष्ट्रडप्लोमर हरइ स्कू ल करयाक्रम (ग्रेड 11 र् 12) योग्यतर:
o अन्तर्राष्ट्रिय ब्यरकरलरर्यट ष्ट्रडप्लोमर करयाक्रमकर लरष्ट्रि सम्पूर्ा आवेर्दकहरूसँि ष्ट्रवद्यरलय र्नोटको
वेबसरइट www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ मर फे लर
पर्ेको IB ष्ट्रडप्लोमर करिजी आवेर्दनमर उष्ट्रललष्ट्रित सबै मुख्य ष्ट्रवषयहरू सरथै वैर्देष्ट्रिक भरषर र् अग्रीम
कक्षरहरूको सफलतरपूवाक समरपनमर 3.2 वर सोभन्र्दर बढीको फल सेमेस्टर् ग्रेड पोइन्ट औसत (GPA)
हुनुपर्ा।
o सम्पूर्ा योग्य आवेर्दकहरूले ष्ट्रवद्यरलय र्नोटको वेबसरइट www.dekalbschoolsga.org/schoolchoice/forms-and-brochures/ मर फे लर पर्ेको ष्ट्रवद्यरलय र्नोट अनलरइन आवेर्दन र् अष्ट्रतरर्क्त
IB करिजी आवेर्दन र्दुवैलरई www.yourchoicedekalb.org को वेबसरइटमर पूर्र िनुापर्ा।
आवेर्दनमर सङ्के त िरर्ए अनुसरर् IB करिजी आवेर्दन प्यरके ट ित्येक ष्ट्रवद्यरलयको IB इमेल ठे िरनरमर
इमेल िरर्नुपर्ा।
o अनलरइन आवेर्दन र् करिजी आवेर्दनको अष्ट्रतरर्क्तमर, र्दुईजनर ष्ट्रिक्षकको ष्ट्रसफररर्सहरू ष्ट्रवद्यरलय
र्नोटको

वेबसरइट

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

brochures/ मर फे लर पर्ेको IB करिजी आवेर्दनको ष्ट्रनर्देिनहरू ियोि िर्ेर् पेि िरर्एको हुनुपर्ा।

•

IB ष्ट्रडप्लोमर हरइ स्कू ल करयाक्रम (ग्रेड 11 र् 12) को पुनरर्म्भ मरिार्दिानहरू: नरमरङ्कन िरर्एकर सबै
ष्ट्रवद्यरथीहरूले समग्रमर 3.0 वर उच्च ग्रेड पोइन्ट औसत(GPA), सबै ष्ट्रवषयहरूमर 71 को न्यूनतम सङ्ख्यरत्मक
ग्रेड करयम र्रख्नुपर्ा र् िैष्ट्रक्षक वषाभरर् नै िवर्द्ान मरपर्दण्ड पूर्र िनुापर्ा। िैष्ट्रक्षक करयासम्परर्दन मरपर्दण्ड करयम
नर्रख्ने ष्ट्रवद्यरथीहरूलरई एउटर सेमेस्टर्को लरष्ट्रि पर्ीक्षर्करलमर र्रष्ट्रिने र्। अष्ट्रभभरवकहरू सबै सम्मेलनहरूमर
उपष्ट्रस्थत हुन आवश्यक र्। िैष्ट्रक्षक करयासम्परर्दन मरपर्दण्ड पूर्र निने कु नै पष्ट्रन ष्ट्रवद्यरथीको लरष्ट्रि सहरयतर
योजनरहरू उपलब्ध िर्रइनेर्। समग्रमर 3.0 वर उच्च पोइन्ट औसत, सबै ष्ट्रवषयहरूमर 71 को न्यूनतम
सङ्ख्यरत्मक ग्रेड करयम नर्रख्ने र्/वर र्दुईवटर लिरतरर्कर ग्रेष्ट्रडङ अवष्ट्रध वर र्दुईवटर सेमेस्टर्को अष्ट्रन्तममर
िवर्द्ानको मरपर्दण्ड पूर्र निने ष्ट्रवद्यरथीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यरकरलरर्यट करयाक्रम र्ोड्नुपर्ा र् आफ्नो िृह
ष्ट्रवद्यरलयमर नरमरङ्कन हुनुपर्ा।
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•

IB करयाक्रमबरट बरष्ट्रहर्ीने - िृह हरष्ट्रजर्ी ष्ट्रवद्यरलयमर हरलै IB ष्ट्रवद्यरलयमर उपष्ट्रस्थत नभएकर ष्ट्रवद्यरथीहरूले
ष्ट्रनर्न्तर्तर मरिार्दिानहरू पूर्र िना असफल भएमर वर कु नै पष्ट्रन करर्र्ले करयाक्रममर जरर्ी र्रख्न नचरहेको िण्डमर
उनीहरू िृह ष्ट्रवद्यरलयमर फका नु पर्ा। ष्ट्रवद्यरथीहरूले IB करयाक्रममर जरर्ी र्रख्र्दैनन् भने उनीहरूलरई IB
ष्ट्रवद्यरलयमर र्हनकर लरष्ट्रि अनुमष्ट्रत दर्दइने र्ैन।

•

उपष्ट्रस्थष्ट्रत/व्यवहरर् कु नै पष्ट्रन ष्ट्रवद्यरलय र्नोट करयाक्रममर नरमरङ्कन िरर्एकर ष्ट्रवद्यरथीहरूले जरर्ी र्रख्नकर
लरष्ट्रि DCSD र् स्थरनीय ष्ट्रवद्यरलय उपष्ट्रस्थष्ट्रत र् व्यवहरर् नीष्ट्रतहरू र् मरिार्दिानहरूको परलनर िनुापर्ा।
o व्यवहरर् उललङ्घनहरू – स्तर् 3 वर सोभन्र्दर बढीको कष्ट्रम्तमर पष्ट्रन तीन (3) वटर अनुिरसनरत्मक
उललङ्घनहरू भएकर ष्ट्रवद्यरथीहरूलरई चयन िरर्एको करयाक्रमबरट बरष्ट्रहर् ष्ट्रनस्कन सन्र्दभा िना सदकन्र्।
o उपष्ट्रस्थष्ट्रत – कष्ट्रम्तमर पष्ट्रन परँच (5) वटर अक्षम्य अनुपष्ट्रस्थष्ट्रतहरू वर कष्ट्रम्तमर पष्ट्रन र् (6) वटर अक्षम्य
दढलरइ भएकर ष्ट्रवद्यरथीहरूलरई चयन िरर्एको करयाक्रमबरट बरष्ट्रहर् ष्ट्रनस्कन सन्र्दभा िना सदकन्र्।

