نیو یارک اسٹیٹ میں گریجویشن کے تقاضے
 COVID-19پبلک ہیلتھ ایمرجنسی کی وجہ سے رعایتوں کو سمجھنا
 COVID-19پبلک ہیلتھ ایمرجنسی کے دوران ،بورڈ آف
ریجنٹس نے طلبہ کے لیے نیو یارک اسٹیٹ کے ہائی اسکول
ڈپلوما حاصل کرنے کے تقاضوں سے رعایتوں کی منظوری
دے دی ہے۔

جنوری  2021کی رعایتوں کے ساتھ مخصوص اضافی
معلومات جنوری کی رعایتوں سے متعلق اکثر پوچھے گئے
سواالت میں مل سکتی ہیں۔

جن طلبہ کو رعایت دی گئی ہے انہیں کسی بھی قسم کے ڈپلوما
(مقامی ،ریجنٹس ،یا جدید عہدہ والے ریجنٹس) کی تشخیص کے
تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے اس طرح کا مخصوص امتحان
(امتحانات) پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طلبہ کے
گریجویشن کے ذریعے یا ہائی اسکول سے فارغ ہونے کی وجہ
سے رعایتیں طلبہ کے ساتھ رہتی ہیں۔

 COVID-19کے سبب رعایتیں
مندرجہ ذیل شرائط میں سے کسی ایک کو پورا کرنے والے
طلبہ ریجنٹس امتحان پاس کرنے کے ڈپلوما کے تقاضے سے
مستثنٰی قرار دیے جانے کے اہل تھے:
ریجنٹس امتحان میں اختتام پذیر مطالعے کے نصاب
میں  2019-2020یا  2020-2021تعلیمی سال
کے دوران داخلہ لیا تھا اور
اگست  2021تک اس طرح کے مطالعہ کے کورس
میں کریڈٹ حاصل کیا تھا؛
ریجنٹس کے امتحان کی طرف لے جانے والے
مطالعہ میں 2019-2020 ،یا 2020-2021
تعلیمی سال کے دوران ،ساتویں یا آٹھویں جماعت
کے طور پر اندراج کرایا تھا
اور اگست  2021تک اس طرح کے مطالعہ کے
کورس کے لیے سیکھنے کے نتائج کے مطابق
تھے؛
ریجنٹس امتحان میں اختتام پذیر ہونے والے مطالعہ
کے کورس میں اگست  2021تک
میک اپ پروگرام کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا
تھا؛ یا
اس سے قبل ریجنٹس امتحان کا باعث بننے والے
مطالعہ کے کورس میں کورس کا کریڈٹ حاصل کیا
تھا،
ابھی تک اس سے وابستہ ریجنٹس پاس نہیں کیا ہے،
لیکن اس کا مقصد پاسنگ اسکور حاصل کرنے کے
لیے جون/اگست  2020یا جون/اگست  2021میں
امتحان دینا تھا۔

رعایتوں کو مسترد کرنے کا والدین کا حق
والدین اور جو طلبہ  COVID-19کی وجہ سے کسی
رعایت کے ذریعہ تشخیص کے تقاضے کو پورا کرنے کے
نتیجے میں گریجویٹ ہونے کے اہل ہیں ان کے والدین کے
رشتے کے افراد ،اس طرح کی رعایت کو مسترد کر سکتے
ہیں۔
اگر والدین رعایت کو مسترد کرتے ہیں تو ،درج ذیل کو یاد
رکھنا ضروری ہے:
فیصلہ اٹل ہے؛
طالب علم اس وقت تک گریجویٹ ہونے کا اہل نہیں
ہوگا جب تک کہ وہ گریجویشن کی تشخیص کے
تمام تقاضوں کو پورا نہ کر دے ،بشمول وہ
تقاضے جن کے لیے طلبہ اس سے پہلے رعایت کا
مستحق تھا اور والدین نے اس طرح کی رعایت کو
مسترد کر دیا تھا؛ اور
طالب علم تعلیمی سال کے اختتام تک مفت عوامی
تعلیم حاصل کرنے کا اہل رہے گا جس میں بچہ
 21سال کی عمر کا ہو جاتا ہے یا ڈپلوما حاصل
کر لیتا ہے ،جو بھی پہلے ہو جائے۔
اضافی معلومات میمو ،امتحان کی رعایتوں کو مسترد کرنے
کے والدین کے حق میں مل سکتی ہیں۔

