
 1    2022 جوناستناد کے تقاضے، /ڈپلوما  ٹی اسڻ  ارکی وین
 

 
 تقاضے  کےاستناد  /ڈپلوما ٹیاسڻ ارکی وین

 2022نظر ثانی شده جون 
 

تقاضوں کو بیان کرتا ہے۔ یہ چارٹ تقاضوں کا ایک مجموعی جائزه فراہم کرتا ہے  درج ذیل چارٹ فی الحال نافذ العمل ڈپلوما اور استناد کے  
اور طلبہ کی اس آبادی کو شناخت کرتا ہے جس کو ہر قسم کے ڈپلوما اور نان ڈپلوما ہائی اسکول سے خارج ہونے کی استناد پر رسائی حاصل  

 یلی معلومات پیش کرنے کے لیے ویب سائڻیں فراہم کی گئی ہیں۔ہے۔ ہر ڈپلوما یا استناد کے لیے تقاضوں کے سلسلے میں مزید تفص
 

  ڈپلوما کے تقاضے،  NY 100.5-8 CRRنیو یارک اسڻیٹ کے ہائی اسکول ڈپلوما کے تقاضوں کے پورے متن کے لیے، کمشنر کے ضابطہ  
فحہ سے رجوع کریں۔ تینوں پرچوں اور گیاره مختلف زبانوں میں ترجمہ  کے ویب ص  عمومی تعلیم اور ڈپلوما کے تقاضےکے    NYSEDنیز  

 سے رجوع کریں۔ کے وسائل  فیملی~ ڈپلوما کے تقاضوں کی تفہیم NYSشده ڻریکنگ ڻول تک رسائی حاصل کرنے کے لیے 
 

اسکولوں کی ایک چننده تعداد انفرادی آرڻس اسیسمنٹ پاتھ وے کی پہل کرے گی۔ مزید معلومات کے لیے   NYSسے،    2022موسم خزاں  
 کے ویب صفحہ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔  منٹ پاتھ وےانفرادی آرڻس اسیس

 
 یا  emscgradreq@nysed.govڈپلوما یا استناد کے تقاضوں پر مشتمل اضافی سواالت دفتر برائے نصاب و تدریس کو 

 پر بھیجے جا سکتے ہیں۔ 474-5922 (518)
 

 نیو یارک اسڻیٹ ہائی اسکول ڈپلوما 
 

 تقاضے  برائے  ابیدست قسم  یڈپلوما ک 
  3سائنس،    3معاشرتی علوم،    ELA  ،4 4:  ہیں  یونٹ ذیل کے مطابق تقسیم شده  22کریڈٹ کے    :کریڈٹ ی تمام آباد یطلبہ ک ڈپلوما  جنڻسیر

 اختیاری  3½ ر   جسمانی تعلیم، او i ،2عالمی لسانیات 1آرڻس،  1صحت، ½  ریاضی،  
 

 : تشخیص
 ؛) ایکانگریزی، علم ریاضی، سائنس، معاشرتی علوم میں : ہر شعبے( iiمطلوبہ ریجنڻس امتحانات 4 •
 ؛ اور iiiپاتھ وے کی کامیاب تکمیل 1 •

 اسکور ivیا بہتر 65ہر ریجنڻس امتحان نیز  •
 

 ڈپلوما کی اقسام : حوالہ
 

 ڈپلوما  جنڻسیر
  کے لیاپ یتیروا(

 )عےیذر

  3سائنس،    3معاشرتی علوم،    ELA  ،4 4:  ہیں  یونٹ ذیل کے مطابق تقسیم شده  22کریڈٹ کے    :کریڈٹ ی تمام آباد یطلبہ ک
 اختیاری   3½ جسمانی تعلیم، اور    i ،2لسانیاتعالمی  1آرڻس،  1صحت، ½  ریاضی،  

 
 : صتشخی
 ؛) سائنس، معاشرتی علوم میں ایکانگریزی، علم ریاضی، : ہر شعبے( iiمطلوبہ ریجنڻس امتحانات 4 •
 ؛v,iiiپاتھ وے کی کامیاب تکمیل 1 •

-60نیز  )  بشمول پاتھ وے، اگر ریجنڻس امتحان ہو(  1مذکوره باال ریجنڻس امتحانات میں سے   •
کے مطابق مقامی ڈسڻرکٹ    7)(d)100.5(کمشنر کے ضابطہ    viپیل  کا اسکور جس کے لیے ا  64

 نے منظور کیا ہو؛ اور
 اسکور ivیا بہتر 65باقی مانده مطلوبہ ریجنڻس امتحانات نیز  •

 
   اپیلیں، سیفڻی نیٹ، اور سپرنڻندنٹ کا تعین: حوالہ

 
  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1005-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/general-education-and-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/understanding-nys-diploma-requirements-family-resources
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/individual-arts-assessment-pathway-iaap
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/individual-arts-assessment-pathway-iaap
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/individual-arts-assessment-pathway-iaap
mailto:emscgradreq@nysed.gov
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/diploma-types
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
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 تقاضے  برائے  ابیدست قسم  یڈپلوما ک 
ڈپلوما مع   جنڻسیر

 آنرز
ذیل کے مطابق تقسیم شده  22کریڈٹ کے    :کریڈٹ تمام آبادی طلبہ کی    3سائنس،    3معاشرتی علوم،    ELA  ،4 4:  ہیں  یونٹ 

 اختیاری  3½ جسمانی تعلیم، اور    i ،2عالمی لسانیات 1آرڻس،  1صحت، ½  ریاضی،  
 

   :تشخیص
 ؛) انگریزی، علم ریاضی، سائنس، معاشرتی علوم میں ایک: ہر شعبے( iiمطلوبہ ریجنڻس امتحانات 4 •
 اور  ؛ iiiپاتھ وے کی کامیاب تکمیل 1 •

