
�ن ےک ل�ی 9th گریڈ م�ی ہی ہا�ئ   پر گفتگو کر
گ

کالج ےک ل�ی آماد�
 

گ
اسکول ےک رہنما�ئ مش�ی ےس رابطہ کریں اور پھر ان ےس باقاعد�

۔  ےس مل�ت رہ�ی

 کا مظاہرہ کریں۔
گ

ین کارکرد� SAT یا ACT دیں اور اپ�ن بہ�ت

�ن اہداف ےس مماثلت رکھ�ن واےل کالج/یونیورسٹیاں تالش کریں۔ ا�پ

اساتذہ اور اسکویل صالحکاران ےس 2-3 سفار�ش خطوط 
حاصل کریں۔

�ن ےک ل�ی  �ن گریڈز اور امت�ان ےک اسکور � باضابطہ کاپیاں بھی�ج ا�پ
�ن  ۔ )اگر آپ ےک اسکویل ریکارڈ انگزیزی م�ی نہ�ی ہ�ی تو ا�پ تیار رکھ�ی

ڈپلوما اور ٹرانسکرپٹ ےک مصدقہ تراجم حاصل کریں۔(

�ن ےک ل�ی ہر  �ن کو یقی�ن بنائ�ی کہ درخواست د�ی خود کو یہ معلوم ہو
۔ ے اور آخری تاریخ�ی کیا ہ�ی کالج کو کیا کچھ مطلوب �ہ

اپ�ن درخواست پر مطلوبہ معلومات پُر کریں: نام، پتہ، ای میل، 
شہریت/ویزا � حیثیت، کنبہ جا�ت معلومات، نسیل شناخت پوچھ�ن 

واال اختیاری سیکشن، ازدواجی حیثیت اور وہ ذا�ت معلومات جو 
�ن � صورت  ن االقوامی طالب علم اور/یا نسیل اقلیت ہو آپ ےک ب�ی

، تعلیمی ڈیٹا، ہا�ئ اسکول، صالحکار کا  م�ی آپ � مدد کر سک�ت ہ�ی
ےط � معلومات، سابقہ اسکول جہاں زیر تعلیم تےھ اور  نام اور را�ج

 ACT اور/یا SAT ،ے آپ �ن ل�ی ہوں کالج ےک وہ کورسن جو ممکن �ہ
امت�ان ےک اسکور )اور یقی�ن بنائ�ی کہ کالج/یونیورسٹیاں ٹیسٹنگ 

ایجنسیوں � جانب ےس آپ ےک باضابطہ امت�ان ےک اسکورز وصول 
) کر�ت ہ�ی

ہا�ئ اسکول � اپ�ن حصولیابیوں: تعلیمی اعزازات، اضا�ن نصا�ج 
سگرمیوں، رضاکارانہ سگرمیوں اور منفرد کامیابیوں � بابت 

�ن ان اضا�ن پروگراموں یا کالسوں ےک بارے  معلومات فراہم کریں۔ ا�پ
ن جو نوکریاں آپ �ن � ہ�ی تاکہ  م�ی لکھ�ی جو آپ �ن ک�ی ہ�ی ن�ی

 کا 
گ

�ن ےک تئ�ی آپ � ان�صار پذیری اور آماد� سخت م�نت کر
ےل۔ پتہ حپ

اک�ش کالجوں کو دو انشائ�ی یا "ذا�ت بیانات" — ایک مخترص اور ایک 
۔ عمومی درخواست آپ � اضا�ن 

گ
اس ےس بڑے مطلوب ہوں ےک

نصا�ج یا عمیل سگرمیوں م�ی ےس ایک پر 150 یا اس ےس کم 
الفاظ ےک ایک انشائیہ اور 250-500 الفاظ ےک ایک اور انشائ�ی کا 

ےس  ے کہ آپ ایک ا�ی ے۔ لم�ج انشائ�ی م�ی یہ کہا جا سکتا �ہ تقاضا کر�ت �ہ
ے؛ کو�ئ  فرد ےک بارے م�ی لکھ�ی جس �ن آپ پر زبردست اثر ڈاال �ہ

، مقامی، ملیک یا عالمگ�ی ایونٹ؛ یا آپ م�ی کون � اییس  اہم ذا�ت
۔ خود کو  یت م�ی اضافہ کر�ت ہ�ی ذا�ت لیاقت�ی ہ�ی جو کالج � تکث�ی

ن ےک ساتھ ان  �ن ےک ل�ی ت�ریری معلم�ی ین روش�ن م�ی پیش کر بہ�ت
انشائیوں � مشق کریں۔ 

۔ ویو مطلوب ہو سک�ت ہ�ی طالب علم ےک داخےل ےک ان�ٹ

ہم م�ی ےس بیش�ت افراد، یقی�ن بنا�ت ہ�ی کہ آپ اپ�ن دو لسانیت 
۔ �ت ہ�ی �ن واےل تجربوں پر زور د�ی پسندی اور آپ کو نمایاں حیثیت د�ی

�ن کا قدم بہ قدم طریقہ  کرناکالج ےک ل�ی درخواست د�ی
گ

کالج یک اپ�ن تعلیم ےک ل�ی ادائی�

اور  کام  گرانٹس،  کو  طلبہ  زائد  ےس  ن  مل�ی  15 تعلیم  م�کمۂ  امرییک 
مطالعہ ےک ل�ی فنڈز اور کم سود واےل لون � مد م�ی ایک سال م�ی 

ے۔ ن دیتا �ہ قریب 150$ بل�ی

وفا�ت اور ریاس�ت وسائل – وفا�ت حکومت � معرفت اہل طلبہ ےک ل�ی 
کو  خانہ  طلبہ/اہل  ل�ی  ےک  �ن  کر ظاہر  ورت  �ن مایل  ے۔  �ہ دستیاب  رقم 

