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ہائی سکول کے عزیز طلباء:

پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز )PWCS( میں ہم آپ کی ہائی سکول کی کامیابی اور 
سیکنڈری کے بعد ایک اہم انتخاب کی پیش رفت پر کاربند ہیں۔ آپ کی تعلیم پر پوری 
توجہ کے ساتھ، ہم آپ کو ایسے مفید اور مرصوف کن تجربات فراہم کرتے ہیں جن پر 

مستقبل کے یہ فیصلے لئے جا سکے۔ بہت سارے نئے کورس تیار کئے گئے ہیں
تا کہ آپ کو مختلف اقسام کے کیریرئ کے میدان کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کیا جائے۔ 

متعدد ایڈوانسڈ پلیسمنٹ )داخلہ( انٹرنیشنل بیکیولیٹ، کمیرج اور دوہرہ داخلہ کی 
پیشکش کے ذریعہ کالج کریڈٹ حاصل کرنے کے انتخابات بھی دستیاب ہیں۔ ہم نے 

ایک ایسا ماحول تیار کیا ہے جہاں آپ اپنی صالحیتوں کے بارے میں معلومات حاصل 
کریں گے، اس بارے میں جانیں گے کہ کیسے ذاتی قوت کیریرئ کے مواقع سے جڑتی 

ہے اور ہائی اسکول کے بعد کی دنیا میں کامیاب پیش رفت کے لئے کس طرح کی تیاری 
کی رضورت ہے۔

"20-2019 ہائی سکول کورس کیٹالگ" آپ کو دستیاب کورسز اور سپورٹ رسوسز کے 
بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے اور پورے سکول سال کے درمیان آپ کے لئے وسائل 

کا کام کرتا ہے۔ ایک ایسی فوری حوالہ گائیڈ شامل ہے جس میں گریڈ لیول کے ساتھ 
کورس کی فہرست موجود ہے اور وہ تفصیالت کی خاطر "کیٹالگ" میں جانے کے لئے 

صفحہ منرب کی معلومات فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو "کیٹالگ" کو آپ سکول 
کی ویب سائٹ pwcs.edu پر بھی مالحظہ کر سکتے ہیں۔ براہ مہربانی، اپنے اہل خانہ 

کے ساتھ مل کر "کیٹالگ" کا احتیاط سے جائزہ لیں۔ یہ آپ کے اگلے تعلیمی سال 
کیلیئے کورسز منتخب کرنے کے عمل کو رشوع کرے گا اور آپ کے ذاتی مقاصد کو پورا 

کرنے میں مدد کرے گا۔

ہامرے PWCS کونسلرز، اساتذہ، اور انتظامیہ کے اہلکار اس بات کو یقینی بنانے کے 
لئے آپ کی مدد کریں گے کہ  گریجویشن کی رشائط کو پورا کرنے میں آپ کامیاب 

رہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ 20-2019 کا تعلیمی پروگرام آپ کی دلچسپی 
اور رضوریات کے مطابق ہو۔

مخلص،

STEVEN L. WALTS
سپرنٹنڈنٹ برائے سکولز
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تسلیامت

ڈپارٹمنٹ آف سٹوڈنٹ لرننگ و اکاونٹیبلٹی
Rita E. Goss – ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ

سٹوڈنٹ لرنگ
Kenneth Bassett، ڈائریکٹر

Ed Stephenson, Ph.D، سپروائزر – آرٹ، موسیقی، تھیٹر اور ڈانس

Douglas Wright, سپروائزر – کیریرئ اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن

Kelly Gardner، سپروائزر – طالبعلم/طالبہ کی رسگرمیاں

Emily Utter، سپروائزر برائے ہیلتھ، فزیکل اینڈ ڈرائیور ایجوکیشن اور سٹوڈنٹ

Jeff Girvan، سپروائزر – تاریخ اور سامجی سائنس

Roberta Apostolakis, Ed.D، سپروائزر– فنون زبان

Schenell Agee، سپروائزر– الئربیری میڈیا پروگرام و تحقیق

Amy Hickey، سپروائزر– ریاضی

Cheryl Hinzman، قائم مقام سپروائزر – سائنس

Carol Bass، سپروائزر– عاملی زبانیں

Jim Mudd, Ph.D، سپروائزر– گفٹڈ ایجوکیشن و سپیشل پروگرامز

سٹوڈنٹ رسوسز
Carolyn Custard، ڈائریکٹر

Rebekah Schlatter، سپروائزر– سیکنڈری کونسلنگ اینڈ سٹوڈنٹ سپورٹ رسوسز

سٹوڈنٹ میجنمنٹ و الٹرنیٹو پروگرامز
Dara Harris، ڈائریکٹر 

خالی آسامی، کوآڈینیٹر – ورچوئل ہائی سکول

خصوصی تعلیم
Michelle Roper, Ph.D، ڈائریکٹر

انگریزی سیکھنے والوں کیلیئے پروگرام اور خدمات
Lynmara Colón، ڈائریکٹر

Steven L. Walts, Ed.D

سپرنٹنڈنٹ برائے سکولز

Keith A. Imon

ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ

Rita E. Goss

ايسوسی ايٹ سپرنڻنڈنٹ برائے

 سڻوڈنٹ لرننگ و اکاؤنڻيبلڻی

William G. Bixby

ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ 

برائے مڈل سکول

Michael A. Mulgrew

ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ

برائے ہائی سکول

اس گائیڈ کے مکمل مندرجات آن الئن pwcs.edu پر students اور پھر  

 High School Course Catalog کو منتخب کرنے پر دستیاب ہیں۔
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عاملی سطح کی سکول ڈویژن کے ہائی سکول پروگرام سے فائدہ اٹھائیں
ہائی سکول میں جانا طلباء اور ان کے اہل خانہ کیلیئے بہت دلچسپ اور چیلنجنگ ہے۔ انتخاب کے قابل بہت سے راستے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے بےشامر 

رشائط ہیں۔ پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز میں، ہامرا یقین ہے کہ متام طلباء کو ہامرے عاملی سطح کے نصاب کی بنیاد پر سخت ترین تعلیمی تجربہ ہونا چاہیئے 

جس کی بنیاد اس پر ہے کہ طلباء گھر، ہامری کمیونٹی اور سکول میں کی  سیکھتے ہیں۔ ہائی سکول کا تجربہ طلباء کو مستقبل کے روزگار کی تیاری کے لیے کالج اور 

یونیورسٹی سطح پر مزید تعلیم اور ہامری مقامی، قومی اور عاملی کمیونٹی میں پراثر شہری بننے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ اعلٰی معیار کے ڈپلومہ اختیارات، خصوصی 

پروگرامز کی ایک وسیع چناؤ، مطلوبہ کلیدی کورس کام، اختیاری پیشکشوں کے ایک سلسلہ، اور کریڈٹ حاصل کرنے کے غیر روایتی اختیارات پر مشتمل ہے۔ جبکہ 

ہامرے تعلیمی پروگرام ہامرے ہائی اسکول پروگراموں کا نچوڑ ہیِں، یہ بھی اہم ہے کہ ہامرے متام ہائی اسکولز میں عمدہ غیرنصابی رسگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع 

سے فائدہ اٹھایا جائے۔

میں کہاں سے رشوع کروں؟

جو ڈپلومہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے منتخب کریں۔ نویں گریڈ میں 

جانے والے طلباء کو پر زور تاکید کی جاتی ہے کہ ایڈوانس ڈپلوما لینے پر 

غور کریں تاکہ اپنے ہائی سکول کے کیریرئ کے عمل میں بہت سے اچھے 

انتخابات برقرار رکھ سکتے ہیں۔ سکول کی مشاورتی خدمات گھرانوں کے لیے 

باقاعدہ مواقع فراہم کرتی ہے کہ وہ ڈپلومہ رضوریات کی طرف طالبعلم/

طالبہ کی پیش قدمی کی جانچ کر سکیں اور منتخب شدہ ڈپلومہ کی قسم 

کے لیے موافقت اختیار کر سکیں۔ پرنس ولیئم کاونٹی کے متام پبلک سکول 

مختلف دلچسپیاں اور رضوریات رکھنے والے طلباء کی رضوریات کو پورا کرنے 

کے لیے ڈپلومہ جات اور اسناد فراہم کرتے ہیں۔ 

کورس وضاحت کی اس فہرست کا مقصد پرنس ولیئم  کاؤنٹی پبلک سکولز کے 

ہائی سکولوں کے گریڈ 9 سے 12 میں کورسز میں پڑھائی جانے والی عمومی 

اصطالحوں کو بیان کرنا ہے۔ طلباء کو اس کورس کی فہرست کو پڑھنا چاہیے 

اور اپنے انفرادی تعلیمی پروگرام کی منصوبہ بندی کے لیے اپنے گھرانے، 

سکول مشیروں، اور اساتذہ سے مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ ہر طالبعلم/طالبہ 

اور اہل خانہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایڈونسڈ 

مطالعہ جات ڈپلومہ یا معیاری ڈپلومہ کی رشائط پوری ہوں۔ گریجویشن 

رشائط اس بنیاد پر ہے جس سال آپ کا طفل مکتب پہلی مرتبہ گریڈ نہم میں 

 داخل ہوا ہے۔ سکول کونسلر امتحان کے منربوں اور سابقہ کامیابیوں کے

ریکارڈ کا جائزہ لے کر اور حالیہ دلچسپیوں اور طویل مدتی مقاصد پر 

بحث کر کے منصوبہ بندی میں مدد کر سکتے ہیں۔ سکول کونسلر کے پاس 

مختلف تربیتی پروگرامز، سکولوں، کالجز، یونیورسٹیوں اور مالزمت کے مواقع 

کی تازہ  ترین معلومات بھی ہوتی ہیں۔ سکول کونسلر طلباء کے ساتھ ہر سال 

گریجویشن رشائط کا جائزہ لیتے ہیں، اور ہر سکول میں سکول کونسلر آپ کی 

مدد کے لیے دستیاب ہے۔ براہ مہربانی تعلیمی فیصلے کرنے کے لیے سکول 

کونسلر کے ساتھ مل کر کام کریں۔

تعلیمی سال

باقاعدہ تعلیمی سال کم از کم 180 دن کا ہے، جسے دو سمسٹروں میں تقسیم کیا 

گیا ہے۔ کورسز عموماً ایک سال طویل ہوتے ہیں، اور طلباء کامیابی سے مکمل ہونے 

والے ہر کورس کے تعلیمی سال کے اختتام پر ایک حتمی گریڈ اور کریڈٹ کی ایک 

معیاری اکائی حاصل کرتے ہیں۔ تاہم، کچھ کورسز کو انفرادی طور پر رصف ایک 

سمسٹر کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے۔ ایک سمسٹر کورس نصف کریڈٹ، کامیاب 

