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 معزز طلبہ و طالبات اور والدین،

طلبہ وطالبات اور والدین کے لیے یہ گائیڈ، آپ کو اپنے تعلیمی پروگرام کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد کرنے کی  : کورس کی پیشکش 
)طلبہ وطالبات اور  ۔ اس میں ان تمام کورسز کی فہرست موجود ہے جنہیں پڑھانے کے لیے ڈسٹرکٹ نے تیاری کی ہے۔ خاطر تیار کی گئی ہے

مخصوص کالس کا اہتمام صرف اس صورت میں کیا جائے گا جب اس خاص کورس میں کافی تعداد میں  والدین کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی
 ( ۔ دلچسپی لی جائے اور داخلے ہوں تاکہ اس کو معاشی اعتبار سے ممکن الحصول بنایا جا سکے

سز اور منتخب کالسز سے  آپ کے دستیاب کورسز کی بھرپور رینج کا جائزہ لینے کے بعد، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ان کور
یاد رکھیں، چیلنج سے  ۔ فائدہ اٹھائیں جن سے آپ کو اپنی  پسند کے کالج یا کیریئر کا فیصلہ کرنے میں آپ کی رہنمائی کرنے میں مدد ملے گی

 ۔  ہوگا لبریز تعلیمی پروگرام آپ کو اپنے ذہن کو وسعت دینے اور کالجوں کے وسیع تر پسند کے مواقع فراہم کرنے میں مددگار

 ۔  مجھے امید ہے کہ آپ دانشمندی سے انتخاب کریں گے اور اپنے منتخب کردہ کورسز سے فیضیاب ہوں گے 

 
 بصد خلوص،

 
 

 ( Kelly Whitney-Riveraکیلی وائٹنی )
 ڈسٹرکٹ کے ڈائریکٹر آف گائیڈینس 
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اسکول   John Squadritoمعاون پرنسپل .......................... 
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Donahue, Michele Jackson, Laura Mesa, 

Alexandra Panos 
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                               Thomas Zervasپرنسپل…………………

 Vincent Baio, Jeanneاسکول کے کاؤنسلرز................ 

Battaglia, Philip Corsentino, Brett Coppens, 
Melissa Keegan, Karen Miller

کا ایک     9-7ڈسٹرکٹ کے تحت گریڈ ۔ ہائی اسکول ڈسٹرکٹس میں سے ایک ہےویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ ریاست نیو یارک کے صرف تین سینٹرل 
کے دو مشترکہ جونیئر اور سینئر ہائی اسکول )شمالی اور    12-7کا ایک سینئر ہائی اسکول )سنٹرل(، اور گریڈ   12-10جونیئر ہائی اسکول کے )میموریل(، گریڈ 

 ۔ جنوبی( چلتا ہے

کے زیر انتظام  چلنے والے دس اسکولوں میں سے کسی ایک سے فراغت کے بعد ڈسٹرکٹ کے     30اور  24س تیرہ، طلبہ وطالبات ان ایلیمنٹری ڈسٹرکٹ
ہائی اسکول ڈسٹرکٹ میں ویلی اسٹریم  کی ۔ سیکنڈری اسکول میں داخل ہوتے ہیں، جن کی مشترکہ بیرونی حدود سے ہائی اسکول ڈسٹرکٹ کی حدود تشکیل پاتی ہیں

 ۔ نارتھ ویلی اسٹریم کے بیشتر حصے کے عالوہ،  ایلمونٹ، فرینکلن اسکوائر، لنبروک اور مالورن کے عالقے شامل ہیں بستی کے بڑے حصے اور

اساتذہ، ماہرین، منتظمین، کاؤنسلرز، ماہر   450طلبہ وطالبات چار اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں اور تقریباً  4,600گریڈ سات سے بارہویں کے تقریباً 
 ۔ نفسیات، سماجی کارکنان اور منظوری یافتہ نرس پر مشتمل پیشہ ور عملہ ان کی خدمات پر مامور ہیں

بورڈ کے ۔ ندہ اراکین شامل ہیںڈسٹرکٹ کا انتظام و انصرام نو رکنی تعلیمی بورڈ  کے ذریعے کیا جاتا ہے جس میں ہر ایلیمنٹری ڈسٹرکٹ بورڈ کے نمائ

http://www.vschsd.org/


 

 

۔  اراکین کو اپنی خدمات کے عوض براہ راست یا بالواسطہ کوئی تنخواہ یا کوئی دوسرا مالی معاوضہ نہیں ملتا ہے
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 اسکولی پروگرام کا پیش منظر 
 

 

 جونیئر ہائی 
 

نئے ماحول کے  ۔  وطالبات کے لیے تعلیم کا ایک دلچسپ اور نیا مرحلہ سامنے ہوتا ہےجونیئر ہائی اسکول میں داخل ہونے والے نوعمر طلبہ  

ایلیمنٹری اسکول کی مہارتوں کو ۔  چیلنج اور توسیع شدہ نصاب سے طلبہ وطالبات کو سماجی اور فکری لحاظ سے ترقی کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے

طلبہ وطالبات پڑھائی کے ان شعبوں سے متعارف ہوتے ہیں جن کو وہ سینئر ہائی اسکول  نکھارنے کے عالوہ، جونیئر ہائی اسکول کے پروگرام سے  

 ۔ میں مزید پختگی سے حاصل کرنے کے خواہشمند ہوتے ہیں

 
جونیئر ہائی اسکول کے تمام پروگراموں کے تحت پیش کیے جانے والے مطالعاتی شعبوں میں انگریزی، سماجی علوم، ریاضیات، سائنس، صحت،  

عالوہ ازیں، خطرے کی زد میں انے والے ہر  ۔  ی تعلیم، فن، موسیقی، خاندان و وصارفین کے علوم، ٹیکنالوجی، اور عالمی زبانیں شامل ہیںجسمان 

 ۔  طالب/طالبہ کو چھوٹے گروپ کی سیٹنگ میں معاون تدریس حاصل ہوتی ہے

 
 ۔ کو مختلف شکلوں میں اجتماعی اور انفرادی معاونتیں پیش کی جاتی ہیں تمام طلبہ وطالبات۔ میں منعقد ہوتے ہیں 8اور   7ریاستی امتحانات گریڈ  

 
ایک یا زائد ریاستی تجزیوں میں کامیاب ہونے سے کم نمبر حاصل کرنے والے طلبہ وطالبات کو چھوٹے گروپ کی سیٹنگ میں اضافی تدرسی  

 ۔ پر قادر ہوسکیں فراہم کی جائےگی تاکہ وہ تعلیمی شعبوں میں اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے

 
ویں گریڈ کے وسط میں، طلبہ وطالبات اور ان کے والدین اسکول کے کاؤنسلرز سے مالقات کرکے بات چیت کرتے ہیں تاکہ نویں گریڈ کے  8

 ۔  لیے وہ پروگرام منتخب کیا جا سکے جو طلبہ وطالبات کی ضروریات اور صالحیتوں کے موافق ہو
 

 
 

 سینئر ہائی 
 

انفرادی صالحیت کے فروغ کو  ۔  پروگرام طلبہ وطالبات کی ضروریات اور مفادات دونوں کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہےسینئر ہائی  

کے  یقینی بنانے اور طلبہ وطالبات کو کالج میں داخلے، پوسٹ گریجویٹ کی مالزمت، یا مزید تکنیکی تربیت کے لیے مناسب استعداد فراہم کرنے  

 ۔  ں پڑھائی کے کورسز کا ایک وسیع دائرہ شامل کیا گیا ہے جہاں سے مناسب اختیارات کا انتخاب کیا جاسکتا ہےواسطے، نصاب می 

 
ویں گریڈ کے وسط میں، طلبہ وطالبات اور ان کے والدین اسکول کے کاؤنسلرز سے مالقات کرکے بات چیت کرتے ہیں تاکہ سینئر پروگرام  11

ایسے پوسٹ ہائی اسکول کے منصوبے بھی بنائے جاسکیں جو طلبہ وطالبات کی ضروریات اور صالحیتوں کے موافق  کا انتخاب کرنے کے ساتھ ہی 

 ۔ ہوں

 
سینئر ہائی کے طلبہ وطالبات مختلف مراحل میں انگریزی، سماجی علوم، فن، موسیقی، خاندان و صارفین کے علوم، عالمی زبانیں، ریاضیات، 

جونیئر ہائی کی مانند، سینئر ہائی کے طلبہ وطالبات کو چھوٹے گروپ  ۔  جی کی تعلیم کے کورسز کا انتخاب کر سکتے ہیںسائنس، یا کیریئر اور ٹیکنالو

 ۔  کی امدادی تدریس حاصل ہوتی ہے

 
  

 



 

 

 عام معلومات
 

 معاون تدریسی خدمات 

 

اضافی خدمات کے ضرورتمند ہر طالب/طالبہ کو ریگولر درس و تدریس کے دوران ایک  اس سے یہ بات یقینی بنائی جاتی ہے کہ معاون تدریس کی 

 ۔  یا زائد چھوٹے گروپوں میں معاون تدریسی خدمات حاصل ہوں

 

 خصوصی خدمات 

 

واسطے،  ان خصوصی ضروریات کو پورا کرنے کے ۔ اسکول میں متعدد ایسے پروگرام دستیاب ہیں جن میں خصوصی خدمات فراہم ہوتی ہیں
 :  ڈسٹرکٹ کی طرف سے مندرجہ ذیل سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں

،  (ISDخصوصی تعلیم کی کمیٹی کے ذریعہ خصوصی درجہ یافتہ طلبہ وطالبات کے لیے، خصوصی تعلیم کی کالسز، انفرادی مہارت کی ترقی ) •

 تدریس اور کنسلٹنٹ ٹیچر کے پروگرام چالئے جاتے ہیں؛-ریسورس روم، مخلوط 
 معذور طلبہ وطالبات کے لیے خصوصی پروگرام اور/یا اسکول میں شرکت کا بندوبست کیا جاتا ہے؛ •
ں پیشہ ورانہ اور تکنیکی پروگرام کا ایک وسیع مجموعہ پیش کرتا ہے جن میں طلبہ وطالبات آدھے دن کے لیے سینئر ہائی اسکول میں پڑھتے ہی  •

 یں شرکت کرتے ہیں؛ اور دن کے بقیہ حصے میں پیشہ ورانہ پروگرام م
۔  بیماری یا حادثے کی وجہ سے توسیع شدہ عرصے تک اسکول جانے سے قاصر طلبہ وطالبات کے لیے گھر پر تدریسی خدمات فراہم کرتا ہے •

   ۔ اگر ایسی تدریس کی ضرورت ہو تو والدین کو اسکول میں درخواست دینی چاہیے

 

 تعلیمی مداخلتی خدمات : اے آئی ایس

طالبات کو ریاستی معیارات پر پورا اترنے میں مدد کرنے کے واسطے اضافی معاون تدریس فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا یہ کورس طلبہ و 

 ۔  طلبہ وطالبات کو موزوں ترین مداخلتی خدمات فراہم کرنے کے واسطے انہیں اے ایس آئی کی مختلف سطحوں میں رکھا جائے گا۔ گیا ہے

  

 رام * تکلم اور زبان دانی کا پروگ

 

طلبہ وطالبات کے لیے مؤثر طور پر بات چیت کرنے کی صالحیت نہ صرف اسکول کے ماحول کے اندر بلکہ سماجی اور کمیونٹی کے رابطوں  

بات چیت کی مہارت کو بہتر بنانے میں مدد کرنے کے واسطے، تکلم اور زبان دانی کے اساتذہ مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کے لیے   ۔  میں بھی اہم ہے

 :  دستیاب ہیں

 تکلم، زبان دانی، اور/یا سماعت کی خدمات کے لیے نو وارد طلبہ وطالبات کی ضرورت کا تعین کرنے کے واسطے ان کا معائنہ کرتے ہیں؛ •

 تمام گریڈز کی سطح پر تکلم، زبان دانی، اور سماعت کی معذوری والے طلبہ وطالبات کو تدارک فراہم کرتے ہیں؛ •

 ۔  ضروریات کو پورا کرنے میں معاونت کے لیے دوسرے شعبوں کے اساتذہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیںطلبہ وطالبات کی  •
 *ان خدمات کے لیے طلبہ وطالبات کا معائنہ انجام دینا الزمی ہے 

 
 

 الئبریری میڈیا پروگرام 

 

پروگرام کا بنیادی ہدف پورے تعلیمی پروگرام کو    ہر اسکول میں۔  الئبریری میڈیا پروگرام کے وسائل اور خدمات تعلیمی عمل کا بنیادی جزء ہیں

اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے الئبریری میڈیا پروگرام کے مندرجہ ذیل مخصوص مقاصد  ۔  سپورٹ، عمل درآمد، افزودہ کرنا، اور جاندار بنانا ہے

 : ہیں

 وطالبات کی ذاتی ضروریات پوری ہوں؛ ایسے وسائل اور خدمات مہیا کرنا جن سے نصاب کی ترقیاتی ضروریات اور طلبہ   •

الئبریری کے وسائل اور خدمات کے استعمال میں پیشہ ورانہ رہنمائی فراہم کرنا جس سے تدریس کو ذاتی نوعیت اور پڑھائی کو انفرادی شکل   •

 ۔  دی جاسکے گی، بشمول نصاب کی تیاری اور تحقیقی اسائنمنٹس میں اساتذہ کے ساتھ تعاون کرنا
 ۔  اور ٹکنالوجی کے استعمال میں عملہ کی ترقی مہیا کرنا تحقیقی ٹولز •

 ۔  الئبریری کے وسائل اور رہنمائی مہیا کرنا جو طالب/طالبہ کی ذاتی ہدایت سے پڑھائی میں دلچسپی کو فروغ دے گا •

 :  الئبریری میڈیا کے ماہرین مندرجہ ذیل کاموں میں بھی طلبہ وطالبات کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں

 کالس روم کی اسائنمنٹس یا فکری تجسس سے پیدا ہونے والے مخصوص سواالت کے جوابات تالش کرنا؛ •

 تنہا کام کرنا یا کسی مشترکہ منصوبے میں گروپ ممبر کے طور پر کام کرنا؛  •

 ۔  اپنے لطف کے لیے یا حسب ضرورت رہنمائی کے تحت پڑھنا •

 

 



 

 

 

 

 سمر اسکول 

 

 ۔  پرائیویٹ اسکول کے ایسے طلبہ وطالبات کے لیے کھال ہے جو اسی ڈسٹرکٹ کے باشندے ہیںسمر اسکول پبلک اور 

 جو طلبہ وطالبات ریگولر تعلیمی سال کے دوران فیل ہوجاتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سمر اسکول میں قابل اطالق  

 ۔  نٹس کا امتحان بھی دے سکتے ہیںطلبہ وطالبات دوبارہ ریج ۔ ضابطوں کے تحت اپنے کام کو مکمل کریں

سمر اسکول میں داخلہ لینے  ۔  کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیے جانے والے سمر اسکول کے بروشر میں موجود ہیں  VSCHSDمزید تفصیالت مئی کے اوائل میں  

 ۔  ے تحریری اجازت لینی ہوگیسے قبل، تمام طلبہ وطالبات کو اپنے پرنسپل، اسکول کے کاؤنسلر یا اپنے ہوم اسکول کی دیگر اتھارٹی س

ریجنٹس کے امتحان ہائی اسکول کے بیشتر مضامین میں  ۔  ریجنٹس کی تیاری کے کورسز دو ہفتوں تک کیے جا سکتے ہیں۔  کالسز کا شیڈییول چھ ہفتوں پر محیط ہیں

 ۔  دیئے جاتے ہیں

ان کے پاس روڈ کا پہال سبق پڑھنے  ۔ سال کی عمر کو پہنچنے والے ہوتے ہیں  16ڈرائیور کی تعلیم ان طلبہ وطالبات کے لیے ایک اختیار ہے جو یکم جوالئی تک  

ے تین حصے درکار ہوتے  ڈرائیور کی تعلیم کے لیے ہر ہفتے کالس روم کی تدریس کے تین حصے اور سڑک پر تدریس ک ۔  تک ڈرائیور کی پرمٹ بھی ہونی چاہیے

کالس روم میں اور روڈ پر تدریس دونوں کامیابی کے  ۔  میک اپ کالسز کا کوئی شیڈول طے نہیں کیا جائے گا۔  طلبہ وطالبات صرف تین کالسز چھوڑ سکتے ہیں۔  ہیں

 ۔  وں سے بیمہ کی تخفیف بھی مہیا ہوتی ہےکا سرٹیفکیٹ فراہم ہونے کے ساتھ ساتھ بیشتر بیمہ کمپنی MV-285ساتھ مکمل ہونے سے طلبہ وطالبات کو 

فنون جمیلہ و اداکاری کے ڈسٹرکٹ  ۔  ایلیمنٹری اور سیکنڈری دونوں کے طلبہ وطالبات کے لیے سمر میوزک پروگرام سے ساز کے آالت کی تدریس پیش کی جاتی ہے

 ۔  ٹری اور سیکنڈری اسکولوں میں کالسز کا انعقاد کیا جاتا ہے( کی نگرانی میں، پوری کمیونٹی کے ایلیمن4439-561کوآرڈینیٹر ڈاکٹر ایڈم ایردوس )

 
 اسکول کی کاؤنسلنگ کا پروگرام 

 

جونیئر اور سینئر ہائی اسکول کے برسوں میں سلسلہ وار کانفرنسز کے  ۔  طالب/طالبہ/کاؤنسلر کا رشتہ طالب/طالبہ کی تعلیمی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے

حضرات نوجوان طلبہ وطالبات  کو اسکول میں ایڈجسٹ ہونے اور ایسے تعلمی کورس کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد کرتے ہیں جن سے ان کے دوران، کاؤنسلر  

 ۔  والدین کو ان میں سے کچھ مالفاتوں میں شامل ہونے کے لیے کہا جاتا ہے۔ مستقبل کے اہداف بہتر طور پر پورے ہوں گے
 

 :  وانفرادی پروگرام کا منصوبہ بنانے کے واسطے، محکمہ مندرجہ ذیل اقدامات کرتا ہے یا بندوبست کرتا ہے رہنمائی کے جامع، 
 

 ہیں؛• نیوینس اور گائیڈنس کے ڈائریکٹ پروگرام تک رسائی جن میں کریئر، دو سالہ اور چار سالہ کالج اور وظائف کے بارے میں معلومات موجود 

 اور کاروباری اداروں کے نمائندوں کی طرف سے اسکول کے وقتاً فوقتاً دورے؛ • سرکردہ کالج، تکنیکی اسکول، 

 :  • والدین/طالب/طالبہ کی شبینہ معلوماتی مالقاتیں، بشمول 

 

 گریڈ(  9th12 – th• کالج میلہ )       • ساتویں گریڈ کی اورنٹیشن 

 گریڈ(   12th• سینئر کالج اور مالیاتی امداد کی شبینہ مالقات )       گریڈ(   th8• چار سالہ یا اس زائد )

 گریڈ( th12 – th9• فرسٹ جنریشن کالج نائٹ ) گریڈ(      th10-th9• ابتدائی کالج اور کریئر کی معلوماتی شبینہ مالقات )

  گریڈ(  th11 – th8کی معلوماتی شبینہ مالقات ) NCAA•   یڈ(  گرth11•جونیئر کالج کی معلوماتی شبینہ مالقات )

   

 

حاضری، رپورٹ کارڈز، طلبہ وطالبات کے نظام االوقات، ٹرانسکرپٹس، تجزیے، اور گریڈ بک سیمت المحدود کیمپس ڈیٹا تک والدین •  

 کی رسائی؛

۔  معلومات اور دریافتوں کے لیے نیوینس اسٹوڈنٹ تک والدین کی رسائی کالج اور کریئر کی • 
 

والدین کی  ۔ کا وقت لیںاپنے پروگرام پر تبادلہ خیال کرنے کے خواہاں طلبہ وطالبات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کاؤنسلر کے ساتھ اضافی مالقاتوں 
کے لیے گائیڈنس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں اور انہیں جب بھی ضرورت محسوس ہو اپنے بچے کے اسکول کائنسلر  حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اضافی معلومات  

 ۔  سے مالقات طے کریں

 
 اے پی کی پالیسی 

کے تحت ہر اے پی کورس کے اختتام پر ایڈوانسڈ پلیسمنٹ )اے پی(    4741طلبہ وطالبات سے ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ کے تعلیمی بورڈ کی پالیسی  

پر کالس   5)صفحہ   ۔ کا امتحان دینا مطلوب ہے، تاکہ کورس کو ان کی ٹرانسکرپٹ پر اے پی کے طور پر درج کیا جاسکے اور متعلقہ گریڈ کا درجہ حاصل کیا جاسکے 

( اور یہ فیس یکم نومبر تک وصول  150.00)اے پی سیمینار/ریسرچ کے لیے $                      ۔ ہے 100.00$ہر امتحان کی الگت تقریباً  ۔ رینکنگ مالحظہ کریں(

 ۔  کی جاتی ہے

 
 وظائف 

جانب سے  یموں کی سینئر طلبہ کے لیے وسیع پیمانے کے وظائف دستیاب ہیں، جیسے نیویارک اسٹیٹ کالجز اور یونیورسٹیز، سوک گروپس، پی ٹی اے، اور دیگر تنظ 

 ۔  فوت شدہ یا معذور سابق فوجیوں کے بچوں کے لیے بھی وظائف دستیاب ہیں۔ دیے جانے والے وظائف

 دستیاب وظائف کے اعالنات گائیڈنس ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے کیے جاتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ پر اور  



 

 

 کی ذمہ داری ہے کہ وہ ضروری فارم کے لیے گائیڈینس کے  تاہم، یہ طالب/طالبہ ۔ نیوینس میں بھی شائع کیے جاتے ہیں

 ۔  وظیفے کی معلومات کی تفصیلی فائل گائیڈینس کے دفتر میں ہمیشہ دستیاب رہتی ہے  ۔ دفتر سے رابطہ کریں

 
 کالج کریڈٹ 

 

دوہرے  کورسز میں داخلہ لینے پر کالج کی سطح کے  ( کے ذریعے اور ہائی اسکول اور کالج کریڈٹ کے  APطلبہ وطالبات کے لیے ایڈوانسڈ پلیسمنٹ پروگرام ) 

اہلیت یافتہ طلبہ وطالبات کورس کی پیش کش کے اشاریہ میں درج وضاحت کے مطابق مئی میں اے پی کے امتحانات دے  ۔  کورسز اور کالج کریڈٹ دستیاب ہوتے ہیں

رے میں مزید تفصیل کے لیے اپنے اسکول کاؤنسلر سے بات کریں کیونکہ یہ کالج  براہ کرم ان مواقع کے با۔  سکتے ہیں اور دوہرے داخلے کے کورسز کر سکتے ہیں

 ۔  اور یونیورسٹی کے ساتھ ساالنہ معاہدے ہوتے ہیں اور ان میں تبدیلی ہوسکتی ہے

 

 کالسز سے دستبرداری
 

پ فارم  اسکول شروع ہونے کے بعد کسی طالب/طالبہ کے کسی کورس سے دستبردار ہونے کے واسطے، طالب/طالبہ اور اس کے والدین/سرپرست کے ذریعہ  ڈرا 

 ۔  ڈراپ فارم  پر استاذ، صدر شعبہ، اسکول کاؤنسلر اور بلڈنگ ایڈمنسٹریٹر کی منظوری الزمی ہوگی۔ بھرنا ضروری ہے

ہفتوں پورے ہونے سے قبل اس کورس کو ترک کردے، تو کسی    6ہ کورس کے ابتدائی مارکنگ پیریڈ کی وسط مدت کے بعد اور کورس کے  جب کوئی طالب/طالب 

 ۔  بھی ریکارڈ میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا کہ اس نے کورس میں داخلہ لیا تھا 

ہلے رپورٹ کارڈ کی وصولی کے بعد کی گریس پیریڈ کے بعد کورس کو ترک کردے، تو اگر  ایسے طال/طالبہ جو ابتدائی مارکنگ پیریڈ کی وسط مدت کے بعد، یا پ

سے کم کے اوسط اسکور والے طالب/طالبہ کو دستبرداری کی    65۔  ( ملے گیWPہے تو اسے دستبرداری کی پاسنگ رپورٹ )  65اس کا اوسط اسکور کم از کم  

 ۔  کارڈ، مستقل ریکارڈ اور ٹرانسکرپٹ میں ظاہر کیا جائے گایہ رپورٹ ۔  ( کی رپورٹ ملے گیWFناکامی )

تبدیلی، گروپ  استاذ، صدر شعبہ، کاؤنسلر اور/یا پُوپل پرسنل سروسز اے پی پرنسپل کے سامنے اضطراری حاالت )شیڈیولنگ کی خامی، کریئر کے منصوبے میں  

کو حذف کرنے کی منظوری دے سکتے    WFیا    WPتے ہیں جو اس طرح کے شواہد کی بنیاد پر  بندی میں تبدیلی، طالب/طالبہ /اساتذہ کا تنازعہ وغیرہ( پیش کر سک

 ۔  ہیں

 
 کالس کی رینکنگ

 

اوسط رینکنگ کا حساب و کتاب جسمانی تعلیم  ۔  آخری کالس کا رینک فراغت کرنے والے تمام طلبہ وطالبات کی اوسط رینکنگ کو بروئے کار الکر تیار کیا جائے گا

رینکنگ عام طور پر دو بار  ۔  ی تعلیم کے کورسز کے عالوہ تمام کورسز کے حاول مکمل شدہ کریڈیٹ  کے حتمی اوسط کا استعمال میں الکر کیا جاتا ہےاور ڈرائیور ک

ور دوسری  پہلی رینکنگ میں طالب/طالبہ کے سینئر سال سے قبل اگست کے آخر تک مکمل کیے جانے والے کورسز شامل کیے جاتے ہیں ا۔  شمار کی جاتی ہے 

 ۔  رینکنگ میں سینئر سال کے وسط سال تک کے اوسط شامل ہوتے ہیں

 
 اوسط کا حساب 

 :  رینکنگ کے اوسط کی گنتی حسب ذیل ہوگی. 1

 ۔  کورسز کے لیے، حتمی اوسط کو کریڈٹس کی تعداد سے ضرب دیا جاتا ہے BOCESمکمل سال اور    ۔ االف 

 ۔ سے ضرب دیا جاتا ہے  5سمسٹر کورسز کے لیے، حتمی اوسط کو      ۔ ب

 ۔  سے ضرب دیا جاتا ہے 5وسط سال کی گریڈنگ کے لیے، پہلے دو مارکنگ پیریڈ کے اوسط کو     ۔ ج

 ڈٹس کی کل تعداد سے تقسیم کیا جاتا ہے جس میں سینئر سال کے وسط تک  فائنل ایوریج ٹائمز کریڈٹ ٹوٹل کو کری  ۔ د

   ۔ متوقع کریڈٹس کا نصف بھی شامل ہے

 
( کے کورسز میں اس  12-10برائے ایڈوانسڈ پلیسمنٹ اور سائنس ریسرچ )گریڈ    GPAمندرجہ ذیل وزن کاری کی قدروں کو طلبہ وطالبات کے مجموعی  .  2

کا امتحان دے اور/یا نظام کے ذریعہ     APگ شمار کی جاغے گی اور جب تک کہ طالب/طالبہ کورس کے اختتام پر متعلقہ  وقت جوڑا جائے گا جب رینکن 

 ۔  مطلوب ہو

 ؛1.0کے درمیان کے ہر حتمی اوسط کے لیے  100اور  95 ۔ الف

 ؛8کے درمیان کے ہر حتمی اوسط کے لیے . 94اور   90    ۔ ب

 ؛6کے درمیان کے ہر حتمی اوسط کے لیے . 89اور  85   ۔ ج

 ؛4کے درمیان کے ہر حتمی اوسط کے لیے . 84اور  80   ۔ د

 ؛2کے درمیان کے ہر حتمی اوسط کے لیے . 79اور  75    ۔ ھ

 ؛1کے درمیان کے ہر حتمی اوسط کے لیے . 74اور  65   ۔ و

 
جانے والی پریلمنیر کالس رینکنگ میں کورسز اور پریلمنیری کالس رینکنگ کے وقت تک ایڈوانسڈ  سینئر سال کے پہلے سمسٹر کے اختتام سے قبل تیار کی . 3

 ۔ پلیسمنٹ کی وزن کاری کی عکاسی ہوگی

 
 ویلیڈیکٹورین اور سلیوٹیٹورین کے اعزازات

 ۔  اندرون کالس کی رینکنگ ہی ولیڈیکٹورین اور سلیوٹیٹورین کا تعین کرنے کا واحد معیار ہوگا 

 ۔  اعزازات کا تعین فراغت کے سال کے پہلے سمسٹر کی تکمیل کے بعد کیا جائے گاان 

اتھ  ان اعزازات کا مستحق شمار کیے جانے کے لیے، طالب/طالبہ کو، ان اعزازات کے تعین کے وقت، ڈسٹرکٹ کے طالب/طالبہ کے طور پر رہائش کے س

 ۔  ا چاہیے( پورا کیا ہون12-9کم از کم تین ہائی اسکول سمسٹر )گریڈ 

 

 

 



 

 

 تعلیمی سالمیت  
 

 ۔ ضابطہ اخالق کے کتابچہ میں مندرجہ ذیل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے
 

 چینگ کرنا کیا ہے؟  .1
 

 ۔  امتحان کے حاالت کے دوران چیٹ کے پرچے یا پڑھائی کے امدادی آالت کے استعمال کرنا   ۔ الف

 ۔  امتحان کے حاالت کے دوران دوسرے طالب/طالبہ کے پیپر کو دیکھنا    ۔ ب

 ۔  طالب /طالبہ کو دوسرے طالب/طالبہ کے امتحان، کوئز، اسائنمنٹ یا ہوم ورک سے نقل کرنے کی اجازت دینا ۔ ج

 ۔  گریڈ کی اسائنمنٹ یا امتحان کے دوران کوئی مدد لینے یا دینے کی کوشش کرنا   ۔ د

 ۔  امتحان یا کوئز سے پہلے یا اس کے دوران امتحان یا کوئز کے مواد اپنے پاس رکھنا اور/یا تقسیم کرنا    ۔ ھ

 ، اور دیگر کمپیوٹر  گریڈ کی اسائنمنٹ یا امتحان/کوئز کے دوران گرافنگ کیلکولیٹر، اسمارٹ گھڑیاں ۔ و

 ۔  یا الیکٹرانک آالت کا نامناسب استعمال کرنا

 ۔  پیپرز، اسائنمنٹس یا امتحانات کے لیے وہ کام جمع کرانا جو طالب/طالبہ کا اپنا نہیں ہے   ۔ ز

 ۔  فرضی ڈیٹا جمع کرنا یا استعمال کرنا   ۔ ح

 
   سرقہ کیا ہے؟. 2

 

معلومات، کام، گرافکس، ڈیٹا، خیاالت یا جملوں کو، جہاں مناسب ہو، اقتباسی عالمات اور حوالہ جات  "سرقہ" کا مطلب ہے کسی دوسرے کی 

 ۔  کے ساتھ معلومات کے ماخذ کی نشاندہی کیے بغیر استعمال کرنا

 
 نتائج / انجام . 3

 

   :  اگر کسی طالب/طالبہ کو چیٹ مارتے ہوئے پایا جائے، تو
 ۔  ٹیچر متعلقہ اسائنمنٹ یا امتحان میں گریڈ کے طور پر صفر دیں گے جس میں تالفی یا اضافی کریڈٹ کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا   ۔ الف

 ۔  استاذ، چیئرپرسن، کاؤنسلر یا منتظم کی طرف سے والدین کو مطلع کیا جائے گا    ۔ ب

 ۔  ریٹی انسیڈنٹ رپورٹ درج کی جائے گیطالب/طالبہ کے نظم و ضبط کے فولڈر میں اکیڈمک انٹیگ ۔ ج

 ۔  تمام آنر سوسائٹیز کو اکیڈمک انٹیگریٹی انسیڈنٹ رپورٹ کی کاپی موصول ہوگی   ۔ د

 ۔ کاؤنسلر کو اکیڈمک انٹیگریٹی انسیڈنٹ رپورٹ کی کاپی موصول ہوگی   ۔ ھ

 ۔  ممکنہ تادیبی کارروائی کے لیے منتظم کو مطلع کیا جائے گا  ۔ و

 
 طلبہ وطالبات کے وقار کا ایکٹ تمام  

 

کا مقصد تمام سرکاری اسکول کے طلبہ وطالبات کو ایسا ماحول    DASA۔  سے نافذ ہوا ہے   2012،  02( جوالئی DASAتمام طلبہ وطالبات کے وقار کا ایکٹ )

رجحان، جنس )جنسی شناخت یا اظہار کو شامل   فراہم کرنا ہے جو طالب/طالبہ کی نسل، رنگ، وزن، قومیت، نسلی گروہ، مذہب، مذہبی عمل، معذوری، جنسی 

تمام طلبہ وطالبات کو مندرجہ ۔  غنڈہ گردی، امتیازی سلوک اور ایذا رسانی سے پاک ہو-کرنے کے لیے بیان کردہ( اور/یا صنف کی بنیاد پر غنڈہ گردی، سائبر  

 : ذیل کے حوالے سے ہدایات ملیں گی
 

 تئیں بیداری اور حساسیت کو بڑھاناممکنہ امتیازی سلوک اور ہراسانی کے  •

 امتیازی سلوک اور ہراسانی کی کارروائیوں کا انسداد کرنے کا طریقہ جاننا  •

 امتیازی سلوک اور/یا ہراسانی کی کارروائیوں کا جواب دینے کا طریقہ جاننا  •

 
ہے جسے نسل، رنگ، وزن، قومیت، نسلی گروہ، مذہب، مذہبی عمل،    ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ کے ہر اسکول میں ڈگنٹی ایکٹ کوآرڈینیٹر ہوتا

کی تربیت    معذوری، جنسی رجحان، جنس )جنسی شناخت یا اظہار کو شامل کرنے کے لیے بیان کردہ( اور/یا صنف کے شعبوں میں انسانی تعلقات کو سنبھالنے

   ۔ دی گئی ہے

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اسکول اور والدین کے مراسالتی ٹولز

 
 :  ن کرنا چاہیےہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے پاس ایسے تین انتہائی اہم الیکٹرانک مراسالتی ٹولز ہیں جن کے لیے ڈسٹرکٹ میں مقیم ہر والدین کو رجسٹریش

 

 

 انفینیٹ کیمپس ڈیٹا پیرنٹ پورٹل

 

وطالبات کے نظام االوقات، پیش رفت کی رپورٹ، رپورٹ کارڈز اور ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ نے "گرین" موڈ اختیار کرلیا ہے اور اب طلبہ  

ان دستاویزات کو مالحظہ کرنے اور حاضری اور طلبہ وطالبات کے پروفائلز دیکھنے کے لیے،  ۔  ٹرانسکرپٹس صرف  پیرنٹ اینڈ اسٹوڈنٹ پورٹل پر دستیاب ہوں گے 

والدین انفنیٹ کیمپس ڈیٹا گریڈ بک دیکھ کر اپنے بچے کی پیش رفت کی نگرانی بھی کر سکتے  ۔ والدین اور طلبہ وطالبات کو اس میں رجسٹریشن کرنا ضروری ہے 

پیرنٹ اینڈ  ۔  اس کے عالوہ، پیرنٹ پورٹل کے ہوم پیج پر اہم اور بروقت اعالنات شائع ہوتے ہیں۔  طلبہ وطالبات کو ان معلومات تک یکساں رسائی حاصل ہے۔  ہیں

اگر ابھی تک آپ کا کوئی فعال  ۔  ل کرنے کے واسطے آپ کو پہلے سے تفویض کردہ پاس ورڈ استعمال کرکے رجسٹریشن کرنا ہوگا اسٹوڈنٹ پورٹلز میں رسائی حاص 

( پر جائیں اور پیرنٹ پورٹل کے لنکس کی پیروی  www.vschsd.orgاکاؤنٹ نہیں ہے، تو براہ کرم ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ کی ویب سائٹ )

، کا استعمال کرکے رسائی حاصل  welcome2portal  :  طلبہ وطالبات سٹوڈنٹ پورٹل کے لنک کی پیروی کر سکتے ہیں اور، اپنے آئی ڈی اور درج ذیل کوڈ۔  کریں

 ۔  کر سکتے ہیں

 
 (NAVIANCEنیوینس )

 

بہت سی نمایاں خصوصیات ہیں جن میں ہر طالب/طالبہ کی    اس میں ۔  نیوینس بہت مضبوط پروگرام ہے جس میں کالج اور کریئر کی معلومات اور دریافتیں شامل ہیں

وینٹری اور معلومات،  تعلیمی معلومات، ریزیوم بلڈر، کالج کی دریافتیں اور ان کالجوں کی فہرست بنانے کی صالحیت جن میں طالب/طالبہ کی دلچسپی ہو، کریئر ان

ج ہے جس میں آپ کا گائیڈنس ڈیپارٹمنٹ اہم معلومات بشمول موجودہ دستیاب وظائف، پوسٹ کر سکتا  اس کا ہوم پی۔  لرننگ اسٹائل انوینٹری اور ریزیوم بلڈر شامل ہیں

رجسٹریشن کا مواد موصول ہوتے ہی والدین کو بھی نویں گریڈ میں ہی رجسٹریشن کر    ۔ طلبہ وطالبات نویں گریڈ میں اپنے ہی اسکول میں رجسٹریشن کریں گے۔  ہے

کے بعد، طلبہ وطالبات اور والدین کو اہم تاریخوں اور دیگر معلومات کے بارے میں گائیڈنس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ای میل موصول    رجسٹرڈ ہوجانے ۔  لینا چاہیے

 ۔  ہوں گے
 

 اسکول کے قاصد 

 

براہ  ۔  بھیجنے کے سسٹم کا استعمال کرے گاوالدین کو اہم وقوعات سے باخبر رکھنے کے لیے ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ کال کرنے اور/یا ای میل  

یل ایڈریس تازہ  کرم حسب ضرورت نئی معلومات کے ساتھ اپنے بچے کے رہنمائی کے دفتر سے رابطہ کرکے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے فون نمبر اور ای م

 ۔  ترین رہے

 
 

 کورس کی جدول کاری
 

COB    یہ سمسٹر  ۔ تک کے طلبہ کے لیے دستیاب نصاب کی پیشکش کا مکمل پروگرام شمار ہوتے ہیں  12سے   7میں درج فہرست کورسز ہمارے اسکول میں، گریڈ

ت کے ذریعہ اپنے  طلبہ وطالبا   ۔  کے یا پورے سال کے کورسز ہیں اور ان تمام طلبہ وطالبات کے لیے دستیاب ہیں جنہوں نے ضروری سابقہ شرائط پوری کر لی ہوں

اس عمل میں شمولیت کے لیے والدین کا ہمیشہ خیرمقدم کیا جاتا ہے اور اس بات پر  ۔  اسکول کے کاؤنسلرز کے ساتھ گفت و شنید سے کورس کا انتخاب کیا جاتا ہے

 ۔  ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ حسب ضرورت اضافی مالقاتیں طے کریں
 

دی نظام االوقات میں گنجائش ہو، تو وہ دن میں ہر پریڈ کے لیے چار اسکولوں کے چکر لگانے والی شٹل بس کا استعمال کرکے دوسری  اگر طلبہ وطالبات کے انفرا

صرف اسی صورت میں کالس کا اہتمام کیا جائے گا ور پڑھایا جائے گا جب اسے معاشی لحاظ سے قابل  ۔  عمارتوں میں دستیاب کورسز میں داخلہ لے سکتے ہیں

جدول کاری کے  ۔  ہمیں عملہ، اندراجات اور بجٹ کی بنیاد پر منتخب کردہ کالسز کو منسوخ کرنے کا حق حاصل ہے۔  ل بنانے کے لیے کافی داخلے ہوں گےعم

 ۔  مالحظہ کر سکتے ہیں 68-66پروسس میں مدد کے لیے آپ درج ذیل صفحات 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تجویز کردہ سواالتوالدین/کاؤنسلرز کانفرنس کے لیے 
 

 

 

 

 آپ نے میرے نوجوان بچے کا پروگرام کیسے بنایا؟طلبہ وطالبات کو مطلوبہ کورسز میں کیسے داخل کیا جاتا ہے؟ .1

 

 متوازن نظام االوقات کیسے بنایا جاتا ہے؟  .2

 
 اطالع ملے گی؟ حاضری کے لوازمات کیا ہیں؟اگر میرے نوجوان بچے کالسز ترک کررہے ہیں، تو مجھے کیسے اس کی   .3

 
 )ڈسٹرکٹ کا کلینڈر دیکھیں(پورٹل میں کب شائع کیا جاتا ہے؟ ESDگریڈز کو  .4

 
 ہوم ورک کے تقاضوں کے سلسلے میں مجھ کو کس چیز سے واقف ہونا چاہئے؟ .5

 
ہوئی ہے، یہ  طلبہ وطالبات کو کاؤنسلر سے کیوں ملنا چاہیے؟کتنی بار ملنا چاہئے؟طالب/طالبہ مالقات کا وقت کیسے   .6 لیتا/لیتی ہے؟مالقات کے بعد، پیش رفت 

 دیکھنے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے؟

 
گرام دستیاب  کم کارکردگی والے، تیز کیے گئے طلبہ وطالبات، اور پڑھائی کی معذوری یا جذباتی مسائل کے شکار طلبہ وطالبات کے لیے کون سے خصوصی پرو .7

 ہیں؟انہیں کون مدد کرسکتے ہیں؟ 

 
 اگر میرا بیٹا یا بیٹی کالسوں سے غیر حاضر ہوجائے یا فیل ہو جائے تو اس خسارے کی تالفی کیسے کی جاسکتی ہے؟  .8

 
 کے بورڈ آف ریجنٹس کے ذریعہ تبدیلی سے مشروط ہے(  NYS -فراغت کے لوازمات کیا ہیں؟)اپنے کالس کے لوازمات کو غور سے دیکھیں  .9

 
 ( میں کریئر یا پیشہ اختیار کرنے  کے واسطے اہلیت حاصل کرنے یا تیاری کرنے کے لیے کون سے کورسز              میرے بیٹے یا بیٹی کو )    .10

 کرنے چاہئیں؟  

 
 آپ میرے بچے/بچی کے لیے کون سا کالج یا خصوصی اسکول تجویز کریں گے جو )                  ( بننا چاہتا/چاہتی ہے؟.11

 
 (۔ )_______( کالج میں داخلے کے لوازمات کیا ہیں؟)کالج یا یونیورسٹی کے لحاظ سے داخلے کے لوازمات مختلف ہوتے ہیں . 12

 
)امریکن کالج ٹیسٹ( کے درمیان    ACT)اسکالسٹک اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ( اور    SATکس کو امتحان دینا چاہئے؟کب؟  ۔  کے بارے میں بتائیں مجھ کو کالج کے داخلہ امتحان  .  13

 کیا ہوتا ہے؟  PSAT/NMSQTکیا فرق ہے؟

 
 ہے؟کون سے وظائف دستیاب ہیں؟طلبہ وطالبات کو دستیاب وظائف اور ان کے لوازمات کے بارے میں کیسے مطلع کیا جاتا . 14

 
ا/سکتی ہے؟اس کو  اگر میرا نوجوان طالب/طالبہ کالج نہیں جانا چاہتا/چاہتی ہے، تو وہ مابعد ہائی اسکول کے دیگر پروگرامس کے بارے میں کہاں سے جان سکت.  15

 کس سے بات کرنی چاہیے؟ 

 
اہل بنانے میں اسکول کیا تعاون مہیا کرتا ہے؟کیا اسکول میرے بیٹے یا بیٹی  ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد میرے بیٹے یا بیٹی کو مالزمت کے لیے  .  16

 کے جز وقتی مالزمت حاصل کرنے میں مدد کر سکتا ہے؟اگر وہ ایسا کرسکتا ہے، تو کیسے؟ 

 
رانہ مدد حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتا/سکتی ہوں؟اسکول  اگر میرے نوجوان بچے کو کوئی سنگین مسئلہ درپیش ہو اور مجھے مدد درکار ہو، تو میں پیشہ و. 17

اس کی کس طرح مدد کرسکتا ہے؟کیا کمیونٹی ایجنسی مدد کرے گی؟کون سی ایجنسی مدد کرے گی؟



 

 

 ہائی اسکول سے گریجویشن کے لوازمات
 ریجینٹس ڈپلومہ  مضامین 

 " مالحظہ کریں( A)نیچے نوٹ " 
 ساتھ                ریجینٹس ڈپلومہ ایڈوانسڈ ڈیجگنیشن کے 

 " مالحظہ کریں( B)نیچے نوٹ " 

 انگریزی
 سماجی مطالعات کی 

 ریاضی
 سائنس

 فنون جمیلہ و پرفارمنگ آرٹس
 جسمانی تعلیم 

 صحت 
 عالمی زبانیں

 
 
 

CTE )کریئر اور تکنیکی تعلیم 
 یا فنون

 منتخبات 
 

مکمل لوازمات کے بارے میں جاننے کے لیے ڈسٹرکٹ  
 ویب سائٹ سے رجوع کریں کی 

 ریجنٹس 1کریڈٹس +  4
 ریجنٹس 1کریڈٹس +  4
 ریاضی ریجنٹس 1کریڈٹس +  3
 ریجنٹس 1کریڈٹس +  3
 کریڈٹ   1
 سال(  4کریڈٹس )  2

 کریڈٹ  0.5
 کریڈٹ  1

 
 
 

 کریڈٹس ) اقل ترین( 3.5
مجموعی مطلوبہ                                     

 کریڈٹس ) اقل ترین(  22

 ریجنٹس 1کریڈٹس +  4
 ریجنٹس 1کریڈٹس +  4
 ریجنٹس 3کریڈٹس +  3
 کریڈٹس + ایل ایریجنٹس اور فزیکل سیٹنگ 3
 کریڈٹ  1
 سال(  4کریڈٹس )  2

