نیو یارک اسٹیٹ میں گریجویشن کے تقاضے
اضافی اختیارات
نیو یارک اسٹیٹ ( )NYSڈپلوما حاصل کرنے کے لیے ،طلبہ
کو کریڈٹ اور امتحان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ نیو یارک
اسٹیٹ گریجویشن کے تقاضے :نیو یارک اسٹیٹ کے ڈپلوما کے
موجودہ تقاضوں کو سمجھنے سے ان تقاضوں کی تصویر کشی
ہوتی ہے۔ یہ ذریعہ طلبہ کے لئے اضافی گریجویشن کے
اختیارات کی وضاحت کرتا ہے۔ ان اختیارات میں ڈپلوما اور نان
ڈپلوما دونوں اختیارات شامل ہیں۔
اپیلزاگر تمام طلبہ مندرجہ ذیل شرائط کو پورا کرتے ہیں تو وہ
ریجنٹس امتحان میں کم اسکور کی اپیل کر سکتے ہیں:
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طالب علم نے کم سے کم دو بار اپیل کے تحت ریجنٹس
کا امتحان دیا ہے۔
اپیل کے لئے طالب علم کے پاس پوائنٹ رینج میں کم
از کم ایک اسکور ہے۔
طالب علم کو متعلقہ مضمون میں اسکول کی طرف
سے فراہم کردہ تعلیمی مدد ملی ہے۔
طالب علم نے متعلقہ کورس پاس کیا ہے۔
طالب علم کو استاد یا محکمہ کے چیئرپرسن کی جانب
سے متعلقہ مضمون میں اپیل کی تجویز کی جاتی ہے۔

طالب علم کو ڈپلوما دینے واال ضلع یا اسکول اپیل کی منظوری
دیتا ہے۔ مزید معلومات اپیلز ،سیفٹی نیٹس اور سپرنٹنڈنٹ تعین
کے ویب صفحہ پر مل سکتی ہیں۔

تمام طلبہ کے لئے اختیارات
اپیل کا اختیار (ریجنٹس یا مقامی ڈپلوما)
تمام طلبہ ریجنٹس ڈپلوما کے امتحان کی ضروریات کو پورا کر
سکتے ہیں جس میں ایک اپیل کردہ ریجنٹس امتحان کا اسکور ہوتا
ہے۔ یہ اسکور پاسنگ اسکور ( )60-64سے نیچے  5پوائنٹس
سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی تمام ریجنٹس امتحانات میں  65یا
اس سے زیادہ کے پاسنگ اسکورز کا ہونا ضروری ہے۔ تمام طلبہ
مقامی ڈپلوما کے امتحان کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں جس
میں دو اپیل کردہ ریجنٹس امتحان کے اسکورز ہوتے ہیں۔ یہ
اسکورز پاسنگ اسکور ( )60-64سے نیچے  5پوائنٹس سے زیادہ
نہیں ہو سکتے ہیں۔ باقی تمام ریجنٹس امتحانات میں  65یا اس سے
زیادہ کے پاسنگ اسکورز کا ہونا ضروری ہے۔

خارج ہونے والی اسناد (غیر ڈپلوما اختیار)
جو طلبہ ڈپلوما کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے ہیں وہ
 CDOSکے آغاز کی اسناد کے ساتھ ہائی اسکول سے باہر جا
سکتے ہیں۔ ایسے طلبہ کو الزمی طور پر  CDOSکے آغاز
کی اسناد کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہئے۔ اسٹینڈ الون CDOS
کے آغاز کی اسناد ڈپلوما کے مساوی نہیں ہے۔ یہ اختیار ان
معذور طلبا کے لئے دستیاب نہیں ہے جو ہنر اور حصولیابی
کے آغاز کی اسناد کے اہل ہیں۔

انگریزی زبان کے طالب علم کے لیے اختیارات
اپیل کا اختیار (مقامی ڈپلوما)
انگریزی زبان کے کچھ طلبہ امتحان کے تقاضوں کو پورا
کرنے کے لئے کامیابی کے ساتھ انگریزی ریجنٹس کے امتحان
کے اسکور  55-59کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اہل ہونے کے
لیے ،طلبہ کو الزمی طور پر گریڈ  9یا اس کے بعد گریڈز میں
ریاستہائے متحدہ درج کرنا چاہئے اور دوسری بار انگریزی
ریجنٹس کا امتحان دیتے وقت انگریزی زبان کے طلبہ کے طور
پر درجہ بندی کی جانی چاہئے۔ اس اختیار کو استعمال کرنے
والے طلبہ مقامی ڈپلوما حاصل کریں گے۔
نوٹ :اس اختیار کا استعمال کرنے والے طلبہ ایک اضافی
ریجنٹس امتحان کی بھی اپیل کر سکتے ہیں۔ اس امتحان کا
اسکور پاسنگ اسکور ( )60-64سے کم  5پوائنٹس سے زیادہ
نہیں ہونا چاہئے۔
کریڈٹ کے اختیارات
انگریزی زبان کے سیکھنے والے طلبہ مخصوص  ENLاور دو
لسانی تعلیمی پروگراموں کی تکمیل کے لئے اختیاری ،بنیادی
مواد اور  LOTEکا کریڈٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید
معلومات کے لیے انگریزی کے اسٹڈی ٹیبلز کی اکائیوں کو نئی
زبان ( )English as a New Language, ENLاور دو
لسانی تعلیم کے پروگراموں اور  LOTE FAQکی حیثیت سے
دیکھیں۔

