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Chương Trình Magnet Trình Độ Cao
Quy Định về Hội Đủ Điều Kiện và Sự Liên Tục
DeKalb County School District rất khuyến khích các phụ huynh cùng tham
gia các trải nghiệm học tập tại nhà của con cũng như tự nguyện tham gia
các hoạt động tại trường học.
• Hội Đủ Điều Kiện Của Chương Trình Tiểu Học: Tất cả những học sinh
nộp đơn tham gia Chương Trình Magnet Trình Độ Cao phải có điểm trung
bình (GPA) học kỳ mùa thu là 3.0 của các môn chính. Các học sinh DeKalb
sắp lên các lớp từ 4 - 6 cũng phải có điểm phân vị 75 (hoặc cao hơn) của
tổng số điểm đọc, điểm phân vị 75 (hoặc cao hơn) của tổng số điểm toán
trên bài kiểm tra M.A.P cơ sở (đầu tiên) của năm học hiện tại. Tất cả các
học sinh không theo học tại một trường học của DeKalb County School
District cũng phải có điểm phân vị 75 (hoặc cao hơn) của tổng số điểm đọc,
điểm phân vị 75 (hoặc cao hơn) của tổng số điểm toán trên bài kiểm tra
M.A.P cơ sở (đầu tiên) của năm học hiện tại.
• Quy Định về Sự Liên Tục của Chương Trình Tiểu Học: Các học sinh
tiểu học đã được chọn vào chương trình magnet trình độ cao phải duy trì
điểm trung bình (GPA) từ 3.0 (hoặc cao hơn) của các môn chính mỗi năm
của chương trình. Những học sinh không đạt tiêu chuẩn thành tích học tập
sẽ bị thử thách trong một học kỳ. Các chương trình hỗ trợ sẽ được cung
cấp cho bất kỳ học sinh nào có điểm GPA dưới tiêu chuẩn thành tích trong
suốt giai đoạn thử thách. Các phụ huynh phải tham dự mọi cuộc họp.
Những học sinh không đạt điểm GPA 3.0 sau hai giai đoạn chấm điểm hoặc
hai học kỳ liên tiếp, phải rời khỏi chương trình magnet và ghi danh theo học
tại trường ở địa phương của mình. Nếu học sinh không đáp ứng tiêu chuẩn
lên lớp trong bất kỳ học kỳ nào của năm học, thì học sinh đó sẽ phải rời
khỏi chương trình magnet ngay lập tức và trở về trường học tại địa phương
của mình.
• Điều Kiện của Chương Trình Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ
Thông: Tất cả những học sinh nộp đơn tham gia Chương Trình Magnet
Trình Độ Cao phải có điểm trung bình (GPA) học kỳ mùa thu là 3.0 của các
môn chính. Các học sinh DeKalb sắp lên các lớp từ 7-9 cũng phải có điểm
phân vị 75 (hoặc cao hơn) của tổng số điểm đọc, điểm phân vị 75 (hoặc
cao hơn) của tổng số điểm toán trên bài kiểm tra M.A.P cơ sở (đầu tiên)
của năm học hiện tại.
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Tất cả các học sinh không theo học tại một trường học của DeKalb County
School District cũng phải có điểm phân vị 75 (hoặc cao hơn) của tổng số
điểm đọc, điểm phân vị 75 (hoặc cao hơn) của tổng số điểm toán trên bài
kiểm tra M.A.P cơ sở (đầu tiên) của năm học hiện tại. Học sinh nộp đơn
tham gia các Chương Trình Magnet Trình Độ Cao bậc trung học phổ thông
cũng phải hoàn tất các khóa học tiền đề trong cấp học của mình.
• Quy Định về Sự Liên Tục của Chương Trình Trung Học Cơ Sở và
Trung Học Phổ Thông: Các học sinh trung học cơ sở và trung học phổ
thông được ghi danh vào các chương trình magnet trình độ cao phải duy
trì điểm trung bình (GPA) tổng kết của các môn chính là từ 3.0 trở lên, điểm
số học tối thiểu là 71 ở tất cả các môn chính, và đáp ứng tiêu chuẩn lên lớp
mỗi học kỳ. Những học sinh không đạt tiêu chuẩn thành tích học tập sẽ bị
thử thách trong một học kỳ. Các phụ huynh phải tham dự mọi cuộc họp.
Các chương trình hỗ trợ sẽ được cung cấp cho bất kỳ học sinh nào không
đáp ứng tiêu chuẩn thành tích học tập. Những học sinh không duy trì điểm
trung bình tổng kết từ 3.0 trở lên, điểm số học tối thiểu là 71 ở tất cả các
môn chính, và không đáp ứng tiêu chuẩn lên lớp mỗi học kỳ trong hai học
kỳ liên tiếp, phải rời khỏi chương trình magnet và ghi danh theo học tại
trường học tại địa phương của mình. Nếu học sinh không đáp ứng tiêu
chuẩn lên lớp trong bất kỳ học kỳ nào của năm học, thì học sinh đó sẽ phải
rời khỏi chương trình magnet ngay lập tức và trở về trường học tại địa
phương của mình.