 کریڈٹ  0.5
 کریڈٹس )عالمی زبان( + مقامی امتحان  3
(FLACS  )کا امتحان 

 فنون یا5میں  CTEکریڈٹ عالمی زبان +  1یا 
 کریڈٹس ) اقل ترین( 1.5

 مجموعی مطلوبہ 
 کریڈٹس ) اقل ترین(  22

 

 : گریجویشن کے راستے A : 4+1نوٹ 

انگلش ریجنٹس کا امتحان، ریاضی کا  : تقاضا کرتی ہے جو یہ ہیں ریاست نیو یارک طلبہ وطالبات سے ریجنٹس کے پانچ امتحانات دینے کا 
ریجنٹس کے امتحانات میں ۔ ، عالمی زبانیں، انسانی علوم یا آرٹس پاتھ ویز کی تکمیلCTE، STEMریجنٹس، سماجی علوم کا ریجینٹس، سائنس ریجنٹس اور 

 ۔  یا اس سے بہتر اسکور درکار ہوتا ہے 65کامیابی کے لیے 

   : Bنوٹ 

پاتھ ویز ٹو گریجویشن کے اختیارات بھی استعمال   1+4ایڈوانسڈ ڈیجگنیشن کے ساتھ ریجنٹس ڈپلومہ حاصل کرنے والے طلبہ وطالبات کے پاس 
  ،CTE، STEMیا اس سے بہتر اسکور کرنے ہوں گے اور ان کے پاس  65ایسے طلبہ وطالبات کو سات ریجنٹس امتحانات میں ۔ میں النے کا موقع ہوتا ہے

اس سے ایڈوانسڈ ڈیجگنیشن کے ساتھ ریجنٹس ڈپلومہ حاصل  ۔ عالمی زبانیں انسانی علوم یا آرٹس میں سے کسی ایک میں اضافی امتحان دینے اختیار ہوتا ہے
 ۔ کرنے کے لیے درکار کل آٹھ امتحانات ہوجائیں گے

،  STEM، عالمی زبانیں، CTEفیصد اسکور حاصل کرکے اور  90کوئی طالب/طالبہ ڈپلومہ کے لیے درکار تمام ریجنٹس امتحانات میں اوسطاً  
ہ حاصل کر  انسانی علوم یا آرٹس میں ایک اضافی ریجنٹس کا امتحان دے کر آنرس کے ساتھ ریجنٹس ڈپلومہ یا ایڈوانسڈ ڈیجگنیشن مع آنرس ریجنٹس ڈپلوم 

   ۔ سکتا/سکتی ہے

میں اور اس کے مابعد نویں گریڈ میں داخل ہوئے ہیں اور جو ریاضی اور/یا سائنس میں ایڈوانسڈ  2009وہ طلبہ وطالبات جو پہلی بار ستمبر  
یا اس سے بہتر اسکور سے، ریاضی  85ڈیجگنیشن کے ساتھ ریجنٹس ڈپلومہ کے لیے تمام کورس ورک اور امتحان کے لوازمات پورے کرتے ہیں، اور جو 

یشن کے ساتھ  یں تین ابتدائی سطح کے ریجنٹس امتحانات اور/یا  سائنس میں تین ابتدائی سطح کے ریجنٹس امتحانات پاس کرتے ہیں، انہیں ایڈوانسڈ ڈیجگن م
 ۔  ہےریجنٹس ڈپلومہ حاصل ہوگا،  ڈپلومہ پر تشریحی نوٹ کے ساتھ جو قابل اطالق طور پر ریاضی اور/یا سائنس میں ماسٹری کو ظاہر کرتا 

 ۔  یا اس سے بہتر اسکور حاصل کیا ہونا چاہیے 65ریجنٹس امتحان کے اسکور کو اپیل کرنے کے لیے طلبہ وطالبات کو سابقہ چار امتحانات میں  

براہ کرم اپنی ساالنہ ۔ منصوبے والے طلبہ وطالبات کے گریجویشن کے لوازمات میں ترمیم ہو سکتی ہے 504یا  IEP: براہ کرم، یہ نوٹ کرلیں 

ڈپلومہ/ اسناد کے لوازمات کے بارے میں مزید معلومات کورس کی پیشکش سے متعلق تازہ  ۔ میٹنگ میں اس طرح کی معلومات کی درخواست کریں
 ۔  پر دستیاب ہیںwww.vschsd.orgاطالعات میں موجود ہیں، جو  

 طلبہ وطالبات ٹکنالوجی کی پڑھائی کے معیارات کو یا تو ٹیکنالوجی کی تعلیم کا کورس کرکے یا ریاضی اور/یا سائنس کے ساتھ ٹکنالوجی کے 
ٹکنالوجی کی تعلیم میں ابتدائی سطح کے کورس کو سائنس یا ریاضی میں لیکن دونوں میں نہیں، کریڈٹ کی  ۔  مربوط کورس کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں

۔  فنون جمیلہ اور پرفارمنگ آرٹس میں رقص، موسیقی، تھیٹر اور ویژوئل آرٹس شامل ہو سکتے ہیں۔ تیسری یونٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے
 ۔  کریڈٹ ہونا ضروری ہے 1طلبہ کو چھوڑ کر، تمام طلبہ وطالبات کے پاس عالمی زبانوں کا پڑھائی کے خصوصی درجہ یافتہ کچھ 

 ۔ ، گائیڈینس کے سیکشن سے رجوع کریں (www.vschsd.orgگریجویشن کے لوازمات کی مکمل فہرست کے لیے ڈسٹرکٹ کی ویب سائٹ ) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vschsd.org/


 

 

 کی ورک شیٹس 8-7گریڈ 
طالب /طالبہ کی دلچسپیوں اور ضروریات ۔ منصوبہ بنانے کے لیے اس شیٹ کو گائیڈ الئن کے طور پر استعمال کریںاپنے جونیئر ہائی پروگرام کا 

 ۔ کی بناء پر انفرادی پروگرام مختلف ہو سکتے ہیں

 
 

 مضامین 
 

 مطلوبہ کورسز 
 

 اہم معلومات 
 

 ویں  7

 گریڈ 

 

 ویں  8

 گریڈ 

 

 انگریزی
 

2 
 

NYS  8اور  7کی گریڈ ELA کا امتحان 
  

 

 سماجی علوم 
 

2 
 

  

 
 ریاضیات 

 
2 

 
NYS  کے ریاضی کا  8اور  7کی گریڈ

کی  NISامتحان )ایکسلریٹیڈ طلبہ وطالبات 

میں   8کے ریاضی کے بجائے گریڈ  8گریڈ 

 الجبرا ریجنٹس کا امتحان دیں گے( 

  

 

 سائنس 
 

2 

 

NYS  کے سائنس کا امتحان   8کی گریڈ

)ایکسلریٹیڈ طلبہ وطالبات یہ امتحان نہیں دیتے ہیں  

اس کے بجائے وہ لیونگ انوائرنمنٹ ریجنٹس کا  –

 ۔ 8امتحان دیتے ہیں( سائنس 

  

 

 جسمانی 

 تعلیم 

 

2 

  1/2سال میں 
 کریڈٹ

   

    1/2 صحت 

 عالمی زبانیں 
 

2 

   

 فنون

 

 
1/2 

 فن

  

پرفارمنک میوزک )بینڈ، کورس،  موسیقی،  1/2 موسیقی
 آرکسٹرا(

  

کریئر اور 

 تکنیکی تعلیم 

 

1 

 گھریلو اور کریئر کی مہارتیں

 انجینئرنک ٹیکنالوجی 

 جونیئر ورچوئل انٹرپرائز 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 کی ورک شیٹس  12-9گریڈ 
 ۔  استعمال کریںاپنے چار سالہ پروگرام کا منصوبہ بنانے کے لیے اس شیٹ کو گائیڈ الئن کے طور پر 

 سال میں کم از کم چھ کریڈٹس کے ساتھ جسمانی تعلیم  : مطلوبہ

 

 ریجنٹس  مطلوبہ کریڈٹس  مضامین 
 ویں  9

 گریڈ 

 ویں  10

 گریڈ 

 ویں  11

 گریڈ 

 ویں  12

 گریڈ 

 4 انگریزی
 انگریزی میں ریجنٹس 

 زبان کے فنون

    

 سماجی

 علوم
4 

 عالمی تاریخ* 
 امریکی تاریخ* 

 *اس شعبے میں ایک ریجنٹس  
 ۔  مطلوب ہے

    

 3 ریاضیات 

 الجبرا 
 جیومیٹری 

 IIالجبرا 
 *اس شعبے میں ایک ریجنٹس 

 ۔  مطلوب ہے
 

    

 3 سائنس 

لیونگ انوائرنمنٹ                      

 ارتھ سائنس                        کیمیاء 
*اس شعبے میں ایک ریجنٹس امتحان 

 مطلوب ہے

    

 جسمانی 
 تعلیم 

2 
  1/2سال میں 

 کریڈٹ

 ریاست کے مطلوبہ 
 سال( 4کورسز ) 

    

 ½  صحت 
 ریاست کے مطلوبہ 

 کورسز

    

 1 عالمی زبانیں 

ایڈوانسڈ ریجنٹس ڈپلومہ کے لیے یا  

ریجنٹس ڈپلومہ پاتھ وے کو مکمل  

کرنے کے لیے عالمی زبان کی چیک 

 کا امتحان درکار ہے  Bپوائنٹ  

 

   

 فن اور/یا 
 موسیقی

1  
    

 کاروبار کی

 تعلیم 

 حسب انتخاب 

 یا تسلسل 
 

    

FACS 
 حسب انتخاب 

 یا تسلسل 
 

    

 ٹیکنالوجی 
 حسب انتخاب 

 تسلسل یا 
 

    

کریئر کی تیاری  

 کےپروگرامس 

 حسب انتخاب 

 یا تسلسل 
 

    

 ڈپلومہ 

 کے لوازمات 

22 

 اقل ترین 

     

۔  مالحظہ کریں Aپر  نوٹ   8پاتھ وے کے سلسلے میں صفحہ    1 + 4* براہ کرم گریجویشن کے 



 

 

 ویلی اسٹریم
 

 2024 –2023ڈسٹرکٹ کے طلبہ کی کورس لسٹ کا انڈیکس  
 

کچھ کورس لیولز کو  ۔ دیگر تمام  پورے سال کے کورسز ہیں ۔ ( دوہریے اندراج کے کورسز** ) ۔ سے نشان زد  کیا گیا ہے  (*)سمسٹر کورسز کو ستارے کی عالمت 

ACC    ایکسلریٹیڈ( یا(AP    کالج کی سطح کا ایک کورس جس کے نتیجے میں قومی امتحان ہوتا ہے جو کالج کریڈٹ کا باعث ہو سکتا ہے( کے    -)ایڈوانسڈ پلیسمنٹ

 ۔ باقی تمام ریجنٹس کی سطح کے مجموعے ہیں ۔ ذریعے نشان زد کیا گیا ہے

 
 C289 اے پی کمپیوٹر سائنس اے    ( 19فن    )صفحہ  

 C286 اے پی کمپیوٹر سائنس پرنسپلز  *A761 ایڈوانسڈ کمپیوٹر آرٹ 

 B535 سرٹیفکیشن  MOSکمپیوٹر فار بزنس/ *A762 ایڈوانسڈ ڈرائنگ اور پینٹنگ 
 C282 کمپیوٹر پروگرامنگ  *A764 ایڈوانسڈ فوٹوگرافی

  (  36انگریزی )صفحہ   *A736 ایڈورٹائزنگ ڈیزائن 

 E061 کمپوزیشناے پی زبان اور  A738 ڈی آرٹ اور ڈیزائن2اے پی 

 E071 اے پی ادب اور کمپوزیشن A769-2 ڈی آرٹ اور ڈیزائن3اے پی 

 E077 تخلیقی مضمون نگاری  A769 اے پی ڈرائنگ

 E013 7انگریزی   *A748 کارٹون سازی اور انیمیشن

 E021 اے 8انگریزی   *A682 سیرامکس 

 E023 8انگریزی   *A760 کمپیوٹر فار ایڈورٹائزنگ اینڈ ڈیزائن 
 E031 اے  1انگریزی   *A752 1ڈرائنگ اور پینٹنگ 

 E033 1انگریزی   *A744 فیشن 

 X001 اے آئی ایس  1انگریزی   A720/A721 7/8مڈل اسکول آرٹ 

 E041 اے  2انگریزی   *A756 1فوٹوگرافی 

 E043 2انگریزی   *A758 مجسمہ سازی 

 E053 3انگریزی   A733 اسٹوڈیو ان آرٹ 

 E063 4انگریزی   *A770 انٹرنیٹویب ڈیزائن اور 

 *E084 ایتھکس    (23اے پی کیپسٹون پروگرام )صفحہ

 *E075 فلم سے تعارف  E082 اے پی تحقیق 

 *E074 ڈیجیٹل جنریشن : صحافت E081 اے پی سیمینار

 *E090 2صحافت   (  26کاروبار کی تعلیم )صفحہ 

 *E083 شعور سازی بذریعہ ادب  *B554 بزنس منیجمنٹ 

 *E072 پبلک اسپیکنگ *B531 کریئر اور منی منیجمنٹ 

 E920/M920 کی تیاری انگریزی/ریاضی B551** SAT کالج اکاؤنٹنگ

 *E085 1تھیئٹر  **B567 کالج بزنس الء 

  (  39انگریزی بحیثیت نئی زبان            )صفحہ  **B559 کالج مارکیٹنگ 

 /ENL100/ENL201-2 این ایل جے ایچ/ایس ایچ انٹرنگ/ایمرجنگای  B535 سرٹیفکیشن  MOSکمپیوٹر فار بزنس/
ENL300 

 /ENL101/ENL202 ای این ایل جے ایچ/ایس ایچ ایمرجنگ/ٹرانزیشننگ  *B562 سرمایہ کاری کے مبادی
ENL300-1/ENL300-2 

 /ENL102I/ENL203I ٹرانزیشننگ/ایکسپنڈنگای این ایل جے ایچ/ایس ایچ  *B560 انٹرنیٹ سیلز اور انٹرپرینیورشپ 
ENL302I 

 ENL200-1/ENL200-2 ای این ایل جے ایچ/ایس ایچ انٹرنگ/ایمرجنگ لٹریسی **B557 اسپورٹس اور انٹرٹینمنٹ مارکیٹنگ

Sports Marketing B558* ای این ایل ایس ایچ کمانڈنگ سیمینار ENL204I/E303I 

  (  64غیر نصابی/ہم نصابی               سرگرمیاں )صفحہ  B561 ورچوئل انٹرپرائز

  (  28خاندان اور صارفین                  کے علوم )صفحہ   (  31کریئر کی تیاری                    کے پروگرام )صفحہ  

 *B531 کریئر اور منی منیجمنٹ  I AUTO0021آٹوموٹیو ٹیکنالوجی 

 ** *F577 101تعلیمات میں کریئر  II AUTO0022آٹوموٹیو ٹیکنالوجی 

 ** *F578 102تعلیمات میں کریئر  *B531 کریئر اور منی منیجمنٹ 

 ** *F598 بہبودی اطفال اور علم نفسیات  V600 1تجارتی غذائیں 

 *F576 1لباس اور فیشن  V605 2تجارتی غذائیں 

 *F596 2لباس اور فیشن  V650 1کاسمیٹولوجی 
 *F572 غذاء اور تغذیہ V660 2کاسمیٹولوجی 

 *F582 غذاء کی تیاری اور تغذیہ I MEDAS021میڈیکل اسسٹنگ 

 *F584 گورمیٹ فوڈز  II MEDAS0022میڈیکل اسسٹنگ 

 *F588 انسانی ترقی I NURAS021نرس اسسٹنگ  

 *F574 غذائیں عالمی اور عالقائی  II NURAS0022نرس اسسٹنگ 

  ( 40صحت کی تعلیم )صفحہ    (  34کمپیوٹر کے علوم )صفحہ  

 *H824 جونیئر ہائی  -ہیلتھ  *C284 ایڈوانسڈ کمپیوٹر پروگرامنگ 

 *H834*/H835 سینیئر ہائی  -ہیلتھ   

 S185 اے پی علم نفسیات  ( 44ریاضیات )صفحہ 

 *S362 علم فلکیات  M231 اے سی سی    Iالجبرا 

 *S358 طبی تکنیکات-حیاتیاتی I M233الجبرا 

 S341 کیمیاء اے سی سی  M234 الجبرا لیب 

 



 

 

 S353 کیمیاء M235 اے سی سی   IIالجبرا 

 S331 ارتھ سائنس اے سی سی  II M236الجبرا 

 S343 ارتھ سائنس   M236S لیب   IIالجبرا 

 S396 انجینئرنگ ڈیزائن  M271 اے پی کیلکولس اے بی

 *S368 ماحولیاتی امور  M273 کیلکولس بی سی اے پی 

 *S395 فورنسکس  M262 اے پی پری کیلکولس 

 S345 سائنس کے اساسیات  M275 اے پی شماریات 

 *S342 ہیومن اناٹومی اور فزیالوجی **M264 کالج کی ریاضیات

 S321 لیونگ انوائرنمنٹ اے سی سی  M228 ریاضی کی اساسیات

 S333 لیونگ انوائرنمنٹ  M242 جیومیٹری

 *S348 بحری حیاتیات M241 جیومیٹری اے سی سی 

 S363 فزکس  M248 جیومیٹری  لیب 

 S313 7سائنس  M232 متوسط الجبرا 

 S323 8سائنس  M213 7ریاضیات 

 **S391/392/393/394 10،11،12، 9سائنس کی تحقیق  M223 8ریاضیات 

   M267 ریاضی اور مالیاتی موضوعات

  ( 59سماجی علوم )صفحہ  **M266 پری کیلکولس 

SAT  کی تیاری کی ریاضی/انگریزی M920/E920 افریقی امریکی تاریخ SS186 

 ** *SS166 امریکہ )عالمی جنگ دوم تا حال(  (  25مڈل اسکول سی ٹی ای )صفحہ  

 SS151 اے پی  امریکی تاریخ F527 گھریلو اور کریئر کی مہارتیں

 SS141 اے پی  یوروپی تاریخ  F627 انجینئرنک ٹیکنالوجی 

 SS160 اے پی انسانی جغرافیہ B500 جے وی انٹرپرائز بزنس اور انٹرپرینیورشپ 

 SS185 اے پی علم نفسیات A723 جے وی انٹرپرائز گرافک اور ٹیکنیکل آرٹس

 SS161 اے پی امریکی حکومت اور سیاست   ( 48موسیقی   )صفحہ  

 SS142 اے پی  عالمی تاریخ MU797 میوزک تھیوری اے پی 

 B571 فوجداری انصاف MU707 7بینڈ  

 *SS138 موجودہ عالمی مسائل MU708 8بینڈ  

 ** *SS172 معاشیات  MU709 9بینڈ  

 SS133 1عالمی تاریخ اور جغرافیہ  MU702 12-10بینڈ  

 SS143 2عالمی تاریخ اور جغرافیہ  MU727 7کورس 

 *SS180 امریکی کثیر ثقافتی تاریخ  MU728 8کورس 

 *SS168 حکومت میں شمولیت  MU729 10-9کورس  

 *SS184 علم نفسیات MU730 12-10کورس  

 SS113 7سماجی علوم  *MU798 الیکٹرانک اور کمپیوٹر میوزک

 SS121 اے 8سماجی علوم   *MU799 ارینجنگالیکٹرانک اور کمپیوٹر کمپوزیشن اور 

 SS123 8سماجی علوم  MU794 گٹار کی تکنیک

 SS132 اے 9سماجی علوم   MU715 (  7) 7/8مڈل اسکول میوزک 

 *SS178 سماجیات  MU716 ( 8) 7/8مڈل اسکول میوزک 
 *SS182 طلبہ و طالبات اور قانون  MU717 7آرکسٹرا   

 SS153 تاریخ اور حکومت امریکی  MU718 8آرکسٹرا   

 SS187 امریکی خواتین کی تاریخ  MU719 12-9آرکسٹرا   

 تکنیکی تعلیم   (  51پرفارمنگ آرٹس صفحہ  
  (30)صفحہ 

 

 *F654 آرکیٹیکچرل ڈرائنگ PA794 اداکاری 

 *F652 کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن اور ڈرائنگ PA796 رقص

 *F634 ڈیزائن اور بلڈنگ ٹیکنالوجی  PA804 804، پی اے 803، پی اے802، پی اے801پی اے        4-1موومنٹ 

 *S397 اسٹیم PA798 میوزیکل تھیئٹر

 *F644 ٹیکنیکل ڈرائنگ PA792 تھیئٹر آرٹس 

 *F658 ویڈیو ٹیکنالوجی  PA799 تھیئٹر پروڈکشن 

  (  41عالمی زبانیں  )صفحہ   (  53جسمانی کی تعلیم )صفحہ 

 L421 جاپانی  PE807 8-7جسمانی تعلیم 

  1لیول  PE809 10-9جسمانی تعلیم 

 L433 ہسپانوی  PE811 12-11جسمانی تعلیم 

 L439 اطالوی  PE810 جسمانی تعلیم ایچ ایس  

 L435 فرانسیسی PE806 لیڈرشپ 

  1.1لیول  PE813 صحتمندی اور تندرستی 

 L413 ہسپانوی   ( 54سائنس   )صفحہ  

 L415 فرانسیسی S381 اے پی حیاتیات

 L419 اطالوی  S351 اے پی کیمیاء 

  1.2لیول  S361 اے پی ماحولیاتی سائنس  

 L423 ہسپانوی  S371 اے پی فزکس 

    (41عالمی زبانیں  )صفحہ 

   L425 فرانسیسی

   L429 اطالوی 



 

 

    2لیول 
   L443 ہسپانوی 

   L445 فرانسیسی
   L449 اطالوی 

   L448 2/3ہسپانوی  
    3لیول 

   L453 ہسپانوی 
   L455 فرانسیسی
   L459 اطالوی 

    4لیول 
   L463 ہسپانوی 

   L465 فرانسیسی
   L469 اطالوی 

   L463A اے سی سی ہسپانوی 4لیول 
    کالج لیول 
   **L473 ہسپانوی 

   **L475 فرانسیسی
   **L479 اطالوی 

    اے پی زبان و ثقافت 
   L483 ہسپانوی 

   L485 فرانسیسی
   L489 اطالوی 

   L493 اے پی لٹریچر ہسپانوی 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 گروپ اے 
l  سیرامکس 
lکمپیوٹر فار ایڈورٹائزنگ 

 اور ڈیزائن
l تخلیقی دستکاریاں 
l  1فوٹوگرافی 
l مجسمہ سازی 
l کارٹون سازی اور انیمیشن 
l ویب ڈیزائن 

 اسٹوڈیو ان آرٹ 
 یہ کورس  

دیگر تمام آرٹ  
کورسز    کے لیے  

 مطلوبہ ہے۔ 

l  ایڈوانسڈ 
 فوٹوگرافی

l  ایڈوانسڈ 
 کمپیوٹر آرٹ 

l ایڈوانسڈ ڈرائنگ 
 اور پینٹنگ 

 منتخبات اساسیات مبادیات
ایڈوانسڈ 
 الیکٹیوز

آرٹ/لیب کا آزادانہ 
 مطالعہ

براہ کرم پیشگی شرائط  
اور ضوابط کے لیے  
کورس کی تفصیل  

 دیکھیں 

th9 گریڈ اسٹوڈیو آرٹ 

 ڈرائنگ ٹریک
 

 

 ڈرائنگ اور       گرافکس: 
آرٹ اور  پینٹنگ       )

th10 
 گریڈ

ایڈوانسڈ 
 فوٹوگرافی/گرافکس

th11 
 گریڈ

th12 
 گریڈ

2D ڈیزائن ٹریک 
 

 
 

ٹریک دو ششماہی کورسز کا  ہر 
ہے جو پورے سال کے لیے  

ایک دوسرے سے متصل طے  
سمسٹر کے    1شدہ ہیں۔ہر کورس 

اختیاری کورس کے طور پر  
 بھی دستیاب ہوگا۔

ایڈوانسڈ ڈرائنگ اور 
 پینٹنگ

کے   APسشماہی کورسز جو 
" کے توسیعی  PRE-APشعبہ "

 ہیں۔سیکشن پر مرکوز ہوتے 

 اے پی ڈرائنگ
 

  APمثالی طور پر ہر ٹریک اپنے 
سیکشن کو بحال رکھنے کے قابل ہو  
گا جس میں کورس کا فوکس ارتکاز  

 ہو۔

 آرٹ  2Dاے پی 
 اور ڈیزائن

تجربہ   l مڈل اسکول آرٹ  ایڈوانس  کا  آرٹ 
لوگوں  ان  پر  طور  بنیادی 
میں  آرٹ  جو  لیے  کے 

 تسلسل کے خواہاں ہیں۔ 
آزادانہ   اکثر  طلبہ وطالبات 
میں  آرٹ  پر  طور 
لیتے   دلچسپیاں  خصوصی 

 ہیں۔ 

آرٹ                  3Dاے پی 
 اور ڈیزائن

 

 مجسمہ سازی
 

 سیرامکس
 

 

 ( Art) فن
 

  
  

     

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 پلیسمنٹ اسٹوڈیو آرٹ کی سکوینسنگ ایڈوانسڈ 
 

 
 

   
 
 
 

   
    

 

 
 
 

 گروپ بی 
l  ایڈورٹائزنگ ڈیزائن 
lفیشن 
l  1ڈرائنگ اور پینٹنگ 
l  گرافکس 
l لباس اور فیشن 

  2Dگرافکس: )

 آرٹ اور ڈیزائن(  
فوٹو           

1 



 

 

  فن کی تدریس سے طلبہ وطالبات کو اپنے تخلیقی تصورات کو فروغ دینے، اپنے خیاالت کو استعمال کرنے اور اپنے خیاالت کے اظہار کے ذریعے
فن کی مشق سے شعوری پڑھائی کے تجربات فراہم ہوتے ہیں اور جمالیاتی ترقی کی حوصلہ افزائی  ۔ کرنے کا باضابطہ تعلیمی موقع فراہم ہوتا ہےاطمینان حاصل 

ئد باآلخر پیشہ  فن کے مطالعہ کے فوا۔ کامیابی پر فخر محسوس کرنے کے مواقع بہم پہنچا کر، فن کا مطالعہ ذاتی قدر کے تصورات میں اضافہ کرتا ہے۔ ہوتی ہے
فنون جمیلہ کا پس منظر رکھنا فیشن، تشہیر اور  ۔ ورانہ اختیارات اور/یا فنون کے ساتھ بامعنی غیر پیشہ ورانہ وابستگی کی شکل میں محسوس کیے جا سکتے ہیں

طالبات کے لیے ایک الزمی چیز ہے جو فن کے ذریعے  اسٹوڈیو ان آرٹ ان طلبہ و ۔ فوٹو گرافی میں دلچسپی رکھنے والے طلبہ وطالبات کے لیے قیمتی ثابت ہوتا ہے
فن میں ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے کے واسطے، طالب/طالبہ کو ڈرائنگ  ۔ اپنے فنون جمیلہ کے لوازمات کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں

   ۔ اور ایڈوانسڈ ڈرائنگ و پینٹنگ دونوں کو مکمل کرنا چاہیے 1وپینٹنگ 

 

 مڈل اسکول آرٹ 

کے فن کے   6فن میں انٹرمیڈیٹ کورس کا ایک تعارف نامہ کنڈرگارٹن تا  
تجربے، ایم ایس آرٹ پر مبنی اور اس کی پیروی کرکے ساتویں وآٹھویں 
گریڈ کے تمام طلبہ وطالبات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو فن میں ذاتی  

اظہار کے ذریعہ تاثرات، میڈیا کی صالحیت کے بارے میں آگاہی، اور  
   ۔ م کرتا ہےانفرادی بصیرتوں اور تخلیقی صالحیتوں کو فروغ دینے کا کا

فن کے اصول وعناصر کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے طلبہ  
وطالبات کو مختلف فنکاروں اور ان کے اسلوبوں سے متعارف کرایا  

مختلف ذرائع ابالغ کے استعمال سے حاصل ہونے والے تجربے ۔ جائے گا 
کو پروان چڑھاتے ہوئے ان کی تخلیقی اور اظہاری صالحیت کو وسعت  

مشموالت کے بڑے شعبے ڈرائنگ،  ۔  جہ مرکوز کی جائے گیدینے پر تو
پینٹنگ، رنگ، ڈیزائن، کمپوزیشن، فن کی تاریخ اور تعمیر سے متعلق  

اس کالس کو ساتویں اور/یا آٹھویں گریڈ میں منتخب کیا جاسکتا ہے  ۔ ہیں
 ۔  اور اس سے مڈل اسکول کے آرٹ کریڈٹ کی لزومیت پوری ہوتی ہے

 
 اسٹوڈیو ان آرٹ 

یو ان آرٹ ایک سالہ کورس ہے جس سے ریاست نیویارک کے  اسٹوڈ
یہ اساسی کورس ہے جس سے  ۔ گریجویشن کی لزومیت پوری ہوتی ہے

اس کے  ۔  اظہار کے بہت سے طریقے دریافت کرنے کا موقع فراہم ہوگا
  3Dمشموالت کے شعبوں میں ڈیزائن کے عناصر، ڈرائنگ، پینٹنگ، 

تمام  ۔ اور آرٹ کی تاریخ شامل ہےمیڈیا کو بروئے کار النے کا تجربہ 
طلبہ وطالبات سے کورس کے کریڈٹ کے لیے پروجیکٹ کے لوازمات  

یہ کورس فن کے دیگر تمام کورسز کے لیے  ۔ کو پورا کرنا مطلوب ہوگا
 ۔  الزمی شرط ہے

 
 اسٹوڈیو ان آرٹ : سال( پیشگی شرط  1/2ایڈورٹائزنگ ڈیزائن )

خواہش رکھنے والے طالب/طالبہ کے  ایڈورٹائزنگ آرٹ میں کریئر کی 
لیے تیار کردہ ایڈورٹائزنگ ڈیزائن کا کورس ایڈورٹائزنگ کے شعبے  

سے وابستہ خصوصی فنکارانہ مسائل پیش کرکے تخلیقی سوچ کو  
کورس کے مشموالت میں لے آؤٹ  ۔ تحریک دینے کی کوشش کرتا ہے

ڈکٹ  اور رینڈرنگ کی تکنیک، تخلیقی صالحیتوں کی ترقی، کوئی پرو
فروخت کرنے کا نفسیاتی طریقہ اور فیلڈ میں کمپیوٹر کا استعمال شامل  

 ۔  ہے

 
اسٹوڈیو : سال(                                       پیشگی شرط  1/2فیشن )
 ان آرٹ

فیشن میں دریافت ہوتی ہے اور اس کا تعلق انسانی ڈھانچہ کے نقش اور اسے  
پہنان  لباس  اور  کرنے  حفاظت  والے  سنوارنے،  ہونے  استعمال  لیے  کے  ے 

یہ کورس فیشن کی دنیا کے مختلف پہلوؤں کا تعارف  ۔  مختلف طریقوں سے ہے
کی تعمیر، رنگ کا   D-3اس میں فیشن کی تاریخ، ٹیکسٹائل ڈیزائن،    ۔  ہے

اختراعیت اور اصلیت پر ۔  استعمال اور کمپیوٹر ڈیزائن کے مواد شامل ہیں

 ۔  زور دیا جاتا ہے 
 

 سال(   1/2اور انیمیشن )کارٹون سازی 
 اسٹوڈیو ان آرٹ : پیشگی شرط

یہ سمسٹر پر محیط کورس طلبہ وطالبات کو کارٹون سازی اور اینیمیشن کے  
ادارتی/سیاسی کارٹون بنانے، کارٹون ۔ فن اور سائنس سے متعارف کراتا ہے 

وضع کرنے،  کارٹون کی شکل میں چیزیں تیار کرنے، اشتہارات میں کارٹون 
کارٹون مجسمے بنانے سے  D-3استعمال کرنے، کردار تخلیق کرنے اور 

طلبہ وطالبات کو کارٹونسٹ کی حیثیت سے اپنی صالحیتوں کو سمجھنے اور 
اس میں روایتی مہارتوں کے ساتھ ۔ ی ہےان کو پروان چڑھانے میں مدد ملت

طلبہ وطالبات اصلی ۔  ہی کمپیوٹر اینیمیشن کی مہارت بھی پیدا کی جاتی ہے
اینیمیشن فلم پیش کرنے کے لیے اینیمیشن سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا  

   ۔ استعمال کرتے ہیں 

 
 سال(    1/2) 1ڈرائنک اور پینٹنگ 

 اسٹوڈیو ان آرٹ : پیشگی شرط

فن کے سنجیدہ طالب/طالبہ کے لیے اختیاری کورس  1ڈرائنگ اور پینٹنگ  
اس میں تنوع اور سمت دونوں  ۔ ہے جو اسٹوڈیو آرٹ کی توسیعی شکل ہے 

۔ فراہم ہوتے ہیں، نقطہ نظر کو وسعت ملتی ہے، اور ذاتی طرز پیدا ہوتا ہے
اس کورس میں ساخت، فگر، اسٹیل الئف، وغیرہ سے مزید روشناسی کے  

ساتھ، اسکیچ بک، کمپوزیشن، ڈرائنگ )تمام میڈیا(، اور پینٹنگ )تمام میڈیا( 
کے لیے تجویز کردہ پیشگی   1ر پینٹنگ  ڈرائنگ او  2اسٹوڈیو ۔  شامل ہیں
 ۔  شرط ہے

 
 سال(    1/2ایڈوانسڈ ڈرائنگ اور پینٹنگ )

 1ڈرائنگ اور پینٹنگ :  کی پیشگی شرط

پانی اور ایکریلک میڈیا کے استعمال سے انفرادی خیاالت کی تصویر کشی 
ایڈوانسڈ  ۔  میں دلچسپی رکھنے والے فن کے طلبہ وطالبات کے لیے ہے

نٹنگ سے ساختہ، سہ جہتی پینٹنگز کے تئیں سخت اور نرم ڈرائنگ اور پی
اس سے  ۔ رخی تاثرات پر زور دے کر پینٹنگ کی مہارتیں پیدا ہوتی ہیں

طالب/طالبہ کو عصری فن اور فنکاروں کا علم حاصل کرنے میں مدد ملتی 
مشموالت کے شعبوں میں کمپوزیشن، اسکیچ بک، نوٹ بک، اور انفرادی ۔ ہے

 ۔  اری شامل ہےپروجیکٹ کی تی

 
اسٹوڈیو : سال(                                 پیشگی شرط 1/2) 1فوٹوگرافی 

 ان آرٹ

یہ اختیاری کورس کیمرہ کے آپریشن، ڈیجیٹل فوٹوگرافی اور فوٹوشاپ، نیز 
مشموالت اس کے ۔ سیاہ وسفید رنگت کی تیاری اور پرنٹنگ پر مرکوز ہے 

  ۔ میں پکچر کمپوزیشن، جمالیاتی معرفت اور فوٹو گرافی کی تاریخ شامل ہے
۔  یہ پرزور مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہر طالب/طالبہ کے پاس اپنا کیمرہ ہو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوٹوگرافی  : سال(                   پیشگی شرط  1/2ایڈوانسڈ فوٹوگرافی )

یہ کورس ان طلبہ وطالبات کو زیادہ نفیس اور جدید پروگرام فراہم کرنے 1
اور اسٹوڈیو آرٹ مکمل   1کے لیے تیار کیا گیا ہے جنہوں نے فوٹوگرافی 

گرافک کے اثرات، تکنیکی مہارت، اور میڈیم میں ذاتی اظہار پر  ۔ کرلیا ہے 
 ۔  زور دیا جاتا ہے 

 

                                  سال(                 1/2) مجسمہ سازی  
یہ کورس اسٹوڈیو ان آرٹ                                         : پیشگی شرط

جہتی طور پر ظاہر کرنے میں دلچسپی رکھنے   3مجسمہ سازی اور خود کو 
مجسمہ سازی کا کورس تاریخی تیاری کی   ۔ والے طلبہ وطالبات کے لیے ہے

۔  سازی کے ہنر سے واقفیت پر بھی زور دیتا ہے ستائش اور عصری مجسمہ
اس کورس کے اہم شعبوں میں فنکشنل اور غیر عملی ڈھانچہ، میڈیا، تعمیری 



 

 

 ۔ صالحیت اور فنشنگ تکنیک شامل ہیں

 

سال(                                                  پیشگی    1/2) سیرامکس
اس کورس کا                         اسٹوڈیو ان آرٹ                   : شرط

مقصد طلبہ وطالبات کو مٹی سے چیزوں کو بنانے کے لیے استعمال  
اختراعیت اور اصلیت پر زور  ۔  ہونے والی تکنیکوں سے واقف کرانا ہے

کورس کے مشموالت میں برتن اور مجسمہ سازی کے لیے  ۔ دیا جاتا ہے
 ۔  ڈیکوریٹنگ اور گلیزنگتعمیراتی تکنیک شامل ہیں، بشمول 

 

سال(                                                                   1/2ویب ڈیزائن اور                                انٹرنیٹ )
اسٹوڈیو ان آرٹ                                                     : پیشگی شرط

لڈ وائڈ ویب پر بہتر ویب صفحات کو  اس کورس میں، طلبہ وطالبات ور
ڈیزائن کرنے کے جمالیاتی اور تکنیکی چیلنجوں کے بارے میں تازہ  

طلبہ وطالبات کو ورلڈ وائڈ ویب اور  ۔ سمجھ بوجھ حاصل کریں گے 
کچھ ۔ انٹرنیٹ کے ساتھ اس کے رشتے سے متعلق رائے بھی حاصل ہوگی

کا   HTML : پڑھائے جانے والے موضوعات اور مہارتیں یہ ہیں
استعمال، تحقیق کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال، ڈیجیٹل فوٹو گرافی کا کام  

کرنا، اسکینرز اور گرافکس میں مہارت حاصل کرنا، حرکت پذیر تحائف  
جیسے ویب براؤزر اور گرافکس سافٹ   Painterاور   Pagemillبنانا،  

ل کے  سمسٹر کے کام کی تکمیل طلبہ کے اسکو۔ ویئر کا استعمال سیکھنا 
اس شعبے میں بدلتی ہوئی  ۔ لیے ویب سائٹ ڈیزائن کرنے سے ہوگی

ٹیکنالوجی کی عکاسی کرنے کے لیے اس کورس کو مسلسل اپ ڈیٹ کیا  
 ۔  جائے گا 

 

سال(                               1/2کمپیوٹر فار ایڈورٹائزنگ                      اینڈ ڈیزائن )
کمپیوٹر فار                              اسٹوڈیو ان آرٹ     : پیشگی شرط

ایڈورٹائزنگ اینڈ ڈیزائن ایک سمسٹر واال فن کا اختیاری کورس ہے جس  
میں طالب/طالبہ کو فن اور ڈیزائن کے لیے تخلیقی ٹول کے طور پر 

تازہ اور صنعت کی  ۔ کمپیوٹر استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے
، پوزر، اور پیج 3Dفوٹوشاپ، برائس سطح کا سافٹ ویئر جیسے پینٹر، 

میکر کا استعمال کرنے واال  یہ کورس گرافک ڈیزائن کی جدید دنیا میں  
کمپیوٹر کے بہت طرح کے استعمال کا ایک بہترین تعارفی سروے کی  

اس کے پروجیکٹس میں نقاشی، پینٹنگ، ایڈورٹائزنگ  ۔  حیثیت رکھتا ہے
فن میں آگے بڑھنے والے  ۔ گرافکس شامل ہیں 3Dڈیزائن، اینیمیشن اور  

طلبہ وطالبات کے لیے، یہ واضح رہنا چاہیے کہ آج کل زیادہ تر کمرشیل  
آرٹ کے عہدوں پر مالزمت کے لیے کمپیوٹر کی معلومات کی ضرورت  

 ۔  ہوتی ہے

 

ویب ڈیزائن اور  :  وٹر آرٹ                     پیشگی شرطایڈوانسڈ کمپی
کے ایسے تمام طلبہ وطالبات کے لیے   12-11یہ کورس گریڈ انٹرنیٹ 

ہے جو ویب ڈیزائن اور انٹرنیٹ اور/یا کمپیوٹر فار ایڈورٹائزنگ اینڈ  
 ۔  ڈیزائن کا ایک سمسٹر مکمل کرچکے ہیں

 

لبات کو تخلیقی اعتبار سے  ایڈوانسڈ کمپیوٹر آرٹ کا ہدف ان طلبہ وطا
چیلنج دینا ہے جو اسپیشالئزیشن کے شعبے کے ایسے پروجیکٹس میں  
آگے بڑھنا چاہتے ہیں جنہیں وہ آزادانہ طور پر، اور اپنے مدرس کے  

پروجیکٹس سے بیک  ۔  ذریعہ تفویض کردہ دونوں شکل میں انجام دیں گے
ان کی کمپیوٹر وقت طلبہ وطالبات کی فنکارانہ وژن آگے بڑھے گی اور 

آرٹ کی مہارتوں، تکنیکوں نیز ڈیجیٹل آرٹ بنانے کے لیے دستیاب ٹولز  
 ۔  کے علم میں اضافہ ہوگا

 

کورس کے اختتام پر معائنہ کے لیے تمام کاموں کو طالب/طالبہ کے  
طلبہ وطالبات کو وظائف کے  ۔ انفرادی پورٹ فولیو میں مرتب کیا جائے گا

ام کی نمائش کے لیے دستیاب دیگر مواقع  مسابقوں، آرٹ شوز اور اپنے ک
 ۔  میں شرکت کرنے کی ترغیب دی جائے گی

 

اس کے عالوہ، کورس میں اہم "تخلیقی مسئلے" کی شکل میں ایک حتمی  
یہ مثالی طور پر پورے  ۔  پروجیکٹ ہوگا جسے طال/طالبہ کو حل کرنا ہوگا
 ۔  سمسٹر میں ان کے حاصل کردہ علم کا نتیجہ ہوگا

 

                                                           2اور  1 لیب/انڈیپنڈینٹ اسٹڈی آرٹ 

سال(                                                                     پیشگی   1/2)
یہ دونوں ایک سمسٹر کے ایڈوانسڈ کورسز ہیں جن استاذ کی سفارش  : شرط

رٹ میں خصوصی دلچسپی حاصل کرنے کے مواقع میں طلبہ وطالبات کو آ
ہر آرٹ لیب  کے کورس کے لیے اختیاری سمسٹر کے  ۔  فراہم ہوتے ہیں

بنیادی طور پر ۔ کورسز میں سے ایک  بطور الزمی شرط موجود ہونا چاہیے
یہ کورسز فن کے ان طلبہ وطالبات کے لیے بنائے گئے ہیں جو فن میں  

سے انتہائی حوصلہ مند اور ہونہار  ان کورسز ۔ تسلسل کے خواہاں ہیں
طالب/طالبہ کو تفصیل سے اور/یا آزادانہ مطالعہ کی بنیاد پر فن کی  

طالب/طالبہ  ۔ خصوصی دلچسپیاں حاصل کرنے کا موقع بھی فراہم ہوتا ہے
اپنے ہائی اسکول کریئر کے دوران آرٹ لیب کے دو سمسٹر سے زیادہ کا 

ہر آرٹ لیب کا تعلق آرٹ پروگرام   منتخب کردہ ۔ انتخاب نہیں کر سکتا ہے
کسی طالب/طالبہ کو آرٹ کے ایک پہلو   ۔ کے مختلف پہلو سے ہونا چاہیے 

 ۔  سے متعلق دو آرٹ لیب منتخب کرنے کی اجازت نہیں ہے 

 

 آرٹ میں ایڈوانسڈ پلیسمنٹ 

 آرٹ اور ڈیزائن 2Dاے پی  •
 اے پی ڈرائنگ  •
 آرٹ اور ڈیزائن 3Dاے پی  •

 
اے پی کا امتحان کالج بورڈ کو مندرجہ ذیل تین مواد اسٹوڈیو آرٹ کے لیے 

کے شعبوں میں سے کسی ایک میں پورٹ فولیو جمع کرنے پر مشتمل ہوتا 
   ۔  جہتی ڈیزائن-3جہتی ڈیزائن، یا  -2ڈرائنگ،   : ہے

 
 
 

نشان بنانے کے تمام روایتی "کالسیکی" طریقوں جیسے پنسل،   : ڈرائنگ
 ۔ چارکول، پینٹنگ وغیرہ کو محیط ہے

 
2D یہ زیادہ تر ڈیزائن کے عناصر اور اصول سے تعامل   : آرٹ اور ڈیزائن

رکھتا ہے، اور حاالنکہ ڈیزائن روایتی ڈرائنگ کے طریقوں کو استعمال  
یٹل تصویریں، فوٹوشاپ، روایتی  کرکے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ڈیج

فوٹو گرافی، کوالج وغیرہ جیسے وسائل کی ایک وسیع رینج بھی میسر ہوتی 
اس فرق کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تمام ڈرائنگ فطری   ۔  ہے

 ۔ ڈیزائن ڈرائنگ نہیں ہوتے ہیں 2Dڈیزائن ہوتی ہے، لیکن تمام  2Dطور پر 
 

3D مجسمہ، سیرامکس، اور "چلن میں" موجود کوئی    : آرٹ اور ڈیزائن
پورٹ فولیو میں کوالٹی سیکشن کے لیے طالب/طالبہ   ۔ دوسرا ڈیزائن ہوتا ہے 

کو حقیقی کاموں کے بجائے انفرادی مجسموں کے متعدد مناظر بھیجنے کی 
 ۔  ضرورت ہے

 
اس بات سے قطع نظر کہ طالب/طالبہ کس پورٹ فولیو کا انتخاب کرتا/کرتی 

 :  ہے، پورٹ فولیو کے تقاضے اور فارمیٹ بنیادی طور پر یہ ہوتے ہیں
 

 :  وڈنٹ پورٹ فولیو کے لوازمات کا ایک مختصر خاکہ درج ذیل ہےاسٹ
 

پورٹ فولیو کے تین حصے ایسے ہیں جنہیں متعدد قارئین کے ذریعہ ایک 
چوبیس تصاویر جمع کرائی ۔  دوسرے سے آزادانہ طور پر گریڈ کیا جاتا ہے