کا شمار   یا بہتر 90میں )  بشمول پاتھ وے، اگر ریجنڻس امتحان ہو(تمام مطلوبہ ریجنڻس امتحانات  •
 کرده اوسط اسکور 

 
متبادل کو بدال جا سکتا ہے اور اسے شمار کرده اوسط میں    2محکمہ سے منظور شده زیاده سے زیاده    :نوٹ

امتحان کو شمار کرده    Bشمار نہیں کیا جائے گا۔ عالمی لسانیات میں مقامی طور پر تیار کرده چیک پوائنٹ  
اوسط میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ جن صورتوں میں طلبہ کو ریجنڻس امتحانات سے استثناء موصول ہوا وہاں،  
 آنرز کی توثیق کے لیے کیلکولیشن کا انحصار ریجنڻس امتحان میں طالب علم کے اسکور کرده نمبر پر ہوگا۔

 ه ریجنڻس امتحانات والے طلبہڈپلوما پر قابل اطالق کم از کم تین اسکور کرد •
o   جن صورتوں میں طلبہ کے پاس ڈپلوما کی قسم کے لیے مطلوب تشخیصات میں شامل کرنے

کے سبب استثناء    COVID-19الئق کم از کم تین اسکور کرده ریجنڻس امتحانات ہوں وہاں،  
سکور کو کیکولیشن سے ہڻا دیا جائے گا۔ اگر ڈپلوما کے لیے مطلوب ریجنڻس امتحان کے ا

کے برابر یا اس سے زائد ہے تو،    90)  استثناء کو شامل کیے بغیر(کا شمار کرده اوسط  
 طالب علم کو آنرز کی توثیق حاصل ہوئی۔ 

 ڈپلوما پر قابل اطالق تین سے کمتر اسکور کرده ریجنڻس امتحانات والے طلبہ  •
o   کے لیے  ہر مستثنی ریجنڻس امتحان کے لیے طالب علم کے حتمی کورس کا گریڈ آنرز

کیلکولیشن میں بدل دیا جائے گا۔ اگر اسکور کرده ریجنڻس امتحان کا شمار کرده اوسط اور  
کے   90جن کورسز کے لیے استثناء منظور کیا گیا تھا ان کے لیے حتمی کورس کے گریڈز  

 برابر یا اس سے زائد ہیں تو، طالب علم کو آنرز کی توثیق حاصل ہوئی۔ 
 

 آنرز ریجنڻس ڈپلوما مع : حوالہ
 

ڈپلوما مع   جنڻسیر
 عہده  ڈوانسڈیا

ذیل کے مطابق تقسیم شده  22کریڈٹ کے    :کریڈٹ طلبہ کی تمام آبادی    3سائنس،    3معاشرتی علوم،    ELA  ،4 4:  ہیں  یونٹ 
 اختیاری  3½ ور   جسمانی تعلیم، ا i ،2عالمی لسانیات 1آرڻس،  1صحت، ½  ریاضی،  

 
   :تشخیص

یک  ایک جسمانی، ا (سائنس   2علم ریاضی،  3: ذیل کے مطابق تقسیم شده iiمطلوبہ ریجنڻس امتحانات 7 •
 معاشرتی علوم؛ 1انگریز،  1، )حیات

 ؛ اور iiiپاتھ وے کی کامیاب تکمیل 1 •
 اسکور ivیا بہتر 65ہر ریجنڻس امتحان نیز  •

 
 : کی کامیاب تکمیل ایکتین ترتیب کے اختیارات میں سے : viiترتیب
یونٹ حاصل کرنا اور عالمی لسانیات میں مقامی طور    2عالمی لسانیات میں کریڈٹ کے اضافی   •

 امتحان پاس کرنا؛ یا   Bپر تیار کرده چیک پوائنٹ 
 یونٹ کی ترتیب مکمل کرنا؛ یا   5یا آرڻس میں  •
• CTE  یونٹ کی ترتیب مکمل کرنا  5میں 

 
 ڈپلوما کی اقسام : حوالہ

 
  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/regents-diploma-honors
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/regents-diploma-honors
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/regents-diploma-honors
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/diploma-types
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 تقاضے  برائے  ابیدست قسم  یڈپلوما ک 
ایڈوانسڈ  ریجنڻس مع 

نیز ایک تشریح   عہده
علم ریاضی میں جو 

 کو بتاتی ہو   مہارت

  3سائنس،    3معاشرتی علوم،    ELA  ،4 4:  ہیں  ذیل کے مطابق تقسیم شدهیونٹ    22کریڈٹ کے  :  کریڈٹ طلبہ کی تمام آبادی 
 اختیاری  3½ جسمانی تعلیم، اور    i ،2عالمی لسانیات 1آرڻس،  1صحت، ½  ریاضی،  

 
ریجنڻس ڈپلوما مع ایڈوانسڈ عہده کے لیے تشخیص اور ترتیب کے تمام تقاضے    :viiبتشخیص اور ترتی

یا اس    85ریجنڻس امتحانات میں سے ہر ایک میں    3علم ریاضی میں    اور)  اوپر دیکھیں(پورا کرتا ہے  
 سے بہتر اسکور کرتا ہے 

 
  ivعلم ریاضی میں ریجنڻس امتحانات سے مستثنی)  کی منسوخیوں کے سبب  COVID-19(جو طلبہ  :  نوٹ

قرار دیے گئے تھے وه درج ذیل شرائط میں سے ایک کا استعمال کر کے علم ریاضی میں مہارت کی  
 توثیق حاصل کر سکتے ہیں۔ 

