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 )جذب اشخاص بسیار موفق( High Achievers Magnetپروگرام 

 های ادامه دادنواجد شرایط بودن و طرزالعمل

های کند که در خانه و همچنان با انجام فعالیتبسیار والدین را تشویق می  DeKalb  ناحیه تحصیلی کانتی

 مشارکت داشته باشند.داوطلبانه در مکتب در تجربه یادگیری طفل خود 

باید    High Achievers Magnetتمام متقاضیان پروگرام     واجد شرایط بودن برای پروگرام مکتب ابتدایی: •

نمایند. متعلمین    3.0 (GPA)در خزان در مضامین اصلی معدل نمرات   باالتر( اخذ  به   DeKalb)یا  که 

)اول( که در سال تعلیمی جاری برگزار شده    مبنا  M.A.Pکنند باید در امتحان  ارتقا پیدا می  6  –  4صنوف  

ام )یا باالتر( اخذ  75ام )یا باالتر(، مجموع نمره ریاضی فیصدی  75است، مجموع نمره تقریری فیصدی  

 M.A.Pد در امتحان  نام نکردند نیز بایثبت  DeKalbنمایند. تمامی متعلمینی که در یک ناحیه تحصیلی کانتی  

ام )یا باالتر(،  75)اول( که در سال تعلیمی جاری برگزار شده است، مجموع نمره تقریری فیصدی    مبنا

 ام )یا باالتر( اخذ نمایند.75مجموع نمره ریاضی فیصدی 

 highمتعلمین ابتدایی که در پروگرام جذب برای     های ادامه دادن به پروگرام مکتب ابتدایی:طرزالعمل  •

achievers اند باید هر سال در تمام پروگرام برای مضامین اصلی معدل نمرات نام کردهثبت(GPA) 3.0 

سازند یک سمستر مشروط )یا باالتر( اخذ نمایند. متعلمینی که معیارات عملکرد تحصیلی را برآورده نمی

کمتر از معیار عملکرد تحصیلی است    GPAشوند. برای هر متعلمی که در تمام دوره مشروطی دارای  می

ر پیدا کنند.  متعلمینی  ها حضوشود. والدین موظف هستند در تمامی کنفرانسهای پشتیبانی ارائه میطرح

نگیرند، باید از پروگرام جذب خارج شده و    GPA 3.0دهی متوالی یا دو سمستر  که بعد از دو دوره نمره

ثبت کنند.  در مکتب خانگی خود  برآورده  نام  ارتقا را  تعلیمی معیارات  متعلمی در هر سمستر سال  اگر 

 به مکتب خانگی بازخواهد گشت. نسازد، متعلم بالفاصله از پروگرام جذب اخراج شده و 

 High Achieversپروگرام    تمام متقاضیان    واجد شرایط بودن برای پروگرام  مکتب متوسطه و لیسه : •

Magnet    باید در سمستر خزان در مضامین اصلی معدل نمرات(GPA) 3.0   یا باالتر( اخذ نمایند. متعلمین(

DeKalb  اید در امتحان  کنند بارتقا پیدا می  9  –  7که به صنوفM.A.P   اول( که در سال تعلیمی جاری    مبنا(

ام )یا  75)یا باالتر(، مجموع نمره ریاضی فیصدی    ام   75برگزار شده است، مجموع نمره تقریری فیصدی

 باالتر( اخذ نمایند. 
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  مبنا   M.A.Pنام نکردند نیز باید در امتحان  ثبت  DeKalbتمامی متعلمینی که در یک ناحیه تحصیلی کانتی  

ام )یا باالتر(، مجموع  75)اول( که در سال تعلیمی جاری برگزار شده است، مجموع نمره تقریری فیصدی  

فیصدی   ریاضی  پر75نمره  برای  که  متعلمینی  نمایند.  اخذ  باالتر(  )یا   High Achieversهای  وگرامام 

Magnet  دهند باید دروس پیش ضرورت در سطح دوره تعلیمی خود را بطور موفق سپری  درخواست می

 نمایند.

