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हाइ एचिभर्स म्याग्नटे कायसक्रम (High Achievers Magnet Program) 

योग्यता तथा पुनारम्भ चनर्दचेिकाहरू 

DeKalb County School District ल ेर्दढृतापूर्सक अचभभार्कहरूलाई आफ्नो बच्चाको 

घरमा अध्ययन अनुभर्हरूका र्ाथर्ाथ ै चर्द्यालय क्रक्रयाकलापहरूमा स्र्ेच्छाल े र्लंग्न हुन 

प्रोत्र्ाहन गछस। 

 इचलमने्टरी स्कूल कायसक्रमका लाचग योग्यता:  हाइ एचिभर्स म्याग्नेट कायसक्रमका लाचग र्म्परू्स 

आर्ेर्दकहरूको मुख्य चर्षयहरूमा 3.0 (र्ा उच्च) गे्रड पोइन्ट और्त (GPA) हुनुपछस। 4 - 6 

गे्रडमा र्ृचि गने डकेाल्बका चर्द्याथीहरूल े र्तसमान चर्द्यालय र्षसमा चलइएको आधाररेखा 

(पचहलो) M.A.P मूल्याङ्कनमा पचन 75 औं प्रचतितक (र्ा उच्च) कूल पठन अङ्क, 75 औं 

प्रचतितक (र्ा उच्च) कूल गचर्त अङ्क ल्याउनुपछस। DeKalb County School District 

school मा नामाङ्कन नगररएका र्ब ै चर्द्याथीहरूले र्तसमान चर्द्यालय र्षसमा चलइएको 

आधाररेखा (पचहलो) M.A.P. मलू्याङ्कनमा पचन 75 औं प्रचतितक (र्ा उच्च) कूल पठन स्कोर, 

75 औं प्रचतितक (र्ा उच्च) कूल गचर्त अङ्क ल्याउनुपछस। 

 एचलमने्टरी स्कूल कायसक्रममा पनुारम्भ चनर्देचिकाहरू:  उच्च उपलचधध प्राप्त गनसका लाचग म्याग्नटे 

कायसक्रममा नामाङ्कन हुन े इचलमेन्टरीका चर्द्याथीहरूल े प्रत्येक र्षसको कायसक्रममा मखु्य 

चर्षयहरूमा 3.0 (र्ा उच्च) गे्रड पोइन्ट और्त (GPA) कायम राख्नुपछस। िैचिक कायसर्म्पार्दन 

मापर्दण्ड कायम नराख्न ेचर्द्याथीहरूलाई एउटा र्ेमेस्टरको लाचग परीिर्कालमा राचखने छ। 

परीिा अर्चधभर िैचिक कायसर्म्पार्दन मापर्दण्डभन्र्दा कम GPA भएको कुनै पचन चर्द्याथीलाई 

र्हायता योजनाहरू उपलधध गराइनेछ। अचभभार्कहरू र्ब ै र्म्मलेनहरूमा उपचस्थत हुन 

आर्श्यक छ।  र्दईुर्टा लगातारका गे्रचडङ अर्चध र्ा र्दईु र्ेमेस्टरहरू पचछ 3.0 GPA नभएका 

चर्द्याथीहरूले म्याग्नटे कायसक्रम छोड्नुपछस र चतनीहरू आफ्नो गृहमा नामाकंन हुनुपछस। चर्द्यालय 

र्षसको कुन ैपचन र्मयार्चधमा चर्द्याथील ेप्रर्िसनको मापर्दण्ड परूा गर्दनैन ्भन,े चर्द्याथीलाई 

म्याग्नटे कायसक्रमबाट हटाइन ेछ र गहृ चर्द्यालयमा क्रितास पठाइन ेछ। 

 चमडल र हाइ स्कूल कायसक्रम योग्यता:  हाइ एचिभर्स म्याग्नेट कायसक्रमका र्ब ैआर्ेर्दकहरूको 

िल र्ेमेस्टरका मुख्य चर्षयहरूमा 3.0 (र्ा उच्च) गे्रड पोइन्ट और्त (GPA) ल्याएको हुनुपछस । 

7 -9 गे्रडमा र्ृचि गने DeKalb का चर्द्याथीहरूले र्तसमान चर्द्यालय र्षसमा चलइएको 

आधाररेखा (पचहलो) M.A.P मूल्याङ्कनमा पचन 75 औं प्रचतितक (र्ा उच्च) कूल पठन स्कोर, 

75 औं प्रचतितक (र्ा उच्च) कूल गचर्त स्कोर ल्याउनुपछस। 
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DeKalb County School District school मा नामाङ्कन नगररएका र्बै चर्द्याथीहरूल े