ریجنڻس امتحانات پاس کیے اور علم ریاضی    2یا زیاده اسکور کے ساتھ    85علم ریاضی میں   •
 کیا گیا تھا؛ یا میں تیسرے ریجنڻس امتحان میں استثناء منظور 

  2ریجنڻس امتحان پاس کیا اور علم ریاضی کے    1یا زیاده کے ساتھ    85علم ریاضی میں   •
یا زیاده کا حتمی کورس کا گریڈ حاصل کیا جو اس ریجنڻس امتحان    85اضافی کورسز میں  

 میں بڑھ گیا جس کے لیے استثناء منظور کیا گیا تھا۔ 
 

  توثیقات اور مہریں: حوالہ
 

ایڈوانسڈ  ریجنڻس مع 
نیز ایک تشریح   عہده
سائنس میں جو 

 کو بتاتی ہو  مہارت

  3سائنس،    3معاشرتی علوم،    ELA  ،4 4:  ہیں  یونٹ ذیل کے مطابق تقسیم شده  22کریڈٹ کے    :کریڈٹ طلبہ کی تمام آبادی 
 اختیاری  3½ جسمانی تعلیم، اور  i  ،2عالمی لسانیات  1آرڻس،  1صحت، ½  ریاضی،  

 
ریجنڻس ڈپلوما مع ایڈوانسڈ عہده کے لیے تشخیص اور ترتیب کے تمام تقاضے    :viiتشخیص اور ترتیب

یا اس سے    85ریجنڻس امتحانات میں سے ہر ایک میں    3سائنس میں    اور)  اوپر دیکھیں(پورا کرتا ہے  
 بہتر اسکور کرتا ہے 

 
قرار دیے گئے    ivامتحانات سے مستثنیسائنس میں ریجنڻس  )  کے سبب  COVID-19(جو طلبہ  :  نوٹ

وه درج ذیل شرائط میں سے ایک کا استعمال کر کے سائنس میں مہارت کی توثیق حاصل کر سکتے  تھے  
 ہیں۔ 

میں   • ساتھ    85سائنس  اسکور کے  زیاده  میں    2یا  سائنس  اور  کیے  پاس  امتحانات  ریجنڻس 
 تیسرے ریجنڻس امتحان میں استثناء منظور کیا گیا تھا؛ یا 

اضافی کورسز    2ریجنڻس امتحان پاس کیا اور سائنس کے    1یا زیاده کے ساتھ    85سائنس میں   •
یا زیاده کا حتمی کورس کا گریڈ حاصل کیا جو اس ریجنڻس امتحان میں بڑھ گیا جس    85میں  

 کے لیے استثناء منظور کیا گیا تھا۔ 
 

  توثیقات اور مہریں: حوالہ
 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
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 تقاضے  برائے  ابیدست قسم  یڈپلوما ک 
ایڈوانسڈ  ریجنڻس مع 

 عہده مع آنرز
  3سائنس،    3معاشرتی علوم،    ELA  ،4 4:  ہیں  یونٹ ذیل کے مطابق تقسیم شده  22کریڈٹ کے    :کریڈٹ طلبہ کی تمام آبادی 

 اختیاری  3½ جسمانی تعلیم، اور   i ،2لسانیاتعالمی  1آرڻس،  1صحت، ½  ریاضی،  
 

ریجنڻس ڈپلوما مع ایڈوانسڈ عہده کے لیے تشخیص اور ترتیب کے تمام تقاضے    :viiاور ترتیبتشخیص  
کا شمار یا بہتر  90نیز ڈپلوما کے لیے مطلوب تمام ریجنڻس امتحانات میں ) اوپر دیکھیں(پورا کرتا ہے 

 کرده اوسط اسکور 
 

متبادل کو بدال جا سکتا ہے اور اسے شمار کرده اوسط    2محکمہ سے منظور شده زیاده سے زیاده    :نوٹ
امتحان کو    Bمیں شمار نہیں کیا جائے گا۔ عالمی لسانیات میں مقامی طور پر تیار کرده چیک پوائنٹ  

سے استثناء  شمار کرده اوسط میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ جن صورتوں میں طلبہ کو ریجنڻس امتحانات  
موصول ہوا وہاں، آنرز کی توثیق کے لیے کیلکولیشن کا انحصار ریجنڻس امتحان میں طالب علم کے  

 اسکور کرده نمبر پر ہوگا۔ 
 ڈپلوما پر قابل اطالق کم از کم تین اسکور کرده ریجنڻس امتحانات والے طلبہ •

o یں شامل  جن صورتوں میں طلبہ کے پاس ڈپلوما کی قسم کے لیے مطلوب تشخیصات م
کے    COVID-19کرنے الئق کم از کم تین اسکور کرده ریجنڻس امتحانات ہوں وہاں،  

سبب استثناء کو کیکولیشن سے ہڻا دیا جائے گا۔ اگر ڈپلوما کے لیے مطلوب ریجنڻس  
کے برابر یا    90)  استثناء کو شامل کیے بغیر(امتحان کے اسکور کا شمار کرده اوسط  

 م کو آنرز کی توثیق حاصل ہوئی۔ اس سے زائد ہے تو، طالب عل
 ڈپلوما پر قابل اطالق تین سے کمتر اسکور کرده ریجنڻس امتحانات والے طلبہ  •

o   ہر مستثنی ریجنڻس امتحان کے لیے طالب علم کے حتمی کورس کا گریڈ آنرز کے لیے
کیلکولیشن میں بدل دیا جائے گا۔ اگر اسکور کرده ریجنڻس امتحان کا شمار کرده اوسط  

