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برنامج  Magnetللناجحين بدرجات عالية ( )High Achievers Magnet Programللعام الدراسي - 2021
2020
الدليل اإلرشادي لالستحقاق واالستمرارية
يشجع قطاع  DeKalb County School Districtأولياء األمور بقوة على االنخراط في تجارب التعلم لطفلهم
في المنزل باإلضافة إلى التطوع في أنشطة المدرسة.
• التأهل لبرنامج المدرسة االبتدائية :يجب على كل المتقدمين لبرنامج  Magnetللناجحين بدرجات عالية ( High
 )Achievers Magnet Programالحصول على معدل تراكمي قدره  3.0درجات (أو أكثر) في فصل
الخريف الدراسي في المواد الرئيسية ،فيما يجب على طالب  DeKalbالذين انتقلوا إلى الصفوف من  4إلى 6
الحصول على  75بالمائة (أو أعلى) من المجموع الكلي للقراءة ،و 75بالمائة (أو أعلى) من المجموع الكلي
للرياضيات في اختبارات مقياس التقدم األكاديمي ( )MAPفي العام الدراسي  ،2021 - 2020كما يجب على
جميع الطالب الذين سجلوا في أحد مدارس قطاع  DeKalb County School Districtالحصول على نسبة
 75بالمائة (أو أعلى) من المجموع الكلي للقراءة ،و 75بالمائة (أو أعلى) من المجموع الكلي للرياضيات في
اختبارات مقياس التقدم األكاديمي ( )MAPاألساسي في العام الدراسي .2021 - 2020
• الدليل اإلرشادي لالستمرارية في برنامج المدرسة االبتدائية :يجب على طالب المدرسة االبتدائية الذين سجلوا في
برنامج  Magnetللناجحين بدرجات عالية ( )High Achievers Magnet Programأن يحافظوا على
معدل تراكمي ( )GPAقدره  3.0درجات (أو أعلى) في المواد الرئيسية طوال البرنامج في كل عام .أما الطالب
الذين ال يتمكنون من المحافظة على معيار األداء األكاديمي فيتم وضعهم تحت االختبار لمدة فصل دراسي واحد،
كما سيتم توفير خطط دعم ألي طالب يحصل على مجموع تراكمي أقل من معيار األداء األكاديمي طوال فترة
االختبار ،فيما يكون مطلوبًا من أولياء األمور حضور جميع المؤتمرات ،أما الطالب الذين لم يحصوا على معدل
تراكمي قدره  3.0درجات بعد فترتي تصنيف متتابعتين أو فصلين دراسيين ،فينبغي إخراجهم من برنامج
 Magnetوتسجيلهم في مدرستهم األصلية ،وإذا لم يتمكن أحد الطالب من استيفاء معايير الترقية خالل أي فصل
من العام الدراسي ،فسيتم سحب الطالب على الفور من برنامج ماغنت وإرجاعه إلى مدرسته األصلية.
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• أهلية برنامج المدرسة المتوسطة والعليا :يجب على كل المتقدمين لبرنامج ماغنت للناجحين بدرجات عالية
( )High Achievers Magnet Programالحصول على معدل تراكمي قدره  3.0درجات (أو أكثر) في
فصل الخريف الدراسي في المواد الرئيسية ،فيما يجب على طالب  DeKalbالذين انتقلوا إلى الصفوف من  7إلى
 9الحصول على75بالمائة(أو أعلى) من المجموع الكلي للقراءة ،و 75بالمائة (أو أعلى) من المجموع الكليللرياضيات في اختبارات مقياس التقدم األكاديمي ( )MAPاألساسي في العام الدراسي  ،2021 - 2020كما يجب
على جميع الطالب الذين سجلوا في أحد مدارس قطاع  DeKalb County School Districtالحصول على
نسبة  75بالمائة (أو أعلى) من المجموع الكلي للقراءة ،و 75بالمائة (أو أعلى) من المجموع الكلي للرياضيات في
اختبارات مقياس التقدم األكاديمي ( )MAPاألساسي في العام الدراسي  .2021 - 2020أما الطالب المتقدمين إلى
برامج ماغنت للناجحين بدرجات عالية ( )High Achievers Magnet Programفيجب عليهم إكمال دورات
المتطلبات األساسية لمستوى الصف بنجاح.