مہریں اور توثیقات



طلبہ اب بھی تمام اقسام کا ڈپلوما ،مہریں ،اور توثیقات حاصل
کر سکتے ہیں۔



آنرز

ڈپلوما کی قسم پر قابل اطالق کم از کم تین اسکور والے
ریجنٹس امتحانات والے طلبہ
 COVID-19کی وجہ سے ملنے والی رعایتوں کو
حساب کتاب سے ہٹا دیا جائے گا۔ اگر ڈپلوما کے لئے
مطلوبہ ریجنٹس امتحانات کے اسکور کی اوسط حساب
(جس میں رعایت شامل نہیں ہے) یا اس سے 90زیادہ
کے برابر ہے تو ،اس کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم نے
آنرز کی توثیق حاصل کر لی ہے۔
ڈپلومہ کی قسم پر قال اطالق ریجنٹس امتحانات کے تین
سے کم اسکور والے طلبہ
ہر ایک رعایت والے ریجنٹس امتحان کے لئے طالب
علم کے آخری کورس کا درجہ آنرز کے حساب کتاب
میں شامل کیا جائے گا۔ اگر اسکور شدہ ریجنٹس
امتحانات کی حساب کتاب کردہ اوسط اور ان کورسز
کے آخری کورس کے گریڈز جن کے لئے رعایت 90
یا اس سے زیادہ کے برابر دی گئی تھی ،تو اس کا
مطلب یہ ہے کہ طالب علم نے آنرز کی توثیق حاصل
کی ہے۔

ماسٹری

اعلی درجے کی عہدہ کیلئے طلبہ نے تمام تقاضوں
کو پورا کیا؛ اور
 85 یا اس سے زیادہ اسکور کے ساتھ
ریاضی/سائنس میں  3ریجنٹس امتحانات پاس
کیے؛ یا
 85 یا اس سے زیادہ اسکور کے ساتھ
ریاضی/سائنس میں  2ریجنٹس امتحانات پاس
کیے اور ریاضی/سائنس میں تیسری ریجنٹس
امتحان میں رعایت دی گئی تھی؛ یا
 ریاضی/سائنس میں  1ریجنٹس کا امتحان 85
یا اس سے زیادہ اسکور کے ساتھ پاس کیا اور
اس نے  2اضافی ریاضی/سائنس کے کورس
میں  85یا اس سے زیادہ کے آخری کورس
کی گریڈ حاصل کی جس کے نتیجہ میں
ریجنٹس امتحان ہوا جس کے لئے رعایت دی
گئی تھی۔

اضافی معلومات توثیقات اور مہروں کے ویب صفحہ پر مل
سکتی ہیں۔

دیگر رعایتیں
ریجنٹس امتحانات سے رعایت کے عالوہ ،کچھ مخصوص
حاالت میں طلبہ کو بھی مندرجہ ذیل سے مستثنٰی قرار دیا جا
سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لئے عمومی سوالنامہ دیکھیں:






ریجنٹس امتحان میں داخلہ کے لیے سائنس لیبارٹری کے تقاضے
کو کوویڈ کی وجہ سے پورا نہیں کیا جا سکا (اکثر پوچھے گئے
سواالت )#s 4, 13
انگریزی کے عالوہ دوسری زبانوں میں چیک پوائنٹ  A/Bکے
امتحانات ( )Languages Other Than English, LOTE
(اکثر پوچھے گئے سواالت )#s 21, 39, 43
محکمہ کی جانب سے منظور شدہ پاتھ وے کے امتحانات (اکثر
پوچھے گئے سواالت)# 22, 23
محکمہ کی جانب سے منظور شدہ متبادل امتحانات (اکثر پوچھے
گئے سواالت)# 24
کیریئر اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ( Career and Technical
 )Education, CTEکی تکنیکی تشخیص (اکثر پوچھے گئے
سواالت )#25, 27
کیریئر ڈویلپمنٹ اور پیشہ ورانہ علوم ( Career
Development and Occupational Studies,
 )CDOSکے آغاز کی اسناد کے لئے تقاضے کوویڈ کی وجہ
سے مکمل نہیں ہوئے (اکثر پوچھے گئے سواالت #23, 28-
)30, 32

اکثر پوچھے گئے سواالت
جون  2021اور اگست  2021کی رعایتیں
جون  2021اور اگست  2021میں ڈپلوما کے تقاضوں
کی رعایتوں سے متعلق اکثر پوچھے گئے سواالت
جنوری  2021کی رعایتیں
نیو یارک اسٹیٹ ( )NYSہائی اسکول ریجنٹس امتحانات
جنوری  2021کی منسوخی سے متعلق اکثر پوچھے
گئے سواالت
جون  2020اور اگست  2020کی رعایتیں
ریجنٹس امتحانات اور گریجویشن کے تقاضے:
 COVID-19کی بندش سے متعلق سواالت

اضافی وسائل
 NYSEDکے ویب صفحات
کورونا وائرس ()COVID-19
عمومی تعلیم اور ڈپلوما کے تقاضے
 NYSکے ڈپلوما کے تقاضوں کو سمجھنا :خاندانی وسائل

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