جاتی ہیں جن میں نصف کنسنٹریشن سیکشن میں اور باقی نصف بریڈتھ  
چونکہ کنسنٹریشن سیکشن میں تفصیلی  ۔ سیکشن میں جمع کرائی جاتی ہیں

شارٹس کی اجازت ہے لیکن برڈتھ سیکشن میں یہ اجازت نہیں ملتی ہے،  
انفرادی کاموں کا ذمہ دار ہوتا   24سے   22کوئی بھی طالب/طالبہ آرٹ کے 

 ۔  ہے
 

 ۔  گیا ہےمندرجہ ذیل تفصیل کو براہ راست کالج بورڈ کی ویب سائٹ سے لیا 
 

کنسنٹریشن سیکشن میں طلبہ وطالبات کو کسی خاص ڈیزائن  : کنسنٹریشن
  12اس کو  ۔  کے تصور کی گہرائی سے ایکسپلوریشن دکھایا جاتا ہے

تصاویر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جن میں سے کچھ کاموں کی  
کام کی فنکارانہ کامیابی کے عالوہ اس کے مربوط   ۔ تفصیالت ہو سکتی ہیں



 

 

 ۔  خیال اور ترقی پر زور ہوتا ہے
 

بریڈتھ سیکشن میں تجربہ کاری کی رینج اور ڈرائنگ میں  : بریڈتھ
تصاویر کے طور پر پیش کیا جاتا   12اس کو ۔ تجربے ظاہر کیا جاتا ہے

ے  اس کوالٹی ک۔ ہے، جن میں سے ہر ایک مختلف کام کو دکھاتی ہے
عالوہ، ہر کام کو اس درجے پر اسکور کیا جاتا ہے جس پر یہ حقیقی  

 ۔  شکل میں ڈرائنگ کے مختلف طریقوں کو ظاہر کرتا ہے
 

اس سیکشن میں طلبہ وطالبات ایسے پانچ کام جمع کرتے ہیں جو  : کوالٹی
کوالٹی سیکشن کے لیے  ۔ ان کی امتیازی کارکردگی کا مظہر ہوتے ہیں

والے پانچ کام طالب/طالبہ کے کنسنٹریشن سیکشن  منتخب کیے جانے 
اور/یا بریڈتھ سیکشن سے آ سکتے ہیں، لیکن انہیں بعینہ ایسا ہی کرنا  

وہ متعلقہ کاموں کا مجموعہ، غیر متعلقہ کاموں کا  ۔ ضروری نہیں ہے
 ۔  مجموعہ، یا متعلقہ اور غیر متعلقہ کاموں کا مجموعہ ہو سکتے ہیں

 

  



 

 

th10 گریڈ 

 سیمیناراے پی 
 

 اے پی کیپسٹون پروگرام
  

کالج بورڈ کا ایک اختراعی پروگرام ہے جو طلبہ وطالبات کو آزادانہ تحقیق، باہمی تعاون پر مبنی ٹیم ورک، اور کمیونیکیشن کی ایسی     کیپسٹون  پی  اے
  -اے پی سیمینار اور اے پی تحقیق    -مہارتوں سے لیس کرتا ہے جن کی کالجوں میں بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے۔اے پی کیپسٹون کو دو اے پی کورسز  

اساس پر بنایا گیا ہے اور اسے دیگر اے پی کورسز کے ذریعے فراہم کردہ گہرائی سے، مخصوص مضمون سے متعلق مطالعہ کی تکمیل کرنے اور   کی
اس میں اضافہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔اے پی کیپسٹون کے نصاب سے متعدد زاویوں سے موضوعات کی سخت چھان بین کے ذریعے جانچ،  

 ن، اور کتابت کی مہارتوں کو فروغ دیا جاتا ہے۔ تحقیق، تعاو
 

   ہے: مشتمل پر کورسز   ذیل مندرجہ  پروگرام کیپسٹون پی اے
 

تحریری  سیمینار  پی  اے • کی  طالب/طالبہ  اور  ہے  ہوتی  فراہم  مشق  مستقل  کی  بین  چھان  کی  مسائل  سے  زاویوں  متعدد  میں  سیمینار  پی  اے   :
شواہد پر مبنی مباحثے تیار کر سکیں، بات چیت کر سکیں اور ان کا دفاع کر سکیں۔طلبہ وطالبات کو درستگی  صالحیتوں کو ابھارا جاتا ہے تاکہ وہ 

ی اور  اور اختصار کے ساتھ معلومات جمع کرنے اور ان کا تجزیہ کرنے کا اہل بنایا جاتا ہے اور ٹیم پروجیکٹ و پریزنٹیشن، انفرادی مضمون نگار
 کے ذریعے انہیں جانچا جاتا ہے۔  پریزنٹیشن، اور تحریری امتحان

 

: اے پی تحقیق میں، طلبہ وطالبات علمی تعلیمی مقالہ تیار کرنے اور اس کا دفاع کرنے کے واسطے آزادانہ تحقیق کرنے کے لیے  تحقیق  پی   اے •
یمی موضوع، قضیہ، یا انفرادی  ضروری مہارتیں اور ڈسپلین تیار کرتے ہیں۔اے پی کیپسٹون میں شامل اس دوسرے کورس سے طلبہ وطالبات کو تعل

  دلچسپی کے مسئلے کو گہرائی سے دریافت کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس تفتیش کے ذریعے، طلبہ وطالبات یک سالہ زیر رہنمائی اور تحقیق پر 

الفاظ پر مشتمل علمی مقالہ،   5,000مبنی تفتیش تیار کرتے ہیں، اس کا منصوبہ بناتے ہیں اور اس کو انجام دیتے ہیں۔کورس کے نتیجے میں تقریباً  

 پریزنٹیشن، ادائیگی، یا نمائش اور اس کا زبانی دفاع ہوتا ہے۔ 
 

 طالب/طالبہ کی اپنی پسند کے اے پی کورسز۔ •
 

ویں گریڈ میں اے پی تحقیق کا انتخاب کرتے ہیں۔اے پی  12ویں یا  11ویں گریڈ میں اے پی سیمینار منتخب کرتے ہیں، جس کے بعد  10طلبہ وطالبات  

یا اس سے زیادہ کا اسکور حاصل کرنے والے طلبہ وطالبات کو اے   3سیمینار اور اے پی تحقیق میں نیز اپنی پسند کے چار اضافی اے پی امتحانات میں 

 پی کیپسٹون ڈپلومہ ملے گا۔ 

 
 

 

 

 



 

 

  

یا اس سے زیادہ کا اسکور حاصل کرنے والے طلبہ وطالبات کو اے پی   3طور پر، اے پی سیمینار اور اے پی تحقیق میں متبادل 

 سیمینار اور ریسرچ سرٹیفکیٹ ملے گا جس میں ان کی کالج لیول کی تعلیمی اور تحقیقی مہارتوں کے حصول کی نشاندہی ہوگی۔ 

 

 

 اے پی کیپسٹون  سیمینار

 

کے انگریزی کریڈٹ کے لیے کوالیفائی کرنے والے اس اساسی کورس میں، طلبہ وطالبات کے اندر تنقیدی سوچ کی مہارتیں   10گریڈ  

پیدا ہوں گی جن سے مختلف زاویوں سے آزادانہ طور پر سوچنے اور مسائل کا تجزیہ کرنے کی صالحیت فروغ پائے گی۔طلبہ  

کے دوران ان کی ترسیلی مہارت کو تقویت ملے گی۔طلبہ وطالبات متعدد زاویوں    وطالبات کے آزادانہ تحقیق کرنے اور پیش کرنے 

سے کسی مسئلے پر غور کرنا، بحث کی خوبیوں کا اندازہ لگانا، اور منطقی، و مبنی بر حقیقت فیصلے کرنا سیکھیں گے۔وہ مختلف  

افت کریں گے، حل پیش کریں گے، دالئل تیار وسائل و ذرائع کو بروئے کار التے ہوئے سوال پوچھیں گے، تحقیق کریں گے، دری 

کریں گے، باہم اشتراک کریں گے اور مراسلت کریں گے۔کورس کے دوران، طلبہ وطالبات ایک ٹیم پروجیکٹ، انفرادی مقالہ اور  

ء پر مبنی  پریزنٹیشن مکمل کریں گے، اور تحریری اے پی امتحان دیں گے۔اے پی کیپسٹون سیمینا کے امتحان کا اسکور تینوں اجزا

کے معیاری اسکور کی اسکیل پر اس کی رپورٹ بنتی ہے۔اے پی کیپسٹون سیمینار مکمل کرنے والے طلبہ وطالبات    5-1ہوتا ہے اور  

 ویں گریڈ میں کیپسٹون تحقیق کا انتخاب کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ 12ویں یا 11کو 



 

 

 تکنیکی تعلیمکریئر اور  
 

VSCHSD  رین میں قائم کیریئر اور تکنیکی تعلیم کا شعبہ کاروباری تعلیم، خاندان اور صارفین کے علوم اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کے شعبوں میں جدید ت
تیاری مہیا کراتا ہے جو مالزمت کے مقام پر    مزید برآں، کمرشیل فوڈ اور کاسمیٹولوجی کا شعبہ کیریئر کی  ۔  تعلیم/حقیقی دنیا کے پڑھائی کے تجربات پیش کرتا ہے

   ۔ ان پروگراموں کا تفصیلی بیان کیرئیر کی تیاری کے پروگرام کی سرخی والے سیکشن میں موجود ہے ۔ کامیابی کا باعث بنتے ہیں
 

اس طرح کے پروگرام کے نتیجے میں ایسے    ۔  ہےہمارا ہر پروگرام طلبہ پر مرکوز بامعنی تعلیمی ماحول میں علمی اور تکنیکی تدریس کی بنیاد فراہم کرتا  
ہمارا  ۔  کرتے ہیں  طلبہ وطالبات پیدا ہوتے ہیں جو پہلے سے آراستہ بہترین مواصالتی صالحیت، مسئلے حل کرنے اور تخلیقی/ اختراعی سوچ کی مہارت کا مظاہرہ

کیریئر اور  ۔ ی تعلیم کی قدر اور اہمیت کو تسلیم کرنے میں سرخیل رہا ہےڈسٹرکٹ طویل عرصے سے عملی لحاظ سے حقیقی دنیا کے کام کے تجربات پر مبنی سیاق
ہمارے  ۔ ہوتے ہیں تکنیکی تعلیم کے کورس سے ہمارے بہت سے طلبہ وطالبات کو اپنے جونیئر اور سینئر سالوں کی پڑھائی کے دوران انٹرنشپ کے اختیارات فراہم

لبات کو پوسٹ سیکنڈری کی تعلیم سے وابستہ کرتا ہے جس میں جونیئرز اور سینئرز کو اعلی درجے کی کالج  ہائی اسکول کے کورسز کا ایک سلسلہ اپنے طلبہ وطا
 ۔  کورسز سے گریجویشن کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں CTE۔ کی پوزیشن حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے 

 

 
 

 سی ٹی ای  - مڈل اسکول 
 

 

 

 سال(    1/2مہارتیں )گھریلو اور کریئر کی 

خاندان،  وطالبات  طلبہ  سے  کورس  کے  مہارتوں  کی  کریئر  اور  گھریلو 
اسکول اور کمیونٹی کے افراد، صارفین، گھر کے منتظمین اور روزی روٹی 
کمانے والے کی حیثیت سے اپنی موجودہ اور مستقبل کی ذمہ داریوں کو 

طلبہ وطالبات کو تعمیری اس کا مقصد  ۔   پورا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں 
سوچ، صحیح فیصلے کرنے، مسائل کو حل کرنے اور وسائل کا نظم کرنے  

ریاست کے ذریعہ الزمی قرار دیے جانے والے اس مڈل   ۔  کی تعلیم دینا ہے
اسکول کورس کو چار عملی مہارتوں اور دس مواد کے موضوعات پر منظم 

 ۔  کیا گیا ہے

 

 سال(    1/2انجینئرنک ٹیکنالوجی )

طلبہ  ۔   یہ کورس مسائل کے حل کے لیے عملی نظام پر مبنی طریقہ ہے
لیے     STEMوطالبات نظاموں، آالت اور مصنوعات کو سمجھنے کے 

:  اس اہم شعبوں میں یہ شامل ہیں  ۔  کے اصولوں کو بروئے کار التے ہیں
تکنیکی مسائل کو حل کرنے کے لیے انجینئرنگ    :  ( انجینئرنگ ڈیزائن1

حقیقی دنیا کے تجربات    :  ( تکنیکی نظام2ا استعمال کرنا؛  کے پروسیسز ک
میں تکنیکی علم اور پروسیسز کا اطالق کرکے تنقیدی سوچ کی مہارتوں 

ڈیزائننگ، ماڈلنگ، پروسیسنگ    :  ( کمپیوٹر ٹیکنالوجی3کو فروغ دینا؛  
انفارمیشن، کمیونیکیشنز، اور سسٹمز کنٹرول کے لیے کمپیوٹر سسٹمز اور 

یہ آٹھویں گریڈ کے تمام طلبہ وطالبات کے لیے  ۔  کوڈنگ کا استعمال کرنا
 ۔  ریاست کی طرف سے الزمی کورس ہے

 
 بزنس اور انٹرپرینیورشپ : جونیئر ورچوئل انٹرپرائز

ویں گریڈ کے طلبہ وطالبات کو اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے  8یہ کورس  
ساتھ ایک ایسے کاروبار کو شروع کرنے اور اس کا نظم کرنے چیلنج  
۔  سونپتا ہے جو حقیقی کاروبار کے افعال اور مطالبات کے مشابہ ہوتا ہے

طلبہ وطالبات کسی کمپنی میں مالزمین کا کردار سنبھالتے ہیں، کاروبار  
اکاؤنٹنگ،    کے وسائل،  انسانی  فروخت،  )مارکیٹنگ،  شعبوں  مختلف 

مالیات، اور آئی ٹی( میں کام کرتے ہیں اور محکمہ جاتی کام کاج اور  
پروجیکٹس مکمل کرتے ہیں جن سے کمپنی کے اہداف کے لیے مددگار  

طلبہ وطالبات انفرادی طور پر اور ٹیم کی شکل میں ٹیکنالوجی،  ۔  ہوتے ہیں 
نے، مواصالتی، اور تنقیدی سوچ کی مہارتیں پیدا کرنے کے  مسئلہ حل کر

لیے کام کرتے ہیں، جس کے ذریعہ انہیں ہائی اسکول اور اس سے آگے  
 ۔ کی کامیابی کے لیے تیار کیا جاتا ہے 

 

 
 
 

 

 

 

 گرافک اور ٹیکنیکل آرٹس  : جونیئر ورچوئل انٹرپرائز

پیشہ   کاروباری/  اور  آرٹس  گرافک  سے  کورس  میں اس  سیاق  تجارتی 
ٹیکنالوجی ایپلی کیشنز کے استعمال پر مرکوز تازہ تجربات فراہم ہوتے ہیں اور 
یہ جونیئر ورچوئل انٹرپرائز کے تصورات کا باعث بنتے ہیں اور انہیں متعارف  

ہیں متعلق  ۔  کراتے  سے  دنیا  کی  وری  پیشہ  اور  کاروبار  کو  وطالبات  طلبہ 
کرایا جاتا ہے، جن کے لیے گرافک  ٹیکنالوجی کے منصوبوں سے متعارف  

ڈیزائن، ویب ڈیزائن، پریزنٹیشن سافٹ ویئر، ورڈ پروسیسنگ، اور اسپریڈ شیٹس  
اس کے اسباق اور سرگرمیاں ایسے منصوبوں کے  ۔  کی فہم درکار ہوتی ہے

کاروباری تھیم پر وضع کیے جاتے ہیں جن سے طلبہ وطالبات کی بصری فن  
ہوتی ہے اور ان کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے  کی مہارتوں کی حوصلہ افزائی  

کمپنی کا لوگو ڈیزائن کرنا، بزنس کارڈز اور لیٹر ہیڈز تیار کرنا، اور اشتہارات،  
بنانا  لیٹر  نیوز  اور  بینر  گرافکس،  ۔  بروشر،  کمپیوٹر  سے  پروجیکٹس  ان 

اور  صالحیت،  کی  کرنے  حل  مسئلہ  کمیونیکیشنز،  کیشنز،  ایپلی  ٹیکنالوجی 
 ۔ سوچ کی مہارتیں پیدا ہوتی ہیںتنقیدی  



 

 

 کاروبار کی تعلیم 
 

۔  یزائن کیا گیا ہے کاروبار کی تعلیم کا پروگرام ایک جامع کورس ہے اور ویلی اسٹریم کے طلبہ کی ذاتی، کالج اور کریئر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈ 
طلبہ وطالبات مستند تجربے کی شکل میں کمپیوٹر کا وسیع استعمال   ۔ ہائی اسکول کے بعد ہو تقریباً ہر کریئر میں استعمال کیا جائے گاحاصل کردہ علم کو خواہ کالج یا 

   ۔ کرتے ہیں 
 

 ۔  متعدد کورسز دستیاب ہیں ہائی اسکول کریڈٹ کے عالوہ کالج کریڈٹ کے لیے ۔ تمام طلبہ وطالبات کے لیے تمام کورسز بطور اختیاری پروگرام دستیاب ہیں
 

 ۔  یا زائد شعبوں کے کورس ورک کو مال کر دستیاب ہیں 2انٹر ڈسپلنری پروگرام دلچسپی کے  

 یونٹ کا پروگرام  5

 کریئر اور تکنیکی تعلیم کے ڈپلومہ کی توثیق
 

 کریئر اور منی منیجمنٹ 
 

 
 کمپوٹر برائے کاروبار 

 

 ایکاس کے عالوہ مندرجہ ذیل میں سے کوئی 
 

 کالج اکاؤنٹنگ

 بزنس الء 

 کالج مارکیٹنگ 

 ( 61فوجداری انصاف )صفحہ 
 

 اضافی یونٹس  2مندرجہ ذیل کلسٹرز میں سے کسی ایک سے 
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 سرمایہ کاری کے مبادی
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 بزنس منیجمنٹ 
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 کالج مارکیٹنگ 
 انٹرپرائزورچوئل 

 

 

 کریئر اور منی منیجمنٹ 
 سال(    1/2)

کیا پیسے کمانے اور اپنے پیسے کا نظم کرنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں؟ تو 
پھر کریئر اور منی منیجمنٹ کا کورس آپ کے لیے ہے!اس ایک سمسٹر کے  

کاری، اور آپ کے پیسے کا نظم  کورس میں مالیاتی مواقع، بچت اور سرمایہ  
طلبہ وطالبات ڈیمانڈ کے کریئر اور ۔  کرنے کے طریقوں کو دریافت کیا جائے گا

طلباہ وطالبات کو ایک    ۔  مستقبل میں ترقی کے امکانات کی نشاندہی کریں گے 
حیثیت سے   کی  ایک صارف  اور  ہوئے  رکھتے  برقرار  توازن  کا  بک  چیک 

عتوں میں متعدد کریئرز تالش کرنے کا  زندگی دریافت کرنے کے دوران صن
 ۔  سلسلے کے لیے درکار ہے CTEیہ تعارفی کورس تمام   ۔ موقع ملے گا

 
 سرٹیفکیشن   MOSکمپیوٹر فار بزنس/

MOS   سرٹیفیکیشن ایک عالمی سطح کا کورس ہے جسے مائیکروسافٹ آفس
طلبہ  ۔ کے سافٹ ویئر میں مہارت کی تصدیق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے

وطالبات سافٹ ویئر کو جانیں گے اور انہیں کورس میں پیش کیے جانے والے  
سرٹیفکیٹ کے امتحانات کو کامیابی سے مکمل کرنے پر مائیکروسافٹ آفس  

مول ورڈ، پاور پوائنٹ اور ایکسیل کی مہارت کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملے  بش
اس سے ایک قیمتی سند حاصل ہوتی ہے جسے اس بات کے ثبوت کے  ۔ گا

طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ کسی شخص کے پاس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹنگ کی 
ایسی مہارت ہے جو زیادہ نتیجہ خیز اور مؤثر طریقے سے کام کرنے کے 

طلبہ وطالبات ایسے کاروباری تصورات کو جانیں گے جو ۔ ے درکار ہےلی
   ۔ تمام کاروباروں میں مشترک ہیں

 
 
 
 

 
 کالج اکاؤنٹنگ

کیا اکاؤنٹنٹ بننے یا کاروبار کے لیے مالیات کا نظم کرنے میں دلچسپی  
 ہے؟طلبہ وطالبات اکاؤنٹنگ سائیکل کو جانیں گے اور ساتھ ہی کسی  

 
اس  ۔ تنظیم کے اندر درکار مختلف طرح کی مالیاتی رپورٹس تیار کریں گے

ہائی اسکول پروگرام میں کے عالوہ، کوئی جونیئر یا سینئر طالب/طالبہ کم ٹیوشن فیس کے 

 ۔  یونیورسٹی کے کالج کریڈٹ کے لیے درخواست دے سکتا/سکتی ہے

 
 سال(  1/2) بزنس منیجمنٹ

کیا قائدانہ کردار کی تالش میں دلچسپی رکھتے ہیں؟اس نصف سالہ کورس سے آپ  
ہوں گے  طلبہ وطالبات کو کالس روم میں قائدانہ کردار    ۔  کو تازہ منظرنامے مہیا 

اس کے موضوعات میں تحقیق اور ترقی، تعلقات عامہ،  ۔  اختیار کرنے کا موقع ملے گا
 ۔  مارکیٹنگ کی مہمات اور سوشل نیٹ ورکنگ شامل ہے 

 
 اسپورٹس اور انٹرٹینمنٹ مارکیٹنگ 

جائے گا اور وہ  طلبہ وطالبات کو مارکیٹنگ کے بنیادی کاموں سے متعارف کرایا  
کھیل یا تفریحی صنعت سے متعلق کسی    ۔  کاروباری حکمت عملیاں دریافت کریں گے

کھیلوں کی صنعت،  ۔  کاروبار کی تخلیق اور ترقی اس کورس کی مرکزی جھلک ہوگی
توثیق اور اسپانسر شپ کے درمیان کا تعلق بدلتے ہوئے کاروباری ماحول سے وابستہ  

ک۔  ہوگا مبنی  پر  سرگرمی  ہےیہ  سینئر  ۔  ورس  یا  جونیئر  کوئی  عالوہ،  کے  اس 
طالب/طالبہ کم ٹیوشن فیس کے ہائی اسکول پروگرام میں یونیورسٹی کے کالج کریڈٹ  

   ۔ کے لیے درخواست دے سکتا/سکتی ہے
 کالج بزنس الء 

  ۔ آج کی انتہائی تکنیکی اور پیچیدہ دنیا میں، قانون سے واقفیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے 
آپ قانون سے متعلق کریئر اختیار کرنے پر غور کر رہے ہوں یا آپ اپنے علم لہذا خواہ  

یہ کورس لوگوں کے  ۔  کو وسیع کرنا چاہیں، یہ کورس آپ کی دلچسپی کا باعث بنے گا 



 

 

لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وہ اپنی ذاتی، خاندانی اور پیشہ ورانہ زندگی میں قانون  
کاروباری قانون کے مطالعہ سے آپ کو قانون کا حقیقی احترام   ۔ کا سامنا کرتے ہیں

ہوگی حاصل  ستائش  قانون،    ۔  اور  فوجداری  اور  دیوانی  میں  موضوعات  کے  اس 
اس  ۔  معاہدے، ٹارٹس، جائیداد کے شعبے کی مالزمت، اور صارفین کا تحفظ شامل ہے

ائی اسکول پروگرام کے عالوہ، کوئی جونیئر یا سینئر طالب/طالبہ کم ٹیوشن فیس کے ہ
   ۔ میں یونیورسٹی کے کالج کریڈٹ کے لیے درخواست دے سکتا/سکتی ہے 

 
 سال(   1/2اسپورٹس مارکیٹنگ ) 

 کچھ نہیں :  پیشگی شرط

طلبہ وطالبات حقیقت رخی منصوبوں میں ملوث ہوتے ہیں جن میں مزاحیہ کھیل،  
ہیں ڈسپلے شامل  اور  اشتہارات  توجہ مرکوز کی  ۔  مارکیٹ ریسرچ،  پر  مارکیٹنگ 

فیلڈ ٹرپس سے عملی میدان   ۔ جائے گی کیونکہ اس کا تعلق کھیلوں کی دنیا سے ہے
ہوگا فراہم  تجربہ  کورس   1/2یہ     ۔  اضافی  مشتمل  پر  سمسٹر  ایک  والے  کریڈٹ 

کریڈٹ والے پورے   1اسپورٹس انٹرٹینمنٹ مارکیٹنگ کی جگہ لے گا، جو فی الحال  
   ۔ سال پر مشتمل اختیاری کورس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے 

 
انٹرپرینیورشپ                      پیشگی شرط                      کچھ نہیں                     :  انٹرنیٹ سیلز اور 

 سال(  1/2)
اس کورس کو انٹرنیٹ سیلز، سروس اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھنے والے طلبہ 

اس کورس میں انٹرنیٹ مارکیٹنگ، آن الئن   ۔  وطالبات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے 
اور   مرچنٹ سروسز،  سلوک،  خریداروں کے طرز  برقراری،  کی  کسٹمر سروس 

انٹرنیٹ کا کاروبار   ۔  س کے موضوعات پر توجہ مرکوز ہوگیموجودہ انٹرنیٹ کامر
نیز، ای کامرس کے طور پر "نشان  ۔ تیار کرنے کے پروسیس پر زور دیا جائے گا 

  ۔ زد"  یہ کورس النگ آئلینڈ کے بہت سے ہائی اسکول میں مقبولیت حاصل کررہا ہے
مارکیٹنگ   اس ½ کریڈٹ والے ایک سمسٹر پر مشتمل اختیاری کورس کو اسپورٹس 

   ۔ کے ساتھ مال کر منتخب کیا جانا ہے
 

 کالج مارکیٹنگ 
 کچھ نہیں :  پیشگی شرط

کالج کی سطح کے اس مارکیٹنگ کورس کے ذریعہ طلبہ وطالبات کو مارکیٹنگ کے  
طلبہ وطالبات مصنوعات اور خدمات کو تیار   ۔  پروسیس سے متعارف کرایا جاتا ہے 

منڈیوں کو استعمال کرنے پر توجہ  کرنے اور النچ کرنے کے واسطے ہدف کی 
اس میں قیمتوں کے تعین، فروغ اور تقسیم کی حکمت عملیوں پر   ۔  مرکوز کریں گے

زور دیا جائے گا ایسے دستیاب مستند پروجیکٹس میں شرکت کرتے ہوئے جن میں 
وطال  اور طلبہ  ڈیزائن  مہارتوں،  کی  حل  کے  مسائل  صالحیتوں،  تخلیقی  اپنی  بات 

مارکیٹ کے اختراعی صالحیتوں اور نئے خیاالت کو کاروباری دنیا میں استعمال  
اس کورس کا ہدف وہ طلبہ وطالبات ہیں جو کالج میں بزنس کے کورس    ۔  کریں گے

سینئر طالب/طالبہ کم اس کے عالوہ، کوئی جونیئر یا    ۔  لینے پر غور کر رہے ہیں
لیے   کالج کریڈٹ کے  یونیورسٹی کے  میں  پروگرام  اسکول  ہائی  فیس کے  ٹیوشن 

 ۔  درخواست دے سکتا/سکتی ہے
 

 ورچوئل انٹرپرائز 
ویں گریڈ کے وہ طلبہ طالبات جنہوں نے بزنس میں 12ویں اور  11:  پیشگی شرط

 ایک کریڈٹ مکمل کرلیا ہے  
ورچوئل انٹرپرائز ایک مشابہ کاروبار ہے جو طلبہ وطالبات کے ذریعہ استاد/سہولت  

اس    ۔  کار اور کاروباری پارٹنر کی رہنمائی میں سیٹ کیا جاتا ہے اور چالیا جاتا ہے 
کاروباری ماحول میں، دفتری ماحول میں مالزم   پروگرام سے طلبہ وطالبات کو مشابہ

کاروبار کے مختلف    ۔  ہونے کے تمام پہلوؤں کا تجربہ کرنے کی اجازت ملتی ہے
تقسیم،  پیداوار،  تیاری،  کی  مصنوعات  اکاؤنٹنگ،  وسائل،  انسانی  میں  پہلوؤں 

کام کے مقام کی اس نقالی سے طلبہ وطالبات     ۔  مارکیٹنگ اور فروخت شامل ہوں گے
یہ سمجھنے پر قادر ہوجاتے ہیں کہ مالزمین، ورک گروپ ٹیم، اور محکمے کس 
طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتے ہیں اور کمپنی کے مقصد کے لیے مل کر 

   ۔ کام کرتے ہیں
 گریڈ  th12یا  th11:  سال( پیشگی شرط1/2سرمایہ کاری کے مبادی )

 تجویز کردہ 
سرمایہ کاری کے مبادی سے طلبہ وطالبات کو سرمایہ کاری کے مختلف پہلوؤں کو 
بانڈز اور بچت   فنڈز،  دریافت کرنے کی اجازت ملے گی جن میں اسٹاک، میوچل 

اس کورس میں بچت، مالیات اور سرمایہ کاری کے بنیادی اصول   ۔  کھاتے شامل ہیں
اس میں پیسے کی موجودہ اور مستقبل کی قدر اور افراط زر کے   ۔  گے   شامل ہوں

طلبہ وطالبات اپنے مالیات علم میں مہارت   ۔  اثرات کے معیارات بھی شامل ہوں گے 
حاصل کرنے کے نتائج اور فوائد کی نشاندہی کرنے کے لیے معلومات کا تجزیہ 

کی ایک نقلی مسابقت    سرمایہ کاری   ۔  کریں گے اور ان کا عملی اطالق کریں گے
کا استعمال ذاتی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے کیا جائے گا تاکہ یہ تجزیہ اور دریافت کیا  

  ۔ جا سکے کہ سرمایہ کاری میں ہوشیاری سے فیصلے کیسے کیے جائیں



 

 

 خاندان اور صارفین کے علوم  
 

ذاتی، خاندانی اور پیشہ ورانہ زندگی میں کامیاب ہونے کی حکمت عملی تیار کرنے میں مدد  خاندان اور صارفین کے علوم سے متعلق کورسز نوجوانوں کو اپنی 

کار مواقع  کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جس میں انہیں مندرجہ ذیل کاموں کے لیے ضروری علم، ہنر، طرز سلوک اور طرز عمل کو فروغ دینے کے واسطے در

   : فراہم کیے جاتے ہیں

   ۔  خاندانوں کی زندگی بھر کی فالح و بہبود کو مضبوط بناناافراد اور  •

 ۔  خاندان، معاشرے، اور کام کے ماحول میں ذمہ دار شہری اور لیڈر بننا •

   ۔ تاحیات تغذیہ اور تندرستی کو فروغ دینا •

 ۔  افراد اور خاندانوں کی مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسائل کا نظم کرنا •

 ۔  انی اور مالزمت کے تقاضوں میں توازن برقرار رکھناذاتی، خاند •

 خاندان، معاشرے اور مالزمت کے متنوع ماحول کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تنقیدی اور تخلیقی سوچ کی   •

   ۔ مہارتیں استعمال کرنا

   ۔ کامیاب زندگی کا نظم، روزگار، اور کریئر کی ترقی •

 ۔  اور صارفین کی حیثیت سے مؤثر طور پر کام کرنا اشیاء اور خدمات کے فراہم کنندگان •

 ۔  انسانی قدر کی ستائش کرنا اور خاندان اور مالزمت کی زندگی میں اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرنا •

 
ربات پر زور دینے سے طلبہ  لیبارٹری اور کمیونٹی دونوں ماحولوں میں مستند تج  ۔  طلبہ وطالبات ذاتی ترقی اور کریئر کی تالش کے کورسز کر سکتے ہیں 

تک کے طلبہ وطالبات کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ ان کورسز کو بطور اختیاری یا کریئر    12سے    9گریڈ    ۔  وطالبات کو پڑھائی کے دلچسپ مواقع فراہم ہوتے ہیں

 ۔  اور تکنیکی تعلیمی پروگرام کے ضمن میں منتخب کریں
 

 یونٹ کا پروگرام  5
 

 منیجمنٹ کریئر اور منی 

 

غذاء اور تغذیہ کا کلسٹر          انسانی خدمات اور خاندان کے علوم           ٹیکسٹائل اور ڈیزائن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال(    1/2کریئر اور منی منیجمنٹ )

کیا پیسے کمانے اور اپنے پیسے کا نظم کرنے کا طریقہ جاننا  
چاہتے ہیں؟تو پھر کریئر اور منی منیجمنٹ کا کورس آپ کے  

مواقع، بچت  لیے ہے!اس ایک سمسٹر کے کورس میں مالیاتی 
اور سرمایہ کاری، اور آپ کے پیسے کا نظم کرنے کے طریقوں  

طلبہ وطالبات ڈیمانڈ کے کریئر اور  ۔ کو دریافت کیا جائے گا
طلباہ  ۔ مستقبل میں ترقی کے امکانات کی نشاندہی کریں گے

وطالبات کو ایک چیک بک کا توازن برقرار رکھتے ہوئے اور  
یافت کرنے کے دوران  ایک صارف کی حیثیت سے زندگی در

 ۔  صنعتوں میں متعدد کریئرز تالش کرنے کا موقع ملے گا

 

 سال(  1/2) غذاء کی اور تغذیہ 

اپنے بہت سے پسندیدہ پکوانوں سمیت غذائیت سے بھرپور  
خوراکوں کی منصوبہ بندی، تیاری اور تناول کے ذریعے کھانا  

  دانشمندی سے ۔ پکانے اور صحت مند رہنے کا طریقہ جانیں 
معیاری غذاء خریدنے اور غذاؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ  

کھانے کے مناسب آداب پر عمل کریں، ریستوراں میں   ۔ جانیں
  ۔ آرڈر اور ٹپ دینے کا طریقہ سیکھیں 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غذاء کو خوبصورتی سے پیش کرنے کا طریقہ سیکھیں، اور  
کلینری، فوڈ سائنس، اور غذائیت میں کریئر کے مواقع چھان بین  

کالس کے دورے کا تجربہ حاصل کریں جو پروگرام میں ۔ کریں
   ۔  شامل ہیں

 

 سال(   1/2عالمی اور عالقائی غذائیں)

دیگر ممالک اور ریاستہائے متحدہ کے عالقوں میں لوگوں کے  
کھانے، خاص اجناس اور رسوم و رواج کا مطالعہ کرتے ہوئے  

مشہور کالسک پکوان تیار کرکے اور نمونے اخذ کرکے عام  
سیاست، ثقافت، معاشیات، جغرافیہ    ۔ زندگی کے بارے میں جانیں

اور ماحولیات سے غذاؤں کے رشتے دریافت کرتے ہوئے  
نسلی ریستوراں،   ۔ کھانے کے نئے تجربات کا لطف اٹھائیں

مہمانوں کی پیشکش اور خصوصی تقریبات میں حصہ لینے کے  
   ۔ فیلڈ ٹرپس سے فائدہ اٹھائیں
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 غذاء کی اور تغذیہ 

 انسانی ترقی 

 1لباس اور فیشن  

 2لباس اور فیشن  

 



 

 

 سال(  1/2) تغذیہ غذاء کی تیاری اور 

ایسے ذائقے دار غذاء تیار ۔  صحت مند غذاء ہوگی، تو آپ کی خوشحالی ہوگی
کرنے کا طریقہ سیکھیں جو آپ کے جسم کے لیے بھی اچھی ہو!!اس بات کا 
پتہ لگائیں کہ کھانے کی تیاری کا آپ کے تغذیہ، صحت اور جسمانی تندرستی  

تعلق ہے کیا  کا    ۔  سے  تیار شدہ غذاؤں  کھانوں،  تازہ  تیار کردہ  پہلے  موازنہ 
آؤٹ فوڈز سے کریں صحت مند وزن   ۔  فاسٹ فوڈز اور ریستوراں اور ٹیک 

برقرار رکھنے کے لیے کھانے کا طریقہ سیکھیں اور اپنے جسم کو اچھی حالت  
پروجیکٹس، فیلڈ ٹرپس، گیسٹ    ۔  میں رکھنے کے لیے پکوانوں میں ترمیم کریں

فوڈ سروس، مہمان نوازی اور فوڈ سائنس    لیکچرز، اور نمائشوں کے ذریعے
   ۔ میں کریئر کے مواقع تالش کریں

 
 سال(    1/2)  گورمیٹ فوڈز  

کھانا پکانے کی ایسی مہارتیں تیار کریں جن سے آپ کے پسندیدہ مشہور شیف  
ہوگا مقابلہ  کا  ریستوراں  نفیس  پسندیدہ  ترین   ۔  یا  جدید  کی  تیارکرنے  غذاء 

تکنیکوں، نفیس اجناس اور خصوصی آالت کا استعمال کرکے نفیس پکوان تیار  
خاص مواقع کے لیے پکوان تیار    ۔  کرنے اور پیش کرنے کا طریقہ سیکھیں

لیب کے تجربات کے ذریعے ریستوراں کے نظم، فوڈ فوٹوگرافی، فوڈ    ۔  کریں
    ۔ کریئر دریافت کریںجرنلزم اور فوڈ اسٹائل سے متعلق 

 
 

 سال(   1/2انسانی ترقی   )
کیا آپ کے خیال میں نوعمری کے سال زندگی کا بہترین حصہ ہیں؟ اس کالس  
میں آپ ایسے بہت سے اور متنوع مسائل، فیصلے، اور چیلنجوں کو دریافت  

اس میں آپ صحت مند   ۔  کریں گے جن کا آج نوعمر افراد کو سامنا ہوتا ہے
دوستیاں قائم کرنے اور اپنے خاندان کے ساتھ بہتر طریقے سے    تعلقات اور

آپ مؤثر بات چیت کی مہارتوں کا   ۔  زندگی بسر کرنے کا طریقہ جانیں گے
مطالعہ کریں گے، تنازعات کے حل کی مہارتیں پیدا کریں گے، اور ایک مثبت  

انسانی    ۔  ذاتی تصور کی استواری پر مرکوز سرگرمیوں میں مشغول ہوں گے
فیلڈ ٹرپ اور مہمان مقررین   ۔  رقی سے متعلق کریئر دریافت کی جائے گی ت

 ۔  کے ذریعہ اس میدان میں تازہ ترین تحقیق پیش کی جاتی ہے
 

 سال(    2/ 1)               بہبودی اطفال اور علم نفسیات 

فہم حاصل کریں گے اور   اس کورس میں آپ بچوں کی نشوونما سے متعلق 
اب ارکان اور مستقبل کے والدین بننے کا طریقہ جانیں  خاندان کے زیادہ کامی 

اس میں آپ یہ دریافت کریں گے کہ ماقبل پیدائش سے  لے کر اسکول    ۔  گے
جسمانی،   بہترین  کیسے  جائے،  کی  مدد  کی  بچوں  طرح  کس  تک  عمر  کی 

جائیں کی  استوار  بنیادیں  فکری  اور  سماجی  مہمان   ۔  جذباتی،  اور  ٹرپ  فیلڈ 
بہبودی ۔  ہ اس میدان میں تازہ ترین تحقیق پیش کی جاتی ہےمقررین کے ذریع

اس کے عالوہ، مجموعی اوسط  ۔  اطفال سے متعلق کریئر دریافت کی جائے گی
+ والے جونیئر یا سینئر طالب/طالبہ ایڈیلفی یونیورسٹی کے تعاون سے بیک  80

اس میں کم ٹیوشن فیس وصول  ۔  کالج کریڈٹ حاصل کر سکتا/سکتی ہے  3وقت  
   ۔ کی جاتی ہے

 
 سال(  1/2) 1لباس اور فیشن 

کیا آپ فیشن، ڈیزائن، یا اپنے ملبوسات بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟اس کالس  
کے   ڈیزائن  کریں گے،  دریافت  کردار  کا  فیشن  میں  زندگیوں  ہماری  آپ  میں 

ارے میں جانیں گے، اور یہ مشاہدہ کریں گے کہ عالمی عناصر واصولوں کے ب
شہرت یافتہ ڈیزائنرز ان اصولوں کو رن وے اور ریٹیل اسٹائل تخلیق کرنے  

آپ پیٹرن کے استعمال اور ملبوسات سازی   ۔  میں کس طرح اطالق کرتے ہیں
 کے بنیادی کاموں کا تجربہ حاصل کریں گے  

.تازہ تجربات کے ذریعے چیلنج لیں اور فیشن   ۔  اور خود اپنے کپڑے بنائیں گے
انڈسٹری میں کریئر کے بارے میں بصیرتیں حاصل کرنے کے لیے فیلڈ ٹرپس  

اس کورس سے آرٹ گریجویشن کے تقاضے پورے ہوتے  ۔  میں شرکت کریں
   ۔ ہیں

 
 1لباس اور فیشن :  سال( پیشگی شرط 1/2)                        2لباس & فیشن 

ذاتی اسٹائل کا شعور پیدا کریں، فیشن کی تاریخ کے سلسلے میں اپنے علم کو 
وسعت دیں، اور شخصی اور فنکارانہ اظہار کے وسیلے کی شکل میں لباس کی  
سمجھ پیدا کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں!  مزید تفصیلی پیٹرن والے ڈیزائن کے 

رکے اور ان لباسوں کو دوبارہ ڈیزائن اور  استعمال سے اپنے لیے ملبوسات تیار ک
ذاتی نوعیت دے کر جو اپنے تعمیری ہنر کو وسیع کریں جن کے آپ پہلے سے  

مہمان مقررین، فیلڈ ٹرپس اور دستیاب پروجیکٹس سے کریئر کے    ۔  ہی مالک ہیں

   ۔ مواقع کے بارے میں جانیں
 

 سال(  1/2)   101تعلیمات میں کریئر 
ت، اور سماجیات کے شعبے میں کریئر کے بارے میں سوچ رہے  کیا آپ تعلیم، نفسیا

ہیں، یا فقط مستقبل میں والدین بننے کی خواہش کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے، تو آپ کو 
اس کورس میں متعلقہ انتظامی مہارتوں، نصاب، اسباق  ۔  اس کورس سے فائدہ ملے گا

کا مطالعہ کرنے کا    کے منصوبے اور موجودہ ترقیاتی نظریات سمیت تعلیمی شعبے 
طلبہ وطالبات اس میں پروگرام وضع کرتے ہیں اور وہ پری    ۔  موقع فراہم ہوتا ہے

اسکولی بچوں کے چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں شرکت کر سکتے ہیں یا کسی تعلیمی  
یہ تجویز کی جاتی ہے کہ اس    ۔  ادارے میں انٹرن کے طور پر کام کر سکتے ہیں

   ۔ وونما اور نفسیات کا کورس کیا جائےکورس سے پہلے بچوں کی نش
 

 سال( 1/2)   102تعلیمات میں کریئر 

 101تعلیمات میں کریئر : پیشگی شرط
کے تجربے میں اضافہ کرنے واال یہ ایڈوانسڈ کورس آپ    101تعلیمات میں کریئر  

اس میں کنٹیکسچوئل    ۔  کی دلچسپی کے تعلیمی شعبے میں انٹرن شپ پر مشتمل ہے
لرننگ کے مواقع بشمول انٹرنشپ، پری اسکول اور خصوصی پروگراموں کے نظم،  
کریئر رخی مواقع، اور فیلڈ ٹرپس کے ذریعے تعلیمی شعبے میں مختلف تخصصی  

 ۔  نظریات اور عملی طریقوں کو دریافت کریں



 

 

 تکنیکی تعلیم 

 
اس میں عملی طریقوں، مواد اور مصنوعات  ۔  تکنیکی تعلیم کے کورس مں طلبہ وطالبات اس پیہم بدلتی ہوئی تکنیکی دنیا کو دریافت کرتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں

اس شعبے میں ذاتی ترقی،    ۔  ڈیزائننگ، تعمیر اور تجربے کے ذریعے، طلبہ وطالبات اپنی انسانی استعداد پیدا  کرتے ہیں اور اپنے منفرد ڈیزائن تخلیق کرتے ہیںکی  

   ۔ مزید تعلیمی مطالعہ کی تیاری، اور مستقبل کے پیشہ ورانہ شعبے میں شمولیت کے لیے کورسز وضع کیے جاتے ہیں

 ۔  فن تعمیر، انجینئرنگ، پائیداری اور تعمیرات کے شعبوں میں کریئر کے لیے النچ پیڈ کی حیثیت رکھتا ہے یہ کورس

 
 

 سال(   1/2ٹیکنیکل ڈرائنگ   )

۔ یہ کورس ڈرائنگ کی بین االقوامی زبان کے تعارف کی حیثیت رکھتا ہے
لیٹرنگ، خاکہ نگاری، ایک اور دو رخی ڈرائنگ،  اس میں ٹولز/آالت، مواد،  

زاویہ سازی، سہ رخی ڈرائنگ اور کریئر کی دریافت کے موضوعات شامل 
   ۔ ہیں

یہ کورس نئے اور مختلف طریقوں سے چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ جاننے  
ہے مرکوز  وطالبات    ۔  پر  ہے!طلبہ  نہیں  درکار  صالحیت  فنکارانہ  کوئی 

اء کو ڈرائنگ کرنے کی بنیاد کے طور پر خاکہ بند مختلف مناظر میں اشی
اس کورس سے آرٹ گریجویشن کے تقاضے   ۔  انداز کا استعمال کریں گے

 ۔  کا کریڈٹ پورا ہوتا ہے 

 
 کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن اور  

 سال(    1/2)  (CADDڈرائنگ )

 ٹیکنیکل ڈرائنگ : پیشگی شرط

طور پر مربوط کرکے  یہ کورس کمپیوٹر کو ڈرافٹنگ میں ایک وسیلے کے 

کمپیوٹر کے انقالب سے بڑی حد  ۔ ڈرافٹنگ کو نئی سطح پر لے پہنچاتا ہے

تک انجینئرنگ شعبہ کے پروڈکٹ ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ سے تعامل کا 

بہت ساری بڑی کمپنیاں پہلی پروٹوٹائپ کی تیاری   ۔  طریقہ تبدیل ہوگیا ہے 

یزائن کرتی ہیں اور ان سے قبل کمپیوٹر کے استعمال سے مصنوعات کو ڈ 

اس کورس میں طلبہ وطالبات کمپیوٹر کو ڈرافٹنگ بورڈ ۔  کا ٹیسٹ کرتی ہیں

کے طور پر استعمال کرکے مصنوعات کو ڈیزائن کرنے اور تیار کرنے 

کے لیے صنعتون میں استعمال ہونے والے بنیادی طریقے اور پروسیس کو 

   ۔ جانیں گے 

 

 
                                              سال(    2 -1/2) تعمیراتی ڈرائنگ

طلبہ وطالبات کو عام  ٹیکنیکل ڈرائنگ                     : پیشگی شرط 
ڈھانچوں کی ڈرائنگ میں ماہر ہو کر مکانات بنانے کا طریقہ جاننے کا  

طلبہ کی کی ڈرائنگ ابتدائی خاکوں سے لے کر تیار شدہ  ۔  موقع ملے گا
بلندیوں تک ہو گی اور یہ مثالی رہائش گاہ کی  منصوبے اور عمارتی 

اس کورس سے آرٹ گریجویشن  ۔ تعمیر کی شکل میں اختتام پذیر ہو گی 
 ۔  کے تقاضے کا کریڈٹ پورا ہوتا ہے

 
اس کورس سے طلبہ وطالبات  سال(   1/2ڈیزائن اور بلڈنگ ٹیکنالوجی )

  ۔ ہوتے ہیںکو تعمیر، ڈیزائن اور ٹیکنالوجی میں عملی تجربات فراہم  
تعمیر اور ڈیزائننگ کے علم کو بروئے کار التے ہوئے، طلبہ وطالبات  

حقیقی عملی   ۔ نمونے تعمیر کریں گے اور تعمیراتی اشیاء بنائیں گے
اس کورس سے آرٹ گریجویشن کے تقاضے کا کریڈٹ پورا ہوتا  کورس! 

