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 کے تمام طالب علموں پر ہوتا ہے  12تا9ریاست نیویارک میں ڈپلومہ کے لیے شرائط جن کا اطالق گریڈ
 

 
 کریڈٹ شرائط

اور ایڈوانسڈ ڈیزگنیشن کے   ہوتا ہے: مقامی ، ریجنڻس (اِن کا اطالق ہمہ قسمی ڈپلومہ پر 
 حامل ریجنڻس 

 

کم ازکم   
 کریڈڻس

 4 انگریزی 
 معاشرتی علوم 

 تقسیم حسب ذیل ہے:۔  
 )1امریکہ کی تاریخ (

 )2عالمی تاریخ اور جغرافیہ (
 ) 1/2حکومت میں شرکت (

 )1/2(الئف سائنس یا فزیکل سائنس  
 )1/2(معاشیات 

4 

 سائنس
 تقسیم حسب ذیل ہے:۔  

 )1الئف سائنس (
 ) 1فزیکل سائنس (

 )1/2الئف سائنس یا فزیکل سائنس(

3 

 3 ریاضی
 (**)1     ُدنیا کی زبانیں 

 1 یا تھیڻر/بصری فنون، موسیقی، رقص اور 
 فزیکل ایجوکیشن   

 2 (ہر سمسڻر میں شرکت ضروری)
  ½ صحت 

  ½ 3 اختیاری
 22 ُکل

 

کے کریڈیٹ کے  (World Languages)کا شکار طالب علم کو دنیا کی زبانیں  معذوری  )**(
ایک یونٹ سے استثنٰی دیا جاسکتا ہے اور ایسا ہونے کی صورت میں اِس چیز کی اُن کی  

IEP  پر نشاندہی کی جائے گی ۔ لیکن اس کے باوجود ، گریجوایشن کے لیے ضروری ہے وه
 یونٹ حاصل کریں۔   22کریڈٹ کے 

 

 
 

 راستے (پاتھ ویز)  .)1
 طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وه:  

 کسی دوسرے کورس (ریاضی، سائنس، یا معاشرتی علوم) کا اضافی ریجنڻس امتحان پاس کرے؛ یا  •
 کا متبادل امتحان پاس کرے جو محکمہ کی طرف سے منظور شده ہو؛ یا  کسی دوسرے کورس (انگریزی، ریاضی، سائنس، یا معاشرتی علوم)  •
 ، دنیا کی زبانیں)وغیره میں پاس کریں؛ یا CDOSفنون، /محکمہ کی طرف سے منظور شده  جانچ (آرڻس •
 اپروگرام بشمول تین حصوں پر مشتمل  منسلکہ تکنیکی جانچ کامیابی سے پاس کریں؛ ی CTEمحکمہ کی طرف سے منظور شده  •
  requirements for earning the CDOS Commencement Credential.کو کامیابی سے مکمل کریں •

 

  ExaminationsDepartment Approved Alternative.اور  Multiple Pathways حوالہ  
 

 اپیلیں  .)2
 Appeals, Safety Nets, and Superintendent Determination.اپیلوں کا انحصار مقامی ضلع کی منظوری پر ہے۔ حوالہ کے لیے  

 

 خصوصی توثیق  .)3
 

مارکس حاصل کرتا ہے۔   90کے حامل ریجنڻس ڈپلومہ کے لیے ریجنڻس امتحانات میں اوسطاً   طالب ریجنڻس ڈپلومہ یا ایڈوانسڈ ڈیزگنیشن: ایک آنرز
ٹ  ریجنڻس امتحانات کے متبادل کے طور پر محکمہ سے منظور شده دو  متبادل استعمال کیے جاسکتے ہیں۔مقامی طور پر تیار کیا گیا  چیک پوائن

Bدنیا کی زبانوں   امتحان جو(World Languages)    کے لیے ہے،  کو گنتی میں شامل نہیں  کیا جاتا۔ 
میں مہارت: ایک طالب علم ایڈوانسڈ ڈیزگنیشن کے حامل ریجنڻس ڈپلومہ کے حوالے سے تمام شرائط پر پورا اترتا ہے   یا سائنس/ریاضی اور

