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2021-2022 হাই অ্যাচিভার্ স ম্যাগনেট প্রাগ্রাম্ 

প্ াগযতা এবং ধারাবাচহকতার চেনদসচিকা 

DeKalb County School District অভিিাবকদেরদক সু্কদে স্বেচ্ছাদেবার কাদের পাশাপাভশ ঘদরও তা াঁদের 

েন্তানদের স্বশখার অভিজ্ঞতা ভেদত উত্োভিত কদর। 

• এচিনম্ন্টাচর সু্কি প্রাগ্রানম্র প্ াগযতা: িাই অযাভিিাে স ম্যাগদনট স্বরাগ্রাদম্র েব আদবেনকারীদেরদক ফে 

স্বেদম্স্টাদর ম্ূে ভবষয়গুভেদত অন্ততঃ 3.0 (বা তার স্ববভশ) স্বগ্রড পদয়ন্ট অযািাদরে (GPA) রাখদত িদব। স্বেেব 

DeKalb ভশক্ষার্থীরা স্বগ্রড 4-6-এ উঠদে তাদেরদক অবশযই সু্কে বষ স 2020-2021 িোকােীন স্বনওয়া 

স্ববেোইন M.A.P. ম্ূেযায়দন 75তম্ পাদে সন্টাইে (বা তার স্ববভশ) স্বম্াট পঠন স্বস্কার, 75তম্ পাদে সন্টাইে (বা তার 

স্ববভশ) অদে স্বম্াট স্বস্কার র্থাকদত িদব। DeKalb County School District-এ িভতস নয় এম্ন ভশক্ষার্থীদের 

অবশযই সু্কে বষ স 2020-2021 িোকােীন স্বনওয়া স্ববেোইন M.A.P. ম্েূযায়দন 75তম্ পাদে সন্টাইে (বা তার 

স্ববভশ) স্বম্াট পঠন স্বস্কার, 75তম্ পাদে সন্টাইে (বা তার স্ববভশ) অদে স্বম্াট স্বস্কার র্থাকদত িদব। 

• এচিনম্ন্টাচর সু্কি প্রাগ্রাম্ ধারাবাচহকতার চেনদসচিকা: িাই অযাভিিাদে সর েনয ম্যাগদনট স্বরাগ্রাদম্ িভতস িওয়া 

এভেদম্ন্টাভর ভশক্ষার্থীরা অবশযই রদতযক বেদর পুদরা স্বরাগ্রাম্ েদু়ে মূ্ে ভবষয়গুভেদত 3.0(বা তার স্ববভশ) স্বগ্রড 

পদয়ন্ট অযািাদরে (GPA) বোয় রাখদব। স্বেেব ভশক্ষার্থী ভশক্ষাগত ফোফদের ম্ানেন্ড পূরণ কদর না তাদেরদক 

এক স্বেদম্স্টাদরর েনয অদবক্ষাধীন রাখা িয়। এম্ন স্বে স্বকান ভশক্ষার্থীদক েিায়তা পভরকল্পনা স্বেওয়া িদব োর 

অদবক্ষাধীন পব স েদু়ে GPA ভশক্ষাগত ফোফদের ম্ানেদন্ডর নীদি ভেে। অভিিাবকদেরদক েব ববঠদক 

উপভিত র্থাকদত িদব।  স্বেেব ভশক্ষার্থীদের পর পর েুটট স্বগ্রভডিং পব স বা েুটট স্বেদম্স্টাদরর পদরও 3.0 GPA স্বনই, 

তাদেরদক আবভশযকিাদব ম্যাগদনট স্বরাগ্রাম্ স্বর্থদক স্ববভরদয় ভগদয় ভনদেদের ঘদরর সু্কদে নাম্ স্বেখাদত িদব। েভে 

স্বকান ভশক্ষার্থী সু্কে বদষ সর স্বকান স্বম্য়াে িোকােীন উন্নভতর ম্ানেন্ড পূরণ না কদর, তািদে ভশক্ষার্থীদক অভবেদে 

