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ইন্টারন্যাশান্াল ব্যাকাললালরট হাই সু্কল প্রাগ্রালের জন্য 

প্ াগ্যতা এব্ং ধারাব্াহহকতা সংক্রান্ত হন্লদেহশকা 

• আইহব্ হরপালরটহর হাই সু্কল প্রাগ্রালের (প্গ্রড 9 এব্ং 10) প্ াগ্যতা: 

o ইন্টারন্যাশান্াল ব্যাকাললালরট প্রিপালরটপ্রর প্িাগ্রালের জন্য সেস্ত 

আলব্দন্কারীলদর অব্শযই ফল প্সপ্রেস্টালর প্গ্রড পল়েন্ট অযাভালরজ (GPA) 

ব্র্তোন্ প্গ্রড স্তলরর সেস্ত েূল প্রব্ষল়ে 3.0 ব্া র্ার প্ব্প্রশ থাকলর্ হলব্। 10 

প্গ্রলডর উঠপ্রর্ আলব্দন্কারীলদর অব্শযই কেপলে একটট প্রব্লদশী ভাষার 

প্েপ্রডট সফলভালব্ সম্পন্ন করলর্ হলব্। 

o সেস্ত প্ াগ্য আলব্দন্কারীলদর অব্শযই 

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/-এ সু্কল পছলের অন্লাইন্ 

আলব্দন্ এব্ং www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-

brochures/-এ সু্কল পছলের ওল়েব্সাইলট িাপ্ত অপ্রর্প্ররক্ত আইপ্রব্ কাগুলজ আলব্দন্ উভ়েই 

সম্পন্ন করলর্ হলব্। আইপ্রব্ আলব্দন্ পত্রটট সম্পন্ন কলর িপ্রর্টট সু্কললর আইপ্রব্ 

ইলেল টঠকান্া়ে ইলেল করলর্ হলব্, প্ েন্ আলব্দলন্ ব্লা আলছ। 

o অন্লাইন্ আলব্দন্ এব্ং কাগ্লজর আলব্দন্ ছাডাও, সু্কল চল়েস ওল়েব্সাইলট পাও়ো আইপ্রব্ 

আলব্দন্ পলত্রর প্রন্লদতশাব্লী ব্যব্হার কলর দুটট প্রশেলকর সুপাপ্ররশ জো প্রদলর্ 

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

brochures/। 

• আইহব্ হরপালরটহর হাই সু্কল প্রাগ্রালের (প্গ্রড 9 এব্ং 10) ধারাব্াহহক 

হন্লদেহশকা:  ভপ্রর্ত হও়ো সব্ প্রশোথীলদরলক আব্প্রশযকভালব্ সােপ্রগ্রকভালব্ প্গ্রড 

পল়েন্ট অযাভালরজ (GPA) 3.0 র্ার প্ব্প্রশ ও সব্ েূল প্রব্ষ়েগুপ্রললর্ 71-এর সাংপ্রযযক 

প্গ্রড প্পলর্ হলব্ এব্ং পুলরা প্রশোব্ষ ত জলুড উন্নপ্রর্র োন্দন্ড পূরণ করলর্ হলব্। 

প্ সব্ প্রশোথী প্রশোগ্র্ ফলাফললর োন্দন্ড পূরণ কলর ন্া র্ালদরলক এক 

প্সপ্রেস্টালরর জন্য অলব্োধীন্ রাযা হ়ে। ব্াব্া-োল়েলদর সব্ বব্ঠলক উপপ্রির্ 

থাকলর্ হলব্। প্ সব্ প্রশোথী প্রশোগ্র্ ফলাফললর োন্দন্ড পূরণ কলর ন্া র্ালদরলক 

সহা়ের্া পপ্ররকল্পন্া প্দ়ো হলব্। প্ সব্ প্রশোথী সােপ্রগ্রকভালব্ প্গ্রড পল়েন্ট 

অযাভালরজ (GPA) 3.0 র্ার প্ব্প্রশ ও সব্ েূল প্রব্ষ়েগুপ্রললর্ ন্ূযন্র্ে 71-এর সাংপ্রযযক 

প্গ্রড পা়ে ন্া এব্ং পর পর দুটট প্গ্রপ্রডং পব্ ত, ব্া দুটট প্সলেস্টালরর পলরও উন্নপ্রর্র 

োন্দন্ড পূরণ কলর ন্া, র্ালদরলক আব্প্রশযকভালব্ েযাগ্লন্ট প্িাগ্রাে প্ছলড প্ব্প্ররল়ে 

র্ালদর প্হাে সু্কলল ন্াে প্লযালর্ হলব্। 
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• আইহব্ হডললাো হাই সু্কল প্রাগ্রালের (প্গ্রড 11 এব্ং 12) প্ াগ্যতা: 
o ইন্টারন্যাশান্াল ব্যাকাললালরট প্রডললাো প্িাগ্রালের জন্য সেস্ত আলব্দন্কারীলদর অব্শযই ফল 

প্সপ্রেস্টালর সেস্ত েূল প্রব্ষল়ে 3.2 ব্া র্ার প্ব্প্রশ প্গ্রড পল়েন্ট অযাভালরজ (GPA) থাকলর্ হলব্ এব্ং 

সু্কল চল়েস ওল়েব্সাইলট পাও়ো আইপ্রব্ প্রডললাো আলব্দন্ পলত্র ব্প্রণ তর্ প্রব্লদশী ভাষা এব্ং উন্নর্ 