र्तसमान चर्द्यालय र्षसमा चलइएको आधाररेखा (पचहलो) M.A.P. मूल्याङ्कनमा पचन 75 औं 

प्रचतितक (र्ा उच्च) कूल पठन स्कोर, 75 औं प्रचतितक (र्ा उच्च) कूल गचर्त अङ्क ल्याउनुपछस। 

माध्यचमक चर्द्यालयको हाइ एचिभर्स म्याग्नटे कायसक्रमका लाचग आर्ेर्दन क्रर्दने चर्द्याथीहरूल े

पचन गे्रड स्तर महत्त्र्पूर्स कोर्सहरू र्िलतापूर्सक पूरा गरेको हुनुपछस। 

 चमडल तथा हाइ स्कूल कायसक्रममा पनुारम्भका चनर्दिेनहरू:  उच्च उपलचधध प्राप्त गनसका लाचग 

म्याग्नेट कायसक्रमहरूमा नामाङ्न गररएका चमडल तथा हाइ स्कूलका चर्द्याथीहरूले र्मग्रमा 3.0 

र्ा उच्च मुख्य गे्रड पोइन्ट और्त (GPA), र्ब ैमखु्य चर्षयहरूमा 71 को र्ङ्ख्यात्मक न्यूनतम 

गे्रड कायम राख्नुपछस र हरेक र्ेमेस्टरमा प्रर्िसनको मापर्दण्डलाई परूा गनुसपछस। िैचिक 

कायसर्म्पार्दन मापर्दण्ड कायम नराख्न ेचर्द्याथीहरूलाई एउटा र्ेमेस्टरको लाचग परीिर्कालमा 

राचखने छ। अचभभार्कहरू र्ब ैर्म्मलेनहरूमा उपचस्थत हुन आर्श्यक छ। िैचिक कायसर्म्पार्दन 

मापर्दण्ड पूरा नगने कुनै पचन चर्द्याथीको लाचग र्हायता योजनाहरू उपलधध गराइनेछ। 

र्मग्रमा 3.0 र्ा उच्च गे्रड पोइन्ट और्त, र्ब ैमखु्य चर्षयहरूमा 71 को न्यूनतम र्ङ्ख्यात्मक 

गे्रड कायम नराख्ने र र्दईुर्टा लगातारका र्ेमेस्टरहरूका लाचग प्रत्येक र्ेमेस्टरको प्रर्िसन 

मापर्दण्ड पूरा नगने चर्द्याथीहरूल े म्याग्नेट कायसक्रम छोड्नुपछस र आफ्नो गृह चर्द्यालयमा 

नामाङ्कन हुनुपछस। चर्द्यालय र्षसको कुन ैपचन र्मयार्चधमा चर्द्याथील ेप्रर्िसनको मापर्दण्ड 

परूा गर्दैनन् भन,े चर्द्याथीलाई म्याग्नटे कायसक्रमबाट हटाइने छ र गहृ चर्द्यालयमा क्रितास पठाइने 

छ। 

 लटरी योग्यतामा र्दाजभुाइ क्रर्दर्दीबचहनीको प्राथचमकतार्म्बन्धी चनर्दचेिका:  अचनयचमत 

चर्द्याथी ियन लटरी प्रक्रक्रयामा र्हभाचगताको लाचग चभन्न र्मयमा जचन्मएका र्होर्दरहरूलाई 

मात्र चलङ्क गररएको छ। यर्का र्ाथ,ै र्दबु ैर्होर्दरहरू प्राथचमकताको लाचग योग्य हुन योग्यता 

मापर्दण्ड पूरा गरेको हुनपुछस। 

 नोट:  आर्ेर्दकल ेम्याग्नटे कायसक्रम चर्ट चनयोजन प्रस्तार् अस्र्ीकार गर्दास, चर्द्याथी अको खलुा 

नामाङ्कनर्म्म म्याग्नटे कायसक्रममा स्थान चनयोजनको लाचग आर्रे्दन क्रर्दन योग्य हुन ेछैनन।् 

 र्तसमान चर्द्यालय र्षसको लाचग आधाररेखा M.A.P. अकंहरू M.A.P. मूल्याङ्कनको पचहलो 

र्ञ्चालनबाट चलइएका हुन्। 
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चर्िषे इच्छुक म्याग्नटे कायसक्रम (Special Interest Magnet Program) 

