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 أهلية وإرشادات استمرار برامج البكالوريا الدولية بالمرحلة الثانوية

 ( أهلية التقديم في برامج تحضير البكالوريا الدوليةIB Prep 10&9( في المدارس الثانوية )الصفان) 

o  لبرامج تحضير البكالوريا الدولية على المتوسط التراكمي لدرجة الفصل البد أن يحصل المتقدمين

فما فوق في جميع المواد التعليمية األساسية لمستوى الصف الحالي. يلزم  3.0( بنسبة GPAالدراسي )

أن يحصل المتقدمون الصاعدون للصف العاشر بنجاح على اعتماد واحد على األقل لمنهج أحد اللغات 

 األجنبية.

o ب أن يكمل جميع المتقدمين المؤهلين كالً من طلب تقديم يجSchool Choice  عبر اإلنترنت على

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com  وطلب التقديم اإلضافي للبكالوريا الدولية على

 على  School Choiceموقع 

brochures-and-choice/forms-www.dekalbschoolsga.org/school ويتعين إرسال .

مجموعة طلب التسجيل في البكالوريا الدولية إلى عنوان البريد اإللكتروني للبكالوريا الدولية الخاص 

 سة وفقا لما هو موضح في الطلب.بالمدر

o  باإلضافة إلى الطلب اإللكتروني، والتقديم الورقي، يلزم رفع التوصيات التي يقدمها اثنين من

 المعلمين، باالعتماد على التعليمات الواردة في طلب التحضير للبكالوريا الدولية المتاح على موقع 

School choice اإللكتروني 

brochures-and-choice/forms-http://www.dekalbschoolsga.org/school. 

 مرارية برنامج التحضير للبكالوريا الدولية )الدليل اإلرشادي الستIB Prep ( في المدارس الثانوية )الصفان

فما فوق، وهو الحد  3.0 (GPA)البد أن يحصل الطالب المسجلين على معدل تراكمي إجمالي   (10&9

في جميع المواد التعليمية، واستيفاء معايير الترقية األكاديمية على  71األدنى من الدرجة العددية التي تبلغ 

مدار العام الدراسي. أما الطالب الذين ال يتمكنون من المحافظة على معيار األداء األكاديمي فيتم وضعهم 

 اتحت االختبار لمدة فصل دراسي واحد، فيما يكون مطلوبًا من أولياء األمور حضور جميع المؤتمرات، كم

سيتم توفير خطط الدعم ألي طالب لم يتمكن من استيفاء معايير األداء األكاديمي، أما الطالب، الذين أخفقوا 

فما فوق، وهو الحد األدنى من الدرجة العددية التي  3.0 (GPA)في الحصول على المعدل التراكمي اإلجمالي 

فاء معايير الترقية األكاديمية في نهاية فترتي في جميع المواد التعليمية، و/أو لم يتمكنوا من استي 71تبلغ 

تصنيف متتاليتين أو فصلين دراسيين متتابعين، يلزم سحبهم من برنامج البكالوريا الدولية، والتسجيل في 

 مدارسهم األصلية.

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
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 (:12&11ثانوية )الصفان أهلية التقديم في برامج دبلوم البكالوريا الدولية في المدارس ال 
o  البد أن يحصل جميع المتقدمين إلى برامج دبلوم البكالوريا الدولية على المتوسط التراكمي لدرجة

فما فوق في جميع المواد التعليمية األساسية، إلى جانب االنتهاء من  3.2 (GPA)الفصل الدراسي 

لوريا هو موضح في طلب التقديم لدبلوم البكامناهج اللغة األجنبية والصفوف المتفوقة بنجاح، وفقًا لما 

 اإللكتروني  School Choiceالدولية المتاح على موقع 

brochures-and-choice/forms-www.dekalbschoolsga.org/school. 

o  يجب أن يكمل جميع المتقدمين المؤهلين كالً من طلب تقديمSchool Choice  عبر اإلنترنت على

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com  وطلب التقديم اإلضافي للبكالوريا الدولية على

 على  School Choiceموقع 

brochures-and-choice/forms-www.dekalbschoolsga.org/school ويتعين إرسال .

مجموعة طلب التسجيل في البكالوريا الدولية إلى عنوان البريد اإللكتروني للبكالوريا الدولية الخاص 

 ة وفقا لما هو موضح في الطلب.بالمدرس

o  باإلضافة إلى الطلب اإللكتروني، والتقديم الورقي، يلزم رفع التوصيات التي يقدمها اثنين من

المعلمين، باالعتماد على التعليمات الواردة في طلب التحضير للبكالوريا الدولية المتاح على موقع 

School choice اإللكتروني 

brochures-and-choice/forms-http://www.dekalbschoolsga.org/school. 

 بكالوريا الدولية )الدليل اإلرشادي الستمرارية برنامج دبلوم الIB Prep ( في المدارس الثانوية )الصفان

فما فوق، وهو الحد  3.0 (GPA)البد أن يحصل الطالب المسجلين على معدل تراكمي إجمالي   (12&11

في جميع المواد التعليمية، واستيفاء معايير الترقية األكاديمية على  71األدنى من الدرجة العددية التي تبلغ 

مدار العام الدراسي. أما الطالب الذين ال يتمكنون من المحافظة على معيار األداء األكاديمي فيتم وضعهم 

 اتحت االختبار لمدة فصل دراسي واحد، فيما يكون مطلوبًا من أولياء األمور حضور جميع المؤتمرات، كم

سيتم توفير خطط الدعم ألي طالب لم يتمكن من استيفاء معايير األداء األكاديمي، أما الطالب، الذين أخفقوا 

فما فوق، وهو الحد األدنى من الدرجة العددية  3.0 (GPA)في الحصول على المعدل التراكمي اإلجمالي 

رتي فاء معايير الترقية األكاديمية في نهاية فتفي جميع المواد التعليمية، و/أو لم يتمكنوا من استي 71التي تبلغ 

تصنيف متتاليتين أو فصلين دراسيين متتابعين، يلزم سحبهم من برنامج البكالوريا الدولية، والتسجيل في 

 مدارسهم األصلية.

  يجب أن يعود الطالب الذين تختلف مدرسة الحضور المنزلي  –الخروج من برنامج البكالوريا الدولية
هم عن مدرسة حضور البكالويا الدولية الحالية إلى مدرستهم المنزلية إذا لم يستوفوا إرشادات الخاصة ب

االستمرار أو قرروا عدم رغبتهم في االستمرار في البرنامج ألي سبب. لن يُسمح للطالب باالستمرار في 
 .مدرسة البكالوريا الدولية إذا انقطعوا عن برنامج البكالوريا الدولية

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
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 أن يلتزم الطالب المسجلون في أي برنامج  الحضور/السلوك يجبSchool Choice  بسياسات وتعليمات

 التعليمية والمدرسة المحلية من أجل االستمرار. DCSDالحضور والسلوك لمنطقة 

o ى األقل علمن الممكن استبعاد الطالب، الذين ارتكبوا ثالث مخالفات سلوكية  -المخالفات السلوكية
 من المستوى الثالث فما فوق، من البرنامج المحدد.

o خمس مرات دون عذر، أو  (5)يمكن استبعاد الطالب، الذين تخلفوا عن الحضور بمعدل  -الحضور
 مرات على األقل، من البرنامج المحدد. (6)تأخروا على الحضور دون مبرر لست 