تکمیل کے بعد حاصل کرتا ہے۔

رجسٹریشن

اگر طلباء داخل ہوئے اور عملہ دستیاب ہوا تو فہرست کیے گئے کورسز کو تعلیمی  

سال 20-2019 کے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ فہرست کیے گئے کورس ان گریڈ 

)گریڈوں( ان درجوں کو ظاہر کرتی ہیں جن میں یہ عموماً کہ کورسز لیے جاتے 

ہیں۔ متام طلباء سے توقع کی جائے گی کہ وہ گریجویشن کے لیے رضوری اور 

ورجینیا تعلیمی بورڈ کے کم از کم معیار کو پورا کرنے کے لیے مطلوبہ جامعتوں  

کے مکمل دن کے شیڈول کی پیروی کرے۔

بیان کیئے جانے والے متام کورس سٹاف اور/یا داخلے کی حدود کی وجہ سے متام 

سکولوں میں پیش نہیں کیے جاتے۔ ایسے حاالت جب وہ کورس پیش نہیں کیا جاتا 

تو سکول کونسلر طلباء اور والدین/رسپرستوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ 

مناسب متبادل کا انتظام کیا جا سکے۔

تعیناتی/ترقی کا طریقہ کار
طلباء کی تدریسی تعیناتی کی سفارش کرنا استاد اور  دیگر پیشہ ورانہ سٹاف 

کی طالبعم/طالبہ کے ساتھ براہ راست ملوث دیگر عملہ کی ذمہ داری ہے۔ تاہم، 

تعیناتی کا حتمی فیصلہ پرنسپل کے پاس ہے۔ ہائی سکول میں ترقی ذیل میں دیے 

گئے رہنام اصولوں پرمبنی ہے:

جن طلباء کو گریڈ 8 سے ترقی دی گئی ہے انہیں گریڈ 9 میں رکھا جائے گا۔	 
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ہائی سکول طلباء کورسز کی بنیاد پر گریجویشن کی طرف پیش قدمی 	 

کرتے ہیں۔ طلباء تعلیمی کارکردگی، تعلیمی رضوریات، گریجویشن 

رشائط، اور حاصل شدہ سابقہ کریڈٹس کی بنیاد پر کورسز لیتے ہیں۔

طلباء کے لئے گریجویشن رشائط وہ ہوں گی جو اس وقت الگو ہوںگی 	 

جب طالبعلم/طالبہ پہلی دفعہ نہم میں داخل ہوا۔

گریڈ 9 تا 12 میں ممربشپ کی رشائط درج ذیل ہیں:

گریڈ میں تعیناتی
نواں گریڈ: آٹھویں گریڈ کی کامیاب تکمیل۔

دسواں گریڈ: کریڈٹ کے پانچ یونٹ، جن میں سے تین الزمی طور پر مطلوبہ 

کورسز میں سے ہوں۔

گیارھواں گریڈ: کریڈٹ کے گیارہ یونٹ، جن میں سے چھ الزمی طور پر 

مطلوبہ کورسز میں سے ہوں۔

بارہواں گریڈ: کریڈٹ کے سولہ یونٹ، جن میں سے نو الزمی طور پر مطلوبہ 

کورسز میں سے ہوں۔

بارویں گریڈ کے طالبعلم/طالبہ کے طور پر جانے جانے کیلیئے رضوری 

ہے کہ طالبعلم/طالبہ ایسے پروگرام آف سٹڈیز میں ہو جو اسے اس سینرئ 

سال کے جون تک یا سینرئ سال کے بعد گرما کے سکول کے اختتام تک 

گریجوئیشن کیلیئے کریڈٹ کے کم از کم معیاری یونٹ یا کریڈٹ کے 

مصدقہ یونٹ دالنے کے قابل ہو۔ متام متبادل پروگراموں کیلیئے اس ہائی 

سکول کے پرنسپل کی اجازت کی رضورت ہے جہاں سے طالبعلم/طالبہ 

گریجویشن کرے گا/گی۔

کورس کے تقاضے 
متام طلبا، ان کے منتخب شدہ ڈپلومہ کی قسم یا خصوصی پروگرام کے قطع 

نظر، بنیادی جامعتیں ریاضی، سائنس، سامجی علوم، انگریزی/ فنون زبان، 

جسامنی تعلیم اور دیگر مضامین لیں گے۔ صفحہ منرب 11 تا 13 میں دئے 

گئے چارٹ طلباء کو ان کو ڈپلومہ کی ہر ایک قسم کے لئے درکار کورسز کو 

سمجھنے میں مدد دیں گے۔ بعض خصوصی پروگرام ایسے کورسز کی پیشکش 

کرتے ہیں، جو درکار کالسز کے متبادل ہو سکتے ہیں۔ طلباء اور ان کے گھرانوں 

کو اپنے سکول کونسلر کے ساتھ مل کر اپنے دستیاب کورسز کو تالش کرنا ہو گا۔

خصوصی پروگرام 
خصوصی پروگرام کیریرئ کی کھوج اور مضمون کے توجہ، اور کالج/یونیورسٹی 

پر توجہ دینے کے قابل بناتے ہیں۔ پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز طلباء کے 

لئے وسیع قسم کے اختصاصی پروگراموں کی کھوج لگانےکے عمدہ مواقع فراہم 

کرتے ہیں۔ یہ "خصوصی" پروگرام طلبا کو مختلف تجارتوں کی تعمیر سے لے 

کر ایڈوانسڈ کمپیوٹر سائنس تک کیریرئز کی تفتیش کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ 

ان پروگراموں میں رشکت کرنے والے طلباء تعلیم کے کسی میدان میں اسناد، 

الئننسز، یا دیگر پیشہ ورانہ توثیق نامے حاصل کر سکتے ہیں۔

کیریرئ کی کھوج لگانے اور اپنی دلچسپی والے شعبے پر موکوز تعلیم حاصل 

کرنے کےعالوہ، ہامرے متام ہائی سکولز، کالج بورڈ کے ایڈوانسڈ پلیسمنٹ 

)AP( کورسز، IB، یا کیمرج پروگرام کے ذریعہ کالج کے لئے سخت محنت طلب 

تیاریاں فراہم کرتے ہیں۔ یہ تینوں پروگرام، طلبا کو ہائی سکول میں پڑھنے کے 

دوران تکمیل شدہ کورس کے لئے کالج کریڈٹ حاصل کرنے کے امکانات کی 

پیشکش کرتے ہیں۔ PWCS میں دہرے داخلے اور ابتدائی کالج کورسز بھی 

طلبا کے لئے دستیاب ہیں۔

گھرانے وسیع تر اقسام کے دستیاب اختیارات کی کھوج اپنے قرب و جوار کے 

ہائی سکول پروگرام میں، یا ساالنہ طور پر پورے کاونٹی میں منعقد ہونے 

والےہامرے خصوصی پروگرام کے میلوں اور معلوماتی شاموں میں پیش کئے 

جانے والے کئی ایک اختیارات میں سے کسی ایک پر غور کر سکتے ہیں۔ اپنی 

خصوصی دلچسپی والے پروگراموں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے 

کے لئے آپ کسی بھی ہائی سکول کے کاونسلنگ دفرت سے رابطہ کر سکتے 

ہیں۔ تبادلہ کی پالیسیوں اور درخواستوں کی آخری تاریخوں کے سلسلہ میں 

معلومات کے لئے pwcs.edu پر پرنس ولیئم کاونٹی پبلک اسکولز کی ویب 

سائٹ کا رضور دورہ کریں۔

اختیاری مضامین
کورس کورسز کے تقاضوں اور اختصاصی پروگراموں کے عالوہ، متام پرنس ولیئم 

کاونٹی ہائی سکولز اختیاری کورس کےاختیارات کی پیشکش کرتے ہیں، جو 

نصاب کو وسیع اور سیر حاصل بناتے ہیں اور طلبا کو چلینج کرتے ہیں۔ طلباء 

اپنی دلچسپیوں کی مطابقت کے لئےان اختیارات کو اپنے تعلیمی تجربہ کو 

ترتیب دینے کے لئےمنتخب کر سکتے ہیں۔ چند مثالیں: ایڈوانسڈ فزیکل 

ایجوکیشن، صحافت، تھیٹر، جغرافیہ، فلکیات، بین االقوامی تعلقات اور بہت  

کچھ۔ اپنے سکول میں دستیاب پیشکشوں کے بارے میں مزید جاننے کے لئے 

اپنے سکول کونسلر کے ساتھ گفتگو کریں۔
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کریڈٹ حاصل کرنے کے طریقے
روایتی کمرۂ جامعت

طلباء کی ایک وسیع اکرثیت پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز کو روایتی کالس روم کے ماحول میں آزماتی ہے، جس میں ہامرے عاملی معیار کے اساتذہ کے ساتھ باملشافہ 
اشرتاک کے نتیجے میں تعلیم کی مضبوط تعمیر عمل میں آتی ہے۔ کالس روم کا ماحول طلباء کے تعامل کے لئے بہت ہی زبردست امکانات فراہم کرتا ہے۔ یہ اپنے ہم 

جامعتوں کے ساتھ پورے تعلیمی سال کے دوران زندگی بھر کی دوستی پیدا کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔

ورچوئل )گھر پر رہ کر کمپیوٹر کے ذریعے تعلیم( کورسز
ٹیکنالوجی میں ارتقاء کے ساتھ ساتھ ہامرے تعلیمی آالت اور مواقعوں میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ طلباء کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد کالس روم کے باملشافہ تجربہ کے 

متبادالت کو گھر بیٹھے سیکھنے کے مواقع کے ذریعہ تالش کر رہی ہے۔ 

PWCS کا ورچوئل ]گھر پر رہ کر کمپیوٹر کے ذریعے 

تعلیم[ ہائی سکول

پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز ہامرے ورچوئل ہائی 
سکول کے ذریعہ آن الئن سکولنگ میں ایک قائدانہ 

حیثیت رکھتا ہے۔ PWCS ورچوئل ہائی سکول آن 
الئن سکول کی تحریک کی قیادت کو ایک زیادہ 

آزادانہ سیکھنے کے ماحول سے تحریک پانے والے 
اور اپنے کورس ورک کو ترتیب دینے اور وقت کو 
صحیح طور پر استعامل کرنے کی صالحیت رکھنے 

والے طلبا کو آگےبڑھانے والے کورسزکی فراہمی 
کے اپنےایک دہائی کے تجربہ کے ساتھ جاری رکھے 

ہوئے ہے۔ PWCS ورچوئل ہائی سکول کا آن الئن 

تجربہ واقعی طور پر ایک عاملی سطح کا حامل ہے۔ 
ہامرے کورسز لینے والے طلبا کے لئے بہت ہی ماہر، 

مستند، پرنس ولیئم کاونٹی اساتذہ اپنی کالسزلیتے 
ہیں۔ کورسز میں ایک وسیع تر اقسام کے جدید ترین 
میڈیا، کورس منیجمنٹ اور اشرتاکی ٹولز شامل ہیں۔ 

