New York State
Seal of Biliteracy
)(NYSSB

 NYSSBکیا ہے؟
نیو یارک اسٹیٹ سیل آف بائی لٹریسی ( ))NYSSB) the New York State Seal of Biliteracyایک ایوارڈ ہے جو ہائی
اعلی مہارت کا مظاہرہ
اسکول کے فارغ التحصیل افراد کو دیا جاتا ہے جنہوں نے انگریزی اور ایک یا زیادہ عالمی زبانوں میں
ٰ
کیا ہے۔  NYSSBزبانوں کے مطالعہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے ،تنوع اور دنیا کے لوگوں کو ثقافتوں پر مقام کی اہمیت دیتا
ہے ،اور یونیورسٹیوں اور مستقبل کے آجروں کو ہمارے طلباء کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتا ہے۔

 NYSSBطلباء کو کس طرح فائدہ پہنچاتا ہے؟
 NYSSBآج کی دنیا میں ایک سے زیادہ زبانیں بولنے کے قابلیت کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ
طلباء کی محنت کو نمایاں کرتا ہے ،انہیں اپنی گھریلو زبان کو برقرار رکھنے ،اور اسکول میں
رہتے ہوئے زبان کا مطالعہ جاری رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ بائی لٹریسی کا اعتراف ان طلباء
کے لیے ہائی اسکول ٹرانسکرپٹ اور ڈپلومہ کا حصہ بن جاتی ہے اور مستقبل کے آجروں اور
کالجوں کو ان مہارتوں سے آگاہ کرتی ہے جو طلباء کے پاس ہیں۔ Leadwithlanguages.org
کے مطابق دو یا دو سے زیادہ زبانوں میں مہارتوں کو فروغ دینے سے بہت سے مواقع پیدا ہو
سکتے ہیں جن میں مالزمتوں ،سفر اور دیگر ثقافتوں کو سمجھنے کے لئے مسابقتی فائدہ شامل
ہے۔  NYSSBکے تمام فارغ التحصیل افراد کو اپنے ڈپلومہ کے ساتھ منسلک ایک سرکاری سیل،
گریجویشن کے وقت پہننے کے لیے ایک تمغہ ملے گا اور وہ نیویارک اسٹیٹ ایجوکیشن
ڈیپارٹمنٹ سے ایک سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

وائٹ پلینز ہائی اسکول سے
تصویر

کون  NYSSBحاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟
 NYSSBکی پیش کردہ شعبہ میں کوئی بھی طالب علم جو انگریزی اور کم از کم ایک عالمی زبان میں مہارت رکھتا ہے اور /یا اس
کا مطالعہ کر رہا ہے وہ یہ ایوارڈ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس میں وہ طلباء شامل ہیں جو گھر میں انگریزی کے
عالوہ کوئی دوسری زبان بولتے ہیں اور وہ لوگ جو ہائی اسکول میں عالمی زبان پڑھ رہے ہیں۔

طلباء کو  NYSSBحاصل کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
 NYSSBحاصل کرنے کے بہت سے راستے ہیں۔ طلباء کو انگریزی میں تین ) )3پوائنٹس اور ایک یا ایک سے زیادہ عالمی زبانوں
میں تین ) )3پوائنٹس حاصل کر مہارت کی مطلوبہ سطح کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔ طلباء انگریزی یا عالمی زبان کے کورسز میں 58
فیصد یا اس سے بہتر حاصل کرکے ،قومی امتحانات پر ایک مقررہ اسکور حاصل کرکے اور انگریزی اور /یا عالمی زبان میں ایک
پروجیکٹ مکمل اور پیش کرکے  NYSSBکے لئے پوائنٹس حاصل کرسکتے ہیں۔

میں  NYSSBپر مزید معلومات کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟
اپنے اسکول میں  NYSSBپروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ،اپنے اسکول کے کونسلر یا اپنے انگریزی کے استاد سے
بات کریں۔ آپ  NYSSBویب سائٹ پر یا ای میل ) )nyssb@nysed.govیا فون ) )805...3..818کے ذریعے ہمارے دفتر سے
رابطہ کر کے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔
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