ن کورسز کے لیے استثناء منظور کیا گیا تھا ان کے لیے حتمی کورس کے گریڈز  اور ج
 کے برابر یا اس سے زائد ہیں تو، طالب علم کو آنرز کی توثیق حاصل ہوئی۔  90

 
 نڻس ڈپلوما مع ایڈوانسڈ عہده مع آنرزریج : حوالہ

 
روایتی  (مقامی ڈپلوما 

 ) اپیل کے ذریعہ
  3سائنس،    3معاشرتی علوم،    ELA  ،4 4:  ہیں  یونٹ ذیل کے مطابق تقسیم شده  22کریڈٹ کے  :  کریڈٹ طلبہ کی تمام آبادی 

 اختیاری  3½ جسمانی تعلیم، اور   i ،2عالمی لسانیات 1آرڻس،  1صحت، ½  ریاضی،  
 

 : تشخیص
 ؛ ) ، معاشرتی علوم میں ایکانگریزی، علم ریاضی، سائنس :  ہر شعبے(  iiمطلوبہ ریجنڻس امتحانات  4 •
 ؛ اور v,iiiپاتھ وے کی کامیاب تکمیل 1 •

)  بشمول پاتھ وے، اگر ریجنڻس امتحان ہو(  2میں سے    ریجنڻس امتحانات مذکوره باال مطلوبہ   •
کے مطابق    7)(d)100.5(کمشنر کے ضابطہ    viکا اسکور جس کے لیے اپیل    60-64نیز  

 مقامی ڈسڻرکٹ نے منظور کیا ہو؛ اور
 اسکور۔  ivیا بہتر 65باقی مانده مطلوبہ ریجنڻس امتحانات نیز  •

 
 ، اور سپرنڻندنٹ کا تعین ساپیلیں، سیفڻی نیڻ : حوالہ

 
  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/regents-diploma-advanced-designation-honors
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/regents-diploma-advanced-designation-honors
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/regents-diploma-advanced-designation-honors
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
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 تقاضے  برائے  ابیدست قسم  یڈپلوما ک 
صرف انگریزی زبان   مقامی ڈپلوما 

 متعلمین کے 
  3سائنس،    3معاشرتی علوم،    ELA  ،4 4:  ہیں  یونٹ ذیل کے مطابق تقسیم شده  22کریڈٹ کے  :  کریڈٹ

 اختیاری  3½ جسمانی تعلیم،   i ،2عالمی لسانیات  1آرڻس،   1صحت،  ½ علم ریاضی، 
 

 :  تشخیص
 ) انگریزی، علم ریاضی، سائنس، معاشرتی علوم میں ایک: ہر شعبے( iiمطلوبہ ریجنڻس امتحانات 4 •
 ؛ اور v,iiiپاتھ وے کی کامیاب تکمیل 1 •

• ELA   امتحان ضابطہ    59-55نیز    ریجنڻس  کے  کمشنر  اپیل  لیے  کے  جس  اسکور  کا 
100.5(d)(7) کے مطابق مقامی ڈسڻرکٹ نے منظور کیا ہو؛ 

  viکا اسکور جس کے لیے اپیل  60-64نیز   1ال مطلوبہ ریجنڻس امتحان میں سے مذکوره با •
 ابق مقامی ڈسڻرکٹ نے منظور کیا ہو؛کے مط (7)(d)100.5کمشنر کے ضابطہ 

 اسکور ivیا بہتر 65باقی مانده مطلوبہ ریجنڻس امتحانات نیز  •
 

کے اسکور کے لیے    55-59ریجنڻس امتحان میں    ELAجو  )  ELL(انگریزی زبان کے متعلمین  :  نوٹ
  9اپیل کے خواہاں ہوں وه اس شعبے میں صرف تب اپیل کرنے کے اہل ہیں جب وه امریکہ میں گریڈ  

کے    ELLمیں یا اس کے بعد داخل ہوئے اور دوسری بار ان کے امتحان دینے کے وقت ان کی درجہ  
 بطور کی گئی تھی۔ 

 

 ، اور سپرنڻندنٹ کا تعین ساپیلیں، سیفڻی نیڻ : حوالہ
 

انفرادی تعلیمی   مقامی ڈپلوما 
پروگرام والے معذور 
طلبہ یا اگر وه طالب  

  504علم کے سیکشن 
رہائشی پالن میں شامل  

 کیے گئے ہوں 

  3سائنس،    3معاشرتی علوم،    ELA  ،4 4:  ہیں  یونٹ ذیل کے مطابق تقسیم شده  22کریڈٹ کے  :  کریڈٹ
 اختیاری  3½جسمانی تعلیم، اور   i ،2عالمی لسانیات  1ارڻس،   1صحت،  ½ علم ریاضی، 

 

   :تشخیص
a(  اختیارادنی پاس والے سیفڻی نیٹ کا :  

انگریزی، علم ریاضی، سائنس، معاشرتی :  ہر شعبے(  iiمطلوبہ ریجنڻس امتحانات  4 •
 ؛)علوم میں ایک

 ؛ اور iiiپاتھ وے کی کامیاب تکمیل 1 •
o  بہتریا  55ہر ریجنڻس امتحان نیزiv اسکور 

 

b(  اور اپیلادنی پاس واال سیفڻی نیٹ : 
ریاضی، سائنس، معاشرتی انگریزی، علم  :  ہر شعبے(  iiمطلوبہ ریجنڻس امتحانات  4 •