PWCS ورچوئل ہائی اسکول، گریجویشن کے تقاضوں 
کی تکمیل کو آگے بڑھانے، کریڈٹس کی یازیافتگی، 

اورمتوازن تعلیمی اورغیر نصابی مواقع کے لئے طلباء 
کے لئے آن الئن کورسز لینے کے مواقع کی پیشکش 

کرتے ہیں۔ سوائے باملشافہ تدریس کے، یہ کورسز 
کمپیوٹر کے ذریعہ پہنچائے جاتے ہیں، اور کورس 

ورک کو اسکول کے عالوہ اوقات میں انجام دیا جاتا 
ہے۔ طلباٗ کو ٹیلیفون اور مواصالتی ٹولز کے ذریعہ 
کورس ڈیلوری پلیٹ فارم کے اندر جیسے ای - میل 
اور انسٹنٹ مسیجنگ کے ذریعہ اپنے اساتذہ تک 

راست رسائی حاصل ہوتی ہے۔

حاالنکہ آن الئن کورس ورک کے لئےمشموالت اور 
تقاضے اس کے روایتی کالس روم جیسے ہی ہیں، تاہم 

آن الئن کورسز کےلئے روایتی باملشافہ کورسز سے 
مختلف مہارتوں، اورسیکھنے کے طریقہ کی رضورت 

ہوتی ہے۔ مثالً آن الئن کورس کے لئے داخلہ لینے 
والے طلباء اپنے" کالس کے وقت" کو متعین کرنے کے 

لئے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ آن الئن طلبا کو زیادہ 
توجہ دینا چاہیے اور ان کو نظم و ضبط کا پابند ہونا 

چاہیے۔ آن الئن لرننگ کی نوعیت کے بارے میں 
معلومات، رضوری کمپیوٹر آالت، اخراجات، اور اس 
موقع کے دیگر پہلوؤں کو ورچوئل ہائی سکول کے 

ویب صفحہ virtualhs.pwcs.eduپر مالحظہ کیا جا 
سکتا ہے۔

کسی بھی سکول میں پیشکش کئے جانے والے کورسز 
درکار داخلوں، الئق اور توثیق کرنے والے تدریسی 

عملہ کی دستیابی پر منحرص ہے۔ 

ورچوئل کورسز کے اختیارات میں دلچسپی رکھنے 
والے طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنے اسکول کونسلر یا 

ورچوئل ہائی سکول سے رجوع کریں۔ رابطہ کی 

معلومات پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز کی ویب 

سائٹ pwcs.edu پر دستیاب ہیں۔

ورچوئل ورجینیا:

ورچوئل ورجینیا کا پروگرام، ورجینیا کا محکمہ تعلیم 

فراہم کرتا ہے، جو اس پورے دولت مشرتکہ میں طلباٗء 

کو آن الئن کورسز فراہم کرتا ہے۔ طلباء ایسے کورسز 
میں داخلہ لے سکتے ہیں جو اپنے ریگولر سکول کے 
دن میں لینے کے اہل نہیں ہو سکتے یا اپنے سکولوں 

میں موجودہ طور پر غیر دستیاب کورسز سے استفادہ 
نہیں کر سکتے۔ 

حاالنکہ طلباء ورچوئل ورجینیا پروگرام کے ذریعہ 
ہائی اسکول کریڈٹ حاصل کر سکتے ہیں، پرنس ولیئم 

کاونٹی پبلک سکولز کے طلباء کے لئے ایک سال 
میں 7 کریڈٹ کی حد سے زیادہ ورچوئل ورجینیا 
کریڈٹ حاصل نہیں کر سکتے۔ گورنر سکول مبقام 

Innovation Park اور پری گورنر سکول پروگرام میں 
پڑھنے والے طلباء کے لئے اس سلسلہ میں استثنا 

حاصل کیا جا سکتا ہے۔ IB ڈپلومہ والے طلباء جن کو 
مخصوص کورس ورک کی رضورت ہے وہ اپنے شیڈول 
 IB کو بڑھانے کی اجازت کی درخواست کیلیئے اپنے

ڈپلومہ کوآرڈینیٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 

چند کورسز کے لئے ٹیوشن کی رضورت ہوتی ہے، 
ابتدائی کالج اسکالرز پروگرام میں رشکت کرنے والے 
طلباء کے AP کورس کی ٹیوشن کی کفالت ورجینیا 
محکمہ تعلیم کے ذریعہ کی جاتی ہے AP امتحان 
لینے کا منصوبہ بنانے والے طلباء کو AP امتحانی 
فیس ادا کرنا ہوگا۔ جن طلباء نےورچوئل ورجینیا 

کورس میں داخلہ لیا ہو اور اس کورس کے رشوع ہونے 
کے بعد اس کو چھوڑ دینے والے طلباء پر 75 ڈالر کی 
فیس عائد کی جائے گی۔ آن الئن کالسز میں کامیاب 

ہونے والے طلباء عمومی طور پر ٹیکنالوجی کے 
استعامل میں ماہر ہوتے ہیں، وہ نظم وضط کے پابند 

ہوتے ہیں، ان کے اندر اچھی مواصالتی )پڑھنے اور 
لکھنےکی( مہارتیں پائی جاتی ہے، اور ان میں آن الئن 

کورس کے ماحول ٰمن دورسوں کے ساتھ تعامل کرنے 
کی دلچسپی پائی جاتی ہے۔ ورچوئل ورجینیا مواقع 

کے بارے میں مزید جاننے کے لئے، براِہ کرم اپنے 

سکول کونسلر سے رابطہ کریں۔ 

شبینہ سکول
شام کے وقت ایک محدود تعداد میں کورسز دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ کورسز گریجویشن کے لئےسب سے زیادہ اہم کورسز ہیں۔ کورس کی دستیابی درکار داخلوں کی 

مطابقت پر مبنی ہے۔ آپ کے سکول کونسلر نائٹ سکول پروگرام کے بارے میں مزید معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ 
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سمر سکول
ہامرے موسم گرما کے دوران بھی بعض کورسز کی پیشکش کرتے ہیں۔ سمر سکول 

پروگرام طلباء کواپنے تعلیمی سال کو مزید اختیاری پروگراموں کے لئے آزاد کرنے 
کے لئے درکار کورس ورک کی تکمیل کو آگے بڑھانے اور ایڈوانسڈ تعلیمی کورس 

ورک پر توجہ دینے میں مدد دیتا ہے۔ دیگر طلباء سمر سکول پروگرام کو اپنے 
ایسے کورس ورک کو دوبارہ لینے کے لئے استعامل کرتے ہیں، جو پچھلے سال کے 
دوران ان کے لئے مشکل ثابت ہوئے تھے۔ سمر کورس ورک کی کھوج لگانے میں 
دلچسپی رکھنے والے طلباء کو چاہیے کہ وہ مزید تفصیالت کے لئے اپنے سکول 
کونسلر سے رابطہ کریں۔ اختتاِم کورس کے SOL ٹسٹ کی رضورت والے سمر 

سکول کورس لینے والے متام طلباء کو سمر سکول کے دوران SOL ٹیسٹ کا وقت 
متعین کرنا ہوگا، ااّل یہ کہ انہوں نے اس ٹسٹ کو پہلے ہی کامیاب کیا ہو۔ جن 

طلباء نے اسٹیٹ تشخیص کو کامیاب نہیں کیا ہے، ان کو دستیاب سمر ریمیڈیشن 
پروگرام میں رشکت کرنا پڑ سکتا ہے۔ پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکول کے ان طلبا 

کے تعاون کے لئے جو سٹینڈرڈ آف لرننگ کے توثیق شدہ ڈپلومہ کی کسوٹی 
کی مطابقت کرتے ہیں، ایک اختیار سمرٹیوٹرنگ پروگرام کو فراہم کیا جاتا ہے۔       

رضا کارانہ پروگرام ان طلباء کے لئے دستیاب ہے، جنہوں نے اپنی کالس روم 

کی تعلیم کو کامیاب کر کے کارنیگی کریڈٹ حاصل کیا ہے، لیکن اس کے مامثل 
اختتام کورس کے SOL ٹیسٹ میں ناکامی کی بنا پر توثیق شدہ کریڈٹ حاصل 

نہیں کیا۔ ایسے سمر سکول کورسز جو پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکول میں نہیں 
لئے گئے تھے، ان کیلئے ریگولیشن کے تقاضوں کو پورا کرنا الزمی ہے۔ مزید 

معلومات کیلئے اپنے سکول کونسلر سے مالقات کیجئے۔ 

کریڈٹس کی معیاری یونٹ دیئے جانے کے متبادل طریقے 
کچھ صورتحال میں، موجودہ داخل طلباء کیلیئے رضوری ہے کہ وہ کریڈٹ کے 
یونٹ حاصل کرنے کیلیئے دیگر متبادل کو زیر غور الئیں۔  پرنس ولیئم کاؤنٹی 
پبلک سکول یا ورچوئل ورجینیا پروگرام کے ذریعہ پیش نہیں کئے جانے والے 

ہائی سکول کریڈٹس کی خواہش رکھنے والے طلبا کیلئے الزمی ہے کہ باضابطہ 
درخواست فارم کو مکمل کریں۔ اس کورس کا کریڈٹ رصف اسی صورت میں دیا 

جائے گا جب آفس آف سٹوڈنٹ لرنگ کی طرف سے اس کورس کی پہلے سے 
داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ کریڈٹ کے معیاری یونٹس حاصل کرنے کے 

متبادل طریقوں کے بارے میں مزید جاننے کیلیئے اپنے سکول کونسلر سے رابطہ 
کیجیئے۔ 

عالقائی ایڈوانسڈ تعلیمی سکولز
  Thomas Jeffersonہائی سکول برائے سائنس اور ٹیکنالوجی 

 – ورجینیا ریجنل اکیڈیمک-ائیر گورنرز سکول 
تھامس جیفرسن ہائی اسکول برائے سائنس و ٹیکنالوجی، اپنے چار سالہ 

پروگرام میں پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز کے طلبا کو ایک درخواست 
اور جانچ کے مرحلے کے ذریعہ قبول کرتا ہے۔ دلچسپی رکھنے والے طلباء 

کو مڈل سکول کے نامزد کردہ کونسلر سے معلوماتی پیکٹ حاصل کرنا 
چاہیئے۔ طلباء کو آٹھویں گریڈ کے اختتام تک الجربا 1 مکمل کرنا 

