
 2022اپ ڈیٹ شده جون  
 ڈپلوما کے تقاضے  ٹ یاسڻ  ارکی و یتمام طلبہ پر قابل اطالق ن افتہیاندراج  ںیم  12-9 ڈیگر

 

 
 تقاضے  کے ڈٹیکر

 مقامی، ریجنڻس، ایڈوانسڈ  : ڈپلوما کی تمام اقسام(
 ) عہده والے ریجنڻس پر الگو ہوتا ہے

 

  کم یک ڈڻسیکر 
 تعداد  کم  از

 4 ی زیانگر
 علوم یمعاشرت

 :شده میتقس مطابق کے لیذ
 (1) خیتار یک یامر
 (2) ہیاور جغراف خیتار یعالم

 (½) شرکت  ںیحکومت م
 (½)  اتیمعاش

4 

 سائنس 
 :شده میتقس مطابق کے لیذ

 (1) اتیعلم ح
 (1) اتییعلم طبع

 (1) اتییاور علم طبع اتیعلم ح

3 

 3 ی اضیعلم ر
 (**) 1     اتیلسان یعالم

 1 ئڻر یتھ ای/اور  رقص، ،یقی موس آرٹ، زوئلیو
   میتعل یجسمان

 2 ) شرکت  ںیم یہر سہ ماہ(

 ½  صحت
 ½ 3 یاریاخت

 22 کل
 

 یتقاضے سے مستثن ےیکے ل ونٹی 1 یک ڈٹیکر ںیم اتیلسان یعالم ےیمعذور طلبہ کے ل(**)
 یافتگ یسند  یاب بھ ںیانہ  کنیہو، ل ای گ ایک انیب  سای ا ںیم IEPجا سکتا ہے اگر ان کے  ایقرار د
 ۔ ہے ی ضرور کرنا حاصل  ونٹی 22کے  ڈٹ یکر ےیکے ل

 

 

 پاتھ ویز .)1
 :  طالب علم پر الزم ہے کہ یا تو

 ؛ حاصل کرے یا تمدنی آمادگی کی مہر •
میں ایک اضافی ریجنڻس امتحان یا محکمہ سے منظور شده متبادل میں پاس ) انگریزی، ریاضی، سائنس یا معاشرتی علوم (کسی مختلف کورس   •

 کرے؛ یا
 پاس کرے؛ یا ) ، عالمی لسانیاتCDOSآرڻس، ( محکمہ سے منظور شده پاتھ وے اسیسمنٹ  •
• NYSED   سے منظور شدهCTE  حصے والی تکنیکی تشخیص کامیابی سے مکمل کرے؛ یا  3پروگرام، بشمول اس سے وابستہ 
 کامیابی کے ساتھ مکمل کرے۔  کے آغاز کا استناد حاصل کرنے کے تقاضے  CDOSتمام  •

 

کی   )Individual Arts Assessment Pathway, IAAP(سمنٹ پاتھ وے انفرادی آرڻس اسیاسکولوں کی ایک چننده تعداد   NYSسے،   2022موسم خزاں 
 ۔ محکمہ سے منظور شده متبادل امتحاناتاور  متعدد پاتھ ویزپہل کرے گی۔ حوالہ 

 

 روایتی اپیلیں  .)2
 اپیلیں، سیفڻی نیٹ، اور سپرنڻندنٹ کا تعین: تمام اپیلیں مقامی ڈسڻرکٹ کی منظوری کے ساتھ مشروط ہیں۔ حوالہ

 

 خصوصی تائیدیں .)3
کا شمار کرده   90طالب علم یا تو ریجنڻس ڈپلوما پر یا ایڈوانسڈ عہده والے ریجنڻس ڈپلوما پر قابل اطالق ریجنڻس امتحانات میں کم از کم  :آنرز

