
 

 برنامه High Achievers Magnetد 

 د وړتیا او دوام په اړه الرښوونې 

کاونټي ښوونځي ولسوالۍ والدین په کلکه هڅوي چې په کور کې او همدارنګه د ښوونځي په    Dekalbد  

 فعالیتونو کې داوطلبانه کار کولو سره د خپل ماشوم زده کړې تجربو کې برخه واخلي. 

برنامې لپاره ټول غوښتونلیک وړاندې   High Achievers Magnetد     د ابتدايي ښوونځي د برنامې وړتیا: •

)یا    3.0 (GPA)باید د مني په سمیستر کې په اساسي مضامینو کې د ټولګي په کچه د نمرو اوسط  کوونکي  

ټولګیو ته لوړیږي باید د روان ښوونیز کال په جریان کې    6 - 4زده کونکي چې د    DeKalbلوړ( ولري. د  

ټولې نمرې    M.A.Pد ترسره شوې   لوستلو  د  )لومړۍ( ارزونه کې  د    75په اساسي  لوړې(،  )یا  فیصده 

نمرې   ټولې  د    75ریاضي  کونکي چې  زده  ټول هغه  ترالسه کړي.  لوړې(  )یا  کاونټي    Dekalbفیصده 

ښوونځي ولسوالۍ ښوونځي کې یې نوم لیکنه نده شوې باید د روان ښوونیز کال په جریان کې د ترسره  

ه )یا لوړې(، د ریاضي ټولې  فیصد 75په اساسي )لومړۍ( ارزونه کې د لوستلو ټولې نمرې  M.A.Pشوې 

 فیصده )یا لوړې( ترالسه کړي. 75نمرې 

  high achieversد ابتدایي ښوونځیو زده کونکي چې د     د ابتدايي ښوونځي برنامې د دوام الرښوونې: •

برنامې کې شامل شوي باید هر کال د برنامې په اوږدو کې په اساسي مضامینو کې د   Magnetلپاره د  

)یا لوړ( وساتي. هغه زده کونکي چې د اکاډمیک فعالیت معیارونه    3.0 (GPA)ټولګي په کچه د نمرو اوسط  

نکي ته  نه ساتي د یو سمستر لپاره په امتحانی دوره کې ساتل کیږي. د مالتړ پالنونه به هر هغه زده کو

د اکادمیک فعالیت معیار څخه ټیټه وي. والدین   GPAې په اوږدو کې د هغه  چمتو شي چې د آزمویښتي دور

اړتیا لري چې په ټولو کنفرانسونو کې ګډون وکړي.  هغه زده کونکي چې د دوه پرله پسې ټولګي دورو یا  

او د خپل کور ښوونځي کې    برنامې څخه ووځي  Magnetنلري باید د    GPA 3.0دوه سمسترونو وروسته  

که چیرې يو زده کونکی د ښوونیز کال په هره دوره کې د ترفیع )پرمختګ( معیار پوره  نوم لیکنه وکړي.  

برنامې څخه وويستل شي او د کور ښوونځي ته به    Magnetنکړي نو هغه زده کوونکی به سمدستي د  

 بیرته راستون کړای شي. 

برنامې لپاره ټول غوښتونلیک   Magnetد    High Achieversد     وړتیا:د منځني او عالي ښوونځي د برنامې   •

 (GPA)وړاندې کوونکي باید په اساسي مضامینو کې د مني سمستر کې د ټولګي په کچه د نمرو اوسط  

ټولګیو ته لوړیږي باید د روان ښوونیز کال په    9 - 7زده کونکي چې د    DeKalb)یا لوړ( ولري. د    3.0

فیصده )یا    75په اساسي )لومړۍ( ارزونه کې د لوستلو ټولې نمرې    M.A.Pجریان کې د ترسره شوې  

 فیصده )یا لوړې( ترالسه کړي.  75لوړې(، د ریاضي ټولې نمرې 

PASHTO 



 

ولسوالۍ ښوونځي کې یې نوم لیکنه نده شوې باید د  کاونټي ښوونځي    Dekalbټول هغه زده کونکي چې د  

ارزونه کې د لوستلو ټولې    )لومړۍ(په اساسي    M.A.Pروان ښوونیز کال په جریان کې د ترسره شوې  

فیصده )یا لوړې( ترالسه کړي. هغه زده کونکي   75فیصده )یا لوړې(، د ریاضي ټولې نمرې    75نمرې  

برنامې لپاره غوښتنلیک وړاندې کوي باید د ټولګي    Magnetد     High Achieversچې د عالي ښوونځي د  

 کچې لومړني کورسونه په بریالیتوب سره بشپړ کړي. 

