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2019-20 High Achievers Magnet Program 

योग्यता तथा निरन्तरताका निरे्दनिकाहरू 

DeKalb County School District ले अभििावकहरूलाई आफ्नो बच्चाको घरमा अध्ययन 

अनुिवहरूका साथसाथै भवद्यालय भियाकलापहरूमा से्वच्छाले संलग्न हुन दृढतापूववक प्रोत्साहन गर्व । 

• Elementary School काययक्रमको योग्यता:  High Achievers Magnet Program का 

सबै आवेदकहरूको मुख्य भवषयहरूमा गे्रड पोइन्ट औसत (GPA) 3.0 (वा उच्च) हुनुपर्व । 4 - 6 गे्रडमा 

वृद्धि गने DeKalb का भवद्याथीहरूले भवद्यालय वषव 2018-2019 मा भलइएको आधाररेखा M.A.P 

मूल्याङ्कनमा पभन 75 प्रभतशतक (वा उच्च) कूल पठन स्कोर, 75 प्रभतशतक (वा उच्च) कूल गभित स्कोर 

ल्याउनुपर्व । DeKalb County School District भवद्यालयमा नामांकन नगररएका सबै भवद्याथीहरूले 

भवद्यालय वषव 2018-2019 मा भलइएको आधाररेखा M.A.P. मूल्याङ्कनमा पभन 75 प्रभतशतक (वा उच्च) 

कूल पठन स्कोर, 75 प्रभतशतक (वा उच्च) कूल गभित स्कोर ल्याउनुपर्व । 

• Elementary School काययक्रममा निरन्तरताका निरे्दनिकाहरू: उच्च उपलद्धि प्राप्त गनवका लाभग 

म्यागे्नट कायविममा नामांकन हुने Elementary का भवद्याथीहरूले प्रते्यक वषवको कायविममा मुख्य 

भवषयहरूमा 3.0 (वा उच्च) गे्रड पोइन्ट औसत (GPA) कायम राख्नुपर्व । शैभिक कायवसम्पादन मापदण्ड 

कायम नराखे्न भवद्याथीहरूलाई एउटा सेमेस्टरको लाभग परीििकालमा राद्धखने र्। परीिा अवभधिर शैभिक 

कायवसम्पादन मापदण्डिन्दा कम GPA िएको कुनै पभन भवद्याथीलाई सहायता योजनाहरू उपलि गराइनेर्। 

अभििावकहरू सबै समे्मलनहरूमा उपद्धथथत हुन आवश्यक र्।  दुईवटा लगातारका गे्रभडङ अवभध वा दुई 

सेमेस्टरहरू पभर् 3.0 GPA निएका भवद्याथीहरूले म्यागे्नट कायविम र्ोड्नुपर्व  र भतनीहरू आफ्नो गृहमा 

नामांकन हुनुपर्व । भवद्यालय वषवको कुनै पभन समयावभधमा भवद्याथीले प्रोमोसनको मापदण्ड पूरा गदैनन् िने, 
भवद्याथीलाई म्यागे्नट कायविमबाट हटाइनेर् र गृह भवद्यालयमा भिताव पठाइनेर्। 

• नमडल तथा हाइ सू्कल काययक्रमको योग्यता:  High Achievers Magnet Program का सबै 

आवेदकहरूको िल सेमेस्टरको मुख्य भवषयहरूमा गे्रड पोइन्ट औसत (GPA) 3.0 (वा उच्च) हुनुपर्व । 7 -9 

गे्रडमा वृद्धि गने DeKalb का भवद्याथीहरूले भवद्यालय वषव 2018-2019 मा भलइएको आधाररेखा M.A.P 

मूल्याङ्कनमा पभन 75th प्रभतशतक (वा उच्च) कूल पठन स्कोर, 75th प्रभतशतक (वा उच्च) कूल गभित स्कोर 

ल्याउनुपर्व । DeKalb County School District भवद्यालयमा नामांकन नगररएका सबै भवद्याथीहरूले 

भवद्यालय वषव 2018-2019 मा भलइएको आधाररेखा M.A.P. मूल्याङ्कनमा पभन 75 प्रभतशतक (वा उच्च) 

कूल पठन स्कोर, 75 प्रभतशतक (वा उच्च) कूल गभित स्कोर ल्याउनुपर्व । हाइ सू्कलको High Achievers 

Magnet Programs का लाभग आवेदन भदने भवद्याथीहरूले पभन गे्रड स्तर महत्त्वपूिव कोसवहरू 

सिलतापूववक पूरा गरेको हुनुपर्व । 

• नमडल तथा हाइ सू्कल काययक्रममा निरन्तरताका निरे्दििहरू: उच्च उपलिी प्राप्त गनवको लाभग म्यागे्नट 