 سے بہتر سکور حاصل کرتا ہےیا اس 85یا سائنس کے ریجنڻس امتحانات میں /اورریاضی اور
سے شرائط پر پورا اترتا ہے   ایک طالب علم لوکل ڈپلومہ، ریجنڻس ڈپلومہ یا ایڈوانسڈ ڈیزگنیشن کے حامل ریجنڻس ڈپلومہ کے حوالےتکنیکی توثیق: 

 بشمول تین حصوں پر مشتمل تکنیکی جانچ کو کامیابی سے مکمل کرتا ہے۔   پروگرام  CTEاور  محکمہ کی طرف سے منظور شده 
یے  کورونا وبا کی  وجہ سے جن طالب علموں کو امتحان سے استثنٰی دیا گیا تھا اور انہیں خصوصی توثیق دینے کے حوالے سے مزید معلومات کے ل 

  NYS Diploma/Credential RequirementsیاEndorsements and Seals webpage حوالہ مالحظہ فرمائیں 
 

 کے حوالے سے استثنیٰ   (World Languages) کی زبانیں دنیا .)4
اس کی   IEPمیں کریڈٹ کے مطلوبہ یونڻس سے استثنٰی دیا جاسکتا ہے بشرطیکہ  ان کے  (World Languages)ذور طالب علموں کو دنیا کی زبانوں مع

وه طالب علم جو ایڈوانسڈ ڈیزیگنیشن کا  یونٹ درکار ہوں گے۔ 22 نشاندہی  کی گئی ہو لیکن اس کے باوجود انہیں گریجوایشن مکمل کرنے کے لیے کریڈٹ کے 
کے بدلے میں فنون   World Languagesحامل ریجنڻس ڈپلومہ حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اس مقصد کے لیے جانچ کی مطلوبہ شرائط پر پورا اترنے کے لیے  

(Arts)  یاCTE  یونٹ پر مشتمل ترتیب مکمل کرنے کی ضرورت  نہیں ہوگی۔   5میں 
 لوکل ڈپلومہ کے حوالے سے ُسپر انڻنڈنٹ ڈیڻرمینیشن  .)5

ٹ  معذور طالب علم جو مختلف حفاظتی شرائط کے ذریعے لوکل ڈپلومہ حاصل نہیں کرسکتے وه مخصوص شرائط کے تحت لوکل ڈپلومہ کے لیے سپرانڻنڈن
 Appeals, Safety Nets, and Superintendent Determination.لہ کے لیے مالحظہ فرمائیں: ڈیڻرمینشن کے اہل ہوں گے۔ حوا

 استثنیٰ کورونا وبا کی وجہ سے صحت عامہ  کی ہنگامی صورت حال کی بنا پر  .)6
گیا، انہیں   وه طالب علم جنہیں کورونا وبا کی وجہ سے اس طرح کے مخصوص امتحانات پاس کرکے کسی ڈپلومہ کی جانچ کی شرائط پورا کرنے سے استثنٰی دیا

January 2021, June/August 2020 ,۔ حوالہ کے لیے درج ذیل  اکثر پوچھے جانے والے سواالت مالحظہ فرمائیں: یہ امتحانات نہیں دینے ہوں گے
.(USHG only) January 2022 , andJune/August 2021 

 شہری امور سے متعلق  تیاری کی مہر  .)7
کے دوران ریاست نیویارک کے مخصوص سکول شہری امور سے متعلق تیاری کی مہر کی جانچ کریں گے۔ حوالہ کے لیےمالحظہ    22-2021تعلیمی سال  

 Civic Readiness Initiative.فرمائیں:  
 

 فیملی کے لیے ذرائع  .)8
نے کے لیے  الئرز، ایک ڻریکنگ ڻُول اور پریزنڻیشن کا مواد  طالب علموں اور ان کے خاندانوں کو ریاست نیویارک کی ڈپلومہ سے متعلق شرائط کو سمجھتین ف

مختلف  11فالئرز اور ڻریکنگ ڻولز .Understanding NYS Diploma Requirements ~ Family Resources دستیاب ہے۔ حوالہ کے لیے مالحظہ فرمائیں: 
 .زبانوں میں ترجمہ کیے گئے ہیں

