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2021-2022 ከፍተኛ ውጤት አስመዝጋቢዎች ማግኔት ፕሮግራም 

የመቀበያ መስፈርት እና ለመቀጠል የሚያስችሉ መመሪያዎች 

ወላጆች በቤት እንዲሁም በትምህርት ቤት የበጎ ፈቃድ እንቅስቃሴዎች ንቁ ተሳትፎ በማድረግ የልጃቸውን 
የትምህርት ሂደት እንዲከታተሉ ዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ዲስትሪክ አጥብቆ ይመክራል። 

• የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ፕሮግራም የመቀበያ መስፈርት፦ የከፍተኛ ውጤት አስመዝጋቢዎች ማግነኢት ፕሮግራም 
ሁሉም አመልካቾች  3.0 (ወይም ከዚያ በላይ) አማካይ የክፍል ነጥብ (ጂፒኤ) በመሰረታዊ የትምህርት ዓይነቶች 
ማምጣት አለባቸው። ከ 4 - 6 ኛ ክፍል የሚያድጉ የ DeKalb ተማሪዎች በተጨማሪ በ2020-2021 የትምህርት 
ዓመት በተወሰደ የ M.A.P.  ግምገማ በ 75 ኛ መቶኛ (ወይም ከዚያ በላይ) አጠቃላይ የንባብ ውጤት ፣ 75 ኛ 
መቶኛ (ወይም ከዚያ በላይ) አጠቃላይ የሂሳብ ውጤት ማግኘት አለባቸው፡፡ በ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት 
ዲስትሪክት ትምህርት ቤት ያልተመዘገቡ ሁሉም ተማሪዎች በ2020-2021 የትምህርት ዓመት በተወሰደ የ M.A.P.  
ግምገማ የ 75 ኛ መቶኛ ጠቅላላ (ወይም ከዚያ በላይ) አጠቃላይ የንባብ ውጤት ፣ 75 ኛ መቶኛ (ወይም ከዚያ 
በላይ) አጠቃላይ የሂሳብ ውጤት ማግኘት አለባቸው፡፡ 

• በመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ፕሮግራም መቀጠልን የሚመለከቱ መመሪያዎች፦ ለማግኔት ፕሮግራም የተመዘገቡ 
ከፍተኛ ውጤት ያላቸው የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች በፕሮግራሙ አመት ሙሉ በዋና ዋና የትምህርት አይነቶች 
ያላቸው አማካይ ውጤት (ጂፒኤ) 3.0 (ወይም ከዚያ በላይ) ሊሆን ይገባል። የትምህርት አፈፃፀም መስፈርቶችን 
የማያሟሉ ተማሪዎች ለአንድ ሴሚስተር በሙከራ ይቆያሉ። በሙከራ ጊዜውም ከትምህርት አፈፃፀም መስፈርት 
በታች ጂፒኤ ላለው ተማሪ የእገዛ ፕሮግራሞች አሉ። ወላጆች በሁሉም ኮንፈረንሶች ላይ መገኘት አለባቸው።  
ከሁለት ተከታታይ የውጤት ወቅቶች 3.0 አማካይ ጂፒኤ ያላመጡ ተማሪዎች የማግኔት ፕሮግራሙን ለቅቀው 
በመውጣት በአካባቢያቸው በተመደበው ትምህርት ቤት መቀላቀል ይኖርባቸዋል። በትምህርት ዓመቱ ውስጥ አንድ 
ተማሪ ለማለፍ የሚያስፈልገውን መስፈርት ካላሟላ፣ ተማሪው ወዲያውኑ ከማግኔት ትምህርት ቤቱ ይወጣና ወደ 
ለአካባቤው የተመደበ ትምህርት ቤት ይመለሳል። 
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• የመካከለኛ እና ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የፕሮግራሙ መግቢያ መስፈርቶች፦ የከፍተኛ ውጤት 
አስመዝጋቢዎች ማግነኢት ፕሮግራም ሁሉም አመልካቾች  የፎል ሴሚስተር 3.0 (ወይም ከዚያ በላይ) አማካይ 
የክፍል ነጥብ (ጂፒኤ) በመሰረታዊ የትምህርት ዓይነቶች ማምጣት አለባቸው።  ከ 7 - 9 ኛ ክፍል የሚያድጉ 
የDeKalb ተማሪዎች በ2020-2021 የትምህርት ዓመት በተወሰደ የ M.A.P.  ግምገማ የ 75 ኛ መቶኛ (ወይም ከዚያ 
በላይ) አጠቃላይ የንባብ ውጤት ፣ 75 ኛ መቶኛ (ወይም ከዚያ በላይ) አጠቃላይ የሂሳብ ውጤት ማግኘት 
አባቸው። በ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ትምህርት ቤት ያልተመዘገቡ ሁሉም ተማሪዎች በ2020-
2021 የትምህርት ዓመት በተወሰደ የ M.A.P.  ግምገማየ 75 ኛ መቶኛ (ወይም ከዚያ በላይ) አጠቃላይ የንባብ 
ውጤት ፣ 75 ኛ መቶኛ (ወይም ከዚያ በላይ) አጠቃላይ የሂሳብ ውጤት ማግኘት አባቸው። ለከፍተኛ ትምህርት 
ቤት ለከፍተኛ ውጤት አስመዝጋቢዎች ፕሮግራሞች የሚመዘገቡ ተማሪዎች በትምህርት ደረጃው የሚፈለገውን 
ቅድመ-ሁኔታ ኮርስ ማሟላት ይጠበቅባቸዋል። 