ے۔ وری �ہ FAFSA مکمل کرنا �ن

اسکالرشپ  اپ�ن  کالج � خود  ہر  ےک مدنظر  رقم  )کالج( –  ادارہ جا�ت 
 ، ے۔ رقم تعلیمی حصولیا�ج  �ہ

ے جو اسکول � معرفت دی جا�ت درخواست �ہ
ہ �  ہ(، منفرد طالبانہ خصوصیات وغ�ی ہ�ن )ایتھلیٹکس، موسیقی وغ�ی

ے۔  بنیاد پر دی جا�ت �ہ

۔  نجی اسکالرشپس – ملک بھر م�ی ہزاروں نجی اسکالرشپس موجود ہ�ی
ورت یا تعلیمی لیاقت ےک عالوہ ک�ئ ایک خصوصیات  اسکالرشپس �ن
ن االقوامی طلبہ یا دوسی زبان�ی بول�ن واےل  ۔ ب�ی ےک مدنظر دی جا�ت ہ�ی

طلبہ ےک ل�ی اسکالرشپس تالش کریں۔

کالج جا�ن � الگت کا اثر ان کالجوں پر پڑے گا جن م�ی آپ درخواست 
: ۔ ص�یح سواالت پوچھنا یقی�ن بنائ�ی

گ
دیں ےک

ے؟ ی کل قیمت کت�ن �ہ •  م�ی کتنا ادا کروں گا؟ م�ی
ا قرض  ی ڈگری م�ی •  م�ی کس طرح ادا کروں گا؟ کیا م�ی
ی�ئ ےک مواقع  �ن ےک ل�ی کا�ن آمد�ن اور ک�ی واپس ادا کر

ے؟ فراہم کر�ت �ہ

ا�ن کا اہل ہوں؟ •  کیا م�ی اسکالرشپس یا گرانٹس �پ
•  کیا م�ی وفا�ت طالبانہ امداد کا اہل ہوں؟

ے؟ ح کیا �ہ  یا تکمیل � سش
گ

•  ادارے ےک ل�ی سند یافتیک
�ن لون ادا کر سکوں گا؟ کیا م�ی ا�پ  •

نیو یارک ےک ریاس�ت م�کمۂ تعلیم ےک دف�ت برا�ئ دو لسا�ن تعلیم اور عالمی 
 � )Office of Bilingual Education and World Languages( لسانیات

ن کالج م�ی واقع برونکس  جانب ےس س�ٹ یونیورس�ٹ آف نیو یارک ےک لیہم�ی
ن ےک ل�ی انس�ٹ ٹیوٹ کا تیار کردہ  / کث�ی لسا�ن متعلم�ی ن  نیو یارک اسٹیٹ م�ی انگریزی زبان ےک متعلم�ی

کالج تک رسا�ئ ےک ل�ی ایک رہنما

ن � بہت ساری وجوہات  ہدف ےک طور پر کالج � تعلیم کا انتخاب کر�
ہے۔ اگر امیدوار  ی ہر ڈپلوما � قدر کو دکھاتا �  بھر م�

گ
ی۔ یہ چارٹ زند� ہ�

ی۔  ت ہ� ن ہو تو یہ اعداد بڑھ سک� دو لسا�

ئ اسکول ڈپلوما = رصف ہا�  
ین   1.30$  مل�

کچھ کالج =   
ین  1.55$  مل�

بیچلرز ڈگری =   
ین  2.27$  مل�

ٹز ڈگری =  ماس�  
ین  2.67$  مل�

ٹیٹ ڈگری =  ڈاک�  
ین  3.25$  مل�

پروفیشنل ڈگری =   
ین  3.65$  مل�

ئ اسکول گریجویٹ ےس  ی ہا�  م�
گ

ن پوری زندیک کالج گریجویٹس اپ�
ی! ت ہ� کم از کم الکھوں ڈالر زیادہ کما�

Carnevale, A.P., Rose, S.J. and Cheah, B. )2011( The College 
Payoff: Education, Occupations, Lifetime Earnings. Center for 

Education and The Workforce, Georgetown University. 

Pew Research Center, February, 2014, “The Rising Cost of Not 
Going to College” 

)http://www.pewsocialtrends.org/2014/02/11/the-rising-cost-
ofnot-going-to-college/( 
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روڈ میپ

کالج
 

 برا�ئ

ایک ہدف مقرر کریں ن صحیح کالج کا انتخاب کرنا پ� ا� ی اور اس ےس ماوراء کالجز نیو یارک اسٹیٹ م�

کالج گریجویٹس…
ہے شح کم � یوزگاری � س ی ب� … م�

ہے ت ص�ت کا تجربہ ہوتا � …کو بہ�
ئ ےک امکانات  ی جو ان � کما� ت ہ� ئز تالش کر� یی� یےس دلچسپ ک� … ا�

ی ت ہ� کو بڑھا�
ی ت ہ� ش � اعیل تر سط�وں � رپورٹ کر� … خو�

ی جیسا کہ اعیل تر ووٹنگ  ت ہ� شکت کر� ی زیادہ ےس زیادہ س ٹ م� … کمیون�
ہے ی آیا � ن م� شحوں ےس دیکھ� اور رضاکارانہ خدمت پسندی � س

ہے، اور ت � شح ہو� ی گھر � ملکیت � اعیل تر س … م�
ن بچوں � مدد کر  پ� ی ا� ن م� ی اعیل تر گریڈز حاصل کر� … اسکول م�

ی ت ہ� سک�

ی ایک منصوبہ بنائ�
ی… ن ےک ل� ی تیار ہو� کالج سطح ےک کام ےک ل�

ن، سائنس،  ی انگریزی، ریا� ئ اسکول م� ٹی، مڈل اور ہا� … الیمن�
ی چیلنج بھرے کورس کا  سماجی علوم، لسانیات اور آرٹس م�

ی کام ل�
ی آپ کو اعانت  ین م� ی اور جن مضام� پےھ ہ� ی آپ اح ین م� … جن مضام�

ی پتہ کریں ہے انہ� ت � درکار ہو سک�
ی، امت�انات دیں اور پروجیکٹوں کو  ن کا طریقہ جان� … مطالعہ کر�

ت ےس مکمل کریں �
ی مؤثر طر�

ن  پ� ہے اس کا فیصلہ کریں اور ا� پ � ی آپ � دلچس� ئ م� یی� … جس ک�
 اےس 

گ
ین درکار ہو� ی آپ کو جو چ� ن ےک ل� ی داخل ہو� ئ م� یی� کردہ ک�

دریافت کریں

ی تیاری  ایک ایسا کالج منتخب کریں جو آپ � پسند ےک مستقبل ےک ل�
ن کا فیصلہ آپ کا اور  ی کہ کالج جا� ی آپ � مدد کرے۔ یاد رکھ� ن م� کر�
ی۔ ٹیلیویژن اور دیگر ذرائع ابالغ، کالس ےک  ہ� ن ےس ہونا چا� آپ � مر�
ساتھیوں اور دوستوں، اہل خانہ اور اساتذہ ےک اثر و رسوخ کو آپ کو 
ی  ئ اور نہ� ی کو� ن دیں۔ یہ فیصلہ آپ ےک ل� ی نہ ےل جا� کیس اور سمت م�
 

گ
ی انتخاب ےک ساتھ آپ کو زند� ی گ� ہے۔ باالآخر آپ ےک ذریعہ ک� کر سکتا �

ہے۔ ن کا اہل ہونا � گزار�
ی  ین م� ی اور جس چ� ی سوچ� ن مطالعوں ےک بارے م� پ� ی ا� اسکول م�
ہے  ی آپ کو لطف آتا � ن م� جےس کر� ی اور � آپ سب ےس زیادہ کامیاب ہ�

اس پر غور کریں۔

ی؟ ی، رجحانات، پسند اور ناپسند کیا ہ� آپ یک دلچسپیاں، لیاقت�

ی؟ . . . اور کیوں؟ ی آپ یک من پسند ہ� کون یس کالس�

تین موافقت تالش کرنا ن بہ� اپ�
ن ےک بعد، آپ یہ پتہ  ی� ن دلچسپیوں اور رج�انات � نشاندہی کر ل� اپ�

ہے۔ ت طور پر موزوں � ی بہ� ی کہ کس کالج � ثقافت آپ ےک ل� ت ہ� کر سک�

ن  ش طرز ےس مطابقت رکھ� ہے وہ آپ ےک آموز� کیا جو کالج آپ ےک زیر غور �
ہے؟ کیا آپ 200 ےس زائد طلبہ ےک بڑے ےس لیکچر  ی پڑھاتا � واےل انداز م�
ت ڈھنگ ےس  ی بہ� ٹ گروپوں م� ی یا 10 ےس کم طلبہ ےک چھو� ہال م�
ی؟ کیا آپ ت�ریری اسائنمنٹس، آن الئن سگرمیوں، پیشکشوں  ت ہ� سیکھ�

ی؟ ت ہ� ت ڈھنگ ےس سیکھ� یا گروپ پروجیکٹوں ےک ساتھ بہ�

ی مختلف پروگرام، سہولیات اور وسائل، مواقع،  ی طلبہ ےک ل� کالجوں م�
ی۔ کالجوں �  ت ہ� ٹ � مہارت اور مایل تعاون ےک اختیارات ہو� فیکل�
شحوں؛  ئ پلیسمنٹ � س یی� ، برقراریت اور ک�

گ
ئ ان � سند یافتیک قدر پیما�

شحوں اور گریجویٹ  ن واےل وقت( � س ی لگ� ن م� ت )ڈگری حاصل کر� تر�
ہے۔ کالج کا  ت � ی داخلہ اور دیگر اہم عوامل ےک مدنظر � جا� اسکولوں م�
ہے۔ کیا آپ گھر  ئ مقام ایک اہم عامل ہوتا � ی جغرافیا� ن م� انتخاب کر�
ن اہل خانہ کا روزمرہ کا تعاون  پ� ی یا آپ کو ا� ی تیار ہ� ن ےک ل� ہ� ےس دور ر�
یےس لوگ  ہے؟ کیا ا� ی اطمینان � ٹ م� ن کالج � کمیون� پ� ہے؟ کیا آپ کو ا� درکار �
ی یا آپ �  ت ہ� ی جو آپ � گھریلو زبان بول� ٹ( موجود ہ� )طلبہ یا فیکل�

ہے؟ ییت موجود � ی؟ کیا تکث� ت ہ� ثقافت ےس تعلق رکھ�

ی تاکہ آپ اس ضمن  ت ہ� بہت سارے کالج ورچوئل آن الئن ٹورز پیش کر�
ی کہ آیا آپ اس کالج ےک مخصوص ماحول  ین تاثر حاصل کر سک� ی اول� م�
ہے اس کا  ت � ین درست م�سوس ہو� ی۔ کیا چ�  یا نہ�

گ
ی ےک ی فٹ ہو پائ� م�

ئ ایک مختلف اسکولوں کا  ی طلبہ کو ک� ن ےک ل� ایک شعور حاصل کر�
ی۔ ہ� دورہ کرنا چا�

ن  ی لسا� ین/کث� یےس کالج تالش کریں جہاں انگریزی زبان ےک متعلم� ا�
تین تعلیمی  ی( بہ� ٹ یا رائٹنگ لیب م� ی )عموماً لرننگ سن� ین ےک ل� متعلم�

تعاون ےک وسائل موجود ہوں۔ 

  )City University of ٹ آف نیو یارک ٹ یونیورس� ی س� ٹ م� نیو یارک س�
ٹ  ئ کالج )4 سال(، 7 کمیون� ین 11 سین�  )New York, CUNY ےک 24 کیمپس ن�
ٹ، گریجویٹ اسکول آف جرنلزم، اسکول آف پبلک  کالج، گریجویٹ سن�

ی۔  ہیلتھ، الء اسکول اور اسکول آف پروفیشنل اسٹڈیز ہ�

  )State ٹ آف نیو یارک ی اسٹیٹ یونیورس� پورے نیو یارک اسٹیٹ م�
ٹیٹ  ی ڈاک� ی، جس م�  )University of New York, SUNY ےک 64 ادارے ہ�
ٹ کالج؛ 8  ٹ مراکز اور ادارے؛ 13 یونیورس� ن واےل 10 یونیورس� ی� � ڈگری د�

ی۔  ٹ کالج شامل ہ� ٹیکنالوجی کالج اور 30 کمیون�

ی نیو یارک  ین � فہرست م� کونسل فار انڈیپنڈنٹ کالجز اینڈ یونیورسٹ�
ی۔ ی 108 نجی کالج اور یونیورسٹیاں ہ� اسٹیٹ م�

ین  ی 439 مزید کالج اور یونیورسٹ� ت عالقہ م� ش� اس ےک عالوہ، شمال م�
ی —کنیکٹیکٹ )46(، مائن )30(، میساچوسیٹس )113(، نیو ہیمپشائر  ہ�
)20(، نیو جر� )44(، پنسلوانیہ )130(، رھوڈ آئلینڈ )13( اور ورمونٹ 
ن  �  )U.S. Department of Education(  ۔ امرییک م�کمۂ تعلیم)23(
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کالج ےک ل�ی تیاریاضا�ف نصا�ب اور کامتعلیمیگریڈ سطح

6مڈل اسکول
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، سبھی اسائنمنٹس مکمل کریں   کا مظاہرہ کریں، محنت ےس پڑھ�ی
گ

•  کالس م�ی اپ�ن بہ�ت کارکرد�
ےھ گریڈز )A’s اور B’s( حاصل کریں۔ اور احچ

۔ ی � اچھی عادت�ی ڈال�ی اور ان پر کاربند رہ�ی •  حا�ن
 ، �ن پڑھ�ن ن اپ�ن گھریلو زبان م�ی روزانہ ا�چ •  مطالعہ � اچھی عادت�ی ڈال�ی اور انگریزی م�ی ن�ی

۔ ، سن�ن اور بول�ن � اہلیت�ی بہ�ت بنائ�ی لکھ�ن
۔ �ن ےک واسےط چیلنج بھری اور دلچسپ کالس�ی ل�ی •  ہا�ئ اسکول ےک ل�ی تیاری کر

 دکھا�ن ےک ل�ی سخت محنت کریں۔ اگر آپ 
گ

•  اسکول م�ی اور معیاری امتحانات م�ی اچھی کارکرد�
۔  کو مدد درکار ہو تو استاد، ٹیوٹر یا صالحکار ےک پاس جائ�ی اور خود کو درکار زائد وقت نکال�ی

ن�ن ےک ل�ی اسٹڈی گروپ م�ی شامل ہوں۔ بہ�ت طالب علم �ب
•  انگریزی م�ی ن�ئ معلومات یا فرہنگ الفاظ ےس ربط بنا�ن ےک ل�ی اپ�ن گھریلو یا ابتدا�ئ زبان 

�ت تالش کریں۔ �ن ےک طر�ی استعمال کر
 ESOL ن کالس روم، دو لسا�ن اور� �ن ےک ل�ی ا�چ �ت ر�ہ •  اپ�ن انگریزی اور گھریلو زبان م�ی اصالح کر

استاد ےس رابطہ قائم کریں اور ان ےک ساتھ مل کر کام کریں۔

ے  •  جن اضا�ن نصا�ب رسگرمیوں، رضاکارانہ پروجیکٹوں اور اسپورٹس م�ی آپ کو لطف آتا �ہ
کت کریں۔ ان م�ی رسش

•  اساتذہ � تجویز کردہ موسم گرما � مطالعہ � فہرست ےس انگریزی م�ی اور/یا اپ�ن 
۔ گھریلو زبان م�ی کتاب�ی پڑھ�ی

کت کریں۔ •  موسم گرما ےک پروگراموں م�ی رسش
ل�ن ےک عالوہ، کلب،  ، TV دیکھ�ن یا ویڈیو گیمز کھ�ی �ن •  دوستوں ےک ساتھ گھوم�ن پھر

اسپورٹس ٹیم، پرفارمنگ آرٹس پروگرام یا کمیون�ٹ رسوس گروپ م�ی شامل ہوں اور 
�ن اور  ، مزے کر ۔ خود اپ�ن اہلیتوں کو بڑھا�ن اپ�ن سبھی رسگرمیوں کا ریکارڈ رکھ�ی

�ن ےک عالوہ، ذا�ت خوبیوں، قائدانہ اہلیتوں اور دلچسپیوں کو  دورسے لوگوں � مدد کر
�ن م�ی آپ � کوششں کو کالجوں اور مستقبل ےک آجروں ےک ذریعہ مثبت انداز  فروغ د�ی

م�ی دیکھا جا�ئ گا۔
۔ کو�ئ اییس پریشان کن یا بیہودہ  •  سوشل میڈیا � اپ�ن شبیہ صاف ستھری بنائ�ی
تصاویر، ویڈیوز یا تبرصے ہٹا دیں جو آپ کو کالج م�ی قبول ک�ی جا�ن یا امکا�ن 

اسکالرشپس ےس نا اہل قرار دے سک�ت ہوں۔

۔ ی�ئ ےک مواقع ےک بارے م�ی سوچ�ی �ن مستقبل ےک ل�ی ک�ی •  ا�چ
•  اہم دستاویزات اور نوٹس )رپورٹ کارڈز، انعامات اور اعزازات � فہرست، 

