
 
SWAHILI 

Mpango wa High Achievers Magnet 

Miongozo ya Ustahiki na Mwendelezo 

Wilaya ya Shule ya Kaunti ya DeKalb inawahimiza sana wazazi kushiriki 
katika hali ya mtoto wao ya kujifunza nyumbani na pia kwa kujitolea katika 
shughuli za shule. 

• Masharti ya Kustahiki Mpango wa Shule ya Msingi:  Waombaji wote wa 
Mpango wa High Achievers Magnet lazima wawe na wastani wa pointi za 
alama wa 3.0 (GPA) (au zaidi) katika masomo ya msingi. Wanafunzi wa 
DeKalb wanaoenda gredi za 4 - 6 lazima pia wapate asilimia 75 (au zaidi) 
ya jumla ya alama za kusoma, asilimia 75 (au zaidi) ya jumla ya alama za 
hisabati kwenye tathmini ya msingi (kwanza) ya M.A.P. iliyofanywa katika 
mwaka wa sasa wa masomo. Wanafunzi wote ambao hawajaandikishwa 
katika shule ya Wilaya ya Shule ya Wilaya ya DeKalb lazima pia wapate 
asilimia 75 (au zaidi) ya jumla ya alama za kusoma, asilimia 75 (au zaidi) 
ya jumla ya alama za hisabati kwenye tathmini ya msingi (kwanza) ya 
M.A.P. iliyofanywa katika mwaka wa sasa wa masomo. 

• Miongozo ya Mwendelezo wa Mpango wa Shule ya Msingi:  Wanafunzi 
wa shule ya msingi walioandikishwa katika mpango wa high achievers 
magnet lazima wadumishe wastani wa pointi za alama wa 3.0 (GPA) (au 
zaidi) katika masomo ya msingi katika mpango wote kila mwaka. Wanafunzi 
ambao hawadumishi vigezo vya utendaji wa kimasomo huwekwa kwenye 
uangalizi kwa muhula mmoja. Mipango ya usaidizi itatolewa kwa 
mwanafunzi yeyote ambaye ana GPA chini ya vigezo vya utendaji wa 
kimasomo katika kipindi chote cha uangalizi. Wazazi wanatakiwa 
kuhudhuria mikutano yote.  Wanafunzi ambao hawana GPA ya 3.0 baada 
ya vipindi viwili mfululizo vya alama au mihula miwili, lazima waondoke 
kwenye mpango wa magnet na wajiandikishe katika shule yao ya 
nyumbani. Iwapo mwanafunzi hatakidhi vigezo vya kupandishwa gredi 
katika muhula wowote wa mwaka wa masomo, mwanafunzi ataondolewa 
mara moja kwenye mpango wa magnet na kurudishwa katika shule ya 
nyumbani. 

• Ustahiki katika Mpango wa Shule ya Kati na Upili:  Waombaji wote wa 
Mpango wa High Achievers Magnet lazima wawe na wastani wa pointi za 
alama wa 3.0 (GPA) (au zaidi) katika masomo ya msingi. Wanafunzi wa 
DeKalb wanaoenda gredi za 7-9 lazima pia wapate asilimia 75 (au zaidi) ya 
jumla ya alama za kusoma, asilimia 75 (au zaidi) ya jumla ya alama za 
hisabati kwenye tathmini ya msingi (kwanza) ya M.A.P. iliyofanywa katika 
mwaka wa sasa wa masomo. 
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Wanafunzi wote ambao hawajaandikishwa katika shule ya Wilaya ya Shule 
ya Wilaya ya DeKalb lazima pia wapate asilimia 75 (au zaidi) ya jumla ya 
alama za kusoma, asilimia 75 (au zaidi) ya jumla ya alama za hisabati 
kwenye tathmini ya msingi (kwanza) ya M.A.P. iliyofanywa katika mwaka 
wa sasa wa masomo. Wanafunzi wanaotuma maombi ya Mipango ya High 
Achievers Magnet ya shule za upili lazima pia wamalize kwa ufanisi kozi 
zinazohitajika za kiwango cha gredi. 

