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የአለም አቀፍ የባችለር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፕሮግራሞች 

የመቀበያ መስፈርት እና ለመቀጠል የሚያስችሉ መመሪያዎች 

• የIB መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፕሮግራም (9ኛ እና 10ኛ ክፍል) ብቁነት፡- 

o ሁሉም ለአለም አቀፍ ባችለሬት መሰናዶ ፕሮግራም አመልካቾች የፎል ሴሚስተር ክፍል ነጥብ 

አማካኝ 3.0 ወይም ከዚያ በላይ በሁሉም ዋና ዋና የትምህርት ዓይነቶች የወቅቱ የክፍል ደረጃ 

ሊኖራቸው ይገባል። የ10ኛ ክፍል አመልካቾች ቢያንስ አንድ የውጪ ቋንቋ ክሬዲት በተሳካ ሁኔታ 

ያጠናቀቁ መሆን አለባቸው። 

o  ሁሉም ብቁ አመልካቾች ሁለቱንም የትምህርት ቤት ምርጫ ኦንላይን ማመልከቻ በ 

www.yourchoicedekalb.org  እንዲሁም በትምህርት ቤት ምርጫ ድህረ 

ገጽwww.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ላይ የሚገኘው 

ተጨማሪ የ IB ወረቀት ማመልከቻ መሙላት አለባቸው፡፡ የ IB ወረቀት ማመልከቻ ፓኬት 

በማመልከቻው ላይ እንደተገለጸው ለእያንዳንዱ ትምህርት ቤት IB ኢሜይል አድራሻ መላክ 

አለበት። 

o  ከኦንላይን ማመልከቻ እና የወረቀት ማመልከቻ በተጨማሪ፣ በትምህርት ቤት ምርጫ ድህረ ገጽ 

ላይ ባለው የIB ወረቀት ማመልከቻ http://www.dekalbschoolsga.org/school-

choice/forms-and-brochures/ላይ ያሉትን መመሪያዎች በመጠቀም ሁለት የአስተማሪ 

ምክሮች መቅረብ አለባቸው።  

• የIB መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፕሮግራም (9ኛ እና 10ኛ ክፍል) የቀጣይ 

መመሪያዎች፡-  ሁሉም የተመዘገቡ ተማሪዎች አጠቃላይ የክፍል ነጥብ አማካኝ (GPA) 3.0 ወይም ከዚያ 

በላይ፣ በሁሉም የትምህርት ዓይነቶች በትንሹ 71 የቁጥር ውጤትእና የትምህርት አመቱ በሙሉ 

የማስተዋወቂያ መስፈርቶቹን 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። አጠቃላይ የነጥብ አማካይ 

(GPA) 3.0 ወይም ከዚያ በላይ፣ በሁሉም የትምህርት ዓይነቶች ቢያንስ 71 የቁጥር ውጤት እና/ወይም 

በሁለት ተከታታይ የውጤት ጊዜ ወይም ሁለት ሴሚስተር መጨረሻ ላይ የማስተዋወቂያ መስፈርቱን 

ያላሟሉ ተማሪዎች የአለም አቀፍ ባችሎሬት ፕሮግራም መውጣት  እና በቤታቸው ትምህርት ቤት 

መመዝገብ አለባቸው። 

http://www.yourchoicedekalb.org/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
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• የIB ዲፕሎማ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፕሮግራም (11ኛ እና 12ኛ ክፍል) ብቁነት፡- 