 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/cdos-pathway-regents-or-local-diploma
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/multiple-pathways
http://www.p12.nysed.gov/assessment/hsgen/archive/list.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
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/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.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/memo-ushg-regents-exemption-january-2022.pdf
http://www.p12.nysed.gov/assessment/hsgen/2021/faq-june-august-2021-assessments.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/civic-readiness-initiative
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/understanding-nys-diploma-requirements-family-resources
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 جانچ کے لیے شرائط 

تمام طالب علموں کے   
 ڈپلومہ لیے ریجنڻس  

تمام طالب علموں کے لیے  
 ریجنڻس ڈپلومہ بذریعہ اپیل 

تمام طالب علموں کے  
لیےلوکل ڈپلومہ بذریعہ  

 اپیل

معذور طالب علموں کے لیے  
 لوکل ڈپلومہ 

انگریزی زبان سیکھنے والوں کے  
 لیے لوکل ڈپلومہ بذریعہ اپیل  

 

ریجنڻس امتحان یا محکمہ کی طرف سے منظور  
 امتحان میں پاسنگ سکور شده متبادل 

امتحانات 
امتحانات  پاسنگ سکور  کی تعداد 

امتحانات  پاسنگ سکور  کی تعداد 
امتحانات کی  پاسنگ سکور  کی تعداد 

امتحانات  پاسنگ سکور  تعداد 
 پاسنگ سکور  کی تعداد 

 ELA ( 1 65 1انگلش لینگوئج آرڻس ( 
ایک ریجنڻس امتحان 

-60جس میں سکور 
ہو اور جس کے   64

لیے اپیل ضلع کی  
طرف سے منظور  

کی گئی ہو اور باقی  
ریجنڻس امتحانات 

یا اس  65میں سکور
 سے زائد ہو 

 

1 2 Regents 
exams   ایک

ریجنڻس امتحان جس 
  64-60میں سکور 

ہو اور جس کے لیے  
اپیل ضلع کی طرف  
سے منظور کی گئی 
ہو اور باقی ریجنڻس 

امتحانات میں 
یا اس سے  65سکور

 زائد ہو 
 

ریجنڻس امتحان میں سکور    ELAیا تو 1 55^* 1
ہو جس کے لیے اپیل ضلع کی   55-99

طرف سے منظور کی گئی ہو، اور  
باقی تمام ریجنڻس امتحانات میں سکور  

یا اس سے زائد ہو، یا  ایک  65
ہو   64-60ریجنڻس امتحان میں سکور 

-60ریجنڻس میں سکور ELAاور  
ہو جس کے لیے اپیل ضلع کی  64

طرف سے منظور کی گئی ہو اور اس  
امتحانات کے ساتھ ساتھ باقی ریجنڻس 

 †یا اس سے زائد ہو65میں  سکور 

 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
 مالحظہ فرمائیں) 1(پچھلی جانب موجود نوٹ 

 یا1
CDOS 

65  
ریجنڻس امتحان  
 کی صورت میں

یا  1
CDOS 

 یا 1
CDOS 

 یا  1
CDOS 

 *^55 
ریجنڻس امتحان کی  

 صورت میں  
یا  1

CDOS 

 اطالق نہیں ہوتا اطالق نہیں ہوتا اطالق نہیں ہوتا بطور تالفی حفاظتی جال 

کسی بھی ضروری ریجنڻس امتحان 
-45اور ریاضی کے)  ELA(ماسوائے 

سکور کی تالفی کسی دوسرے  54
ریاضی   ELAریجنڻس امتحان بشمول 

یا اِس سے زائد سکور کے  65کے 
 ذریعے کی جاسکتی ہے۔  

 اطالق نہیں ہوتا

 

 

 ایڈوانسڈ ڈیزیگنیشن کاحامل ریجنڻس ڈپلومہ 
 

 وه طالبعلم جوایڈوانسڈ ڈیزگنیشن کا حامل ریجنڻس ڈپلومہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے الزم ہے کہ وه:  
 ۔ریجنڻس ڈپلومہ کے لیے  کریڈٹ اور جانچ کی شرائط پوری کریں؛ اور  