• إرشادات مواصلة برامج المدرسة المتوسطة والعليا :يجب على الطالب الذين سجلوا في المدارس المتوسطة
والعليا في برامج  Magnetللناجحين بدرجات عالية ( )High Achievers Magnet Programالحصول
على معدل تراكمي ( )GPAقدره  3.0أو أعلى ،ودرجة عددية بحد أدني  71في كل المواد الرئيسية ،مع استيفاء
معايير الترقية في كل فصل دراسي .أما الطالب الذين ال يتمكنون من المحافظة على معيار األداء األكاديمي فيتم
وضعهم تحت االختبار لمدة فصل دراسي واحد ،فيما يكون مطلوبًا من أولياء األمور حضور جميع المؤتمرات ،كما
سيتم توفير خطط الدعم ألي طالب لم يتمكن من استيفاء معايير األداء األكاديمي ،والطالب الذين لم يتمكنوا من
المحافظة على معدل تراكمي قدره  3.0أو أعلى ودرجة عددية بحد أدني  71في كل المواد الرئيسية ،وكذا استيفاء
معايير الترقية في كل فصل دراسي لفترة فصلين دراسيين متتابعين ،فيجب إخراجهم من برنامج Magnet
وتسجيلهم في مدارسهم األصلية .وإذا لم يتمكن أحد الطالب من استيفاء معايير الترقية خالل أي فصل من العام
الدراسي ،فسيتم سحب الطالب على الفور من برنامج ماغنت وإرجاعه إلى مدرسته األصلية.
• الدليل اإلرشادي ألولوية األخوة في التأهل بالقرعة :فقط األخوة األشقاء من والدات متعددة يكونون مرتبطين
للمشاركة في عملية القرعة الختيار الطالب عشوائيًا .باإلضافة إلى أنه يجب على األخوين استيفاء معايير األهلية
ليكونا مؤهلين لألولوية.
قادرا على التقديم
• مالحظة :عندما يرفض المتقدم عرض تعيين مقعد في برنامج  ،Magnetفإن الطالب لن يكون ً
في أحد برامج  Magnetحتى حلول التسجيل المفتوح القادم.
• يتم معرفةدرجات مقياس التقدم األكاديمي األساسي من اإلدارة األولى الختبار مقياس التقدم األكاديمي للعام
الدراسي .2021-2020
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برنامج  Magnetلالهتمامات الخاصة ( )Special Interest Magnet Programللعام الدراسي 22-2021
الدليل اإلرشادي لالستحقاق واالستمرارية
يشجع قطاع  DeKalb County School Districtأولياء األمور بقوة على االنخراط في تجارب التعلم لطفلهم
في المنزل باإلضافة إلى التطوع في أنشطة المدرسة.
• التأهل لبرنامج المدرسة االبتدائية :يجب على المتقدمين لبرامج  Magnetلالهتمامات الخاصة (مثل الرياضيات
والعلوم والفنون المسرحية والتكنولوجيا وغيرها) الحصول على معدل درجات عددية في فصل الخريف الدراسي
قدره ( 80معدل تراكمي قدره  )3.0في المواد الرئيسية .فيما ال يتوجب على المتقدمين من طالب تعليم ما قبل
الروضة والروضة استيفاء معايير االستحقاق.