ہ � نقول( � فائل سنبھال  رضاکارانہ رسگرمیوں � فہرست، بامعاوضہ کام، وغ�ی
۔ کر رکھ�ی

�ن اہل خانہ ےس اور اسکول م�ی موجود افراد ےس بات کریں تاکہ انہ�ی آپ ےک  •  ا�چ
اہداف اور امنگوں کو سمجھ�ن م�ی مدد مےل۔

�ن واےل ہا�ئ اسکولوں  •  آپ � دلچس�چ ےک شعبوں یا اسکویل ترجیحات پر فوکس کر
�ن والدین، رسپرست یا اسکویل  �ن ےک ل�ی ا�چ یا خصویص پروگراموں � تحقیق کر

صالحکار ےس مدد حاصل کریں۔
�ن والدین/ �ت ےک بارے م�ی ا�چ •  کالج � الگت یا اپ�ن تعلیم � فائنانسنگ ےک طر�ی

رسپرست ےس معلومات حاصل کریں۔
•  اپ�ن دلچسپیوں کو بڑھا�ن اور ن�ئ لوگوں ےس مل�ن جل�ن ےک ل�ی اسکول یا کمیون�ٹ پر 

مب�ن رسگرمیوں م�ی شامل ہوں۔
�ن والدین ےک ساتھ دستیاب اسکالرشپس اور مختلف مایل اعانت � تحقیق کریں۔ •  ا�چ

 ہا�ئ اسکول 
/ ف  کا فریشم�ی

سوفومور سال

�ن اسکویل 9 �ن ےک ل�ی ا�چ �ن اور خود کو درکار اضا�ن مدد حاصل کر فت کا جائزہ ل�ی •  اپ�ن تعلیمی پی�ش
صالحکاروں اور اساتذہ ےک ساتھ کام کریں )کیس ٹیوٹر � نشاندہی کریں، ہوم ورک م�ی مدد 

�ن ےک ل�ی کو�ئ آف�ٹ اسکول پروگرام تالش کریں(۔ ، یا تعلیمی تعاون فراہم کر ل�ی
�ب کا جائزہ ل�ی اور آئندہ سال آپ کو جو کالس�ی لی�ن ہ�ی انہ�ی  �ن چار سالہ کورس ےک منصو •  ا�چ
منتخب کریں۔ ایڈوانسڈ پلیسمنٹ )Advanced Placement, AP( � کالسوں ےک بارے م�ی پتہ 
۔ اگر دستیاب ہوں تو AP کوررسن اپ�ن  �ب بنائ�ی کریں اور موسم گرما � رسگرمیوں ےک ل�ی منصو

گھریلو زبان م�ی کریں۔
•  PSAT امتحان ےک ل�ی تیاری کریں۔

�ن ےک ل�ی اسکول یا کمیون�ٹ پر مب�ن رسگرمیوں م�ی  ی�ئ � دلچسپیاں دریافت کر �ن ک�ی •  ا�چ
کت کریں۔ رسش

وع کریں جس م�ی آپ ےک انعامات، اعزازات، بامعاوضہ اور  •  اپنا ہا�ئ اسکول ریزیوم رسش
رضاکارانہ کام اور اضا�ن نصا�ب رسگرمیاں درج ہوں۔

ے: کام کریں، رضاکارانہ کام کریں  •  یقی�ن بنائ�ی کہ آپ ےک پاس ایک بار آور موسم گرما �ہ
یا موسم گرما کا کورس )مقامی کالج م�ی یا اس ےس الگ( کریں۔

�ن ےک ل�ی ایک "ہر کام"   کا مظاہرہ کر
گ

•  کالج درخواست دہندہ ےک طور پر اپ�ن سنجید�
واال ای میل اکاؤنٹ تشکیل دیں۔

ی�ئ � تالش � کون یس رسگرمیاں  �ن اسکویل صالحکار یا اساتذہ ےس پوچھ�ی کہ ک�ی •  ا�چ
۔ ان ےس پوچھ�ی کہ آپ ایک تاحیات دلچس�چ کو ہا�ئ  اسکول م�ی دستیاب ہ�ی

۔ ی�ئ � راہ م�ی کس طرح تبدیل کر سک�ت ہ�ی اسکول، کالج � معرفت اور ک�ی
�ن اور آف�ٹ اسکول تعلیمی  ، رضاکارانہ کام کر �ن •  لوگوں کو بتائ�ی کہ آپ کو کام کر

پروگراموں، موسم گرما � ورکشاپس، اور فنون، سائنس یا پروگرامنگ کیمپس م�ی 
ے۔ �ن م�ی دلچس�چ �ہ شمولیت اختیار کر

 ےک کوررسن اور ورکشاپس م�ی حا�ن ہوں۔
گ

•  کالج ےک ل�ی آماد�

�ن اسکویل صالحکار 10 �ن ےک ل�ی ا�چ �ن کریڈٹ � جمع بندی، گریڈز اور ریجنٹس اسکور کا جائزہ ل�ی •  ا�چ
 اور کالج م�ی قبولیت ےک 

گ
ےس مل�ی تاکہ یہ یقی�ن ہو جا�ئ کہ آپ ہا�ئ اسکول ےس بروقت سند یافت�

۔ ے ہ�ی تقا�ن پورے کر ر�ہ
•  PSAT دے کر SAT ےک ل�ی تیاری کریں۔

�ن ےک ل�ی اپ�ن گھریلو  �ن ےک ضمن م�ی کام کر ییس  )Seal of Biliteracy(  حاصل کر •  سیل آف با�ئ ل�ٹ
زبان م�ی تر�ت ےک مواقع اختیار کریں۔

 ےک مختلف طریقوں پر گفتگو کریں۔
گ

�ن صالحکار ےک ساتھ سند یافت� •  ا�چ

�ن ےک  �ن ےک ل�ی ہا�ئ اسکول م�ی کالج کوررسن )AP کوررسن ےک عالوہ( ل�ی •  کالج � الگت کم کر
وع کریں۔ مواقع تالش کرنا رسش