• የመካከለኛ እና ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ስለመቀጠል የሚመለከቱ መመሪያዎች፦ ከፍተኛ ውጤት 
ላስመዘገቡ በማግኔት ፕሮግራሞች የተመዘገቡ የመካከለኛና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች አማካይ  አጠቃላይ የዋና 
ውጤት ነጥብ (GPA) ከ 3.0 ወይም ከዚያ በላይ መጠበቅ አለባቸው ፣ በሁሉም ዋና ዋና ትምህርቶች ውስጥ 
የዝቅተኛ ቁጥር ውጤት 71 እናበእያንዳንዱ ሴሚስተር የማለፊያ መስፈርቶችን ማሟላት አለባቸው፡፡ የትምህርት 
አፈፃፀም መስፈርቶችን የማያሟሉ ተማሪዎች ለአንድ ሴሚስተር በሙከራ ይቆያሉ። ወላጆች በሁሉም ኮንፈረንሶች 
ላይ መገኘት አለባቸው። የትምህርት አፈፃፀም መስፈርት ለማያሟላ ተማሪ የድጋፍ እቅድ ይቀርባል። የ 3.0 አማካይ 
አጠቃላይ የውጤት ነጥብ የማይጠብቁ፣ በሁሉም ዋና ትምህርቶች ውስጥ 71 የቁጥር ውጤት እና በሁለት 
ተከታታይ ሴሚስተሮች በእያንዳንዱ ሴሚስተሮች ላይ የማለፍ መስፈርቶችን የማያሟሉ ተማሪዎች ከማግኔት 
መውጣት እና በቤታቸው ትምህርት ቤት መመዝገብ አለባቸው። በትምህርት ዓመቱ ውስጥ አንድ ተማሪ ለማለፍ 
የሚያስፈልገውን መስፈርት ካላሟላ፣ ተማሪው ወዲያውኑ ከማግኔት ትምህርት ቤቱ ይወጣና ወደ ለአካባቤው 
የተመደበ ትምህርት ቤት ይመለሳል። 

• በእጣ መስፈርት የአንድ ቤት ልጆች ቅድሚያ የማግኘት መመሪያ፦ በዘፈቀደ በዕጣ የመምረጥ ሂደት ተሳታፊ 
ለመሆን ግንኙነት ሊኖራቸው የሚችሉት መንታ እህት/ወንድም የሆኑ ተማሪዎች ብቻ ናቸው። በተጨማሪም 
መንታዎች ቅድሚያ ለማግኘት የብቁነት መስፈርቱን ማሟላት አለባቸው። 

• ማስታወሻ: የማግኔት ፕሮግራም ቦታ ምደባ በአመልካቹ ውድቅ በሚሆንበት ጊዜ ተማሪው እስከሚቀጥለው ክፍት 
ምዝገባ ድረስ በማግኔት ፕሮግራም ውስጥ ለመመደብ ማመልከት አይችልም። 