 ۔  ہے

 

ایکشن!کیا  !کیمرہ!سال( دھوپ 1/2)                     ویڈیو ٹیکنالوجی
آپ کے اندر کوئی اداکار، ہدایت کار، یا کیمرہ پرسن پنہاں ہے؟کیا اپنے  
خیاالت کو ویڈیو کی شکل میں پیش کرنے کا طریقہ سیکھنا آپ کو پسند  
ہے؟ کیا آپ بہترین گھریلو ویڈیو شوٹ کرنا چاہیں گے؟تو پھر یہ کورس  

کشن کی  اس کورس میں طالب/طالبہ کو پری پروڈ۔  خاص آپ کے لیے ہے
۔  پالننگ سے لے کر پروڈکشن کی فائنل ایڈیٹنگ تک سکھایا جاتا ہے

صرف سیکھنے کی   -کوئی سابقہ ویڈیوگرافی کا تجربہ الزمی نہیں ہے 
 رغبت درکا ہے!  

 
 
 

 سال(  1/2)                                         اسٹیم
انجینئرنگ ڈیزائن کے  اس انٹیگریٹیو، عملی کورس میں طلبہ وطالبات کو 

پروسیس سے واقف کرایا جاتا ہے اور انہیں ان تصورات کا اطالق کرکے 
مشارکت، ذہن   ۔  حقیقی دنیا کے مسائل کو حل کرنے کا چیلنج دیا جاتا ہے

سازی، اجتماعی کام، اور کمپیوٹر سافٹ ویئر کے استعمال سے، طلبہ  
حل تیار کرتے ہیں، اور  وطالبات مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں، ان کا ممکنہ

اس پروسیس سے طلبہ وطالبات   ۔ اپنے ڈیزائن کی جانچ اور معائنہ کرتے ہیں
کو ایسے روابط تالش کرنے میں مدد ملتی ہے جو سائنس، ٹیکنالوجی،  
 ۔  انجینئرنگ اور ریاضی کو ان کی زندگیوں میں زیادہ بامعنی بناتے ہیں

 

 



 

 

 کریئر کی تیاری کے پروگرام  
 

CTE ان پروگرامس سے   ۔ پروگرام میں ان طلبہ وطالبات کا خیرمقدم ہے جو کسی مخصوص کریئر کے شعبے یا صنعت کو اختیار کرنے کے خواہشمند ہیں 

   ۔  وسیع وگہرائی سے تدریس اور پڑھائی کی فراہم کی جاتی ہے
 

   : شعبوں میں مسلسل بہترین پیشہ ورانہ پروگرام فراہم کیے جاتے ہیںہمارے ڈسٹرکٹ کے ذریعہ مندرجہ ذیل   

 

 

 آٹوموٹیو 
 

آج کی آٹوموبائل کی تکنیکی ترقی کے پیش نظر، حتٰی کہ معمول  ۔  کی شراکت سے ہم آن سائٹ آٹوموٹیو ٹیکنالوجی پیش کریں گے BOCESناساو کے 
اس تیز رفتار کورس میں طلبہ وطالبات کو جدید ترین تشخیصی،   ۔ کی دیکھ ریکھ کے طریقہ کار کے لیے بھی تجزیاتی سوچ، مہارت اور بردباری درکار ہوتی ہے 

   ۔ ے کی تربیت دی جائے گیمشینی اور ہائیڈرولک ٹیسٹ کے آالت اور ایپلیکیشن استعمال کرن

 

                             سالI   ( 1                                                                                                                           ) آٹوموٹیو ٹیکنالوجی
ں مسلسل اضافہ ہوا ہے، اور ہنر سازی کے کورسز میں اپنا آٹو موٹیو کالس کا سلسلہ مکمل کرنے والے طلبہ  آٹوموٹیو انڈسٹری کے تربیت یافتہ مالزمین کی مانگ می

صل ہوتی  وطالبات کو مختلف قسم کی صنعتوں کے شعبوں، بشمول سروس اسٹیشن، ڈیلرشپ اور آٹو موٹیو خصوصی کاروبار میں شروعاتی سطح کی پوزیشنیں حا
میں پیش کیا جانے واال یہ کورس دو سالہ   12اور  11گریڈ   ۔ ے عام عہدوں میں آٹو پارٹس کے ماہر اور آٹوموٹیو ٹیکنیشن شامل ہیںاس میدان میں مالزمت ک  ۔  ہے

 ۔  مالزمت کے تجربے کے مواقع بھی دستیاب ہیں ۔  میں دستیاب ہوگا( 2024-2023تعلیمی سال   2سیٹنگ میں پہال کورس ہے، اس کا لیول 
 

     سالII    (1 ) ٹیکنالوجیآٹوموٹیو 
بریک،   5  : ز کریں گےطلبہ وطالبات تجارت کے ٹولز اور آالت کا استعمال جاری رکھیں گے اوردرج ذیل نیشنل آٹوموٹیو ٹیکنیشن ایجوکیشن فاؤنڈیشن پر توجہ مرکو

A6   ،الیکٹریکلA8  انجن کی کارکردگی، اورA4 ۔  سسپنسن ( آٹوموٹیو سروس ایکسیلنسASE ) بنیادی شعبوں سے طلبہ وطالبات آٹو موٹیو سرٹیفیکیشن   4ان  کے
ان شعبوں کے فارغ التحصیل طلبہ تکنیکی کالج میں مزید تربیت حاصل کر سکتے ہیں اور آٹوموٹیو ٹیکنالوجی میں ایسوسی ایٹ ڈگری   ۔ کے لیے تیار ہوتے ہیں

 ۔ حاصل کر سکتے ہیں

 

 تجارتی غذائیں  
 

اس صنعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ویلی    ۔  سے بڑی اور تیزی سے ترقی کرنے والی صنعتوں میں سے ایک ہے  فوڈ سروس انڈسٹری ملک کی سب
یقوں میں تجربات  اسٹریم کلینری انسٹی ٹیوٹ کے ذریعہ طلبہ وطالبات کو غذاء کی منصوبہ بندی، تجارتی غذاؤں کی تیاری، کیٹرنگ اور صنعت کے ضوابط اور طر

 ۔  طلبہ وطالبات کو فوڈ سروس کے اداروں اور مقامی صنعت کے ساتھ شراکت داری، انٹرنشپ میں بھی شامل ہونے دیا جائے گا ۔ راہم کی جاتی ہےکی ایک سیریز ف

 

 تجارتی غذائیں اور کاسمیٹولوجی 
 

 :  ہر پروگرام میں درج ذیل شامل ہے

 
 

 

 
 

 

 
 کریڈٹس 3  - 2لیول 

        

 

 

روایتی    ۔  انٹرنشپ کی ترغیب دی جاتی ہے اور ان کا اہتمام کیا جا سکتا ہے  ۔  پروگرام میں جدید ترین آالت کے استعمال کرکے عملی تجربات پر زور دیا جاتا ہے

  1تاہم، سینئر سال کا طالب/طالبہ لیول    ۔  کے طلبہ وطالبات اپنے سینئر سال میں ہوتے ہیں  2کے طلبہ وطالبات جونیئر سال میں ہوتے ہیں اور لیول    1طور پر، لیول  

   ۔ سے شروع کر سکتا/سکتی ہے

 
 

 

 
 

 

 

 کریئر اور منی منیجمنٹ

 کریڈٹس 3  - 1لیول 

 



 

 

 سال(    1/2کریئر اور منی منیجمنٹ )

کرنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں؟تو کیا پیسے کمانے اور اپنے پیسے کا نظم  
پھر کریئر اور منی منیجمنٹ کا کورس آپ کے لیے ہے!اس ایک سمسٹر 
کے کورس میں مالیاتی مواقع، بچت اور سرمایہ کاری، اور آپ کے پیسے 

طلبہ وطالبات ڈیمانڈ کے ۔  کا نظم کرنے کے طریقوں کو دریافت کیا جائے گا
امک کے  ترقی  میں  مستقبل  اور  گےکریئر  کریں  نشاندہی  کی  طلباہ ۔  انات 

وطالبات کو ایک چیک بک کا توازن برقرار رکھتے ہوئے اور ایک صارف 
کی حیثیت سے زندگی دریافت کرنے کے دوران صنعتوں میں متعدد کریئرز 

 ۔  تالش کرنے کا موقع ملے گا

 
 کریڈٹس(  3)  1تجارتی غذائیں 

داخل ہونے کے بعد، طلبہ  سال اول میں غذاؤں کی تیاری کی دنیا میں 
وطالبات کو تجارتی باورچی خانے کے ماحول میں سیکھنے کے متعدد  

اس میدان کی بنیادی باتوں میں، صفائی   ۔ چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے
حقیقی دنیا کے تجارتی   ۔ ستھرائی، غذاء کی تیاری اور پیشکش شامل ہیں
کی پیشہ ورانہ تیاری   باورچی خانے کے اندر طلبہ وطالبات کو غذاؤں

سے متعارف کرایا جاتا ہے اور انہیں فوڈ سروس انڈسٹری میں کریئر  
 پیشہ ور شیف/استاذ کی رہنمائی میں   ۔  ڈھونڈنے کا موقع ملتا ہے

 

طلبہ وطالبات غذائیں تیار کرنے کے مشکل کے ذریعہ اس شعبے کی بنیادی 
، غذاء کی تیاری، مینو  باتیں سیکھتے ہیں جن میں سالمتی اور سفائی ستھرائی 

   ۔ کی منصوبہ بندی، خریداری اور کسٹمر سروس شامل ہے

 

 کریڈٹس( 3)  2تجارتی غذائیں 

 1تجارتی غذائیں : پیشگی شرط

کے کورس میں طلبہ وطالبات کو مختلف انواع و اقسام اور   2تجارتی غذائی  

کی  پکانے  کھانا  اپنی  ذریعے  کے  تجربے  وسیع  کے  کیٹرنگ  میں  سیٹنگز 

طلبہ وطالبات    ۔ مہارتیں پیدا کرنے اور ان کا مظاہرہ کرنے کا کام دیا جاتا ہے 

"ٹیک آؤٹ کیفے" کو ڈیزائن کرکے اور چالتے ہوئے کاروباری اور انتظامی 

مقامی صنعت کے اداروں میں انٹرنشپ اور شراکت   ۔  ارتیں حاصل کرتے ہیںمہ

داری سے طلبہ وطالبات کو کام کے مقام پر حقیقی تجربات حاصل کرنے کے  

طلبہ وطالبات کے لیے نیٹ ورک بنانے کا موقع دونوں   ۔  مواقع فراہم ہوتے ہیں

گرام تمام پوسٹ  وی ایس کلینری انسٹی ٹیوٹ کا پرو  ۔  پروڈکٹ ہے-کا ایک بائی

ماہ کے تجربے" کی الزمیت کو  6سیکنڈری پروگرامس میں داخلہ کے لیے "

   ۔ پورا کرنے کے طور پر منظور شدہ ہے

 

 کاسمیٹولوجی  
 

 

گھنٹے،    1000دو سالہ کورس، مجموعی    ۔  بیوٹیشن کی حیثیت سے کریئر کے لیے تیار کیا جاتا ہےکاسمیٹولوجی پروگرام سے طلبہ وطالبات کو کاسمیٹولوجسٹ یا  

الئسنس )جس کا مطالبہ     ۔  کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے سے طلبہ وطالبات نیویارک اسٹیٹ بورڈ کے کاسمیٹولوجی کے امتحان میں بیٹھنے کے قابل ہوتے ہیں

طلبہ وطالبات کو اپنی    ۔  کیا جاتا ہے( تحریری اور عملی دونوں سرکاری امتحانوں کی کامیابی سے تکمیل پر دیا جاتا ہےکسی بھی دکان کے مالک کے ذریعہ  

   ۔ کاسمیٹولوجی کٹس اور لیب کوٹ خریدنے ہوں گے

 

طلبہ وطالبات ان فرائض کو الئسنس کے    ۔ گھنٹے تک متعلقہ کام کاج کے ماحول میں کام کر کے تجربے حاصل کیے جا سکتے ہیں 75میں سے   1000مطلوبہ  

   ۔ آجر ہرین کے ذریعہ ہر مارکنگ پیریڈ میں طلبہ وطالبات کا معائنہ کیا جائے گا  ۔ بغیر انجام دے سکتے ہیں

 

 

 سال(   1/2کریئر اور منی منیجمنٹ )

کیا پیسے کمانے اور اپنے پیسے کا نظم کرنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں؟تو 
پھر کریئر اور منی منیجمنٹ کا کورس آپ کے لیے ہے!اس ایک سمسٹر کے  

نظم  کورس میں مالیاتی مواقع، بچت اور سرمایہ کاری، اور آپ کے پیسے کا  
طلبہ وطالبات ڈیمانڈ کے کریئر  ۔  کرنے کے طریقوں کو دریافت کیا جائے گا

طلباہ وطالبات کو ۔  اور مستقبل میں ترقی کے امکانات کی نشاندہی کریں گے 
ایک چیک بک کا توازن برقرار رکھتے ہوئے اور ایک صارف کی حیثیت سے  

ش کرنے کا  زندگی دریافت کرنے کے دوران صنعتوں میں متعدد کریئرز تال
 ۔  موقع ملے گا

 

 کریڈٹس( 3 )  1کاسمیٹولوجی  

کی  جلد  بیکٹیریاولوجی،  ستھرائی،  صفائی  طلبہ  سے  کورس  تعارفی  اس 

مطالعہ کے   سائنسی  امراض کے  ناخنوں کے  اور  بال  کھوپڑی،  نگہداشت، 

ہیں  ہوتے  قادر  پر  جاننے  میں  ہیئر   ۔  بارے  فیشل،  مینیکیور،  وطالبات  طلبہ 

مہمان اسٹائلسٹ    ۔  ور اسٹائلنگ کے طریقے سیکھتے ہیںکٹنگ، کنڈیشنگ ا

اور میک اپ کے آرٹسٹ تشریف التے ہیں اور اپنی مہارتیں دکھاتے کرتے  

انٹرنیشنل بیوٹی شو کے دورے سے طلبہ وطالبات پیشے کے قریب آتے    ۔  ہیں

گھنٹے شمار کیے    500اس کورس کے کامیابی سے تکمیل ہونے پر،    ۔  ہیں

   ۔  جاتے ہیں

 کریڈٹس( 3 )  2کاسمیٹولوجی  

میں پڑھی جانے والی بنیادی باتوں کو وسعت    1اس کے اندر کاسمیٹولوجی  

طلبہ وطالبات بالوں کو رنگنے، میک اپ کرنے، مسلسل بال   ۔  دی جاتی ہے

لہرانے، بالوں کو سیدھا کرنے اور اسٹائلنگ کرنے، اور ِوگز اور بالوں کے  

ہیں مہارت حاصل کرتے  اس سائنسی   ۔  اجزاء کی نگہداشت میں خصوصی 

اور  محلوالت  کے  لہرانے  مستقل  رنگنے،  کو  بالوں  بلیچز،  میں  مطالعہ 

اس کورس میں ایک کاروباری   ۔  یمسٹری کا احاطہ کیا گیا ہےکاسمیٹکس کی ک

کو  مہارتوں  ہوئی  سیکھی  اپنی  وطالبات  اور طلبہ  ہے،  جاتی  کی  تیار  فضا 

اس میں سیلون   ۔ کالئنٹس پر کی مشق کرتے ہیں اور تجربہ حاصل کرتے ہیں

( 100گھنٹے )دو برسوں میں کل    500  ۔  کا نظم اور تنظیم بھی شامل ہے

سے مکمل ہونے پر، طالب/طالبہ نیویارک اسٹیٹ بورڈ کا امتحان دینے  کامیابی  

   ۔  کا اہل ہو جاتا / ہوجاتی ہے

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میڈیکل اسسٹنگ  



 

 

 

تیزی سے ترقی کرنے  میڈیکل اسسٹنگ آج امریکہ کے اندر ۔ مہیا کریں گے 2اور  Iکی شراکت سے ہم آن سائٹ میڈیکل اسسٹنگ  BOCESناساو کے 
صحت کی نگہداشت کی بڑھتی ہوئی طلب اور طبی میدان میں روز افزوں تبدیلیوں کے ساتھ، میڈیکل اسسٹنٹ کے کردار میں وسعت    ۔ والے شعبوں میں سے ایک ہے 

کے عہدوں پر کام کرنے کے اہل ہوں   اس کورس کو مکمل کرنے والے طلبہ وطالبات مختلف قسم کے شروعاتی سطح ۔  آئی ہے اور اس کی بہت زیادہ مانگ ہے
   ۔  نکگے، جیسے کلینک، ہنگامی نگہداشت کے مراکز، صحت کے مراکز، اسپتال، معالج کے دفاتر، میڈیکل لیب، صحت عامہ کے نظام، اسکول اور بلڈ بی 

 

       سالI     (1   ) میڈیکل اسسٹنگ
میں ڈاکٹروں کی مدد کرنے کی مہارتیں اور طبی اور متعلقہ صحت کے کریئر کے لیے درکار  وسیع عملی تدریس کے ذریعے، طلبہ وطالبات طب کے تمام مراحل 

وہ   ۔ وہ اہم حیاتی عالمات، بلڈ پریشر، انفیکشن کنٹرول، آالت و ٹرے کے سیٹ اپ، پیشہ ورانہ مراسلت، قانون اور اخالقیات کو جانیں گے ۔ مہارتیں حاصل کریں گے
گریڈ   ۔ ہ ہیںکمپیوٹر ایپلی کیشنز بھی نصاب کا حص  ۔  مشین، نمونہ جمع کرنا، یورولوجی ٹیسٹ اور تھروٹ کلچر استعمال کرنا بھی سیکھیں گے EKGکمپیوٹرائزڈ  

    ۔  میں پیش کیا جانے واال یہ کورس دو سالہ سیٹنگ میں پہال کورس ہے  12اور  11
 

 سال(  1)     2 میڈیکل اسسٹنگ
پروفیشنلز نیشنل  طلبہ وطالبات وسیع ترعملی درس جاری رکھیں گے اور اچھی پوزیشن والے تمام اہل طلبہ وطالبات کو میڈیکل اسسٹنگ میں سرٹیفائیڈ ہیلتھ 

امتحان پاس کرنے والے اور ہائی اسکول سے گریجویٹ ہونے والے طلبہ وطالبات کو میڈیکل اسسٹنگ میں    ۔ سرٹیفیکیشن کے امتحان میں بیٹھنے کا موقع ملے گا
ہے جو صحت کے شعبے میں کریئر میں دلچسپی  یہ کورس کالج کا رخ کرنے والے طلبہ وطالبات کے لیے بھی ایک بہترین بنیاد فراہم کرتا    ۔ سرٹیفیکیٹ ملے گا

فارماکولوجی، رسپائریٹری تھراپی، ریڈیولوجی، فزیکل  ، EMTمیڈ، سائنسی، یا طبی تحقیق، معالج کے معاون، نرسنگ، میڈیکل ٹیک،  -رکھتے ہیں جیسے پری
 ۔ کے تجربے کے مواقع بھی دستیاب ہیںمالزمت  ۔ ، ایکس رے ٹیک، سونوگرافی، اور طبی دفتری انتظامیہ  ۔  تھراپی، لیب ٹیکنالوجی

 
 

 

 نرس اسسٹنگ  
 

 

 

اس کورس میں طلبہ وطالبات صحت کی نگہداشت کی مختلف سہولیات میں   ۔  ویں صدی میں صحت کی نگدہشت کے شعبے میں کرئیر کی بہت زیادہ طلب ہے 21

وہ نرسنگ کے پیشے میں کریئر کی سیڑھی پر اپنا پہال قدم اٹھاتے ہوئے، زیر    ۔  مریضوں/ باشندوں کی نگہداشت کے لیے درکار مہارتیں اور فہم پیدا کریں گے

( یا الئسنس یافتہ  RNنرسنگ اسسٹنٹ کی تمام ذمہ داریاں رجسٹرڈ نرس )  ۔  کرنے پر قادر ہوں گے  نگرانی طبی ماحول میں اپنی حاصل کردہ  مہارتوں کا اطالق

   ۔ ( کی زیر ہدایت بیڈ سائیڈ کیئر کے ارد گرد مرکوز ہیںLPNپریکٹیکل نرس )

 

       سالI   (1    )  نرس اسسٹنگ

انفیکشن کنٹرول کے اصول، حفاظتی اقدامات اور مناسب مواصالتی تکنیک کے ساتھ ہی صحت کی   اسٹوڈنٹ نرسنگ اسسٹنٹ مریض کی نگہداشت کی مہارتیں، 

   ۔ نگہداشت کے مراکز میں استعمال ہونے والے تمام قسم کے آالت کا مناسب استعمال سیکھیں گے 

دو سال مکمل کرنے    ۔  طریقہ سیکھیں گےطلبہ وطالبات انسانی جسم کے بارے میں جانیں گے اور مختلف طبی حاالت میں مبتال مریضوں/ باشندوں کی نگہداشت کا  

اور    11گریڈ    ۔  کا امتحان دینے کے لیے ضروری علم اور مہارتیں موجود ہوں گی(  CNAکے بعد، طلبہ وطالبات کے پاس نیویارک اسٹیٹ سرٹیفائیڈ نرس اسسٹنٹ ) 

  ۔  میں پیش کیا جانے واال یہ کورس دو سالہ سیٹنگ میں پہال کورس ہے  12

 

 سال(   1)  2 نرس اسسٹنگ

ابتدائی طبی امداد، اور عام طبی مسائل  ،  CPRوطالبات مریض کی نگہداشت، اناٹومی و فزیالوجی، طبی اصطالحات، تغذیہ اور فلوئڈز، نشوونما، جیریاٹرکس،  طلبہ  

ایڈ میں امریکن ہارٹ ایسوسی  ہارٹ سیور/فرسٹ  ،  CPRمطلوبہ تربیت اور امتحانات کی تکمیل کے بعد، طلبہ وطالبات کو    ۔  کو جاننا اور مشق کرنا جاری رکھیں گے

مالزمت کے تجربے کے مواقع بھی دستیاب ہیں اور صحت کے شعبے میں کریئر کی دلچسپی رکھنے والے کالج کا    ۔  ایشن کے ذریعہ سند یافتہ ہونے کا موقع ملے گا

 ۔  رخ کرنے والے طلبہ وطالبات کے لیے ایک بہترین بنیاد ہے
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیری ٹیک میں دستیاب کورسز BOCESناساو کی 



 

 

 

 

خواہ طلبہ وطالبات فراغت کے فورا بعد    ۔  بیری ٹیک کی طرف سے جونیئر اور سینئر کے طلبہ وطالبات کے لیے کریئر کی تعلیمی مواقع فراہم کیے جاتے ہیں

مہارتیں حاصل کر مالزمت کی تالش میں ہوں یا اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہوں، وہ قابل قدر عملی تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، بازار کے مطابق مالزمت کی  

   ۔ ر سکتے ہیںسکتے ہیں، اور ہائی اسکول ڈپلومہ کے لوازمات کو پورا کرتے ہوئے کالج کریڈٹ حاصل ک

 
ئر پر مبنی نوجوانوں  بیری ٹیک میں داخلہ لینے والے طلبہ وطالبات ہفتے میں پانچ روز، یومیہ ڈھائی گھنٹے کے کالسز میں شرکت کرتے ہیں اور انہیں مختلف کری

   ۔ دی جاتی ہے  کی تنظیموں، کام پر مبنی تعلیمی سرگرمیوں، اور مقامی اور قومی سطح کے مسابقوں میں حصہ لینے کی ترغیب

 
پورے تعلیمی سال تک پروگرام میں   ۔  طلبہ وطالبات کو اپنے ہوم اسکول میں چار پیریڈز اور بیری ٹیک میں پانچ پیریڈز پڑھائی کرنے کا شیڈول دیا جائے گا

یری ٹیک کے کسی کورس میں بچے کے  ب   ۔  شامل رہنے کے لیے آپ کو اپنے کاؤنسلر کی منظوری حاصل کرنی ہوگی اور  ایک معاہدے پر دستخط کرنا ہوگا
 ۔  داخلے سے پہلے طلبہ وطالبات اور والدین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ پروگرام کو مالحظہ کریں

 

 کمپیوٹر کے مطالعات  
 

کالج کی طرف سے اب بہت سے شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ وطالبات سے کمپیوٹر   ۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا اٹوٹ حصہ بن چکی ہے 

سیکنڈری لیول پر کمپیوٹر کی تعلیم میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی مختلف ایپلی کیشنز کے ساتھ ہی پروگرامنگ سے بھی واقف   ۔ کورسز کرنے کا مطالبہ کیا جارہا ہے 

ستقبل کے منصوبے میں کالج کی تعلیم حاصل کرنا شامل ہو یا نہ ہو، کمپیوٹر سسٹم اور ان کے استعمال سے واقفیت حاصل ہونے  خواہ م  ۔  کرانا شامل ہونا چاہیے

    ۔ سے طلبہ وطالبات کو مزید پڑھئی اور مالزمت کے لیے درکار پس منظر فراہم ہوگا 

کش میں تمام طلبہ وطالبات کو کمپیوٹر کورسز کرنے کے مواقع فراہم کیے جاتے  ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ کی کمپیوٹر سائنس سے متعلق پیش

یت سے واقف  کمپیوٹر ایپلیکیشنز کا کورس تمام طلبہ وطالبات کے لیے دستیاب ہے اور انہیں اس تیزی سے ترقی کرتی ہوئی ٹیکنالوجی کی اہمیت اور افاد  ۔  ہیں

کا رسمی کورس کرنے کے خواہشمند طلبہ وطالبات کورسز کے ایک سلسلہ کو اختیار کر سکتے ہیں، جس میں  اس پڑھائی    ۔  کرانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے

کمپیوٹر سائنس کا    APکمپیوٹر پروگرامنگ، ایڈوانسڈ کمپیوٹر پروگرامنگ، اور جاوا  شامل ہیں، جن میں سے ہر ایک میں کریڈٹ کی نصف یونٹ ملتی ہے، اور  

اور جاوا لینگویج کے اعلٰی ڈھانچے کا مطالعہ کرنے کے عالوہ   BASICان کورسز میں   ۔ ریڈٹ واال کالج کی سطح کا کورس ہےکورس شامل ہے، جو کہ ایک ک

   ۔ پروگرامنگ میتھڈولوجی اور مسائل کے حل پر زور دیا جاتا ہے
 

   : کمپیوٹر کی تعلیم مندرجہ ذیل تجربوں کے ساتھ حاصل کی جا سکتی ہے .1
 

 ھ.   ایڈوانسڈ کمپیوٹر پروگرامنگ   اکاؤنٹنگ  ۔ الف
 و.   ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کمپیوٹر سائنس  ( CADDب.  کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن اور ڈرائنگ )

 ز.   ایڈوانسڈ کمپیوٹر ایپلیکیشنز  ج.  کمپیوٹر پروگرامنگ 
 ح.   اے پی کمپیوٹر سائنس پرنسپلز سرٹیفکیشن MOSد.  کمپیوٹر فار بزنس/ 

 

 سال(   1/2ایڈوانسڈ کمپیوٹر ایپلیکیشنز               )

یہ کورس ان طلبہ وطالبات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو کمپیوٹر کے بہت  

طلبہ وطالبات چند ایسی   ۔  سے جدید استعمال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں

ایپلی کیشنز اور تکنیک سیکھیں گے جو آج کے معاشرے میں کثرت سے  

ورڈ پروسیسنگ، ڈیٹا    :  اس کے مضامین میں یہ شامل ہیں  ۔  استعمال ہوتی ہیں

کی  پبلشنگ  ٹاپ  ڈیسک  اور  گرافکس  کمپیوٹر  نیز  شیٹس،  اسپریڈ  اور  بیس 

لی کے لیے کمپیوٹر کا حل تالش کرنے کے واسطے مسائل کی نقا۔  یونٹس 

استعمال کرنے سے طلبہ وطالبات دیگر مضامین کے شعبوں میں پڑھی گئی  

ریاضی   ۔  انفارمیشن پروسیسنگ تکنیکوں کا اطالق کرنے پر قادر ہوں گے

پر  کیشنز  ایپلی  کمپیوٹر  متعلق  سے  موضوعات  شامل  میں  نصاب  کے 

    ۔ خصوصی توجہ دی جائے گی

 

 ال( س 1/2) کمپیوٹر پروگرامنگ 

یہ سمسٹر کا کورس طلبہ وطالبات کو تعارفی پروگرامنگ سے روشناس  
 اس کورس میں     ۔ کرانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے

 
 

پروگرامنگ کے عملی تجربے کے ذریعے کمپیوٹر سائنس کے بنیادی  
 اضافی پروگرامنگ     ۔ تصورات پر توجہ مرکوز کیا جاتا ہے 

 
طلبہ وطالبات کے لیے یہ کورس تجویز کی  کورسز کرنے کے خواہشمند 

   ۔ جاتی ہے

 

 سال( 1/2ایڈوانسڈ کمپیوٹر پروگرامنگ               )

یہ کورس ان طلبہ وطالبات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جنہوں نے کمپیوٹر 
پروگرامنگ کا کورس مکمل کیا ہے اور وہ پروگرامنگ کی تکنیکوں اور  

اس     ۔ پروگرامنگ لینگویج کے بارے میں اپنے علم کو وسیع کرنا چاہتے ہیں
، جو کہ کورس میں کمپیوٹر سائنس کے بنیادی تصورات کو وسیع کیا جاتا ہے 

   ۔ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ، فنکشن اور الگورتھم کی ترقی پر مبنی ہے
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 12-  10)گریڈ  سرٹیفکیشن  MOSکمپیوٹر فار بزنس/

MOS    آفس کے مائیکروسافٹ  کورس ہے جسے  کا  عالمی سطح  ایک  سرٹیفیکیشن 
طلبہ وطالبات سافٹ    ۔  سافٹ ویئر میں مہارت کی تصدیق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے



 

 

انہیں کورس میں پیش کیے جانے والے سرٹیفکیٹ کے   ویئر کو جانیں گے اور 
، پاور پوائنٹ اور  2000امتحانات کو کامیابی سے مکمل کرکے مائیکروسافٹ آفس  

گا ملے  موقع  کا  کرنے  مظاہرہ  کا  مہارت  کی  سند  ۔  ایکسیل  قیمتی  ایک  اس سے 
جاتا ہے کہ کسی  حاصل ہوتی ہے جسے اس بات کے ثبوت کے طور پر تسلیم کیا 

شخص کے پاس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹنگ کی ایسی مہارت ہے جو زیادہ نتیجہ خیز  
 عالوہ ازیں،  ۔ اور مؤثر طریقے سے کام کرنے کے لیے درکار ہے 

طلبہ وطالبات ایسے کاروباری تصورات کو جانیں گے جو تمام کاروباروں میں 
 ۔  مشترک ہیں

 
ایڈوانسڈ  : پیشگی شرط                          اے پی کمپیوٹر سائنس اے

کمپیوٹر پروگرامنگ                                                                             
یہ کورس ان طلبہ وطالبات کے لیے ہے جو ہائی اسکول میں زیر تعلیم  

رہتے ہوئے کالج کی سطح کا کمپیوٹر سائنس کا مکمل سال کا کورس کرنا  
کورس کا بنیادی مقصد منطقی لحاظ سے ساختہ، مؤثر، اور   ۔ ں چاہتے ہی

پروگرامنگ کی   ۔ اچھی طرح سے درج کردہ پروگرام لکھنا ہے 
میتھڈولوجی، الگورتھم اور ڈیٹا اسٹرکچر پر سب سے زیادہ زور دیا جائے  

اپنی ٹرانسپکرپٹ پر اے پی ڈیجگنیشن پانے کے واسطے ڈسٹرکٹ کی پالیسی   ۔ گا

  ۔ وطالبات سے اس کورس کا متعلقہ اے پی امتحان دینا مطلوب ہےکے تحت طلبہ 
گریڈ کی ویٹنگ صرف ان طلبہ وطالبات کو دی جائے گی جو مندرجہ باال  

 ۔ لوازمات کو پورا کرتے ہیں

 

کمپیوٹر پروگرامنگ  : پیشگی شرط          اے پی کمپیوٹر سائنس پرنسپلز 
میں کمپیوٹیشنل تھنکنگ کے  اے پی کمپیوٹر سائنس پرنسپلز کے کورس 

خیاالت اور طریقوں کو اجاگر کرئے ہوئے اور طلبہ وطالبات کو یہ  
سمجھنے کی دعوت دیتے ہوئے کہ کمپیوٹنگ سے دنیا کو کیسے بدال  

جاتاہے، طلبہ وطالبات کو کمپیوٹر سائنس کے مرکزی خیاالت سے  
ٹ کی  اس کورس کے ذریعہ کمپیوٹیشنل کنٹین ۔ متعارف کرایا جاتا ہے

گہرائی سے پڑھائی کو فروغ ددیا جاتا ہے، کمپیوٹیشنل تھنکنگ کی  
مہارت پیدا کی جاتی ہے، اور طلبہ وطالبات کو اس میدان کے تخلیقی  

طلبہ وطالبات کو کمپیوٹیشنل آرٹفیکٹس   ۔ جوانب میں مشغول کیا جاتا ہے
تیار کرتے وقت تخلیقی پروسیسز کا اطالق کرنے کی ترغیب دی جاتی  

اور ان کی دلچسپی کے سواالت دریافت کرنے کے لیے نقالی کے  ہے 
طریقے استعمال کرتے وقت تخلیقی انداز میں سوچنے کی حوصلہ افزائی  

   ۔ کی جاتی ہے

اے پی کمپیوٹر سائنس پرنسپلز کا کورس کرنے والے طلبہ  
وطالبات ایسی متعدد مہارتیں پیدا کریں گے جو بعد میں ان کے  

میابی کے لیے بہت اہم ہیں، جیسے ڈیٹا کا  کالج کورسز میں کا
تجزیہ کرنے اور مطالعہ کرنے کے لیے کمپیوٹیشنل ٹولز کا  

استعمال کرنا اور رجحانات کا تجزیہ کرنے، تصور کرنے، اور ان  
  ۔ سے نتائج اخذ کرنے کے لیے بڑے ڈیٹا سیٹ کے ساتھ کام کرنا

می تعاون سے  وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے انفرادی طور پر اور باہ
کام کرکے، اور اپنی برادری، معاشرے اور دنیا کے لیے ان مسائل کی  

اہمیت اور اثرات کے بارے میں تبادلہ خیال کرکے اور تحریری لکھ کر،  
اپنی  ۔ مؤثر مواصلت اور مشارکت کی مہارتیں بھی پیدا کریں گے

ے تحت ٹرانسپکرپٹ پر اے پی ڈیجگنیشن پانے کے واسطے ڈسٹرکٹ کی پالیسی ک
گریڈ کی  ۔  طلبہ وطالبات سے اس کورس کا متعلقہ اے پی امتحان دینا مطلوب ہے

ویٹنگ صرف ان طلبہ وطالبات کو دی جائے گی جو مندرجہ باال لوازمات کو پورا  
 ۔ کرتے ہیں



 

 

 انگریزی 
 

میں وسعت و گہرائی سے پڑھنے، لکھنے، تحقیق اور تنقیدی فکر  ( کے کورس  Next Generation Standardsنیکسٹ جنریشن اسٹینڈرڈ )
ہر کورس میں طلبہ وطالبات کو کالج اور کریئر کے استعداد لیے تیار کرنے پر جاری توجہ کے ساتھ سابقہ گریڈ    ۔  کی مہارتوں کو فروغ دیا جاتا ہے 

   ۔ میں نمٹائے گئے معیارات کو مزید استوار کیا جاتا ہے
 

)تعلیمی مداخلتی خدمات( فراہم کرتے   AISنگریزی کی باقاعدہ کالسز میں، اساتذہ مناسب گریڈ لیول پر پڑھنے اور لکھنے کی ہر اسکول کی ا
  ۔ ہیں

 

 ۔  ریجنٹس کا امتحان دیتے ہیں جو گریجویشن کے لیے درکار ہے ELAگیارہویں گریڈ کے تمام طلبہ وطالبات 
 

ویں گریڈ( اور    11ویں گریڈ(، اے پی لینگویج وکمپوزیشن )  10کالج بورڈ ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کے انگریزی کورسز اے پی کیپسٹون سیمینار )
   ۔  و مئی میں اے پی کا امتحان دینا چاہیےاے پی کے تمام طلبہ وطالبات ک ۔ ویں گریڈ( ہیں 12اے پی لٹریچر اینڈ کمپوزیشن )

 

   ۔ مطلوبہ انگریزی کورسز کے عالوہ، مختلف سمسٹر اختیاری کورسز سے زبان کے فنون میں پختگی کے مواقع فراہم ہوتے ہیں
 

 7انگریزی 
بیان کردہ    7انگریزی   معیارات کے تحت  اسٹیٹ کے  نیویارک  میں  پروگرام 

جیسا کہ معیارات کہا گیا ہے، طلبہ وطالبات کسی  ۔ مبادی پر زور دیا جاتا ہے
متن واضح طور پر کہی گئی باتوں کے تجزیے کی تائید میں متنی شواہد کے  

ی عکاسی وہ تجزیہ، مدلول ک  ۔  متعدد اقتباسات نقل کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں
اور تحقیق کی تائید کے لیے ادبی یا معلوماتی عبارتوں کے شواہد وضع کرتے  

وہ ظاہری اور مدلوالتی معانی سمیت الفاظ اور جملے کے معنی کا تعین   ۔  ہیں
وہ ذاتی ترجیحات کی   ۔  کرتے ہیں جس طرح وہ متن میں استعمال ہوئے ہیں 

نی معیار کے بارے میں باخبر بناء پر متن کا خود سے انتخاب کرتے ہیں اور مت
فیصلے کرنے کے لیے متن کی درجہ بندی کرنے، منتخب کرنے اور معائنہ  

سال کے آخر تک، طلبہ    ۔  کرنے کے لیے مقررہ معیارات کا استعمال کرتے ہیں
وطالبات کو ادبی غیر افسانوی عبارت کو مہارت سے پڑھنے اور سمجھنے  

ہونا چاہیے قابل  ریاستی    ELAپر    7گریڈ    کی  NYSیہ کورس    ۔  کے  کے 
   ۔ پیریڈز ہوتے ہیں 7اس کالس کے ہفتے میں   ۔ تجزیے کے متوازی ہے

 

 اے 8انگریزی 

میں مخصوص تعلیمی کامیابی اور اساتذہ کے تجویز کردہ   7گریڈ :  پیشگی شرط 

  ۔ معیار پر پورا اترنے والے طلبہ وطالبات کو ایکسلریشن کے لیے منتخب کیا جائے گا

ریاست نیو یارک کے معیارات میں بیان کردہ مبادی کو نمٹانے کے عالوہ، 
ور  آٹھویں گریڈ کے ایڈوانس نصاب میں متنی تجزیہ، تشفی بخش تحریر، ا

  8طلبہ وطالبات کو گریڈ   ۔ تخلیقی انٹرڈسپلینری تحقیق پر زور دیا جاتا ہے
اس کالس کے ہفتے  ۔  کے اسٹیٹ اسسمنٹ کا امتحان دینا چاہیے ELAمیں 
 ۔  پیریڈز ہوتے ہیں 7میں 

 

 8انگریزی 
کردہ    8انگریزی   بیان  تحت  معیارات کے  اسٹیٹ کے  نیویارک  میں  پروگرام 

جیسا کہ معیارات میں بتایا گیا ہے، طلبہ وطالبات  ۔  مبادی پر زور دیا جاتا ہے
کردہ   اخذ  عبارت سے  باتوں کے عالوہ  گئی  کہی  پر  واضح طور  متن  کسی 

یقہ مدلوالت کی پختہ تائید کرنے والے متنی شواہد کا اقتباس نقل کرنے کا طر
وہ کوئی کلیدی تصور پیدا کرنے اور اس کو واضح بنانے میں ۔  سیکھتے ہیں 

کسی  موجود  میں  متن  سمیت  کرنے  تعین  کا  کردار  کے  جملوں  مخصوص 
ہیں کرتے  تجزیہ  تفصیل سے  کا  ترکیب  کی  پیراگراف  کسی   ۔  مخصوص  وہ 

خاص موضوع یا خیال کو پیش کرنے کے لیے مختلف ذرائع )جیسے پرنٹ یا  
ٹیکسٹ، ویڈیو، ملٹی میڈیا( کو استعمال کرنے کی خوبیوں اور خامیوں   ڈیجیٹل

سال کے آخر تک، طلبہ وطالبات کو ادبی غیر افسانوی    ۔  کا جائزہ لیتے ہیں
 عبارت کو آزادانہ طور پر اور مہارت سے پڑھنے  

 
 یہ کورس  ۔ اور سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے

NYS    پر    8کی گریڈELA  اس کالس    ۔  کے ریاستی تجزیے کے متوازی ہے
 ۔  پیریڈز ہوتے ہیں 7کے ہفتے میں  

 

 

 

 )حسب ضرورت(   AIS ہائی اسکول کی 

میں ریاست نیویارک کے معیارات پر پورا   ELAیہ کورس طلبہ وطالبات کو  
اترنے میں مدد کرنے کے واسطے اضافی معاون تدریس فراہم کرنے کے لیے  

   ۔ ڈیزائن کیا گیا ہے
 

 اے 1انگریزی 
NYS    ،ویں گریڈ کے اس  9کے بنیادی معیارات پر توجہ دینے کے ساتھ ہی

  ۔ پر الیا جاتا ہےایڈوانس کورس سے طلبہ وطالبات کو ایڈوانسڈ پلیسمنٹ ٹریک  
طلبہ وطالبات ادبی متن کا تجزیہ کرتے ہیں، شکل اور مشمول کے درمیان ربط  
کا تعین کرتے ہیں، اور جذباتی ردعمل سے ما واراء فکری رد عمل اور متعلقہ 

ہیں پہنچتے  تک  سواالت  کے  میں   ۔  مباحثے  پڑھائی  اپنی  وطالبات  طلبہ 
ور ساتھ ہی خیاالت کا جائزہ  مفروضے اور مضمرات کی شناخت کرتے ہیں ا

وہ سیاق و سباق کے اندر اور باہر دونوں میں ادب کے عناصر کی  ۔ لیتے ہیں
شناخت اور ادراک کرتے ہیں، اور وہ تنقیدی مطالعہ سے زبان کے ذریعے  

طالب/طالبہ کے   ۔  سلوک کا ہیر پھیر کرنے کے طریقے کا تجزیہ کرتے ہیں
ادب انڈیپنڈنٹ ریڈنگ پروگرام کا اینکر ہوتا    ذریعہ آزادانہ طور پر منتخب کردہ

طلباء غیر افسانوی عبارت اور ادب متن دونوں کے بارے میں تقابلی اور  ۔  ہے
مجموعی طور پر، کس کورس سے ایڈوانس سطح   ۔  تنقیدی طور پر لکھتے ہیں

ساتھ  ساتھ  کے  کورسز  کے  انگلش  پلیسمنٹ  ایڈوانسڈ  کو  وطالبات  طلبہ  کے 
NYS   کےELA ۔ ٹس امتحان کے لیے تیار کیا جاتا ہے ریجن    

 

 1انگریزی 
ویں گریڈ میں پڑھے گئے  8ویں اور 7کا کورس  1ویں گریڈ کا یہ انگریزی 9

NYS   کے معیارات کو مضبوط کرنے اور طلباء کو ہائی اسکول اور کالج و
کریئر کی تیاری کے واسطے درکار بنیادی مہارتوں سے لیس کرنے کے لیے  