�ن یا آپ ےک کالج � دلچسپیوں ےس تعلق رکھ�ن وایل  ، رضاکارانہ کام کر �ن •  کام کر
ےل ےک طور پر اپ�ن  �ن ےک ل�ی ایک وس�ی نشپ )بامعاوضہ یا بال معاوضہ( حاصل کر ان�ٹ

۔ گھریلو زبان استعمال کرنا نہ بھول�ی

ی�ئ � تالش کریں جن م�ی آپ �  ےس کالج اور ک�ی یری م�ی اور آن الئن ا�ی •  الئ�ب
دلچس�چ ہو۔

۔ ہا�ئ اسکول ےک  �ن والدین ےک ساتھ کالجوں م�ی میلوں اور اوپن ہاؤرسن م�ی جائ�ی •  ا�چ
ن تالش کریں۔ ےس کل�ب طلبہ ےک ل�ی کالج ےک پروگرام ج�ی

 ےک بارے م�ی جان�ن ےک ل�ی کالج ےک موجودہ طلبہ، فیکل�ٹ یا کالج ےک 
گ

•  کالج � زند�
وں ےس بات کریں مش�ی

 ہا�ئ اسکول کا 
/سین�ئ سال �ن اسکویل صالحکار ےس مل کر 11جونی�ئ ۔ ا�چ یشن کروائ�ی اور اےس ل�ی •  PSAT/NMSQT ےک ل�ی رجس�ٹ

�ن اسکورز پر گفتگو کریں۔ PSAT/NMSQT ےک ا�چ
۔ •  پتہ کریں کہ آیا آپ ےک اسکول م�ی PLAN اور ACT پیش ک�ی جا�ت ہ�ی

•  جنوری ریجنٹس امتحانات ےک ل�ی تیاری کریں۔
�ن واےلSAT پریپ کورس کا پتہ کریں اور اس ےک ل�ی رجس�ٹ کریں: م�ئ یا  •  جنوری اور فروری م�ی ہو

۔ �ن کا منصوبہ بنائ�ی جون م�ی SAT د�ی
۔ �ت رہ�ی �ن واےل امتحانات ےک ل�ی تیاری کر •  اگر آپ AP کوررسن م�ی درج ہ�ی تو م�ئ م�ی ہو

�ن اسکویل  یشن ےک بارے م�ی سواالت ےک ساتھ ا�چ ے تو رجس�ٹ �ن کا �ہ •  اگر آپ کا ارادہ م�ئ SAT د�ی
۔ صالحکار ےس مل�ی

ےس SAT ،SAT ےک متعلقہ مضمون ےک امتحانات اور/یا ACT دیں۔ •  کالج ےک داخلہ امتحانات ج�ی

�ن ےک ل�ی ہا�ئ اسکول م�ی مفت اور کم قیمت ےک کالج کوررسن  •  کالج � الگت کم کر
۔ �ت رہ�ی ل�ی

�ن کالج � دلچسپیوں ےس تعلق رکھ�ن واےل شعبوں م�ی کام کرنا، رضاکارانہ کام کرنا یا  •  ا�چ
۔ نشپ کرنا جاری رکھ�ی ان�ٹ

•  کالج ےک ل�ی تیاری ےک مدنظر مقامی کمیون�ٹ کالجز م�ی چل�ن وایل رسگرمیوں ےس خود کو 
۔ مانوس کر ل�ی

�ن والدین ےک ساتھ مایل امداد � ورکشاپس  •  مایل امداد ےکبارے م�ی جان�ی اور ا�چ
۔ م�ی جائ�ی

�ن اسکویل صالحکار ےس بات کریں۔ •  اسکالرشپس ےک بارے م�ی ا�چ
ی�ئ ےک اختیارات � تحقیق  •  موسم خزاں م�ی کالج میلوں م�ی جائ�ی اور کالج و ک�ی

�ن واےل نیو یارک  ۔ NYS ےک باشندوں ےک ل�ی ٹیوشن م�ی تخفیف پیش کر �ت رہ�ی کر
اسٹیٹ ےک کالجز � تحقیق کریں۔

�ن � کوشش کریں کہ  •  اپ�ن دلچس�چ واےل کچھ کالجوں م�ی جائ�ی اور یہ نشاندہی کر
۔

گ
�ٹ یا بڑے کالج م�ی پھلنا پھولنا چاہ�ی ےک آیا آپ چھو

۔ ایک منصوبہ   کا مظاہرہ کر سک�ی
گ

•  آرام کرنا یاد رکھ�ی تاکہ آپ اپ�ن انتہا�ئ کارکرد�
۔  بڑھائ�ی

گ
�ن ےک واسےط خود کو آےک ن�ن اور تناؤ کو کم کر ترتیب دیں اور انتہا�ئ مؤثر �ب

�ن کو 12  ےک ل�ی الزمی کالس�ی کر
گ

ےک سند یافت�  ےس مالقات کر
گ

�ن اسکویل صالحکار ےس باقاعد� •  ا�چ
۔ یقی�ن بنائ�ی

•  دورسی بار بھی SAT یا ACT دیں۔
( اپ�ن گھریلو زبان استعمال  �ن ےک ل�ی )خاص کر رومانس � زبانوں م�ی •  بنیادی الفاظ کا مطالعہ کر

۔ ےک اپ�ن فرہنگ الفاظ بڑھائ�ی کر
، اپ�ن  �ن انشائ�ی م�ی �ن ESOL اساتذہ ےک ساتھ کام کریں۔ ا�چ �ن ےک ل�ی ا�چ �ن کالج ےک انشائ�ی کو نکھار •  ا�چ