ہے یا پھر Thomas Jefferson  میں داخلہ کیلئے ڈائریکٹر ایڈمشن سے 
تحریری اجازت حاصل کرنی ہے۔ مزید معلومات Thomas Jefferson کے 
https://www.fcps.edu/ داخلہ کے دفرت کے ذریعے 571.423.3370 پر یا

registration/thomas-jefferson-admissionsسے حاصل کریں۔

گورنرز سکول مبقام Innovation Park- ورجینیا ریجنل اکیڈمک ایرئ 
گورنرز سکول

گورنرز سکول مبقام Innovation Park  جارج میسن یونیورسٹی کے تعاون 

سے تین سکول ڈویژن پرنس ولیئم کاؤنٹی، مناسس سٹی، مناسس پارک کا 
سائنس، ٹیکنالوجی، انجینرئنگ، اور ریاضی )STEM(کی تعلیم کے منصوبے 

کا آغاز ہے۔ پروگرام کا تدریسی ڈیزائن حیاتیات، کیمیا اور طبعیات کے 
ریشوں کو ریاضی، انجینرئنگ کے تصورات اور لیبارٹری کی تحقیق میں ضم 

کرتا ہے۔ تحصیل علم کے عمل کے دوران مرکزی توجہ  عملی تحقیق پر 
دی جاتی ہے اور نگرانی کے ساتھ کاروبار، صنعت، حکومت، اور یونیورسٹی 
کی سطح پر مواقعوں کی فراہمی کی جاتی ہے۔ جونیرئ کالسوں میں جانے 

والے طلباء اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے طلباء 
آن الئن درخواست  governors.pwcs.eduسے حاصل کر سکتے ہیں۔ 
 / II درخواست کرنے کے لئےطلباء کو دسویں گریڈ کے اختتام پر الجربا

ٹرگنومیٹری اور حیاتیات I اور کیمیا I دونوں مکمل کرنا ہوں گے۔

متبادل تعلیم 
  Independence Nontraditional School 

)K-12 گریڈز(
Independence غیر روایتی سکول گریڈ 9 تا 12 درجوں کے طلباء کو ایک 

مجموعی تدریسی پروگرام کی پیشکش کرتا ہے، جو 21 ویں صدی میں کامیاب 
بننے کے لئے رضوری قیادت، کیریرئ اور سامجی مہارتوں کو پرنس ولیئم کاؤنٹی 
پبلک سکولز کے موجودہ نصاب کے ساتھ مالتا ہے۔ طلبا کو ایک سخت محنت 

طلب نصاب کے لئے تیار رہنا ہوگا، جو تعلیمی ابھرنے کی قوت، سامجی ذمہ داری 
اور عزت نفس کو فروغ دیتا ہے۔ اخرتاعی تعلیمی ماحول طالب علم کی کامیابی 

میں تقویت دینے کے لئےسیکھنے کے لچکدار مواقع فراہم کرتے ہیں۔ دن اور شام 
کے پروگراموں کی پیشکش کی جاتی ہے۔ عمر سے متعلق مداخلت جو مؤثر اور 
انرث انگیز ترقی پر توجہ دیتی ہے، دورسی زبان کا حصول، اور خصوصی رضوریات 

کو ایک مشتمل طریقہ پر فراہم کیا جات ہے۔

طلباء کی سکول منتظیمین، والدین/ رسپرستان، یا آفس آف اسٹوڈنٹ مینیجمنٹ 
اینڈ  الٹرنیٹو پروگرامز کی طرف سے سفارش کی جاتی ہے ۔ ہر ایک طالب علم کے 

لئے Independence کے عملے، والدین/ رسپرستوں، اور طالبعلم/طالبہ کی 

طرف سے مشرتکہ طور پرمرتب کردہ ایک غیر روایتی تعلیمی منصوبہ اس بات کو 
یقینی بناتا ہےکہ ہر ایک طالبعلم/طالبہ اپنے تعلیمی اور گریجویشن کے اہداف 

کی تکمیل کرے۔ متعدد تدریسی اختیارات اضافی تعلیمی، غیر نصابی اور رسوس 
لرننگ مواقع کی طرف طالب علم کی ہموار تبادلے کے معاونت دیتے ہیں۔

انفرادی طالبعلم/طالبہ کا متبادل تعلیمی منصوبہ )ISAEP(- انفرادی طالب علم 
کا متبادل تعلیمی منصوبہ )ISAEP(، ورجینیا محکمہ تعلیم کے ذریعہ پیشکش کیا 
جانے واال ایک ایسا پروگرام ہے، جو 16 تا 18 سال کی عمر کے طلباء کو جو اسکول 

 )GED( سے ڈراپ آوٹ ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں،عمومی تعلیمی ترقی
کے حصول کی طرف کام کرنے واال موقع فراہم کرتا ہے، پیشہ ورانہ یا کیریرئ 

کی مہارتوں کی ترقی کے لئے کام کرنے واالمنصوبہ ہے۔ سکول کؤنسلنگ دفرت 
کی طرف سے طلبا کوپروگرام کا، والدین/ رسپرستوں کی اجازت کے ساتھ حوالہ 
دیا جانا الزمی ہے، اور اُن کو پروگرام میں داخل ہونے کے لئے درکار کسوٹی کی 

مطابقت کرنا رضوری ہے۔ طلباء کو روایتی ڈپلوما میں بحال رکھنے کے متام طریقہ 
آزماکر ختم ہونے کے بعد ہی طلباء کے لئے ISAEP پرغور کیا جائے گا۔ پروگرام 

کے متعلق مزید معلومات کے لئے سکول کؤنسلنگ دفرت سے رابطہ کریں۔
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A 4 پوائنٹس )90-100( 5 پوائنٹس )90-100( 4.5 پوائنٹس )90-100(

B+ 3.4 پوائنٹس )87-89( 4.4 پوائنٹس )87-89( 3.9 پوائنٹس )87-89(

B 3 پوائنٹس )80-86( 4 پوائنٹس )80-86( 3.5 پوائنٹس )80-86( 

C+ 2.4 پوائنٹس )77-79( 3.4 پوائنٹس )77-79( 2.9 پوائنٹس )77-79(

C 2 پوائنٹس )70-76( 3 پوائنٹس )70-76( 2.5 پوائنٹس )70-76(

D+ 1.4 پوائنٹس )67-69( 1.4 پوائنٹس )67-69( 1.4 پوائنٹس )67-69(

D 1 پوائنٹ )60-66( 1 پوائنٹ )60-66( 1 پوائنٹ )60-66(

F 0 پوائنٹ )59 اور اس سے نیچے( 0 پوائنٹ )59 اور اس سے نیچے( 0 پوائنٹ )59 اور اس سے نیچے(

عمومی معلومات
گریڈ پوائنٹ کی قدر: پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز میں کریڈٹ کے لئے پڑھائے جانے والے متام کورسز کو درج ذیل طور پر گریڈ- پوائنٹ قدریں دی جاتی ہے۔

جب طلباء کامیابی کے ساتھ نویں، دسویں، گیارہویں یا بارہویں گریڈ کورسز کے طور پر نشاندہی کئے جانے والےکورسز کو مکمل کرتے ہیں، تو وہ گریجویشن کے 
لئے کریڈٹ کی معیاری یونٹ حاصل کریں گے۔ ایسے کورسز کو طالبعلم/طالبہ کے ہائی سکول کے GPA کے حساب کے لئے استعامل کیا جائے گا۔ ویٹڈ گریڈ 
پوائنٹس کا استمعال طلباء کی حوصلہ افزائی کے لئے کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے رپورٹ کارڈ میں کم خطرہ لیتے ہوئے زیادہ چیلنج والے کورس لیں۔ طلباء اور ان 

کے اہل خانہ کو معلوم ہونا چاہیئے کہ کالج اور یونیورسٹیاں باقاعدگی سے ویٹیڈ کریڈٹ ہٹاتی رہتی ہیں تاکہ درخواست گذار کی کارکردگی کا سخت کورسوں میں 
موازنہ کیا جا سکے اور ایسا دیگر سکول ڈویژنوں میں ہوتا ہے جہاں ویٹیڈ ]کریڈٹ[ کیلیئے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ 

)نیچے کا پیراگراف مالحظہ فرمائیے( 

مڈل سکول میں ہائی سکول کیلیئے لئے گئے کسی گریڈ کا نکالنا 
ورجینیا میں ایکریڈٹنگ پبلک اسکولوں کے معیار قائم کرنے کے ضوابط، گھرانوں کویہ اختیار فراہم 

کرتے ہیں کہ وہ درخواست دے سکیں کہ طالبعلم/طالبہ کے کارڈ سے درجے نکال دیے گیے ہیں 

جو وہ ثانوی سکول میں اعلی سکول کے لیے حاصل کر چکا/چکی ہے۔ طالبعلم/طالبہ کے سکرپٹ 

سے کسی ہائی سکول والے کریڈٹ کو ہٹائے جانے کی درخواستوں کو کونسلنگ دفرت یا سکول کے 

ویب سائٹ میں دستیاب فارم کےاستعامل سے متعلقہ پرنسپل کو سکول ڈویژن کی طرف سے مقرر 

کردہ آخری تاریخ سے پہلےدی جائے گی۔ گھرانے جنہوں نےکسی گریڈ کو مارکس شیٹ سے ہٹانے 

کو منتخب کیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس بات سے واقف ہوں کہ گریڈ کو ہٹانے کا فیصلہ حتمی 

ہوگا اور ایک بار درخواست پر عمل کئے جانے کے بعد دوبارہ کوئی گریڈ یا ملحقہ کریڈٹ کو 

دوبارہ واپس نہیں دیا جائے گا۔ 

شیڈول میں تبدیلیاں
ہر ایک ہائی اسکول اپنا خود کا سکول بھر کی شیڈول کی تبدیلی کی کارروائی اور 

گائیڈ الئنس تشکیل دیتا ہے۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنے سکول میں قائم شیڈول 

کی تبدیلی کے عمل کی مطابقت کریں۔ اگر کوئی طالبعلم کسی کالس کو تبدیل 

کرنے کومنتخب کرے، تو درج ذیل اصول الگو ہوں گے:

جو طلباء پہلے کواٹر کے اختتام سے قبل یا سمسٹر والے کورس کے 	 

پہلے چار ہفتوں کے اختتام سے قبل سال بھر واال کورس چھوڑیں گے، ان کے 

ٹرانسکرپٹ پر اس کا اندراج نہیں کیا جائے گا۔

جو طلباء پہلے کواٹر کے اختتام کے بعد یا سمسٹر والے کورس کے 	 

پہلے چار ہفتوں کے اختتام کے بعد، سال بھر واال کورس چھوڑیں گے، وہ 

کوئی کریڈٹ وصول نہیں کریں گے اور طالبعلم/طالبہ کے ٹرانسکرپٹ پر 

ناکامی کے ساتھ چھوڑا یا کامیابی کے ساتھ چھوڑا میں سے ایک کے بارے 

میں نوٹ لکھا جائے گا۔

جو طلباء پہلے سمسٹر کے اختتام کے بعد یا سمسٹر والے کورس 	 

کے پہلے کواٹر کے اختتام کے بعد، سال بھر واال کورس چھوڑیں گے، وہ 

کوئی کریڈٹ وصول نہیں کریں گے اور اس کورس کیلیئے فیل تصور کیے 

جائیں گے۔

اگر پرنسپل )یا نامزد کردہ( چاہیں، تو طالبعلم/طالبہ کی صحت یا 	 

بہبود سے متعلق حاالت میں نرمی کرتے ہوئے، کورس چھوڑنے کے طریقہ 

کار الگو کرنے والے ضابطے میں استثنٰی دے سکتے ہیں۔
 	

 اگر کوئی طالبعلم/طالبہ ایک ہی کورس کےایک لیول سے دورسے لیول میں منتقل ہو، 

ابتدائی کورس میں حاصل کردہ گریڈ دورسے کورس میں منتقل ہو جائیں گے۔ یہ اُصول ان 

معامالت پر بھی الگو ہوگا، جن میں طالب علم ایک ایک ہی موضوع کے ماتحٹ ایڈوانس 

 AP -لیول کے کورس سے ایک کم تر لیول کے کورس کی طرف واپسی کرے ۔ )مثالً پری

انگلش 9 سے انگلش 9(

گریجویشن کے تقاضے اور ڈپلومہ کے اختیارات
ورجینیا بورڈ آف ایجوکیشن طلبا کے لئے طالبعلم کے 9 ویں گریڈ میں پہلی مرتبہ 

داخل ہونے والے سال کے ساتھ منسلک تقاضوں کو مرتب کرتا ہے۔ طالبعلم/طالبہ 

کے نویں گریڈ پر پہلی مرتبہ داخل ہونے کے بعد متعین کئےجانے والے طلباء 

کے لئے دستیاب ڈپلومہ کے اختیارات کو درج ذیل صفحات پر پایا جا سکتا ہے۔ 

طلباء ہر سال اپنے سکول کونسلر کے ساتھ مالقات کریں گے تاکہ اپنے انفرادی 

گریجویشن کے منصوبے اور ڈپلومے کی قسم کی تجدید کر سکیں۔

گریڈ کورسوں کیلیئے پوائنٹ کی قدر

ایڈوانسڈ پلیسمنٹ، بیکاالریٹ پروگرام، کیمرج، اور مخصوص 

کیرئر اور ٹیکنیکل تعلیمی کورسز کے طور پر متعین کردہ 

کورسز کے لئےپوائنٹ کی قدر

نامزد کیے گئے مرشوط کورسز کے لئےپوائنٹ 

کی قدر
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سٹینڈرڈ ڈپلومہ
22 سٹینڈرڈ کریڈٹ، 6 تصدیق شدہ کریڈٹ: جو طلباء 19-2018  سے قبل نویں گریڈ میں داخل ہوئے

*2017-2016 کے تعلیمی سال سے قبل 9ویں گریڈ میں داخل ہونے والے طلباء اس رشط پر پورا اترنے کی رضورت نہیں ہے۔

کورس کریڈٹ تصدیق شدہ کریڈٹ

انگریزی 4 2 کورسوں میں انگریزی 9، 10، 11 اور 12 یا  اس کے مساوی ایک ایڈوانسڈ شامل ہو گا۔

ریاضی 3 1
کورسوں میں الجربا I؛ جیومیٹری؛ الجربا فنکشن اور ڈیٹا انیلیسس؛ الجربا II یا الجربا II کے لیول سے 

اوپر کے ریاضی کے دیگر کورسوں میں سے کم از کم دو مختلف کورس کے انتخابات شامل ہوں گے۔

سائنس 3 1
کورسوں میں ارضی سائنس، حیاتیات، علم کیمیاء، یا طبیعات یا IB ڈپلوما کے لئے درکار سائنس کے 

کورسز کے سلسلہ کی تکمیل میں سے کم از کم دو مختلف کورسوں کا انتخاب شامل ہو گا۔

سامجی علوم 3 1
کورسوں  میں یو ایس اور ورجینیا تاریخ، یو ایس اور ورجینیا گورمننٹ اور درج ذیل میں سے ایک 

کورس شامل ہو گا: ورلڈ ہسٹری تا 1500؛ ورلڈ ہسٹری 1500 سے۔

 صحت اور 
جسامنی تعلیم

2 1

CPR/ابتدائی طبی امداد /AED تربیت 

کورسوں میں ہیلتھ PE I  اور II شامل ہوں گے۔

CPR/First Aid/ میں داخلے کے دوران II اور HPE I طلباء پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز میں*
AED کی تربیت کی رشائط پوری کریں گے۔

معاشیات/                                                                    
ذاتی مالیات

)ورچوئل کورس کا حّصہ 
شامل ہے(

1
طلباء پرنس ولیئم کاؤنٹی سکول میں اس کورس کو لینے اور پاس کرنے کے بعد ورچوئل کورس کے 

گریجوئیشن کی رشائط پوری کریں گے۔

اختیاری مضامین 4

کورسوں میں دو اختیاری کورس شامل ہوں گے جو سلسلہ وار ہوں گے اور ایک اختیاری میں عاملی 
زبانیں یا فنون لطیفہ، یا کیرئیر و ٹیکنیکل ایجوکیشن کورس شامل ہو گا۔  ہو سکتا ہے کہ عاملی زبانیں 
یا فنون لطیفہ، یا کیرئیر ٹیکنیکل ایجوکیشن کورس سلسلہ وار اختیاری رشائط کو جزوی طور پر تسلی 

کرنے میں استعامل ہوں۔ 

دیگر رشائط

CTE اسناد کے امتحان: طلباء کو بورڈ آف ایجوکیشن کی طرف سے منظور کردہ کیریرئ و ٹیکنیکل 
ایجوکیشن کا امتحان لینا اور پاس کرنا رضوری ہے۔

1 طالبعلم/طالبہ کے منتخب تصدیق شدہ کریڈٹ: یہ تصدیق شدہ کریڈٹ کسی بھی مضمون 
میں متعلقہ کورس لے کر اور SOL ٹیسٹ پاس کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔  ایک طالبعلم/طالبہ 

کمپیوٹر سائنس، ٹیکنالوجی، کیریرئو ٹیکنیکل ایجوکیشن، معاشیات یا ورجینیا بورڈ آف ایجوکیشن کی 
طرف سے تجویز کردہ دیگرشعبوں میں توثیق شدہ کریڈٹ حاصل کرنے کے لئے اضافی امتحانات سے 

استفادہ کر سکتا ہے۔
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ایڈوانسڈ سٹڈیز ڈپلومہ
26 سٹینڈرڈ کریڈٹ، 9 تصدیق شدہ کریڈٹ: جو طلباء 19-2018 سے قبل نویں گریڈ میں داخل ہوئے

*2017-2016 کے تعلیمی سال سے قبل 9ویں گریڈ میں داخل ہونے والے طلباء اس رشط پر پورا اترنے کی رضورت نہیں ہے۔

کورس کریڈٹ
تصدیق شدہ 

کریڈٹ

انگریزی 4 2 کورسوں میں انگریزی 9، 10، 11 اور 12 یا  اس کے ایک مساوی ایڈوانسڈ شامل ہو گا۔

ریاضی 4 2
کورسوں میں الجربا I؛ جیومیٹری؛ الجربا II یا الجربا II کے لیول سے اوپر کے ریاضی کے دیگر کورسوں 

میں سے کم از کم تین مختلف کورس کے انتخابات شامل ہوں گے۔

سائنس 4 2
کورسوں میں ارضی سائنس، حیاتیات، علم کیمیاء، یا طبیعات یا IB ڈپلوما کے لئے درکار سائنس کے 

کورسز کے سلسلہ کی تکمیل میں سے کم از کم تین مختلف کورسوں کا انتخاب شامل ہو گا۔

سامجی علوم 4 2
کورسوں میں یو ایس اور ورجینیا ہسٹری، یو ایس اور ورجینیا گورمننٹ اور دونوں عاملی تاریخ 1500 

تک اور عاملی تاریخ 1500 سے؛ تبادلے والے طلباء کیلیئے عاملی تاریخ کے کورسوں میں سے ایک 
کیلیئے عاملی جفرافیہ شامل ہوں گے۔

عاملی زبانیں 3 یا 4 کورسز میں ایک زبان کے تین سال یا دو زبانوں میں سے ہر ایک کے دو سال شامل ہوں گے۔

 صحت اور 
جسامنی تعلیم

2

CPR/ابتدائی طبی امداد /AED تربیت*

کورسوں میں ہیلتھ PE I  اور II شامل ہوں گے۔

CPR/First Aid/ میں داخلے کے دوران II اور HPE I طلباء پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز میں*
AED کی تربیت کی رشائط پوری کریں گے۔

معاشیات/                                                                    
ذاتی مالیات

)ورچوئل کورس کا حّصہ 
شامل ہے(

1
طلباء پرنس ولیئم کاؤنٹی سکول میں اس کورس کو لینے اور پاس کرنے کے بعد ورچوئل کورس کے 

گریجوئیشن کی رشائط پوری کریں گے۔

اختیاری مضامین 3 یا 4 ایک اختیاری الزمی طور پر فنون لطیفہ یا کیرئیر و ٹیکنیکل ایجوکیشن کورس سے ہونا چاہیئے۔

دیگر رشائط

طالبعلم/طالبہ کا 1 منتخب تصدیق شدہ کریڈٹ: یہ تصدیق شدہ کریڈٹ کسی بھی مضمون میں 
متعلقہ کورس لے کر اور SOL ٹیسٹ پاس کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔  ایک طالبعلم/طالبہ 

کمپیوٹر سائنس، ٹیکنالوجی، کیریرئو ٹیکنیکل ایجوکیشن، معاشیات یا ورجینیا بورڈ آف ایجوکیشن کی 
طرف سے تجویز کردہ دیگرشعبوں میں توثیق شدہ کریڈٹ حاصل کرنے کے لئے اضافی امتحانات سے 

استفادہ کر سکتا ہے۔
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سٹینڈرڈ ڈپلومہ
22 سٹینڈرڈ کریڈٹ، 5 تصدیق شدہ کریڈٹ: نویں گریڈ کے  19-2018 اور اس کے بعد داخل ہونے والے طلباء

کورس کریڈٹ تصدیق شدہ کریڈٹ

انگریزی 4 2 کورسوں میں انگریزی 9، 10، 11 اور 12 یا ایک اس کے مساوی ایڈوانسڈ شامل ہو گا۔

ریاضی 3 1
کورسوں میں الجربا I؛ جیومیٹری؛ الجربا فنکشن اور ڈیٹا انیلیسس؛ الجربا II یا الجربا II کے لیول سے 

اوپر کے ریاضی کے دیگر کورسوں میں سے کم از کم دو مختلف کورس کے انتخابات شامل ہوں گے۔