د منځني او عالي ښوونځي هغه زده کونکي چې د     د منځني او عالي ښوونځي برنامې د دوام الرښوونې: •

High Achievers    لپاره یې دMagnet   برنامو کې نوم لیکنه کړې باید په اساسي مضامینو کې په ټولیزه

یا لوړ وساتي، په ټولو اساسي مضامینو کې د نمرو لږترلږه درجه   3.0 (GPA)توګه د ټولګي نمرو اوسط 

ولري او په هر سمستر کې د ترفیع )پرمختګ( معیارونه پوره کړي. هغه زده کونکي چې د اکاډمیک    71

نه ساتي د یو سمستر لپاره په امتحانی دوره کې ساتل کیږي. والدین اړتیا لري چې په ټولو    فعالیت معیارونه

کنفرانسونو کې ګډون وکړي. د مالتړ پالنونه به د هر هغه زده کونکي لپاره چمتو شي چې د اکادمیک  

یا    3.0اوسط    فعالیت معیارونه نه پوره کوي. هغه زده کونکي چې په ټولیزه توګه د ټولګي په کچه د نمرو

نلري او په هر سمستر کې د دوه پرله    71لوړ نه ساتي، په ټولو اساسي مضامینو کې د نمرو لږترلږه درجه  

برنامې څخه ووځي    Magnetپسې سمسترونو لپاره د ترفیع )پرمختګ( معیارونه نه پوره کوي نو باید د  

ی د ښوونیز کال په هره دوره کې د  که چیرې یو زده کونکاو د خپل کور ښوونځې کې نوم لیکنه وکړي.  

برنامې څخه وویستل شي   Magnetترفیع )پرمختګ( معیار پوره نکړي نو هغه زده کوونکی به سمدستي د  

 او د کور ښوونځي ته به بیرته راستون کړای شي. 

ه  یوازې د ګڼ شمېر زیږون خویندې وروڼ    د الټرۍ وړتوب لپاره د وروڼو او خويندو د لومړيتوب الرښود: •

د زده کونکي د تصادفي انتخاب الټرۍ پروسې کې د ګډون لپاره ربط لري. همدارنګه دواړه خویندې وروڼه 

 باید د وړتیا معیارونه پوره کړي ترڅو د لومړیتوب لپاره وړ وي.

برنامې د غوښتنلیک وړاندې کوونکي لخوا د څوکۍ تخصیصولو وړاندیز   Magnetچې د کله    يادښت: •

برنامې کې   Magnetرد شي نو زده کونکی به ونشي کولی چې د راتلونکي پرانستې نوم لیکنې پورې په 

 د ثبت غوښتنه وکړي. 

د لومړۍ ترسره شوې ارزونې څخه اخیستل    M.A.Pد روان ښوونیز کال لپاره د    . اساسې نمرې M.A.Pد   •

 کیږي.



 

 برنامه Magnetد ځانګړو ګټو 

 د وړتیا او دوام په اړه الرښوونې 

کاونټي ښوونځي ولسوالۍ والدین په کلکه هڅوي چې په کور کې او همدارنګه د ښوونځي په    Dekalbد  

 اشوم زده کړې تجربو کې برخه واخلي. فعالیتونو کې داوطلبانه کار کولو سره د خپل م 

برنامو لپاره غوښتنلیک وړاندې کوونکي )د   Magnetد ځانګړو ګټو     د ابتدايي ښوونځي د برنامې وړتیا: •

بیلګې په توګه، ریاضی، ساینس، د ترسره کولو هنرونه، ټیکنالوژي، او نور( باید د مني سمستر په اساسي  

ولري. د وړکتون څخه دمخه او    (GPA 3.0) 80مضامینو کې په ټولیزه توګه د عمومي نمرو عددي اوسط  

 ندې کوونکي اړتیا نلري چې د وړتیا معیارونه پوره کړي.د وړکتون زده کونکي غوښتونلیک وړا 

د ابتدایي ښوونځیو هغه زده کونکي چې د ځانګړو ګټو    د ابتدايي ښوونځي برنامې د دوام الرښوونې: •

Magnet    برنامې کې یې نوم لیکنه شوې وي باید په ټول تعلیمي کال کې په اساسي مضامینو کې د عمومي

وساتي. هغه زده کونکي چې د اکاډمیک فعالیت معیارونه نه ساتي د یو    (GPA 3.0) 80نمرو عددي اوسط  

چمتو شي چې د  سمستر لپاره د ازمایښت الندې نیول کیږي. د مالتړ پالنونه به د هغو زده کونکو لپاره  

لري. والدین اړتیا لري چې په ټولو کنفرانسونو کې ګډون   GPAڅخه ټیټه    3.0آزمایښتي دورې پرمهال د  

وکړي. هغه زده کونکي چې د دوه پرله پسې ټولګي دورو یا دوه سمسترونو په پای کې د عمومي نمرو 

پل کور ښوونځي کې نوم لیکنه برنامې څخه ووځي او په خ  Magnetنه ساتي باید د    (GPA 3.0) 80اوسط  

که چیرې یو زده کونکی د ښوونیز کال په هره دوره کې د ترفیع )پرمختګ( معیار پوره نکړي نو وکړي. 