•  የ M.A.P. ውጤቶች መነሻ የተወሰዱት ከመጀመሪያው የ M.A.P. የ 2020-2021 የትምህርት ዓመት ግምገማ ነው፡፡  
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2021-22 ልዩ ፍላጎት ማግኔት ፕሮግራም 

የመቀበያ መስፈርት እና ለመቀጠል የሚያስችሉ መመሪያዎች 

ወላጆች በቤት እንዲሁም በትምህርት ቤት የበጎ ፈቃድ እንቅስቃሴዎች ንቁ ተሳትፎ በማድረግ የልጃቸውን 
የትምህርት ሂደት እንዲከታተሉ ዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ዲስትሪክ አጥብቆ ይመክራል። 

• የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ፕሮግራም የመቀበያ መስፈርት፦ የልዩ ፍላጎት ማግኔት ፕሮግራሞች አመልካቾች 
(ማለትም ፣ ሂሳብ ፣ ሳይንስ ፣ ስነ-ጥበባት ፣ ቴክኖሎጂ ፣ ወዘተ) በዋና ዋና ትምህርቶች ውስጥ የፎል ሴሚስተር 
አጠቃላይ የቁጥር አማካይ 80 (3.0 GPA) ሊኖራቸው ይገባል፡፡ የቅድመ መዋዕለ ህጻናት እና የመዋዕለ ህጻናት 
ተማሪዎች የብቁነት መስፈርቱን ማሟላት አይጠበቅባቸውም። 

• በመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ፕሮግራም መቀጠልን የሚመለከቱ መመሪያዎች፦ በልዩ የፍላጎት ማግኔት መርሃግብር 
የተመዘገበው የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪ በትምህርቱ ዓመቱ በሙሉ በትምህርቱ ውስጥ አጠቃላይ የቁጥር አማካይ 
80 (3.0 GPA) ማግኘት አለበት፡፡ የትምህርት አፈፃፀም መስፈርቶችን የማያሟሉ ተማሪዎች ለአንድ ሴሚስተር 
በሙከራ ይቆያሉ። በሙከራው ወቅት የሚኖራቸው ጂፔኤ ከ3.0 በታች ለሚሆን ተማሪዎች የድጋፍ ዕቅዶች 
ይኖራሉ። ወላጆች በሁሉም ኮንፈረንሶች ላይ መገኘት አለባቸው። በሁለት ተከታታይ የምረቃ ጊዜዎች ወይም 
ሁለት ሴሚስተሮች መጨረሻ ላይ አጠቃላይ የቁጥር አማካይ 80 (3.0 GPA) የማይጠብቁ ተማሪዎች ከማግኔት 
ፕሮግራሙ ወጥተው በቤታቸው ትምህርት ቤት መመዝገብ አለባቸው፡፡ በትምህርት ዓመቱ ውስጥ አንድ ተማሪ 
ለማለፍ የሚያስፈልገውን መስፈርት ካላሟላ፣ ተማሪው ወዲያውኑ ከማግኔት ትምህርት ቤቱ ይወጣና ወደ 
ለአካባቤው የተመደበ ትምህርት ቤት ይመለሳል። 