سے زیاده متبادل ریجنڻس امتحانات کے بدل نہیں ہو سکتے ہیں۔ عالمی لسانیات میں مقامی طور    2اوسط حاصل کرتا ہے۔ محکمہ سے منظور شده 
 ہے۔  نہیںمیں شامل  کے حسابامتحان  Bتیار کرده چیک پوائنٹ  پر 

ریاضی کے   3ایک طالب علم ایڈوانسڈ عہده والے ریجنڻس ڈپلوما کے لیے تمام تقاضے پورا کرتا ہے اور   :مہارت ںیم  سائنس  ای / اور یاضیر
 یا اس سے بہتر اسکور حاصل کرتا ہے۔  85سائنس کے ریجنڻس امتحانات میں  3یا  /ریجنڻس امتحانات اور

ایک طالب علم یا تو مقامی ڈپلوما، ریجنڻس ڈپلوما یا ایڈوانسڈ عہده والے ریجنڻس ڈپلوما کے لیے تقاضے پورا کرتا ہے اور محکمہ   :تکنیکی تائید
 میابی سے مکمل کرتا ہے۔ حصہ والی تکنیکی تشخیص کا  3پروگرام بشمول  CTEسے منظور شده 

 حاصل کرنے کا معیار پورا کرتا ہے۔  کی مہر  NYSدو خواندگی کی  ایک طالب علم :  دو خواندگی کی مہر
 حاصل کرنے کا معیار پورا کرتا ہے۔   کی مہر NYSتمدنی آمادگی کی یک طالب علم ا: تمدنی آمادگی کی مہر

19-COVID  تائیدات اور مہروں کا ویب  کے سبب امتحان سے استثناء والے طلبہ کو خصوصی تائیدات دینے کے تعلق سے اضافی معلومات کے لیے
 سے رجوع کریں۔  تقاضےاستناد کے  /ڈپلوما NYSیا  صفحہ 

 

 عالمی لسانیات سے استثناء .)4
میں ایسا بیان کیا گیا ہو، لیکن انہیں    IEPمعذور طلبہ کے لیے عالمی لسانیات میں کریڈٹ کی مطلوبہ یونٹ سے مستثنی قرار دیا جا سکتا ہے اگر ان کے 

یونٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایسے طلبہ حو ایڈوانسڈ عہده والے ریجنڻس ڈپلوما کے متالشی ہیں انہیں  22اب بھی سند یافتگی کے لیے کریڈٹ کے 
یونٹ کی ترتیب   5میں  CTEں آرڻس یا ایڈوانسڈ ڈپلوما کے لیے تشخیص کے تقاضے پورا کرنے کے واسطے لسانیات عالم میں ترتیب کے بدلے می

 مکمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ 
 

 سپرنڻنڈنٹ کا تعین ےمقامی ڈپلوما ک .)5
جو طلبہ سیفڻی نیٹ کے متعدد التزامات کی معرفت مقامی ڈپلوما حاصل کرنے سے قاصر ہیں وه مخصوص شرائط کے تحت مقامی ڈپلوما کے  

 اپیلیں، سیفڻی نیٹ، اور سپرنڻندنٹ کا تعین: الہسپرنڻنڈنٹ کے تعین کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ حو
 

6(. COVID-19 کی صحت عامہ کی ایمرجنسی کے سبب لچک پذیریاں 
کے سبب کسی بھی امتحان سے مستثنی قرار دیے گئے طلبہ سے کسی بھی قسم کے ڈپلوما کے لیے تشخیص کے تقاضے پورا   COVID-19 :استثناء

جنوری  ، 2020اگست   /جون :سے رجوع کریں  FAQsکرنے کے لیے اس طرح کا مخصوص امتحان پاس کرنے کا تقاضا نہیں کیا جاتا ہے۔ درج ذیل  
 2022جنوری  ، اور 2021اگست   /جون،  2021