• الدليل اإلرشادي لالستمرارية في برنامج المدرسة االبتدائية :يجب على طالب االبتدائية الذين سجلوا في برنامج
 Magnetلالهتمامات الخاصة الحفاظ على معدل درجات عددية قدره ُ ( 80معدل تراكمي قدره  )3.0في المواد
الرئيسية  80طوال العام الدراسي .أما الطالب الذين ال يتمكنون من المحافظة على معيار األداء األكاديمي فيتم
وضعهم تحت االختبار لمدة فصل دراسي واحد ،كما سيتم توفير خطط دعم ألي طالب يحصل على مجموع تراكمي
أقل من  3.0طوال فترة االختبار ،فيما يكون مطلوبًا من أولياء األمور حضور جميع المؤتمرات ،أما الطالب الذين
لم يحافظوا على معدل درجات عددية قدره ( 80معدل تراكمي قدره  )3.0بنهاية فترتي تصنيف متتابعتين أو
فصلين دراسيين ،فينبغي إخراجهم من برنامج  Magnetوتسجيلهم في مدرستهم األصلية .وإذا لم يتمكن أحد
الطالب من استيفاء معايير الترقية خالل أي فصل من العام الدراسي ،فسيتم سحب الطالب على الفور من برنامج
ماغنت وإرجاعه إلى مدرسته األصلية.
• أهلية برنامج المدرسة المتوسطة والعليا :يجب على كل المتقدمين الحصول على معدل تراكمي ( )GPAقدره
 3.0درجات أو أكثر) في المواد الرئيسية.
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• إرشادات مواصلة برامج المدرسة المتوسطة والعليا :يجب على الطالب الذين سجلوا في المدارس المتوسطة
والعليا في برامج برنامج  Magnetلالهتمامات الخاصة ()Special Interest Magnet Program
المحافظة على معدل تراكمي قدره  3.0أو أعلى ،ودرجة عددية بحد أدني  71في كل المواد الرئيسية ،مع استيفاء
معايير الترقية طوال العام الدراسي .أما الطالب الذين ال يتمكنون من المحافظة على معيار األداء األكاديمي فيتم
وضعهم تحت االختبار لمدة فصل دراسي واحد ،فيما يكون مطلوبًا من أولياء األمور حضور جميع المؤتمرات ،كما
سيتم توفير خطط الدعم ألي طالب لم يتمكن من استيفاء معايير األداء األكاديمي ،والطالب الذين لم يتمكنوا من
المحافظة على معدل تراكمي إجمالي قدره  3.0ودرجة عددية  71في كل المواد الرئيسية ،وكذا استيفاء معايير
الترقية بنهاية فترتي تصنيف متتابعتين أو فصلين دراسيين متتابعين ،فيجب إخراجهم من برنامج Magnet
وتسجيلهم في مدارسهم األصلية .وإذا لم يتمكن أحد الطالب من استيفاء معايير الترقية خالل أي فصل من العام
الدراسي ،فسيتم سحب الطالب على الفور من برنامج ماغنت وإرجاعه إلى مدرسته األصلية .مالحظة :ويجب على
الطالب الذين سجلوا في برنامج ماغنت إكمال مساقات المستوى الجامعي المعتمدة أو مساقات ماغنت للحصول على
اعتماد ماغنت أو مقعد في دبلومة برنامج ماغنت.
• الدليل اإلرشادي لالستمرار في ( DeKalb School of the Arts Programالصفوف من  8إلى :)12
يجب على جميع الطالب المسجلين المحافظة على ُمعدل تراكمي إجمالي قدره  3.0أو أعلى ،ودرجة عددية قدرها
 71في كل المواد ،مع استيفاء معايير الترقية طوال العام الدراسي .أما الطالب الذين ال يتمكنون من المحافظة على
معيار األداء األكاديمي فيتم وضعهم تحت االختبار لمدة فصل دراسي واحد .فيما يكون مطلوبًا من أولياء األمور
حضور جميع المؤتمرات ،كما سيتم توفير خطط الدعم ألي طالب لم يتمكن من استيفاء معايير األداء األكاديمي،
والطالب الذين ال يتمكنون من المحافظة على ُمعدل تراكمي ( )GPAإجمالي قدره  3.0ودرجة عددية بحد أدنى
 71في كل المواد ،وكذا استيفاء معايير الترقية بنهاية فترتي تصنيف متتابعتين أو فصلين دراسيين متتابعين ،فيجب
ضا إكمال اعتمادي أداء
إخراجهم من برنامج  Magnetوتسجيلهم في مدارسهم األصلية .كما يجب على الطالب أي ً
في كل عام دراسي ،وإذا لم يتمكن أحد الطالب من استيفاء معايير الترقية خالل أي فصل من العام الدراسي ،فسيتم
سحب الطالب على الفور من برنامج ماغنت وإرجاعه إلى مدرسته األصلية.