معذور طلبہ کے لیے اختیارات
لو پاس سیفٹی نیٹ (مقامی ڈپلوما)
لو پاس سیفٹی نیٹ کا اختیار معذور طالب علم کو مقامی ڈپلوما
کیلئے تشخیص کے تقاضوں کو پورا کرنے کی سہولت دیتا ہے۔
اہل طلبہ کو ایک یا زیادہ سے زیادہ ریجنٹس امتحانات میں 55
اور  64کے درمیان اسکور کرنا ضروری ہے۔

سپرنٹنڈنٹ کا تعین (مقامی ڈپلوما)
وہ معذور طلبہ جو مقامی ڈپلوما کے لئے امتحان کے تقاضوں
کو پورا کرنے سے قاصر ہیں وہ سپرنٹنڈنٹ کے تعین کا اختیار
استعمال کر سکتے ہیں۔ طلبہ کو اہلیت کی شرائط پوری کرنی
ہوں گی:
طالب علم کے پاس موجودہ انفرادی نوعیت کا
تعلیمی پروگرام (individualized education
) program, IEPہے اور وہ خصوصی تعلیم
کے پروگرام اور خدمات حاصل کر رہا ہے۔

اپیل کا اختیار (مقامی ڈپلوما)
لو پاس سیفٹی نیٹ کے اختیار کا استعمال کرنے والے طلبہ کے
پاس دو ریجنٹس امتحان کے اسکورز تک اپیل کرنے کا اختیار
بھی موجود ہے۔ یہ اسکورز  52-54کے درمیان ہونے چاہئیں۔
طلبہ کو اپیل کے لیے اہلیت کے معیار کو بھی پورا کرنا ہوگا۔

طالب علم نے ریجنٹس سطح کے کورس ورک میں
حصہ لیا ہے اور تمام متعلقہ کورس ورک کو
کامیابی کے ساتھ پاس کر لیا ہے۔

معاوضہ واال سیفٹی نیٹ (مقامی ڈپلوما)
معاوضہ واال سیفٹی نیٹ کا اختیار معذور طلبہ کو ایک دوسرے
مطلوبہ ریجنٹس امتحان میں  65یا اس سے زیادہ کے اسکور
کے ساتھ مطلوبہ ریجنٹس امتحان ( ELAیا ریاضی کے عالوہ)
میں  45-54کے درمیان اسکور کی تالفی کرنے کی اجازت دیتا
ہے۔
 LOTEکریڈٹ کی رعایت
اگر معذور طلبہ کے  IEPپر اشارہ کیا گیا ہے تو ،انہیں
 LOTEمیں  1کریڈٹ کے تقاضے سے مستثنی قرار دیا جا
سکتا ہے۔ گریجویٹ ہونے کے لیے انہیں اب بھی  22یونٹ
کریڈٹ حاصل کرنا ہوگا۔ جن طلبہ کی گریڈ  9-12میں درجہ
بندی نہیں کی گئی ہے اور جن کے آخری  IEPمیں  LOTEکی
رعایت شامل ہے وہ بھی اہل ہیں۔  LOTEکی رعایت واال طالب
علم جو اعلی درجہ کے عہدہ کے ساتھ ریجنٹس ڈپلوما کرنا چاہتا
ہے ،اسے ایڈوانس ڈپلوما کے لئے امتحان کے تقاضوں کو پورا
کرنے کے لئے آرٹس یا  CTEمیں  5یونٹ کی ترتیب مکمل
کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔

طالب علم نے تمام مطلوبہ ریجنٹس امتحانات میں
بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔
طالب علم نے ڈپلوما کریڈٹ کے مناسب  22یونٹس
حاصل کی ہیں۔
طالب علم کے والدین یا والدین کے رشتہ والے
شخص نے مقامی ڈپلوما کے تعین کے لئے
سپرنٹنڈنٹ کے پاس تحریری درخواست پیش کی
ہے۔
نوٹ :سپرنٹنڈنٹ فیصلہ اس بات کا کرتا ہے کہ طالب علم
گریجویشن کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔  NYSمحکمہ
تعلیم سپرنٹنڈٹ کے فیصلے کے اختیار کو منظور نہیں کرتا ہے۔
خارج ہونے والی اسناد (غیر ڈپلوما اختیار)
 NYSکے وہ طلبہ جو نیو یارک اسٹیٹ کی متبادل تشخیص
()New York State Alternate Assessment, NYSAA
کا استعمال کرتے ہوئے امتحان دیتے ہیں وہ ہنر اور حصولیابی
کے آغاز کی اسناد کے ساتھ ہائی اسکول سے باہر نکلنے کے اہل
ہیں۔

وسائل
اپیلز ،سیفٹی نیٹس اور سپرنٹنڈنٹ کا تعین
خارج ہونے کی اسناد
عمومی تعلیم اور ڈپلوما کے تقاضے
نیو یارک اسٹیٹ ڈپلوما/توثیقی تقاضے

سواالت ہیں؟
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