 ؛)علوم میں ایک
 ؛ اور v,iiiپاتھ وے کی کامیاب تکمیل 1 •

o 2    کا اسکول جس کے لیے اپیل    52-54تک ریجنڻس امتحانات نیزvi    کمشنر کے
 کے مطابق مقامی ڈسڻرکٹ نے منظور کیا ہو  (7)(d)100.5ضابطہ 

o  یا بہتر 55ہر باقی مانده ریجنڻس امتحان نیزiv اسکور 
  

c( مطلوبہ سائنس، معاشرتی علوم، یا علم ریاضی    :تالفی کرنے والے سیفڻی نیٹ کا اختیار
کے بیچ اسکور کرتا  54-45کے ریجنڻس امتحانات کے ایک یا زائد میں ) بطور پاتھ وے(

یا زیاده کے اسکور    65ہے، لیکن کم اسکور کی تالفی دیگر مطلوبہ ریجنڻس امتحان میں  
  1اور    ELA)  ه اپیلکی منظور شد   54-52یا  (کا اسکور    55کم از کم    :نوٹسے کرتا ہے۔  

یا زیاده    65علم ریاضی کے امتحان دونوں میں حاصل کرنا ضروری ہے۔ واحد امتحان میں  
کا اسکور ایک سے زیاده ایسے امتحان کی تالفی کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا  

 کا اسکور حاصل کیا گیا ہے۔   54-45جس کے لیے 
 

معذور طلبہ کے لیے سند یافتگی کے تقاضے  اور    ، اور سپرنڻندنٹ کا تعینس اپیلیں، سیفڻی نیڻ:  حوالہ
 علومات سے متعلق م

 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
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 تقاضے  برائے  ابیدست قسم  یڈپلوما ک 
 مقامی ڈپلوما  

سپرنڻنڈنٹ کے تعین  (
 ) کے ذریعہ

 

IEP   والے معذور
 طلبہ 

 
رہائشی   504سیکشن 

منصوبہ والے طلبہ  
 ہیں  شامل نہیں

  3سائنس،    3معاشرتی علوم،    ELA  ،4 4:  ہیں  یونٹ ذیل کے مطابق تقسیم شده  22کریڈٹ کے  :  کریڈٹ
 اختیاری  3½ تعلیم، اور    جسمانی i ،2عالمی لسانیات 1آرڻس،  1صحت، ½  ریاضی،  

 
   :تشخیص

o   سپرنڻنڈنٹ کا تعین جو والدین کی تحریری درخواست پر، دستاویزی شہادت کے جائزے کی بنیاد پر
کیا گیا ہو، اس متعلقہ شعبے میں سند یافتگی کی سطح کی مہارت کے حوالے سے جس میں طالب  

  مظاہرهعلم سند یافتگی کے لیے مطلوب تشخیص کے ذریعے ریاستی آموزشی معیار کی مہارت کا  
 کرنے سے قاصر تھا۔ 

 

 : سپرنڻنڈنٹ کے تعین کے لیے اہل ہونے کے واسطے
ہو اور اس خاص تعلیم  ) IEP(طالب علم کے پاس الزما ایک موجوده انفرادی تعلیمی پروگرام  .1

 یا متعلقہ خدمات موصول ہو رہی ہوں۔   /کے پروگرام اور
اختیار کے ذریعے سند  سیفڻی نیٹ کے اختیار یا تالفی والے ) 64-55(طالب علم نے کم پاس  .2

 یافتگی کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ 
طالب علم نے مطلوبہ کورس کریڈٹ حاصل کیے ہوں اور، ڈسڻرکٹ کی پالیسی کے مطابق، سند   .3

فنون  ( شعبےیافتگی کے لیے مطلوب تمام کورسو، بشمول متعلقہ مطلوبہ ریجنڻس امتحان کے 
) علم ریاضی، معاشرتی علوم اور سائنس، )English Language Arts, ELA(انگریزی زبان 

 کے لیے تیاری کرنے واسطے ریجنڻس کورسز پاس کیے ہوں۔ 
اور علم ریاضی کے ریجنڻس امتحانات دونوں دیے ہوئے اور ان میں   ELAطالب علم نے الزماً   .4

کے بیچ اسکور پر کامیابی سے اپیل کی ہو،   54اور   52کیا ہو یا  حاصلکا اسکور  55کم ازکم 
کا اسکور   55کو یا اس کے بعد، جو طالب علم کم از کم  2017دسمبر  12سوائے اس کے کہ 

یا علم ریاضی کے ریجنڻس امتحانات میں /حاصل کرنے سے قاصر تھا یا جس نے انگریزی اور
ٹ کے تعین والے اختیار  کے بیچ کے اسکور کی اپیل شروع نہیں کی اسے سپرنڻنڈن  54اور  52

کے  ) NYS(کے لیے اہل طالب علم مانا جا سکتا ہے، بشرطیکہ طالب علم نے نیو یارک اسڻیٹ 
 Career Development and Occupational(کیریئر ڈیولپمنٹ اینڈ آکیوپیشنل اسڻڈیز 

Studies, CDOS ( کے آغاز کے استناد کے لیے تقاضے پورے کر دیے ہوں۔ 
ہونا ضروری ہے کہ طالب علم نے سند یافتگی کے لیے مطلوب تمام ریجنڻس   کی شہادت  اس امر .5

 امتحانات میں شرکت کی لیکن ان میں سے ایک یا زائد امتحانات پاس نہیں کر پایا۔ 
طالبہ سند یافتگی کے لیے مطلوب ریجنڻس امتحانات  /کسی متعلقہ شعبے میں جہاں طالب علم .6

پورا کرنے کے لیے  )  شرائط(میں اہلیت کی شرط  4#یا علم ریاضی اگر / اور ELAبشمول (
CDOS کے ذریعے ریاستی آموزشی معیارات کی  ) ہو رہی /کے آغاز کا استناد استعمال کر رہا