متعلمین متوسطه و لیسه که در پروگرام جذب     :متوسطه و لیسههای ادامه دادن به پروگرام  طرزالعمل  •

یا باالتر،    3.0 (GPA)اند باید معدل مجموع نمرات مضامین اصلی  نام کردهثبت  high achieversبرای  

معیارات ارتقا در هر سمستر را برآورده نمایند.    ودر تمام مضامین اصلی اخذ نمایند    71حداقل نمره عددی  

شوند. والدین موظف  سازند یک سمستر مشروط مید تحصیلی را برآورده نمیمتعلمینی که معیارات عملکر

ها حضور پیدا کنند. برای هر متعلمی که معیار عملکرد تحصیلی را برآورده  هستند در تمامی کنفرانس

 3.0 (GPA)شود. متعلمینی که دو سمستر متوالی معدل مجموع نمرات  های پشتیبانی ارائه میکند طرحنمی

کنند و معیارات ارتقا در هر سمستر را  در تمام مضامین اصلی اخذ نمی  71التر، حداقل نمره عددی  یا با 

اگر متعلمی در  نام کنند.  سازند، باید از پروگرام جذب خارج شده و در مکتب خانگی خود ثبتبرآورده نمی

روگرام جذب اخراج شده و  هر سمستر سال تعلیمی معیارات ارتقا را برآورده نسازد، متعلم بالفاصله از پ

 به مکتب خانگی بازخواهد گشت. 

فقط خواهر و     کشی :واجد شرایط بودن برخورداری از اولویت خواهر و برادری در قرعه  طرزالعمل  •

قرعه پروسه  در  اشتراک  برای  گانگی  چند  وابسته  برادرهای  یکدیگر  به  متعلم  انتخاب  تصادفی  کشی 

شند. همچنان خواهر و برادر باید هر دو معیارات واجد شرایط بودن برای برخورداری از این اولویت  با می

 را برآورده نمایند. 

نام آزاد بعدی کند، متعلم تا ثبتم جذب را رد میزمانی که متقاضی چوکی پیشنهادی پروگرا  نوت •

 تواند برای جایگیری در پروگرام جذب درخواست دهد. نمی

 شوند.. برای سال تعلیمی جاری گرفته میM.A.Pاز اولین برگزاری امتحان  . M.A.Pنمرات مبنا   •
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 )جذب عالقمندی خاص( Special Interest Magnetپروگرام 

 های ادامه دادنواجد شرایط بودن و طرزالعمل

های کند که در خانه و همچنان با انجام فعالیتبسیار والدین را تشویق می  DeKalbناحیه تحصیلی کانتی  

 داوطلبانه در مکتب در تجربه یادگیری طفل خود مشارکت داشته باشند.

 Special Interest Magnetهای  متقاضیان پروگرام   پروگرام مکتب ابتدایی:واجد شرایط بودن برای   •

)یعنی ریاضی، ساینس، هنرهای نمایشی، تکنالوژی و غیره( باید در سمستر خزانی در مضامین اصلی  

اخذ نمایند. متقاضیان متعلم دوره قبل از مهدطفل و مهدطفل مکلف    (GPA 3.0) 80معدل مجموع عددی  

 مودن معیارات واجد شرایط بودن نیستند. به برآورده ن

 Special Interestمتعلم ابتدایی که در یک پروگرام     های ادامه دادن به پروگرام مکتب ابتدایی:طرزالعمل  •

Magnet  3.0) 80نام کرده است باید در تمام سال تعلیمی در مضامین اصلی معدل مجموع عددی  ثبت 

GPA)   متعلمینی که معیار نماید.  نمی سازند یک سمستر مشروط  اخذ  برآورده  ات عملکرد تحصیلی را 

های پشتیبانی  است طرح 3.0کمتر از  GPAشوند. برای هر متعلمی که در تمام دوره مشروطی دارای می