سائنس 3 1
کورسوں میں ارضی سائنس، حیاتیات، علم کیمیاء، یا طبیعات یا IB ڈپلوما کے لئے درکار سائنس کے 

کورسز کے سلسلہ کی تکمیل میں سے کم از کم دو مختلف کورسوں کا انتخاب شامل ہو گا۔

سامجی علوم 3 1
کورسوں  میں یو ایس اور ورجینیا تاریخ، یو ایس اور ورجینیا گورمننٹ اور درج ذیل میں سے ایک 

کورس شامل ہو گا: ورلڈ ہسٹری تا 1500؛ ورلڈ ہسٹری 1500 سے۔

 صحت اور 
جسامنی تعلیم

2

CPR/ابتدائی طبی امداد /AED تربیت

کورسوں میں ہیلتھ PE I  اور II شامل ہوں گے۔

CPR/First Aid/ میں داخلے کے دوران II اور HPE I طلباء پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز میں*
AED کی تربیت کی رشائط پوری کریں گے۔

معاشیات/                                                                    
ذاتی مالیات

)ورچوئل کورس کا حّصہ 
شامل ہے(

1
طلباء پرنس ولیئم کاؤنٹی سکول میں اس کورس کو لینے اور پاس کرنے کے بعد ورچوئل کورس کے 

گریجوئیشن کی رشائط پوری کریں گے۔

اختیاری مضامین 4

کورسوں میں دو اختیاری کورس شامل ہوں گے جو سلسلہ وار ہوں گے اور ایک اختیاری میں عاملی 
زبانیں یا فنون لطیفہ، یا کیرئیر و ٹیکنیکل ایجوکیشن کورس شامل ہو گا۔  ہو سکتا ہے کہ عاملی زبانیں 
یا فنون لطیفہ، یا کیرئیر ٹیکنیکل ایجوکیشن کورس سلسلہ وار اختیاری رشائط کو جزوی طور پر تسلی 

کرنے میں استعامل ہوں۔

دیگر رشائط

CTE اسناد کے امتحان: طلباء کو بورڈ آف ایجوکیشن کی طرف سے منظور کردہ کیریرئ و ٹیکنیکل 
ایجوکیشن کا امتحان لینا اور پاس کرنا رضوری ہے۔ 

یا 

اپنے ہائی سکول کیریرئ کے دوران ایک ایڈوانسڈ کورس لیں۔ ایک ایڈوانسڈ کورس کی ایک ویٹیڈ 
کورس کے طور پر ترشیح کی جا سکتی ہے یا ویٹیڈ کورسز کی تیاری میں کوئی کورس لینا )جیسے پری 

AP، پری IB، پری IGSCE(۔ 



14

ایڈوانسڈ سٹڈیز ڈپلومہ
26 سٹینڈرڈ کریڈٹ، 5 تصدیق شدہ کریڈٹ: نویں گریڈ کے 19-2018 اورth grade in 2018-19 اس کے بعد داخل ہونے والے طلباء

کورس کریڈٹ تصدیق شدہ کریڈٹ

انگریزی 4 2 کورسوں میں انگریزی 9، 10، 11 اور 12 یا ایک اس کے مساوی ایڈوانسڈ شامل ہو گا۔

ریاضی 4 1
کورسوں میں الجربا I؛ جیومیٹری؛ الجربا II یا الجربا II کے لیول سے اوپر کے ریاضی کے دیگر کورسوں 

میں سے کم از کم تین مختلف کورس کے انتخابات شامل ہوں گے۔

سائنس 4 1
کورسوں میں ارضی سائنس، حیاتیات، علم کیمیاء، یا طبیعات یا IB ڈپلوما کے لئے درکار سائنس کے 

کورسز کے سلسلہ کی تکمیل میں سے کم از کم تین مختلف کورسوں کا انتخاب شامل ہو گا۔

سامجی علوم 4 1
کورسوں میں یو ایس اور ورجینیا ہسٹری، یو ایس اور ورجینیا گورمننٹ اور دونوں عاملی تاریخ 1500 

تک اور عاملی تاریخ 1500 سے؛ تبادلے والے طلباء کیلیئے عاملی تاریخ کے کورسوں میں سے ایک 
کیلیئے عاملی جفرافیہ شامل ہوں گے۔

عاملی زبانیں 3 یا 4 کورسز میں ایک زبان کے تین سال یا دو زبانوں میں سے ہر ایک کے دو سال شامل ہوں گے۔

 صحت اور 
جسامنی تعلیم

2

CPR/ابتدائی طبی امداد /AED تربیت

کورسوں میں ہیلتھ PE I  اور II شامل ہوں گے۔

CPR/First Aid/ میں داخلے کے دوران II اور HPE I طلباء پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز میں*
AED کی تربیت کی رشائط پوری کریں گے۔

معاشیات/                                                                    
ذاتی مالیات

)ورچوئل کورس کا حّصہ 
شامل ہے(

1
طلباء پرنس ولیئم کاؤنٹی سکول میں اس کورس کو لینے اور پاس کرنے کے بعد ورچوئل کورس کے 

گریجوئیشن کی رشائط پوری کریں گے۔

اختیاری مضامین 3 یا 4
کورسوں میں دو اختیاری کورس شامل ہوں گے جو سلسلہ وار ہوں گے اور ایک اختیاری میں عاملی 

زبانیں یا فنون لطیفہ، یا کیرئیر و ٹیکنیکل ایجوکیشن کورس شامل ہو گا۔ ایک اختیاری الزمی طور پر 
فنون لطیفہ یا کیرئیر و ٹیکنیکل ایجوکیشن کورس سے ہونا چاہیئے۔

دیگر رشائط

CTE اسناد کے امتحان: طلباء کو بورڈ آف ایجوکیشن کی طرف سے منظور کردہ کیریرئ و ٹیکنیکل 
ایجوکیشن کا امتحان لینا اور پاس کرنا رضوری ہے۔ 

یا 

 AP,-پری/AP  اپنے ہائی سکول کیریرئ کے دوران ایک ایڈوانسڈ کورس لیں۔ ایک ایڈوانسڈ کورس کو
IB/پری-IB, AICE/IGSCE کورس، یا دہرے داخلے کے طور پر کی جاتی ہے. 
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گریجوئیشن کی رشائط
انفرادی تعلیمی منصوبے )IEP( یا 504 منصوبے والے طلباء کیلیئے ڈپلومے کے اختیارات

IEP یا 504 منصوبے والے معذور طلباء کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ایڈوانس سٹڈیز یا سٹڈیز ڈپلومہ حاصل کریں۔ IEP یا 504 ٹیم طلباء اور ان کے اہل خانہ 

کے ساتھ مل کر کام کرے گی تاکہ طالبعلم/طالبہ کے گریجویشن کے مناسب انفرادی راستے کا تعین کیا جا سکے۔

کریڈٹ کی سہولیات
نویں درجے میں پہلی دفعہ تعلیمی سال 14 - 2013 میں داخل ہونے والے طالب 

علم ایک ایڈوانسڈ تعلیمی ڈپلومہ، معیاری ڈپلومہ یا خصوصی ڈپلومہ جاری رکھنے 
کے اہل ہیں۔ وہ طلباء جو پہلے ترمیم شدہ معیاری ڈپلومے کے امیدوار رہ چکے 
ہوں، وہ مطابقتی کریڈٹ استعامل کر سکتے ہیں تاکہ معیاری ڈپلومہ حاصل ہو 
سکے، اگر وہ درج ذیل قابلیت کے معیار پر پورے اترتے ہوں )i( طالبعلم/طالبہ 

حالیہ IEP یا معیار کی بنیاد پر مندرجات مقاصد کے ساتھ 504 منصوبہ رکھتا ہو؛ 
)ii( طالبعلم/طالبہ کی معذوری اسے گریڈ سطح کی توقعات کے موافق ترقی اور 
مقاصد کے حصول سے خارج کرتی ہے، لیکن گریڈ سطح کے مندرجات حاصل کر 

رہا ہے؛ )iii( طالبعلم/طالبہ کو گریڈ سطح کے معیار کی تعلیم )SOL( حاصل کرنے، 
 )iv( اور ترقی کو دکھانے کے لئے واضح  تدریسی معاونتوں کی رضورت ہے؛ اور

گزشتہ کارکردگی کے کثیراملقاصد پیامنے کی بنیاد پر، ہو سکتا ہے کہ طالبعلم/طالبہ 
سے رضوری معیار اور معیاری وقت کی معیاد میں کریڈٹ کی تصدیق شدہ اکائیاں 
حاصل کرنے کی توقع نہ کی جائے۔ طالبعلم/طالبہ کے آٹھویں درجے کے سال میں 

کسی بھی مقام پر جہاں مناسب ہو بشمول طالبعلم/طالبہ، مطابقتی کریڈٹ کا تعین 
اور تصدیق طالبعلم/طالبہ کی IEP ٹیم یا 504 منصوبہ کمیٹی کرے گی۔

اپالئڈ سٹڈیز ڈپلومہ )IEP والے طلباء کیلیئے(
مطلوبہ کورسز: معذور طلباء جو اپنے انفرادی تعلیمی پروگرام )IEP( کی رشائط 

کو پورا کرتے ہیں اور دورسے ڈپلوموں کی رشائط پر پورا نہیں اترے، ان کو اپالئڈ 
سٹڈیز ڈپلومے دیئے جائیں گے۔

عبوری خدمات )IEP والے طلباء کیلیئے(*
ہامرے متام طلباء کیلیئے ہامرا مقصد کامیاب پوسٹ سیکنڈری کے نتائج کو سمجھنا 

ہے۔ معذوری کی شدت اور بالغ زندگی میں درکار خدمات کی معاونت کا انحصار 
اس بات پر ہے کہ ہائی سکول سے بالغ زندگی میں کامیابی سے گھسا جائے جس کی 
منصوبہ بندی کا آغاز ایلیمنٹری سکول میں طلباء کے ان کی دلچسپیوں کو کھوج کر 

ہوتا ہے جو مڈل سکول میں جاری رہتی ہیں۔ اس عمل کو جلد رشوع کرنا معذور 
طلباء کو اس چیز کیلیئے تیار کرتا ہے کہ وہ اس بارے میں سوچنا رشوع کریں کہ 
وہ اپنی بالغ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہائی سکول کی منتقلی کی منصوبہ 

بندی میں پوسٹ سیکنڈری انتخابات اور روزگار کے مواقعوں کے ساتھ ساتھ ان بالغ 
رسوس ایجنسیوں سے رابطہ بھی شامل ہوتا ہے جو طالبعلم/طالبہ کو خدمات فراہم 

کر سکتی ہیں۔ 

منتقلی کی درکار خدمات کا بیان -جب اہل طالبعلم/طالبہ کی عمر 14 سال ہو اس 
کی پہلی IEP  تیار ہو جانی چاہیئے۔