تھی تو، اس امر کا ثبوت ہونا ضروری ہے کہ طالب  /اپنی مہارت کا مظاہره کرنے سے قاصر تھا
 افتگی کی سطح کی مہارت ظاہر کی ہے۔ میں سند ی) شعبوں(علم نے بصورت دیگر متعلقہ شعبے  

 

معذور طلبہ کے لیے سند یافتگی کے تقاضے  اور    ، اور سپرنڻندنٹ کا تعینس اپیلیں، سیفڻی نیڻ:  حوالہ
 سے متعلق معلومات 

 
  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
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 تقاضے  دستیاب برائے  ڈپلوما کی قسم 
خصوصی  (مقامی ڈپلوما 

 ) تعین کے ذریعے
طلبہ کی تمام آبادی  

صرف جون  (
کے   2022

گریجویڻس پر الگو  
 ) ہوتا ہے

  3سائنس،   3معاشرتی علوم،  ELA ،4 4: ہیں یونٹ ذیل کے مطابق تقسیم شده  22کریڈٹ کے   :کریڈٹ
 اختیاری  3½ جسمانی تعلیم، اور   i ،2عالمی لسانیات 1آرڻس،  1صحت، ½  ریاضی،  

 

 : تشخیص
کے جون میں سند یافتگی    2022خصوصی تعین کا اہل ہونے کے لیے، طالب علم پر بصورت دیگر  

 : کے تمام تقاضے پورے کرنا اور درج ذیل میں سے ایک معیار پورا کرنا الزم ہے 
کے دوران مطالعہ کے ایک کورس میں یا    2022-2021طالب علم کا اندراج تعلیمی سال   •

میں سند یافتگی کی سمت لے گیا، اس نے ریجنڻس    2022جون    تالفی پروگرام میں ہوا تھا جو
امتحان کی مقرره تاریخ تک مطالعہ کے کورس میں کریڈٹ حاصل کیا، اس طرح کے امتحان  
میں شرکت کی لیکن پاسنگ اسکور حاصل نہیں کیا یا خصوصی اپیل کے لیے اہل قرار نہیں  

 پایا؛ یا 
کے دوران مطالعہ کے ایک کورس میں یا    2022-2021طالب علم کا اندراج تعلیمی سال   •

کے ریجنڻس امتحان میں طالب علم کی شرکت کو    2022تالفی پروگرام میں ہوا تھا جو جون  
بڑھانے کے ارادے سے تھا اور طالب علم نے اس طرح کے مقرره امتحان کی آخری تاریخ 

کے   COVIDتک مطالعہ کے ایسے کورس میں کریڈٹ حاصل کیا لیکن وه بیماری، بشمول 
سبب علیحدگی کی پابندیوں کی وجہ سے اس طرح کے امتحان میں شرکت کرنے سے قاصر  

کے معاملے میں،    COVIDاس طرح کی بیماری طالب علم کے معالج کی طرف سے، یا   تھا۔
 Centers for Disease Control and(مراکز برائے امراض پر کنڻرول اور روک تھام  

Prevention, CDC  (یا کو رہنما خطوط کے مطابق ضبط  اور  مقامی  مدنظر  رنڻین کے 
کے سبب غیر حاضر طالب علم کو چاہیے کہ اس طرح    COVIDتحریر ہونا ضروری ہے۔  

کی غیر حاضری کی رپورٹ کرنے کے لیے مقامی طور پر تیار کرده اسکول یا ڈسڻرکٹ  
   کے طریق کار پر عمل کرے۔ 

 

 میں مقامی ڈپلوما کے ساتھ سند یافتگی کے لیے خاص تعین  2022جون  : حوالہ
 

 ڈپلوما  یاممق
 ڈپلوما، جنڻس یر
ڈپلوما مع   جنڻس یر
آنرز کے  (عہده  ڈوانسڈیا

   زی، ن )ریبغ  ایساتھ 
 یکیاور تکن ئریریک

 قیتوث یک میتعل

ڈپلوما کی مخصوص اقسام کے لیے حسب مذکوره باال کریڈٹ کے تمام تقاضے مکمل کرتا ہے  :  کریڈٹ طلبہ کی تمام آبادی 
 اور ایک منظور شده کیریئر اور تکنیکی تعلیم کا پروگرام کامیابی سے مکمل کرتا ہے۔ 

 
ڈپلوما کی مخصوص اقسام کے لیے حسب مذکوره باال ریاستی تشخیصات میں پاسنگ اسکور  :  تشخیص

حاصل کرتا ہے اور خاص طور پر منظور شده کیریئر اور تکنیکی تعلیم کا پروگرام جسے طالب علم  
 حصہ تکنیکی تشخیص کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہے۔   3مکمل کر چکا ہے اس کے نامزد 

 

 توثیقات اور مہریں: حوالہ
 ڈپلوما، جنڻس یر
ڈپلوما مع   جنڻس یر
آنرز کے  (عہده  ڈوانسڈیا

دو   زی، ن )ریبغ  ایساتھ 
 مہر   یک یخواندگ

کے لیے حسب مذکوره باال  )  ریجنڻس یا ریجنڻس مع ایڈوانسڈ عہده ( ڈپلوما کی مخصوص اقسام  :  کریڈٹ طلبہ کی تمام آبادی 
کریڈٹ کے تمام تقاضے پورا کرتا ہے اور نیو یارک اسڻیٹ دو خواندگی کی مہر حاصل کرنے کا معیار 

 پورا کرتا ہے۔ 
 

 کے لیے معیار پورا کرتا ہے۔  نیو یارک اسڻیٹ دو خواندگی کی مہر حاصل کرنے : تشخیص
 

مہر  :حوالہ کی  خواندگی  دو  اسڻیٹ  یارک  The New York State Seal of Biliteracy ,(نیو 
NYSSB( 