ها حضور پیدا کنند. متعلمینی که در ختم دو دوره  شود. والدین موظف هستند در تمامی کنفرانسارائه می

را کسب نکنند، باید از پروگرام جذب    (GPA 3.0) 80تر متوالی معدل مجموع عددی  دهی یا دو سمسنمره

اگر متعلمی در هر سمستر سال تعلیمی معیارات ارتقا را نام کنند.  خارج شده و در مکتب خانگی خود ثبت

 برآورده نسازد، متعلم بالفاصله از پروگرام جذب اخراج شده و به مکتب خانگی بازخواهد گشت. 

تمامی متقاضیان باید در سمستر خزانی در     :مکتب متوسطه و لیسه  پروگرام  واجد شرایط بودن برای   •

 یا باالتر اخذ نمایند. 3.0 (GPA)تمام مضامین اصلی معدل نمرات 

 Specialمتعلمین متوسطه و لیسه که در پروگرام     :متوسطه و لیسههای ادامه دادن به پروگرام  طرزالعمل  •

Interest Magnet  اند باید در تمام مضامین اصلی معدل مجموع نمرات  نام کردهثبت(GPA) 3.0    ،یا باالتر

اخذ نمایند و در تمام سال تعلیمی معیارات ارتقا را برآورده نمایند. متعلمینی که    71حداقل نمره عددی  

موظف هستند در شوند. والدین  سازند یک سمستر مشروط میمعیارات عملکرد تحصیلی را برآورده نمی

کنفرانس نمیتمامی  برآورده  را  تحصیلی  عملکرد  معیار  که  متعلمی  هر  برای  کنند.  پیدا  کند ها حضور 

 شود.های پشتیبانی ارائه میطرح



 

DARI 

 (GPA)دهی یا دو سمستر متوالی معدل مجموع عددی مضامین اصلی متعلمینی که در ختم دو دوره نمره

کنند و معیارات ارتقا را برآورده در تمام مضامین اصلی اخذ نمی  71التر، حداقل نمره عددی  یا با   3.0

اگر متعلمی در هر  نام کنند.  سازند، باید از پروگرام جذب خارج شده و سدر مکتب خانگی خود ثبتنمی

پروگرام جذب اخراج شده و به سمستر سال تعلیمی معیارات ارتقا را برآورده نسازد، متعلم بالفاصله از  

نام کردند برای کسب کریدت  متعلمینی که در پروگرام جذب ثبت   نوت   مکتب خانگی بازخواهد گشت.

 جذب یا مهر دیپلوم پروگرام جذب باید دروس الزامی جذب یا مورد تایید کالج را سپری نمایند. 

باید    نام شدهتمامی متعلمین ثبت   :(9  –12)صنوف    DeKalbادامه دادن به پروگرام هنرستان    طرزالعمل  •

در تمام مضامین اخذ نمایند، و باید تمام    71یا باالتر، حداقل نمره عددی    3.0 (GPA)معدل مجموع نمرات  

سازند  سال تعلیمی معیارات ارتقا را برآورده نمایند. متعلمینی که معیارات عملکرد تحصیلی را برآورده نمی

می مشروط  سمستر  کنفرانسشوندیک  تمامی  در  هستند  موظف  والدین  هر  .  برای  کنند.  پیدا  ها حضور 

شود. متعلمینی که در  های پشتیبانی ارائه میکند طرحمتعلمی که معیار عملکرد تحصیلی را برآورده نمی

یا باالتر، حداقل نمره عددی   3.0 (GPA)دهی یا دو سمستر متوالی معدل مجموع نمرات  ختم دو دوره نمره

سازند، باید از پروگرام جذب خارج شده  کنند و معیارات ارتقا را برآورده نمیدر تمام مضامین اخذ نمی  71

نام کنند. همچنان متعلمین باید در هر سال تعلیمی دو معیار عملکرد را برآورده  و در مکتب خانگی خود ثبت

رده نسازد، متعلم بالفاصله از پروگرام  اگر متعلمی در هر سمستر سال تعلیمی معیارات ارتقا را برآونمایند.  