جیسا کہ معیارات میں بتایا گیا ہے، طلبہ وطالبات کسی متن   ۔  ا ہےڈیزائن کیا گی
میں واضح طور پر کہی گئی باتوں کے عالوہ متن سے اخذ کردہ مدلوالت کی 
  ۔ تائید کے لیے ٹھوس اور تفصیلی متنی شواہد نقل کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں

وہ درست استدالل اور متعلقہ و تشفی بخش شواہد کو بروئے کار التے ہوئے  
وہ کسی سوال )بشمول خود   ۔  دعووں کی حمایت میں دالئل قلمبند کرتے ہیں

سے پیدا کردہ سوال( کا جواب دینے یا کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے  
ع کر دیتے  جب مناسب ہو تو وہ تحقیق کو تنگ یا وسی   ۔  تحقیقی کام کرتے ہیں

ہیں اور زیر تفتیش موضوع کی فہم کا مظاہرہ کرنے کے لیے موضوع سے  
وہ تاریخی اور ادبی اہمیت کی بنیادی    ۔  متعلق متعدد ذرائع کا مرکب بناتے ہیں

اور  موضوعات  متعلقہ  میں  جس  ہیں  کرتے  تجزیہ  کا  دستاویزات  امریکی 
مختلف ثقافتوں وہ  ۔ تصورات کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ بھی شامل ہے

   ۔  اور عالمی نقطہ نظر سے متعلق موضوعات کو بھی دریافت کرتے ہیں
 

 اے 2انگریزی 
NYS  ویں گریڈ کے   10اسٹینڈرڈز کے مبادی پر توجہ دینے کے عالوہ، اس

ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کورس میں وسیع مطالعہ کے لیے متن کی مختلف انواع  -پری
ر اسلوب اور بالغت کی تکنیکوں کے  کو پیش کیا جاتا ہے، جن میں زبان او

 ۔ تجزیہ پر زور دینے کے ساتھ غیر افسانوی، شاعری، اور ڈرامہ شامل ہیں
طلبہ وطالبات زبانی محاضرے پیش کرتے ہیں، تحقیقی مہارتیں پیدا کرتے ہیں،  

   ۔ اور تفصیل و اطناب کے ساتھ لکھتے ہیں
 

 2انگریزی 



 

 

والے    2ویں گریڈ کے انگریزی  10 کورس کو نویں گریڈ میں پڑھے جانے 
NYS   اسٹینڈرڈز کو مزید استوار کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس سے

ریجنٹس امتحان اور کالج و کریئر   ELAطالب/طالبہ کو گیارہویں گریڈ کے  
یں بتایا  جیسا کہ معیارات م  ۔  کے استعداد میں کامیابی کے لیے تیار کیا جاتا ہے

گیا ہے، طلبہ وطالبات اپنے تجزیہ کی حمایت میں ٹھوس اور مکمل متنی شواہد  
وہ درست استدالل اور متعلقہ و تشفی بخش    ۔  پیش کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں

شواہد کو بروئے کار التے ہوئے دعووں کی حمایت میں دالئل قلمبند کرتے  
وال( کا جواب دینے یا کسی وہ کسی سوال )بشمول خود سے پیدا کردہ س۔  ہیں

ہیں لیے تحقیقی کام کرتے  جب مناسب ہو تو وہ  ۔  مسئلے کو حل کرنے کے 
تحقیق کو تنگ یا وسیع کر دیتے ہیں اور زیر تفتیش موضوع کی فہم کا مظاہرہ  

وہ تاریخی ۔  کرنے کے لیے موضوع سے متعلق متعدد ذرائع کا مرکب بناتے ہیں
ی دستاویزات کا تجزیہ کرتے ہیں جس میں اور ادبی اہمیت کی بنیادی امریک

متعلقہ موضوعات اور تصورات کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ بھی شامل 
وہ مختلف ثقافتوں اور عالمی نقطہ نظر سے متعلق موضوعات کو بھی   ۔  ہے

 ۔  دریافت کرتے ہیں
 

 اے پی کیپسٹون  سیمینار 
والے   10گریڈ   کرنے  کوالیفائی  لیے  کے  کریڈٹ  انگریزی  اساسی   کے  اس 

کورس میں، طلبہ وطالبات کے اندر تنقیدی سوچ کی مہارتیں پیدا ہوں گی جن 
سے مختلف زاویوں سے آزادانہ طور پر سوچنے اور مسائل کا تجزیہ کرنے  

طلبہ وطالبات کے آزادانہ تحقیق کرنے اور پیش  ۔ کی صالحیت فروغ پائے گی
تقویت   کو  مہارت  ان کی ترسیلی  طلبہ وطالبات  ۔  ملے گی کرنے کے دوران 

متعدد زاویوں سے کسی مسئلے پر غور کرنا، بحث کی خوبیوں کا اندازہ لگانا،  
وہ مختلف وسائل و ۔  اور منطقی، و مبنی بر حقیقت فیصلے کرنا سیکھیں گے

ذرائع کو بروئے کار التے ہوئے سوال پوچھیں گے، تحقیق کریں گے، دریافت  
یار کریں گے، باہم اشتراک کریں گے  کریں گے، حل پیش کریں گے، دالئل ت

کورس کے دوران، طلبہ وطالبات ایک ٹیم پروجیکٹ،  ۔ اور مراسلت کریں گے
انفرادی مقالہ اور پریزنٹیشن مکمل کریں گے، اور تحریری اے پی امتحان دیں 

اے پی کیپسٹون سیمینا کے امتحان کا اسکور تینوں اجزاء پر مبنی ہوتا  ۔  گے
اے  ۔  ی اسکور کی اسکیل پر اس کی رپورٹ بنتی ہےکے معیار  5-1ہے اور  

ویں  12ویں یا  11پی کیپسٹون سیمینار مکمل کرنے والے طلبہ وطالبات کو اپنی  
  ۔  گریڈ میں اے پی کیپسٹون تحقیق کا انتخاب کرنے کی دعوت دی جاتی ہے

 
 اے پی انگریزی زبان اور کمپوزیشن 

 منظوری یافتہ  2اے یا اے پی سیمینار یا انگریزی 2انگریزی  : پیشگی شرط 
 (  ۔ )یہ ایڈوانسڈ سیکوئنس میں جونیئر لیول کا کورس ہے

کالج کی سطح کے اس کورس میں طلبہ وطالبات کو ہنر مند قارئین اور قلمکار 
قارئین کے طور پر، طلبہ وطالبات مصنفین    ۔  بننے کے لیے مشغول کیا جاتا ہے 

کے ذریعہ زبان اور اسلوب کے استعمال کا پتہ لگانے کے لیے ادب کی وسیع  
گے کریں  سروے  کا  متنوع    ۔  مجموعے  وطالبات  طلبہ  پر،  طور  کے  قلمکار 

اپنی تحریر  تحریری شکلوں میں ترجمانی کی مہارتیں پیدا کریں گے جب وہ 
اس کالس کے طلبہ وطالبات    ۔  واقف ہوجائیں گےنگاری کے عمل سے زیادہ  

ریجنٹس کا   ELAمئی میں اے پی انگریزی زبان اور کمپوزیشن کا امتحان اور 
پی ڈیجگنیشن پانے کے واسطے    ۔  امتحان دیتے ہیں اپنی ٹرانسپکرپٹ پر اے 

ڈسٹرکٹ کی پالیسی کے تحت طلبہ وطالبات سے اس کورس کا متعلقہ اے پی  
گریڈ کی ویٹنگ صرف ان طلبہ وطالبات کو دی جائے  ۔  ب ہےامتحان دینا مطلو 

   ۔ گی جو مندرجہ باال لوازمات کو پورا کرتے ہیں 
 

 3انگریزی 
کے ریجنٹس امتحان کی تیاری کے واسطے    NYSویں گریڈ کا یہ کورس  11

پڑھائی مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ کالج اور کریئر کی تیاری کے لیے ریاست  
اس کورس میں ادبی تجزیہ، تنقیدی مطالعہ    ۔ نیویارک کے معیارات پر مبنی ہے 

جیسا    ۔  اور تشریح، گہری تحقیق، اور پختہ تحریری اظہار پر زور دیا جاتا ہے
م معیارات  انتہائی کہ  لیے  دعوی کے  ایک  ہر  وطالبات  طلبہ  ہے،  گیا  بتایا  یں 

متعلقہ ثبوت فراہم کرتے ہوئے، سرسری اور سنجیدہ دعوے اور جوابی دعوے  
کے ریجنٹس امتحان میں پاسنگ    ELAگریجویشن کے لیے اس  ۔  وضع کرتے ہیں
 ۔  گریڈ درکار ہے

 
 اے پی انگریزی ادب اور کمپوزیشن 

 اور  اے پی زبان: پیشگی شرط
 منظوری یافتہ  3انگریزی   یاکمپوزیشن 

 ( ۔ )یہ ایڈوانسڈ سیکوئنس میں سینیئر لیول کا کورس ہے

ادوار کے   اور  اصناف  کو مختلف  یہ کورس طلبہ وطالبات  کا  کالج کی سطح 
کالسکی ادب کو باریکی سے پڑھنے اور تنقیدی تجزیہ کرنے پر توجہ مرکوز 

طلبہ وطالبات فعال قارئین کی حیثیت سے ادب کا تجربہ، وتشریح   ۔  کراتا ہے
تحریری اسائنمنٹس ادب کے تنقیدی تجزیہ پر    ۔  کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں

مرکوز ہونے کے ساتھ ساتھ ان سے طلبہ وطالبات کو تخلیقی جواب پیش کرنے  
ی انگریزی اس کالس کے طلبہ وطالبات مئی میں اے پ  ۔  کا موقع فراہم ہوتا ہے

اپنی ٹرانسپکرپٹ پر اے پی ڈیجگنیشن  ۔  زبان اور کمپوزیشن کا امتحان دیتے ہیں
پانے کے واسطے ڈسٹرکٹ کی پالیسی کے تحت طلبہ وطالبات سے اس کورس 

گریڈ کی ویٹنگ صرف ان طلبہ وطالبات  ۔  کا متعلقہ اے پی امتحان دینا مطلوب ہے
 ۔  پورا کرتے ہیںکو دی جائے گی جو مندرجہ باال لوازمات کو 

 
 4انگریزی 

ویں گریڈ کا یہ کورس انگریزی کا آخری، مطلوبہ سال ہے، جس میں طلبہ  12
وطالبات اپنی زبان کے فن کی مہارتوں کو نکھارتے اور سنوارتے کرتے ہیں  
مظاہرہ   کا  شناسائی  مجموعے سے  وسیع  کی  متن  افسانوی  غیر  اور  ادب  اور 

طلبہ وطالبات اپنے کالج کا مضمون لکھنے سے شروعات کرتے    ۔  کرتے ہیں
   ۔ ہیں اور پھر کالج کی سطح پر لکھنے اور تحقیق میں مصروف ہوجاتے ہیں 

 
 سال( 1/2) پبلک اسپیکنگ

اس اختیاری کورس سے طلبہ وطالبات کو اپنی زبانی بات چیت کی مہارتوں کو 
اتی اور عوامی تقریر کے حاالت میں  فروغ دینے کا موقع فراہم ہوتا ہے تاکہ تمام ذ 

  ۔ ذہانت سے اور مؤثر طریقے سے بولنے کی تکنیکوں کی مہارت حاصل ہو سکے
اس میں طلبہ وطالبات کے اندر بے چینی اور اسٹیج کے خوف کے احساسات کا  
مقابلہ کرنے میں انفرادی پیش رفت کو فروغ دینا؛ تکلم کے اجزاء جیسے شرح،  
والیوم، پچ، تعبیر اور تلفظ کا علم مہیا کرنا؛ اپنی جسمانی زبان کے استعمال سے  

کرنا؛ گروپ، پینل اور سمپوزیم کے  واقف ہونا؛ ویژوئل ایڈ کے استعمال کا تجربہ  
مباحثے کو منظم اور پیش کرنا اور زبانی ترجمانی کی تکنیکوں کا تجربہ حاصل  

 ۔  کرنا شامل ہے
 

 

 

 

 

 

 

 سال(    1/2میڈیا اور آپ                   )— ڈیجیٹل جنریشن   : صحافت

اعتماد ذرائع ہیں،  اطالعات کے لیے آپ کے قابل    -یوٹیوب، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام  
ٹھیک ہے؟   کس طرح لباس پہننا ہے، کون سی موسیقی سننا ہے اور حتی کہ کن 
حقائق پر یقین کرنا ہے، ان سب باتوں پر ماہرانہ صالح و مشورے کے لیے آج کا 
معاشرہ پہلے سے کہیں زیادہ سوشل میڈیا، بالگز، ڈیجیٹل میڈیا اور ویڈیو شیئرنگ  

تاہم، سچائی بسا اوقات انہی تمام ڈبل ٹیپ اور ہیش ٹیگز    ۔  ے سائٹس پر اعتبار کرتا ہ
حقیقی صحافیوں کو بنیاد کے طور پر حقائق کی        ۔  کے نیچے چھپی ہوتی ہے

اس کورس سے طلبہ وطالبات شوقیہ رپورٹرز بنیں گے اور       ۔ ضرورت پڑتی ہے
انہیں یہ پڑھایا جائے گا کہ حقائق کو افسانے سے اور سچائی کو جعلی خبروں میں 

 اس سے طلبہ وطالبات کو یہ اکتشاف کرنے میں بھی مدد   ۔ کیسے امتیاز کرنا ہے 
اثرانداز    ملے گی کہ کسی کے سوشل میڈیا فوٹ پرنٹ کس طرح اس کے مستقبل 

جب آپ حال ہی میں کسی چیز کو تالش کر رہے تھے یا اس کے       ۔  ہوتی ہے
بارے میں صرف سوچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اشتہارات کیوں پاپ اپ ہونے لگتے  

آپ کی پوسٹس فی الواقع آپ کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟میڈیا کا ماہر بننے     ہیں؟
نیا سے زیادہ واقف ہوں گے اور انہیں سے طلبہ وطالبات اپنے اطراف کی حقیقی د

اس کورس میں ڈیجیٹل دور کی صحافت      ۔ سچ کی کھوج کرنے میں مدد ملے گی
کی بنیادی باتوں کا سروے کرایا جائے گا، اور اس سے طلبہ وطالبات کو کلک اور  
متعلق   دنیا سے  اس  اور  میں سوچنے  انداز  تنقیدی  کر  نکل  آگے  ٹیگز سے  ہیش 

کو در میں وہ زندگی بسر کرتے  سچائیوں  یافت کرنے کی ترغیب ملے گی جس 
    ۔ ہیں

 
 سال(   1/2)                                        2صحافت 

 1صحافت : پیشگی شرط
اس میں طلبہ وطالبات مقامی   ۔  کے کورس کا تسلسل ہے   1یہ کورس صحافت  



 

 

تحقیق، سروے  سطح سے عالمی سطح تک پیش آنے والے واقعات کے بارے میں  
اور تحریر لکھ کر اطالعاتی دور میں جدید صحافت کی بدلتی ہوئی دنیا دریافت  

ہیں ڈالنے کے    1صحافت    ۔  کرتے  گہرائی سے نظر  پر  میں شامل موضوعات 
ساتھ، طلبہ وطالبات آن الئن صحافت اور پروفیشنل بالگنگ کی دنیا دریافت کریں 

کے    InDesignا جائے گا ان میں  اس میں جن دوسرے شعبوں کا احاطہ کی  ۔  گے
استعمال سے لے آؤٹ ڈیزائن، پروفیشنل گریڈ کا سافٹ ویئر پروگرام، فوٹو جرنلزم،  

   ۔ انٹرویو، اور میڈیا کا تجزیہ شامل ہے 
 

 سال(  1/2فلم کا تعارف               )
جاتا  فلم کے اختیاری کورس میں فلم سے متعلق تمام پہلوؤں کا پیش منظر فراہم کیا  

کی دہائی کے خاموش فلم کے دور سے حال    1890اس میں فلم کی تاریخ،    ۔  ہے
تک، فلم سازی میں ہدایت کار کے ذریعے استعمال کی جانے والی بنیادی تکنیکوں  

کی دہائی سے موجودہ    1930کی سمجھ، فلمی تنقید کے عناصر کا تجزیہ، اور  
اس میں طلبہ وطالبات    ۔  زمانے تک کی کالسک فلموں کی اسکریننگ شامل ہے

ادبی کاموں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں جن کو فلموں کی شکل دی گئی ہے، فلمی  
تنقید کا سروے کرتے ہیں، اور سنسرشپ اور فلم کے سماجی اثرات جیسے مسائل  

اس کورس کے ذریعے، طلبہ وطالبات تنقیدی سوچ کی مہارتوں   ۔  کا جائزہ لیتے ہیں 
 ۔  دگی بھر فلم کے دلدادہ اور مداح بن سکیںحاصل کرتے ہیں تاکہ وہ زن

 

 سال(   1/2تخلیقی مضمون نگاری                                        )
میں  شعر  اور  نثر  کو  وطالبات  طلبہ  میں  کورس  اختیاری  کے  تحریر  تخلیقی 
تخیالتی اظہار کے ہنر کا تجربہ کرنے اور اس کی مشق کرنے کا موقع فراہم  

کالس کو قلمکاروں کی ورکشاپ کے انداز میں پڑھایا جائے گا،    اس کی   ۔  ہوگا
خیاالت کی تخلیق اور اختیار سے    ۔  جس میں تحریری مشق پر زور دیا جائے گا

ابتداء کرتے ہوئے، طلبہ وطالبات اپنے کاموں کی مسودہ سازی میں پیش قدمی 
احتی  کریں گے جب وہ بنیادی تحریری مہارتیں پیدا کرچکے ہوں گے جیسے وض

تفصیل اور منظر کشی، جملے کی ساخت اور ترنم میں فرق، اور مؤثر مکالمہ  
طلبہ وطالبات ادبی شاہکاروں کو بھی پڑھیں گے، ان پر تبادلہ    ۔  کی تخلیق کرنا

خیال کریں گے اور ان کا تجزیہ کریں گے تاکہ اس بات کا معائنہ کیا جا سکے  
ی کا باعث ہے اور ادب اور کہ کیا چیز تحریر کے کسی خاص حصے کی کامیاب

   ۔ تحریر کی تاحیات حوصلہ افزائی کرسکیں
 

  1/2) جدید مسائل، فیصلہ سازی اور نوجوان بالغوں کا طرز عمل      :  اخالقیات
 کے طلبہ وطالبات کے لیے(  12اور  11سال( )گریڈ 

اس اختیاری کورس میں طلبہ وطالبات کو اخالقی معنویت کے حامل مسائل کو 
خیال   تبادلہ  اور  بحث  میں  بارے  ان کے  لکھنے،  میں  بارے  ان کے  پڑھنے، 

ہے ہوتا  فراہم  موقع  کا  کھیل،    ۔  کرنے  جیسے  شعبوں  مختلف  وطالبات  طلبہ 
  ۔ سیاست، تعلیم اور طب کی سطح پر معاشرے کی اخالقیات کا تجزیہ کرتے ہیں

ارے میں  طلبہ وطالبات نہ صرف جدید معاشرے میں اخالقیات کے کردار کے ب
پڑھتے ہیں، بلکہ وہ منظم مباحثوں، سقراطی سیمینار، انٹرایکٹو لیکچر، کردار 
ادائیگی اور نوعمر طلبہ وطالبات کو پڑھانے کی خاطر اسباق کی تدوین میں 

ہیں پہناتے  خیاالت کو عملی جامہ  اپنے  ہو کر  میں   ۔  شریک  مقاصد  اس کے 
استدالل میں مہارتوں کی تنظیم    اخالقی فیصلہ سازی، ہمدردی، معائنہ اور منطقی

   ۔ کاری شامل ہے
 

 شعور سازی بذریعہ ادب 
 سال( 1/2)

 کے طلبہ وطالبات کو پیش کرنے کے لیے(  12-10)گریڈ 
مطالعے   کے  طریقوں  کے  سازی  شعوری  اور  ادب  میں  کورس  اختیاری  اس 

نظر  ذریعے، طلبہ وطالبات کو ترقیاتی ذہنیت اور نفس پر مرکوز ادب پر گہری 
کورس کا مقصد  اپنی ذات کو محدود کرنے کی سوچ کا خاتمہ کرنا  ۔ ڈالتے ہیں

اور شعور سازی کی مشق میں طلبہ وطالبات کی مدد کرنا، کامیابی حاصل کرنا،  
منتخب ادب کے ذریعے،    ۔  اور دشوار حاالت کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنا ہے

نے اور موجودہ لمحے پر توجہ  طلبہ وطالبات مثبت ترقیاتی ذہنیت کو فروغ دی
مرکوز کرنے کے لیے قلمکاروں کی طرف سے تجویز کردہ حکمت عملیوں پر 

طلبہ وطالبات پڑھنے، جرنل نگاری، پروجیکٹس اور      ۔  عمل درآمد کریں گے
شعور سازی کی مشق، لکھنے پڑھنے اور گروپ   ۔  پریکٹس میں حصہ لیں گے

لچکدار قابلیت سیکھیں گے، بلکہ    مباحثے کے ذریعے، طلبہ وطالبات نہ صرف
    ۔ شعوری سازی کے دو اہم عناصر، بھی سیکھیں گے  : آگہی اور قبولیت

 
 سالI                  (1/2  )تھیئٹر 

اور لکھنے   اس کورس میں تھیٹر کے تمام پہلوؤں، اسکرپٹ کا تجزیہ کرنے 

طلبہ وطالبات    ۔  سے لے کر، اداکاری و ہدایت کاری تک کو دریافت کیا جائے گا 
انتخاب   کسی منظر میں ایک الئن کی اہمیت سے لے کر درست سہارے کے 

ئنمنٹ  اختتامی اسا   ۔  تک، تھیئٹر کے تجربے کی بہتر سمجھ حاصل کریں گے
یہ واحد سمسٹر  ۔ اوریجنل شارٹ میں اداکاری اور ہدایت کاری پر مرکوز ہوگی

 ۔  کا اختیاری کورس ہوگا جس میں ½ کریڈٹ کا اسکور ہوگا 
 

 

SAT (                             1/2کی تیاری  )سال 

کے ریزننگ ٹیسٹ کی سخت   SATاس سمسٹر کے اختیاری کورس میں  
طلبہ وطالبات کورس کے ریاضی اور انگریزی حصوں کے   ۔ تیاری شامل ہے 

درمیان روزانہ تبادلہ کرتے ہیں، جن میں وہ خصوصی تربیت یافتہ فیکلٹی سے  
کورس کے دوران،  ۔ امتحان دینے کی ثابت شدہ حکمت عملیاں سیکھتے ہیں

کے لیے   SATتے ہیں اور طلبہ وطالبات ایک پریکٹس امتحان بھی دی
فال سیمسٹر یا اسپرنگ سیمسٹر  ۔ رجسٹریشن کی کارروائی شروع کرتے ہیں

میں داخلہ لینے والے جونیئر طلبہ وطالبات کو بالترتیب جنوری یا جون میں 
SAT سینئر طلبہ وطالبات کو صرف فال سیمسٹر ۔ کا امتحان دینا ضروری ہے

 ۔  کا امتحان دینا ہوگا SATمبر میں میں داخلہ دیا جائے گا اور انہیں دس

 
 
 



 

 

 انگریزی بحیثیت نئی زبان  

 

 
 

ENL  ( ایک تعلیمی پروگرام ہے جسے انگریزی زبان کے محدود مہارت یافتہLEP  طالب/طالبہ کو انگریزی کی معرفت کے حصول )

پروگرام میں ساتویں سے لے کر بارہویں گریڈ تک کے طلبہ وطالبات کو ریاست اس  ۔ میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے

( کے ذریعہ تعین شدہ اپنی اہلیت کی سطح  کی بنیاد پر NYSESLATنیویارک کے انگریزی کا حصول بحیثیت دوسری زبان کے ٹیسٹ )

نگریزی زبان کے متعلمین( کو دیگر تمام طلبہ طالبات )ا  ELLs  ۔  روزانہ تین پیریڈز تک انگریزی کی پیہم تدریس میں مصروف کیا جاتا ہے

کے طلبہ وطالبات کی خدمت کے تمام کالس رومز میں نصاب،   ENL/LEP  ۔  کی مانند اعلٰی معیارات اور توقعات پر شمار کیا جاتا ہے

کے پروگرام کا   ENL  ۔  ا ہےتدریس اور تجزیے کو تعلیمی مواد کے شعبوں سے متعلق ریاست نیویارک کے معیارات کے مطابق بنایا گی

   ۔ انداز تعلیمی زبان اور خواندگی پر کلیدی توجہ کے ساتھ انٹرڈسپلینری نوعیت کا ہے

 

پروگرام، جس کو نارتھ ہائی اسکول میں رکھا گیا ہے، وہ ضمنی خدمات اور پروگرام    ENLویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ کا  

پیرنٹ اکیڈمی کے ذریعے وسیع طور پر   ENL، اور  ENLکی ٹیوٹوریل اکیڈمی، سمر اسکول    ENLکی مکمل پیشکش جیسے بعد از اسکول  

 ۔ معاونت یافتہ ہے
 
 

 

ENL پیریڈز روزانہ(   3سینئر ہائی انٹرنگ / ایمرجنگ )/جونیئر ہائی 

 

انٹرنگ اور ایمرجنگ کے ایسے طلبہ وطالبات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو انگریزی کا بہت کم علم کے ساتھ یا کوئی علم   LEPیہ کورس  
تعلیمی زبان اور خواندگی پر تمہیدی توجہ کے ساتھ اس کورس کی تدریس سے انگریزی    ۔  حاصل کیے بغیر امریکہ میں حال ہی میں آئے ہیں 

 ۔ پیریڈز کی تدریس ملے گی  3طلبہ وطالبات کو دن میں  ۔ فروغ دیا جاتا ہےزبان کی بنیادی کمانڈ کو 
 

ENL   پیریڈز روزانہ( 2سینئر ہائی ایمرجنگ/ٹرانزیشننگ ) /جونیئر ہائی 

 

، یا انگریزی تدریس کا محدود علم حاصل کیا  ENLایمرجنگ اور ٹرانزیشننگ کے ایسے طلبہ وطالبات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جنہوں نے    LEPیہ کورس  

  پر   اس کورس سے انگریزی کی زبانی روانی اور فنکشنل کمانڈ کو مزید فروغ ملے گا جس میں مواد کے شعبے کے مفردات، تعلیمی زبان اور خواندگی   ۔  ہے

کے کام متعارف کیے جاتے ہیں اور ان کی    ELA I Regentsاس میں تنقیدی سوچ کی مہارتوں کی مشق کی جاتی ہے اور    ۔  انٹرڈسپلینری توجہ دی جائے گی

   ۔ مشق کی جاتی ہے
 

ENL  پیریڈ روزانہ(  1سینئر ہائی ٹرانزیشننگ/ ایکسپینڈنگ )  /جونیئر ہائی 

اس    ۔  یا انگریزی کا کچھ توسیعی مطالعہ کیا ہے  ENLٹرانزیشن اور ایکسپینڈنگ کے ان طلبہ وطالبات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جنہوں نے    LEPیہ کورس  

گریزی زبان یں انسطح پر طلبہ وطالبات تعلیمی زبان کی مہارتیں بڑھانے میں خود انحصاری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مختلف تعلیمی سیاق و سباق اور ماحول م

   ۔ کی مہارت ظاہر کرنے کے لیے ضروری لسانی تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں
 

ENL  پیریڈ روزانہ(   1سینئر ہائی ایکسپینڈنگ )  /جونیئر ہائی 

 

ایکسپینڈنک لیول کے    ۔  یا انگریزی کا کچھ توسیعی مطالعہ کیا ہے ENLایکسپینڈنگ کے ان طلبہ وطالبات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جنہوں نے   LEPیہ کورس  

ی زبان کی مہارت  یزطلبہ وطالبات تعلیمی زبان کی مہارتیں بڑھانے میں خود انحصاری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مختلف تعلیمی سیاق و سباق اور ماحول میں انگر

 ۔  ظاہر کرنے کے لیے ضروری لسانی تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں
 

ENL ( 1جونیئر ہائی/سینئر ہائی کمانڈنگ سیمینار    )پیریڈ ہر دوسرے روز 

 

میں مہارت یافتہ   NYSESLATکے طلبہ وطالبات کے لیے زبان کی مہارت بہتر کرنے کے واسطے ڈیزائن کیا گیا ہے جنہوں نے حال ہی میں  ELLیہ کورس 

وسرے  ہر د  ۔  اس میں طلبہ وطالبات اپنی زبان کی مہارت اور تعلیمی خواندگی بہتر بنانے کے لیے دو اضافی سالوں تک کالس کریں گے  ۔  کا اسکور حاصل کیا ہے

   ۔ دن ایک پیریڈ کا اہتمام کیا جاتا ہے 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

 صحت کی تعلیم  
 

 

انفیکشن(    HIVہر سطح کے کورس میں ایڈز )  ۔ جونیئر اور سینئر ہائی لیول پر صحت کی تعلیم کو ریاستی محکمہ تعلیم کے ذریعہ الزمی قرار دیا گیا ہے
ت، مواد کا غلط  اور سالمتی وابتدائی طبی امداد سمیت دماغی صحت، صارفین کی صحت، انسداد غنڈہ گردی و سائبر غنڈہ گردی، عائلی زندگی اور انسانی مباشر

گی پر مبنی تدریس میں فرد کی خود اعتمادی  طلبہ وطالبات کی پخت  ۔ استعمال )منشیات، الکحل، تمباکو(، تغذیہ، بیماریوں سے تحفظ، کے شعبوں کی تدریس شامل ہے
اس سے صحت مند طرز سلوک کو بھی فروغ دیا   ۔ بڑھانے اور ذمہ دارانہ فیصلہ سازی کی مہارتیں پیدا کرنے کی اس کی صالحیت پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے

   ۔ اسی ہوتی ہےجاتا ہے اور صحت کی تعلیم سے متعلق ریاست نیویارک کے تعلیمی معیارات کے اہداف کی عک

 

 
 

 سال(   1/2جونیئر ہائی ہیلتھ )

یہ کورس ساتویں گریڈ کے تمام طلبہ وطالبات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے،  
جسے ملٹی میڈیا فارمیٹ میں پیش کیا جاتا ہے، یہ سرگرمی پر مبنی اور  

اس سے طلبہ وطالبات کو جسمانی، ذاتی،   ۔ متعلمین پر مرکوز کورس ہے
سماجی اور ذہنی نشوونما کی سمجھ فراہم کر کے عنفوان شباب کی مدت کے  

 ۔  دوران بلوغت حاصل کرنے مدد ملتی ہے

 

 

اس ایک سیمسٹر کے کورس میں پاس ہونا  سال(  1/2) سینئر ہائی ہیلتھ
کا   کورس۔ نیو یارک اسٹیٹ کی طرف سے گریجویشن کے لیے الزم ہے

مقصد طلبہ وطالبات کو ذاتی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ضروری  
مہارتوں اور معلومات کو حاصل کرکے اور ان کا اطالق کرکے صحت مند 

   ۔ بالغ فرد کی زندگی بسر کرنے کے لیے تیار کرنا ہے

صحتمندی/ تندرستی کی مرکزی توجہ ذاتی تندرستی اور زندگی بھر کی  
 ۔ دی کو بہتر بنانے کے لیے فیصلہ سازی کی مہارتوں پر ہوتی ہےصحتمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عالمی زبانیں 

 

 

 عالمی زبان کی کورس سیکوینسز 
 کا انضمامی خاکہ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کالج میں غیر ملکی زبان کی پڑھائی کا پس منظر رکھنے والوں کو ترجیح دی   ۔  کسی بھی دوسری زبان کا مطالعہ کافی حد تک عملی اور فائدہ مند ہے

بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن میں دوسری زبان کا علم درکار ہوتا ہے )مثال کے طور پر،   ۔  جاتی ہے حاالنکہ کچھ کالجز میں اس کی ضرورت نہیں ہوسکتی ہے

ر اور خدمات کی صنعتیں، اور مالیاتی ادارے( اور روزگار کے لیے بالخصوص میٹروپولیٹن عالقے میں  سرکاری ایجنسیاں، درآمدات و برآمدات کے کاروبار، سف

   ۔ غیر ملکی زبان کا پس منظر فیصلہ کن مراعات کی حیثیت رکھتا ہے 

 ز کو  چونکہ غیر ملکی زبان کی سلسلہ وار پڑھائی لیول کے لحاظ سے آگے بڑھتی ہے، اس لیے زبان کی پڑھائی کے تمام کورس

   ۔ مخصوص کورس نمبر ہر لیول کے جنرل ڈسکرپشن سے پہلے درج ہوتے ہیں ۔  اسی کے مطابق زمرہ بند کیا گیا ہے

تاہم، اگر طلبہ وطالبات چاہیں، تو ان   ۔  کے اختتام پر عالمی زبان کا جامع عالقائی تجزیہ کا امتحان دیں  4یہ سفارش کی جاتی ہے کہ طلبہ وطالبات لیول  

   ۔ کے آخر میں ریجنل اسسمنٹ کا امتحان دینے کا اختیار ہوتا ہے  3ل کے پاس لیو 

 
زبان کی پڑھائی کے ابتدائی کورسز میں درج ذیل نمونوں میں سے    ۔  کے بعد شروع کرنے کی ضرورت ہے  8طلبہ وطالبات کو عالمی زبانوں کی پڑھائی گریڈ  

 :  کسی ایک کی پیروی ہوتی ہے 

 
(  1.2اور لیول    1.1اس سے دو سالہ کورس میں گریجویشن کا تقاضا پورا ہوتا ہے جو کہ اسٹڈی کی دو اکائیوں )لیول    ۔  کی اسٹینڈرڈ سیکوینس  8اور    7گریڈ  .1

 ۔  ے میں ایک ہائی اسکول کریڈٹ حاصل ہوتا ہےکے مساوی ہوتا ہے، جس کے نتیج

 
   ۔ ، جس کے نتیجے میں ایک ہائی اسکول کریڈٹ حاصل ہوتا ہے(2اور . 1.1ایک سال کا نصف اسکولی کورس ہے، اسٹڈی کا )لیول   1لیول  .2

 

 1.1لیول 

 1.2*لیول 

 2لیول 

 4لیول 

 3لیول 

 )سینئر ہائی کے طلبہ وطالبات کے لیے(1لیول 

 

 کالج فرانسیسی

 کالج اطالوی 

 کالج ہسپانوی

 اے پی زبان و ثقافت

اے سی  2.3ہسپانوی 
 سی 

اے سی  3.4ہسپانوی 
 سی

اے پی ہسپانوی                          
 زبان و ثقافت 

پی اے 
ہسپانوی                         

 ثقافت 
 کالج ہسپانوی



 

 

 )اختیاری( *  1جاپانی  

زبان میں اظہار خیال کرنے کا طریقہ سیکھنے  یہ کورس طلبہ وطالبات کو جاپانی  
اس میں طلبہ وطالبات کو بنیادی    ۔  کا موقع فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے

یہ ایک اختیاری کورس   ۔  مفردات اور جاپان کی ثقافت سے متعارف کرایا جائے گا
پور  لیے عالمی زبان کی الزمیت  ڈپلومہ کے  اس کو ریجنٹس  الحال  فی  اور  ا  ہے 

 *صرف موجودہ اندراج شدہ طلبہ وطالبات  ۔  کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے 

 
 1.1لیول 

 ہسپانوی

 فرانسیسی 

 اطالوی

یہ کورس طلبہ وطالبات   ۔  کا سال اول ہے  1یہ لینگویج سیکوینس کے دو سالہ لیول 
کو کسی دوسری زبان میں اظہار خیال شروع کرنے کا طریقہ سیکھنے کا موقع فراہم  

اس میں طلبہ وطالبات کو بنیادی مفردات اور    ۔  کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے 
طلبہ وطالبات مندرجہ ذیل ذیل بات چیت  ۔  لسانی ساخت سے متعارف کرایا جائے گا

( آسان گفتگو میں مشغول ہونا؛  1:  کرنے کے لیے پڑھائی کرتے ہیںکی مہارتیں پیدا  
( مختصر تحریر اور 3( بنیادی پیغامات اور میڈیا کے سادہ اعالنات کو سمجھنا؛  2

اور ) الفاظ پر مشتمل 30( دوستانہ تبصرے اور  4مستند اشتہارات کو سمجھنا؛   +
 ۔  مختصر، سادہ مضمون لکھنا

 
 1.2لیول 

 1.1لیول  : پیشگی شرط

 ہسپانوی

 فرانسیسی 

 اطالوی

طلبہ وطالبات مندرجہ ذیل  ۔  کا سال اول ہے  1یہ لینگویج سیکوینس کے دو سالہ لیول  
( مفردات اور  1:  ذیل بات چیت کی مہارتیں پیدا کرنے کے لیے پڑھائی کرتے ہیں

لسانی ساخت کے زیادہ بڑے مجموعے کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ پیچیدہ گفتگو  
(  3( مزید مفصل پیغامات اور میڈیا کے اعالنات کو سمجھنا؛  2شغول ہونا؛  میں م

اور   کو سمجھنا؛  مجموعے  وسیع  اشتہارات کے  مستند  اور  تحریروں  (  4مختصر 
اور   لکھنا50تبصرے، مختصر خطوط  بنیادی مضمون  پر مشتمل  الفاظ  طلبہ    ۔  + 

ائی تجزیہ کا امتحان  وطالبات اس لیول کے اختتام پر عالمی زبان کی مہارت کے عالق
   ۔ دیتے ہیں

 

 1لیول 

 ہسپانوی

 فرانسیسی 

 اطالوی

ہے کورس  سالہ  ایک  )گریڈ    ۔  یہ  اسٹینڈرڈ  لیول  12-9دونوں  کے  طلبہ    1(  کے 
(  1:  وطالبات مندرجہ ذیل مہارتوں کی ماسٹری حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں

مفردات اور لسانی ساخت کے زیادہ بڑے مجموعے کا استعمال کرتے ہوئے گفتگو  
( مختصر  3( بنیادی پیغامات اور میڈیا کے اعالنات کو سمجھنا؛  2میں مشغول ہونا؛  

( تبصرے،  4مجموعے کو سمجھنا؛ اور  تحریروں اور مستند اشتہارات کے وسیع  
طلبہ وطالبات اس  ۔  + الفاظ پر مشتمل بنیادی مضمون لکھنا50مختصر خطوط اور  

 ۔  لیول کے اختتام پر عالمی زبان کی مہارت کے عالقائی تجزیہ کا امتحان دیتے ہیں

 
  2لیول 

 1.2یا لیول  1لیول  : پیشگی شرط

 ہسپانوی 

 فرانسیسی 

 اطالوی

میں درج شدہ ماسٹری کے لیے درج ذیل   Bکے طلبہ وطالبات چیک پوائنٹ  2لیول 
( عام دلچسپی کے موضوعات پر گفتگو 1:  مہارتیں پیدا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں

 کو مقامی اسپیکر کی رفتار کی شرح کے قریب قریب سمجھنا اور اپنی بات سمجھانا؛  
 

( مختصر کہانیاں،  3کو سمجھنا؛  ( طویل گفتگو کے پیغامات اور میڈیا کے اعالنات  2
( خطوط اور مختصر  4عام دلچسپی کے مضامین، اور مستند مواد کو سمجھنا؛ اور  

   ۔ مضامین لکھنا
 

  اے سی سی   2/3لیول 

کی تکمیل پر مخصوص تعلیمی کامیابی اور    1.2ہسپانوی  :  پیشگی شرط 
کو   وطالبات  طلبہ  والے  اترنے  پورا  پر  معیار  کردہ  تجویز  کے  اساتذہ 

 ۔  ایکسلریشن کے لیے منتخب کیا جائے گا

 ہسپانوی 

اے سی سی ایک ایکسلریٹیڈ اسپینش کالس ہے جس میں طلبہ وطالبات چیک    2/3لیول  
لیے    Bپوائنٹ   کرنے کے  پیدا  مہارتیں  ذیل  مندرجہ  لیے  ماسٹری کے  شدہ  درج  میں 

( ایک تعلیم یافتہ مقامی اسپیکر کی گفتگو کو قریب قریب مقامی رفتار 1  :  پڑھتے ہیں
کے طور پر بروئے کار التے  سے سمجھنا اور حقیقی زندگی کے حاالت کو محرک  

بات چیت کرنا؛   ( زیادہ مفصل گفتگو کے پیغامات اور میڈیا کے اعالنات کو  2ہوئے 
( طویل ادبی عبارتوں اور 3سمجھنا، اور طویل نشریات کا عمومی خیال کو سمجھنا؛  

میں مذکور ریاست نیویارک کے روبرک    B( چیک پوائنٹ  4مستند مواد کو سمجھنا؛ اور  
لکھنا  نگاری کے  اور خطوط  کے    2/3لیول    ۔  موافق مختلف موضوعات پر مضماین 

کی تکمیل ہونے تک ہسپانوی جامع    3/4ہسپانوی کورس کے طلبہ وطالبات ہسپانوی  
کا ریجنل اسسمنٹ کا امتحان نہیں دیں گے، اور ان سے اے پی ہسپانوی    Bچیک پوائنٹ  

انوی میں داخلہ لینے کی توقع کی  زبان وثقافت اور پھر اے پی ہسپانوی ادب یا کالج ہسپ
 ۔  جاتی ہے

 

  3لیول 

 2لیول  : پیشگی شرط

 ہسپانوی

 فرانسیسی 

 اطالوی

میں درج شدہ ماسٹری کے لیے مندرجہ ذیل    Bکے طلبہ وطالبات چیک پوائنٹ    3لیول  
( ایک تعلیم یافتہ مقامی اسپیکر کی گفتگو کو 1:  مہارتیں پیدا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں

قریب قریب مقامی شرح رفتار سے سمجھنا اور حقیقی زندگی کے حاالت کو محرک کے  
غامات اور  ( زیادہ مفصل گفتگو کے پی2طور پر بروئے کار التے ہوئے بات چیت کرنا؛  

( طویل  3میڈیا کے اعالنات کو سمجھنا، اور طویل نشریات کا عمومی خیال کو سمجھنا؛  
میں مذکور ریاست    B( چیک پوائنٹ  4ادبی عبارتوں اور مستند مواد کو سمجھنا؛ اور  

اور خطوط   مضماین  پر  موضوعات  مختلف  موافق  کے  نگاری  روبرک  کے  نیویارک 
کے اختتام پر عالمی زبان کا   4ہ طلبہ وطالبات لیول  یہ سفارش کی جاتی ہے ک  ۔  لکھنا

تاہم، اگر طلبہ وطالبات چاہیں، تو ان کے پاس لیول  ۔  جامع عالقائی تجزیہ کا امتحان دیں
کے آخر میں عالمی زبان کے جامع عالقائی تجزیے کا امتحان دینے کا اختیار ہوتا    3

 ۔  ہے

 

 

 

  4لیول 

 3لیول  : پیشگی شرط

 ہسپانوی

 فرانسیسی 

 اطالوی

میں درج شدہ ماسٹری کے لیے مندرجہ ذیل    Bکے طلبہ وطالبات چیک پوائنٹ    4لیول  
( پڑھے لکھے مقامی اسپیکر کی گفتگو کو  1:  مہارتیں پیدا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں

معمول کی شرح رفتار سے سمجھنا اور طویل عرصے مسلسل گفتگو کی مہارتیں پیدا  
تگو کے پیغامات اور میڈیا کے اعالنات کو سمجھنا، اور طویل  ( زیادہ مفصل گف 2کرنا؛ 

اہم خیاالت اور تفصیالت کو اخذ کرنا؛   ( اختیار کردہ ادبی کاموں اور  3نشریات کے 
اور   پڑھنا؛  کو  اقتباسات  رسالوں کے  اور  100 (4مستند  مقالے  الفاظ کے خطوط،   +

کے اختتام پر عالمی    4یول  یہ سفارش کی جاتی ہے کہ طلبہ وطالبات ل  ۔  مضامین لکھنا
تاہم، اگر طلبہ وطالبات چاہیں، تو ان کے  ۔  زبان کا جامع عالقائی تجزیہ کا امتحان دیں

کے آخر میں عالمی زبان کے جامع عالقائی تجزیے کا امتحان دینے کا    3پاس لیول  
 ۔  اختیار ہوتا ہے

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کالج لیول 

 ہسپانوی



 

 

 فرانسیسی 

 اطالوی

 4لیول  : پیشگی شرط

کالج لیول کے کورسز سے ثقافتی تناظر میں زبان کی چار زبانوں کی مہارتوں کو 
کے معیارات   Cمزید فروغ دیا جاتا ہے جیسا کہ ریاست نیویارک کے چیک پوائنٹ 

موجودہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کالج کی سطح کے    ۔  میں بیان کیا گیا ہے 
ادب، گرامر اور گفتگو کے موضوعات سے طلبہ وطالبات کو ہائی اسکول کے کالس  

اس کے    ۔  روم سے باہر پڑھائی اور زبان کے استعمال کے لیے تیار کیا جاتا ہے 
کالج    6وقت  عالوہ، جونیئر یا سینئر طالب/طالبہ مقامی کالج کے تعاون سے بیک  

 ۔  اس میں کم ٹیوشن فیس وصول کی جاتی ہے۔  کریڈٹ حاصل کر سکتا/سکتی ہے

 

 ایڈوانسڈ پلیسمنٹ لینگویج 

 اور کلچر 

 ہسپانوی

 فرانسیسی 

 اطالوی

 4لیول  : پیشگی شرط

زبان میں ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کے کورسز سے چار زبانوں کی مزید مہارتیں )سننا،  
پیدا کی جاتی ہیں جس میں کمپوزیشن اور ایڈوانس گرامر کے  بولنا، پڑھنا اور لکھنا(  