کے   23-2022یا  22-2021بہ کسی بھی قسم کے ڈپلوما کے لیے تشخیص کے تقاضے پورا کرنے کے واسطے تعلیمی سال اہل طل :خصوصی اپیلیں
 ۔ FAQاور   خصوصی اپیلز میمو : کا استعمال کر سکتے ہیں۔ حوالہ  50)-64(دوران دیے گئے ریجنڻس امتحانات میں کمتر اسکورز  

میں سند یاب ہونے والے ہیں اور جو یا تو خاص اپیل کے لیے اہل قرار نہیں پاتے ہیں یا جو بیماری بشمول   2022جون جو طلبہ   :خصوصی تعین
COVID  2022جون میں شرکت کرنے سے قاصر ہیں، وه ) امتحانات(کے سبب علیحدگی کی پابندیوں کی وجہ سے ایک یا زائد مطلوبہ ریجنڻس امتحان  

 کی درخواست کر سکتے ہیں۔ میں مقامی ڈپلوما کے ساتھ سند یاب ہونے کے لیے خاص تعین
 

 میں ریجنڻس امتحان سے استثناء ) الئحہ عمل(امریکی تاریخ اور حکومت  .)7
کے ریجنڻس امتحان سے استثناء دیا جائے گا۔   2023، یا جنوری 2022، اگست 2022میں جون ) الئحہ عمل ( اہل طلبہ کو امریکی تاریخ اور حکومت 

 FAQمتعلق   میں ریجنڻس امتحان کی منسوخی سے) الئحہ عمل( امریکی تاریخ اور حکومت : حوالہ

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/civic-readiness-initiative
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/cdos-pathway-regents-or-local-diploma
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/cdos-pathway-regents-or-local-diploma
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/individual-arts-assessment-pathway-iaap
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/multiple-pathways
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/approved-alternative-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/world-languages/new-york-state-seal-biliteracy-nyssb
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/seal-civic-readiness
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-regents-grad-req-faq.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-regents-grad-req-faq.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-june-august-2021-assessments.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-june-august-2021-assessments.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2022-exemptions.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2022-exemptions.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2022-exemptions.pdf
http://www.nysed.gov/memo/curriculum-instruction/flexibility-use-2021-22-and-2022-23-regents-examination-scores-satisfy
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/faqspecialappealtoearndiplomalowerscoreregents.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/special-determination-graduate-local-diploma-june-2022
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/special-determination-graduate-local-diploma-june-2022
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-cancellation-regents-exam-ushg-framework-622.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-cancellation-regents-exam-ushg-framework-622.pdf


 2022اپ ڈیٹ شده جون  
 تقاضے  کے صیشخت

 برائے ریجنڻس ڈپلوما   
 تمام طلبہ 

کے لیے اپیل کے   تمام طلبہ
 ذریعے ریجنڻس ڈپلوما 

کے لیے اپیل کے   تمام طلبہ
 ذریعے مقامی ڈپلوما 

کے لیے مقامی   معذور طلبہ
 ڈپلوما 

 اپیل کے ذریعے مقامی ڈپلوما برائے 
 انگریزی زبان کے متعلمین  

 