 
مقامی ڈپلوما، ریجنڻس  

 ڈپلوما 
ریجنڻس ڈپلوما مع  

آنرز کے  (ایڈوانسڈ عہده 
تمدنی  ، نیز )ساتھ یا بغیر

 تیاری کی مہر

کے لیے حسب مذکوره باال  )  ریجنڻس یا ریجنڻس مع ایڈوانسڈ عہده ( ڈپلوما کی مخصوص اقسام  :  کریڈٹ طلبہ کی تمام آبادی 
حاصل کرنے کا معیار    کریڈٹ کے تمام تقاضے پورا کرتا ہے اور نیو یارک اسڻیٹ تمدنی آمادگی کی مہر

 پورا کرتا ہے۔ 
 

 حاصل کرنے کا معیار پورا کرتا ہے۔   تمدنی آمادگی کی مہرنیو یارک اسڻیٹ : تشخیص
 

 تمدنی آمادگی کی مہر نیو یارک اسڻیٹ  :حوالہ
 
  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/special-determination-graduate-local-diploma-june-2022
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/criteria-for-nyssb-2017-18.pdf
http://www.nysed.gov/world-languages/new-york-state-seal-biliteracy-nyssb
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/seal-civic-readiness
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 نان ڈپلوما ہائی اسکول سے خارج ہونے کی استناد 

 
 تقاضے  دستیاب برائے  استناد کی قسم 

 کیریئر
 ڈیولپمنٹ اینڈ 

 آکیوپیشنل 
 )CDOS(اسڻڈیز 
 آغاز کا

 استناد 

 طلبہ تمام 
 سوائے ان کے 

 جن کی تشخیص 
NYS  متبادل 

تشخیص  
)NYSSA ( 

 کا استعمال 
 کرنے والے 

 کے بطور ہوئی ہے 

  یاساس  یاور آفاقش  زآموباہم مربوط    ، ی اور ترق نیچھان ب  یک   ئریریپالن مکمل کرتا ہے؛ ک   ئریریک •
)  CDOS(  یاسڻڈ  شنلی وپیآک   نڈیا   ولپمنٹیڈ  ئریریک  کے  سطح  یک  آغاز  ںیم  شعبوں  کے  توںیصالح

کے کورس کے   می تعل ی کیاور تکن  ئری ریکے حصول کا مظاہره کرتا ہے؛ ک ارات یمع ی کے آموزش
  2 یمطالعہ ک ںیم) آموزش یگھنڻے کام پر مبن 54بشمول کم از کم (آموزش  یکام اور کام پر مبن

مکمل کرده   1بخش طور پر پورا کرتا ہے؛ اور کم از کم  نانیکے برابر اطم ) گھنڻے 216( ونٹی
 ایپروفائل رکھتا ہے؛  یک یریمالزمت گ

 ہے  کرتا  پورا اریمع کا استناد یملک کے یآمادگ ےی طالب علم کام کے ل •
 

استناد مقامی یا ریجنڻس ڈپلوما کا تکملہ ہو سکتا ہے، یا، اگر طالب علم ڈپلوما کے معیارات پورے  :  نوٹ
کرنے پر قادر ہے تو، یہ استناد طالب علم کے خارج ہونے کی استناد کے بطور عطا کیا جا سکتا ہے  

 تعلیم رہا ہو۔ سال تک اسکول میں زیر  12بشرطیکہ طالب علم کنڈرگارڻن کو چھوڑ کر، کم از کم 
 

ئی اسکول سے خارج  ہا، NY 100.6-8 CRRاور کمشنر کے ضوابط  خارج ہونے کی استناد: حوالہ
 ہونے کی استناد 

 
صالحیتیں اور  

حصولیابی کے آغاز کی  
 استناد 

انتہائی معذور طلبہ  
جن کی شتخیص  

NYS   متبادل
 NYS(تشخیص 

Alternate 
Assessment, 

NYSAA( 

سال تک اسکول میں زیر تعلیم    12وه تمام انتہائی معذور طلبہ جو کنڈرگارڻن کو چھوڑ کر کم از کم  
رہے ہوں اس استناد کے ساتھ خارج ہوتے ہیں جس کے ہمراه طالب علم کی صالحیتوں اور خوبیوں  
لیے درکار علمی،   کاج کے  کام  اور  آموزش  بعد کی زندگی،  اور اسکول کے  کی دستاویزی شہادت 

 کیریئر کے فروغ اور بنیادی صالحیتوں میں آزادی کی سطح ہونا ضروری ہے۔ 
 

انتہائی معذور طلبہ کے لیے صالحیتیں  : ، خاص تعلیمی فیلڈ کی مشاورتخارج ہونے کی استناد : حوالہ
ہائی اسکول سے  ، NY 100.6-8 CRRاور کمشنر کے ضوابط    ، اور حصولیابی کے آغاز کی استناد

 خارج ہونے کی استناد 
 
 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/exiting-credentials
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1006-high-school-exiting-credentials
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1006-high-school-exiting-credentials
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1006-high-school-exiting-credentials
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1006-high-school-exiting-credentials
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/exiting-credentials
http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/SACCmemo.htm
http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/SACCmemo.htm
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1006-high-school-exiting-credentials
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1006-high-school-exiting-credentials
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 اختتامی نوڻس 
 

i. جا سکتا ہے اگر ان کے  ایقرار د  یتقاضے سے مستثن یک ڈٹیکے کر ات یلسان   یور طلبہ کو عالممعذIEP  ںیانہ کنیہو ل ایگ  ایک انیب  سایا  ںیم  
 ہے۔  یحاصل کرنا ضرور ونٹی 22کے   ڈٹیکر ےیکے ل  یافتگی سند  یاب بھ

 
ii. یک امتحانات  متبادل شده  منظور  سے  محکمہ قبول قابل ےی ل کے  کرنے پورے  تقاضے  ےی ل  کے ڈپلوما جنڻسیر  ای یمقام طلبہ  ںیتمام صورتوں م  

