
 

 د نړیوال لیسانس د عالي ښوونځي برنامو وړتیا او دوام الرښوونې

  دIB  ټولګیو( وړتیا: 10او  9د چمتووالي عالي ښوونځي پروګرام )د 

o  د نړیوال لیسانس چمتووالي برنامې لپاره ټول غوښتنلیک ورکوونکي باید د اوسني ټولګي کچې په

یا لوړ ولري.  3.0 (GPA)ټولو اساسي مضامینو کې د مني سمستر د ټولګي په کچه د نمرو اوسط 

 بد لسم ټولګي لوړ رتبه غوښتنلیک ورکوونکي باید لږترلږه د یوې بهرنۍ ژبې کریډیټ په بریالیتو

 سره بشپړ کړي.

o  ټول وړتیا لرونکي غوښتنلیک ورکوونکي باید دواړه غوښتلیکونه یعنې په

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com   شتون لرونکی د ښوونځي انتخاب آنالین

       غوښتنلیک او د ښوونځي انتخاب ویب پاڼه
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د ځایي غوښتنلیک پاکټ باید د  IBاضافي غوښتنلیک بشپړ کړي. د  IBباندې شتون لرونکی د  

ایمېل له الرې واستول شي لکه څنګه چې په غوښتنلیک کې ایمېل آدرس ته د  IBهر ښوونځي د 

 څرګندونه شوې.

o  د آنالین غوښتنلیک او ځایي غوښتنلیک سربیره، د ښوونکو دوه سپارښتنې باید دIB  ځایي

غوښتنلیک الرښوونې په کارولو سره وسپارل شي کومې چې د ښوونځي د انتخاب ویب پاڼه 

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

 کې موندل کیدی شي.

  دIB  ټول نومول شوي زده   ټولګیو( د دوام الرښوونې: 10او  9د چمتووالي عالي ښوونځي برنامې )د

 71( وساتي، په ټولو مضامینو کې لږترلږه د GPAیا لوړ ټولیز ټولګي پوائنټ اوسط ) 3.0کونکي باید د 

زده کونکي چې  عددي درجه ولري، او د تعلیمي کال په اوږدو کې د پرمختګ معیارونه پوره کړي. هغه

د اکاډمیک فعالیت معیارونه نه ساتي د یو سمستر لپاره په امتحانی دوره کې ساتل کیږي. والدین اړتیا لري 

چې په ټولو کنفرانسونو کې ګډون وکړي. د مالتړ پالنونه به د هر هغه زده کونکي لپاره چمتو شي چې د 

چې په ټولیزه توګه د ټولګي په کچه د نمرو اکادمیک فعالیت معیارونه نه پوره کوي. هغه زده کونکي 

عددي درجه او/یا د دوه پرله  71یا لوړ نه ساتي، په ټولو مضامینو کې لږترلږه د  3.0 (GPA)اوسط 

پسې ټولګي دورو یا د دوه سمسترونو په پای کې د پرمختګ معیارونه نه پوره کوي، باید د نړیوال لیسانس 

 پل سیمه ییز ښوونځي کې یې نوم لیکنه وشي.برنامې څخه خارج کړای شي او په خ
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  دIB  ټولګیو( وړتیا: 12او  11ډیپلوما عالي ښوونځي برنامې )د 
o  د نړیوال لیسانس دیپلوم برنامې لپاره ټول غوښتنلیک ورکوونکي باید په ټولو اساسي مضامینو

یا لوړ ولري او همدارنګه  3.2 (GPA)سط کې د مني په سمستر کې د ټولګي په کچه د نمرو او

ډیپلوم په سیمه  IBد بهرنیو ژبو او پرمختللي ټولګي په بریالیتوب سره بشپړکړي لکه څنګه چې د 

ییز غوښتنلیک کې تشریح شوي کوم چې د ښوونځي انتخاب ویب پاڼه 

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

 موندل کیدای شي.