چیک پوائنٹ    -طلبہ وطالبات کو زبان کی روانی    ۔  اطالق پر اضافی زور دیا جاتا ہے 
C  طلبہ وطالبات کو ممکنہ کالج کریڈٹ کے    ۔  کی مساوی سطح تک پہنچنا چاہیے

امتحان دینے کے لئے    لئے مئی میں منعقد ہونے والے کالج بورڈ ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کا
اپنی ٹرانسپکرپٹ پر اے پی ڈیجگنیشن پانے کے واسطے ڈسٹرکٹ    ۔  تیار کیا جاتا ہے 

کی پالیسی کے تحت طلبہ وطالبات سے اس کورس کا متعلقہ اے پی امتحان دینا  
گریڈ کی ویٹنگ صرف ان طلبہ وطالبات کو دی جائے گی جو مندرجہ  ۔  مطلوب ہے

 ۔  ہیں باال لوازمات کو پورا کرتے

 

 

 

 ایڈوانسڈ پلیسمنٹ ہسپانوی ادب 

 ہسانوی زبان اے پی ادب اور کلچر 4اے پی لینگویج یالیول  : پیشگی شرط 

ادب کے ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کورسز سے ادب کے گہرے مطالعہ اور مختلف انواع  
لینگویج کورسز کی تکمیل ہوتی ہے  ایڈوانسڈ پلیسمنٹ     ۔ کے ادبی تجزیہ کے ساتھ 

طلبہ وطالبات کو ممکنہ کالج کریڈٹ کے لئے مئی میں منعقد ہونے والے کالج بورڈ  
اپنی ٹرانسپکرپٹ پر    ۔  ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کا امتحان دینے کے لئے تیار کیا جاتا ہے 

اے پی ڈیجگنیشن پانے کے واسطے ڈسٹرکٹ کی پالیسی کے تحت طلبہ وطالبات  
گریڈ کی ویٹنگ صرف  ۔  ا مطلوب ہے سے اس کورس کا متعلقہ اے پی امتحان دین

 ۔ ان طلبہ وطالبات کو دی جائے گی جو مندرجہ باال لوازمات کو پورا کرتے ہیں



 

 

 

 ریاضی سیکوینس 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
   
  

    
   

 
   

 
  

  
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ان ٹولز میں منطقی تعلیل،    ۔  کرنے کے لیے طلبہ وطالبات کو منفرد طاقتور ٹولز سے لیس کیا جاتا ہےریاضی کی تعلیم کے ذریعہ دنیا کو سمجھنے اور تبدیل  

   ۔ مسئلہ حل کرنے کی مہارت، اور تخلیصی طریقوں سے سوچنے کی صالحیت شامل ہے
 

، کاروبار، معاشیات، جسمانی تعلیم، طب، کمپیوٹر  کالجز نے ایسے ریاضی کے پروگراموں میں داخلے کے لیے اپنے لوازمات میں اضافہ کیا ہے جن سے زراعت 

گریجویشن کے بعد اپنے اختیارات کو کھال رکھنے کے واسطے، طالب/طالبہ کو ہائی اسکول کے ہر   ۔  سائنس اور نفسیات جیسے متنوع شعبوں کی راہیں کھلتی ہیں

   ۔ سال کے دوران ریاضی کا کورس کرنا چاہیے 
 

ریاضیات میں    ۔  وٹیکنالوجی، طب، معیشت، ماحولیات وترقیات، اور عوامی فیصلہ سازی کے اداروں میں ریاضی کی مہارتیں درکار ہوتی ہیںروزگار، سائنس  

دالیا جاتا ہے  طلبہ وطالبات کو یہ بھی یاد  ۔ مضبوط بنیاد کسی بھی کریئر کے لیے بہتر تیاری کا باعث بنے گی خواہ کوئی طالب/طالبہ کالج کا رخ کرے یا نہ کرے

دونوں کا کافی حصہ ریاضی میں ہوتا ہے اور یہ کہ جو طلبہ وطالبات ریاضی پڑھ رہے ہیں وہ عام طور پر   ACTکہ اسکالسٹک اسسمنٹ ٹیسٹ )کالج بورڈ( اور  

   ۔ ان طلبہ سے زیادہ نمبر حاصل کرتے ہیں جو ریاضی نہیں پڑھتے ہیں

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7ریاضی 

 اے سی سی 1الجبرا 

اے پی  ایس 
 ٹی اے ٹی

 جیومیٹری اے سی سی

 اے سی سی 2الجبرا 

 کیلکولس-اے پی پری

اے پی کیلکولس اے بی یا بی 
 سی

اے پی  ایس 
 ٹی اے ٹی

اے پی  ایس 
 ٹی اے ٹی

 8ریاضی 

 1الجبرا 

 جیومیٹری

 متوسط الجبرا 2الجبرا 

 کیلکولس-پری
 کالج میتھ

 اور مالیاتریاضی 
 کیلکولس-اے پی پری

 اے پی  ایس ٹی اے ٹی

 IIالجبرا 

 کالج میتھ
 ریاضی اور مالیات

A1 کی اساسیات 

 1الجبرا 

 جیومیٹری

 متوسط الجبرا

 IIالجبرا 

 ریاضی اور مالیات



 

 

  ۔ ڈسٹرکٹ کے ریاضی کے پروگرام میں ہر گریڈ کے تمام طلبہ وطالبات کو ریاضی کا مرکزی کورس کرنے کے مواقع فراہم ہوتے ہےویلی اسٹریم ہائی اسکول 

( کورسز ان طلبہ وطالبات کے لیے ہیں جنہوں نے ایکسلریشن فراہم کرنے والے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی صالحیت کا مظاہرہ  ACCریاضیات میں ایکسلریٹڈ )

پروگرام ہے    AISاس کے عالوہ، ایک    ۔  ایکسلریشن پروگرام میں داخلے اور تسلسل کا انحصار اہلیت، کامیابی، اور ریاضی کے اساتذہ کی تجویز پر ہے   ۔  ہےکیا  

رک کے ریاضی کے  جسے طلبہ وطالبات کی مدد کرنے اور انہیں اضافی اور معاون تدریس فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں وہ ریاست نیویا

ان کورسز میں ریجنٹس کی سطح کے ریاضی کورس کے ساتھ مشترکہ اندراج    ۔  معیارات کو پورا کرنے اور کامیابی کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں

   ۔  درکار ہوتا ہے اور اسے تنہا شکل میں نہیں کیا جا سکتا ہے

 

                                                                                                  7ریاضی 
: اس کورس میں تدریسی توجہ مندرجہ ذیل تین شعبوں پر مرکوز ہوگی

( عقلی اعداد  2( متناسب روابط کی سمجھ پیدا کرنا اور ان کا اطالق کرنا؛ )1)
الے آپریشنز کی سمجھ پیدا کرنا اور اظہار اور لکیردار مساوات کے ساتھ و

۔ ( نمونوں کی بنیاد پر آبادی کے بارے میں نتائج قیاس کرنا 3کام کرنا؛ اور )
طلبہ وطالبات ان شعبوں کی اپنی دریافت کو اس گہرائی تک وسیع کریں گے  

گریڈ تک   ویں8کے تجزیے اور  7جس سے وہ ریاست نیویارک کے ریاضی 
طلبہ   ۔  اے سی سی( دونوں کے لیے تیار ہوں گے  Iیا الجبرا   8)خواہ ریاضی 

پیریڈز میں شرکت کریں گے،   7.5وطالبات ہفتے میں ریاضی کی کالس کے 
   ۔ جو کہ ہر دوسرے دن ریاضی کی ایک اضافی کالس ہے

 

پیشگی                                                                      8ریاضی 

                                                                                                  7ریاضی : شرط
: میں تدریسی توجہ مندرجہ ذیل تین اہم شعبوں پر مرکوز ہوگی 8گریڈ 

ات اور مساوات وضع کرنا اور استدالل کرنا، جس میں لکیری  ( اظہار1)
ڈیٹا میں ایسوسی ایشن کا ماڈل بنانا، اور   bivariateمساوات کے ساتھ  

(  2لکیری مساوات اور لکیری مساوات کے نظام کو حل کرنا شامل ہے؛ )
فنکشن کے تصور کو پکڑنا اور مقداری روابط کو بیان کرنے کے لیے  

( فاصلہ، زاویہ، مماثلت، اور ہم آہنگی کا استعمال 3ال کرنا؛ )فنکشنز کا استعم
کرتے ہوئے دو اور سہ جہتی عالقہ اور اعداد و شمار کا تجزیہ کرنا، اور  

مزید برآں، اس  ۔ پائتھاگورین تھیوریم کو سمجھنا اور اس کا اطالق کرنا
تجزیے کے   8کورس سے طلبہ وطالبات ریاست نیویارک کے ریاضی 

طلبہ وطالبات ہفتے میں ریاضی کی کالس  ۔ لیے تیار ہوں گے   امتحان کے
پیریڈز میں شرکت کریں گے، جو کہ ہر دوسرے دن ریاضی کی  7.5کے 

 ۔  ایک اضافی کالس ہے 

 
ریاضی کا لیب                                                                                    

ریاستی معیارات پر پورا اترنے میں مدد کرنے یہ کورس طلبہ وطالبات کو 
۔  کے واسطے اضافی، معاون تدریس فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے
 ۔ طلبہ وطالبات کو انتہائی مناسب سطح کی درسی مداخلت فراہم کی جائے گی

 
         اے سی سی                                                                 Iالجبرا 

میں مخصوص تعلیمی کامیابی اور اساتذہ کے   7گریڈ : پیشگی شرط 
تجویز کردہ معیار پر پورا اترنے والے طلبہ وطالبات کو ایکسلریشن  

 ۔  کے لیے منتخب کیا جائے گا

 
پیشگی                                                                        Iالجبرا 

اس کورس کا بنیادی مقصد مڈل گریڈز میں طلبہ یا اساسیات  8ریاضی : شرط
وطالبات کے ذریعہ پڑی گئی ریاضی کو رسمی شکل دینا اوراس کو وسیع 

اہم شعبوں میں الئنیر اور ایکسپونینٹ روابط کو ایک دوسرے کے   ۔ بنانا ہے 
ساتھ متضاد کرکے اور لکیری رجحان کو ظاہر کرنے والے ڈیٹا پر لکیری 

اڈلز کا اطالق کرکے ان کی تفہیم کو گہری اور وسیع کرتے ہیں، اور طلبہ م
وطالبات کو مربع فنکشنز کا تجزیہ کرنے، حل کرنے اور استعمال کرنے کے  

ریاضی کی مشق کے معیارات پورے   ۔ طریقوں میں مشغول کیا جاتا ہے 
ویز کورس میں نافذ ہوتے ہیں اور مواد کے معیارات کے ساتھ، ان سے یہ تج

ہوتی ہے کہ طلبہ وطالبات ریاضی کو مربوط، مفید، اور منطقی مضمون کے  
بطور محسوس کریں جس کے ذریعہ مسئلہ کے حاالت کی سمجھ حاصل  

طلبہ وطالبات جون   ۔ کرنے کی ان کی صالحیت کو بروئے کار الیا جاتا ہے
   ۔ ریجنٹس کا امتحان دیں گے Iمیں الجبرا 

 
                                                                                                                                                                                 اے سی سی       IIالجبرا 

 جیومیٹری اے سی سی : پیشگی شرط 

 
                                                                                                                                                                                                     IIالجبرا  

                        جیومیٹری یا متوسط الجبرا                                                                 : پیشگی شرط 
الئنیر، کواڈریٹک، اور ایکسپونینٹ فنکشنز میں اپنی پڑھائی کو آگے بڑھاتے  

ہوئے، طلبہ وطالبات پالینومیل، ریشنل، اور ریڈیکل فنکشن سمیت تمام  
طلبہ وطالبات حاالت  ۔  فنکشنز کے بارے میں اپنی سمجھ کو وسیع کرتے ہیں

کرنے کے لیے اپنی صالحیتیں تیار کرنا کو ماڈل بنانے اور مساوات کو حل 
جاری رکھیں گے، جن میں پیچیدہ نمبروں کے سیٹ پر مربع مساوات کو حل 

کرنا اور الگرتھم کی خصوصیات کو بروئے کار التے ہوئے ایکسپونینٹ  
ریاضی کی مشق کے معیارات پورے کورس  ۔ مساوات کو حل کرنا شامل ہے 

ارات کے ساتھ مل کر، ان سے یہ تجویز میں نافذ ہوتے ہیں اور مواد کے معی
ہوتی ہے کہ طلبہ وطالبات ریاضی کو مربوط، مفید، اور منطقی مضمون کے  
بطور محسوس کریں جس کے ذریعہ مسئلے حل کرنے کی ان کی صالحیت  

ریجنٹس کا   IIطلبہ وطالبات جون میں الجبرا ۔  کو بروئے کار الیا جاتا ہے
 ۔  امتحان دیں گے

 
ی سی                                                          جیومیٹری اے س

 اے سی سی    Iالجبرا : پیشگی شرط 

 
: جیومیٹری                                                             پیشگی شرط 

اگرچہ جیومیٹری کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن اسکولی ریاضی Iالجبرا 
ین جیومیٹری کے ساتھ وقف ہے، جس کو مصنوعی  بنیادی طور پر یوکلیڈ

طور پر )کوآرڈنیٹس کے بغیر( اور تجزیاتی طور پر )کوآرڈنیٹس کے ساتھ( 
جیومیٹری کے اس کورس کا بنیادی مقصد مڈل گریڈز کی  ۔ پڑھا جاتا ہے

سطح سے طلبہ وطلبہ وطالبات کے جیومیٹری کے تجربے کو رسمی بنانا 
لبہ وطالبات زیادہ پیچیدہ جیومیٹری احوال کو  ط  ۔ اور ان کو وسیع کرنا ہے

دریافت کرتے ہیں اور رسمی ریاضیاتی دالئل کی طرف آگے بڑھتے ہوئے 
ہم آہنگی، مشابہت،    ۔ جیومیٹری روابط کی اپنی تعریفات کو پختہ کرتے ہیں

اور مماثلت کے تصورات کو جیومیٹری ٹرانسفارمیشن کے زاویے سے  
اس سے جیومیٹری اشیاء کی ان صفات اور روابط کی  ۔ سمجھا جا سکتا ہے

تفہیم کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے جن کا اطالق متنوع سیاق و سباق میں 
اس طرح، ٹرانسفارمیشن پر کورس کے اوائل میں بہت   ۔ کیا جا سکتا ہے

ریاست نیویارک کے معیارات میں موجود جیومیٹری  ۔ زیادہ زور دیا جاتا ہے 
ریاضی کی مشق  ۔ کے زمرے پر پوری توجہ دی جاتی ہےکے تصورات 

کے معیارات پورے کورس میں نافذ ہوتے ہیں اور مواد کے معیارات کے  
ساتھ، ان سے یہ تجویز ہوتی ہے کہ طلبہ وطالبات ریاضی کو مربوط، مفید،  

اور منطقی مضمون کے بطور محسوس کریں جس کے ذریعہ مسئلہ کے  
کی ان کی صالحیت کو بروئے کار الیا جاتا حاالت کی سمجھ حاصل کرنے 

   ۔ طلبہ وطالبات جون میں جیومیٹری ریجنٹس کا امتحان دیں گے ۔  ہے

 
جیومیٹری                                                                     : متوسط الجبرا                                     پیشگی شرط

اس کورس سے جیومیٹری لینے کے بعد خطرے کے دائرے میں آنے والے  
میں کامیابی سے تسلسل اور بنیادی  IIسے الجبرا   Iطلبہ وطالبات کو الجبرا 

میں مدد کرنا   مضبوطی کے ساتھ کے ساتھ منتقلی ہونے کا پاتھ وے بنانے
اس سے طلبہ وطالبات کو ایڈوانسڈ ریجنٹس ڈپلومہ حاصل کرنے کا بھی ۔  ہے

*یہ کورس گریجویشن کے لیے تیسرے سال کے ریاضی  ۔ موقع فراہم ہو گا 
کا کریڈٹ کورس اور/یا کالج منتقلی کے لیے بھرپور تیاری کے کورس کے  

ا کی مہارتیں الزمی طور پر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کامیابی کے لیے الجبر
   ۔ درکار ہوتی ہیں

 
یا الجبرا   IIالجبرا : کیلکولس                                   پیشگی شرط-پری

II                                                                                                            اے سی سی
اس کورس سے کالج کا رخ کرنے والے ان طلبہ وطالبات کے لیے بہترین  



 

 

  ۔ مکمل کیا ہے IIتیاری کا موقع فراہم ہوتا ہے جنہوں نے کامیابی سے الجبرا 
البات گرافی، عددی اور تجزیاتی طور پر تفتیش کے ذریعے روابط،  طلبہ وط

اس کے کچھ   ۔ فنکشنز اور گراف سے متعلق اپنے علم کو وسعت دیں گے
پولینومیل، ریشنل، ٹرائگنومیٹرک اور معکوس  :  موضوعات میں یہ شامل ہیں

ان موضوعات کا زور   ۔  فنکشنز، مساوات کا نظریہ، حدود اور مشتقات
   ۔ معاشیات، سائنس اور طبعی دنیا پر اطالق کے لیے ہوتا ہےکاروبار، 

 
 IIالجبرا : اے پی پری کیلکولس                                     پیشگی شرط

اے سی سی اے پی پری کیلکولس سے طلبہ وطالبات کو کالج    IIیا الجبرا 
ا کی سطح پر ریاضی اور سائنس کے دوسرے کورسز کے لیے تیار کیا جات 

یہ فریم ورک ایسے مواد اور مہارتوں کو اجاگر کرتا ہے جو کالج کے ۔  ہے
ان پری کیلکولس کورسز میں مشترک ہیں جو کہ ریاضی، طبیعیات، حیاتیات،  
ہیلتھ سائنس، سماجی علوم، اور ڈیٹا سائنس میں کریئر کے لیے بنیادی حیثیت  

اس کورس میں فنکشنز کا الجبرا، گراف تھیوری، اسیمپٹوٹس،  ۔ رکھتے ہیں
لیمٹس، سیکوینسز، مشتقات اور ایپلی کیشنز کے عالوہ اضافی جدید  

اس میں ایکسلریشن کے طلبہ وطالبات کے لیے   ۔  موضوعات شامل ہیں
بہترین تیاری ہوتی ہے جو اپنے سینئر سال میں اے پی کیلکولس کورس لینے  

اپنی ٹرانسپکرپٹ پر اے پی ڈیجگنیشن پانے کے   ۔ یںپر غور کر رہے ہ
واسطے ڈسٹرکٹ کی پالیسی کے تحت طلبہ وطالبات سے اس کورس کا  

گریڈ کی ویٹنگ صرف ان طلبہ   ۔ متعلقہ اے پی امتحان دینا مطلوب ہے 
   ۔ وطالبات کو دی جائے گی جو مندرجہ باال لوازمات کو پورا کرتے ہیں

 
سینئر اسٹیٹس  : پیشگی شرط                             کالج کی ریاضیات         

یہ  یا صدر شعبہ کی سفارش                                                    
کورس ان طلبہ وطالبات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جنہیں ریاضی کے  

یہ ان طلباء کے لیے ایک کورس ہے ۔  نظریات کی مضبوط بنیاد درکار ہے
لج میں ریاضی، سائنس یا کاروبار میں تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ نہیں جو کا

یہ نصاب   ۔ رکھتے بلکہ ان کے لیے جن کی دلچسپی لبرل آرٹس میں ہے
طلبہ کو متعلقہ تکنیکی ایپلی کیشنز کے ساتھ الجبرا، شماریات، امکانیت، اور 

کیا منطقیت کی عملی معرفت حاصل کرنے میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن 
اس کورس میں پڑھے جانے والے تصورات کالج کی سطح کے   ۔ گیا ہے 

اس طلبہ    ۔ ریاضی کے تعارفی کورسز کے لیے ضروری عناصر ہیں
وطالبات کالج کے ریاضی میں داخلے کے امتحانات کے لیے بھی تیار ہوں 

منطق، شماریات و ریاضی کے  : اس کے موضوعات میں یہ شامل ہیں ۔ گے
:  ری، نمبر تھیوری، الجبرا کے بنیادی تصورات، الجبرانظام، سیٹ تھیو

گراف، فنکشنز، اور الئنیئر سسٹم،  : مساوات اور عدم مساوات، الجبرا
   ۔ امکانیت، شماریات، اور گراف تھیوری

 

سینئر اسٹیٹس  : ریاضی اور مالیاتی موضوعات                     پیشگی شرط
اس کورس یا صدر شعبہ کی سفارش                                                  

کی بنیاد مسائل کو ریاضی کے طریقوں کے ذریعے حل کرنے کی حقیقی دنیا  
میں استعمال ہونے والی حکمت عملیوں کے وسیع مجموعے کی تعلیم اور  

مالیات، ڈیٹا کا تجزیہ،   کورس کچھ ایسے شعبوں میں ذاتی ۔ تدریس ہے
طلبہ وطالبات   ۔  چانس، پیٹرن اسٹڈی، ڈیزائن، اور لبرل اسٹڈیز شامل ہوں گے

نسبتا زیادہ مشکل مسائل کے حل کے لیے باقاعدہ چھوٹے گروپ کی پڑھائی 
کے ذریعے بہتر مواصالتی مہارتیں پیدا کریں گے اور/یا ان سے مواد کی  

ڈسکورس اور تحریر میں مشغول ہونے  مفردات کا استعمال کرکے ریاضیاتی  
اس کورس میں کاروبار، سائنس، حکومت، مالیات،    ۔ کی توقع کی جائے گی

اور کالج کے داخلے کے امتحان کی تیاری کا سیکشن جیسے شعبوں میں  
کیلکولیٹر  ۔ پیشین گوئیاں کرنے کے لیے ڈیٹا کا تجزیہ کرنا بھی شامل ہوگا

کے ٹولز کے طور پر استعمال کیا جائے   اور کمپیوٹرز کو مسئلہ حل کرنے
   ۔ گا

 

کیلکولس اے سی -پری:  اے پی کیلکولس اے بی                    پیشگی شرط
  کیلکولس                                                                                       -سی یا پری

ے لیے کالج انٹرینس  کیلکولس اے بی کا کورس ایڈوانسڈ پلیسمنٹ ک 
اس کے موضوعات   ۔ ( کے نصاب پر مبنی ہےCEEBایگزامنیشن بورڈ )

میں لیمٹس، تسلسل، مشتقات، منسوب اور مطلق انتہاء، متعلقہ شرحیں، اینٹی 
طلبہ وطالبات سے توقع کی جاتی    ۔ ڈیریویٹیوز، اور ڈیفنیٹ انٹیگرلز شامل ہیں

 :  کرکے مسائل کو حل کریں گے ہے کہ وہ چار بنیادی طریقوں کا استعمال 
اس کورس کو مکمل کرنے والے   ۔ عددی، گرافیکل، تجزیاتی، اور زبانی

یہ کورس وہ   ۔ طلبہ وطالبات کیلکولس اے بی میں اے پی کا امتحان دیں گے
مکمل  IIطلبہ وطالبات بھی کرسکتے ہیں جنہوں نے اپر کوارٹائل میں الجبرا 

ی کے استاد یا صدر شعبہ ریاضی کے  کیا ہے اور جن کے لیے اپنے  ریاض 
اپنی ٹرانسپکرپٹ پر اے پی ڈیجگنیشن پانے   ۔ ذریعہ اس سفارش کی گئی ہے 

کے واسطے ڈسٹرکٹ کی پالیسی کے تحت طلبہ وطالبات سے اس کورس کا  
گریڈ کی ویٹنگ صرف ان طلبہ  ۔ متعلقہ اے پی امتحان دینا مطلوب ہے 
 ۔  باال لوازمات کو پورا کرتے ہیںوطالبات کو دی جائے گی جو مندرجہ 

 

 

کیلکولس اے سی -پری:  اے پی کیلکولس اے بی                    پیشگی شرط
سی اور استاذ کی سفارش                                                                    

کیلکولس اے سی سی مکمل کرنے والے طلبہ وطالبات کے -یہ کورس پری
کیلکولس اے بی کے تحت درج موضوعات کو پڑھانے کے عالوہ  ۔ لیے ہے 

سیریز، ویکٹر، پیرامیٹرک ایکویشن،   : اس میں یہ موضوعات بھی شامل ہیں
اس کورس کو مکمل کرنے والے طلبہ    ۔ اور قطبی مساوات کے گراف

اپنی ٹرانسپکرپٹ  ۔ وطالبات کیلکولس اے بی میں اے پی کا امتحان دیں گے
گنیشن پانے کے واسطے ڈسٹرکٹ کی پالیسی کے تحت طلبہ پر اے پی ڈیج

گریڈ کی ۔ وطالبات سے اس کورس کا متعلقہ اے پی امتحان دینا مطلوب ہے
ویٹنگ صرف ان طلبہ وطالبات کو دی جائے گی جو مندرجہ باال لوازمات کو  

 ۔  پورا کرتے ہیں

 

جیومیٹری اے  : اے پی شماریات                                     پیشگی شرط
۔ اس کورس میں ڈیٹا کا تجزیہ کرنے پر فوکس ہوتا ہےIIسی سی یا الجبرا 

طلبہ وطالبات ڈیٹا اکٹھا کرنے اور ڈیٹا سے نتائج اخذ کرنے کے لیے تفتیشی 
اس میں چار وسیع تصوراتی موضوعات کا   ۔ اعداد کا استعمال کریں گے 

کی منصوبہ بندی، ماڈلز تیار  ڈیٹا دریافت کرنا، مطالعہ : احاطہ کیا جائے گا 
اس کورس کو مکمل کرنے   ۔  کرکے پیٹرن کا تخمینہ اور شماریاتی تعلیل

اپنی  ۔ والے طلبہ وطالبات شماریات میں اے پی کا امتحان دیں گے 
ٹرانسپکرپٹ پر اے پی ڈیجگنیشن پانے کے واسطے ڈسٹرکٹ کی پالیسی  

امتحان دینا مطلوب  کے تحت طلبہ وطالبات سے اس کورس کا متعلقہ اے پی
گریڈ کی ویٹنگ صرف ان طلبہ وطالبات کو دی جائے گی جو مندرجہ ۔ ہے

 ۔  باال لوازمات کو پورا کرتے ہیں

 

یہ کورس طلبہ  8ریاضی : ریاضی کے اساسیات                    پیشگی شرط
کورس کے لیے تیار کرنے اور اس سے متعارف کرانے   Iوطالبات کو الجبرا 

اس کو ان طلبہ وطالبات کے لیے ڈیزائن کیا گیا   ۔ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے
ہے جن کی شناخت عبوری پری الجبرا/الجبرا کورس میں ظاہری ضرورتمند 

میں  Iاس کورس میں طلبہ وطالبات کو الجبرا    ۔ کے طور پر کی گئی ہے
ے درکار بنیادی مہارتوں اور ریاضی کے طریقوں کو تیار  کامیابی کے لی 

کے نصاب کے   Iیہ کورس الجبرا  ۔  کرنے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے
معیارات پر پورا اترنے کے لیے مناسب مہارتیں اور مواد کی ماسٹری  

  ۔ حاصل کرنے میں معاون تدریس فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے
مساوات کو حل کرنا، فنکشنز،   : ہ شامل ہیںاس کے موضوعات میں ی

طلبہ وطالبات ۔ کواڈریٹکس کا حل اور فیکٹرنگ، سیکوینسز، اور شماریات 
 ۔  جون میں اسکول کا فائنل امتحان دیں گے

 

SAT (                               1/2کی تیاری             )اس سمسٹر سال
کی سخت تیاری کرنا   کے ریزننگ ٹیسٹ SATکے اختیاری کورس میں  

طلبہ وطالبات کورس کے ریاضی اور انگریزی حصوں کے  ۔ شامل ہے
درمیان روزانہ تبادلہ کرتے ہیں، جن میں وہ خصوصی تربیت یافتہ فیکلٹی  

کورس کے  ۔ سے امتحان دینے کی ثابت شدہ حکمت عملیاں سیکھتے ہیں
کے لیے   SATدوران، طلبہ وطالبات ایک پریکٹس امتحان بھی دیتے ہیں اور  

فال سیمسٹر یا اسپرنگ سیمسٹر ۔ رجسٹریشن کی کارروائی شروع کرتے ہیں
میں داخلہ لینے والے جونیئر طلبہ وطالبات کو بالترتیب جنوری یا جون میں 

SAT سینئر طلبہ وطالبات کو صرف فال  ۔ کا امتحان دینا ضروری ہے
ا امتحان دینا  ک SATسیمسٹر میں داخلہ دیا جائے گا اور انہیں دسمبر میں 

 ۔  ہوگا



 

 

 موسیقی
 
 
 

ے  موسیقی کا نصاب طلبہ وطالبات کو موسیقی کے شعبے کو دریافت کرنے اور موسیقی بجانے اور سننے کی مہارتیں حاصل کرنے کا موقع فراہم کرن 
اس کے مطابق، میوزیکل پرفارمنس گروپس )بینڈ، آرکسٹرا، کورس، جاز کی ٹولی(، تکنیک    ۔ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس سے ان کی زندگی بھرپور ہوسکے گی
جونیئر ہائی لیول پر جامع عمومی موسیقی کورس میں موسیقی کے آالت بجانا، سننا، اور   ۔ کی کالسز، اور سولو و مجموعہ کا تجربہ ہر سطح پر پیش کیا جاتا ہے

کالج کا رخ کرنے   ۔ موسیقی کا نظریہ اور تاریخ سیکنڈری سطح پر پیش کی جاتی ہے  ۔ وجودہ موسیقی کے واقعات شامل ہیںموسیقی کی تاریخ دریافت کرنا اور م 
ک پروگرام میں کامیابی  والے طلبہ وطالبات کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کالج میں ان طلبہ وطالبات کو مثبت طور پر جواب دیتے ہیں جنہوں نے کسی ہائی اسکول میوز 

   ۔ ے حصہ لیا ہو س
 

 سال(   1/2مڈل اسکول میوزک   )
یہ موسیقی کا عام کورس ہے جس میں طلبہ وطالبات کو موسیقی کے اصولوں 

ترنم، راگ، ہم آہنگی، اور ٹمبر؛ بنیادی نظریہ   : سے متعارف کرایا جائے گا
اور اشارے، ساز اور آواز کی کارکردگی اور موسیقی کے اسلوب، ادوار اور 

موسیقی کی شکلوں، اسلوب اور ادوار کے   ۔  اشکال میں تمیز کرنے کا طریقہ
حوالے سے موسیقی کی ترقی اور تفہیم کے ساتھ ساتھ نوع انسانی کے  

اس کالس کو ۔  موسیقی کے رشتے پر زور دیا جائے گا تاریخی ارتقاء سے
ایک مرتبہ ساتویں یا آٹھویں گریڈ میں منتخب کیا جاسکتا ہے اور اس سے  

 ۔  مڈل اسکول کے میوزک کریڈٹ کی لزومیت پوری ہوتی ہے

 
 :  جونیئر ہائی پرفارمنگ گروپس

 بینڈ 

 آرکسٹرا  

 کورس 

پرفارم کرنے کے لیے درکار تکنیک  ان جونیئر ہائی گروپس سے مجموعے کو  
اور اسلوب تیار کرنے اور طالب/طالبہ کو کمیونٹی میں پرفارمنس کے ذریعے  

طلبہ وطالبات مجموعی   ۔  قابل قدر ادب سے متعارف کرانے میں مدد ملتی ہے 
شکل میں مشق کرتے ہیں اور کنڈکٹرز اور ڈسٹرکٹ کے ماہرین دونوں سے  

طلبہ وطالبات کو چھوٹے چیمبر   ۔ تے ہیںچھوٹے گروپ کی تدریس حاصل کر
ذاتی آالت حاصل   پر مطالعہ کرنے،  لینے، نجی طور  میں حصہ  ٹولیوں  کی 

اور روزانہ مشق کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور   ۔  کرنے  بینڈ، کورس 
عوامی   ۔  آرکسٹرا کے طلبہ وطالبات کا ہر مارکنگ پیریڈ میں معائنہ کیا جاتا ہے

کا الزمی حصہ ہیں، اور طلبہ وطالبات کو شیڈیول کے  پرفارمنس اس پروگرام 
   ۔ مطابق شرکت کے لیے تیار رہنا چاہیے

 
 : سینیئر ہائی پرفارمنگ گروپس

 بینڈ 

 آرکسٹرا

 کورس 

مندرجہ باال گروپس سے طلبہ وطالبات کے لیے موسیقی دریافت کرنے اور ان 
دینے کے مواقع  کی انفرادی صالحیتوں کے مطابق موسیقی کے ملکہ کو فروغ  

اپنی دلچسپی اور قابلیت کی   ۔  فراہم ہوتے ہیں ہر گروپ سے طلبہ وطالبات کو 
اعلٰی ترین سطح تک ترقی کرنے؛ پرفارمنس میں فعال شرکت کے ذریعے موسیقی  
ضروری  خاطر  کی  اظہار  کے  موسیقی  موثر  ہونے؛  اندوز  لطف  زیادہ  سے 

ا کے بہترین میوزک لٹریچر  مہارتوں، عادات اور تکنیکوں کو حاصل کرنے؛ دنی
کے مختلف منتخبات کو پرفارم کرنے اور ان کی ستائش کرنے کرنے میں مدد  

ہائی اسکول گروپس کو اسکول کے اندر، کمیونٹی میں، اور/یا بیرونی   ۔  ملتی ہے
ان    ۔  دوروں میں اور/یا مقابلوں میں بڑے پیمانے پر مظاہرہ کرنے دیا جاتا ہے

اپنی انفرادی کامیابیوں    گروپس کے طلبہ وطالبات کو اپنے ڈائریکٹر کے ذریعہ 
ان گروپس    ۔  کی بنیاد پر آل کاؤنٹی اور آل اسٹیٹ میلے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے 

وطالبات   آنر    Tri-Mکے طلبہ  میوزک  نیشنل  کہ  ہیں، جو  اہل  داخلے کے  میں 
حصہ  عوامی پرفارمنس اور مارچنگ بینڈ اس پروگرام کا الزمی    ۔  سوسائٹی ہے

 ۔  ہیں، اور طلبہ وطالبات کو شیڈیول کے مطابق شرکت کے لیے تیار رہنا چاہیے
 گٹار کی تکنیک

یہ سیمسٹر کا کورس طلبہ وطالبات کو گٹار سے روشناس کرانے کے لیے ڈیزائن  
اس میں طلبہ وطالبات  ۔  یہ کورس مبتدی طلبہ وطالبات کے لیے ہے۔  کیا گیا ہے

تعمال کرتے ہوئے گٹار بجائیں گے جب وہ موسیقی  روایتی اور مقبول نغموں کا اس 
طلبہ وطالبات بنیادی موسیقی کی خواندگی، کورڈز   ۔  کے عناصر کو پڑھیں گے

پیڈاگوجی/میوزک   گٹار  تکنیک،  کی  چننے  انگلی  کا طریقہ،  بجانے  اسکیلز  اور 

تھیوری کو جانیں گے، اور کالسیکل، جاز، پاپ، اور راک سمیت مختلف اسلوبوں  
یہ کورس طلبہ وطالبات کو ابتدائی اور درمیانی    ۔  میں موسیقی پرفارم کریں گے 

کیا گیا ہے الحال بینڈ، کورس، اور/یا    ۔  سطح پر کام دینے کے لیے ڈیزائن  فی 
آرکسٹرا میں داخل طلبہ وطالبات کو اس کالس میں کامیابی سے اندراج کرانے  

   ۔ کے لیے اس داخلے کو برقرار رکھنا چاہیے

 

 2 گٹار کی تکنیک
 گٹار کی تکنیک : پیشگی شرط 

میں قائم کردہ بنیادی مہارتوں کی بنیاد پر، اس کورس   1گٹار کی تکنیک 
میں طلباء کو اعلٰی سطحوں پر بجانے اور پرفارم کرنے کی توقعات کے  

، ترازو، اور گانوں سے متعارف کرایا جائے گا  chordsساتھ مزید جدید 
اس میں موسیقی کی مختلف انواع  ۔ اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی

نئی تکنیکوں اور میوزک تھیوری کے موضوعات پر بھی  کے ساتھ ساتھ 
   ۔ توجہ دی جائے گی

 

صدر شعبہ کی  :  پیشگی شرط                    اے پی میوزک تھیوری 
یہ کورس کالج کی  منظوری                                                      

اس میں ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کے ۔ فریش مین میوزک تھیوری کے مساوی ہے 
اس کورس   ۔ امتحان کے لیے سخت پڑھائی اور تیاری پیش کی جاتی ہے

ی ٹریننگ فراہم کی  میں ایڈوانسڈ ہارمونک تکنیک، کمپوزیشن اور کان ک
طلبہ وطالبات کمپوزیشنز کو مختلف اسلوبوں میں کمپوز کریں    ۔ جاتی ہے

" کے ساتھ کان کی  doقابل حرکت اور فکسڈ "   ۔ گے اور پرفارم کریں گے
اپنی  ۔  ٹریننگ/نگاہ سے گانے کو بڑے پیمانے پر استعمال کیا جائے گا

رکٹ کی پالیسی  ٹرانسپکرپٹ پر اے پی ڈیجگنیشن پانے کے واسطے ڈسٹ
کے تحت طلبہ وطالبات سے اس کورس کا متعلقہ اے پی امتحان دینا  

گریڈ کی ویٹنگ صرف ان طلبہ وطالبات کو دی جائے گی جو ۔ مطلوب ہے
 ۔ مندرجہ باال لوازمات کو پورا کرتے ہیں

 
 

 سال(  1/2الیکٹرانک اور کمپیوٹر میوزک   )

الیکٹرانک میوزک اور کمپیوٹر  اس تعارفی اختیاری کورس سے بنیادی 
کورس کو موسیقی کے پس منظر سے قطع   ۔  موسیقی کی مہارتیں پیدا ہوں گی

طلبہ وطالبات کمپیوٹر،    ۔ نظر تمام طلبہ وطالبات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے
میوزک سافٹ ویئر اور موسیقی/آڈیو کے آالت کو استعمال میں التے ہوئے 

طلبہ وطالبات موسیقی کی     ۔ امل ہوں گےاس انٹر ڈسپلینری کورس میں ش
  MIDIمیوزک سافٹ ویئر، ڈیجیٹل سنتھیسائزرز،  : مختلف ٹیکنالوجیز

ٹیکنالوجی، اور ڈیجیٹل آڈیو ٹیکنالوجی کے مطالعہ اور استعمال سے موسیقی،  
وہ ان کو اپنے پورٹ   ۔  ریاضی، تاریخی، اور سائنسی تصورات کو جانیں گے

مپوزیشن/پرفارمنس/پریزنٹیشن میں شامل کریں  فولیو کے تحت میوزیکل ک
بینڈ، کورس، اور/یا آرکسٹرا میں داخل طلبہ وطالبات کو اس کالس میں  ۔ گے

 ۔  کامیابی سے اندراج کرانے کے لیے اس داخلے کو برقرار رکھنا چاہیے
 

 سال(   1الیکٹرانک اور کمپیوٹر میوزک کمپوزیشن اور ارینجنگ  )
 اور کمپیوٹر میوزک کی تکمیل سفارش کردہ الیکٹرانک : پیشگی شرط

اس کورس میں طلبہ وطالبات کو فنکارانہ اور تکنیکی دونوں نقطہ نظر سے  
)ڈیجیٹل آڈیو  DAW ۔ موسیقی اور ریکارڈنگ کی تکنیک پڑھائی جائے گی

ورک اسٹیشنز( کا استعمال کرکے طلبہ وطالبات اپنی ریکارڈنگ کو کمپوز  
اس کورس سے طلبہ وطالبات کو درج   ۔  گے کرنا اور مکس کرنا سیکھیں



 

 

( الئیو ریکارڈنگ  2( بنیادی آڈیو اور صوتی نظریہ 1:  ذیل کی تربیت ملے گی
( میوزک سینتھسائز کے تصورات اور تکنیک اور ریکارڈنگ 3کی تکنیک 

، اور دیگر عصری موسیقی اور میڈیا ریکارڈنگ اور MIDIاسٹوڈیو کے لیے 
 ۔  ڈاکیومنٹیشن کی تکنیک 

بینڈ، کورس، اور/یا آرکسٹرا میں داخل طلبہ وطالبات کو اس کالس میں 
 ۔  کامیابی سے اندراج کرانے کے لیے اس داخلے کو برقرار رکھنا چاہیے

 



 

 

 

 آن الئن تعلیمی اکادمی
 

 
 

میں زیر تعلیم طلبہ وطالبات کے لیے اپنے اسکولی شیڈیول کے عالوہ   12-10ویلی اسٹریم کی آن الئن تعلیمی اکادمی سے گریڈ 

آن الئن تعلیمی کورس میں داخلہ لینے سے، طلبہ وطالبات اپنے    ۔ غیر ہم آہنگ، مکمل آن الئن اختیاری کورس کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے

اس میں طلبہ     ۔ ممکنہ کریئر پاتھ میں ذاتی رہنمائی کے انتخابی کورس کے چیلنجز اور فوائد کو محسوس کریں گے دلچسپی کے شعبے یا

وطالبات گریجویشن کے حوالے سے ½ کریڈٹ حاصل کرنے کی خاطر دوسرے اور تیسرے مارکنگ پیریڈز کے دوران اپنی رفتار سے 

  : سال تبدیل ہوتے ہیں اور موجودہ پیشکش کے کورسز یہ ہیں**پیش کیے جانے والے کورسز ہر ۔ پڑھائی کریں گے
 
 

  کریئر •
  ہیلتھ سائنسز نرسنگ •
  ہیلتھ سائنسز پبلک ہیلتھ  •
  سوشل میڈیا کا تعارف •
  اسپورٹس میڈیسین کا تعارف •
  ویٹرینری سائنس •

 
 

کے طلبہ وطالبات کو اپنے اسکول کے کائنسلر کی طرف سے دستیاب کرائے جانے والے مائیکروسافٹ انرولمنٹ   12-10گریڈ 

آن الئن تعلیمی کورس میں داخلہ لینے کے واسطے، طلبہ وطالبات کو تمام تعلیمی کورسز میں پاس ہونے اور ان کے    ۔ فارم بھرنا چاہیے

طلبہ وطالبات کو کورس کے آزادانہ کورس کے مواد کو مکمل کرنے کے لیے ہر روز     ۔ ےپاس اسکولی کاؤنسلر کی سفارش ہونی چاہی

   ۔ تقریباً ایک گھنٹے تک اس تعلیمی پلیٹ فارم میں الگ ان ہونے کی توقع کرنی چاہیے
 
 

  
  ۔ کے ساتھ مل کر کیا جاتا ہے BOCES*ساالنہ کورس کی پیشکش کا فیصلہ ناساؤ کے 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 پرفارمنگ آرٹس پروگرام
 

 

۔  موقع فراہم ہوتا ہےپرفارمنگ آرٹس پروگرام ایک ڈسٹرکٹ کی سطح کا پروگرام ہے جس میں طلبہ وطالبات کو فنون جمیلہ/ پرفارمنگ آرٹس کا سلسلہ مکمل کرنے کا 

متعلق بنیادی معلومات حاصل کریں گے اور انہیں سال بھر میں چار نمائشی پرفارمنس میں حصہ لینے کی  طلبہ وطالبات پرفارمنگ آرٹس کے مختلف پہلوؤں سے  

( میں اسٹیج پر اپنی پی اے کالسز میں پڑھی گئی چیزوں کو پرفارم  Keller Auditoriumان پرفارمنسز سے طلبہ وطالبات کو کیلر آڈیٹوریم )  ۔  ضرورت ہوگی

 ۔  کرنے کا موقع فراہم ہوگا

 
 1پرفارمنگ آرٹس لیول  

 

رقص، تھیئٹر    :  ہیںپرفارمنگ آرٹس پروگرام کے سال اول کا ہدف ہر طالب/طالبہ کو پرفارمنگ آرٹس کے مختلف شعبوں سے روشناس کرانا ہے جن میں درج ذیل شامل  

   ۔ طلبہ وطالبات کو ایک طاق/جفت کے شیڈیول میں کالسز دی جاتی ہیں جو زیادہ تر ان کے تعلیمی شیڈیول پر منحصر ہوتا ہے ۔ آرٹس اور میوزیکل تھیئٹر کے جہتیں

 

 4، 3، 2پرفارمنگ آرٹس لیول  
 

ھا جاتا ہے جس کا انحصار  دوسرے، تیسرے یا چوتھے سال کے طلبہ وطالبات کو اپنے تعلیمی شیڈیول کی گنجائش کے مطابق ارتکاز کے کیسی ایک عالقے میں رک

   ۔  پلیسمنٹ آڈیشن پر ہوتا ہے جب وہ ابھی اپنی پرفارمنگ آرٹس کی تعلیم میں موومنٹ )جسمانی تعلیم( کے تقاضوں کو پورا کررہے ہوتے ہیں

 
طلبہ وطالبات اپنی پبلک پرفارمنس کے ذریعے کمیونٹی سروس فراہم کرتے ہیں    ۔  ایڈوانسڈ لیول کے طلبہ وطالبات مذکورہ ذیل کورسز میں سے انتخاب کر سکتے ہیں

   ۔ اور مختلف مسابقوں میں شرکت بھی کرتے ہیں

   ۔  ان میں شرکت کرنے کے واسطے، انہیں درخواست فارم بھرنا ہوگا
 

 کریڈٹ(   1اداکاری     )

تکنیکوں کی دریافت پر مرکوز ہے جو اداکار اداکاری کا گوشہ ایسے مختلف  

کو کردار نگاری، جذباتی تعلق اور سامعین کے ساتھ بات چیت میں مشغول 

طلبہ وطالبات کو سال بھر   ۔  کرنے میں مدد کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں

مختصر مناظر میں کالس کے دیگر ساتھیوں کی ہدایت کاری کرنے کا موقع  

جاتا ہے کیا  فراہم  بات      ۔ بھی  ایک خاص  کی  ارتکاز  اداکاری کے  سال  ہر 

( کے شیکسپیئر سین کمپیٹیشن Hofstra Universityہوفسٹرا یونیورسٹی )

