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2021-2022 को High Achievers Magnet Program (उच्च उपलब्धि हाब्िल गर्ने ब्िद्यार्थीहरूको
म्याग्नेट काययक्रम)
योग्यता तर्था ब्र्नरन्तरतािम्बन्िी ब्र्नर्देब्िकाहरू
DeKalb County School District ले अब्ििािकहरूलाई आफ्र्नो बच्चाका घरका अध्ययर्न
अर्नुििहरूका िार्थिार्थै ब्िद्यालयका क्रक्रयाकलापहरूमा स्िैब्छिक रूपमा िहिागी हुर्न प्रोत्िाब्हत गिय
।
 प्रार्थब्मक ब्िद्यालय काययक्रमको योग्यता: High Achievers Magnet Program का िबै
आिेर्दकहरूले फलका मुख्य ब्िषयहरूमा 3.0 (िा उच्च) ग्रेड पोइन्ट औित (GPA) ल्याएको हुर्नुपिय ।
ग्रेड 4 - 6 मा जार्ने DeKalb का ब्िद्यार्थीहरूले ब्िद्यालय िषय 2020-2021 मा ब्लइएको आिारिूत
M.A.P जााँचको पठर्न ब्िषयमा अब्र्निायय रूपमा 75 औं (िा उच्च) िताांि, गब्ित ब्िषयमा 75 औं (िा
उच्च) िताांि पब्र्न ल्याउर्नु पर्दयि । DeKalb County School District ब्िद्यालयमा िर्नाय र्निएका
िबै ब्िद्यार्थीहरूले पब्र्न ब्िद्यालय िषय 2020-2021 मा ब्लइएको आिारिूत M.A.P. मूल्याङ्कर्नको
पठर्न ब्िषयमा 75 औं (िा उच्च) िताांि, गब्ित ब्िषयमा 75 औं (िा उच्च) िताांि ल्याउर्नुपिय ।
 प्रार्थब्मक ब्िद्यालय काययक्रमको ब्र्नरन्तरतािम्बन्िी ब्र्नर्देब्िका: उच्च उपलब्धि प्राप्त गर्ने ब्िद्यार्थीको
म्याग्नेट काययक्रममा िर्नाय हुर्ने प्रार्थब्मक ब्िद्यालयका ब्िद्यार्थीहरूले प्रत्येक िषयको काययक्रम िर मुख्य
ब्िषयहरूमा 3.0 (िा उच्च) ग्रेड पोइन्ट औित (GPA) कायम राख्नुपिय । िैब्िक प्रर्दियर्निम्बन्िी
मापर्दण्ड कायम र्नराख्ने ब्िद्यार्थीहरूलाई एउटा िेमेस्टरको लाब्ग परीििकालमा राब्िर्नेि ।
परीििकाल अिब्ििरर िैब्िक प्रर्दियर्नको मापर्दण्ड िन्र्दा कम GPA प्राप्त गरे का कु र्नै पब्र्न
ब्िद्यार्थीलाई िहायता योजर्नाहरू प्रर्दार्न गररर्नेि । अब्ििािकहरू िबै िम्मेलर्नहरूमा उपब्स्र्थत हुर्नु
जरुरी हुन्ि । र्दुईिटा लगातारको ग्रेब्डङ अिब्ि िा र्दुई िेमेस्टरहरू पब्ि 3.0 GPA र्नल्याउर्ने
ब्िद्यार्थीहरूले म्याग्नेट काययक्रम िोड्र्नुपिय र ब्तर्नीहरू आफ्र्नो गृह ब्िद्यालयमा िर्नाय हुर्नुपिय । ब्िद्यालय
िषयको कु र्नै पब्र्न िमयािब्िमा ब्िद्यार्थीले प्रमोिर्नको मापर्दण्ड पूरा गर्दैर्नर्न् िर्ने ब्िद्यार्थीलाई म्याग्नेट