कायविमहरूमा नामांकन गररएका भमडल तथा हाइ सू्कलका भवद्याथीहरूले समग्र संख्यात्मक मुख्य औसत 80, 

सबै मुख्य भवषयहरूमा संख्यात्मक नू्यनतम गे्रड 71 कायम राख्नुपर्व  र प्रते्यक सेमेस्टरमा प्रोमोसन मापदण्ड पूरा 

गनुवपर्व । शैभिक कायवसम्पादन मापदण्ड कायम नराखे्न भवद्याथीहरूलाई एउटा सेमेस्टरको लाभग परीििकालमा 

राद्धखने र्। अभििावकहरू सबै समे्मलनहरूमा उपद्धथथत हुन आवश्यक र्। शैभिक कायवसम्पादन मापदण्ड पूरा 

नगने कुनै पभन भवद्याथीको लाभग सहायता योजनाहरू उपलि गराइनेर्। समग्र सङ्ख्यात्मक मुख्य औसत 80, 
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सबै भवषयहरूमा सङ्ख्यात्मक गे्रड 70 कायम नराखे्न र दुईवटा लगातारका सेमेस्टरहरूको लाभग प्रते्यक 

सेमेस्टरको प्रोमोसन मापदण्ड पूरा नगने भवद्याथीहरूले म्यागे्नट कायविम र्ोड्नुपर्व  र आफ्नो गृह भवद्यालयमा 

नामांकन हुनुपर्व । भवद्यालय वषवको कुनै पभन समयावभधमा भवद्याथीले प्रोमोसनको मापदण्ड पूरा गदैनन् िने, 
भवद्याथीलाई म्यागे्नट कायविमबाट हटाइनेर् र गृह भवद्यालयमा भिताव पठाइनेर्। 

• लोटरी योग्यतामा सहोर्दरको प्राथनमकताको निरे्दनिका: अभनयभमत भवद्याथी चयन लोटरी प्रभियामा 

सहिाभगताको लाभग भिन्न समयमा जद्धिएका सहोदरहरूलाई मात्र भलङ्क गररएको र्।  

• िोट: आवेदकले म्यागे्नट कायविम भसट थथान भनयोजन प्रस्ताव अस्वीकार गदाव, भवद्याथी अको खुला नामांकन 

2020 सम्म म्यागे्नट कायविममा थथान भनयोजनको लाभग आवेदन भदन योग्य हुनेरै्नन्। 

• 2018-2019 भवद्यालय वषवको लाभग आधाररेखा M.A.P. स्कोरहरू M.A.P. मूल्याङ्कनको पभहलो 
सञ्चालनबाट भलइएका हुन्। 
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2019-20 Special Interest Magnet Program 

योग्यता तथा निरन्तरताका निरे्दनिकाहरू 

DeKalb County School District ले दृढतापूववक अभििावकहरूलाई आफ्नो बच्चाको घरमा अध्ययन 

अनुिवहरूका साथसाथै भवद्यालय भियाकलापहरूमा से्वच्छाले संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्व । 

• Elementary School काययक्रमको योग्यता: Special Interest Magnet Program 

हरूका (जसै्त गभित, भवज्ञान, कला प्रदशवन गने, प्रभवभध, आभद) का आवेदकहरू मुख्य भवषयहरूमा सेमेस्टर 

3.0 (वा उच्च) गे्रड पोइन्ट औसतमा परेको हुनुपर्व । भप्र-भकन्डरगाटवन र भकन्डरगाटवनको भवद्याथी आवेदकहरूले 

योग्यता मापदण्ड पूरा गनुवपदैन। 

• Elementary School काययक्रममा निरन्तरताका निरे्दनिकाहरू: Special Interest Magnet 

Program मा नामांकन िएको Elementary को भवद्याथीले शैभिक वषविरी नै 3.0 (वा उच्च) GPA 
कायम राख्नुपर्व । शैभिक कायवसम्पादन मापदण्ड कायम नराखे्न भवद्याथीहरूलाई एउटा सेमेस्टरको लाभग 

परीििकालमा राद्धखन्र्। परीििकालको अवभधिरी 3.0 िन्दा कम GPA िएका भवद्याथीहरूलाई सहायता 

योजनाहरू उपलि गराइनेर्। अभििावकहरू सबै समे्मलनहरूमा उपद्धथथत हुन आवश्यक र्। दुईवटा 

लगातारका गे्रभडङ अवभध वा दुईवटा सेमेस्टरको अद्धिमसम्म 3.0 GPA कायम नराखे्न भवद्याथीहरूले म्यागे्नट 

कायविमको र्ोड्नुपर्व  र भतनीहरू आफ्नो गृह भवद्यालयमा नामांकन हुनुपर्व । भवद्यालय वषवको कुनै पभन 