برنامې څخه وویستل شي او د کور ښوونځي ته به بیرته راستون    Magnetهغه زده کوونکی به سمدستي د  

 کړای شي. 

ټول غوښتونلیک وړاندې کوونکي باید د مني سمستر په      د منځني او عالي ښوونځي د برنامې وړتیا: •

 یا لوړ ولري. 3.0 (GPA)اساسي مضامینو کې د ټولګي نمرو اوسط 

د منځني او عالي ښوونځي هغه زده کونکي چې د     د منځني او عالي ښوونځي برنامې د دوام الرښوونې: •

یا    3.0برنامو کې یې نوم لکینه کړې وي باید په ټولیزه توګه د ټولګي نمرو اوسط    Magnetځانګړو ګټو  

ولري او د تعلیمې کال په اوږدو کې د  71لوړ وساتي، په ټولو اساسي مضامینو کې د نمرو لږترلږه درجه  

ه کړي. هغه زده کونکي چې د اکاډمیک فعالیت معیارونه نه ساتي د یو  ترفیع )پرمختګ( معیارونه پور

سمستر لپاره په امتحانی دوره کې ساتل کیږي. والدین اړتیا لري چې په ټولو کنفرانسونو کې ګډون وکړي.  

 د مالتړ پالنونه به د هر هغه زده کونکي لپاره چمتو شي چې د اکادمیک فعالیت معیارونه نه پوره کوي.



 

نه ساتي، په ټولو    3.0هغه زده کونکي چې په ټولیزه توګه په اساسي مضامینو کې د ټولګي د نمرو اوسط  

عددي درجه نه ساتي، او د دوه پرله پسې ټولګي دورو یا د دوه سمسترونو په    71اساسي مضامینو کې د  

برنامې څخه ووځي او په خپل کور    Magnetاید د  پای کې د ترفیع )پرمختګ( معیارونه نه پوره کوي نو ب

که چیرې یو زده کونکی د ښوونیز کال په هره دوره کې د ترفیع )پرمختګ(  ښوونځي کې نوم لیکنه وکړي.  

برنامې څخه وویستل شي او د کور ښوونځي    Magnetمعیار پوره نکړي نو هغه زده کوونکی به سمدستي د  

برنامې لپاره یې نوم لیکنه کړې    Magnetهغه زده کونکي چې د     دښت:يا   ته به بیرته راستون کړای شي.

یا د کالج    Magnetبرنامې د دیپلوم مهر ترالسه کولو لپاره اړین    Magnetکریډیټ یا د    Magnetوي باید د  

 په کچه تصویب شوي کورسونه بشپړ کړي.

ټول نومول شوي زده کونکي     ټولګي(:  12-9د هنرونو ښوونځي برنامې د دوام الرښوونې )د    DeKalbد   •

یا لوړ وساتي، په ټولو مضامینو کې د درجې شمېره    3.0 (GPA)باید په ټولیزه توګه د ټولګي نمرو اوسط  

زده کونکي  وساتي او په ټول تعلیمي کال کې د ترفیع )پرمختګ( معیارونه پوره کړي. هغه    71لږترلږه  

چې د اکاډمیک فعالیت معیارونه نه ساتي د یو سمستر لپاره په امتحانی دوره کې ساتل کیږي. والدین اړتیا  

لري چې په ټولو کنفرانسونو کې ګډون وکړي. د مالتړ پالنونه به د هر هغه زده کونکي لپاره چمتو شي  

ې په ټولیزه توګه د ټولګي نمرو اوسط  چې د اکادمیک فعالیت معیارونه نه پوره کوي. هغه زده کونکي چ

(GPA) 3.0    نه ساتي، او د دوه پرله پسې    71یا لوړ نه ساتي، په ټولو مضامینو کې د درجې شمېره لږترلږه

  Magnetټولګي دورو یا د دوه سمسترونو په پای کې د ترفیع )پرمختګ( معیارونه نه پوره کوي نو باید د  

وونځي کې نوم لیکنه وکړي. زده کونکي هم اړتیا لري چې په هر  برنامې څخه ووځي او په خپل کور ښ

که چیرې يو زده کونکی د ښوونیز کال په هره دوره کې  ښوونځي کې د فعالیت دوه کریډیټ بشپړ کړي.  