o  ټول وړتیا لرونکي غوښتنلیک ورکوونکي باید دواړه غوښتلیکونه یعنې په

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com   شتون لرونکی د ښوونځي انتخاب

 آنالین غوښتنلیک او د ښوونځي انتخاب ویب پاڼه 
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د ځایي غوښتنلیک پاکټ باید د  IBبشپړ کړي. د اضافي غوښتنلیک  IBباندې شتون لرونکی د  

ایمېل آدرس ته د ایمېل له الرې واستول شي لکه څنګه چې په غوښتنلیک کې  IBهر ښوونځي د 

 څرګندونه شوې.

o  د آنالین غوښتنلیک او ځایي غوښتنلیک سربیره، د ښوونکو دوه سپارښتنې باید دIB  ځایي

غوښتنلیک الرښوونې په کارولو سره وسپارل شي کومې چې د ښوونځي د انتخاب ویب پاڼه 

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

 کې موندل کیدی شي.

  دIB  ټول نومول شوي زده   ټولګیو( د دوام الرښوونې: 12او  11ډیپلوم عالي ښوونځي برنامې )د

ه د ( وساتي، په ټولو مضامینو کې لږترلږGPAیا لوړ ټولیز ټولګي پوائنټ اوسط ) 3.0کونکي باید د 

عددي درجه ولري، او د تعلیمي کال په اوږدو کې د پرمختګ معیارونه پوره کړي. هغه زده کونکي  71

چې د اکاډمیک فعالیت معیارونه نه ساتي د یو سمستر لپاره په امتحانی دوره کې ساتل کیږي. والدین اړتیا 

 ه زده کونکي لپاره چمتو شيلري چې په ټولو کنفرانسونو کې ګډون وکړي. د مالتړ پالنونه به د هر هغ

چې د اکادمیک فعالیت معیارونه نه پوره کوي. هغه زده کونکي چې په ټولیزه توګه د ټولګي په کچه د 

عددي درجه او/یا د دوه  71یا لوړ نه ساتي، په ټولو مضامینو کې لږترلږه د  3.0 (GPA)نمرو اوسط 

پرمختګ معیارونه نه پوره کوي، باید د نړیوال  پرله پسې ټولګي دورو یا د دوه سمسترونو په پای کې د

 لیسانس برنامې څخه خارج کړای شي او په خپل سیمه ییز ښوونځي کې یې نوم لیکنه وشي.

  دIB  هغه زده کونکي چې د هغوى د کور حاضرۍ ښوونځی اوس مهال د  -برنامې څخه پریښودلIB 
برنامه وړاندې کوونکو ښوونځیو له جملې څخه نه وي باید بیرته خپل کور ښوونځي ته راوګرځي که 
چېرې دوی یا د دوام الرښوونو په پوره کولو کې پاتې راشي یا دوی دا پریکړه وکړي چې دوی نه غواړي 

ښوونځي  IBشي چې په د کوم دلیل له امله یادې برنامې ته دوام ورکړي. زده کونکو ته به دا فرصت چمتو ن
 .برنامې ته دوام ورنکړي IBکې پاتې شي که چیرې دوی د 
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  زده کونکي چې د ښوونځي د انتخاب په هره برنامه کې نومول شوي باید د دوام لپاره  هغهحاضري/چلند

 او سیمه ییز ښوونځي د حاضرۍ او د چلند تګالرې او الرښوونې ومني. DCSDد 

o ( 3مې درجې یا لوړې کچې لږترلږه درې ) 3هغه زده کونکي چې د  -نې د چلند سرغړو
 انضباطي سرغړونې ولري ممکن د ټاکل شوې برنامې څخه خارجیدو لپاره راجع شي.

o  ( بې عذره غیر حاضرۍ لري یا لږترلږه شپږ 5هغه زده کونکي چې لږترلږه پنځه ) -حاضري
 ې څخه د خارجیدو لپاره راجع شي.( بې عذره ځنډونه لري ممکن د ټاکل شوې برنام6)