काययक्रमबाट हटाइर्नेि र गृह ब्िद्यालयमा क्रफताय पठाइर्नेि ।
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 माध्याब्मक तर्था उच्च ब्िद्यालय काययक्रमको योग्यता: High Achievers Magnet Program का
िबै आिेर्दकहरूको फल िेमेस्टरका मुख्य ब्िषयहरूमा 3.0 (िा उच्च) ग्रेड पोइन्ट औित (GPA)
ल्याएको हुर्नुपिय । ग्रेड 7-9 मा जार्ने DeKalb का ब्िद्यार्थीहरूले ब्िद्यालय िषय 2020-2021 मा
ब्लइएको आिारिूत M.A.P जााँचको पठर्न ब्िषयमा अब्र्निायय रूपमा 75 औं िताांि (िा उच्च अङ्क),
गब्ित ब्िषयमा 75 औं िताांि (िा उच्च अङ्क) पब्र्न ल्याउर्नु पर्दयि । DeKalb County School
District ब्िद्यालयमा िर्नाय र्निएका िबै ब्िद्यार्थीहरूले पब्र्न ब्िद्यालय िषय 2020-2021 मा ब्लइएको
आिारिूत M.A.P. मूल्याङ्कर्नको पठर्न ब्िषयमा 75 औं (िा उच्च) िताांि, गब्ित ब्िषयमा 75 औं
(िा उच्च) िताांि ल्याउर्नुपिय । उच्च ब्िद्यालयको High Achievers Magnet Programs का लाब्ग
आिेर्दर्न क्रर्दर्ने ब्िद्यार्थीहरूले पूिय ितयको रूपमा चाब्हर्ने ग्रेड तहका पाठ्यक्रमहरू िफलतापूियक पूरा
गरे को पब्र्न हुर्नुपिय ।
 माध्याब्मक तर्था उच्च ब्िद्यालय काययक्रमको ब्र्नरन्तरतािम्बन्िी ब्र्नर्देब्िका: उच्च उपलब्धि हाब्िल
गरे का ब्िद्यार्थीहरूको म्याग्नेट काययक्रममा िर्नाय िएका माध्याब्मक तर्था उच्च ब्िद्यालयका
ब्िद्यार्थीहरूले िमग्रमा 3.0 िा उच्च ग्रेड पोइन्ट औैित (GPA), मुख्य ब्िषयहरूमा न्यूर्नतम रूपमा 71
अङ्कको ग्रेड, र प्रत्येक िेमेस्टरमा प्रमोिर्नको मापर्दण्ड पूरा गर्नुय पर्दयि । िैब्िक प्रर्दियर्निम्बन्िी
मापर्दण्ड कायम र्नराख्ने ब्िद्यार्थीहरूलाई एउटा िेमेस्टरको लाब्ग परीििकालमा राब्िर्नेि ।
अब्ििािकहरू िबै िम्मेलर्नहरूमा उपब्स्र्थत हुर्नु जरुरी हुन्ि । िैब्िक प्रर्दियर्निम्बन्िी मापर्दण्ड पूरा
र्नगर्ने ब्िद्यार्थीको लाब्ग िहायता योजर्नाहरू उपलधि गराइर्नेि । िमग्रमा 3.0 िा उच्च ग्रेड पोइन्ट
औैित (GPA), मुख्य ब्िषयहरूमा न्यूर्नतम रूपमा 71 अङ्कको ग्रेड कायम र्नगर्ने र लगातारका र्दुई
िेमेस्टहरूमा प्रमोिर्नको मापर्दण्ड पूरा र्नगर्ने ब्िद्यार्थीहरू म्याग्नेट काययक्रमबाट बाब्हररर्नु पर्दयि र
उर्नीहरू घरको ब्िद्यालयमा िर्नाय हुर्नु पर्दयि । ब्िद्यालय िषयको कु र्नै पब्र्न िमयािब्िमा ब्िद्यार्थीले
प्रमोिर्नको मापर्दण्ड पूरा गर्दैर्नर्न् िर्ने ब्िद्यार्थीलाई म्याग्नेट काययक्रमबाट हटाइर्नेि र गृह ब्िद्यालयमा