 سے  ڈپارڻمنٹ اسکور پاسنگ  ای امتحان جنڻسیر
 ںیم متبادل شده  منظور

 #
#  پاسنگ اسکور  امتحانات #  پاسنگ اسکور  امتحانات #  پاسنگ اسکور  امتحانات #  پاسنگ اسکور  امتحانات

 پاسنگ اسکور  امتحانات

 ELA ( 1 !65 1(فنون انگریزی زبان 
امتحان  جنڻسیر 1

کے اسکور   60-64
کے ساتھ جس کے  

ڈسڻرکٹ نے   ےیل
 ایکو منظور ک لیاپ

  یہے اور تمام باق
 جنڻسیمانده ر
اس   ای 65!امتحانات 

سے زائد اسکور کے  
 ساتھ

1 
امتحانات  جنڻسیر 2

کے اسکور   60-64
کے ساتھ جن کے 

ڈسڻرکٹ نے   ےیل
 ایکو منظور ک لوںیاپ

  یہے اور تمام باق
 جنڻسیمانده ر
اس   ای 65!امتحانات 

سے زائد اسکور کے  
 ساتھ

  ELAکے اسکور واال   59-55تو  ای 1 ^*55 1
ڈسڻرکٹ   ےیامتحان جس کے ل جنڻسیر

ہے اور تمام   ایکو منظور ک لینے اپ
اس   ای !65امتحانات  جنڻسیمانده ر یباق

  1 ایسے زائد اسکور کے ساتھ 
کے اسکور   64-60امتحان  جنڻسیر

  59-55 جنڻسیر ELAکے ساتھ اور 
  ےیکے اسکور کے ساتھ جس کے ل

کو   لوںیاپ ےیبورڈ نے دونوں کے ل
  جنڻسیمانده ر یہے، اور باق ایمنظور ک

اس سے زائد اسکور   ای 65!امتحانات 
 †کے ساتھ

 1 ^*55 1 1 1 65! 1 ریاضی 
 1 ^*55 1 1 1 65! 1 سائنس 

 1 ^*55 1 1 1 65! 1 معاشرتی علوم 

 پاتھ وے  
 ) دیکھیں 1عقبی سمت میں نوٹ (

یا   1
CDOS 

 !65   
اگر ریجنڻس  

 امتحان ہو 

یا   1
CDOS 

یا   1
CDOS 

یا   1
CDOS 

*^55   
اگر ریجنڻس  

 امتحان ہو 

یا   1
CDOS 

 ناقابل اطالق  ناقابل اطالق  ناقابل اطالق  تالفی واال سیفڻی نیٹ 

 ںیامتحان م جنڻسیمطلوبہ ر یبھ یکس
  54-45) کے یاضیاور ر ELAسوائے (

  یاضیاور ر ELA یتالف یکے اسکور ک
 ںیامتحان م جنڻسیمطلوبہ ر گر ید تیسم

جا   یاس سے زائد اسکور سے ک ای 65!
 ہے۔ یسکت

 ناقابل اطالق 

 

 عہده  ڈوانسڈیا مع ڈپلوما جنڻسیر
ایڈوانسڈ عہده کے لیے تشخیصی امتزاج

 

 : ریجنڻس ڈپلوما مع ایڈوانسڈ عہده کے متالشی طلبہ پر الزم ہے کہ
 کریں؛ اور ریجنڻس ڈپلوما کے لیے کریڈٹ اور تشخیص کے تقاضے پورا  •
 پاس کریں؛ اور  علم ریاضی میںمتبادل  هیا محکمہ سے منظور شد امتحاناتریجنڻس  دو اضافی  •
 میں پاس کریں سائنس متبادل  هایک اضافی ریجنڻس امتحان یا محکمہ سے منظور شد •

o ں  ایڈوانسڈ عہده کے متالشی طلبہ پر کم از کم ایک ریجنڻس امتحان یا محکمہ سے منظور شده متبادل دونو
 میں پاس کرنا ضروری ہے؛ اور) ایک طبعییاتاور  ایک حیات(

 :مکمل کریں ترتیبایک  •
o   یونٹ حاصل کریں اور مقامی طور پر تیار کرده چیک پوائنٹ    2عالمی لسانیات میں کریڈٹ کے اضافیB  

 عالمی لسانیات کا امتحان پاس کریں، یا
o  یونٹ کی ترتیب مکمل کریں، یا 5آرڻس میں 
o CTE  یونٹ کی ترتیب مکمل کریں۔  5میں 

 
 

 

 

 روایتی امتزاج 
ELA ،3، عالمی تاریخ اور جغرافیہ، تاریخ امریکہ اور حکومت  

  8) = علم طبعییات 1علم حیات،   1(سائنس   2علم ریاضی، 
 تشخیصات 

کے   STEM(پاتھ وے کا امتزاج 
 )عالوه

ELA ،1  ،1علم حیات،  1(سائنس  2ریاضی،  3معاشرتی علوم  
  7) = سائنس اور ریاضی کے عالوه(پاتھ وے  1، ) طبعییاتعلم 
 تشخیصات۔  8یا ) پاتھ وے(+ 