 جذب اخراج شده و به مکتب خانگی بازخواهد گشت. 

باید هر روز      نام شدهتمامی متعلمین ثبت    –    Arabia Mountainادامه دادن به پروگرام لیسه    طرزالعمل  •

یا   3.0 (GPA)ساعت خدمات اجتماعی انجام دهند، معدل مجموع نمرات    20یونیفرم معینی را بپوشند،  

در تمام مضامین اخذ نمایند، و باید تمام سال تعلیمی معیارات ارتقا را برآورده    71باالتر، حداقل نمره عددی  

( که مختص  STEMها نیز باید یک پروژه ساینس، تکنالوژی، انجینری و ریاضیات )نمایند. سال چهارمی

ها  باشد را انجام دهند. متعلمین باید در یک رقابت تحصیلی و در سازمانوگرام تحصیلی اصلی آنها میپر

ساعت خدمات مشارکت اولیا سپری    10های متعلمی اشتراک کنند. والدین باید در هر سال تعلیمی  و/کلوب

 شوند.تر مشروط میسازند یک سمس نمایند. متعلمینی که معیارات عملکرد تحصیلی را برآورده نمی
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ها حضور پیدا کنند. برای هر متعلمی که معیار عملکرد تحصیلی  والدین موظف هستند در تمامی کنفرانس

دهی یا دو سمستر شود. متعلمینی که در ختم دو دوره نمرههای پشتیبانی ارائه میکند طرحرا برآورده نمی

کنند و در تمام مضامین اخذ نمی  71یا باالتر، حداقل نمره عددی    3.0 (GPA)متوالی معدل مجموع نمرات  

نام  سازند، باید از پروگرام جذب خارج شده و در مکتب خانگی خود ثبتمعیارات ارتقا را برآورده نمی

اگر متعلمی در هر  کنند. همچنان متعلمین باید در هر سال تعلیمی دو معیار عملکرد را برآورده نمایند.  

ورده نسازد، متعلم بالفاصله از پروگرام جذب اخراج شده و به سمستر سال تعلیمی معیارات ارتقا را برآ

 مکتب خانگی بازخواهد گشت. 

فقط خواهر و     کشی :واجد شرایط بودن برخورداری از اولویت خواهر و برادری در قرعه  طرزالعمل  •

قرعه پروسه  در  اشتراک  برای  گانگی  چند  وابسته برادرهای  یکدیگر  به  متعلم  انتخاب  تصادفی    کشی 

 شند. این موضوع در مورد متقاضیانی که برای چوکی دربا می

o  هنرستان ابتداییDeKalb   کند.دهند صدق نمیدرخواست می 4 –  8در صنوف 

o  هنرستانDeKalb  ( 9 – 12)صنوف 

o   لیسهArabia Mountain  –   خواهر و برادرهای چند گانگی برای این که واجد شرایط برخورداری

رهای چند گانگی باشند باید برای یک چوکی در یک دوره تعلیمی یکسان از اولویت خواهر و براد

و یک پروگرام یکسان درخواست دهند. همچنان خواهر و برادر باید هر دو معیارات واجد شرایط  

 بودن برای برخورداری از این اولویت را برآورده نمایند.

 نوت 

ند، متعلم تا دوره بعدی انتخاب  کزمانی که متقاضی چوکی پیشنهادی پروگرام جذب را رد می •

 درخواست دهد. magnetتواند برای جایگیری در پروگرام کشی نمیآزاد/قرعه

نام کردند برای کسب کریدت جذب یا مهر دیپلوم پروگرام جذب باید  متعلمینی که در پروگرام جذب ثبت •

 دروس الزامی جذب یا مورد تایید کالج را سپری نمایند.