ম্যাগদনট স্বরাগ্রাম্ স্বর্থদক রতযািার কদর ঘদরর সু্কদে স্বফরাদনা িদব। 
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• চম্ডি এবং হাই সু্কি প্রাগ্রানম্র প্ াগযতা: িাই অযাভিিাে স ম্যাগদনট স্বরাগ্রাদম্র েব আদবেনকারীদেরদক ফে 

স্বেদম্স্টাদর ম্ূে ভবষয়গুভেদত অন্ততঃ 3.0 (বা তার স্ববভশ) স্বগ্রড পদয়ন্ট অযািাদরে (GPA) রাখদত িদব। স্বেেব 

DeKalb ভশক্ষার্থীরা স্বগ্রড 7-9-এ উঠদে তাদেরদক অবশযই সু্কে বষ স 2020-2021 িোকােীন স্বনওয়া 

স্ববেোইন M.A.P. ম্ূেযায়দন 75তম্  পাদে সন্টাইে (বা তার স্ববভশ) স্বম্াট পঠন স্বস্কার, 75তম্ পাদে সন্টাইে (বা তার 

স্ববভশ) অদে স্বম্াট স্বস্কার র্থাকদত িদব। DeKalb County School District-এ িভতস িওয়া নয় এম্ন 

ভশক্ষার্থীদের অবশযই সু্কে বষ স 2020-2021 িোকােীন স্বনওয়া স্ববেোইন M.A.P. ম্ূেযায়দন 75তম্ 

পাদে সন্টাইে (বা তার স্ববভশ) স্বম্াট পঠন স্বস্কার, 75তম্ পাদে সন্টাইে (বা তার স্ববভশ) অদে স্বম্াট স্বস্কার র্থাকদত িদব। 

িাই সু্কে িাই অযাভিিাে স ম্যাগদনট স্বরাগ্রাদম্ আদবেন করা ভশক্ষার্থীদের স্বগ্রড স্বেদিদের আবভশযক স্বকাে সগুভে 

েফেিাদব েম্পূণ স করা েরকার। 

• চম্ডি এবং হাই সু্কি প্রাগ্রানম্র ধারাবাচহকতার চেনদসচিকা: স্বেেব ভম্ডে ও িাই সু্কদের ভশক্ষার্থীরা িাই 

অযাভিিাে স ম্যাগদনট স্বরাগ্রাদম্ িভতস িদয়দে তাদেরদক অবশযই োম্ভগ্রকিাদব গ়ে স্বকার স্বগ্রড পদয়ন্ট (GPA) 

3.0 বা তার স্ববভশ ও েব ম্ূে ভবষয়গুভেদত নূযনতম্ 71 োিংভখযক স্বগ্রড স্বপদত িদব এবিং রদতযক স্বেদম্স্টাদর 

উন্নভতর ম্ানেন্ড পূরণ করদত িদব। স্বেেব ভশক্ষার্থী ভশক্ষাগত ফোফদের ম্ানেন্ড পূরণ কদর না তাদেরদক এক 

স্বেদম্স্টাদরর েনয অদবক্ষাধীন রাখা িয়। অভিিাবকদেরদক েব ববঠদক উপভিত র্থাকদত িদব। স্বেেব ভশক্ষার্থী 

ভশক্ষাগত ফোফদের ম্ানেন্ড পূরণ কদর না তাদেরদক েিায়তা পভরকল্পনা স্বেওয়া িদব। স্বেেব ভশক্ষার্থী 

োম্ভগ্রকিাদব গ়ে স্বগ্রড পদয়ন্ট 3.0 বা তার স্ববভশ ও েব ম্ূে ভবষয়গুভেদত 71-এর োিংভখযক স্বগ্রড পায় না, এবিং 

পর পর েুটট স্বগ্রভডিং পব স, বা েুটট স্বেদম্স্টাদরর পদরও রদতযক স্বেদম্স্টাদরর উন্নভতর ম্ানেন্ড পূরণ কদর না, 

তাদেরদক আবভশযকিাদব ম্যাগদনট স্বরাগ্রাম্ স্বেদ়ে স্ববভরদয় তাদের ঘদরর সু্কদে নাম্ স্বেখাদত িদব। েভে স্বকান 

ভশক্ষার্থী সু্কে বদষ সর স্বকান স্বম্য়াে িোকােীন উন্নভতর ম্ানেন্ড পূরণ না কদর, তািদে ভশক্ষার্থীদক অভবেদে 