योग्यता तथा पुनारम्भ चनर्दचेिकाहरू 

DeKalb County School District ल ेर्दढृतापूर्सक अचभभार्कहरूलाई आफ्नो बच्चाको 

घरमा अध्ययन अनुभर्हरूका र्ाथर्ाथ ै चर्द्यालय क्रक्रयाकलापहरूमा स्र्ेच्छाल े र्लंग्न हुन 

प्रोत्र्ाहन गछस। 

 इचलमने्टरी स्कूल कायसक्रमका लाचग योग्यता:  चर्िेष रुचि म्याग्नेट कायसक्रम (अथासत्, गचर्त, 

चर्ज्ञान, प्रर्दिसनी कला, प्रचर्चध आक्रर्द) का लाचग आर्ेर्दकहरूको मुख्य चर्षयहरूको र्मग्रमा 80 

(3.0 GPA) को िल र्मेेस्टर र्ङ्ख्यात्मक और्त हुनुपछस। चप्र-क्रकन्डरगाटसन र क्रकन्डरगाटसनको 

चर्द्याथी आर्ेर्दकहरूल ेयोग्यता मापर्दण्ड पूरा गनुसपर्दनै। 

 एचलमने्टरी स्कूल कायसक्रममा पनुारम्भ चनर्दचेिकाहरू:  Special Interest Magnet 

Program मा नामाङ्कन भएका प्राथचमक तहका चर्द्याथीले िैचिक र्षसभरर नै मुख्य 

चर्षयहरूमा र्मग्रमा 80 (3.0 GPA) को र्ङ्ख्यात्मक और्त कायम गनुस पर्दसछ । िैचिक 

कायसर्म्पार्दन मापर्दण्ड कायम नराख्न ेचर्द्याथीहरूलाई एउटा र्ेमेस्टरको लाचग परीिर्कालमा 

राचखन्छ। परीिर्कालको अर्चधभरर 3.0 भन्र्दा कम GPA भएका चर्द्याथीहरूलाई र्हायता 

योजनाहरू उपलधध गराइनेछ। अचभभार्कहरू र्ब ैर्म्मलेनहरूमा उपचस्थत हुन आर्श्यक छ। 

र्दईुर्टा लगातारका गे्रचडङ अर्चध र्ा र्दईु र्ेमेस्टरहरूको अन्त्यमा र्मग्रमा 80 को र्ङ्ख्यात्मक 

और्त (3.0 GPA) कायम नगने चर्द्याथीहरूले म्याग्नेट कायसक्रम छोड्नुपछस र आफ्नो गृह 

चर्द्यालयमा नामाङ्कन हुनुपछस । चर्द्यालय र्षसको कुन ैपचन र्मयार्चधमा चर्द्याथील ेप्रर्िसनको 

मापर्दण्ड परूा गर्दनैन ्भने, चर्द्याथीलाई म्याग्नटे कायसक्रमबाट हटाइन ेछ र गहृ चर्द्यालयमा 

क्रितास पठाइने छ। 

 चमडल र हाइ स्कूल कायसक्रम योग्यता:  र्ब ैआर्ेर्दकहरूल ेिल र्ेमेस्टरका मुख्य चर्षयहरूमा 

3.0 र्ा उच्च गे्रड पोइन्ट और्त (GPA) ल्याउनु पर्दसछ। 

 चमडल तथा हाइ स्कूल कायसक्रममा पनुारम्भका चनर्दिेनहरू:  Special Interest Magnet 

Program हरूमा नामाङ्कन गररएका चमडल तथा हाइ स्कूलका चर्द्याथीहरूल ेर्मग्रमा 3.0 

र्ा उच्च गे्रड पोइन्ट और्त, र्ब ैमुख्य चर्षयहरूमा 71 को र्ङ्ख्यात्मक न्यूनतम गे्रड कायम 

राख्नुपछस र िैचिक र्षसभरर नै प्रर्िसनको मापर्दण्डलाई पूरा गनुसपछस। िैचिक कायसर्म्पार्दन 

मापर्दण्ड कायम नराख्न ेचर्द्याथीहरूलाई एउटा र्ेमेस्टरको लाचग परीिर्कालमा राचखने छ। 

अचभभार्कहरू र्ब ैर्म्मलेनहरूमा उपचस्थत हुन आर्श्यक छ। िैचिक कायसर्म्पार्दन मापर्दण्ड 

पूरा नगने कुनै पचन चर्द्याथीको लाचग र्हायता योजनाहरू उपलधध गराइनेछ। 
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र्मग्रमा 3.0 को र्ङ्ख्यात्मक गे्रड पोइन्ट औैर्त, र्ब ैमखु्य चर्षयहरूमा न्यूनतम रूपमा 71 