برنامې څخه وويستل    Magnetد ترفیع )پرمختګ( معیار پوره نکړي نو هغه زده کوونکی به سمدستي د  

 به بیرته راستون کړای شي.شي او د کور ښوونځي ته  

ټول نومول شوي زده کونکي باید هره    -  عالي ښوونځي برنامې د دوام الرښوونې  Arabia Mountainد   •

ساعته خدمت بشپړ کړي، په ټولیزه توګه د ټولګي نمرو    20ورځ ټاکل شوی یونیفورم واغوندي، د ټولنې  

وساتي، او په ټول    71یا لوړ وساتي، په ټولو مضامینو کې د درجې شمېره لږترلږه    3.0 (GPA)اوسط  

تعلیمي کال کې د ترفیع )پرمختګ( معیارونه پوره کړي. د عالي ښوونځي زده کوونکي هم باید د ساینس،  

( پروژه بشپړه کړي کومه چې د دوی د مطالعې لوی پروګرام STEMضیاتو )ټیکنالوژۍ، انجینرۍ او ریا

لپاره مشخصه شوې وي. زده کونکي باید په اکاډمیک سیالۍ کې برخه واخلي او د زده کونکو سازمانونو 

ساعتونه بشپړ   10او / یا کلبونو کې برخه واخلي. والدین باید په هر ښوونیز کال کې د والدینو د ګډون  

غه زده کونکي چې د اکاډمیک فعالیت معیارونه نه ساتي د یو سمستر لپاره په امتحانی دوره کې  کړي. ه

 ساتل کیږي. 



 

د مالتړ پالنونه به د هر هغه زده کونکي لپاره  والدین اړتیا لري چې په ټولو کنفرانسونو کې ګډون وکړي. 

چمتو شي چې د اکادمیک فعالیت معیارونه نه پوره کوي. هغه زده کونکي چې په ټولیزه توګه د ټولګي د 

عددي درجه نه ساتي او د    71یا لوړ نه ساتي، په ټولو مضامینو کې لږترلږه د    3.0 (GPA)نمرو اوسط  

دوه سمسترونو په پای کې د ترفیع )پرمختګ( معیارونه نه پوره کوي نو دوه پرله پسې ټولګي دورو یا د  

برنامې څخه ووځي او په خپل کور ښوونځي کې نوم لیکنه وکړي. زده کونکي هم اړتیا    Magnetباید د  

که چیرې یو زده کونکی د ښوونیز کال په  لري چې په هر ښوونځي کې د فعالیت دوه کریډیټ بشپړ کړي.  

برنامې    Magnetترفیع )پرمختګ( معیار پوره نکړي نو هغه زده کوونکی به سمدستي د    هره دوره کې د

 څخه وویستل شي او د کور ښوونځي ته به بیرته راستون کړای شي. 

یوازې د ګڼ شمېر زیږون خویندې وروڼه     د الټرۍ وړتوب لپاره د وروڼو او خويندو د لومړيتوب الرښود: •

د زده کونکي د تصادفي انتخاب الټرۍ پروسې کې د ګډون لپاره ربط لري. دا په هغو غوښتونلیک وړاندې  

 کوونکو باندې نه پلي کیږي چې په الندې ښوونځیو کې د څوکۍ لپاره غوښتنه کوي

o  ټولګیو لپاره د   8 – 4دDeKalb  .د هنرونو ابتدایي ښوونځی 

o  ټولګیو لپاره د   12 – 9دDeKalb  .د هنرونو ښوونځی 

o   دArabia Mountain    د ګڼ شمېر زیږون خویندې وروڼه باید د ورته ټولګي په    - عالي ښوونځی

کچه او ورته برنامې کې د څوکۍ لپاره غوښتنه وکړي ترڅو د ګڼ شمېر زیږون د خویندو وروڼو 

روڼه باید د وړتیا معیارونه پوره کړي ترڅو  لومړیتوب لپاره وړ وي. همدارنګه دواړه خویندې و

 د لومړیتوب لپاره وړ وي. 

 يادښت:

برنامې د غوښتنلیک وړاندې کوونکي لخوا د څوکۍ تخصیصولو وړاندیز رد شي نو   Magnetکله چې د  •

برنامې   Magnetزده کونکی به ونشي کولی چې د راتلونکي پرانستې نوم لیکنې/الټرۍ دورې پورې په 

 وښتنه وکړي. کې د ثبت غ

  Magnetکریډیټ یا د    Magnetبرنامې لپاره نومول شوي وي باید د    Magnetهغه زده کونکي چې د   •

یا د کالج په کچه تصویب شوي کورسونه بشپړ   Magnetبرنامې د دیپلوم مهر ترالسه کولو لپاره اړین  

 کړي.