 ۔ ںیہ  سکتے بدل کو صی تشخ کی ا سے  فہرست
 

iii. تمام طلبہ پر پاتھ وے کے درج عالوه پاس کرنے کے   محکمہ سے منظور شده متبادل امتحانمتعلقہ  ایامتحانات  جنڻسیمطلوبہ ر 4 لیدرج ذ ،
 کمل کرنا الزم ہے۔ م 1سے  ںیم ارات یاخت لیذ

 
 ا ی ں؛یحاصل کر مہر یک یآمادگ ی تمدن ٹی اسڻ ارکی وین •
 ا ی ں؛یکر پاس امتحان  جنڻسیر کا یاضیر علم  یاضاف کی ا  ںیم متبادل شده  منظور سے   محکمہ ایمختلف کورس  •
 ا ی ں؛ یکر پاس  امتحان جنڻسیر کا  سائنس یاضاف کی ا  ںیم متبادل شده  منظور سے   محکمہ ایمختلف کورس  •
 ای  ں؛ یکر پاس امتحان جنڻسیر کا علوم ی معاشرت یاضاف کی ا  ںیم متبادل شده  منظور سے   محکمہ ایمختلف کورس  •
 ا ی ں؛ یکر پاس ص یتشخ یک یزیانگر یاضاف کی ا ںیمحکمہ سے منظور شده متبادل فہرست سے منتخب کرده مختلف کورس م  •
 ا ی ں؛ یپاس کر  سمنٹی اس وے  پاتھ متبادل شده منظور سے  محکمہ ںیآرڻس م •
 ا ی ں؛ یپاس کر سمنٹ یاس  وے پاتھ متبادل شده منظور سے محکمہ  ںیم اتیلسان  یعالم •
• CDOS ای ں؛ ی کے ساتھ مکمل کر یابیتمام تقاضے کام ےی کے ل استناد  یآغاز ک   
 ۔ںیکر  مکمل ساتھ  کے ی ابیکام صی تشخ یکی تکن  یحصہ ک  3، بشمول اس سے وابستہ پروگرام  CTEمنظور شده  کیا •

 
کے   کی سے ا ںیمذکوره باال چار مطلوبہ امتحانات م مائشیپ یجس ک  ےیچاہ  یہون  مائشیپ  یسے الزماً اس سے مختلف کورس ک صی تشخ یاضاف

معلومات کے   ی۔ اضافےی چاہ یہون مائشیپ یک سمنٹیمنظور شده پاتھ وے اس کی ا ںیم اتیلسان یعالم ای، CDOSآرڻس،   ای ، یتھ یگئ یک عےیذر
 جا سکتا ہے۔   ایصفحہ سے رجوع ک بیکے و زیمتعد پاتھ و یک NYSED ےیل

 
iv. یجا سکتا ہے۔ اضاف  ایقبول ک ںی محکمہ سے منظور شده متبادل امتحان کے بدلے م  ای  سمنٹ، یاس  وے پاتھ امتحان، جنڻس یر استثناء سے صی تشخ  

  ی جنور، اور 2021اگست  /جون، 2021 ی جنور ، 2020اگست /نجو :جا سکتا ہے ایسے رجوع ک   FAQs لیدرج ذ ے یمعلومات کے ل 
۔ اس کے عالوه، اگر اسکول  FAQمتعلق  سے یمنسوخ یک  امتحان جنڻسیر ںیم) عملالئحہ ( حکومت اور خیتار یکیامر، اور  2022

  یخصوص ےی معلومات کے ل ی ہے۔ اضاف ای کا تقاضا پورا ک صیجاتا ہے کہ طالب علم نے تشخ ایمنظور کرتا ہے تو، تصور ک لیاپ یخصوص
 جا سکتا ہے۔   ایسے رجوع ک  FAQاور   مویم لزیاپ

 
v.   ہے۔  یجا سکت یک  لیامتحانات پر اپ  جنڻسی مستعمل ر ےی پاتھ وے کا تقاضا پورا کرنے کے ل 

 
vi. ۔ ںیہ  ںینہ مشروط ساتھ کے  یکارروائ یک لی اپ  امتحانات متبادل شده منظور سے محکمہ اور صاتیتشخ  یک وے  پاتھ ڻسجنینان ر 

 
vii.  جو معذور طلبہ اپنےIEP کو نہ   بی ترت  ںیم اتیلسان  ینہ تو عالم  ںیانہ ںیگئے ہ  ےی قرار د  یکے تقاضے سے مستثن اتیلسان یکے مطابق عالم

ضرورت   یکو مکمل کرنے ک ب یترت  یک ونٹی 5  ںیم CTE ایعہده کے تقاضے پورا کرنے کے واسطے آرڻس  ڈوانسڈیڈپلوما مع ا جنڻسیر یہ
 ہے۔ 

 

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/approved-alternative-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/seal-civic-readiness
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/artsapprovedassessments2015_03_30.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/world-languages-approved-assessments
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/cdos-pathway-regents-or-local-diploma
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/current-nysed-approved-cte-programs.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/multiple-pathways
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/memo-ushg-regents-exemption-january-2022.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/memo-ushg-regents-exemption-january-2022.pdf
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
http://www.nysed.gov/memo/curriculum-instruction/flexibility-use-2021-22-and-2022-23-regents-examination-scores-satisfy
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
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