نیو یارک اسٹیٹ میں گریجویشن کے تقاضے
نیو یارک اسٹیٹ میں ڈپلوما کے موجودہ تقاضوں کو سمجھنا
 NYSڈپلوما حاصل کرنے کے لیے ،طلبہ کو کریڈٹ حاصل کرنا
اور امتحان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ یہ تقاضے علیحدہ اور
مختلف ہیں اور بیک وقت ان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔
نوٹ NYS :محکمہ تعلیم (NYS Education
) Department, NYSEDکے تقاضوں کے عالوہ اسکول
کے اضالع ڈپلوما کے تقاضے تشکیل دے سکتے ہیں۔

کریڈٹ کے تقاضے
اس جدول میں ہر ایک مضمون کے لئے درکار کریڈٹ کی تعداد
دکھائی گئی ہے۔ زیادہ تر مضامین میں یہ نوٹ کرنا ضروری
ہے ،کم از کم تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے طلبہ اپنے
کورسز کا انتخاب کریں۔
کریڈٹ کی
کم از کم
تعداد

انگریزی
معاشرتی علوم
حسب ذیل تقسیم شدہ:
عالمی تاریخ اور جغرافیہ ()2
امریکی تاریخ ()1
حکومت میں شرکت (½)
معاشیات (½)
سائنس
حسب ذیل تقسیم شدہ:
الئف سائنس ()1
فزیکل سائنس ()1
الئف سائنس یا فزیکل سائنس ()1
ریاضی
انگریزی کے عالوہ دوسری زبانیں
(Languages Other than English,
)LOTE
بصری فنون ،موسیقی ،رقص اور/یا تھیٹر
جسمانی تعلیم
(ہر سمسٹر میں شرکت)
صحت
اختیاری مضامین
کل

4
4

امتحان کے تقاضے
 22یونٹ کریڈٹ کے عالوہ ،طلبہ کو ڈپلوما حاصل کرنے کے
لئے  NYSکے امتحان کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہوگا۔
امتحان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ،طلبہ کو 4
امتحانات  1 +پاتھ وے پاس کرنا ہوگا۔ تمام طلبہ کو چاروں
مضامین کے شعبوں (انگریزی ،ریاضی ،سائنس ،معاشرتی
علوم) میں سے ایک امتحان (ریجنٹس امتحان یا محکمہ سے
منظور شدہ متبادل) پلس ایک پاتھ وے پاس کرنا ہوگا۔

3

4
مضمون کے ہر ایک شعبے میں ایک رجینٹس
امتحان یا محکمہ سے منظور شدہ متبادل:

3
*1
ELA

1
2
0.5
3.5
22

* معذور طلباء کو  LOTEمیں  1یونٹ کریڈٹ کے تقاضے سے
مستثنی قرار دیا جا سکتا ہے ،اگر ان کی  IEPپر اشارہ کیا گیا ہے،
لیکن انہیں پھر بھی گریجویشن کرنے کے لئے  22یونٹ کریڈٹ
حاصل کرنا ہوگا۔

ریاضی

سائنس

معاشرتی
علوم

+1
پاتھ وے

نوٹ :اگر طلبہ ریجنٹس امتحانات میں  65کا پاسنگ اسکور حاصل
نہیں کر سکتے ہیں تو ،وہ اپیلز ،سیفٹی نیٹس اور/یا سپرنٹنڈنٹ کا تعین
کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ نیو یارک اسٹیٹ گریجویشن کے
تقاضوں میں اضافی معلومات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے :اضافی
اختیارات کا پرچہ۔

ڈپلوما کی اقسام

پاتھ وے کے تقاضے
ڈپلوما حاصل کرنے کے لیے متعدد پاتھ ویز طلبہ کو
امتحانات میں انتخاب کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ پاتھ وے
مکمل کرنے کے لئے ،طلبہ کو:

آرٹس پاتھ وے

( CDOSکیریئر
اور
ڈویلپمنٹ
پیشہ ورانہ علوم)
کا پاتھ وے

( CTEکیریئر اور
تکنیکی تعلیم) کا
پاتھ وے
ہیومینٹیز کا پاتھ
وے

آرٹس کا پاتھ وے حاصل کرنے کے لئے
آرٹس میں محکمہ سے منظور شدہ پاتھ
وے امتحان میں پاسنگ اسکور حاصل
کرنا ہوگا
 216گھنٹوں کے  CTEکورس ورک
(تقریبا ً  2کورسز) پاس کرنا ہوگا جس
میں  54گھنٹے ورک بیسڈ لرننگ شامل
ہیں ،کیریئر پالن اور ایمپالئبلٹی پروفائل
کو مکمل کرنا ہوگا ،یا محکمہ سے
منظور شدہ  CDOSکے پاتھ وے کا
امتحان پاس کرنا ہوگا۔
 3-5 CTEکورسز سمیت محکمہ سے
منظور شدہ  CTEپروگرام کو کامیابی
کے ساتھ مکمل کرنا ہوگا اور  3حصے
کے تکنیکی امتحان میں پاسنگ اسکور
حاصل کرنا ہوگا
انگریزی یا معاشرتی علوم میں ایک
اضافی ریجنٹس امتحان یا محکمہ سے
منظور شدہ متبادل میں پاسنگ اسکور
حاصل کرنا ہوگا

LOTE
انگریزی کے عالوہ کسی اور زبان میں
کے
(انگریزی
محکمہ سے منظور شدہ پاتھ وے کے
دوسری
عالوہ
امتحان میں پاسنگ اسکور حاصل کرنا
زبانوں) کا پاتھ
ہوگا
وے
( STEMسائنس،
اضافی ریجنٹس امتحان یا ریاضی یا
ٹکنالوجی،
سائنس میں محکمہ سے منظور شدہ
انجینئرنگ ،اور
متبادل میں پاسنگ اسکور حاصل کرنا
ریاضی) کا پاتھ
ہوگا
وے

فی الحال ہائی اسکول ڈپلوما کی تین اقسام ہیں :مقامی ،ریجنٹس
اور اعلی درجے کے عہدہ والے ریجنٹس۔

مقامی
ڈپلوما تمام اقسام میں طلبہ سے کریڈٹ ٹیبل
میں بیان کردہ  22یونٹ کریڈٹ حاصل کرنے کا تقاضہ کیا جاتا
ہے۔ جو طلبہ کریڈٹ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور
امتحان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے اپیلز ،سیفٹی نیٹس
یا سپرنٹنڈنٹ تعین کا استعمال کرتے ہیں وہ عام طور پر مقامی
ڈپلوما حاصل کرتے ہیں۔
ریجنٹس
جو طلبہ کریڈٹ کے تقاضوں کو پورا کرتے
ہیں اور تمام مطلوبہ امتحانات میں پاسنگ اسکورز حاصل کرتے
ہیں وہ ریجنٹس ڈپلوما حاصل کرتے ہیں۔ طلبہ پاسنگ )(60-64
سے کم ایک ریجنٹس امتحان میں پاس ہونے کے لیے اپیل کر
سکتے ہیں جو  5پوائنٹس سے زیادہ نہ ہو اور پھر بھی ریجنٹس
ڈپلوما حاصل کر سکتے ہیں۔
جو طلبہ کریڈٹ کے تقاضوں کو پورا
کرتے ہیں 2 ،اضافی ریاضی اور  1اضافی
اع ٰلی درجے کے
عہدہ کے ساتھ
سائنس سمیت تمام مطلوبہ امتحانات میں
ا
ریجنٹس ڈپلوم
پاسنگ اسکورز حاصل کرتے ہیں ،اور
 ،LOTEآرٹس ،یا  CTEمیں ایک ترتیب
مکمل کرتے ہیں ،وہ اعلی درجے کے عہدہ
کے ساتھ ریجنٹس ڈپلوما حاصل کرتے ہیں۔

وسائل
عمومی تعلیم اور ڈپلوما کے تقاضے
نیو یارک اسٹیٹ ڈپلوما کے تقاضے
نیو یارک اسٹیٹ ڈپلوما/توثیقی تقاضے
کمشنر کے قواعد و ضوابط (8 CRR-NY
 §100.5,ڈپلوما کے تقاضے)

سواالت ہیں؟
نصاب اور ہدایت کے دفتر سے
 emscgradreq@nysed.govپر یا
 (518) 474-5922پر رابطہ کریں