ا�ن � لیاقت  ، دوام اور عزم، چیلنجوں پر قابو �چ
گ

 یا کث�ی خواند�
گ

خوبیوں، بشمول ذو خواند�
اور قائدانہ اہلیتوں کو نمایاں کریں۔

•  کالجوں م�ی درخواست دیں۔
•  موسم خزاں ےک آخر تک:

•  کالج � اپ�ن فہرست کو حتمی شکل دیں۔
۔ �ن باضابطہ امتحان ےک اسکور بھیج�ی •  کالجوں کو ا�چ

۔ •  اپ�ن تمام درخواستوں کو حتمی شکل دیں اور جمع کرائ�ی
: •  موسم رسما م�ی

•  اسکالرشپس ےک ل�ی درخواست دیں۔
ےک جمع  ےک اپنا FAFSA جنوری 1- مارچ 2 پُر کر �ن صالحکار اور والدین ےک ساتھ کام کر •  ا�چ

 اتنا ہی بہ�ت ہوگا(۔
گ

کروائ�ی )جت�ن جلدی کریں ےک
�ی � پرچیاں بھیج�ی )اور ان ےس رابطہ بنا�ئ  �ن واےل ہر شخص کو شکر •  اپ�ن مدد کر

�ن اساتذہ ےک ساتھ کام کریں۔ �ن ےک ل�ی ا�چ (۔ نوٹس لکھ�ن یا ان کا جائزہ ل�ی رکھ�ی
•  موسم بہار تک:

۔ 1 م�ئ تک اپ�ن ڈپازٹ بھیج دیں۔ •  کالجوں � جانب ےس اطالع پائ�ی
�ن سبھی امتحانات مکمل کریں۔ •  ا�چ

۔ •  جشن منائ�ی

•  کالج � درخواستوں، مایل امداد اور اسکالرشپس ےک ل�ی اہم تاریخوں اور آخری 
۔ تاریخوں کا ریکارڈ رکھ�ن ےک ل�ی ایک کیلنڈر بنائ�ی

۔ •  کالج � معلومات کو ایک ساتھ فائل فولڈر م�ی رکھ�ی
�ن SAT ،SAT مضمون ےک امتحان، ACT امتحانات ےک ل�ی رجس�ٹ کریں۔ •  ا�چ

وع کریں۔ �ن کالج � درخواستوں � فہرست کا جائزہ ل�ی اور درخواست�ی پُر کرنا رسش •  ا�چ
�ن اسکویل صالحکار ےس  •  قبل از وقت فیصلہ/قبل از وقت کارروا�ئ ےک بارے م�ی ا�چ

معلوم کریں۔
۔ ن سفاریسش خطوط لکھوائ�ی •  دو یا ت�ی

۔ ن مسودے لکھ�ی �ن انشائیوں ےک اول�ی •  کالج اور اسکالرشپ � درخواستوں ےک ل�ی ا�چ
�ن اسکویل صالحکار ےس معلوم کریں کہ آیا آپ EOP/HEOP � امداد ےک ل�ی اہل  •  ا�چ

۔ ہ�ی ا�ت قرار �چ

روڈ میپ

کالج
 برا�ئ 

 / ف نیو یارک اسٹیٹ م�ی انگریزی زبان ےک متعلم�ی
  (ENGLISH LANGUAGE ف کث�ی لسا�ف متعلم�ی

 LEARNERS/ MULTILINGUAL
  (LEARNERS ےک ل�ی کالج تک 

رسا�ئ ےک ل�ی ایک رہنما

ہا�ئ اسکول یک تعلیم ایک نظر م�ی
یہ وہ کم از کم کوررسف ہ�ی جو نیو یارک اسٹیٹ م�ی سند یافت�گ

 

: وری ہ�ی  ےک ل�ی ہا�ئ اسکول م�ی آپ کو �ف الحال لینا �ف

وہ شع�ب جن م�ی دو 

 کارکنان درکار 
لسا�ف

 ہ�ی 
�ت ہو

2 عالمی تاریخ م�ی4 کریڈٹس سماجی علوم ےک4 کریڈٹس انگریزی ےک 1 امریکہ یک تاریخ م�ی•     •
5. حکومت م�ی   •

5. معاشیات م�ی ,Language Other Than English)  1 کریڈٹ انگریزی ےک عالوہ زبان3 کریڈٹس ریا�ف م�ی•  
LOTE) کا

، اسپیشلسٹ، نگہداشت صحت ن فزیش�ی
امیڈک،  ڈ نرس، پ�ی رجس�ٹ

ن کا معاون، گھر پر  معاون صحتفزیش�ی

مہمان نوازی
 دربان، 

ریسورٹ مینیجر، 
 
 ہوٹل مینیجر، 
ڈیسک کلرک

تعلیم

 استاد، 
 دو لسا�ن استاد، 

 ENL معلم، 

رہنما�ئ مش�ی

مالیات
 ، انویسٹمنٹ بینکر، ٹیلر، مایل مش�ی

 
اکاؤنٹنٹ

نقل و حمل

ای�ئ الئن ےک اہلکار، 
 

تعلقات عامہ کا 

 اسپیشلسٹ، 
ن آفی� میڈیا ریلیش�ن

الء انفورسمنٹ
پولیس آفی�، 
 
تفتیش کار، 
 

سیکور�ٹ گارڈ، 
 

پروبیشن آفی�، 
 

اف� برا�ئ اصالحات

سماجی خدمت گار
 فیمیل سوشل ورکر، 

ممنوعہ اشیاء ےک بیجا 
 استعمال ےس متعلق 

 سوشل ورکر، 
 سوشل ورکر 
یشن ایڈمنس�ٹ

کسٹمر رسوس

سیلز کلرک، 
 
 ،

ی�ٹ ڈیمانس�ٹ
 

وائزر،  ریٹیل اسٹور س�چ

کمپیوٹر سپورٹ 

اسپیشلسٹ، 
 

کسٹمر رسوس کا نمائندہ

مواصلت

جم،   م�ت
تعلقات عامہ کا 

 ،
اسپیشلسٹ، صحا�ن

 
ن آفی� میڈیا ریلیش�ن

فرہنگ الفاظ
: آپ � مستقل کالسوں ےک باہر تعلیمی رسگرمیاں۔ اضا�ف نصا�ب

ے۔ �ئ آپ کو کالج کریڈٹ دیتا �ہ �ت ہو ایڈوانسڈ پلیسمنٹ  (Advanced Placement, AP) : ایک ایسا پروگرام جو ہا�ئ اسکول م�ی ر�ہ
ے۔ ی اسکالسٹک اسیسمنٹ ٹیسٹ  )Preliminary Scholastic Assessment Test(  آپ کو SAT ےک ل�ی تیار کرتا �ہ PSAT: پریلیم�ن