 ۔دو اضافی ریجنڻس امتحانات یا ریاضی کے لیے محکمہ کی طرف سے منظور شده متبادل امتحان پاس کرے؛ اور 
 ۔ایک اضافی ریجنڻس امتحان یا سائنس کے لیے محکمہ کی طرف سے منظور شده امتحان پاس کرے 

۔وه طالب علم جو ایڈوانسڈ ڈیزگنیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں کم ازکم ایک ریجنڻس امتحان یا دونوں سائنسوں (ایک الئف اور   
 اور ایک فزیکل) کے لیے محکمہ کے منظور شده امتحانات پاس کرے؛ 

 ۔ایک ترتیب  مکمل کرے:  
 میں دو اضافی کریڈٹ یونٹ حاصل کرے اور مقامی طور پر تیار کرده:  World Languages۔

o World Languages  کے لیے چیک پوائنٹB 
o   آرڻس میں ایک منفرد پانچ یونٹ ترتیب مکمل کریں، یا 
o CTE ۔ںی مکمل کر بیپر مشتمل ترت ونٹی5 ںیم 
 

 

 ڈیزگنیشن کے لیے جانچ کا اشتراک ایڈوانسڈ 
 

ریاضی، 3، عالمی تاریخ اور جغرافیہ، تاریخِ امریکہ اور حکومت، ELA روایتی اشتراک
 جانچیں 8 =فزیکل سائنس)1الئف سائنس، 1سائنس ( 2

 کے عالوه)  STEMپاتھ وے  اِشتراک (
 

ELA ،1 ،1فزیکل سائنس)، 1الئف سائنس، 1سائنس ( 2ریاضی، 3معاشرتی علوم 
 جانچیں۔  8پاتھ وے) یا +( 7 =پاتھ وے (سائنس یا ریاضی کے عالوه)

STEM (ریاضی) پاتھ وے اشتراک ELA ،1 ،الئف سائنس، کم ازکم  1سائنس (کم ازکم 3، ‡ریاضی 4معاشرتی علوم
 جانچیں 8 =فزیکل سائنس)1

STEM (سائنس) پاتھ وے اشتراک ELA ،1 ،الئف سائنس، کم ازکم  1سائنس (کم ازکم 3ریاضی، 3معاشرتی علوم
 جانچیں 8 =فزیکل سائنس)1

 
 

معذور طالب علموں   New York State Diploma/Credential Requirements :کتا ہے۔ حوالے کے لیے  سکور کی اپیل کرسکتا ہے اور لوکل ڈپلومہ میں گریجوایشن حاصل کرس54اور 52ایک معذور طالب علم   کسی بھی شعبہ میں دو   تک ریجنڻس امتحانات میں *
  کے لیے لوکل ڈپلومہ مالحظہ فرمائیں۔

 Appeals, Safety Nets, and Superintendent Determination.نیشن کا اہل ہوسکتا ہے۔ حوالہ کے لیے مالحظہ فرمائیں:   اگر معذوری کا شکار طالب علم کسی بھی ریجنٹ امتحان میں پاسنگ مارکس حاصل نہیں  کرپاتا تو وه لوکل ڈپلومہ کے لیے سپرانڻنڈنٹ ڈیڻرمی^
 Englishاورجب انہوں نےدوسری بار ڻیسٹ دیا تو انہیں   یا اس کے بعد امریکہ میں داخل ہوئے 9سکور کے اپیل کرنے والے افراد  صرف اس صورت میں اس کے اہل ہوں گے اگر وه  گریڈ 55-59ریجنڻس امتحان میں  ELAانگریزی زبان سیکھنے والے افراد  †

Language Learner   :کے زمرے میں رکھا گیا تھا۔ حوالہ کے لیے مالحظہ فرمائیں. New York State Diploma/Credential Requirements انگریزی زبان سیکھنے والوں کے لیے لوکل ڈپلومہ 
   سے منتخب کیا جاسکتا ہے۔ Department Approved Alternative Examinations  ریاضی کا چوتھا امتحان فہرست  ‡

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.p12.nysed.gov/assessment/hsgen/archive/list.pdf
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