میں شرکت کرنا ہے جہاں ہمیں پہلے ہی "بہترین اداکار" اور "بہترین اداکارہ"  

 ۔  کے ایوارڈز سے نوازا جا چکا ہے

 
 ایڈوانسڈ تھیئٹر آرٹس

 کریڈٹ(   1/2)

ایڈوانسڈ تھیئٹر آرٹس میں، طلبہ وطالبات کو مختلف بااثر ڈرامہ نگاروں کے  

ذریعہ لکھے گئے مکمل طوالت کے ڈراموں کو پڑھنے اور پھر ان ڈراموں 

کے مناظر کو پرفارم کرکے تاریخی تناظر میں تھیئٹر سے روشناس کرایا  

یں شاندار اس کورس میں طلبہ وطالبات کو سال بھر متعدد مناظر م ۔  جاتا ہے

کارکردگی پیش کرنے کا تجربہ فراہم کرنے کے دوران کردار کی تخلیق میں 

   ۔ سیاق و سباق کی اہمیت پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے

 

 کریڈٹ(  1/2)  رقص 

اور  لچک  قوت، چستی،  تکنیک سازی  کی  رقاصوں  میں  کنسنٹریشن  ڈانس 

کالسک اسٹائل جیسے بیلے،    ۔  شکل سازی پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے

جاز اور کنٹمپروری طرز کے استعمال سے طلبہ وطالبات ایک بنیاد بناتے  

  ۔ ہیں جس کے ذریعے مزید ایڈوانسڈ کوریوگرافی کی دریافت کی جاتی ہے

طلبہ وطالبات کو کوریوگرافی کرنے، امپروائزیشن اور زیر نگرانی خاکے  

 افت کرنے کے  کے ذریعے ڈانس کمپوزیشن کی بنیادیں دری

 

رقص کی تاریخ کے ذریعہ طالب/طالبہ کے لیے    ۔  مواقع فراہم کیے جاتے ہیں

مخصوص کوریوگرافر اور قابل ذکر رقص کے نمونوں کو زیادہ وسیع سیاق  

ساالنہ ڈانس کنسرٹ میں پرفارم کرنے کے    ۔  و سباق میں پیش کیا جاتا ہے 

   ۔ لیے ڈانس کنسنٹریشن کا کورس مطلوب ہے

 

 

 

 

 

 (  ڈٹیکر 1/2)   4-1ومنٹ  مو 

موومنٹ کی کالس سے ہر طالب/طالبہ کی جسمانی تعلیم کی لزومیت پوری ہوتی  

موومنٹ کالس میں طلبہ وطالبات بیلے، جاز، کنٹمپروری فارم، افریقی اور    ۔  ہے

گے کریں  دریافت  کو  انواع  مختلف  سمیت  شکلوں  کی  رقص  طلبہ    ۔  سماجی 

وطالبات رقص کے تمام اندازوں کی مضبوط تکنیکی بنیاد تیار کریں گے، جس  

پرفارمنس کے تمام شعبوں میں موومنٹ کی زیادہ مہارت حاصل ہو     ۔ گیسے 

رقص کی تاریخ میں طلبہ وطالبات کے رقص کے کردار کی سمجھ اور مختلف  

ڈانس    ۔  مضامین سے اس کے تعلق کے بارے میں تناظر فراہم کرنا شامل ہے

   ۔ کمپوزیشن اور امپروائزیشن بھی اس کالس کا ایک الزمی پہلو ہے

 

 کریڈٹ کنسنٹریشن(   1کریڈٹ کا لیول ایک،  1/2میوزیکل تھیئٹر)

بنیادی  اس   اور  رقص،  اداکاری،  گانے،  نغمے  وطالبات  طالبہ  میں،  کورس 

تجربہ کریں گے  کا  تھیئٹر کے مختلف عناصر  میوزیکل  ہم    ۔  اسٹیجنگ سمیت 

طلبہ    ۔  تاریخی اور جدید دونوں زمرے کے مختلف شوز میں سے اخذ کریں گے

ے کا  وطالبات کو سولو کے نمونے پرفارم کرنے کے ساتھ ساتھ ٹولیاں تیار کرن 

   ۔ موقع ملے گا

 

میلوڈک    ۔  یومیہ کالس کے کاموں میں صوتی اور جسمانی وارم اپ شامل ہوں گے 

اور ہارمونک دونوں سیٹنگز میں مہارتوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے طلبہ  

وطالبات موسیقی کی مختلف شکلوں بشمول بیلڈ، کریکٹر سانگ، اور مکمل ٹولی  

رقص میں طالب/طالبہ اور استاد دونوں کی   ۔  کے اجزاء، کو دریافت کریں گے

طلبہ وطالبات    ۔  ی شامل ہوگیزیر قیادت تکنیک، امپروائزیشن، اور کوریوگراف

تعمیری فیڈبیک کی اہمیت کی تفہیم جانیں گے اور اپنی صالحیتوں کو مزید فروغ  

   ۔  دینے کے لیے اس سمت کو عملی جامہ پہنائیں گے

 

تھیئٹر  کریڈٹ(                                     1/2)                    تھیئٹر آرٹس
، میوزیکل تھیئٹر اور اداکاری میں  آرٹس سے طلبہ وطالبات کو رقص 
اداکار اپنی آواز، ڈکشن، کیریج، فزیکلٹی،    ۔ کارکردگی کی بنیاد فراہم ہوتی ہے

کریکٹرائزیشن پر کام کرتے ہیں اور اپنے کام کے ذریعے مونولوگس، کورل 
مزید برآں،   ۔ اسپیکنگ، مناظر، اور امپروائزیشن پر توجہ مرکوز کرتے ہیں

کے طلبہ وطالبات کو اسٹیج کرافٹ، الئٹنگ، ساؤنڈ، اور  تھیٹر آرٹس کالس
   ۔ ملبوسات کے ڈیزائن دریافت کرنے کے مواقع ملتے ہیں

 

 

 

 

 کریڈٹ(   1) تھیئٹر پروڈکشن
اس کورس میں، ہم تھیئٹر کے تکنیکی پہلوؤں کے مختلف عناصر کا تجربہ کریں 



 

 

گے، جیسے تھیٹر کی بنیادی حفاظت، روشنی، آواز، لباس و میک اپ، تکنیکی 

تھیئٹر کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے، اور مختلف قسم کے تھیٹر کے  

   ۔ مقامات، اور ان کی منفرد تکنیکی ضروریات کو دریافت کریں گے

 

تکنیکی تھیئٹر کے بارے میں طلبہ وطالبات کے علم کا اطالق ہمارے یومیہ  

کالس ورک، انفرادی اور چھوٹے گروپ کے پروجیکٹس، اور پورٹ فولیو  

ہماری کالس میں تکنیکی تھیئٹر، بشمول   ۔  اسسمنٹ کے ذریعے کیا جائے گا

اپ سے متعلق  تھیئٹر آرکیٹکچر اور ڈیزائن، روشنی اور آواز، لباس اور میک  

طلبہ وطالبات ان شعبوں میں   ۔  مخصوص نئے مفردات دیکھنے کو ملیں گے

تکنیکی تھیئٹر کی تاریخ بھی دریافت کریں گے، جس سے پروڈکشن ڈیزائن 

طلبہ وطالبات الئیو پرفارمنس    ۔  کے مجموعی علم کو تناظر میں الیا جائے گا

پنے ساتھیوں کے کام میں شرکت کرکے، ویڈیو میں پرفارمنس دیکھ کر اور ا

کا جائزہ لینے کے ذریعہ تھیئٹر کے ڈیزائن کے عنصر کی تعریف اور تنقید  

   ۔ کرنا سیکھیں گے 

 



 

 

 جسمانی تعلیم 
 
 

 
جب طلبہ وطالبات جسمانی تعلیم کے لرننگ اسٹینڈرز کے آغاز کی سطح تک پہنچ   ۔  کے تمام طلبہ وطالبات کے لیے جسمانی تعلیم مطلوبہ مضمون ہے K-12گریڈز 

نے کے فوائد  صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھ ۔ جائیں، تو ان کے پاس مختلف قسم کی صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے علم اور مہارتیں ہوں گی
تک رسائی کے    کو سمجھیں گے اور ان کی قدر کریں گے؛ صحت مند اور سرگرم زندگی بسر کرنے کے لیے اپنی کمیونٹی میں موجود وسائل کا جائزہ لینے اور ان

وں کے تحت یہ التزام ہے کہ ہر  نیویارک کے ریاستی تقاض۔  طریقے کو سمجھیں گے؛ اور اس میدان میں دستیاب بہت سارے کریئر کے مواقع سے آگاہ ہوں گے
   ۔ کریڈٹس مکمل کرے 2سال میں کامیابی سے  4طالب/طالبہ نویں گریڈ سے بارہویں گریڈ تک جسمانی تعلیم کے  

 

 جونیئر ہائی کی جسمانی تعلیم 

 

ساتھ، جسمانی سرگرمیوں اور معلومات کے وسیع مجموعے سے  جونیئر ہائی کے جسمانی تعلیمی پروگرام کا مقصد طلبہ وطالبات کو ذاتی تندرستی پر ارتکاز کے 
اس میں کالس سرگرمیوں اور داخلی   ۔  متعارف کرانا ہے، جس میں ٹیم اسپورٹس، انفرادی اور الئف ٹائم اسپورٹس، تال، رقص، اور ایڈونچر کی سرگرمیاں شامل ہیں

   ۔ ی جاتی ہیںاجتماعات میں فعال شرکت کے ذریعے ذہنی، سماجی اور جذباتی تندرستی کو فروغ دینے کے لیے ذاتی زندگی بسر کرنے کی مہارتیں متعارف کرائ 

 

 کریڈٹ(   1/2)ساالنہ  - سینئر ہائی کی جسمانی تعلیم

 

  ۔ م کا مقصد طلبہ وطالبات کو صحت مند اور جسمانی لحاظ سے زیادہ سرگر بالغ فرد کی زندگی گزارنے کے لیے تیار کرنا ہےسینئر ہائی کے جسمانی تعلیمی پروگرا
نفرادی و دوہری  سرگرمی پر مبنی پروگرام میں صحت مند طرز سلوک کی تیاری میں ادا کیے جانے والے کرداروں کے بارے میں جان کر تندرستی کی ترقی، ٹیم، ا

اہم ہوتے  ٹائم اسپورٹس، تال، رقص، بیرونی سرگرمیوں، اور ذاتی زندگی گزارنے کے تصورات کو گہرائی سے جاننے اور مہارتیں حاصل کرنے کے مواقع فرالئف 
ر جسمانی لحاظ سے  اس کے عالوہ، طلبہ وطالبات ذاتی اور اجتماعی وسائل کو سمجھیں گے اور ان کا نظم کرنے کے قابل ہوں گے تاکہ وہ اسکول سے باہ ۔ ہیں

   ۔ سرگرم زندکی بسر کرسکیں

 

 کریڈٹ(   1/2) 12-9گریڈ  - صحتمندی اور تندرستی

 

یہ    ۔ ر سکتے ہیںصحتمندی/ تندرستی کی کالس جسمانی تعلیم کا اختیاری کورس ہے جسے طلبہ وطالبات ریگولر سینئر ہائی کی جسمانی تعلیم کے مقابلے منتخب ک
اس کا نصاب فٹنس پر مبنی سرگرمیوں    ۔ کورس طلبہ وطالبات کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں صحت مند عادات کو شامل کرنے کی اہمیت کی سمجھ فراہم کرتا ہے

  ۔ لچک پر توجہ مرکوز کرتا ہے ، یوگا اور زومبا پر زور دے کر قلبی و اعصابی تندرستی، پٹھوں کی قوت اور برداشت، (Pilatesجیسے باڈی اسکلپٹنگ، پیلیٹس )
   ۔ الئف ٹائم اسپورٹس جیسے ٹینس اور والی بال کی سرگرمی بھی اس نصاب میں شامل ہوسکتی ہے

 
 ایڈیپٹیو فزیکل ایجوکیشن 

 
سے تمام گریڈ کی سطح پر  *ایڈیپٹیو فزیکل ایجوکیشن پروگرام سے ان طلبہ وطالبات کی ضروریات پوری ہوتی ہیں جنہیں کمیٹی برائے خصوصی تعلیم کی طرف  

ایڈیپٹیو فزیکل ایجوکیشن عام جسمانی تعلیم کی ریگولر کالسز کی مانند ہوتی ہے سوائے اس بات کے کہ اس میں کالس کا سائز چھوٹا   ۔ خصوصی درجہ دیا گیا ہے
انفرادی اور ٹیم اسپورٹس کی مہارتوں کو انفرادی   ۔ اسکے رکھا جاتا ہے تاکہ ہم آہنگی، طاقت، لچک، اور بہتر جسمانی فٹنس میں مرکوز ترقی کو ممکن بنایا ج 

 ۔  ضروریات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جائے گا

 ۔  کے ذریعہ تجویز اور داخلہ دیا جاتا ہے  CSE*طلبہ وطالبات خود سے اس کورس میں شامل ہونے کا انتخاب نہیں کر سکتے ہیں، انہیں 

 
 سال(  1/2) - فزیکل ایجوکیشن لیڈرشپ

 سینئر اسٹیٹس، اسٹوڈنٹ ایتھلیٹ لیڈرشپ کی ٹریننگ کی تکمیل اور استاذ کی سفارش  : پیشگی شرط 

 

گریڈ کی جسمانی تعلیم   7/8کورس میں مقبول طلبہ وطالبات کو  ۔ سال( کے لوازمات پورے ہوتے یں  1/2اس کورس سے سینئر ہائی فزیکل ایجوکیشن کے کریڈٹ )
(PE کی کالسز تفویض کی )۔ جاتی ہیں اور ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ حسب ضرورت اساتذہ کی مدد کرتے ہوئے تمام سرگرمیوں میں مکمل شرکت کریں گے  

( میں مثبت تجربہ حاصل کرنے میں  PE( کے طلبہ وطالبات کو جسمانی تعلیم )JHاس میں طلبہ وطالبات رول ماڈل کی حیثیت سے کام کرتے ہیں اور جونیئر ہائی  )
گریڈ کے طلبہ وطالبات کے ساتھ تعلیمی مقاصد حاصل   7/8فزیکل ایجوکیشن لیڈرز وارم اپس، مہارتوں کے مظاہرے کی قیادت کریں گے، اور  ۔ دد کرتے ہیںم

بنیاد فراہم کرنے  اس کورس کو فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کے طور پر کریئر بناے میں دلچسپی رکھنے والے طلبہ وطالبات کے لیے  ۔ کرنے کے لیے کام کریں گے
طلبہ وطالبات کو ایتھلیٹ کے ہیلپنگ ایتھلیٹس میں شرکت کے لیے مطلوبہ طلبہ کھالڑی کی قیادت کا تربیتی کورس مکمل کیا ہونا    ۔ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے

مظاہرہ کرنا چاہیے اور انہیں اس کورس کے لیے منتخب  ویں گریڈ کی جسمانی تعلیم  میں شاندار کارکردگی کا 11ویں اور  10مزید برآں، طلبہ وطالبات کو  ۔ چاہیے
   ۔ ہونے کے واسطے اساتذہ کی سفارش حاصل ہونی چاہیے

 

 

 

 

 



 

 

 لیونگ انوائرنمنٹ

 ارتھ سائنس اے سی سی

 7سائنس 

 لیونگ انوائرنمنٹ اے سی سی 8سائنس 

 کیمیاء اے سی سی

 کیمیاء

 فزکس
 1اے پی فزکس 

 یا دیگر اے پی سائنس 
 اے پی سائنس یا لوکل الیکٹیو

 فزکس
 1اے پی فزکس 

 ارتھ سائنس

 7سائنس 

 سائنس
 

 
 آج کے تیز رفتار ٹیکنالوجی سے لیس معاشرے میں، سائنس بدستور روزمرہ کے کاروبار، کریئر اور معمول کی گھریلو سرگرمیوں میں ایک الزمی 

جدید اور مستقبل کی دنیا کی معقول فہم حاصل کرنے کے واسطے سائنس کا مطالعہ ضروری ہے اور اس لیے اسے ہر طالب/طالبہ کے   ۔ ہےکردار ادا کر رہی 
یڈیٹ لیول  ریاست گیر تجزیہ، نیو یارک اسٹیٹ انٹرم ۔  میں سائنس کا مضمون لینا ضروری ہے 8اور   7تمام طلبہ وطالبات کو گریڈ  ۔ پروگرام کا اہم جزء ہونا چاہیے 

( میں اندراج  Living Environment ACCلیونگ انوائرنمنٹ اے سی سی ) ۔ ایکسلریٹیڈ طلبہ وطالبات کو دینا ہوتا ہے-ویں گریڈ کے تمام نان8سائنس کا امتحان، 
   ۔ شدہ آٹھویں گریڈ کے ایکسلریٹیڈ طلبہ وطالبات جون میں نیویارک اسٹیٹ ریجنٹس کا امتحان دیں گے

سے  ت کو کم از کم سائنس ریجنٹس کا ایک امتحان پاس کرنا ہوگا اور سینئر ہائی لیول میں ریجنٹس سائنس کے کم از کم تین یونٹس کو کامیابی طلبہ وطالبا
  -اس کرنے ہوں گے ایڈوانسڈ ریجنٹس ڈپلومہ کے لیے طالب/طالبہ کو ریجنٹس کے دو امتحانات پ  ۔ ایک کریڈٹ لیونگ انوائرنمنٹ میں ہونا چاہیے ۔ مکمل کرنا ہوگا

   ۔ ایک لیونگ انوائرمنٹ اور ایک فزیکل سیٹنگ سے ہوگا

مکمل پروگرام کے جامع ہونے کے   ۔ عام تسلسل کی نوعیت کو نوٹ کرنا اہم ہے ۔ نیچے ہمارے ڈسٹرکٹ سائنس پروگرام کا پیش منظر دیا گیا ہے
اس طرح، اضافی افزودگی اور تنوع فراہم والے سائنس   ۔ سے روشناس کرایا جانا چاہیے  واسطے، طالب/طالبہ کو زندہ اور جسمانی ماحولیات کے بنیادی اصولوں

   ۔ م کرتا ہےپروگرام اپنے بنیادی مضامین اور اختیاری موضوعات کے ساتھ،  کالج کی شروط کو پورا کرتا ہے اور ممکنہ کریئر کے انتخاب کی بنیاد فراہ

امتحانات دینے کے واسطے، طالب/طالبہ کو لیبارٹری کی ترتیب میں کم از کم وقت کی الزمیت کو پورا کرنا چاہیے اور ہر جون ماہ میں ریجنٹس کے  
ان دو لوازمات کو پورا نہیں کرنے والے طالب/طالبہ ریجنٹس کا امتحان دینے کے   ۔  متعلقہ تحریری لیبارٹری رپورٹس کو اطمینان بخش طور پر مکمل کرنا چاہیے

   ۔ کا اوسط درج ہوگا اور اسے سمر اسکول پروگرام میں اندراج کرانے کی اجازت نہیں ہوگی 0ہل ہے اور اس کے سائنس ریجنٹس کے اسکور کی جگہ لیے ناا 
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اس کورس میں انٹرمیڈیٹ لیول کے سائنس کے نصاب کی بنیاد پر  7 سائنس
لیبارٹری کی سرگرمیوں کے ذریعے ارتھ سائنس اور فزیکل سائنس کے  

طلبہ وطالبات کو اس بارے میں    ۔ بنیادی اصولوں کو دریافت کیا جاتا ہے
بصیرتیں حاصل ہوتی ہیں کہ یہ علوم ان کی زندگیوں پر کیسے اثر انداز  

ہوتے ہیں، جب  وہ ڈیٹا کا تجزیہ اور تشریح کرنا سیکھتے ہیں اور اہم  
سائنسی اصولوں کو جان کر مسائل کو حل کرنے کے لیے باہمی تعاون سے  

البات جو مہارتیں حاصل کرتے ہیں اس کورس میں طلبہ وط ۔ کام کرتے ہیں
ان سے ارتھ سائنس میں ان کی ہائی اسکول کی تعلیم کے لیے بنیاد فراہم  

 ۔  ہوتی ہے

 

اس کورس میں انٹرمیڈیٹ لیول کے سائنس کے نصاب کی بنیاد پر  8 سائنس
لیبارٹری کی سرگرمیوں کے ذریعے الئف سائنس اور کیمسٹری کے بنیادی 

طلبہ وطالبات کو اس بارے میں بصیرتیں   ۔ دریافت کیا جاتا ہےاصولوں کو 
حاصل ہوتی ہیں کہ یہ علوم ان کی زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں،  

جب  وہ ڈیٹا کا تجزیہ اور تشریح کرنا سیکھتے ہیں اور اہم سائنسی اصولوں 
 ۔  کو جان کر مسائل کو حل کرنے کے لیے باہمی تعاون سے کام کرتے ہیں

اس کورس میں طلبہ وطالبات جو مہارتیں حاصل کرتے ہیں ان سے لیونگ  
انوائرنمنٹ اور کیمسٹری میں ان کی ہائی اسکول کی تعلیم کے لیے بنیاد فراہم  

کالس کے اختتام پر نیویارک اسٹیٹ انٹرمیڈیٹ لیول سائنس   ۔ ہوتی ہے
د کا  دونوں کے موا 8اور   7اسسمنٹ کا امتحان ہوتا ہے جس میں سائنس 

 ۔  تجزیہ ہوتا ہے

 

                                                              لیونگ انوائرنمنٹ اے سی سی                                                                                                    

میں مخصوص تعلیمی کامیابی اور اساتذہ کے   7گریڈ : پیشگی شرط 
تجویز کردہ معیار پر پورا اترنے والے طلبہ وطالبات کو ایکسلریشن  

 ۔  کے لیے منتخب کیا جائے گا

 

                                                                                لیونگ انوائرنمنٹ                                                                                                              
اس کورس میں طلبہ وطالبات کو ریاست نیویارک کے خاکہ کے مطابق  

ان مقاصد ۔ لیونگ انوائرنمنٹ کے بنیادی اصولوں کی سمجھ فراہم ہوتی ہے
در نسل خصلتوں  میں تمام جانداروں کی مماثلتوں اور فروق کا مطالعہ، نسل

کی منتقلی اور وراثت میں تبدیلیاں رونما ہونے کی تفتیش، اور تمام جانداروں 
طلبہ   ۔  کے اپنے ماحول کے ساتھ باہمی ربط کا مطالعہ کرنا شامل ہے

وطالبات لیبارٹری کے بے شمار کاموں کو انجام دیتے ہوئے ان کا تنقیدی  
اس کورس کے  ۔ پیدا کرتے ہیںمشاہدہ کرنے اور نتائج اخذ کرنے میں مہارت 

لیے کم از کم ایک لیب کی ضرورت ہے، جس کے اختتام پر لیونگ انوائرمنٹ  
   ۔ ریجنٹس کا امتحان دینا ہوتا ہے

 

                                                                      ارتھ سائنس اے سی سی                                                                                                          
 کامیابی سے لیونگ انوائرنمنٹ کورس کی تکمیل : پیشگی شرط 

 

اسٹیٹ ریجنٹس                                                              ارتھ سائنس
مطالعہ، ماحولیات کے امتحان پر اختتام پذیر ہونے واال یہ کورس زمین کے 

میں تبدیلی کے پروسیس، چٹان کی سائیکل، موسم اور فلکیات کے بارے میں 
اس میں لیبارٹری کے تجربات سے کالس روم  ۔ بنیادی تفہیم پر زور دیتا ہے

کے تصورات کو تقویت ملتی ہے اور خالء، زمین کے فضاء، سطح اور  

کے لیے کم از کم لیب  اس کورس   ۔  اندرونی چیزوں کی شناخت پیدا ہوتی ہے

 ۔  امتحان کے ضمن میں کارکردگی کا تجزیہ شامل ہے ۔ درکار ہے

                                        کیمسٹری  اے سی سی                                                                                                            
 کامیابی سے ارتھ سائنس کورس کی تکمیل : پیشگی شرط 

 

        کامیابی سے ارتھ سائنس کورس کی تکمیل                                                                                          : پیشگی شرط  کیمسٹری 
پڑھائی کا یہ کورس کیمسٹری کا ایک جدید نقطہ نظر پیش کرتا ہے جو وسیع  

یمانے پر مہارتوں اور صالحیتوں کے حامل طلبہ وطالبات کے لیے موزوں پ
یہ کورس کیمسٹری کے اصولوں اور ان سے متعلقہ حقائق کو یکساں  ۔  ہے

بنانے پر مرکوز ہے، جو ماحول کے بارے میں انسانی سمجھ کے لیے بنیادی 
ڈھانچہ،  اس کی اہم اکائیوں میں مادہ اور توانائی، جوہری   ۔ حیثیت رکھتے ہیں

بانڈنگ، نامیاتی کیمیاء، کیمیاء کی ریاضی، حرکیات، ایسڈ بیس کی تھیوریز،  
اس کورس کے لیے کم از کم  ۔  اور الیکٹرو کیمسٹری جیسے شعبے شامل ہیں

 ۔  ایک لیب کی ضرورت ہے، جس کے اختتام پر اسٹیٹ ریجنٹس کا امتحان دینا ہوتا ہے

 

:  پیشگی شرط                                                      فزکس           

اور   IIمیں زیر تعلیم یا کامیابی سے الجبرا  IIفی الحال الجبرا 

اسے کیمسٹری کی تکمیل                                                   

گیارہویں یا بارہویں گریڈ کے طلبہ وطالبات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو 
ی سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کورس بنیادی تصورات پر فزکس کا گہرائ

اس کورس کے   ۔  زور دینے کے ساتھ طبیعیات کا جدید نظریہ پیش کرتا ہے
بنیادی شعبوں میں میکانکس، لہریں، بجلی، توانائی اور جدید طبیعیات شامل 

اس کورس کے لیے کم از کم ایک لیب کی ضرورت ہے، جس   ۔ ہیں
 ۔  فزکس ریجنٹس کا امتحان دینا ہوتا ہےکے اختتام پر 

 

                                                                                   اے پی فزکس                                                                                                                   
                                                 کامیابی سے کیمسٹری کورس کی تکمیل                                                                                             : پیشگی شرط 

اس کورس سے سائنس کے طالب/طالبہ کے لیے رجینٹس فزکس کے بنیادی 
زیادہ جدید فہم حاصل کرنے کا ایک منفرد موقع  موضوعات کی وسیع تر اور 

طالبہ میکانکس، توانائی، اور حرکت سمیت موضوعات کو  ۔  فراہم ہوتا ہے
اپنی ٹرانسپکرپٹ پر اے پی ڈیجگنیشن پانے  ۔  زیادہ گہرائی سے مطالعہ کریں گے

کے واسطے ڈسٹرکٹ کی پالیسی کے تحت طلبہ وطالبات سے اس کورس کا متعلقہ 
گریڈ کی ویٹنگ صرف ان طلبہ وطالبات کو دی جائے ۔ ان دینا مطلوب ہے اے پی امتح

 ۔ گی جو مندرجہ باال لوازمات کو پورا کرتے ہیں

 

پیشگی                                                              اے پی بایولوجی
یہ کورس ہائی اسکول کے سینئر طلبہ  لیونگ انوائرنمنٹ اور کیمسٹری : شرط

کو حیاتیات میں کالج کے نئے طلبہ کے مساوی تجربہ پیش کرنے کے لیے  
ولوجی  خیلہ کی تھیوری، بائیو کیمسٹری، آرگنزمک بای۔ ڈیزائن کیا گیا ہے

)حیوانات اور نباتات(، تولید، جینیات، ارتقاء اور ماحولیات کا ایک مربوط  
اس میں طلبہ   ۔ مطالعہ ہے جو کورس کی بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے

وطالبات کو حیاتیات میں نیشنل ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کا امتحان دینے کے لیے  
یشن پانے کے واسطے  اپنی ٹرانسپکرپٹ پر اے پی ڈیجگن ۔ تیار کیا جائے گا

ڈسٹرکٹ کی پالیسی کے تحت طلبہ وطالبات سے اس کورس کا متعلقہ اے پی امتحان 
گریڈ کی ویٹنگ صرف ان طلبہ وطالبات کو دی جائے گی جو ۔ دینا مطلوب ہے

 ۔  مندرجہ باال لوازمات کو پورا کرتے ہیں

پیشگی                                                              اے پی کیمسٹری 
                                       کیمسٹری                                                                                                                      : شرط

ر اس سے کیمسٹری میں یہ کورس کالج فریشمین کیمسٹری کے مساوی ہے او
نیشنل ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کے امتحان کے لیے وسیع مطالعہ اور تیاری ہوتی 

اس میں ایٹم کی ساخت، کیمیکل بانڈنگ، گیس کے قوانین،  ۔  ہے
اسٹوئچیومیٹری، کیمیائی توازن، حرکیات اور تھرموڈینامکس جیسے  

لیبارٹری کا کاموں سے   ۔ موضوعات کو کافی گہرائی سے پیش کیا جاتا ہے
پیچیدہ آالت جیسے تجزیاتی توازن اور اسپیکٹرو فوٹومیٹر کو سنبھالنے کا  

اپنی ٹرانسپکرپٹ پر اے پی ڈیجگنیشن پانے کے واسطے   ۔  تجربہ فراہم ہوتا ہے

ڈسٹرکٹ کی پالیسی کے تحت طلبہ وطالبات سے اس کورس کا متعلقہ اے پی امتحان 
ٹنگ صرف ان طلبہ وطالبات کو دی جائے گی جو گریڈ کی وی۔ دینا مطلوب ہے

 ۔  مندرجہ باال لوازمات کو پورا کرتے ہیں

 

لیونگ  : پیشگی شرط                            اے پی ماحولیاتی سائنس
انوائرنمنٹ اور ارتھ سائنس                                                                                  

اے پی ماحولیاتی سائنس ایک مشقت آمیز سائنسی کورس ہے جو طلبہ  
وطالبات کو ماحولیاتی سائنس میں چیلنجنگ نیشنل ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کا امتحان 

کورس کا مقصد   ۔ یار کرنے کے واسطے ڈیزائن کیا گیا ہےدینے کے لیے ت
طلبہ وطالبات کو قدرتی دنیا کے باہمی تعلقات کو سمجھنے، فطری اور  

انسانی دونوں طرح کے ماحولیاتی مسائل کی شناخت اور تجزیہ کرنے، ان  
مسائل سے وابستہ متعلقہ خطرات کا جائزہ لینے اور ان کو حل کرنے اور/یا  

اد کے لیے متبادل حل کا معائنہ کرنے کے لیے ضروری سائنسی ان کے انسد
اپنی ٹرانسپکرپٹ پر اے پی  ۔ اصول، تصورات اور طریق کار فراہم کرنا ہے



 

 

ڈیجگنیشن پانے کے واسطے ڈسٹرکٹ کی پالیسی کے تحت طلبہ وطالبات سے اس  
گریڈ کی ویٹنگ صرف ان طلبہ ۔  کورس کا متعلقہ اے پی امتحان دینا مطلوب ہے

 ۔  وطالبات کو دی جائے گی جو مندرجہ باال لوازمات کو پورا کرتے ہیں

 

لیونگ  : پیشگی شرط                                         اے پی نفسیات 
            انوائرنمنٹ اور کوئی دوسرا سائنس ریجنٹس کا کورس                                                                               

نفسیات کے ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کورس کا مقصد طلبہ وطالبات کو انسانوں اور 
اور سائنسی   دیگر حیوانوں کے طرز سلوک اور دماعی عمل کے منظم 

اس میں طلبہ وطالبات کو نفسیات کے ہر   ۔ مطالعہ سے متعارف کرانا ہے 
ایک اہم ذیلی شعبے سے وابستہ نفسیاتی حقائق، اصولوں اور مظاہر سے  

وہ ان طریقوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں جن   ۔ روشناس کرایا جاتا ہے 
یہ کورس ان  ۔ یںکو ماہر نفسیات اپنی سائنس اور مشق میں استعمال کرتے ہ 

طلبہ وطالبات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو کالج بورڈ ایڈوانسڈ پلیسمنٹ  
طلبہ   ۔ سائیکالوجی کے امتحان کے  تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں

اپنی   ۔ وطالبات کالج بورڈ کے قائم کردہ معیارات کی پیروی کریں گے

کٹ کی پالیسی کے تحت ٹرانسپکرپٹ پر اے پی ڈیجگنیشن پانے کے واسطے ڈسٹر
گریڈ کی  ۔  طلبہ وطالبات سے اس کورس کا متعلقہ اے پی امتحان دینا مطلوب ہے

ویٹنگ صرف ان طلبہ وطالبات کو دی جائے گی جو مندرجہ باال لوازمات کو پورا  
 ۔ کرتے ہیں

 

: سال(                                                  پیشگی شرط  1/2) فلکیات 
 یا سینئر کا اسٹیٹس یا سائنس ریجنٹس کورس میں مشترکہ داخلہ      جونیئر

 
علم فلکیات کے کورس کو اس مطالعہ کے چار اہم موضوعات کے ارد گرد 
ڈیزائن کیا گیا ہے؛ کائنات کی ابتداء، کائنات کی عمر، ستاروں کی طبیعیات،  

اء،  بشمول مگر انہیں تک محدود نہیں، ستاروں کے درجے، ساخت اور ارتق
اس میں طلبہ وطالبات یہ دریافت کریں گے  ۔ اور زمین کی تقدیر کے نظریات

کہ زمین کس طرح جہان میں فٹ بیٹھتی ہے، اس بات کا مطالعہ کرتے ہوئے  
کہ ہمارا سورج فلک میں موجود دوسروں سیاروں سے کس طرح موازنہ  

متاثر کرتا  کرتا ہے اور یہ زمین اور دیگر سیاروں پر موسموں کو کیسے 
   ۔  ہے

 

جونیئر یا سینئر کا  : سال(       پیشگی شرط 1/2)  میڈیکل ٹیکنکس -بایو
            اسٹیٹس اور سائنس ریجنٹس کورس میں مشترکہ داخلہ                                                                                

و صحت کی سائنس کے شعبوں اس کورس کا مقصد ممکنہ طلبہ وطالبات ک
اس کورس میں ہیماٹولوجی،   ۔ میں مفید عملی تکنیکوں سے متعارف کرانا ہے

بیکٹیریولوجی، پیشاب کا تجزیہ، اور لیبارٹری کے کام کے عمومی طریقوں 
پورے کورس کے دوران، لیبارٹری کی مہارتوں   ۔ پر غور کیا جائے گا

یہ کورس ان طلبہ وطالبات کے    ۔ بشمول ڈیٹا کے تجزیہ پر زور دیا جائے گا
لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو ہیلتھ سائنسز )نرس، لیبارٹری ٹیکنیشن وغیرہ( کے  

   ۔ شعبے میں داخل ہونے کے خواہشمند ہوسکتے ہیں

 

جونیئر یا سینئر کا اسٹیٹس یا  : سال( پیشگی شرط1/2)         ماحولیاتی امور
                                                                                            سائنس ریجنٹس کورس میں مشترکہ داخلہ    

اس کورس کا بڑا مقصد زمین کے قدرتی ماحولیاتی نظاموں اور جانداروں 
کے باہمی ربط کو سمجھنا، یہ سمجھنا کہ ان میں سے بہت سے نظام اور  

انسان بحیثیت محافظ ماحولیات  نامیات نازک یا خطرے کی زد میں ہیں اور 

اس ماحول کے موجودہ امور پر زور دیا   ۔ کے تصور کو سمجھنا ہے
 ۔  جاتا ہے

 

جونیئر یا سینئر کا اسٹیٹس اور یا  : سال( پیشگی شرط1/2)  فورنسکس
فورنسکس ایک ایسا کورس ہے جس  سائنس ریجنٹس کورس میں مشترکہ داخلہ

جاتا ہے جو وہ قانونی کارروائی میں میں سائنس کے اس کردار پر زور دیا 
اس کورس میں فورنسک سائیکالوجی سے لے کر فورنسک  ۔ کرتی ہے

پیتھالوجی تک کے موضوعات کا احاطہ کیا جائے گا، جس میں طلبہ وطالبات  
، اناٹومی، جینیٹکس، اینٹومولوجی، انسانی جسم کے DNAکو علم حیاتیات )

ی رد عمل، نامیاتی اور غیر نامیاتی نظام(، کیمسٹری )ٹاکسیکولوجی، کیمیائ
مرکبات(، ارتھ سائنس )مٹی کا مطالعہ، کاسٹ اور مولڈز(، اور فزکس  

طلبہ وطالبات کو  ۔ )مومینٹم، فورس، موشن( سے روشناس کرایا جائے گا
اپنے بنیادی سائنس کورسز میں پڑھی ہوئی چیزوں کا حقیقی دنیا میں اطالق  

دستیاب سرگرمیوں، تحقیقی   ۔ ی ملے گاکو پہنچاننے کا بہترین موقع بھ
منصوبوں اور مہمان مقررین کے ذریعے، کورس کو اپنے طلبہ وطالبات کو 
   ۔ سائنس کی بنیادی، لیکن جامع تفہیم مہیا کرانے کے لیے ڈیزائن کیا جائے گا

 

جونیئر یا : سال(                            پیشگی شرط 1/2) میرین بایولوجی 
سٹیٹس اور استاذ کی سفارش یا سائنس ریجنٹس کورس میں مشترکہ سینئر کا ا

سمندروں میں دلچسپی رکھنے  داخلہ                                                 
والے طالبہ وطالبات کے لیے ڈیزائن کیا گیا یہ کورس طلبہ وطالبات کو  

ودوں کا  طویل جزائر کے پانیوں میں موجود عام سمندری جانوروں اور پ
سب سے زیادہ زور بحری ماحولیات،   ۔ مطالعہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے

 ۔  سمندری حیاتیات اور پانی کی آلودگی پر ہوتا ہے 

 

جونیئر یا  : سال(              پیشگی شرط  1/2) ہیومن اناٹومی اور فزیالوجی 
ہیومن اناٹومی اور فزیالوجی کا کورس ان سینئر کا اسٹیٹس                       

طلبہ وطالبات کے لیے ہے جو میڈیکل کے شعبے میں کریئر بنانے کے  
اس میں طلبہ وطالبات انسانی جسم کی ساخت اور کام کاج کے  ۔  خواہشمند ہیں

وں کے جسمانی ڈھانچے  بارے میں دریافت کریں گے، جسم کے مختلف نظام
پر توجہ مرکوز کریں گے کیونکہ وہ اس نظام کی فزیالوجی، یا اندرونی کام 

اس میں اعضاء کے باہمی تعامل پر زور دیا جائے گا  ۔  سے متعلق ہوتے ہیں
کیونکہ وہ توازن برقرار رکھنے یا ہومیوسٹاسس کے لیے مل کر کام کرتے 

درکار کیمسٹری کے کلیدی   ہیں، اور ان پروسیسز کو سمجھنے کے لیے

اس کورس میں طلبہ وطالبات کو   ۔ تصورات پر بھی زور دیا جائے گا
دلچسپی کے موضوعات کی چھان بین کے مواقع فراہم ہوں گے اور  

اس میں طلبہ وطالبات کو جسمانی نظام کی بیکلی خصوصیات اور ان 
کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو پہچاننے میں مدد کرنے کے  

ے تفریقات شامل ہوں گے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ جسم میں لی 
 ۔ ساخت اور افعال کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں

 

اس کورس                                                       انجینئرنگ ڈیزائن
میں انجینئرنگ ڈیزائن کے سب سے زیادہ امید افزا طلبہ وطالبات کے لیے 

اس کورس سے  ۔ ر پر ڈیزائن کردہ نصاب پیش کیا جاتا ہے خصوصی طو
انجینئرنگ ڈیزائن کے شعبے میں دلچسپی رکھنے والے طلبہ وطالبات کو  

ایڈوانسڈ کورس ورک کے   ۔ تصوراتی اور آپریشنل فریم ورک فراہم ہوتا ہے
مقررہ نصاب کے تحت، طلبہ وطالبات حقیقی زندگی میں انجینئرنگ ڈیزائن 

کے اطالق کو سیکھنے اور ان پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک پروٹو  
ٹائپ کے ڈیزائن میں اپنے ہم جماعت ساتھیوں اور انسٹرکٹر کے ساتھ مل کر 

وری پر منظم طریقے سے غور وہ موجودہ تحقیق، اور تھی ۔ کام کریں گے
کریں گے، جس طرح یہ انجینئرنگ ڈیزائن کے طریقوں کی سماجی، سیاسی،  

اور اقتصادی زندگی سے متعلق ہے، کیونکہ یہ عوامل فیصلہ سازی پر اثر 
   ۔ انداز ہوتے ہیں

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 سائنس ریسرچ پروگرام 
 

 سال(  2/1)  9 تحقیق  ی سائنس
  ںیم ہیتجز یات یکے اصولوں اور شمار قیتحق  اس کا مقصدہے۔   ایگ ا یک زائنیڈ  ےی کو بڑھانے کے ل یدلچسپ  یک طلبہ وطالبات  ںیم قی تحق ی سائنس کو کورس اس

کا   قی حقت یہے جو سائنس اد یبن  نیبہتر کی ا  ےی ان طلبہ کے ل ا ی ےی کے ل 12-10 ی تحقیق کا پروگرام گریڈسائنس  ہیفراہم کرنا ہے۔  ادیاور ٹھوس بن  اتیہدا  ،یرہنمائ
 ۔ ںیچاہتے ہ  نایل کورس

 

 (  ڈٹی کر 1)  10 تحقیق  ی سائنس
 : نئے سال کے دوران درخواست پیشگی شرط 

 
کورس  اس میں درخواست کے عمل کے ذریعے کیا جاتا ہے۔  گریڈویں 9کا انتخاب  طلبہ وطالبات، ہے تک(  12سے  10سالہ پروگرام )گریڈ  3ایک   تحقیق  یسائنس

جائے گا کہ وہ سائنس یا سماجی سائنس کے   مطالبہسے   طلبہ وطالباتمہارتوں اور قابلیت کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔  الزمیسائنسی تحقیق میں 
اور   گے ںیرکھ یکے ساتھ جار سرچیر ٹی انٹرنتالش سے ہوگا،   یکا آغاز ادب ک قیاصل تحق ۔ ںاور اس کا جائزہ لی یںنافذ کر ، کریں شعبے میں اپنی تحقیق کو ڈیزائن

 Intel Science Talent)سرچ پروگرام لنٹیسائنس ٹ لی انٹ س، یسائنس کانگرگے۔  ںی شکل د  یتجربات کے ساتھ حتم یجسمان یقیحق ںیم لڈ یاپنے منتخب کردہ ف
Search program) ےی اہل ہونے کے ل ںیسالوں م نئری اور س ئری کو اپنے جون طلبہ وطالبات رہے گا۔ یطرف کام جار  یک شکشی پ یک قی اصل تحق یاپن  یان ک ںیم  

  سڈٹیکر 12کے  SUNY Albanyے یاپنے کام کے ل ںیمی تحقیق سائنس   طلبہ وطالبات  ی تحقیق کےسائنس ۔ ے یشروع کرنا چاہ  ںیکورس اپنے دوسرے سال م  ہی
 ۔ںیحاصل کر سکتے ہ
SUNY Albany منسلک ہے۔  سیاور اس کے ساتھ ف ں، یہ  لوازمات یکے کئ 

 

  



 

 

 سماجی علوم
 

 7ی علوم  ج سما

اس کورس میں طلبہ امریکی تاریخ کے نصاب کا پہال نصف حصہ مکمل   
کے سماجی علوم کو تاریخ کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے   7کریں گے۔ گریڈ 

اور اس میں جغرافیہ کے ساتھ ساتھ معاشی، سماجی اور سیاسی رجحانات  
  بھی شامل ہیں۔ کورس کے مواد کو آٹھ کلیدی نظریات میں تقسیم کیا گیا ہے، 

جس میں ریاستہائے متحدہ میں کولمبیا سے پہلے کے دور سے لے کر خانہ 
جنگی تک کے انسانی تجربے کا سراغ لگایا گیا ہے، جس میں نیو یارک  

ریاست کے لوگوں، واقعات اور جگہوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔  بنیادی 
ہیم پیدا  اور ثانوی ماخذ دستاویزات کا تجزیہ ہماری قوم کی تاریخ کی مکمل تف

کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ نیو یارک ریاست اور مقامی تاریخ کو 
کورس کے تانے بانے میں مالیا جائے گا۔ انگریزی شعبہ کے ساتھ بین  

الضابطہ منصوبہ جات اور سرگرمیاں تنازعات، انسانی حقوق، باہمی انحصار 
 اور طاقت کے تصورات کو اجاگر کریں گی۔

 

 8Aسماجی علوم  

میں مخصوص تعلیمی حصولیابی اور اساتذہ کی سفارش کے  7 گریڈ :پیشگی شرط 

                                                     کو سرعت کے لیے منتخب کیا جائے گا۔  طلبہ وطالباتمعیار پر پورا اترنے والے 
امریکی تاریخ کے نصاب کا دوسرا نصف   طلبہ وطالباتاس کورس میں  

کے سماجی علوم کو تاریخ کے مطابق   8  گریڈحصہ مکمل کریں گے۔  
ترتیب دیا گیا ہے، جس کا آغاز تعمیر نو سے ہوتا ہے اور موجودہ وقت میں 

میں جغرافیہ کے ساتھ ساتھ معاشی، سماجی اور سیاسی  ختم ہوتا ہے، اور اس 
رجحانات بھی شامل ہیں۔ کورس کے مواد کو نو کلیدی خیاالت میں تقسیم کیا  

گیا ہے؛ پہلے سات ریاستہائے متحدہ میں تعمیر نو سے لے کر دوسری جنگ  
عظیم کے اختتام تک انسانی تجربے کا سراغ لگاتے ہیں۔  آخری تین کلیدی 