• Quy Định Về Ưu Tiên Anh Em Ruột Đa Sinh Trong Điều Kiện Tham Gia
Bốc Thăm: Chỉ những anh chị em ruột đa sinh mới được chấp thuận cho
tham gia bốc thăm lựa chọn học sinh ngẫu nhiên. Ngoài ra, cả hai anh chị
em đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn về hội đủ điều kiện để được ưu tiên.
• Lưu ý: Khi người nộp đơn từ chối một đề nghị xếp lớp của chương trình
magnet, thì học sinh đó sẽ không thể nộp đơn xin học trong một chương
trình magnet cho tới kỳ ghi danh mở tiếp theo.
• Điểm M.A.P Cơ Sở được lấy từ lần quản lý đầu tiên của đánh giá M.A.P.
cho năm học hiện tại.
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Chương Trình Magnet Quan Tâm Đặc Biệt
Quy Định về Hội Đủ Điều Kiện và Sự Liên Tục
DeKalb County School District rất khuyến khích các phụ huynh cùng tham
gia các trải nghiệm học tập tại nhà của con cũng như tự nguyện tham gia
các hoạt động tại trường học.
• Hội Đủ Điều Kiện Của Chương Trình Tiểu Học: Tất cả những học sinh
nộp đơn tham gia các Chương Trình Magnet Quan Tâm Đặc Biệt (tức là
toán, khoa học, nghệ thuật biểu diễn, công nghệ, v.v.) phải có điểm trung
bình số học tổng kết của học kỳ mùa thu là 80 (GPA 3.0) đối với các môn
chính. Các học sinh nộp đơn lớp mầm non và mẫu giáo không cần đáp ứng
tiêu chuẩn này.
• Quy Định về Sự Liên Tục Của Chương Trình Tiểu Học: Học sinh tiểu
học được ghi danh vào Chương Trình Magnet Quan Tâm Đặc Biệt phải
duy trì điểm trung bình số học tổng kết là 80 (GPA 3.0) đối với các môn
chính trong suốt năm học. Những học sinh không đạt tiêu chuẩn thành tích
học tập sẽ bị thử thách trong một học kỳ. Các chương trình hỗ trợ sẽ được
cung cấp cho bất kỳ học sinh nào có điểm GPA dưới 3.0 trong suốt giai
đoạn thử thách. Các phụ huynh phải tham dự mọi cuộc họp. Những học
sinh không duy trì được điểm trung bình số học tổng kết là 80 (GPA 3.0)
khi kết thúc hai giai đoạn chấm điểm hoặc hai học kỳ liên tiếp, phải rời khỏi
chương trình magnet và ghi danh theo học tại trường ở địa phương của
mình. Nếu học sinh không đáp ứng tiêu chuẩn lên lớp trong bất kỳ học kỳ
nào của năm học, thì học sinh đó sẽ phải rời khỏi chương trình magnet
ngay lập tức và trở về trường học tại địa phương của mình.
• Điều Kiện của Chương Trình Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ
Thông: Tất cả những học sinh nộp đơn phải có điểm trung bình (GPA) học
kỳ mùa thu từ 3.0 trở lên đối với các môn chính.
• Quy Định về Sự Liên Tục của Chương Trình Trung Học Cơ Sở và
Trung Học Phổ Thông: Các học sinh trung học cơ sở và trung học phổ
thông được ghi danh vào các Chương Trình Magnet Quan Tâm Đặc Biệt
phải duy trì điểm trung bình tổng kết từ 3.0 trở lên, điểm số học tối thiểu là
71 ở tất cả các môn chính, và đáp ứng tiêu chuẩn lên lớp trong suốt cả năm
học. Những học sinh không đạt tiêu chuẩn thành tích học tập sẽ bị thử
thách trong một học kỳ. Các phụ huynh phải tham dự mọi cuộc họp. Các
chương trình hỗ trợ sẽ được cung cấp cho bất kỳ học sinh nào không đáp
ứng tiêu chuẩn thành tích học tập.
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Những học sinh không duy trì điểm trung bình số học tổng kết của các môn
chính là 3.0, điểm số học tối thiểu là 71 ở tất cả các môn chính, và không
đáp ứng tiêu chuẩn lên lớp ở cuối hai giai đoạn chấm điểm hoặc hai học kỳ
liên tiếp, phải rời khỏi chương trình magnet và ghi danh theo học tại trường
học tại địa phương của mình. Nếu học sinh không đáp ứng tiêu chuẩn lên
lớp trong bất kỳ học kỳ nào của năm học, thì học sinh đó sẽ phải rời khỏi
chương trình magnet ngay lập tức và trở về trường học tại địa phương của
mình. Lưu ý: Những học sinh đã được chọn vào một Chương Trình
Magnet phải hoàn tất các khóa học magnet bắt buộc hoặc các khóa học
cấp đại học đã được phê chuẩn để nhận tín chỉ magnet hoặc dấu chứng
chỉ Chương Trình Magnet.