ے۔ ی�ئ م�ی مبتدیوں کو تجربہ فراہم کرتا �ہ نشپ: ایک ایسا پروگرام جو نوکری یا ک�ی ان�ٹ
 ےک ل�ی خود کو درکار کریڈٹس � تعداد ےک ضمن م�ی کر 

گ
فت جو آپ ہا�ئ اسکول ےس سند یافت� کریڈٹ یک جمع بندی  (Credit Accumulation) : وہ پی�ش

۔ ے ہ�ی ر�ہ
۔ �ت ہ�ی �ن ےک ل�ی نمائندے بھیحب �ن اسکولوں ےک بارے م�ی معلومات د�ی کالج میلہ: ایک اییس رسگرمی جس م�ی مختلف کالج ا�چ

ے کہ آپ کالج اسکالرشپ ےک ل�ی کت�ن کت�ن  ٹ اسکالرشپ کوالیفائنگ ٹیسٹ  )National Merit Scholarship Qualifying Test(  ےط کرتا �ہ NMSQT: نیشنل م�ی
۔ ا�ت ہ�ی اچھی طرح اہل قرار �چ

ے تاکہ یہ ےط  �ن � اہلیتوں � پیمائش ہو�ت �ہ ، تحریر اور مسئےل کو حل کر
گ

SAT: اسکالسٹک اسیسمنٹ ٹیسٹ  )Scholastic Assessment Test(  ےس خواند�
�ن اسکول م�ی قبول کریں یا  �ت ہ�ی کہ وہ آپ کو ا�چ �ن ےک ل�ی SAT کا استعمال کر ۔ کالج یہ فیصلہ کر

گ
 دکھائ�ی ےک

گ
کیا جا�ئ کہ آپ کالج م�ی کت�ن اچھی کارکرد�

۔ نہ�ی
 دکھا�ن ےک آپ 

گ
، مطالعہ اور سائنس م�ی کالج م�ی اچھی کارکرد� ACT: امریکن کالج ٹیسٹنگ  )American College Testing(  ےک امتحان ےس انگریزی، ریایصن

۔ �ن اسکول م�ی قبول کریں یا نہ�ی �ت ہ�ی کہ وہ آپ کو ا�چ �ن ےک ل�ی ACT کا استعمال کر ے۔ کالج یہ فیصلہ کر � اہلیت � پیمائش ہو�ت �ہ
ے۔ ی  )ACT  )Preliminary ACT آپ کو ACT ےک ل�ی تیار کرتا �ہ PLAN: پریلیم�ن

  )Education Opportunity Program/Higher Education Opportunity ایجوکیشن اپارچونی�ٹ پرگرام/ہائر ایجوکیشن اپارچونی�ٹ پروگرام :EOP/HEOP
 )Program نیو یارک اسٹیٹ م�ی خود مختار کالجوں اور یونیورسٹیوں م�ی زیر تعلیم نیو یارک اسٹیٹ ےک باشندوں کو معاون خدمات اور مایل امداد فراہم 

ے۔ کرتا �ہ
ے جو وفا�ت اور ریاس�ت  فری اپلیکیشن فار فیڈرل اسٹوڈنٹ ایڈ FAFSA  (Free Application for Federal Student Aid, FAFSA) : ایک فارم �ہ

ے۔ حکومت آپ ےک متوقع  �ن ےک واسےط استعمال کیا جاتا �ہ ، بیش�ت کالجوں اور یونیورسٹیوں � جانب ےس طلبہ � مایل امداد ےک ل�ی درخواست د�ی ن حکومت ن�ی
ے۔ آپ  �ن ےک ل�ی آپ ےک FAFSA ےس حاصل شدہ معلومات کو استعمال کر�ت �ہ ن کر  کنبہ جا�ت تعاون  )expected family contribution, EFC(  کا تع�ی

۔ www.fafsa.ed.gov پر FAFSA فائل کر سک�ت ہ�ی
ے۔ عمومی درخواست: عمومی درخواست 517 مم�ب کالجوں م�ی ےس کیس م�ی بھی کالج م�ی داخےل � ایک درخواست ہو�ت �ہ

ے جو  ے۔ یہ وہ آمد�ن ہو�ت �ہ ی اور گرانٹس � الگتوں ےک بیچ کا فرق ہو�ت �ہ ے۔ یہ حا�ن کل قیمت: کل قیمت یا فاضل الگت کالج � زیریں الئن وایل الگت ہو�ت �ہ
ے۔ وری �ہ �ن ےک ل�ی آپ کو بچتوں، آمد�ن یا لون ےس ادا کرنا �ن کالج � الگتوں � تال�ن کر

1 الئف سائنس م�ی3 کریڈٹس سائنس ےک 1 فزیکل سائنس م�ی•   1 الئف یا فزیکل سائنس م�ی•   3.5 کریڈٹس اختیاری کوررسف م�ی5. کریڈٹ صحت ےک2 کریڈٹس جسما�ف تعلیم ےکڈانس اور/یا تھیئ�ٹ کا1 کریڈٹ ویژوئل آرٹس، موسیقی کا •  