یاستہائے متحدہ اور نیو یارک ریاست کی تاریخ میں جنگ کے بعد خیاالت ر
کے دور سے لے کر آج تک کے مختلف موضوعات کا جائزہ لیتے ہیں، جو 
عصری مسائل کو دریافت کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ بنیادی ماخذ کے 

تجزیہ، تحقیقی تکنیک، مضمون نویسی اور واقعات کی گہرائی سے کوریج،  
یٹا کی تشریح اور تاریخی ترقی میں اہم رجحانات پر زور دیا جاتا  تاریخی ڈ

 ہے۔ 

 

                                             8سماجی علوم  

                                    7: سماجی علوم پیشگی شرط

اس کورس میں طلبہ امریکی تاریخ کے نصاب کا پہال نصف حصہ مکمل  
کے سماجی علوم کو تاریخ کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے،   8کریں گے۔  گریڈ  

جس کا آغاز تعمیر نو سے ہوتا ہے اور موجودہ وقت میں ختم ہوتا ہے، اور 
اس میں جغرافیہ کے ساتھ ساتھ معاشی، سماجی اور سیاسی رجحانات بھی 

شامل ہیں۔ بنیادی اور ثانوی ماخذ کے تجزیہ، مواصالت اور تحریری  
 جغرافیہ، اور گرافنگ کی مہارتوں پر زور دیا جاتا ہے۔  مہارتوں کے ساتھ

 

 9Aسماجی علوم  

اساتذہ کی سفارش                                                                 8یا  8A: سماجی علوم پیشگی شرط
نصاب کی پیروی کرے گا  Iایک سخت اور تیز رفتار عالمی 9Aسماجی علوم 

کی دہائی تک دنیا کا مطالعہ شامل ہے۔  یہ   1200جس میں ابتدا سے لے کر 
9A   کورس مستقبل کیAP  ہسٹری اور سوشل سائنس کورسز میں کامیاب

ہونے کے لیے درکار مہارتوں اور حکمت عملیوں کی عمودی صف بندی  
ی مشاہدے اور  کو شواہد کے قریب طلبہ وطالباتپیش کرے گا۔ یہ کورس  

تجزیے، شواہد پر مبنی تحریر، اعلٰی ترتیب کے سواالت، تعاون اور علمی  
مشترکہ اصولوں  AP- گفتگو، تادیبی استدالل، اور ترقی پذیر دالئل کے پری

 میں مشغول ہونے کے مواقع بھی فراہم کرے گا۔ 

 

 Iعالمی تاریخ اور جغرافیہ 

 8: سماجی علوم پیشگی شرط 

قدیم حجری  9ی ترتیب کا پہال نصف حصہ ہے.  گریڈ  یہ کورس دو سال ک
دور اور پہلی تہذیبوں کی ترقی کے ساتھ شروع ہوتا ہے، کالسیکی معاشروں 
کے معائنے کے ساتھ جاری رہتا ہے، اور تجارتی نیٹ ورکس کی توسیع اور 

ان کے عالمی اثرات کا سراغ لگاتا ہے۔ یہ کورس وقت کے ساتھ تعامالت 
ات، سیاسی طاقت میں تبدیلی، اور عقائد کے نظام کے  کے کلیدی موضوع

کردار پر زور دیتا ہے۔ بنیادی اور ثانوی ذرائع کا تجزیہ لکھنے اور پڑھنے  
کی مہارتوں پر توجہ کے ساتھ ہدایات کو آگے بڑھائے گا۔ سماجی علوم کے  

موضوعات اور تصورات جیسے کہ عالمی باہمی انحصار، ثقافت، سیاسی  
 ت پر زور دیا جائے گا۔ نظام، اور قل

 

 عالمی تاریخ                                                 اے پی

 9A ،9R: پیشگی شرط

AP سے اب تک کی عالمی تاریخ کا مطالعہ شامل  1200عالمی تاریخ میں
عالمی تاریخ کے اہم   APہو گا جس میں ادوار، عالقائی مطالعات، اور  

موضوعات اور تصورات شامل ہوں کے۔ یہ کورس مئی میں اے پی ورلڈ  
ہسٹری کے امتحان میں کامیابی کے لیے درکار ضروری مہارتوں پر بھی  

رے گا، بشمول: معلومات کے لیے پڑھنا، قائل مضمون لکھنا توجہ مرکوز ک
دونوں(، دستاویز کا تجزیہ، تاریخی تجزیہ کی   DBQ)موضوعاتی اور 

مہارت، اور ایک اعلٰی معیار کی مصنوعات تیار کرنے کے لیے باہمی تعاون 
کے ساتھ اور آزادانہ طور پر کام کرنا۔ مئی میں ایڈوانسڈ پلیسمنٹ  

(Advanced Placement ،امتحان کے عالوہ )جون میں  طلبہ وطالبات
 Global Historyگلوبل ہسٹری ریجنٹس ) NYSدیا جانے واال 

Regentsسے اس کورس  طلبہ وطالباتضلعی پالیسی  ۔( کا امتحان دیں گے

  APامتحان دینے کا تقاضا کرتی ہے تاکہ ان کی تراسکرپٹ پر  APسے وابستہ 
کو دیا جائے گا جو مندرجہ باال  طلبہ وطالباتعہدہ ہو۔ گریڈ کا وزن صرف ان 

 ۔تقاضوں کو پورا کرتے ہیں

 

 IIعالمی تاریخ اور جغرافیہ 
 9Aیا   1: عالمی تاریخ  پیشگی شرط

کا ایک مختصر جھلکی فراہم کرتا ہے۔کورس  1750تقریباً دنیا کے  10 گریڈ
تاریخ کے مطابق موجودہ وقت تک جاری ہے۔  پورے کورس میں صنعت  

کاری، قوم پرستی، سامراجیت، تنازعات، ٹیکنالوجی، اور دنیا کا باہمی ربط 
کے بشمول کئی تصورات شامل کیے گئے ہیں۔  اگرچہ یہ کورس تاریخی اور 

ہمیت پر زور دیتا ہے، عالمی تاریخ اور جغرافیہ کے مطالعہ  مقامی سوچ کی ا
میں سماجی علوم کے تمام طریقوں اور معیارات کو شامل کیا گیا ہے۔ بنیادی 
اور ثانوی ذرائع کا تجزیہ لکھنے اور پڑھنے کی مہارتوں پر توجہ کے ساتھ 

ہدایات کو آگے بڑھائے گا۔ 

 

 امریکی تاریخ                                           اے پی

امریکی  اے پی  IIی تاریخ یا عالم تاریخ  عالمی  اے پی  :پیشگی شرط 
کالج کی سطح کے تقابلی کورس کے لیے درکار   طلبہ وطالباتتاریخ کے  

تصورات اور علم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے الزمی تنظیمی مہارتیں 

ی تحریری اظہار ایک سخت تحریری پروگرام کے ذریعے  علم ۔سیکھتے ہیں
تیار کیا جاتا ہے جس میں بنیادی طور پر تاریخی تجزیہ پر توجہ دی جاتی  

سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور سماجی تناظر میں تاریخ   طلبہ وطالباتہے۔  
کو  طلبہ وطالباتکے متعلقہ رشتوں کی تعریف کرنا سیکھتے ہیں۔ یہ کورس 

 Advancedمیں ایڈوانسڈ پلیسمنٹ امتحان ) .N.Y. Sامریکی تاریخ نیز  
Placement Examination  میں بیٹھنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ )

  طلبہ وطالباتضلعی پالیسی   خ اور حکومت میں نائبین۔ریاستہائے متحدہ کی تاری

امتحان دینے کا تقاضا کرتی ہے تاکہ ان کی  APسے اس کورس سے وابستہ 
کو دیا جائے گا جو  طلبہ وطالباتعہدہ ہو۔ گریڈ کا وزن صرف ان  APتراسکرپٹ پر 

 مندرجہ باال تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ 

 

 ومت ریاستہائے متحدہ کی تاریخ اور حک 

وہ   ۔طلبہ امریکی تاریخ کے گہرائی سے مطالعہ میں مشغول ہوں گے



 

 

نوآبادیاتی امریکہ سے لے کر آج تک امریکی جمہوریت کی جڑوں کا سراغ 
لگا کر اپنے علم کا استعمال کریں گے۔  بنیادی اور ثانوی ذرائع کا تجزیہ 

ائے  لکھنے اور پڑھنے کی مہارتوں پر توجہ کے ساتھ ہدایات کو آگے بڑھ
 Newکو جون میں دیا گیا نیویارک اسٹیٹ ریجنٹس ) طلبہ وطالباتگا۔ 

York State Regents کا امتحان پاس کرنا ضروری ہے۔ ) 

 

کو جمہوری عمل کو  طلبہ وطالباتسال( کورس  2/ 1حکومت میں شرکت )
اکائیوں میں شامل ہوں سمجھنے اور اس میں شرکت کرنے کی ترغیب دے گا۔

گے: حکومت کی مختلف سطحوں پر سیاسی طاقت کی تنظیم، بنیادی سیاسی 
دستاویزات، شہری اقدار، اسکول اور کمیونٹی میں سیاسی طاقت کی تنظیم  

سمسٹر کے دوران   طلبہ وطالباتاور موجودہ عوامی پالیسی کے مسائل۔  
'شرکت' کے منصوبوں میں شامل ہوں گے۔  یہ کورس نیویارک اسٹیٹ بورڈ 

( کی طرف سے  New York State Board of Regentsآف ریجنٹس )
 ضروری ہے۔ 

 

طلبہ  اس سمسٹر کورس کی تکمیل کے بعد   سال( 1/2اقتصادیات )
ظاہرہ کر ، ریاستہائے متحدہ کے معاشی نظام کے عمل کی فہم کا موطالبات

بنیادی معاشی تصورات اور معاشی نظام میں ان کے کردار کی  سکیں گے۔ 
مسائل کی وضاحت کرنے،   طلبہ وطالباتنشاندہی کا جائزہ لیا جائے گا۔  

قیاس آرائی کرنے، تفتیش کرنے اور منتخب ڈیٹا کا تجزیہ کرنے، متبادل حل 
کے لیے  کو پہچاننے، اور ایک باخبر شہری کے طور پر فیصلے کرنے 

مسئلہ حل کرنے کے عمل کا استعمال کریں گے۔ کورس میں ذاتی مالیات پر 
طلبہ  ایک ماڈیول بھی شامل ہوگا جس میں کریڈٹ کا مناسب استعمال،  

کے قرضے، اور صارفین کے نقطہ نظر سے بینکاری تعلقات اور  وطالبات
 Stateمصنوعات کا جائزہ شامل ہے۔ یہ کورس اسٹیٹ بورڈ آف ریجنٹس )

Board of Regentsاہل    طلبہ وطالبات جو   ( کی طرف سے ضروری ہے۔
کے کالج پروگرام سے کالج کریڈٹ   Molloyہیں وہ کم ٹیوشن کے لیے 

 حاصل کر سکتے ہیں۔ 

 

 حکومت اور سیاست  اے پی امریکی

کو   طلبہ وطالباتمیں  حکومت اور سیاست  AP USکورس   APیہ 

ریاستہائے متحدہ میں حکومت اور سیاست پر ایک تجزیاتی تناظر فراہم کرے  
گا۔ اس کورس میں امریکی سیاست کی تشریح کے لیے استعمال ہونے والے  

عمومی تصورات کا مطالعہ اور مخصوص کیس اسٹڈیز کا تجزیہ دونوں  
کو امریکی حکومت اور سیاست میں   طلبہ وطالباتشامل ہیں۔ یہ کورس  

( Advanced Placement examinationڈوانسڈ پلیسمنٹ امتحان )ای

میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ کالج کی سطح کے سرکاری کورس کے چیلنج کا 
)سوشل اسٹڈیز اکنامکس کے لیے    تجربہ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔

  طلبہ وطالباتضلعی پالیسی  چوتھے سال کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے۔(

امتحان دینے کا تقاضا کرتی ہے تاکہ ان کی  APسے اس کورس سے وابستہ 
کو دیا جائے گا جو  طلبہ وطالباتگریڈ کا وزن صرف ان عہدہ ہو۔  APتراسکرپٹ پر 

 پورا کرتے ہیں۔مندرجہ باال تقاضوں کو 

 

                                                             اے پی نفسیات 
 Advanced Placementسائیکوالجی میں ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کورس )

course کو انسانوں اور دیگر جانوروں کے رویے   طلبہ وطالبات( کا مقصد
طلبہ  ارف کرانا ہے۔  اور ذہنی عمل کے منظم اور سائنسی مطالعہ سے متع

کو نفسیات کے اندر ہر ایک اہم ذیلی فیلڈ سے وابستہ نفسیاتی حقائق،   وطالبات
اصولوں اور مظاہر سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ وہ ان طریقوں کے بارے 
میں بھی سیکھتے ہیں جو ماہر نفسیات اپنی سائنس اور مشق میں استعمال 

الج کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو ک طلبہ وطالباتکرتے ہیں۔ یہ کورس ان 
 College Board Advancedبورڈ ایڈوانسڈ پلیسمنٹ سائیکالوجی ) 

Placement Psychology کے امتحان کے لیے تقاضوں کو پورا کرنا )
کالج بورڈ کے قائم کردہ معیارات پر عمل کریں   طلبہ وطالباتچاہتے ہیں۔  

امتحان دینے کا  APسے اس کورس سے وابستہ  طلبہ وطالبات ضلعی پالیسی گے۔

طلبہ عہدہ ہو۔ گریڈ کا وزن صرف ان  APقاضا کرتی ہے تاکہ ان کی تراسکرپٹ پر ت
 کو دیا جائے گا جو مندرجہ باال تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ وطالبات

 

 یہ انسانی جغراف اے پی

انسانی جغرافیہ لوگوں اور زمین کے درمیان   8A, 7, 8: پیشگی شرط 
تعامل پر مرکوز ہے۔ اس کورس میں زمین کو کس طرح استعمال اور تبدیل 
کیا جاتا ہے، انسانی آبادی کی تقسیم، اور سیاست، معاشیات اور ماحولیات پر 
انسانی انتخاب کے نتیجے میں ہونے والے اثرات پر توجہ دی جائے گی۔ اس  

سیکھیں گے:نقشے، ڈیٹا سیٹس، اور جغرافیائی   طالباتطلبہ وکورس میں 
ماڈلز کا استعمال اور تشریح کیسے کریں؛ مقامی سے عالمی تک کے مختلف  
پیمانوں پر مقامی تعلقات کو استعمال کرنے کے لیے۔ یہ کورس ہائی اسکول 

اس کورس کو لینے اور  کے لیے کھال ہے۔ طلبہ وطالباتکے درجات میں 
AP  کو کالج  طلبہ وطالباتوالیفائنگ اسکور حاصل کرنے سے امتحان میں ک

سے اس   طلبہ وطالباتضلعی پالیسی کریڈٹ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔

امتحان دینے کا تقاضا کرتی ہے تاکہ ان کی تراسکرپٹ پر   APکورس سے وابستہ 
AP  کو دیا جائے گا جو مندرجہ باال طلبہ وطالباتعہدہ ہو۔ گریڈ کا وزن صرف ان 

تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔

 

 سال(         1/ 2)  سماجیات

کو سوشل سائنس ڈسپلن کے اپنے عمومی علم کو   طلبہ وطالباتیہ کورس 
امریکہ میں بڑے رجحانات کے مطالعہ پر منطبق کرنے کا موقع فراہم کرتا  

سماجیات کے شعبے میں تحقیق اور تجزیہ کے بنیادی   طلبہ وطالباتہے۔  
طریقوں کو عصری سماجی مسائل پر منطبق کرنا بھی سیکھتے ہیں۔  مواد  

ہیں: غالب اقدار کا ایک سروے، سماجیات کے   کے بڑے شعبوں میں شامل
اصول )سماجی تنظیم کا تعامل اور تبدیلی(، سماجیات کے طریقہ کار اور  

 تحقیقی تکنیک، اور سماجی اداروں کا مطالعہ۔ 

 

                 سال(                                                                      1/ 2امریکہ کی کثیر ثقافتی تاریخ   )
یہ کورس تاریخی طور پر کم نمائندگی والے گروہوں جیسے کہ افریقی،  

الطینی اور ایشیائی نسل کی خواتین اور امریکیوں کی کامیابیوں پر توجہ  
مرکوز کرے گا۔ مصنفین کے متنوع گروپ کے ذریعہ تحریر کردہ غیر  

کو  طلبہ وطالباتس روایتی کاموں کو پڑھا اور تجزیہ کیا جائے گا۔  یہ کور
ان کی سماجی علوم کی درجات میں دستاویزات کے تجزیہ کی مہارت کو  
 تقویت دینے اور مختلف نقطہ نظر کی جانچ کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ 

 

 انصاف  فوجداری 

فوجداری انصاف سب سے زیادہ مانگ والی صنعتوں میں سے ایک ہے۔ اس  
ائل، قانون کا نفاذ، مقدمے کی  کورس میں آئینی اور انسانی حقوق کے مس

سماعت کا عمل، عدالتی نظام، جرائم اور اصالحی سہولیات کا جائزہ لیا گیا  
ہے۔ یہ کورس آپ کو فوجداری انصاف کے مختلف شعبوں جیسے قانون نافذ  

کرنے والے، اصالحی افسران اور قانونی پیشے کو آگے بڑھانے کے لیے  
عالوہ، ایک طالب علم جو جونیئر یا   اس کےضروری بنیاد فراہم کرے گا۔   

سینئر ہے، کم ٹیوشن فیس کے لیے ہائی اسکول پروگرام میں یونیورسٹی کے  
 ساتھ کالج کریڈٹ کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ 

 

 سال(    1/ 2موجودہ عالمی مسائل  )

                                                                         12-9گریڈ   
سماجی علوم کے موضوعات اور تصورات کا استعمال کرتے ہوئے، یہ  
کورس امریکی اور عالمی تاریخ پر توجہ مرکوز کرتا ہے تاکہ ثقافتی،  

ار کر سکے جو  اقتصادی اور جغرافیائی عوامل کا جائزہ لے کر قابلیت تی
مختلف   طلبہ وطالبات تنقیدی سوچ اور تحریری مہارتوں کو بڑھاتے ہیں۔   

 وسائل کے ذریعے ان تصورات کا مطالعہ اور جائزہ لیں گے۔ 

 

 (سال  1/ 2حال(    )  – WWII) کہیامر

کو دوسری جنگ   طلبہ وطالبات کے   12اور  11اس کورس کا مقصد گریڈ 
عظیم کے بعد سے اس ملک میں کام کرنے والی معاشی، سیاسی اور سماجی 

دنیا میں   طلبہ وطالباتقوتوں کو سمجھنے کے قابل بنانا ہے۔  اس کے عالوہ، 
ہونے والی اہم پیش رفتوں کا مطالعہ کریں گے جنہوں نے اس عرصے کے  

کی بدلتی ہوئی ساخت،  دوران ہماری قومی پالیسی کو متاثر کیا ہے۔ آبادی 



 

 

سیاسی سرگرمی، اور اس عرصے کے دوران رونما ہونے والی اقدار کی  
 نئی تعریف پر توجہ دی جائے گی۔ 

 

 سال(    2/1) اور قانون   طلبہ وطالبات

تمام جونیئرز اور سینئرز کے لیے کھال ہوا، یہ کورس طلبہ کو آئینی قانون،  
فوجداری قانون، اور قانون کے تحت طلبہ کے حقوق اور ذمہ داریوں سے  

 آشنا کرتا ہے۔                               

 

 سال(                       2/1سائیکالوجی                               )

رس جدید معاشرے اور امریکی زندگی کے بہت سے پہلوؤں میں  یہ کو 
نفسیات کے اہم کردار سے متعلق ہے۔ سماجی اداروں جیسے خاندان، اسکول،  
حکومت، میڈیا اور ہم عمر گروہوں کو سماجی کاری کے عوامل کے طور پر 

تالش کیا جائے گا۔ نفسیات میں موجودہ تحقیق اور مسائل کا جائزہ لیا جائے  
 تشخیص کے مستند اور روایتی ذرائع استعمال کیے جائیں گے۔  گا۔

 

 

 ورپی تاریخ                                   ی اے پی

    9A: پیشگی شرط

AP   ًطلبہ وطالباتسے لے کر آج تک  1450یورپی تاریخ کا کورس تقریبا  
کی یورپی تاریخ کے بارے میں فہم کو فروغ دینے پر مرکوز ہے۔ اس  

چار تاریخی ادوار میں اہم واقعات، افراد، پیشرفت   طلبہ وطالباتکورس میں 
اور عمل کے لیے یورپی تاریخ کے مواد کی تفتیش کرتے ہیں، اورسوچنے  

ضی کی انہیں مہارتیں اور طریقے کا استعمال کرتے ہین جسے تاریخ دان ما
کا مطالعہ کرتے ہیں۔یہ کورس پانچ موضوعات )یورپ اور دنیا کا تعامل،  

غربت اور خوشحالی، معروضی علم اور موضوعی تصورات، ریاستیں اور 
طلبہ  طاقت کے دیگر ادارے، اور فرد اور معاشرہ( بھی فراہم کرتا ہے جنہیں  

جگہوں پورے کورس میں دریافت کرتے ہیں تاکہ مختلف اوقات اور  وطالبات
 میں ہونے والی تاریخی پیشرفتوں کے درمیان رابطہ قائم کر سکیں۔ 

( Advanced Placement examمئی میں ایڈوانسڈ پلیسمنٹ امتحان )   
جنوری میں وسط مدتی اور جون میں آخری امتحان  طلبہ وطالباتکے عالوہ، 

یہ   دیں گے۔  یہ کورس جونیئرز اور سینئرز کے لیے بطور انتخاب کھال ہے۔  
گریڈ کا وزن صرف  کسی مطلوبہ سوشل اسٹڈیز کالس کے بدلے میں نہیں ہے۔

 کو دیا جائے گا جو مندرجہ باال تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔  طلبہ وطالباتان 

 

 سال(   2/1افریقی امریکی تاریخ          )

یہ کورس ان افراد، قوتوں اور واقعات کا سروے ہے جو ریاستہائے متحدہ   
نژاد امریکیوں کے تجربات کو تشکیل دیتے ہیں۔ ان قوتوں کو   میں افریقی

تالش کرنا، اور ان افراد کو اجاگر کرنا جنہوں نے امریکہ کی ترقی کو  
تشکیل دینے میں مدد کی۔ افریقی نژاد امریکیوں پر ہماری تاریخ کے بڑے  

 واقعات کے اثرات پر زور دیا جاتا ہے۔ 

 

  سال(   2/1امریکی خواتین کی تاریخ )

یہ کورس ریاستہائے متحدہ میں نوآبادیاتی دور سے اب تک کی خواتین کی 
تاریخ کا ایک سروے ہے۔ یہ ان اہم ثقافتی، اقتصادی، اور سیاسی پیش رفتوں 
کا جائزہ لیتا ہے جنہوں نے امریکی خواتین کی زندگیوں کو تشکیل دیا، لیکن 

واتین کی  تاریخی تجزیے کے مرکز میں صنف کو رکھا ہے۔ یہ کورس خ
زندگیوں کی تشکیل میں نسل، قومی اصلیت اور طبقے کی اہمیت کو تسلیم  

کرتے ہوئے، خواتین کے مختلف تجربات پر بھی زور دیتا ہے۔ ہم خواتین کی 
)سیاسی اور سماجی( تنظیموں، روزمرہ کی زندگیوں، معاشی کرداروں، اور 

تعمیر اور   ان مختلف طریقوں پر بات کریں گے جن میں صنفی کردار کی
 وصول کی گئی ہے۔ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 قومی اور محکمہ جاتی اعزازی سوسائٹیز 
 

( ایک اعزازی تنظیم ہے جس میں درج ذیل یکساں وزنی معیار کی بنیاد پر جونیئرز اور سینئرز  National Honor Societyنیشنل آنر سوسائٹی )
 حاصل کرنا ضروری ہے۔  GPAیا اس سے بہتر کا  90کو مدعو کیا جا سکتا ہے۔  نیشنل آنر سوسائٹی کے امیدوار کے طور پر ایک طالب علم کو 

 کردار  .1 
 .   قیادت2
 .   خدمت 3

 
کا جائزہ لیں جن کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہے۔ ہر طالب علم کا فیکلٹی   طلبہ وطالباتمطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ تمام تعلیمی لحاظ سے اہل  تمام اساتذہ سے  

ور ے غکمیٹی کا جائزہ سرگرمیوں کی تعداد، شرکت کی سطح، رویہ کا مظاہرہ، دیانتداری، احساس ذمہ داری اور تعاون کے عمومی جذبے پر سنجیدگی س
 ۔ کرتے ہوئے ان تشخیصات پر مبنی ہے۔ طالب علم کی حاضری اور نظم و ضبط کے ریکارڈ کا بھی کردار کی پیمائش کے طور پر جائزہ لیا جاتا ہے

 
صوصیات ( میں داخل ہو جاتا ہے، توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان تمام مثبت خNational Honor Societyایک طالب علم، جو ایک بار نیشنل آنر سوسائٹی ) 

و برقرار  کو ظاہر کرتا رہے گا جس کی وجہ سے اسے قبول کیا گیا ہے۔  اسکول کے قواعد پر عمل کرنے میں ناکامی، کم سے کم قبول شدہ تعلیمی اوسط ک
قاق کو ختم کرنے رکھنے، یا خدمت اور قیادت کو جاری رکھنے میں ناکامی کے نتیجے میں فیکلٹی کمیٹی کسی طالب علم سے رکنیت کے اعزاز اور استح

 کا فیصلہ کر سکتی ہے۔
 

( سب سے باوقار ایوارڈ ہے جونیئر ہائی اسکول کی سطح پر  The National Junior High Honor Societyدی نیشنل جونیئر ہائی آنر سوسائٹی)
 ایک طالب علم کو عطا کیا جاتا ہے۔ 

 
.( کے قائم کردہ طریقہ کار کی پیروی  N.A.S.S.Pایسوسی ایشن آف سیکنڈری اسکول پرنسپلز )نیشنل جونیئر ہائی سکول آنر سوسائٹی کے ابواب نیشنل 

کے موسم بہار میں    8( کی بنیاد پر گریڈ  GPAاپنے جونیئر ہائی اسکول کے پہلے تین سمسٹرز کے لیے اپنے اوسط گریڈ پوائنٹ )  طلبہ وطالباتکرتے ہیں۔  
کے  گریڈویں  9کے پاس    طلبہ وطالباتضلع کے تین اسکولوں کے بابوں میں شامل ہونے کے اہل ہوں گے۔ ان    جونیئر ہائی اسکول نیشنل آنر سوسائٹی کے

 درکار ہے۔  GPAکا کم از کم  90طالب علم کے طور پر "دوسری اہلیت" ہوگی۔ 
 

یادت، خدمت، اور شہریت۔ عملے کے ذریعہ  اس کے بعد امیدواروں کا مکمل پیشہ ور عملہ اچھی طرح سے طے شدہ زمروں میں جائزہ لیتا ہے: کردار، ق
کے بارے میں    طلبہ وطالباتکو ہر زمرے میں بہترین، زیادہ تر تسلی بخش، تسلی بخش، یا غیر تسلی بخش درجہ بندی کیا جاتا ہے، اور    طلبہ وطالبات

تھ کمیونٹی سرگرمیوں میں بھی شامل ہونا چاہیے۔ یہ  تبصرے شامل کیے جا سکتے ہیں۔  آنر سوسائٹی کے امیدواروں کو غیر نصابی سرگرمیوں کے ساتھ سا
شتمل ہے، ان ڈیٹا مشیر کے ذریعے جمع کیا جاتا ہے اور کمیٹی کے جائزے اور فیصلوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ کمیٹی جو کہ پانچ فیکلٹی ممبران پر م

کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ جونیئر ہائی اسکول شروع کرتے   تطلبہ وطالباکے تمام    گریڈکا انتخاب کرنے کے لیے میٹنگ کرتی ہے۔ ہم ساتویں  
 وقت قبولیت کے معیار کو ذہن میں رکھیں۔ 

 

 ( 12-9 گریڈ( )National Art Honor Societyنیشنل آرٹ آنر سوسائٹی)

 
ے اس اسکول اس باب میں رکنیت آرٹ اسکالرشپ، خدمت اور کردار پر مبنی ہوگی۔  اہل امیدواروں کا داخلہ مڈل/ہائی اسکول میں ہونا چاہیے اور انہوں ن     

 چاہیے۔   یا اس سے بہتر ہونی  85میں آرٹ کے ایک سمسٹر کے برابر مدت مکمل کی ہے۔  امیدواروں کے پاس آرٹ اسکالرشپ کی کم از کم اوسط 

 ( کے تقاضے: National Dance Honor Societyنیشنل ڈانس آنر سوسائٹی )

  پرفارمنگ آرٹس پروگرام کے ممبر کے طور پر رقص کریں یا نامزدگی سے پہلے کے سالوں میں اچھی حالت میں ڈانس کریں .1
  GPA 90کم از کم مجموعی ڈانس  .2
  پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ 30رقص اور رقص سے متعلق سرگرمیوں میں  .3
  تعلیمی اساتذہ سے سفارش 3رقص کے معلم اور  .4
5. NHSDA  نامزدگی کی درخواست کی تکمیل 

 Mu Alpha Theta (Mathematics Honor Society)میتھمیٹکس آنر سوسائٹی
 

 کی ہوگی۔  یا اس سے بہتر حاصل 90میں حتمی اوسط  II، جیومیٹری، یا الجبرا 1ایک طالب علم نے الجبرا، الجبرا 
 
 

 آنر سوسائٹی  TRI-Mمیوزک  
 

 ایک طالب علم کو نظم و ضبط کے حوالے سے اچھی پوزیشن میں ہونے کے عالوہ، آرکسٹرا، کورس یا بینڈ میں داخلہ لینا چاہیے۔ 
    یا اس سے اوپر۔ 95یا اس سے اوپر اور ان کی میوزک اینسبل کالس میں  90مجموعی طور پر تعلیمی اوسط   -

- NYSSMA )سولو فیسٹیول میں شرکت کریں )میموریل جونیئر ہائی اسکول میں ضروری نہیں 
 گھنٹے کی سروس مکمل کرنی ہوگی۔  10انہیں موسیقی کے ذریعے  -

o  ڈرامہ ایونٹس میں بطور نقیب کام کرنا کنسرٹس اور/یا دیگر میوزک یا 
o 7 کے میوزک کے طالب علم کے لیے "پریکٹس پارٹنر" ہونا  گریڈویں 



 

 

o ہمارے فنڈ ریزر کی منصوبہ بندی اور سہولت فراہم کرنے میں مدد کرنا 
o  ،پرفارمنس میں شرکت۔ ، نوجوانوں کے آرکسٹرا وغیرہ میں موسیقی کی تذکیری مراکزان کے مقامی کمیونٹی سینٹرز، مذہبی اداروں 

 کے لیے اضافی معیارات ہوسکتے ہیں۔  اختیاری کورسہر عمارت میں 
 

 (     Science Honor Societyسائنس آنر سوسائٹی ) 

 

یا اس   90اوسطاً  اراکین کو سائنس میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ امیدواروں کا اندراج ہونا ضروری ہے اور انہوں نے ریجنٹس سائنس کے دو سالوں میں  
اوسط، مجموعی طور پر تعلیمی کم   90سے بہتر حاصل کیا ہو۔  شہریت، خدمت اور تعلیمی فضیلت میں مسلسل معیار )بعد کے سائنس کورسز میں کم از کم  

 (، اور رکنیت جاری رکھنے کے لیے فی الحال سائنس کورس میں داخلہ لینا ضروری ہے۔85از کم اوسط 

 
 (Social Studies Honor Societyآنر سوسائٹی )سوشل اسٹڈیز 

 
Rho Kappa Social Studies Honor Society   ہائی اسکول کے جونیئرز اور بزرگوں کے لیے واحد قومی تنظیم ہے جو سماجی علوم کے شعبے

اوسط یا اس سے    90کو دو پورے سال کی سماجی علوم کے درجات میں    طلبہ وطالباتمیں عمدگی کو تسلیم کرتی ہے۔ تاریخ سے محبت کے عالوہ، اہل  
کے شرکت کنندگان سماجی علوم    Rho Kappaیا اس سے بہتر کا اسکور ہونا چاہیے۔   85امتحان میں    بہتر کے ساتھ ساتھ عالمی یا یو ایس ہسٹری ریجنٹس

تے ہیں۔  کے فنڈ جمع کرنے والوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں اور ساتھ ہی سماجی علوم میں جدوجہد کرنے والے کسی بھی طالب علم کے لیے ٹیوشن فراہم کر
 صرف کوالیفائنگ درخواست کے ذریعے۔

 

 ( National Foreign Language Honor Societyشنل فارن لینگویج آنر سوسائٹی )نی
 

% یا  90یا اس سے اوپر کا ہونا ضروری ہے۔ غور کے وقت اس کے پاس دوسری زبان میں    گریڈامیدوار کا کم از کم درجے کی تین زبان اور/یا دسویں  
% اوسط ہونا چاہیے۔  اراکین  85و دوسری زبان کو چھوڑ کر تمام مضامین میں کم از کم  اس سے بہتر اوسط ہونا ضروری ہے۔  اس کے عالوہ، امیدوار ک

 % اوسط برقرار رکھنا چاہیے۔90کو دوسری زبان کے مطالعہ میں کم از کم 

 
 ( Career and Technical Education Honor Societyکیرئیر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن آنر سوسائٹی )

 

اہل ہیں اگر ان کی تمام پیشہ ورانہ تعلیم   طلبہ وطالباتاس سوسائٹی میں فیملی اور کنزیومر سائنس، بزنس اور ٹیکنالوجی کورسز کے شعبے شامل ہیں۔   
ہیں۔ اس کے  ہے۔ وہ فی الحال تیسرے سمسٹر کے کورس )کورسز( میں داخل ہو سکتے    90کورسز میں کم از کم اوسط    CTEکی کالسوں اور کم از کم تین  

بیان کیا گیا   عالوہ، انہیں قیادت، کردار اور خدمت کے لیے قائم کردہ معیارات کو پورا کرنا چاہیے جیسا کہ نیشنل آنر سوسائٹی کے رہنما خطوط کے تحت
ر کے لیے قائم کردہ معیار کو  ہے۔ رکنیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اراکین کو ہر ماہ کم از کم دو ادوار کی خدمت کرنی چاہیے اور قیادت اور کردا

 برقرار رکھنا چاہیے۔
 

 ( Thespian Honor Societyتھیسپین آنر سوسائٹی ) 
 

کے ساتھ ساتھ شمالی اور جنوبی سے پرفارمنگ آرٹس پروگرام کے اراکین کو    طلبہ وطالباتانٹرنیشنل تھیسپین آنر سوسائٹی سینٹرل ہائی اسکول کے ان  
 مختلف شعبوں کی مثال پیش کرتے ہیں، خواہ وہ کارکردگی، بیک اسٹیج کام، یا پروڈکشن عملے کے اراکین کے طور پر ہوں۔تسلیم کرتی ہے، جو تھیٹر کے  

 
Thespian Honor Society   کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے، ایک طالب علم کو الزمی طور پر دس پوائنٹس )ہر نقطہ کم از کم دس گھنٹے معیاری

( حاصل کرنا ہوں گے، کم از کم دو مکمل طوالت کے پروڈکشنز، یا ایک مکمل طوالت اور دو ایکٹ، یا چار ایک ایکٹس میں شرکت  کام کی نمائندگی کرتا ہے
بی کے پرفارمنگ کرنا چاہیے۔ پروڈکشنز میں شرکت کم از کم دو اقسام میں ہونی چاہیے: اداکاری، پروڈکشن، ہدایت کاری، تحریر یا کاروبار۔ شمالی اور جنو

کے لیے، کم از کم ایک سنٹرل ہائی اسکول کی پرفارمنس )میوزیکل ڈرامہ، ڈانس کنسرٹ یا ون ایکٹس کی شام( میں شمولیت الزمی    طلبہ وطالباتس کے  آرٹ 
 ہے۔ 

 
طالب علم  ( کی رکنیت جمہوری بنیادوں پر دی جاتی ہے؛ کسی بھی  International Thespian Honor Societyبین االقوامی تھیسپین آنر سوسائٹی )

کے تمام تقاضے    کو سوسائٹی میں منتخب نہیں کیا جائے گا یا رکنیت سے انکار نہیں کیا جائے گا اگر اس نے مطلوبہ دس پوائنٹس جمع کر لیے ہوں اور رکنیت 
 پورے کیے ہوں۔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ہم نصابی سرگرمیاں /غیر نصابی



 

 

 )عمارت اور اندراج کی بنیاد پر( 

 
 

 
 

 
  

 ایتھلیٹکس )ٹیم( 

 
 بیڈمنٹن )لڑکیاں( 
 بیس بال )لڑکے( 

 باسکٹ بال )لڑکے/لڑکیاں(
 باؤلنگ )لڑکے/لڑکیاں/کوڈ(

 چیئرلیڈنگ 
 کراس کنٹری )لڑکے/لڑکیاں( 

 باڑ لگانا )لڑکیاں( 
 فٹ بال 
 گولف 

 )لڑکیاں(جمناسٹکس 
 لیکروس )لڑکے/لڑکیاں(

 رائفل
 فٹ بال )لڑکے/لڑکیاں( 

 سافٹ بال 
 ٹینس )لڑکے/لڑکیاں( 

 ٹریک اینڈ فیلڈ )لڑکے/لڑکیاں( 
 والی بال )لڑکے/لڑکیاں( 

 کشتی
 

 

 ایتھلیٹک سے متعلق کلب اور سرگرمیاں

 
 بیڈمنٹن کلب 

 باسکٹ بال کلب 
 مقابلہ چیئرلیڈنگ کلب 

 جمناسٹک کلب 
 ِکک الئن 

 ریکٹ بال کلب 
 سوئمنگ کلب 

 ٹینس کلب 
 ٹریک کلب 

 یونیورسٹی کلب 
 لفٹنگ/یونیورسل جم ویٹ 

 کشتی )انٹرمورل( 
 

 میوزک گروپس
 

 بینڈ 
 کورس

 آرکسٹرا

 

 متعلق موسیقی سے  
 

 براس اینسیمبل  

 چیمبر سنگرز 

 گٹار اینسیمبل  

 جاز اینسیمبل  

 جاز شو کوئر 

 جیڈ ووڈس 

 ِکک الئن 

 مردوں کا کورس

 اوپس اسٹرنگ اینسیمبل  

 اسٹیج بینڈ 

 سوئنگ کوئر 

TRI-M  میوزک آنر سوسائٹی 

 وائنڈ اینسیمبل  

 خواتین کا کورس 
 
 

 ڈرامہ 
 

 ڈانس کنسرٹ 

 ڈرامہ ٹولی 

 ڈرامیٹک میجر میوزیکل یا 

 پیداوار    

 معمولی میوزیکل یا ڈرامیٹک 

 پیداوار      

 ون ایکٹ پلے مقابلہ 

 
 

 



 

 

  

 دیگر تمام کلب 

ASPIRA  -   قیادت 

 ڈویلپمنٹ کلب       

 آرٹ اور پوسٹر کلب   

 فوٹوگرافی   -آرٹ کلب 

 سوسائٹی آرٹ آنر 

 بیوٹیفیکیشن کلب  

 حیاتیات کلب  

 بہادر 

 بلڈرز کلب 

 بزنس آنر سوسائٹی 

 سیرامکس کلب 

 کریکٹر ایکشن کلب 

 شطرنج کلب 

 کالس کلبز 

 کالس کا ہفتہ وار پروگرام 

 کمپیوٹر کلب 

 ثقافتی سوسائٹی 

 پاک کلب  

 ڈانس آرٹس آنر سوسائٹی 

 ڈیبیٹنگ کلب 

 ایکولوجی کلب 

 انجینئرنگ کلب 

 ماحولیاتی کلب 

 فالکن رپورٹ 

 فٹنس کلب 

 پرچم ٹیم 

 فوڈز کلب 

 

 فارن لینگویج آنر سوسائٹی 

 ( کے مستقبل کے  FBLAمریکہ )

 کاروباری رہنما      

 مستقبل کے طبی رہنما 

 گیم کلب 

 (GSAہم جنس پرستوں کا براہ راست اتحاد )

 عظیم کتابوں کی بحث  

 جمناسٹک کلب 

 ہوم اکنامکس آنر 

 معاشرہ      

 ہوم ورک کلب )مددگار(

 انٹریکٹ کلب 

 یہ اکیڈمک ہے 

 اطالوی کلب 

 کلیدی کلب 

 بالک پر بچے 

 الء کلب 

 لنین سوسائٹی 

 ادبی رسالہ 

 ریاضی 

 میتھمیٹکس آنر سوسائٹی 

 میتھلیٹس 

 فرضی ڈرل 

 ماڈل کانگریس  

 ملٹی کلچرل کلب 

 نیشنل آنر سوسائٹی نیشنل جونیئر آنر سوسائٹی 

 اخبار 

 

 ورانہ تعلیم پیشہ 

 آنر سوسائٹی       

PALS 

 ہم عمر ثالثی پروگرام 

 پیس کلب 

 فوٹوگرافی کلب 

 فزکس کلب 

 پروجیکٹ گرین 

 کوئز باؤل 

 سٹیپ کلب 

S.T.O.P کلب 

 ایس اے ڈی ڈی 

 اسکول اسٹور

 ( Science Honor Societyسائنس آنر سوسائٹی )

 Social Studiesسوشل اسٹڈیز آنر سوسائٹی )
Honor Society ) 

 درن بیل ساؤ

 اسپارٹن اسٹیپرز

 طلباء کی کونسل 

 اسٹوڈنٹ پیرئ آرگنائزیشن

 ٹیبل ٹینس کلب 

 ٹیک کلب 

 تھیسپین سوسائٹی 

 فرق کی دنیا 

 فالکن ورسٹی پرائیڈ 

 ویکا )کاسمیٹولوجی( کلب  

 ویڈیو ایڈیٹنگ 

 ساالنہ کتاب 

 
 

 



 

 

 سنٹرل ہائی اسکول 

 ( 12 - 10 گریڈ)

135 Fletcher Avenue, Valley Stream 11580 

516-561-4400 

 بجے دوپہر   2:43 -بجے صبح  7:50اوقت:   

 
 …………………………………………………………………………..پرنسپل ( Dr. Joseph Pompilio) ویل یڈاکٹر جوزف پومپ

مسٹر۔   …………………………………………………………………………..اسسٹنٹ پرنسپل (Mr. Robert Milani) یالنیمسٹر رابرٹ م

 ……………………………………………………………………...اسسٹنٹ پرنسپل (Mr. Mathew Pearson)میتھیو پیئرسن  
 

 میموریل جونیئر ہائی جی اسکول 

 (9 - 7 گریڈ)

320 Fletcher Avenue, Valley Stream 11580 

516-872-7700 

 بجے دوپہر  2:43 -بجے صبح  7:50اوقت:  

 
………………………………………………………………………………………… پرنسپل  مسٹر۔  Mr. Bret Straاسٹراس )  ٹیمسٹر بر

جان  مسٹر پرنسپل ( …………………………………………………………………… اسسٹنٹ Mr. Garrhett Schneiderگیریٹ شنائیڈر) 

 ……………………………………………………………………….اسسٹنٹ پرنسپل (Mr. John Squadrito) ٹویسکواڈر
 

 
 

 نارتھ ہائی جی اسکول 

 ( 12 - 7 گریڈ)

750 Herman Avenue, Franklin Square 11010 

516-564-5500 

 بجے دوپہر  2:43 -بجے صبح  7:50اوقت:  

 
 ……………………………………………………………………………….پرنسپل (Dr. Robin Smallڈاکٹر رابن اسمال )

ن  ………………………………………………………. اسسٹنٹ پرنسپل مسٹر فابیا(Ms. Jennifer Buonaspina) نایبووناسپ فرین یمحترمہ ج

 ………………………………………………………………………… اسسٹنٹ پرنسپل (Mr. Fabian Jaraجارا )
 

 
 ساؤتھ ہائی جی اسکول 

 ( 12 - 7 گریڈ)

150 Jedwood Place, Valley Stream 11581 

516-791-0300 

 بجے دوپہر  2:43 -بجے صبح  7:50اوقت:  

 
 ………………………………………………………………………..پرنسپل …(Ms. Maureen Henry) یہنر نیمحترمہ مور

…………………………………………………………………… اسسٹنٹ پرنسپل مسز  (Mr. Thomas Zervas) رواسیمسٹر تھامس ز

 ……………………………… ……………………………………… اسسٹنٹ پرنسپل ( Mrs. Jacquelin) لنیا  نیکولیج
 
 
 

 گودھولی پروگرام 

 ( 12 - 10 گریڈ)

320 Fletcher Avenue, Valley Stream 11580 

516-872-5647 

 بجے رات   8:15 -بجے دوپہر   3:45اوقت:  

 
 ……………………………………………………………………………….. پرنسپل (Dr. Danielle Williams) مزیول ئلین یڈاکٹر ڈ

 
 
 

 
  



 

 

 

 پالیسی  امتیازی غیر 
 
 

( اپنے تعلیمی پروگراموں یا مالزمت کے طریقوں میں نسل، رنگ، قومی    Valley Stream High School Districtویلی اسٹریم ہائی اسکول ڈسٹرکٹ ) 

 اصل یا جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کرتا ہے۔ 
 

کے تحت مطلوبہ تعمیل افسر کے طور پر کام کرتے   IXاسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ برائے پرسنل اینڈ ایڈمنسٹریشن، ٹائٹل  ، (Mr. Clifford Odellمسٹر کلفورڈ اوڈیل )
 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔   5671-872-516ہیں۔ ان سے  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ڈسٹرکٹ گائیڈنس آفس کے ذریعہ

 مرتب اور اپ ڈیٹ کیا گیا۔ 

 ہائی اسکول ڈسٹرکٹ ویلی اسٹریم سینٹرل 

 
 ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ گائیڈنس ڈپارٹمنٹ –  2021حق اشاعت © 

 

 