منتقلی کی مؤثر منصوبہ بندی کیلیئے معذور طلباء کی شناخت کے ذریعے، معذور 
افراد کی تعلیم کا ایکٹ )IDEA( تقاضہ کرتا ہے کہ منتقلی کا منصوبہ  انفرادی 

تعلیمی پروگرام )IEP( کا حصہ ہو۔ جب طالبعلم/طالبہ کی عمر 14 سال ہے 
تو پہلی IEP تیار ہونے کے ساتھ ہی طالبعلم/طالبہ کی منتقلی کی خدمات اور 

دستاویزات پر غور رشوع ہو جاتا ہے۔ اگر مناسب ہو تو IEP میں منتقلی کی خدمات 
کی رضوریات کا بیان شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسے دستاویز کا ہر سال جائزہ 

لینا اور اس کی تجدید کرنی چاہیئے۔ طلباء کو ہر مالقات میں دعوت دینی چاہیئے 
اور اسے فعال طریقے سے رشکت کی اجازت دینی چاہیئے جب منتقلی کی منصوبہ 

بندی پر بحث کی جا رہی ہو تو فعال رشکت کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیئے۔

پوسٹ سکول کے اختیارات کی طرف تعلق - جب اہل طالبعلم/طالبہ 

کی عمر 14 سال ہو اس کی پہلی IEP  تیار ہو جانی چاہیئے اور ہر 

سال اس کی تجدید ہونی چاہیئے۔
جب اہل طالبعلم/طالبہ کی عمر 14 سال ہو اس کی پہلی IEP  تیار ہو جانی چاہیئے، 

طالبعلم/طالبہ کی IEP میں پوسٹ سکول کے تصور کے بیان کے ساتھ ساتھ، اس 
 IDEA بیان کی حامیت کرنے والی منتقلی کی خدمات کی شناخت بھی رضوری ہے۔

2004 منتقلی کی خدمات کو معذور طالبعلم/طالبہ کیلیئے رسگرمیوں کے ایک 
مربوط سیٹ کے طور پر بیان کرتا ہے کہ -

A.  کیا ڈیزائن نتائج پر منبی عمل کے اندر تیار کیا گیا ہے جو معذور طالبعلم/طالبہ 
کی تعلیمی اور فعالی کامیابی کو بہرت بنانے پر توجہ دیتا ہے تاکہ طالبعلم/

طالبہ کی سکول سے سکول کے بعد کی رسگرمیوں میں معاونت کی جا سکے، 
بشمول پوسٹ-سیکنڈری تعلیم، فنی تعلیم، مربوط روزگار )بشمول مددگار 

روزگار(، مسلسل اور بالغ تعلیم، بالغان کیلیئے خدمات، خودمختارانہ زندگی، یا 
کمیونٹی میں شمولیت؛

B.  کیا انفرادی طاقتوں، ترجیحات اور دلچسپیوں پر مشتمل ہے؛ اور
C.  تدریس، متعلقہ خدمات، کمیونٹی کے تجربات، روزگار میں بہرتی اور دیگر 

پوسٹ-سکول بالغ زندگی کے مقاصد شامل ہیں اور جب مناسب ہو روزمرہ کی 
 P.L. 108-446, Sec 603( زندگی کی مہارتوں کا حصول اور فعال فنی بہرتی۔

)))34
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دیگر ڈویژنوں سے تبادلے کے طلباء کے ویٹیڈ کریڈٹس کو جانچا جائے گا اور PWCS میں اس جیسے کورسوں کی مطابقت دی جائے گی۔ ورجینیا اسٹینڈرڈز آف 
ایکریڈیٹیشن میں خالصہ کردہ گریجویشن کی کچھ رشائط پر پورا اترنے کے لیے طلباء کو ہو سکتا ہے کہ اضافی لچک بھی عطا کی جائے۔ کسی بھی طالبعلم/طالبہ یا والد 

والدہ کو گریجویشن کی رشائط کے بارے میں طلباء کی منتقلی کے لیے سواالت ہوں تو وہ اپنے سکول کے نامزد کردہ کونسلر سے رابطہ کریں۔ ایسے طلباء جن کے والدین 
فوج میں حارض رسوس ہیں وہ اضافی لچک حاصل کر سکتے ہیں جس کا احاطہ فوجیوں کے بچوں کیلئے انٹر سٹیٹ کے معاہدے میں کیا گیا ہے۔ 20-2019 میں 10ویں 

گریڈ کے دوران منتقل ہونے والے طلباء کیلیئے معلومات ہر سکول کے کونسلنگ آفس میں دستياب ہیں۔

گریڈ نو کے آغاز یا دوران یا گریڈ 10 کے آغاز میں شامل ہونے والے طلباء: 
طلباء الزماً کریڈٹ کے تصدیق شدہ متام پانچ درکار یونٹس حاصل کریں

گریڈ 10 کے آغاز یا دوران یا گریڈ 11 کے آغاز میں شامل ہونے والے طلباء: 
طلباء الزماً کریڈٹ کے تصدیق شدہ متام پانچ درکار یونٹس حاصل کریں

گریڈ 11 کے دوران یا گریڈ 12 کے آغاز میں شامل ہونے والے طلباء: 
طلباء الزماً دو تصدیق شدہ یونٹس حاصل کریں 

       ایک انگریزی میں 
       ایک طالبعلم/طالبہ کا منتخب کردہ* 

*ایک کو ریاضی میں الزمی حاصل کرنا ہے اگر ریاضی میں رشکت وفاقی قانون کی طرف سے رشط ہے

گریڈ 12 کے دوران شامل ہونے والے: 
طالبعلم/طالبہ ریاست کے تعلیمی بورڈ میں تصدیق شدہ یونٹس سے چھوٹ کی درخواست دے سکتا/سکتی ہے

تبادلے والے طلباء
ورجینیا ریاست کے اندر پبلک سکول سسٹم سے پرنس ولیئم کاؤنٹی سکول میں منتقل ہونے والے 

طلباء کے لیے الزمی ہے کہ وہ ورجینیا ریاست کے محکمہ تعلیم کی گریجویشن کی متام رشائط 

پر پورے اتریں۔ طلباء جو کسی پبلک اسکول سسٹم سے یا ریاست سے باہر کے اسکول سے پرنس 

ولیئم کاؤنٹی سکول میں منتقل ہوتے ہیں، وہ ایک انفرادی گریجویشن منصوبہ بنانے کے لئے اپنے 

اسکول کے کونسلر کے ساتھ کام کریں گے، جو طالبعلم/طالبہ کو گریجویشن کے لیے ورجینیا 

ریاست کے محکمہ تعلیم سے قائم شدہ تقاضوں پر پورا اترنے میں مدد دے سکے۔ طلباء جو 

تدریس کے پہلے 20 گھنٹوں کے بعد شامل ہوتے ہیں، ان کے لیے رضوری ہے کہ گریجویشن کے 

لیے درج ذیل تصدیق شدہ کریڈٹ کی اکائی کی رشائط پر پورا اتریں:

نویں گریڈ کے آغاز یا اس کے دوران داخل ہونے والے طلباء 
طلباء الزماً کریڈٹ کے چھ کے چھ الزمی تصدیق شدہ یونٹس حاصل کریں

گریڈ 10 کے آغاز یا دوران یا گریڈ 11 کے آغاز میں شامل ہونے والے طلباء: 
طلباء الزماً کریڈٹ کے متام چار الزمی تصدیق شدہ یونٹس حاصل کریں 

ایک انگریزی میں 
ایک ریاضی میں 

ایک تاریخ/سامجی علوم میں 
ایک سائنس میں

گریڈ 11 کے دوران یا گریڈ 12 کے آغاز میں شامل ہونے والے: 
طلباء الزماً دو تصدیق شدہ یونٹس حاصل کریں 

ایک انگریزی میں
ایک طالبعلم/طالبہ کا منتخب کردہ* 

*ایک کو ریاضی میں الزمی حاصل کرنا ہے اگر ریاضی میں رشکت وفاقی قانون 
کی طرف سے رشط ہے

گریڈ 12 کے دوران شامل ہونے والے: 
طالبعلم/طالبہ ریاست کے تعلیمی بورڈ میں تصدیق شدہ یونٹس سے 

چھوٹ کی درخواست دے سکتا/سکتی ہے

کریڈٹ کا تصدیق شدہ یونٹ                        
  ورجینیا سے باہر کے پبلک سکولوں سے تبادلے والے طلباء

نویں گریڈ کے آغاز یا اس کے دوران داخل ہونے والے طلباء 
طلباء الزماً کریڈٹ کے تصدیق شدہ متام نو درکار یونٹس حاصل کریں

گریڈ 10 کے آغاز یا دوران یا گریڈ 11 کے آغاز میں شامل ہونے والے طلباء: 
طلباء الزماً کریڈٹ کے متام چھ الزمی تصدیق شدہ یونٹس حاصل کریں 

دو انگریزی میں 
ایک ریاضی میں 

ایک تاریخ/سامجی علوم میں 
ایک سائنس میں 

ایک طالبعلم/طالبہ کا منتخب کردہ

گریڈ 11 کے دوران یا گریڈ 12 کے آغاز میں شامل ہونے والے طلباء: 
طلباء الزماً چار تصدیق شدہ یونٹس حاصل کریں 

ایک انگریزی میں 
تین طالبعلم/طالبہ کے منتخب کردہ* 

*ایک کو ریاضی میں الزمی حاصل کرنا ہے اگر ریاضی میں رشکت وفاقی قانون 
کی طرف سے رشط ہے

گریڈ 12 کے دوران شامل ہونے والے: 
طالبعلم/طالبہ ریاست کے تعلیمی بورڈ میں تصدیق شدہ یونٹس سے 

چھوٹ کی درخواست دے سکتا/سکتی ہے 

سٹینڈرڈ ڈپلومہ ایڈوانسڈ سٹڈیز ڈپلومہ

19-2018 سے پہلے پہلی مرتبہ نویں گریڈ میں داخل ہونے والے طلباء

19-2018 اور اس کے بعد پہلی مرتبہ نویں گریڈ میں داخل ہونے والے طلباء 
سٹینڈرڈ یا ایڈوانسڈ سٹڈیز ڈپلومہ
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ڈپلومہ سند
پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز ڈپلومہ حاصل کرنے والوں کو دو سال کی ضامنت 

دیں گے۔ ڈپلومہ سند پڑھائی، لکھائی اور ریاضی میں کم از کم مہارت کی ضامنت 
دیتی ہے۔ پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز  سے ڈپلومہ وصول کرنے والے طلباء:

لکھے گئے مواد کو سمجھتے، ترشیح کرتے اور تجزیہ کرتے ہیں؛	 

زبانی یا تحریری ہدایات کو پورا کرتے ہیں یا جب رضوری ہو وضاحت لیتے 	 
ہیں؛

مناسب الفاظ اور معقول گرامر استعامل کرتے ہوئے زبانی یا تحریری شکل 	 
میں خیاالت کا اظہار کرتے ہیں؛