• Quy Định về Sự Liên Tục trong Chương Trình của DeKalb School of
the Arts (Các Lớp 8-12): Tất cả các học sinh được ghi danh phải duy trì
điểm trung bình (GPA) tổng kết là từ 3.0 trở lên, điểm số học tối thiểu là 71
ở tất cả các môn học, và đáp ứng tiêu chuẩn lên lớp trong suốt cả năm học.
Những học sinh không đạt tiêu chuẩn thành tích học tập sẽ bị thử thách
trong một học kỳ. Các phụ huynh phải tham dự mọi cuộc họp. Các chương
trình hỗ trợ sẽ được cung cấp cho bất kỳ học sinh nào không đáp ứng tiêu
chuẩn thành tích học tập. Những học sinh không duy trì điểm trung bình
(GPA) tổng kết từ 3.0 trở lên, điểm số học tối thiểu là 71 ở tất cả các môn
học, và không đáp ứng tiêu chuẩn lên lớp ở cuối hai giai đoạn chấm điểm
hoặc hai học kỳ liên tiếp, phải rời khỏi chương trình magnet và ghi danh
theo học tại trường học tại địa phương của mình. Các học sinh cũng bắt
buộc phải hoàn thành hai tín chỉ thành tích mỗi năm học. Nếu học sinh
không đáp ứng tiêu chuẩn lên lớp trong bất kỳ học kỳ nào của năm học, thì
học sinh đó sẽ phải rời khỏi chương trình magnet ngay lập tức và trở về
trường học tại địa phương của mình.
• Quy Định về Sự Liên Tục Chương Trình của Arabia Mountain High
School – Tất cả các học sinh được ghi danh phải mặc đồng phục được chỉ
định hàng ngày, hoàn thành 20 giờ dịch vụ cộng đồng, duy trì điểm trung
bình (GPA) tổng kết từ 3.0 trở lên, điểm số học tối thiểu là 71 ở tất cả các
môn học, và đáp ứng tiêu chuẩn lên lớp trong suốt cả năm học. Học sinh
năm cuối cũng phải hoàn thành một dự án Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật
và Toán (STEM) cụ thể với chương trình học tập chính của mình. Các học
sinh phải tham gia một cuộc thi học tập và tham gia các tổ chức và hoặc
các câu lạc bộ học sinh. Các phụ huynh phải hoàn thành 10 giờ dịch vụ liên
quan đến phụ huynh mỗi năm học. Những học sinh không đạt tiêu chuẩn
thành tích học tập sẽ bị thử thách trong một học kỳ.
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Các phụ huynh phải tham dự mọi cuộc họp. Các chương trình hỗ trợ sẽ
được cung cấp cho bất kỳ học sinh nào không đáp ứng tiêu chuẩn thành
tích học tập. Những học sinh không duy trì điểm trung bình (GPA) tổng kết
từ 3.0 trở lên, điểm số học tối thiểu là 71 ở tất cả các môn học, và không
đáp ứng tiêu chuẩn lên lớp ở cuối hai giai đoạn chấm điểm hoặc hai học kỳ
liên tiếp, phải rời khỏi chương trình magnet và ghi danh theo học tại trường
học tại địa phương của mình. Các học sinh cũng bắt buộc phải hoàn thành
hai tín chỉ thành tích mỗi năm học. Nếu học sinh không đáp ứng tiêu chuẩn
lên lớp trong bất kỳ học kỳ nào của năm học, thì học sinh đó sẽ phải rời
khỏi chương trình magnet ngay lập tức và trở về trường học tại địa phương
của mình.
• Quy Định Về Ưu Tiên Anh Em Ruột Đa Sinh Trong Điều Kiện Tham Gia
Bốc Thăm: Chỉ những anh chị em ruột đa sinh mới được chấp thuận cho
tham gia bốc thăm lựa chọn học sinh ngẫu nhiên. Quy định này không áp
dụng với những học sinh đang nộp đơn xin học tại
o DeKalb Elementary School of Arts các lớp 4-7
o DeKalb School of Arts (các lớp 8-12)
o Đối với Trường Trung Học Phổ Thông Arabia Mountain - Các anh chị
em ruột đa sinh phải nộp đơn xin học ở cùng một cấp lớp và cùng
chương trình để hội đủ điều kiện được ưu tiên cho anh chị em ruột
đa sinh. Ngoài ra, cả hai anh chị em đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn
về hội đủ điều kiện để được ưu tiên.
Lưu ý:
• Khi người nộp đơn từ chối một chỉ tiêu của chương trình magnet, thì học
sinh đó sẽ không thể nộp đơn xin học trong một chương trình magnet cho
tới kỳ ghi danh mở/bốc thăm tiếp theo.
• Những học sinh đã được chọn vào một Chương Trình Magnet phải hoàn
tất các khóa học magnet bắt buộc hoặc các khóa học cấp đại học đã được
phê chuẩn để nhận tín chỉ magnet hoặc dấu chứng chỉ Chương Trình
Magnet.