क्रफताय पठाइर्नेि ।
 ब्चट्ठाको योग्यतामा र्दाजुिाइ क्रर्दर्दीबब्हर्नीको प्रार्थब्मकतािम्बन्िी ब्र्नर्देब्िका: जुम्ल्याहा/ब्तम्ल्याहा
र्दाजुिाइ क्रर्दर्दीबब्हर्नीहरू मात्र ब्िद्यार्थी िर्नौटको ब्चट्ठा प्रक्रक्रयामा एकिार्थ िहिाब्गता हुर्न िक्िर्न् ।
यिका िार्थै, प्रार्थब्मकता प्राप्त गर्नय र्दुबै र्दाजुिाइ तर्था क्रर्दर्दीबब्हर्नीहरूले योग्यतािम्बन्िी मापर्दण्ड पूरा
गरे को हुर्नुपिय ।
 र्नोट: आिेर्दकले म्याग्नेट काययक्रमको ब्िटको प्रस्ताि अस्िीकार गर्दाय, ब्िद्यार्थी अको िुला िर्नाय
काययक्रमिम्म म्याग्नेट काययक्रमको प्लेिमेन्टको लाब्ग आिेर्दर्न क्रर्दर्न योग्य हुर्ने िैर्नर्न् ।
 िैब्िक िषय 2020-2021 मा पब्हलो पटक िञ्चालर्न िएको M.A.P. जााँचबाट आिारिूत M.A.P.
अङ्क ब्लइएको हो ।
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2021-22 Special Interest Magnet Program
योग्यता तर्था ब्र्नरन्तरतािम्बन्िी ब्र्नर्देब्िकाहरू
DeKalb County School District ले अब्ििािकहरूलाई आफ्र्नो बच्चाका घरका अध्ययर्न
अर्नुििहरूका िार्थिार्थै ब्िद्यालयका क्रक्रयाकलापहरूमा स्िैब्छिक रूपमा िहिागी हुर्न प्रोत्िाब्हत गिय
।
 प्रार्थब्मक ब्िद्यालय काययक्रमको योग्यता: Special Interest Magnet Programs (अर्थायत्, गब्ित,
ब्िज्ञार्न, प्रर्दियर्नी कला, प्रब्िब्ि आक्रर्द) का आिेर्दकहरूले फल िेमेस्टरमा अब्र्निायय रूपमा मुख्य
ब्िषयहरूमा 80 को औित (3.0 GPA) ल्याएको हुर्नु पर्दयि । ब्प्र-क्रकन्डरगाटयर्न र क्रकन्डरगाटयर्नका
ब्िद्यार्थी आिेर्दकहरूले योग्यतािम्बन्िी मापर्दण्ड पूरा गर्नुयपर्दैर्न ।
 प्रार्थब्मक ब्िद्यालय काययक्रमको ब्र्नरन्तरतािम्बन्िी ब्र्नर्देब्िका: Special Interest Magnet
Program मा िर्नाय िएका प्रार्थब्मक तहका ब्िद्यार्थीले िैब्िक िषयिरर र्नै मुख्य ब्िषयहरूमा 80 (3.0
GPA) को औित कायम गर्नुय पर्दयि । िैब्िक प्रर्दियर्निम्बन्िी मापर्दण्ड कायम र्नराख्ने ब्िद्यार्थीहरूलाई
एउटा िेमेस्टरको लाब्ग परीििकालमा राब्िन्ि । परीििकालको अिब्ििरर 3.0 िन्र्दा कम GPA
िएका ब्िद्यार्थीहरूलाई िहायता योजर्नाहरू प्रर्दार्न गररर्नेि । अब्ििािकहरू िबै िम्मेलर्नहरूमा
उपब्स्र्थत हुर्नु जरुरी हुन्ि । र्दुईिटा लगातारका ग्रेब्डङ अिब्ि िा र्दुई िेमेस्टरहरूको अन्त्यमा िमग्रमा