समयावभधमा भवद्याथीले प्रोमोसनको मापदण्ड पूरा गदैनन् िने, भवद्याथीलाई म्यागे्नट कायविमबाट हटाइनेर् र गृह 

भवद्यालयमा भिताव पठाइनेर्। 

• नमडल तथा हाइ सू्कल काययक्रमको योग्यता: सबै आवेदकहरू मुख्य भवषयहरूमा सेमेस्टर 3.0 (वा उच्च) 

गे्रड पोइन्ट औसतमा (GPA) परेको हुनुपर्व । 

• नमडल तथा हाइ सू्कल काययक्रममा निरन्तरताका निरे्दििहरू: Special Interest Magnet 

Program हरूमा नामांकन गररएका भमडल तथा हाइ सू्कलका भवद्याथीहरूले समग्र संख्यात्मक मुख्य औसत 

80, सबै मुख्य भवषयहरूमा संख्यात्मक नू्यनतम 71 गे्रड कायम राख्नुपर्व  र शैभिक वषविरी नै प्रोमोसन 

मापदण्ड पूरा गनुवपर्व । शैभिक कायवसम्पादन मापदण्ड कायम नराखे्न भवद्याथीहरूलाई एउटा सेमेस्टरको लाभग 

परीििकालमा राद्धखने र्। अभििावकहरू सबै समे्मलनहरूमा उपद्धथथत हुन आवश्यक र्। शैभिक 

कायवसम्पादन मापदण्ड पूरा नगने कुनै पभन भवद्याथीको लाभग सहायता योजनाहरू उपलि गराइनेर्। समग्र 

सङ्ख्यात्मक मुख्य औसत 80, सबै भवषयहरूमा 70 को सङ्ख्यात्मक गे्रड कायम नराखे्न र दुईवटा लगातारका 

गे्रभडङ अवभध वा दुईवटा सेमेस्टरको अद्धिममा प्रोमोसन मापदण्ड पूरा नगने भवद्याथीहरूले म्यागे्नट कायविम 

र्ोड्नुपर्व  र आफ्नो गृह भवद्यालयमा नामांकन हुनुपर्व । भवद्यालय वषवको कुनै पभन समयावभधमा भवद्याथीले 

प्रोमोसनको मापदण्ड पूरा गदैनन् िने, भवद्याथीलाई म्यागे्नट कायविमबाट हटाइनेर् र गृह भवद्यालयमा भिताव 

पठाइनेर्।  नोट: म्यागे्नट कायविममा नामांकन िएका भवद्याथीहरूले म्यागे्नट िेभडट वा म्यागे्नट कायविमको 

भडप्लोमा भसल प्राप्त गनव आवश्यक म्यागे्नट वा स्वीकृत कलेज स्तर कोसवहरू पूरा गनुवपर्व । 

• DeKalb School of the Arts काययक्रममा निरन्तरताका निरे्दनिकाहरू (गे्रड 8 – 12): 

नामांकन गररएका सबै भवद्याथीहरूले समग्र संख्यात्मक मुख्य औसत 80, सबै मुख्य भवषयहरूमा संख्यात्मक गे्रड 

71 कायम राख्नुपर्व  र शैभिक वषविरी नै प्रोमोसन मापदण्ड पूरा गनुवपर्व । शैभिक कायवसम्पादन मापदण्ड कायम 

नराखे्न भवद्याथीहरूलाई एउटा सेमेस्टरको लाभग परीििकालमा राद्धखने र्। अभििावकहरू सबै समे्मलनहरूमा 
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उपद्धथथत हुन आवश्यक र्।  शैभिक कायवसम्पादन मापदण्ड पूरा नगने कुनै पभन भवद्याथीको लाभग सहायता 

योजनाहरू उपलि गराइनेर्। समग्र सङ्ख्यात्मक औसत 80, सबै भवषयहरूमा सङ्ख्यात्मक गे्रड 70 कायम 

नराखे्न र दुईवटा लगातारका गे्रभडङ अवभध वा दुईवटा सेमेस्टरको अद्धिममा प्रोमोसन मापदण्ड पूरा नगने 

भवद्याथीहरूले म्यागे्नट कायविम र्ोड्नुपर्व  र आफ्नो गृह भवद्यालयमा नामांकन हुनुपर्व । भवद्याथीहरूले प्रते्यक 

भवद्यालय वषवमा दुईवटा कायवसम्पादन िेभडटहरू पभन पूरा गनव आवश्यक हुन्र्। भवद्यालय वषवको कुनै पभन 

समयावभधमा भवद्याथीले प्रोमोसनको मापदण्ड पूरा गदैनन् िने, भवद्याथीलाई म्यागे्नट कायविमबाट हटाइनेर् र गृह 