• የመካከለኛ እና ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የፕሮግራሙ መግቢያ መስፈርቶች፦ በዋና ትምህርቶች የፎል 
ሴሚስተር 3.0 ወይም ከዚያ በላይ አማካይ የክፍል ነጥብ (GPA) ሊኖራቸው ይገባል፡፡ 
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• የመካከለኛ እና ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ስለመቀጠል የሚመለከቱ መመሪያዎች፦ በልዩ የፍላጎት 
ማግኔት ፕሮግራሞች የተመዘገቡ የመካከለኛና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች አማካይ አጠቃላይ የውጤት ነጥን 3.0 
ወይም ከዚያ በላይ ፣ በሁሉም ዋና ትምህርቶች ውስጥ ዝቅተኛ የቁጥር ውጠየት  71 ማግኘት እና በትምህርቱ 
ዓመቱ በሙሉ የማለፊያ መስፈርቶችን ማሟላት አለባቸው፡፡ የትምህርት አፈፃፀም መስፈርቶችን የማያሟሉ 
ተማሪዎች ለአንድ ሴሚስተር በሙከራ ይቆያሉ። ወላጆች በሁሉም ኮንፈረንሶች ላይ መገኘት አለባቸው። 
የትምህርት አፈፃፀም መስፈርት ለማያሟላ ተማሪ የድጋፍ እቅድ ይቀርባል። የ 3.0 አማካይ አጠቃላይ የቁጥር ዋና 
ውጤት የማይጠብቁ፣ በሁሉም ዋና ትምህርቶች ውስጥ 71 የቁጥር ውጤት እና በሁለት ተከታታይ የምረቃ ጊዜዎች 
ወይም ሁለት ሴሚስተሮች መጨረሻ ላይ የማለፍ መስፈርቶችን የማያሟሉ ተማሪዎች ከማግኔት መውጣት እና 
በቤታቸው ትምህርት ቤት መመዝገብ አለባቸው። በትምህርት ዓመቱ ውስጥ አንድ ተማሪ ለማለፍ የሚያስፈልገውን 
መስፈርት ካላሟላ፣ ተማሪው ወዲያውኑ ከማግኔት ትምህርት ቤቱ ይወጣና ወደ ለአካባቤው የተመደበ ትምህርት 
ቤት ይመለሳል።  ማስታወሻ: በማግኔት ትምህርት ቤት የተመዘገቡ ተማሪዎች የማግኔት ክሬዲት ወይም የማግኔት 
ፕሮግራም ዲፕሎማ ሲል ለማግኘት የሚፈለገውን የማግኔት ወይም የተረጋገጠ የኮሌጅ ደረጃ ኮርሶችን ማሟላት 
አለባቸው። 

• በዲካልብ ትምህርት ቤት የኪነ-ጥበብ ፕሮግራም መቀጠልን የሚመለከቱ መመሪያዎች (ክፍል 8 – 12)፦ ሁሉም 
የተመዘገቡ ተማሪዎች  አጠቃላይ የክፍል ነጥብ አማካይ (GPA) የ 3.0 ወይም ከዚያ በላይ ማግኘት ፣ በሁሉም 
የትምህርት ዓይነቶች ዝቅተኛ የቁጥር ውጤት 71 እና በትምህርቱ ዓመቱ በሙሉ የማለፊያ መስፈርቶችን ማሟላት 
አለባቸው፡፡ የትምህርት አፈፃፀም መስፈርቶችን የማያሟሉ ተማሪዎች ለአንድ ሴሚስተር በሙከራ ይቆያሉ። 
ወላጆች በሁሉም ኮንፈረንሶች ላይ መገኘት አለባቸው።  የትምህርት አፈፃፀም መስፈርት ለማያሟላ ተማሪ የድጋፍ 
እቅድ ይቀርባል። የ 3.0 ወይም ከዚያ በላይ አማካይ የአጠቃላይ ነጥብ (GPA) የማይጠብቁ፣ በሁሉም የትምህርት 
ዓይነቶች ውስጥ 71 ዝቅተኛ የቁጥር ውጤት እና በሁለት ተከታታይ የምረቃ ጊዜዎች ወይም ሁለት ሴሚስተሮች 
መጨረሻ ላይ የማለፍ መስፈርቶችን የማያሟሉ ተማሪዎች ከማግኔት መውጣት እና በቤታቸው ትምህርት ቤት 
መመዝገብ አለባቸው። እንዲሁም ተማሪዎች በእያንዳንዱ የትምህርት ዓመት ሁለት የአፈፃፀም ክሬዲት ማጠናቀቅ 
አለባቸው። በትምህርት ዓመቱ ውስጥ አንድ ተማሪ ለማለፍ የሚያስፈልገውን መስፈርት ካላሟላ፣ ተማሪው 
ወዲያውኑ ከማግኔት ትምህርት ቤቱ ይወጣና ወደ ለአካባቤው የተመደበ ትምህርት ቤት ይመለሳል። 
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• Arabia Mountain የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መርሃ ግብር ቀጣይ መመሪያዎች – ሁሉም የተመዘገቡ 
ተማሪዎች  በየቀኑ የተመደበላቸውን ዩኒፎርም መልበስ ፣ ለ 20 ሰዓታት የማህበረሰብ አገልግሎት ማጠናቀቅ ፣ 
አጠቃላይ የክፍል ነጥብ አማካይ (GPA) የ 3.0 ወይም ከዚያ በላይ ማግኘት ፣ በሁሉም የትምህርት ዓይነቶች 
ዝቅተኛ የቁጥር ውጤት 71 እና በትምህርቱ ዓመቱ በሙሉ የማለፊያ መስፈርቶችን ማሟላት አለባቸው፡፡ 
በተጨማሪም ሲንዬሮች የሳይንስ፣ የቴክኖሎጂ፣ የኢንጂነሪንግ እና የሒሳብ (ከእንግሊዝኛው ምህፃረ ቃል STEM) 
ፕሮጀክቶችን ማጠናቀቅ ይኖርባቸዋል።  ተማሪዎች በትምህርታዊ ውድድሮች እና በትምህርት አደረጃጀቶች እና/ 
ወይም ክለቦች መሳተፍ አለባቸው። ወላጆች 10 የወላጅ ተሳትፎ የአገልግሎት ሰዓታትን በእያንዳንዱ የትምህርት 
አመት ማከናዎን ይኖርባቸዋል። የትምህርት አፈፃፀም መስፈርቶችን የማያሟሉ ተማሪዎች ለአንድ ሴሚስተር 
በሙከራ ይቆያሉ። ወላጆች በሁሉም ኮንፈረንሶች ላይ መገኘት አለባቸው።  የትምህርት አፈፃፀም መስፈርት 
ለማያሟላ ተማሪ የድጋፍ እቅድ ይቀርባል። የ 3.0 ወይም ከዚያ በላይ አማካይ የአጠቃላይ ነጥብ (GPA) 
የማይጠብቁ፣ በሁሉም የትምህርት ዓይነቶች ውስጥ 71 ዝቅተኛ የቁጥር ውጤት እና በሁለት ተከታታይ የምረቃ 
ጊዜዎች ወይም ሁለት ሴሚስተሮች መጨረሻ ላይ የማለፍ መስፈርቶችን የማያሟሉ ተማሪዎች ከማግኔት መውጣት 
እና በቤታቸው ትምህርት ቤት መመዝገብ አለባቸው። እንዲሁም ተማሪዎች በእያንዳንዱ የትምህርት ዓመት ሁለት 
የአፈፃፀም ክሬዲት ማጠናቀቅ አለባቸው። በትምህርት ዓመቱ ውስጥ አንድ ተማሪ ለማለፍ የሚያስፈልገውን 
መስፈርት ካላሟላ፣ ተማሪው ወዲያውኑ ከማግኔት ትምህርት ቤቱ ይወጣና ወደ ለአካባቤው የተመደበ ትምህርት 
ቤት ይመለሳል። 