अङ्कको गे्रड कायम नगने र लगातारका र्दईु गे्रचडङ अर्चध र्ा र्दईु र्ेमेस्टहरूको अन्त्यमा 

प्रर्िसनको मापर्दण्ड पूरा नगने चर्द्याथीहरू म्याग्नेट कायसक्रमबाट बाचहररनु पर्दसछ र आफ्नो गृह 

चर्द्यालयमा नामाङ्कन हुन ु पर्दसछ। चर्द्यालय र्षसको कुन ै पचन र्मयार्चधमा चर्द्याथील े

प्रर्िसनको मापर्दण्ड परूा गर्दैनन ्भन,े चर्द्याथीलाई म्याग्नटे कायसक्रमबाट हटाइने छ र गहृ 

चर्द्यालयमा क्रितास पठाइन ेछ।  नोट:  म्याग्नेट कायसक्रममा नामाङ्कन भएका चर्द्याथीहरूल े

म्याग्नेट के्रचडट र्ा म्याग्नटे कायसक्रमको चडप्लोमा चर्ल प्राप्त गनस आर्श्यक म्याग्नेट र्ा स्र्ीकृत 

कलेज स्तरका पाठ्यक्रमहरू परूा गनुसपछस। 

 डकेाल्ब स्कूल अि आटस कायसक्रमको पुनारम्भ चनर्देचिका (ग्रडे 9 – 12):  नामाङ्कन गररएका 

र्ब ैचर्द्याथीहरूल ेर्मग्रमा 3.0 र्ा उच्च गे्रड पोइन्ट और्त (GPA), र्ब ैचर्षयहरूमा 71 को 

र्ङ्ख्यात्मक न्यूनतम गे्रड कायम राख्नुपछस र िैचिक र्षसभरर नै प्रर्िसन मापर्दण्ड पूरा गनुसपछस। 

िैचिक कायसर्म्पार्दन मापर्दण्ड कायम नराख्न े चर्द्याथीहरूलाई एउटा र्ेमेस्टरको लाचग 

परीिर्कालमा राचखने छ। अचभभार्कहरू र्ब ैर्म्मलेनहरूमा उपचस्थत हुन आर्श्यक छ। 

िैचिक कायसर्म्पार्दन मापर्दण्ड पूरा नगने कुनै पचन चर्द्याथीको लाचग र्हायता योजनाहरू 

उपलधध गराइनेछ। र्मग्रमा 3.0 र्ा उच्च गे्रड पोइन्ट औैर्त (GPA), र्ब ैचर्षयहरूमा 71 को 

र्ङ्ख्यात्मक न्यूनतम गे्रड कायम नगने र लगातारका र्दईुर्टा गे्रचडङ अर्चध र्ा र्दईु र्ेमेस्टहरूको 

अन्त्यमा प्रर्िसनको मापर्दण्ड पूरा नगने चर्द्याथीहरू म्याग्नटे कायसक्रमबाट बाचहररन ुपर्दसछ र 

आफ्नो गृह चर्द्यालयमा नामाङ्कन हुन ुपर्दसछ । चर्द्याथीहरूल ेप्रत्येक चर्द्यालय र्षसमा र्दईुर्टा 

कायसर्म्पार्दन के्रचडटहरू पचन पूरा गनस आर्श्यक हुन्छ। चर्द्यालय र्षसको कुनै पचन र्मयार्चधमा 

चर्द्याथील ेप्रर्िसनको मापर्दण्ड परूा गर्दनैन ्भन,े चर्द्याथीलाई म्याग्नटे कायसक्रमबाट हटाइन ेछ 

र गहृ चर्द्यालयमा क्रितास पठाइने छ। 

 Arabia Mountain High School कायसक्रम पनुारम्भ कायसक्रमको चनर्दचेिकाहरू – 

नामाङ्कन भएका र्ब ै चर्द्याथीहरूल े अचनर्ायस रूपमा तोक्रकएको पचहरन लगाउनु पर्दसछ, 

र्ामुर्दाचयक र्ेर्ामा 20 घण्टा चबताउनु पर्दसछ, र्मग्रमा 3.0 र्ा उच्च गे्रड पोइन्ट और्त (GPA), 

र्ब ै चर्षयहरूमा 71 को न्यूनतम र्ङ्ख्यात्मक गे्रड कायम गनुस पर्दसछ र िैचिक र्षसभरर नै 

प्रर्िसनको मापर्दण्ड परूा गनुस पर्दसछ । चर्चनयरहरूल ेआफ्नो अध्ययनको मुख्य कायसक्रमर्ँग 