o  ሁሉም ለአለም አቀፍ ባችሎሬት ዲፕሎማ ፕሮግራም አመልካቾች በሁሉም ዋና ዋና የትምህርት 

ዓይነቶች የፎል ሴሚስተር ክፍል ነጥብ አማካኝ (GPA) 3.2 ወይም ከዚያ በላይ እንዲሁም 

የትምህርት ቤት ምርጫ ድረ-ገጽ www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-

and-brochures/ላይ የሚገኘው የ IB ዲፕሎማ ወረቀት ማመልከቻ ላይ እንደተገለፀው የውጪ 

ቋንቋን እና ከፍተኛ ክፍሎችን በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቅ፡፡ 

o ሁሉም ብቁ አመልካች ሁለቱንም የትምህርት ቤት ምርጫ ኦንላይን ማመልከቻ በ 

www.yourchoicedekalb.org  እና በትምህርት ቤት ምርጫ ድህረ ገጽ ላይ የሚገኘው ተጨማሪ 

የ IB ወረቀት ማመልከቻ በwww.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-

brochures/መሙላት አለበት፡፡ የ IB ወረቀት ማመልከቻ ፓኬት በማመልከቻው ላይ 

እንደተገለጸው ለእያንዳንዱ ትምህርት ቤት IB ኢሜይል አድራሻ መላክ አለበት። 

o  ከኦንላይን ማመልከቻ እና የወረቀት ማመልከቻ በተጨማሪ፣ በትምህርት ቤት ምርጫ ድህረ ገጽ 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ላይ ባለው 

የIB ወረቀት ማመልከቻ ላይ ያሉትን መመሪያዎች በመጠቀም ሁለት የአስተማሪ ምክሮች 

መቅረብ አለባቸው። 

• የIB ዲፕሎማ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፕሮግራም (11ኛ እና 12ኛ ክፍል) የቀጣይ 

መመሪያዎች፡-  ሁሉምየተመዘገቡ ተማሪዎች አጠቃላይ የክፍል ነጥብ አማካኝ (GPA) 3.0 ወይም ከዚያ 

በላይ፣ በሁሉም የትምህርት ዓይነቶች ቢያንስ 71 የቁጥር ውጤት ማምጣት እና የትምህርት ዘመኑን 

በሙሉ የማስተዋወቂያ መስፈርቱን 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። አጠቃላይ የነጥብ አማካይ 

(GPA) 3.0 ወይም ከዚያ በላይ፣ በሁሉም የትምህርት ዓይነቶች ቢያንስ 71 የቁጥር ውጤት እና/ወይም 

በሁለት ተከታታይ የውጤት ጊዜ ወይም ሁለት ሴሚስተር መጨረሻ ላይ የማስተዋወቂያ መስፈርቱን 

ያላሟሉ ተማሪዎች የአለም አቀፍ ባችሎሬት ፕሮግራም መውጣት እና በቤታቸው ትምህርት ቤት 

መመዝገብ አለባቸው። 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
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•  ከ IB ፕሮግራም መውጣት -  የቤት መገኘት ትምህርት ቤታቸው በአሁኑ የIB ት/ቤት ያልሆነ ተማሪዎች 

የመቀጠያ መመሪያዎችን ካላሟሉ ወይም በማንኛውም ምክንያት በፕሮግራሙ ለመቀጠል 

እንደማይፈልጉ ከወሰኑ ወደ ቤታቸው ትምህርት ቤት መመለስ አለባቸው። ተማሪዎች በIB ፕሮግራም 

ካልቀጠሉ በIB ትምህርት ቤት እንዲቆዩ አይፈቀድላቸውም። 

•  መገኘት/ባህሪ  በማንኛውም የት/ቤት ምርጫ መርሃ ግብር ውስጥ የተመዘገቡ ተማሪዎች ለመቀጠል 

በDCSD እና በአካባቢው የትምህርት ቤት ክትትል እና ስነምግባር ፖሊሲዎችን እና መመሪያዎችን ማክበር 

አለባቸው። 

o የባህሪ ጥሰቶች - በደረጃ 3 ወይም ከዚያ በላይ ቢያንስ ሶስት (3) የዲሲፕሊን ጥሰቶች ያደረጉ 

ተማሪዎች ከተመረጠው ፕሮግራም ለመውጣት ሊወሰዱ ይችላሉ፡፡ 

o መገኘት - ቢያንስ አምስት (5) ያለበቂ ምክንያት መቅረት ወይም ቢያንስ ስድስት (6) ያለፈቃድ 

መዘግየት ከታየ ተማሪዎች ከተመረጠው ፕሮግራም ለመውጣት ሊላኩ ይችላሉ። 