• በእጣ መስፈርት የአንድ ቤት ልጆች ቅድሚያ የማግኘት መመሪያ፦  በዘፈቀደ በዕጣ የመምረጥ ሂደት ተሳታፊ 
ለመሆን ግንኙነት ሊኖራቸው የሚችሉት መንታ እህት/ወንድም የሆኑ ተማሪዎች ብቻ ናቸው።  ይህ በሚከተሉት 
ቦታዎች ለሚያመለክቱ ተማሪዎች አይመለከታቸውም 

o በዲካልብ መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ኪነ-ጥበብ ከ4-7 ክፍሎች 

o ዲካልብ ት/ቤት ኪነ-ጥበብ (ክፍል 8-12) 

o አረብያ ማውንቴን ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት – መንታ ልጆች የጋራ ቅድሚያ ተጠቃሚ ለመሆን 
በተመሳሳይ የክፍል ደረጃ እና በተመሳሳይ መስክ ማመልከት አለባቸው።  በተጨማሪም መንታዎች 
ቅድሚያ ለማግኘት የብቁነት መስፈርቱን ማሟላት አለባቸው። 

ማስታወሻ: 

• ለማግኔት ፕሮግራም ምደባ የተገኘን ዕድል አመልካች ካልተቀበለ፣ ተማሪው ቀጣዩ የምርጫ/የዕጣ ጊዜ (2022 
ጸደይ) ድረስ በማግኔት ፕሮግራም ለመመደብ ማመልከት አይችልም። 

• በማግኔት ትምህርት ቤት የተመዘገቡ ተማሪዎች የማግኔት ክሬዲት ወይም የማግኔት ፕሮግራም ዲፕሎማ ሲል 
ለማግኘት የሚፈለገውን የማግኔት ወይም የተረጋገጠ የኮሌጅ ደረጃ ኮርሶችን ማሟላት አለባቸው። 