STEM )پاتھ وے  ) علم ریاضی
 کا امتزاج

ELA ،1  ،1علم حیات،  1(سائنس  2،  ‡ریاضی 4معاشرتی علوم  
 تشخیصات۔  8)= علم طبعییات

STEM )سائنس  ( 
 پاتھ وے کا امتزاج 

ELA ،1  ،علم   1کم از کم (سائنس  3ریاصی،  3معاشرتی علوم
 تشخیصات۔  8) = علم طبعییات 1حیات، کم از کم 

 ۔ ڈپلوما یمقام ےیمعذور طلبہ کے ل: استناد کے تقاضے/ڈپلوما  ٹیاسڻ ارکی وینہو سکتا ہے۔  حوالہ  ابیڈپلوما کے ساتھ سند  یکر سکتا ہے اور مقام لیاسکور پر اپ چیکے ب 54اور  52 ںیامتحانات م جنڻسیدو تک ر ںیشعبے م یبھ یواال طالب علم کس ی معذور یجسمان* 
 ۔نیتع کا  سپرنڻندنٹ  اور ٹ،ین یفڻیس ں،یلیاپاہل ہو سکتا ہے۔ حوالہ    ےیکے ل نیڈپلوما کے سپرنڻنڈنٹ کے تع یپاسنگ اسکور حاصل کرنے سے قاصر ہو، طلب علم مقام ںیامتحان م جنڻسیر یمعذور طالب علم کس  یکوئ ںیصورت م  یسیا^ 

  ی زیانگر  یدرجہ بند  یکے وقت ان ک نے یبار ان کے امتحان د یاس کے بعد داخل ہوئے اور دوسر  ای ںیم 9 ڈ یگر ںیم کہیجب وه امر ںیکرنے کے خواہاں ہوں وه صرف تب اہل ہ لیاپ ےیکے اسکور کے ل 55-59 ںیامحان م جنڻسیر ELAجو  نیزبان کے متعلم  یزیانگر †
 ۔نیمتعلم کے زبان ی زیڈپلوما برائے انگر یمقام: استناد کے تقاضے/ڈپلوما ٹیاسڻ ارکی وین۔  حوالہ یتھ یگئ یزبان کے متعلم کے بطور ک

 جا سکتا ہے۔ ایفہرست سے منتخب ک یک محکمہ سے منظور شده متبادل امتحاناتکا امتحان  ی اضیعلم ر چوتھے ‡
 ۔ںیہ یاقسام پر الگو ہو سکت یسار  یڈپلوما ک یدونوں ہ  ںیلیاپ یخصوص۔ استثناء اور ےیکو پاسنگ اسکور ماننا چاہ لوںیاپ ی صکرنے کے مقاصد سے، استثناء اور خصو نیقسم کا تع یطالب علم کے ڈپلوما ک !

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/approved-alternative-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/memo/curriculum-instruction/flexibility-use-2021-22-and-2022-23-regents-examination-scores-satisfy

	گریڈ 9-12 میں اندراج یافتہ تمام طلبہ پر قابل اطلاق نیو یارک اسٹیٹ ڈپلوما کے تقاضے
	کریڈٹ کے تقاضے
	تشخیص کے تقاضے
	ریجنٹس ڈپلوما مع ایڈوانسڈ عہدہ

	1.) پاتھ ویز
	3.) خصوصی تائیدیں
	4.) عالمی لسانیات سے استثناء
	5.) مقامی ڈپلوما کے سپرنٹنڈنٹ کا تعین
	6.) COVID-19 کی صحت عامہ کی ایمرجنسی کے سبب لچک پذیریاں
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