ম্যাগদনট স্বরাগ্রাম্ স্বর্থদক রতযািার কদর ঘদরর সু্কদে স্বফরাদনা িদব। 

• িটাচরর প্ াগযতায় ভাইনবানের অ্গ্রাচধকানরর চেনদসচিকা: শুধুম্াত্র েন্মগতিাদব একাভধক িাইদবান র্থাকদে 

তদবই তাদেরদক েদর্থচ্ছ ভশক্ষার্থী ভনব সািন েটাভর রক্রিয়ায় অিংশগ্রিদণর েনয েুক্ত করা োয়। এো়োও, েুই 

িাইদবানদক অবশযই অগ্রাভধকাদরর স্বোগযতার েনয ম্ানেন্ডগুভে পূরণ করদত িদব। 

• দ্রষ্টবয: েখন স্বকান আদবেনকারী ম্যাগদনট স্বরাগ্রাদম্ পাওয়া আেদনর স্বেেদম্ন্ট বাভতে কদর স্বেয়, তখন স্বেই 

ভশক্ষার্থী পরবতী িভতস রক্রিয়া না স্বখাো পে সন্ত আর ম্যাগদনট স্বরাগ্রাদম্ িান পাওয়ার েনয আদবেন করদত পারদব 

না। 

• প্বর্িাইে M.A.P. প্স্কারগুচি 2020-2021 সু্কে বদষ সর েনয রর্থম্বার করা M.A.P. ম্ূেযায়ন স্বর্থদক স্বনওয়া 

িয়। 
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2021-22 প্েিাি ইন্টানরস্ট ম্যাগনেট প্রাগ্রাম্ 

প্ াগযতা এবং ধারাবাচহকতার চেনদসচিকা 

DeKalb County School District অভিিাবকদেরদক সু্কদে স্বেচ্ছাদেবার কাদের পাশাপাভশ ঘদরও তা াঁদের 

েন্তানদের স্বশখার অভিজ্ঞতা ভেদত উত্োভিত কদর। 

• এচিনম্ন্টাচর সু্কি প্রাগ্রানম্র প্ াগযতা: স্বেশাে ইন্টাদরস্ট ম্যাগদনট স্বরাগ্রাদম্র েনয আদবেনকারীদেরদক 

(ম্াদন অে, ভবজ্ঞান, ভশল্পকো, রেুক্রক্ত, ইতযাভে) অবশযই ফে স্বেদম্স্টাদর ম্ূে ভবষয়গুভেদত োম্ভগ্রকিাদব 

োিংভখযক গ়ে 80 (3.0 GPA) রাখদত িদব। ভর-ভকন্ডারগাদটসন এবিং ভকন্ডারগাদটসন ভশক্ষার্থী আদবেনকারীদেরদক 

স্বোগযতার ম্ানেন্ড পূরণ করদত িদব না। 

• এচিনম্ন্টাচর সু্কি প্রাগ্রাম্ ধারাবাচহকতার চেনদসচিকা: স্বেশাে ইন্টাদরস্ট ম্যাগদনট স্বরাগ্রাদম্র েনয িভতস 

িওয়া এভেদম্ন্টাভর ভশক্ষার্থীদেরদক আবভশযকিাদব পুদরা ভশক্ষাবষ স েদু়ে মূ্ে ভবষয়গুভেদত োম্ভগ্রকিাদব োিংভখযক 

গ়ে 80 (3.0 GPA) রাখদত িদব। স্বেেব ভশক্ষার্থী ভশক্ষাগত ফোফদের ম্ানেন্ড পূরণ কদর না তাদেরদক এক 

স্বেদম্স্টাদরর েনয অদবক্ষাধীন রাখা িয়। স্বেেব ভশক্ষার্থীর GPA অদবক্ষাধীন পব স েদু়ে 3.0-র কম্ ভেে 

তাদেরদক েিায়তা পভরকল্পনা স্বেওয়া িদব। অভিিাবকদেরদক েব ববঠদক উপভিত র্থাকদত িদব। স্বেেব 

ভশক্ষার্থীদের পর পর েুটট স্বগ্রভডিং পব স বা েুটট স্বেদম্স্টাদরর পদরও োম্ভগ্রকিাদব োিংভখযক গ়ে 80 (3.0 GPA) 