• Miongozo ya Mwendelezo wa Mpango wa Shule ya Kati na Upili:  
Wanafunzi wa shule za kati na za upili walioandikishwa katika mipango ya 
high achievers magnet lazima wadumishe wastani wa jumla ya pointi za 
alama za msingi (GPA) wa 3.0 au zaidi, alama ya chini zaidi ya nambari 71 
katika masomo yote ya msingi, na watimize vigezo vya kupandishwa gredi 
kila muhula. Wanafunzi ambao hawadumishi vigezo vya utendaji wa 
kimasomo huwekwa kwenye uangalizi kwa muhula mmoja. Wazazi 
wanatakiwa kuhudhuria mikutano yote. Mipango ya usaidizi itatolewa kwa 
mwanafunzi yeyote ambaye hafikii vigezo vya utendaji wa kimasomo. 
Wanafunzi ambao hawadumishi wastani wa jumla wa pointi za alama wa 
3.0 au zaidi, alama ya chini zaidi ya nambari 71 katika masomo yote ya 
msingi, na ambao hawafikii vigezo vya kupandishwa gredi kila muhula kwa 
mihula miwili mfululizo, lazima waondoke kwenye mpango wa magnet na 
wajiandikishe katika shule yao ya nyumbani. Iwapo mwanafunzi hatakidhi 
vigezo vya kupandishwa gredi katika muhula wowote wa mwaka wa 
masomo, mwanafunzi ataondolewa mara moja kwenye mpango wa magnet 
na kurudishwa katika shule ya nyumbani. 

• Mwongozo wa Kipaumbele cha Ndugu wa Ustahiki wa Bahati Nasibu:  
Ndugu waliozaliwa pamoja ndio pekee wanaunganishwa ili kushiriki katika 
mchakato wa bahati nasibu ya uteuzi wa wanafunzi bila mpangilio. Pia, 
ndugu wote wawili lazima watimize vigezo vya kustahiki ili wastahiki 
kupewa kipaumbele. 

• Kumbuka:  Ofa ya uwekaji wa kiti cha mpango wa magnet inapokataliwa 
na mwombaji, mwanafunzi hataweza kutuma ombi la kuwekwa katika 
mpango wa magnet hadi uandikishaji wazi unaofuata. 

• Alama za Msingi za M.A.P. zinachukuliwa kutoka kwa tathmini ya kwanza 
ya M.A.P. kwa mwaka wa sasa wa masomo. 
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Mpango Special Interest Magnet 

Miongozo ya Ustahiki na Mwendelezo 

Wilaya ya Shule ya Kaunti ya DeKalb inawahimiza sana wazazi kushiriki 
katika hali ya mtoto wao ya kujifunza nyumbani na pia kwa kujitolea katika 
shughuli za shule. 

• Masharti ya Kustahiki Mpango wa Shule ya Msingi:  Waombaji wa 
Mipango ya Special Interest Magnet (yaani, hisabati, sayansi, sanaa za 
maonyesho, teknolojia, n.k.) lazima wawe na wastani wa jumla wa alama 
ya nambari 80 (GPA ya 3.0) katika masomo ya msingi katika muhula wa 
mapukutiko. Waombaji wa chekechea ya mapema (pre-kindergarten) na 
chekechea (kindergarten) sio lazima wafikie vigezo vya ustahiki. 