ক্লাস সফলভালব্ সোপ্ত করলর্ হলব্: www.dekalbschoolsga.org/school-

choice/forms-and-brochures/। 
o সেস্ত প্ াগ্য আলব্দন্কারীলদর অব্শযই 

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/-এ সু্কল পছলের অন্লাইন্ 

আলব্দন্ এব্ং www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-

brochures/-এ সু্কল পছলের ওল়েব্সাইলট িাপ্ত অপ্রর্প্ররক্ত আইপ্রব্ কাগুলজ আলব্দন্ উভ়েই 

সম্পন্ন করলর্ হলব্। আইপ্রব্ আলব্দন্ পত্রটট সম্পন্ন কলর িপ্রর্টট সু্কললর আইপ্রব্ 

ইলেল টঠকান্া়ে ইলেল করলর্ হলব্, প্ েন্ আলব্দলন্ ব্লা আলছ। 

o অন্লাইন্ আলব্দন্ এব্ং কাগুলজ আলব্দন্ ছাডাও, সু্কল পছলের ওল়েব্সাইলট িাপ্ত আইপ্রব্ 

আলব্দন্ পলত্রর প্রন্লদতশন্া ব্যব্হার কলর দু'জন্ প্রশেলকর সুপাপ্ররশ জো প্রদলর্ 

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

brochures/। 

• আইহব্ হডললাো হাই সু্কল প্রাগ্রালের (প্গ্রড 11 এব্ং 12) ধারাব্াহহক 

হন্লদেহশকা:  ভপ্রর্ত হও়ো সব্ প্রশোথীলদরলক আব্প্রশযকভালব্ সােপ্রগ্রকভালব্ প্গ্রড 

পল়েন্ট অযাভালরজ (GPA) 3.0 র্ার প্ব্প্রশ ও সব্ েূল প্রব্ষ়েগুপ্রললর্ 71-এর সাংপ্রযযক 

প্গ্রড প্পলর্ হলব্ এব্ং পুলরা প্রশোব্ষ ত জলুড উন্নপ্রর্র োন্দন্ড পূরণ করলর্ হলব্। 

প্ সব্ প্রশোথী প্রশোগ্র্ ফলাফললর োন্দন্ড পূরণ কলর ন্া র্ালদরলক এক 

প্সপ্রেস্টালরর জন্য অলব্োধীন্ রাযা হ়ে। ব্াব্া-োল়েলদর সব্ বব্ঠলক উপপ্রির্ 

থাকলর্ হলব্। প্ সব্ প্রশোথী প্রশোগ্র্ ফলাফললর োন্দন্ড পূরণ কলর ন্া 

র্ালদরলক সহা়ের্া পপ্ররকল্পন্া প্দ়ো হলব্। প্ সব্ প্রশোথী সােপ্রগ্রকভালব্ প্গ্রড 

পল়েন্ট অযাভালরজ (GPA) 3.0 র্ার প্ব্প্রশ ও সব্ েূল প্রব্ষ়েগুপ্রললর্ ন্ূযন্র্ে 71-এর 

সাংপ্রযযক প্গ্রড পা়ে ন্া এব্ং পর পর দুটট প্গ্রপ্রডং পব্ ত, ব্া দুটট প্সলেস্টালরর পলরও 

উন্নপ্রর্র োন্দন্ড পূরণ কলর ন্া, র্ালদরলক আব্প্রশযকভালব্ েযাগ্লন্ট প্িাগ্রাে প্ছলড 

প্ব্প্ররল়ে র্ালদর প্হাে সু্কলল ন্াে প্লযালর্ হলব্। 

• আইপ্রব্ প্িাগ্রাে প্থলক িিান্ - প্ সব্ প্রশোথীর প্হাে অযালটন্লডন্স সু্কল ব্র্তোন্ 

প্ াগ্দালন্র আইপ্রব্ সু্কল ন়্ে র্ারা ধারাব্াপ্রহকর্ার প্রন্লদতশন্া পূরণ করলর্ ব্যথ ত হলল ব্া  

প্কালন্া কারলণ প্িাগ্রাে চাপ্রলল়ে ন্া  াও়োর প্রসদ্ধান্ত গ্রহণ করলল র্ালদরলক অব্শযই 

র্ালদর প্হাে সু্কলল প্রফলর প্ লর্ হলব্। আইপ্রব্ প্িাগ্রাে চাপ্রলল়ে ন্া প্গ্লল প্রশোথীলদর 

আইপ্রব্ সু্কলল থাকলর্ প্দও়ো হলব্ ন্া। 
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• প্ লকালন্া সু্কল পছলের প্িাগ্রালে ভপ্রর্ত উপপ্রিপ্রর্/আচরণ প্রশোথীলদর 

(Attendance/Behavior Students) অব্শযই DCSD এব্ং িান্ী়ে সু্কললর 

উপপ্রিপ্রর্ এব্ং আচরণ ন্ীপ্রর্ এব্ং প্রন্লদতপ্রশকা প্েলন্ চললর্ হলব্। 

o আচরণ লঙ্ঘন্ - কেপলে প্রর্ন্টট (3) স্তর 3 ব্া উচ্চর্র শাস্তস্তেূলক লঙ্ঘন্ 

সহ প্রশোথীলদর প্রন্ব্ তাপ্রচর্ প্িাগ্রাে প্থলক প্ব্র করা হলর্ পালর। 

o উপপ্রিপ্রর্ - কেপলে পাাঁচটট (5) উপ ুক্ত কারণ ছাডা অন্ুপপ্রিপ্রর্ ব্া কেপলে 

ছ়েটট (6) উপ ুক্ত কারণ ছাডা প্রব্লম্ব সহ প্রশোথীলদর প্রন্ব্ তাপ্রচর্ প্িাগ্রাে 

প্থলক প্ব্র করা হলর্ পালর। 