80 को औित (3.0 GPA) कायम र्नगर्ने ब्िद्यार्थीहरूले म्याग्नेट काययक्रम िोड्र्नुपिय र ब्तर्नीहरू आफ्र्नो
गृह ब्िद्यालयमा िर्नाय हुर्नुपिय । ब्िद्यालय िषयको कु र्नै पब्र्न िमयािब्िमा ब्िद्यार्थीले प्रमोिर्नको
मापर्दण्ड पूरा गर्दैर्नर्न् िर्ने ब्िद्यार्थीलाई म्याग्नेट काययक्रमबाट हटाइर्नेि र गृह ब्िद्यालयमा क्रफताय
पठाइर्नेि ।
 माध्याब्मक तर्था उच्च ब्िद्यालय काययक्रमको योग्यता: िबै आिेर्दकहरूले फल िेमेस्टरका मुख्य
ब्िषयहरूमा अब्र्निायय रूपमा 3.0 िा उच्च ग्रेड पोइन्ट औित ल्याउर्नु पर्दयि ।

NEPALI

 माध्याब्मक तर्था उच्च ब्िद्यालय काययक्रमको ब्र्नरन्तरतािम्बन्िी ब्र्नर्देब्िका: Special Interest
Magnet Program मा िर्नाय िएका माध्याब्मक तर्था उच्च ब्िद्यालयका ब्िद्यार्थीहरूले िषयिरर र्नै
िमग्रमा 3.0 िा उच्च ग्रेड पोइन्ट औैित (GPA), मुख्य ब्िषयहरूमा न्यूर्नतम रूपमा 71 अङ्कको ग्रेड,
र प्रमोिर्नको मापर्दण्ड पूरा गर्नुय पर्दयि । िैब्िक प्रर्दियर्निम्बन्िी मापर्दण्ड कायम र्नराख्ने
ब्िद्यार्थीहरूलाई एउटा िेमेस्टरको लाब्ग परीििकालमा राब्िर्नेि । अब्ििािकहरू िबै
िम्मेलर्नहरूमा उपब्स्र्थत हुर्नु जरुरी हुन्ि । िैब्िक प्रर्दियर्निम्बन्िी मापर्दण्ड पूरा र्नगर्ने ब्िद्यार्थीको
लाब्ग िहायता योजर्नाहरू उपलधि गराइर्नेि । िमग्रमा 3.0 ग्रेड पोइन्ट औैित, मुख्य ब्िषयहरूमा
न्यूर्नतम रूपमा 71 अङ्कको ग्रेड कायम र्नगर्ने र लगातारका र्दुई ग्रेब्डङ अिब्ि िा र्दुई िेमेस्टहरूको
अन्त्यमा प्रमोिर्नको मापर्दण्ड पूरा र्नगर्ने ब्िद्यार्थीहरू म्याग्नेट काययक्रमबाट बाब्हररर्नु पर्दयि र उर्नीहरू
घरको ब्िद्यालयमा िर्नाय हुर्नु पर्दयि । ब्िद्यालय िषयको कु र्नै पब्र्न िमयािब्िमा ब्िद्यार्थीले प्रमोिर्नको
मापर्दण्ड पूरा गर्दैर्नर्न् िर्ने ब्िद्यार्थीलाई म्याग्नेट काययक्रमबाट हटाइर्नेि र गृह ब्िद्यालयमा क्रफताय
पठाइर्नेि । र्नोट: म्याग्नेट काययक्रममा िर्नाय िएका ब्िद्यार्थीहरूले म्याग्नेट क्रेब्डट िा म्याग्नेट काययक्रमको
ब्डप्लोमा ब्िल हाब्िल गर्नयका ब्र्नब्म्त अब्र्निायय रूपमा म्याग्नेट िा कलेज स्तरका स्िीकृ त पाठ्यक्रमहरू
पूरा गर्नुय पर्दयि ।
 DeKalb School of the Arts काययक्रमको ब्र्नरन्तरतािम्बन्िी ब्र्नर्देब्िका (ग्रेड 8 – 12): िर्नाय