• Miongozo ya Mwendelezo wa Mpango wa Shule ya Msingi:  
Mwanafunzi wa shule ya msingi aliyeandikishwa katika Mpango wa Special 
Interest Magnet lazima adumishe wastani wa jumla wa nambari 80 (GPA 
ya 3.0) katika masomo ya msingi katika mwaka mzima wa masomo. 
Wanafunzi ambao hawadumishi vigezo vya utendaji wa kimasomo 
huwekwa kwenye uangalizi kwa muhula mmoja. Mipango ya usaidizi 
itatolewa kwa wanafunzi ambao wana GPA ya chini ya 3.0 katika kipindi 
chote cha uangalizi. Wazazi wanatakiwa kuhudhuria mikutano yote. 
Wanafunzi ambao hawadumishi wastani wa jumla wa nambari 80 (GPA 
3.0) mwishoni mwa vipindi viwili mfululizo vya alama au mihula miwili, 
lazima waondoke kwenye mpango wa magnet na wajiandikishe katika 
shule yao ya nyumbani. Iwapo mwanafunzi hatakidhi vigezo vya 
kupandishwa gredi katika muhula wowote wa mwaka wa masomo, 
mwanafunzi ataondolewa mara moja kwenye mpango wa magnet na 
kurudishwa katika shule ya nyumbani. 

• Masharti ya Kustahiki Mpango wa Shule ya Kati na Upili:  Waombaji 
wote lazima wawe wastani wa pointi za alama wa 3.0 (GPA) au zaidi katika 
masomo ya msingi. 

• Miongozo ya Mwendelezo wa Mpango wa Shule ya Kati na Upili:  
Wanafunzi wa shule za kati na za upili walioandikishwa katika Mipango ya 
Special Interest Magnet lazima wadumishe wastani wa pointi za alama wa 
3.0 au zaidi, alama za chini zaidi za nambari 71 katika masomo yote ya 
msingi, na watimize vigezo vya kupandishwa gredi katika mwaka mzima wa 
masomo. Wanafunzi ambao hawadumishi vigezo vya utendaji wa 
kimasomo huwekwa kwenye uangalizi kwa muhula mmoja. Wazazi 
wanatakiwa kuhudhuria mikutano yote. Mipango ya usaidizi itatolewa kwa 
mwanafunzi yeyote ambaye hafikii vigezo vya utendaji wa kimasomo. 
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Wanafunzi ambao hawadumishi wastani wa pointi za alama za msingi za 
nambari za 3.0, alama ya nambari 71 katika masomo yote ya msingi, na 
hawafikii vigezo vya kupandishwa gredi mwishoni mwa vipindi viwili mfululizo 
vya alama, au mihula miwili, lazima waondoke kwenye mpango wa magnet na 
kujiandikisha katika shule yao ya nyumbani. Iwapo mwanafunzi hatakidhi 
vigezo vya kupandishwa gredi katika muhula wowote wa mwaka wa masomo, 
mwanafunzi ataondolewa mara moja kwenye mpango wa magnet na 
kurudishwa katika shule ya nyumbani.  Kumbuka:  Wanafunzi 
walioandikishwa katika Mpango wa Magnet lazima wamalize kozi 
zinazohitajika za magnet au zilizoidhinishwa za kiwango cha chuo ili kupata 
alama ya magnet au sili ya diploma ya Mpango wa Magnet. 

• Miongozo ya Mwendelezo wa Mpango wa DeKalb School of the Arts 
(Gredi za 9 - 12):  Wanafunzi wote walioandikishwa lazima wadumishe 
wastani wa pointi za alama wa 3.0 (GPA) au zaidi, alama ya chini zaidi ya 
nambari 71 katika masomo yote, na watimize vigezo vya kupandishwa gredi 
katika mwaka mzima wa masomo. Wanafunzi ambao hawadumishi vigezo vya 
utendaji wa kimasomo huwekwa kwenye uangalizi kwa muhula mmoja. 
Wazazi wanatakiwa kuhudhuria mikutano yote. Mipango ya usaidizi itatolewa 
kwa mwanafunzi yeyote ambaye hafikii vigezo vya utendaji wa kimasomo. 
Wanafunzi ambao hawadumishi wastani wa jumla wa pointi za alama wa 3.0 
(GPA) au zaidi, alama za chini zaidi za nambari 71 katika masomo yote, na 
hawafikii vigezo vya kupandishwa gredi mwishoni mwa vipindi viwili vya alama 
au mihula miwili mfululizo, lazima waondoke kwenye mpango wa magnet na 
wajiandikishe katika shule yao ya nyumbani. Wanafunzi pia wanatakiwa 
kukamilisha alama mbili za utendaji kila mwaka wa masomo. Iwapo 
mwanafunzi hatakidhi vigezo vya kupandishwa gredi katika muhula wowote 
wa mwaka wa masomo, mwanafunzi ataondolewa mara moja kwenye 
mpango wa magnet na kurudishwa katika shule ya nyumbani. 

