
 
  

 دفتر بورڈ آف ریجنڻس
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 رہنما سواالت 5کے حوالے سے اقدامات (منصوبہ بندی) کا جائزه ؛   ریاست نیویار ک میں گریجوایشن
  

 ہم طالب علموں سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وه گریجوایشن سے پہلے کیا جانتے ہوں اور کیا کرنے کے قابل ہوں؟  .1
 درج ذیل کو مِد نظر رکھیں:  

 اپنے نصاب سے متعلق علم اور مہارتیں یعنی مواد •
 سماجی جذباتی ِعلم اور مہارتیں •
 شہری امور سے متعلق تیاری کا علم اور مہارتیں •
 تنوع کا احترام کریں اور مساوات اور شمولیت (ادخال) کے بارے میں سمجھ بوجھ پیدا کریں۔   •
ویں صدی کی تصویر اور دیگر مہارتیں:  گریجوایڻس کے زندگی بھر سیکھنے  21 /ایک فارغ التحصیل (گریجو ایٹ) طالب علم  •

 ذہنیت کی ضرورت ہوتی ہے ؟  اور مثبت کردار ادا کرنے کے لیے کون سی مہارتیں،  رغبت (جھکاؤ) اور
o  یعنی  ہمدردی، بات چیت، اشتراک، سنجیده سوچ، مسائل حل کرنا، اپنے آپ کو تحریک دینا، مختلف پہلوؤں سے تاریخ

اور موجوده واقعات کو دیکھنے اور سمجھنے کی صالحیت اور مساوات کے حامل ذہن کے ساتھ مسائل کو نمڻانے کی  
 صالحیت۔  

یا چاہتے ہیں کہ وه اس طرح کے علم اور مہارتوں کی کس طرح وضاحت کریں  جب کہ  اس کے ہم طالب علموں سے ک .2
 ساتھ ساتھ وه اپنی ثقافت، زبان اور تجربات  سے فائده اڻھائیں؟ 

 درج ذیل کو مد نظر رکھیں:  

 تجربات کے ذریعے سیکھنا •
 نمونہ جات) /پورٹ فولیوز (کیے گئے کام کی مثالیں  •
 نصابی کام •
 انڻرِشپ /کا م کا تجربہ •
 منصوبہ جات  •
 کمیونڻی سروس  •
جانچ •

 
ہم طالب علموں سے کیا چاہتے ہیں کہ وه اس طرح کے علم اور مہارتوں کی کس طرح وضاحت کریں  جب کہ  اس کے  .3

  اڻھائیں؟ساتھ ساتھ وه اپنی ثقافت، زبان اور تجربات  سے فائده 
کامیابی کا اندازه  کس طرح ہماری  خصوصی آبادی جیسا کہ معذور طلبا اور انگریزی سیکھنے والے افراد  کی مہارتوں   .4

 اور ِعلم کی بہتر انداز میں عکاسی کرتا ہے؟ 
 ذیل کو مد نظر رکھیں:  

علموں کے لیے دستیاب بنائے جانے چاہیئں یا نہیں، اور اس چیز کو زیر غور الئیں کہ آیا جانچ کے متبادل اقدامات خصوصی طالب 
 اگر ہاں تو ان کی کون سی اقسام ہونی چاہیئں؟  مثالوں میں درج ذیل شامل ہیں: منصوبہ جات (پراجیکڻس، پورٹ فولیوز وغیره)

کالج، کیریئر اور شہری  کورس یا امتحانات میں ایسی کیا چیز شامل کی جائے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ تمام طالب علم۔ 5
 امور کے لیے تیار ہیں؟  

 ذیل کو مد نظر رکھیں:  
مطالعہ کرنا ثانوی /اور معاشرتی علوم کے امتحانات پا س کرنے کے لیے  تعلیم حاصل کرنا ELAکس طرح ریاضی، سائنس، 

 تعلیم کے بعد کے آپشنز کے لیے تیاری کی  نشاندہی کرتا ہے جیسا کہ: 
 دو یا چار سال کالج  •
 کیریئر سرڻیفکیٹ تربیتی پروگرامز •
 انڻری لیول (ابتدائی) مالزمت  •
 فوج میں خدمات  •
 شہری امور میں شمولیت  •
 دیگر مواقع •
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