भवद्यालयमा भिताव पठाइनेर्। 

• Arabia Mountain High School काययक्रममा जारी गररएका मागयर्दियिहरू – सबै नामांकन 

गररएका भवद्याथीहरूले दैभनक भनभदवष्ट गररएको पोशाक लगाउनुपर्व , समुदाय सेवाको 20 घण्टा पूरा गनुवपर्व , 
समग्र संख्यात्मक मुख्य औसत 80, सबै भवषयहरूमा संख्यात्मक गे्रड 71 कायम राख्नुपर्व  र शैभिक वषविरी नै 

प्रोमोसन मापदण्ड पूरा गनुवपर्व । अग्रजहरूले आफ्नो अध्ययनको मुख्य कायविमसँग सम्बद्धित भवज्ञान, प्रभवभध, 
इद्धन्जभनयररङ र गभित (STEM) पररयोजना पभन पूरा गनुवपर्व ।  भवद्याथीहरू शैभिक प्रभतस्पधावमा सहिागी 

हुनुपर्व  र भवद्याथी सङ्गठनहरू र/वा क्लबहरूमा सहिागी हुनुपर्व । अभििावकहरूले प्रते्यक भवद्यालय वषवमा 10 

अभििावकीय संलग्नता सेवा घण्टा पूरा गनुवपर्व । शैभिक कायवसम्पादन मापदण्ड कायम नराखे्न भवद्याथीहरूलाई 

एउटा सेमेस्टरको लाभग परीििकालमा राद्धखने र्। अभििावकहरू सबै समे्मलनहरूमा उपद्धथथत हुन आवश्यक 

र्।  शैभिक कायवसम्पादन मापदण्ड पूरा नगने कुनै पभन भवद्याथीको लाभग सहायता योजनाहरू उपलि गराइनेर्। 

समग्र सङ्ख्यात्मक औसत 80, सबै भवषयहरूमा सङ्ख्यात्मक गे्रड 70 कायम नराखे्न र दुईवटा लगातारका 

गे्रभडङ अवभध वा दुईवटा सेमेस्टरको अद्धिममा प्रोमोसन मापदण्ड पूरा नगने भवद्याथीहरूले म्यागे्नट कायविम 

र्ोड्नुपर्व  र आफ्नो गृह भवद्यालयमा नामांकन हुनुपर्व । भवद्याथीहरूले प्रते्यक भवद्यालय वषवमा दुईवटा 

कायवसम्पादन िेभडटहरू पभन पूरा गनव आवश्यक हुन्र्। भवद्यालय वषवको कुनै पभन समयावभधमा भवद्याथीले 

प्रोमोसनको मापदण्ड पूरा गदैनन् िने, भवद्याथीलाई म्यागे्नट कायविमबाट हटाइनेर् र गृह भवद्यालयमा भिताव 

पठाइनेर्। 

• लोटरी योग्यतामा सहोर्दरको प्राथनमकताको निरे्दनिका:  अभनयभमत भवद्याथी चयन लोटरी प्रभियामा 

सहिाभगताको लाभग भिन्न समयमा जद्धिएका सहोदरहरूलाई मात्र भलङ्क गररएको र्।  यो भनम्नको भसटमा आवेदन 

भदने आवेदकहरूका लाभग लागू हँुदैन 

o DeKalb Elementary School of Arts को गे्रड 4-7 

o DeKalb School of Arts (गे्रड 8-12) 

o Arabia Mountain High School – भिन्न समयमा जद्धिएका सहोदरहरूले भिन्न समयमा 

जि िएको सहोदर प्राथभमकताको लाभग योग्य हुन एउटै गे्रड स्तर र एउटै कायविममा भसटको लाभग 

आवेदन भदनुपर्व ।  यसका साथै, दुबै सहोदरहरू प्राथभमकताको लाभग योग्य हुन योग्यता मापदण्ड पूरा 

गरेको हुनुपर्व । 

िोट: 

• आवेदकले म्यागे्नट कायविम भसट थथान भनयोजन प्रस्ताव अस्वीकार गदाव, भवद्याथी अको खुला चयन/लोटरी अवभध 

(द्धिङ 2020) सम्म म्यागे्नट कायविममा थथान भनयोजनको लाभग आवेदन भदन योग्य हुनेरै्नन्। 

• म्यागे्नट कायविममा नामांकन िएका भवद्याथीहरूले म्यागे्नट िेभडट वा म्यागे्नट कायविमको भडप्लोमा भसल प्राप्त गनव 

आवश्यक म्यागे्नट वा स्वीकृत कलेज स्तर कोसवहरू पूरा गनुवपर्व । 