• Miongozo ya Mwendelezo wa Mpango wa SArabia Mountain High School 
– Wanafunzi wote walioandikishwa lazima wavae sare maalum kila siku, 
wamalize saa 20 za huduma ya jamii, wadumishe wastani wa pointi za alama 
wa 3.0 (GPA) au zaidi, alama ya chini zaidi ya nambari 71 katika masomo 
yote, na watimize vigezo vya kupandishwa gredi katika mwaka mzima wa 
masomo. Wanafunzi wa mwaka wa mwisho lazima pia wamalize mradi wa 
Sayansi, Teknolojia, Uhandisi na Hisabati (STEM) mahususi kwa mpango wao 
wa masomo. Wanafunzi lazima washiriki katika mashindano ya kimasomo na 
washiriki katika mashirika na/au vilabu vya wanafunzi. Wazazi lazima 
wamalize saa 10 za huduma ya ushiriki wa wazazi kila mwaka wa masomo. 
Wanafunzi ambao hawadumishi vigezo vya utendaji wa kimasomo huwekwa 
kwenye uangalizi kwa muhula mmoja. 
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Wazazi wanatakiwa kuhudhuria mikutano yote. Mipango ya usaidizi 
itatolewa kwa mwanafunzi yeyote ambaye hafikii vigezo vya utendaji wa 
kimasomo. Wanafunzi ambao hawadumishi wastani wa jumla ya pointi za 
alama wa 3.0 (GPA) au zaidi, alama ya chini zaidi ya nambari 71 katika 
masomo yote na hawafikii vigezo vya kupandishwa gredi mwishoni mwa 
vipindi viwili vya alama au mihula miwili, lazima waondoke kwenye mpango 
wa magnet na wajiandikishe katika shule yao ya nyumbani. Wanafunzi pia 
wanatakiwa kukamilisha alama mbili za utendaji kila mwaka wa masomo. 
Iwapo mwanafunzi hatakidhi vigezo vya kupandishwa gredi katika muhula 
wowote wa mwaka wa masomo, mwanafunzi ataondolewa mara moja 
kwenye mpango wa magnet na kurudishwa katika shule ya nyumbani. 

• Mwongozo wa Kipaumbele cha Ndugu wa Ustahiki wa Bahati Nasibu:  
Ndugu waliozaliwa pamoja ndio pekee wanaunganishwa ili kushiriki katika 
mchakato wa bahati nasibu ya uteuzi wa wanafunzi bila mpangilio. Hii 
haitumiki kwa waombaji wanaoomba kiti katika 

o DeKalb Elementary School of Arts katika gredi za 4-8. 

o DeKalb School of Arts (gredi za 9-12) 

o Shule ya Arabia Mountain High - Ni lazima ndugu waliozaliwa pamoja 
watume ombi la kiti katika kiwango sawa cha gredi na mpango sawa 
ili wastahiki kupata kipaumbele cha ndugu waliozaliwa pamoja. Pia, 
ndugu wote wawili lazima watimize vigezo vya kustahiki ili wastahiki 
kupewa kipaumbele. 

Kumbuka: 

• Ofa ya uwekaji wa kiti cha mpango wa magnet inapokataliwa na 
mwombaji, mwanafunzi hataweza kutuma ombi la kuwekwa kwenye 
nafasi katika mpango wa magnet hadi kipindi kijacho cha uteuzi 
wazi/bahati nasibu. 

• Wanafunzi walioandikishwa katika Mpango wa Magnet lazima wamalize 
kozi zinazohitajika za magnet au zilizoidhinishwa za kiwango cha chuo ili 
kupata alama ya magnet au sili ya diploma ya Mpango wa Magnet. 