স্বনই, তাদেরদক আবভশযকিাদব ম্যাগদনট স্বরাগ্রাম্ স্বর্থদক স্ববভরদয় ভগদয় ভনদেদের স্বিাম্ সু্কদে নাম্ স্বেখাদত িদব। 

েভে স্বকান ভশক্ষার্থী সু্কে বদষ সর স্বকান স্বম্য়াে িোকােীন উন্নভতর ম্ানেন্ড পূরণ না কদর, তািদে ভশক্ষার্থীদক 

অভবেদে ম্যাগদনট স্বরাগ্রাম্ স্বর্থদক রতযািার কদর ঘদরর সু্কদে স্বফরাদনা িদব। 

• চম্ডি এবং হাই সু্কি প্রাগ্রানম্র প্ াগযতা: েব আদবেনকারীদেরদক ফে স্বেদম্স্টাদর ম্ূে ভবষয়গুভেদত 

অন্ততঃ 3.0 বা তার স্ববভশ স্বগ্রড পদয়ন্ট অযািাদরে (GPA) রাখদত িদব। 
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• চম্ডি এবং হাই সু্কি প্রাগ্রানম্র ধারাবাচহকতার চেনদসচিকা: স্বেেব ভম্ডে ও িাই সু্কদের ভশক্ষার্থী স্বেশাে 

ইন্টাদরস্ট ম্যাগদনট স্বরাগ্রাদম্ িভতস িদয়দে তাদেরদক অবশযই োম্ভগ্রকিাদব োম্ভগ্রকিাদব স্বগ্রড পদয়ন্ট 

অযািাদরে 3.0 তার স্ববভশ ও েব ম্ূে ভবষয়গুভেদত নূযনতম্ 71 োিংভখযক স্বগ্রড স্বপদত িদব, এবিং পুদরা ভশক্ষাবষ স 

েদু়ে উন্নভতর ম্ানেন্ড পূরণ করদত িদব। স্বেেব ভশক্ষার্থী ভশক্ষাগত ফোফদের ম্ানেন্ড পূরণ কদর না তাদেরদক 

এক স্বেদম্স্টাদরর েনয অদবক্ষাধীন রাখা িয়। অভিিাবকদেরদক েব ববঠদক উপভিত র্থাকদত িদব। স্বেেব 

ভশক্ষার্থী ভশক্ষাগত ফোফদের ম্ানেন্ড পূরণ কদর না তাদেরদক েিায়তা পভরকল্পনা স্বেওয়া িদব। স্বেেব ভশক্ষার্থী 

োম্ভগ্রকিাদব স্বগ্রড পদয়ন্ট অযািাদরে 3.0, ও েব ম্ূে ভবষয়গুভেদত 71-এর োিংভখযক স্বগ্রড পায় না, এবিং পর 

পর েুটট স্বগ্রভডিং পব স, বা েুটট স্বেদম্স্টাদরর পদরও উন্নভতর ম্ানেন্ড পূরণ কদর না, তাদেরদক আবভশযকিাদব 

ম্যাগদনট স্বরাগ্রাম্ স্বেদ়ে স্ববভরদয় তাদের ঘদরর সু্কদে নাম্ স্বেখাদত িদব। েভে স্বকান ভশক্ষার্থী সু্কে বদষ সর স্বকান 

স্বম্য়াে িোকােীন উন্নভতর ম্ানেন্ড পূরণ না কদর, তািদে ভশক্ষার্থীদক অভবেদে ম্যাগদনট স্বরাগ্রাম্ স্বর্থদক 

রতযািার কদর ঘদরর সু্কদে স্বফরাদনা িদব।  দ্রষ্টবয: স্বকান ম্যাগদনট স্বরাগ্রাদম্ র্থাকা ভশক্ষার্থীদের ম্যাগদনট স্বিভডট 

অর্থবা ম্যাগদনট স্বরাগ্রাম্ ভডদোম্া েীেটট স্বপদত ম্যাগদনট অর্থবা অনুদম্াভেত কদেে স্তদরর স্বকাে সগুভে েম্পূণ স 