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• الدليل اإلرشادي لبرنامج  – Arabia Mountain High School Programيجب على كل الطالب
المسجلين ارتداء الزي الرسمي اليومي المخصص وقضاء  20ساعة في الخدمة المجتمعية والمحافظة على ُمعدل
تراكمي ( )GPAإجمالي قدره  3.0ودرجة عددية بحد أدنى  71واستيفاء معايير الترقية طوال العام الدراسي.
ويجب على طالب السنة األخيرة إكمال مشروع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ( )STEMفيما يخص
برنامج دراستهم الرئيسي ،كما يجب على الطالب المشاركة في منافسة أكاديمية والمشاركة في المنظمات الطالبية
و/أو األندية الطالبية ،فيما يجب على أولياء األمور قضاء  10ساعات في خدمة مشاركة اآلباء في كل عام دراسي،
أما الطالب الذين ال يتمكنون من المحافظة على معيار األداء األكاديمي فيتم وضعهم تحت االختبار لمدة فصل
دراسي واحد ،فيما يكون مطلوبًا من أولياء األمور حضور جميع المؤتمرات ،كما سيتم توفير خطط الدعم ألي
طالب لم يتمكن من استيفاء معايير األداء األكاديمي ،والطالب الذين ال يتمكنون من المحافظة على معدل تراكمي
( )GPAإجمالي قدره  3.0أو أعلى ودرجة عددية بحد أدنى  71في كل المواد وكذا استيفاء معايير الترقية بنهاية
فترتي تصنيف متتابعتين أو فصلين دراسيين متتابعين ،فيجب إخراجهم من برنامج  Magnetوتسجيلهم في
ضا إكمال اعتمادي أداء في كل عام دراسي ،وإذا لم يتمكن أحد الطالب
مدارسهم األصلية .كما يجب على الطالب أي ً
من استيفاء معايير الترقية خالل أي فصل من العام الدراسي ،فسيتم سحب الطالب على الفور من برنامج ماغنت
وإرجاعه إلى مدرسته األصلية.
• الدليل اإلرشادي ألولوية األخوة في التأهل بالقرعة :فقط األخوة األشقاء من والدات متعددة يكونون مرتبطين
للمشاركة في عملية القرعة الختيار الطالب عشوائيًا .وهذا األمر ال ينطبق على المتقدمين لمقعد في
 DeKalb Elementary School of Arts oفي الصفوف من  4إلى 7
( DeKalb School of Arts oالصفوف من )12 - 8
 – Arabia Mountain High School oيجب على األخوة األشقاء من والدات متعددة التقديم لمقعد
ً
مؤهال ألولوية األخوة من والدات متعددة،
واحد في مستوى الصف نفسه والبرنامج نفسه من أجل أن يكون
باإلضافة إلى أنه يجب على األخوين استيفاء معايير األهلية ليكونا مؤهلين لألولوية.
مالحظة:
قادرا على التقديم في أحد برامج
• عندما يرفض المتقدم عرض تعيين مقعد في برنامج ماغنت ،فإن الطالب لن يكون ً
ماغنت حتى فتح باب االختيار/فترة القرعة (ربيع ،)2022
• ويجب على الطالب الذين سجلوا في برنامج ماغنت  Magnet Programإكمال مساقات المستوى الجامعي
المعتمدة أو مساقات ماغنت للحصول على اعتماد ماغنت أو مقعد في دبلومة برنامج ماغنت.