र्म्बचन्धत चर्ज्ञान, प्रचर्चध, इचन्जचनयररङ र गचर्त (STEM) पररयोजना पचन पूरा गनुसपछस। 

चर्द्याथीहरू िैचिक प्रचतस्पधासमा र्हभागी हुनुपछस र चर्द्याथी र्ङ्गठनहरू र/र्ा क्लबहरूमा 

र्हभागी हुनुपछस। अचभभार्कहरूले प्रत्येक चर्द्यालय र्षसमा अचभभार्कीय र्ंलग्नता र्ेर्ामा 10 

घण्टा चबताउनु पर्दसछ। िैचिक कायसर्म्पार्दन मापर्दण्ड कायम नराख्न े चर्द्याथीहरूलाई एउटा 

र्ेमेस्टरको लाचग परीिर्कालमा राचखने छ। 



 

NEPALI 

अचभभार्कहरू र्ब ैर्म्मलेनहरूमा उपचस्थत हुन आर्श्यक छ। िैचिक कायसर्म्पार्दन मापर्दण्ड 

पूरा नगने कुनै पचन चर्द्याथीको लाचग र्हायता योजनाहरू उपलधध गराइनेछ। र्मग्रमा 3.0 

र्ा उच्च गे्रड पोइन्ट औैर्त (GPA), र्ब ैचर्षयहरूमा 71 को न्यूनतम र्ङ्ख्यात्मक गे्रड कायम 

नगने र लगातारका र्दईुर्टा गे्रचडङ अर्चध र्ा र्दईु र्ेमेस्टहरूको अन्त्यमा प्रर्िसनको मापर्दण्ड 

पूरा नगने चर्द्याथीहरू म्याग्नेट कायसक्रमबाट बाचहररन ुपर्दसछ र आफ्नो चर्द्यालयमा नामाङ्कन 

हुन ुपर्दसछ । चर्द्याथीहरूले प्रत्येक चर्द्यालय र्षसमा र्दईुर्टा कायसर्म्पार्दन के्रचडटहरू पचन पूरा 

गनस आर्श्यक हुन्छ। चर्द्यालय र्षसको कुन ैपचन र्मयार्चधमा चर्द्याथील ेप्रर्िसनको मापर्दण्ड 

परूा गर्दैनन् भन,े चर्द्याथीलाई म्याग्नटे कायसक्रमबाट हटाइने छ र गहृ चर्द्यालयमा क्रितास पठाइने 

छ। 

 लटरी योग्यतामा र्दाजभुाइ क्रर्दर्दीबचहनीको प्राथचमकतार्म्बन्धी चनर्दचेिका:  अचनयचमत 

चर्द्याथी ियन लटरी प्रक्रक्रयामा र्हभाचगताको लाचग चभन्न र्मयमा जचन्मएका र्होर्दरहरूलाई 

मात्र चलङ्क गररएको छ। यो चनम्नको चर्टमा आर्रे्दन क्रर्दने आर्ेर्दकहरूका लाचग लागू हुरँ्दनै 

o 4-8 गे्रडमा डकेाल्ब इचलमेन्टरी स्कूल अि आटस 

o डकेाल्ब इचलमेन्टरी स्कूल अि आटस (गे्रड 9-12) 

o अरचबया माउन्टेन हाई स्कूल – चभन्न र्मयमा जचन्मएका र्होर्दरहरूल ेचभन्न र्मयमा 

जन्म भएको र्होर्दर प्राथचमकताको लाचग योग्य हुन एउटै गे्रड स्तर र एउटै कायसक्रममा 

चर्टको लाचग आर्ेर्दन क्रर्दनुपछस। यर्का र्ाथ,ै र्दबु ैर्होर्दरहरू प्राथचमकताको लाचग योग्य 

हुन योग्यता मापर्दण्ड परूा गरेको हुनुपछस। 

नोट: 

 आर्ेर्दकल ेम्याग्नटे कायसक्रम चर्ट स्थान चनयोजन प्रस्तार् अस्र्ीकार गर्दास, चर्द्याथी अको खलुा 

ियन/लटरी अर्चधर्म्म म्याग्नटे कायसक्रममा स्थान चनयोजनको लाचग आर्रे्दन क्रर्दन योग्य हुन े

छैनन।् 

 म्याग्नेट कायसक्रममा नामाङ्कन भएका चर्द्याथीहरूल े म्याग्नेट के्रचडट र्ा म्याग्नेट कायसक्रमको 

चडप्लोमा चर्ल प्राप्त गनस आर्श्यक म्याग्नेट र्ा स्र्ीकृत कलेज स्तरका पाठ्यक्रमहरू पूरा गनुसपछस। 