করা আবভশযক। 

• DeKalb School of the Arts প্রাগ্রাম্ ধারাবাচহকতার চেনদসচিকা (প্গ্রড 8-12): িভতস িওয়া েব 

ভশক্ষার্থীদেরদক আবভশযকিাদব োম্ভগ্রকিাদব স্বগ্রড পদয়ন্ট অযািাদরে (GPA) 3.0 তার স্ববভশ ও েব ম্ূে 

ভবষয়গুভেদত 71-এর োিংভখযক স্বগ্রড স্বপদত িদব, এবিং পুদরা ভশক্ষাবষ স েদু়ে উন্নভতর ম্ানেন্ড পূরণ করদত িদব। 

স্বেেব ভশক্ষার্থী ভশক্ষাগত ফোফদের ম্ানেন্ড পূরণ কদর না তাদেরদক এক স্বেদম্স্টাদরর েনয অদবক্ষাধীন রাখা 

িয়। অভিিাবকদেরদক েব ববঠদক উপভিত র্থাকদত িদব।  স্বেেব ভশক্ষার্থী ভশক্ষাগত ফোফদের ম্ানেন্ড পূরণ 

কদর না তাদেরদক েিায়তা পভরকল্পনা স্বেওয়া িদব। স্বেেব ভশক্ষার্থী োম্ভগ্রকিাদব স্বগ্রড পদয়ন্ট অযািাদরে 

(GPA) 3.0 তার স্ববভশ ও েব ম্ূে ভবষয়গুভেদত 71-এর োিংভখযক স্বগ্রড পায় না, এবিং পর পর েুটট স্বগ্রভডিং পব স, 

বা েুটট স্বেদম্স্টাদরর পদরও উন্নভতর ম্ানেন্ড পূরণ কদর না, তাদেরদক আবভশযকিাদব ম্যাগদনট স্বরাগ্রাম্ স্বেদ়ে 

স্ববভরদয় তাদের স্বিাম্ সু্কদে নাম্ স্বেখাদত িদব। ভশক্ষার্থীদেরদক রদতযক সু্কে বদষ স েুটট কদর পারফম্ সযান্স স্বিভডটও 

েম্পূণ স করদত িদব। েভে স্বকান ভশক্ষার্থী সু্কে বদষ সর স্বকান স্বম্য়াে িোকােীন উন্নভতর ম্ানেন্ড পূরণ না কদর, 

তািদে ভশক্ষার্থীদক অভবেদে ম্যাগদনট স্বরাগ্রাম্ স্বর্থদক রতযািার কদর ঘদরর সু্কদে স্বফরাদনা িদব। 
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• Arabia Mountain High School প্রাগ্রানম্ ধারাবাচহকতার চেনদসচিকা – িভতস িওয়া েব 

ভশক্ষার্থীদেরদক অবশযই রদতযক ভেন ম্দনানীত ইউভনফম্ স পরদত িদব, 20 ঘন্টার েম্ােদেবা করদত িদব, 

োম্ভগ্রকিাদব স্বগ্রড পদয়ন্ট অযািাদরে (GPA) 3.0 তার স্ববভশ এবিং অনযানয েব ভবষদয় নূযনতম্ োিংভখযক গ়ে 

71 রাখদত িদব, ও পুদরা ভশক্ষাবষ স েদু়ে উন্নভতর ম্ানেন্ড পূরণ করদত িদব। ভেভনয়র ভশক্ষার্থীদেরদক প়োশুদনার 

রধান স্বরাগ্রাদম্র োদর্থ ভবদশষ স্বোগ র্থাকা ভবজ্ঞান, রেুক্রক্ত, ইক্রিভনয়াভরিং এবিং অদের (STEM) রকল্প েম্পূণ স 

করদত িদব।  ভশক্ষার্থীরা অবশযই স্বকান ভশক্ষাম্ূেক রভতদোভগতা এবিং োত্র েিংগঠন এবিং/বা ক্লাদব অিংশগ্রিণ 

করদব। অভিিাবকরা অবশযই রদতযক সু্কে বদষ স 10 ঘন্টা কদর অভিিাবক ভনদয়ােদনর েম্য় েম্পূণ স করদবন। 