िएका िबै ब्िद्यार्थीहरूले अब्र्निायय रूपमा िमग्रमा 3.0 िा उच्च ग्रेड पोइन्ट औित (GPA) कायम गर्नुय
पर्दयि, िबै ब्िषयहरूमा 71 अङ्कको औित, र प्रमोिर्नको मापर्दण्ड पूरा गर्नुय पर्दयि । िैब्िक
प्रर्दियर्निम्बन्िी मापर्दण्ड कायम र्नराख्ने ब्िद्यार्थीहरूलाई एउटा िेमेस्टरको लाब्ग परीििकालमा
राब्िर्नेि । अब्ििािकहरू िबै िम्मेलर्नहरूमा उपब्स्र्थत हुर्नु जरुरी हुन्ि । िैब्िक प्रर्दियर्निम्बन्िी
मापर्दण्ड पूरा र्नगर्ने ब्िद्यार्थीको लाब्ग िहायता योजर्नाहरू उपलधि गराइर्नेि । िमग्रमा 3.0 िा उच्च
ग्रेड पोइन्ट औैित (GPA), िबै ब्िषयहरूमा न्यूर्नतम रूपमा 71 अङ्कको ग्रेड कायम र्नगर्ने र
लगातारका र्दुई ग्रेब्डङ अिब्ि िा र्दुई िेमेस्टहरूको अन्त्यमा प्रमोिर्न हुर्ने मापर्दण्ड पूरा र्नगर्ने
ब्िद्यार्थीहरू म्याग्नेट काययक्रमबाट बाब्हररर्नु पर्दयि र उर्नीहरू घरको ब्िद्यालयमा िर्नाय हुर्नु पर्दयि ।
ब्िद्यार्थीहरूले प्रत्येक ब्िद्यालय िषयमा र्दुई प्रर्दियर्न क्रेब्डटहरू पब्र्न पूरा गर्नय आिश्यक हुन्ि । ब्िद्यालय
िषयको कु र्नै पब्र्न िमयािब्िमा ब्िद्यार्थीले प्रमोिर्नको मापर्दण्ड पूरा गर्दैर्नर्न् िर्ने ब्िद्यार्थीलाई म्याग्नेट
काययक्रमबाट हटाइर्नेि र गृह ब्िद्यालयमा क्रफताय पठाइर्नेि ।

NEPALI

 Arabia Mountain High School काययक्रमको ब्र्नरन्तरतािम्बन्िी ब्र्नर्देब्िकाहरू – िर्नाय िएका
िबै ब्िद्यार्थीहरूले अब्र्निायय रूपमा एउटा ब्र्नब्ित पब्हरर्न लगाउर्नु पर्दयि, िामुर्दाब्यक िेिामा 20
घण्टा ब्बताउर्नु पर्दयि, िमग्रमा 3.0 िा उच्च ग्रेड पोइन्ट औित (GPA), िबै ब्िषयहरूमा न्यूर्नतम
रूपमा 71 को ग्रेड कायम गर्नुय पर्दयि र िैब्िक िषयिरर र्नै प्रमोिर्नको मापर्दण्ड पूरा गर्नुय पर्दयि ।
ब्िब्र्नयरहरूले आफ्र्नो अध्ययर्नको मुख्य ब्िषयिाँग िम्बब्न्ित ब्िज्ञार्न, प्रब्िब्ि, इब्न्जब्र्नयररङ र गब्ित
(STEM) पररयोजर्ना पब्र्न पूरा गर्नुयपिय । ब्िद्यार्थीहरू िैब्िक प्रब्तस्पिायमा िहिागी हुर्नुपिय र
ब्िद्यार्थी िङ्गठर्नहरू र/िा क्लबहरूमा िहिागी हुर्नुपिय । अब्ििािकहरूले प्रत्येक ब्िद्यालय िषयमा
अब्ििािकीय िांलग्नता िेिामा 10 घण्टा ब्बताउर्नु पर्दयि । िैब्िक प्रर्दियर्निम्बन्िी मापर्दण्ड कायम
र्नराख्ने ब्िद्यार्थीहरूलाई एउटा िेमेस्टरको लाब्ग परीििकालमा राब्िर्नेि । अब्ििािकहरू िबै
