
 

 های بین المللی کارشناسی لیسههای ادامه پروگرامواجد شرایط بودن و طرزالعمل

  واجد شرایط بودن برای اشتراک در پروگرام مقدماتی لیسهIB  (:10و  9)صنوف 

o ( تمامی متقاضیان پروگرام مقدماتی بین المللی کارشناسی باید دارای معدل کلGPA سمستر )

اید ب دهمبه باال در تمامی مضامین اصلی صنف فعلی باشند. متقاضیان ارتقا به صنف  3خزانی 

 حداقل یک کریدت زبان خارجی را با موفقیت سپری نمایند.

o است آنالین انتخاب مکتب به آدرس تمامی متقاضیان واجد شرایط باید هم درخو

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com  و هم درخواست کتبیHB  اضافی

 سایت انتخاب مکتب به آدرس موجود در ویب

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

هر مکتب مطابق آنچه در  IBباید به آیمیل آدرس  IBپری نمایند. بسته درخواست کتبی خانه

 پروگرام اشاره شده است ارسال شود.

o  ضمن درخواست آنالین و درخواست کتبی، دو توصیه معلمین نیز باید با استفاده از

سایت انتخاب مکتب به آدرس موجود در ویب IBهای مربوط به درخواست کتبی طرزالعمل

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

 ارائه شود.

 های ادامه پروگرام مقدماتی لیسه طرزالعملIB  متعلمین ثبت نام شده باید به  تمامی(:  10و  9)صنوف

در تمامی مضامین، برسند و معیارات ارتقاء را در  71به باال، حداقل نمره عددی  3 (GPA)معدل کل 

زند یک ساتمام جریان سال تعلیمی برآورده سازند. متعلمینی که معیارات عملکرد تحصیلی را برآورده نمی

می لها حضور پیدا کنند. برای هر متعشوند. والدین موظف هستند در تمامی کنفرانسسمستر مشروط می

ل شود. متعلمینی که به معدل کهای پشتیبانی ارائه میکند طرحکه معیار عملکرد تحصیلی را برآورده نمی

(GPA) 3  در تمامی مضامین، نرسند و یا معیارات ارتقاء را در ختم دو  71به باال، حداقل نمره عددی

بین المللی کارشناسی خارج شده و  دهی متوالی برآورده نسازند، باید از پروگرامسمستر یا دو دوره نمره

 در مکتب خانگی خود ثبت نام کنند.

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


 

  واجد شرایط بودن برای اشتراک در پروگرام دیپلوم لیسهIB  (:12و  11)صنوف 
o  تمامی متقاضیان پروگرام بین المللی دیپلوم کارشناسی باید دارای معدل کل سمستر خزانی

(GPA) 2/3  به باال در تمامی مضامین اصلی به عالوه اتمام موفقیت آمیز زبان خارجی و

 سایت موجود در ویب IBصنوف پیشرفته مطابق موارد ذکر شده در درخواست کتبی دیپلوم 

 انتخاب مکتب به آدرس 

brochures-and-choice/forms-dekalbschoolsga.org/schoolwww. .باشند 

o  تمامی متقاضیان واجد شرایط باید هم درخواست آنالین انتخاب مکتب به آدرس

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com  و هم درخواست کتبیHB فی اضا

 سایت انتخاب مکتب به آدرس موجود در ویب

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

مطابق آنچه در هر مکتب  IBباید به آیمیل آدرس  IBپری نمایند. بسته درخواست کتبی خانه

 پروگرام اشاره شده است ارسال شود.

o  ضمن درخواست آنالین و درخواست کتبی، دو توصیه معلمین نیز باید با استفاده از

 سایت انتخاب مکتب به آدرس موجود در ویب IBهای مربوط به درخواست کتبی طرزالعمل

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

 ارائه شود.

 ای ادامه پروگرام دیپلوم لیسه هطرزالعملIB  متعلمین ثبت نام شده باید به  تمامی(:  12و  11)صنوف

در تمامی مضامین، برسند و معیارات ارتقاء را در  71به باال، حداقل نمره عددی  3 (GPA)معدل کل 

ازند سمتعلمینی که معیارات عملکرد تحصیلی را برآورده نمیتمام جریان سال تعلیمی برآورده سازند. 

ها حضور پیدا کنند. برای هر شوند. والدین موظف هستند در تمامی کنفرانسیک سمستر مشروط می

ه به شود. متعلمینی کهای پشتیبانی ارائه میکند طرحمتعلمی که معیار عملکرد تحصیلی را برآورده نمی

در تمامی مضامین، نرسند و یا معیارات ارتقاء را  71اال، حداقل نمره عددی به ب 3 (GPA)معدل کل 

دهی متوالی برآورده نسازند، باید از پروگرام بین المللی کارشناسی در ختم دو سمستر یا دو دوره نمره

 خارج شده و در مکتب خانگی خود ثبت نام کنند.

  خروج از پروگرامIB  -نه شان همان مکتب متعلمینی که مکتب حضور در خاIB  که فعالً در آن حضور
های ادامه پروگرام را مراعات کنند یا تصمیم بگیرند که به هر دلیلی دارند نیست، اگر نتوانند طرزالعمل

خواهند پروگرام شان را ادامه دهند، باید به مکتب خانگی خود برگردند. متعلمین در صورت ادامه نمی
 .بمانند IBند در مکتب اجازه ندار IBندادن پروگرام 

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


 

  های ها و طرزالعملمتعلمین ثبت نام شده در هر پروگرام انتخاب مکتب باید از پالیسیحاضری/رفتار

DCSD .و حاضری و رفتار در مکتب محلی پیروی کنند 

o  به باال دارند، ممکن است  3( تخلف انضباطی سطح 3متعلمینی که حداقل سه ) -تخلف رفتاری
 رای خروج از پروگرام انتخاب شده ارجاع شوند.ب

o  ( تاخیر 6( غیرحاضری بدون دلیل موجه یا حداقل شش )5متعلمینی که حداقل پنج ) -حاضری
 غیرموجه دارند، ممکن است برای خروج از پروگرام انتخاب شده ارجاع شوند.