স্বেেব ভশক্ষার্থী ভশক্ষাগত ফোফদের ম্ানেন্ড পূরণ কদর না তাদেরদক এক স্বেদম্স্টাদরর েনয অদবক্ষাধীন রাখা 

িয়। অভিিাবকদেরদক েব ববঠদক উপভিত র্থাকদত িদব।  স্বেেব ভশক্ষার্থী ভশক্ষাগত ফোফদের ম্ানেন্ড পূরণ 

কদর না তাদেরদক েিায়তা পভরকল্পনা স্বেওয়া িদব। স্বেেব ভশক্ষার্থী োম্ভগ্রকিাদব স্বগ্রড পদয়ন্ট অযািাদরে 

(GPA) 3.0 তার স্ববভশ ও েব ম্ূে ভবষয়গুভেদত নূযনতম্ 71-এর োিংভখযক স্বগ্রড পায় না, এবিং পর পর েুটট 

স্বগ্রভডিং পব স, বা েুটট স্বেদম্স্টাদরর পদরও উন্নভতর ম্ানেন্ড পূরণ কদর না, তাদেরদক আবভশযকিাদব ম্যাগদনট 

স্বরাগ্রাম্ স্বেদ়ে স্ববভরদয় তাদের স্বিাম্ সু্কদে নাম্ স্বেখাদত িদব। ভশক্ষার্থীদেরদক রদতযক সু্কে বদষ স েুটট কদর 

পারফম্ সযান্স স্বিভডটও েম্পূণ স করদত িদব। েভে স্বকান ভশক্ষার্থী সু্কে বদষ সর স্বকান স্বম্য়াে িোকােীন উন্নভতর 

ম্ানেন্ড পূরণ না কদর, তািদে ভশক্ষার্থীদক অভবেদে ম্যাগদনট স্বরাগ্রাম্ স্বর্থদক রতযািার কদর ঘদরর সু্কদে স্বফরাদনা 

িদব। 

• িটাচরর প্ াগযতায় ভাইনবানের অ্গ্রাচধকানরর চেনদসচিকা:  শুধুম্াত্র েন্মগতিাদব একাভধক িাইদবান 

র্থাকদে তদবই তাদেরদক েদর্থচ্ছ ভশক্ষার্থী ভনব সািন েটাভর রক্রিয়ায় অিংশগ্রিদণর েনয েুক্ত করা োয়।  এটট 

o DeKalb Elementary School of Arts-এ স্বগ্রড 4-7-এ আেদনর েনয আদবেনকারীদের স্বক্ষদত্র 

রদোেয নয় 

o DeKalb School of Arts (স্বগ্রড 8-12) 

o Arabia Mountain High School – েন্মগতিাদব একাভধকিাদব িাইদবান র্থাকদে তাদেরদক 

েন্মগত িাইদবাদনর অগ্রাভধকাদরর েনয স্বোগয িদত অবশযই একই স্বগ্রড স্তদর এবিং একই স্বরাগ্রাদম্ 

একটট আেদনর েনয আদবেন করদত িদব।  এো়োও, েুই িাইদবানদক অবশযই অগ্রাভধকাদরর স্বোগযতার 

েনয ম্ানেন্ডগুভে পূরণ করদত িদব। 

দ্রষ্টবয: 

• েখন স্বকান আদবেনকারী ম্যাগদনট স্বরাগ্রাদম্ পাওয়া আেদনর স্বেেদম্ন্ট বাভতে কদর স্বেয়, তখন স্বেই ভশক্ষার্থী 

2022-স্বত পরবতী ভনব সািন/েটাভর পব স (স্প্রিং 2020) না স্বখাো পে সন্ত আর ম্যাগদনট স্বরাগ্রাদম্ িান পাওয়ার 

েনয আদবেন করদত পারদব না। 

• স্বকান ম্যাগদনট স্বরাগ্রাদম্ র্থাকা ভশক্ষার্থীদের ম্যাগদনট স্বিভডট অর্থবা ম্যাগদনট স্বরাগ্রাম্ ভডদোম্া েীেটট স্বপদত 

ম্যাগদনট অর্থবা অনুদম্াভেত কদেে স্তদরর স্বকাে সগুভে েম্পূণ স করা আবভশযক। 