िम्मेलर्नहरूमा उपब्स्र्थत हुर्नु जरुरी हुन्ि । िैब्िक प्रर्दियर्निम्बन्िी मापर्दण्ड पूरा र्नगर्ने ब्िद्यार्थीको
लाब्ग िहायता योजर्नाहरू उपलधि गराइर्नेि । िमग्रमा 3.0 िा उच्च ग्रेड पोइन्ट औैित (GPA), िबै
ब्िषयहरूमा न्यूर्नतम रूपमा 71 अङ्कको ग्रेड कायम र्नगर्ने र लगातारका र्दुई ग्रेब्डङ अिब्ि िा र्दुई
िेमेस्टहरूको अन्त्यमा प्रमोिर्न हुर्ने मापर्दण्ड पूरा र्नगर्ने ब्िद्यार्थीहरू म्याग्नेट काययक्रमबाट बाब्हररर्नु
पर्दयि र उर्नीहरू घरको ब्िद्यालयमा िर्नाय हुर्नु पर्दयि । ब्िद्यार्थीहरूले प्रत्येक ब्िद्यालय िषयमा र्दुई
प्रर्दियर्न क्रेब्डटहरू पब्र्न पूरा गर्नय आिश्यक हुन्ि । ब्िद्यालय िषयको कु र्नै पब्र्न िमयािब्िमा ब्िद्यार्थीले
प्रमोिर्नको मापर्दण्ड पूरा गर्दैर्नर्न् िर्ने ब्िद्यार्थीलाई म्याग्नेट काययक्रमबाट हटाइर्नेि र गृह ब्िद्यालयमा
क्रफताय पठाइर्नेि ।
 ब्चट्ठाको योग्यतामा र्दाजुिाइ क्रर्दर्दीबब्हर्नीको प्रार्थब्मकतािम्बन्िी ब्र्नर्देब्िका: जुम्ल्याहा/ब्तम्ल्याहा
र्दाजुिाइ क्रर्दर्दीबब्हर्नीहरू मात्र ब्िद्यार्थी िर्नौटको ब्चट्ठा प्रक्रक्रयामा एकिार्थ िहिाब्गता हुर्न िक्िर्न् ।
यो ब्र्नम्न ग्रेडको ब्िटमा आिेर्दर्न क्रर्दर्ने आिेर्दकहरूका लाब्ग लागू हुाँर्दर्न
ै
o DeKalb Elementary School of Arts को ग्रेड 4-7
o DeKalb School of Arts (ग्रेड 8-12)
o Arabia Mountain High School – जुम्ल्याहा/ब्तम्ल्याहा र्दाजुिाइ क्रर्दर्दीबब्हर्नीलाई क्रर्दइर्ने
प्रार्थब्मकताको लाब्ग योग्य हुर्नका ब्र्नब्म्त जुम्ल्याहा/ब्तम्ल्याहा र्दाजुिाइ क्रर्दर्दीबब्हर्नीले अब्र्निायय
रूपमा एउटै ग्रेड स्तर र एउटै काययक्रमको ब्िटको लाब्ग आिेर्दर्न क्रर्दर्नुपिय । यिका िार्थै,
प्रार्थब्मकता प्राप्त गर्नय र्दुबै र्दाजुिाइ तर्था क्रर्दर्दीबब्हर्नीहरूले योग्यतािम्बन्िी मापर्दण्ड पूरा
गरे को हुर्नुपिय ।
र्नोट:
 आिेर्दकले म्याग्नेट काययक्रमको ब्िटको प्रस्ताि अस्िीकार गरे को िण्डमा, उक्त ब्िद्यार्थी अको िुला
िर्नौट/ब्चट्ठा अिब्ि (ब्स्प्रङ 2022) िम्म म्याग्नेट काययक्रममा िर्नायका लाब्ग आिेर्दर्न क्रर्दर्न िक्र्दैर्नर्न् ।
 म्याग्नेट काययक्रममा िर्नाय िएका ब्िद्यार्थीहरूले म्याग्नेट क्रेब्डट िा म्याग्नेट काययक्रमको ब्डप्लोमा ब्िल
हाब्िल गर्नयका ब्र्नब्म्त अब्र्निायय रूपमा म्याग्नेट िा कलेज स्तरका स्िीकृ त पाठ्यक्रमहरू पूरा गर्नुय पर्दयि ।