عام حوالہ مواد سے، کمپیوٹرائز ڈیٹا بیس سے، نقشوں اور تصویروں، 	 
وسیلہ لوگوں سے رضوری معلومات تالش کرتے اور حاصل کرتے ہیں۔

بنیادی کمپیوٹر کی مہارتیں الگو کرتے ہیں؛ اور	 

کام کے ماحول میں مسائل کے حل کے لیے حکمت عملی کا استعامل 	 
کرتے ہیں۔

پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز کے گریجویٹ جو مالزمت دینے والوں کے ذریعے 
ان کم از کم قابلیتوں میں کمی کی بناء پر شناخت کیے جاتے ہیں، وہ پرنس ولیئم 

کاونٹی پبلک سکولز کے شبینہ سکولوں میں گریجویشن کیلیئے دوبارہ مفت جا 
سکتے ہیں۔

ڈپلومہ مہریں
ضوابط ورجینیا کے مامور پبلک سکول طلباء کی تنبیہی کارکردگی کے لیے ایوارڈ 

کا معاہدے رکھتے ہیں، جو درج ذیل طریقے سے گریجویشن کی رشائط پر پورے 
اترتے ہیں:

طلباء جو ایک ایڈوانسڈ تعلیمی ڈپلومے کی رشائط پر ایک اوسط " 	 
B" درجے کے ساتھ یا اس سے بہرت پر پورے اترتے ہیں اور کامیابی 

کے ساتھ کالج کی سطح کے نصاب کو مکمل کرتے ہیں، وہ طالب علم 
ایڈوانسڈ پلیسمنٹ )AP( ، IB )IB( ، کیمربیج )AICE(،  یا دہرے 

اندراج کے کورسز میں کم سے کم نو قابل منتقلی کالج کریڈٹ حاصل 

کریں گے، وہ ڈپلومہ پرگورنر کی مہر  حاصل کریں گے۔

طلباء جو ایک معیاری ڈپلومہ یا ایک ایڈوانسڈ تعلیمی ڈپلومہ کی 	 

رشائط پر ایک اوسط "A" گریڈ کے ساتھ پورے اترتے ہیں ڈپلومہ پر 

تعلیمی بورڈ کی مہر حاصل کریں گے۔

تعلیمی روزگار بورڈ اور تکنیکی تعلیم کی مہر ان طلباء کو عطا کی 	 
جائیں گی جو ایک معیاری ڈپلومہ یا ایک ایڈوانسڈ تعلیمی ڈپلومہ 
حاصل کرتے ہیں اور روزگار اور تکنیکی تعلیم کے کورسز کا مجوزہ 

تواتر مکمل کرتے ہیں اور یا: 

ان کورسوں میں " B" یا بہرت اوسط برقرار رکھتے ہیں؛ یا	 

ورجینیا محکمۂ تعلیم کا ایک منظور شدہ انڈسٹری رسٹیفیکیٹ، پیشہ 	 
وارانہ مقابلے کی جانچ، یا پیشہ وارانہ الئسنس میں سے ایک پاس 
کرتے ہیں۔ مصدقہ انڈسٹری کے رسٹیفیکیشن فہرست کیلیئے اپنے 

سکول کونسلر سے رابطہ کیجیئے۔ 

تعلیمی بورڈ کی جدید ریاضی اور ٹیکنالوجی کی مہر ان طلباء کو 	 
فراہم کی جائے گی جو ایک معیاری ڈپلومہ یا ایک ایڈوانسڈ تعلیمی 

ڈپلومہ حاصل کریں گے اور ایڈوانسڈ تعلیمی ڈپلومہ (کریڈٹ کی چار 
معیاری اکائیاں بشمول الجربا II ؛ کریڈٹ کی دو تصدیق شدہ اکائیاں 

) ایک "B" اوسط کے ساتھ یا اس سے بہرت کے لیے ریاضی کی متام 
رشائط کو پورا کریں اور یا تو ( i) روزگار یا تکنیکی تعلیمی میدان میں 

ایک امتحان پاس کرے جو ایک مسلمہ صنعت، تجارت، یا پیشہ ور 
صنعت کی سند کے موافق ہو؛ یا ) ii( ورجینیا دولت مشرتکہ سے اس 

پیشے میں اور تکنیکی تعلیمی میدان میں پیشہ ورانہ الئسنس حاصل 
کرے؛ ( iii ) بورڈ کی طرف سے منظور شدہ ایک امتحان پاس کرے 

جو ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنس کی طرف کالج کی سطح کے کریڈٹ 
کے موافق ہو۔ تعلیمی بورڈ درج ذیل تقاضوں کی تکمیل کرنے کیلئے 

استعامل کردہ متام پیشہ ورانہ الئسنسوں اور امتحانوں کی منظوری 
دے گا۔

تعلیمی بورڈ کی علم شہریت میں فضیلت کی مہر ان طلباء کو عطا 	 
کی جائے گی جو ایک ترمیم شدہ معیاری ڈپلومہ، معیاری ڈپلومہ 

حاصل کریں یا ایک ایڈوانسڈ تعلیمی ڈپلومہ اور نیچے دیے گئے معیار 
پر پورے اتریں: ) i( امریکی اور ورجینیا تاریخ اور امریکی اور ورجینیا 
 ) ii ( درجے کے ساتھ یا بہرت سے مکمل کرے؛ "B " حکومت کو ایک
کمیونٹی خدمات میں رضاکارانہ شمولیت کے 50 گھنٹے مکمل کرے 

 iii (یا غیر نصابی رسگرمیاں جن میں شہریت پر توجہ دی گئی ہو؛ اور
( اچھی حارضی رکھتا ہو اور نظم و نسق کی خالف ورزی نہ ہو۔ کوئی 
بھی طالب علم جو گریجویشن سے پہلے متحدہ ریاست کی فوج کی 
فہرست میں شامل ہوا ہو اسے اس مہر کے لیے کمیونٹی خدمت کی 

رشط کو مکمل کرنا خیال کیا  جائے گا۔ 

بورڈ آف ایجوکیشن سیل برائے دو لسانی ان طلباء کو دی جائے گی 	 

جنہوں نے یا تو بورڈ آف ایجوکیشن کا منظور کردہ ڈپلومہ حاصل کیا 

ہے اور )i( انگریزی پڑھائی اور تحریر میں معیار کے مطابق یا اس سے 

زیادہ درجے پر کورس کے آخر کی جانچ پاس کی ہے؛ اور )ii( انگریزی 

کے عالوہ ایک یا زیادہ زبانوں میں درمیانے درمیانے درجے یا اس 

سے بہرت درجے پر معیار حاصل کیا ہے، جو کہ پبلک انسٹرکشن کے 

سپریٹنڈنٹ کی طرف سے منظور شدہ فہرست میں جانج کے ذریعے 

بیان کیا گیا ہے۔  اس سیل کے مقاصد میں، "غیر ملکی زبان" سے مراد 
انگریزی کے عالوہ کوئی اور زبان اور امریکی سائن لینگوئج شامل ہے۔ 

بورڈ آف ایجوکیشن سیل برائے کارکردگی برائے سائنس اور ماحولیات 	 
ان طلباء کو دی جاتی ہے جو 19-2018 کے تعلیمی سال یا اس کے 
پہلی مرتبہ نویں گریڈ میں داخل ہوئے، اور درج ذیل متام معیارات 

حاصل کیے: 

چاہے سٹڈیز ڈپلومہ یا ایڈوانسڈ سٹڈیز ڈپلومہ حاصل کریں 	 

بورڈ کے منظور شدہ لیبارٹری سائنس کے کورسوں میں سے کم از کم 	 
تین مختلف پہلے لیول کے کورس اور سخت ایڈوانسڈ لیول کا کم از کم 
ایک کورس یا پوسٹ سیکنڈری لیول کا لیبارٹری کورس مکمل کریں گے 

اور ہر ایک میں “B” گریڈ یا اس سے بہرت گریڈ ہونا چاہیئے۔ 

لیبارٹری یا فیلڈ سائنس کی تحقیق مکمل کریں اور اس تحقیق کو 	 
رسمی اور جیوری کے ماحول میں پیش کریں 

کمیونٹی کی خدمت یا غیر نصابی رسگرمیوں میں کم از کم 50 گھنٹے 	 
رضاکارانہ طور پر کام کریں جس میں سائنس کا اطالق شامل ہو جیسے 

ماحولیاتی نگرانی، انتظام، یا بحالی۔
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انگریزی انگریزی 9 
مکمل شدہ	 

انگریزی 10
مکمل شدہ	 

انگریزی 11 
مکمل شدہ	 

انگریزی 12
مکمل شدہ	 

ریاضی الجربا I یا اس سے اعلی 

 مکمل شدہ	 

جیومیٹری یا اس سے اعلی

 مکمل شدہ	 

الجربا، فنکشنز اینڈ ڈیٹا انیلیسس، 
الجربا II یا اس سے اعلی 

 مکمل شدہ	 

الجربا II یا اس سے اعلی

 مکمل شدہ	 

سائنس  ارضی سائنس I یا  
I حیاتیات

مکمل شدہ	 

I یا کیمیا I حیاتیات

 مکمل شدہ	 

I یا طبعیات I کیمیا

 مکمل شدہ	 

 AP, IB( سائنس کے اعلی درجے
وغیرہ۔(
 مکمل شدہ	 

سامجی علوم  I عاملی تاریخ

مکمل شدہ	 

 II عاملی تاریخ

مکمل شدہ	 

امریکی اور ورجینیا کی تاریخ 

مکمل شدہ	 

امریکی اور ورجینیا کی حکومت

مکمل شدہ	 

غیر ملکی زبان لیول 1 یا اس سے اعلی

مکمل شدہ	 

لیول 2 یا اس سے اعلی 

مکمل شدہ	 

لیول 3 یا اس سے اعلی

مکمل شدہ	 
*اعلی درجے کے منتخب کالجوں 

کے لیے سفارش کردہ

زبان کے اعلی درجے )AP, IB وغیرہ۔(
مکمل شدہ	 

*اعلی درجے کے منتخب کالجوں 
کے لیے سفارش کردہ 

 صحت اور 
جسامنی تعلیم

صحت اور 
 I جسامنی تعلیم

مکمل شدہ	 

صحت اور 
II جسامنی تعلیم

مکمل شدہ	 

اختیاری مضامین فائن آرٹس یا کیریرئ اور تکنیکی تعلیم )1 کریڈٹ(
مکمل شدہ )فہرست نیچے ہے(	 

__________________________________________________________________________
سلسلہ وار اختیاری )2 کریڈٹس - رصف سٹینڈرڈ ڈپلومہ( رصف ان طلباء کیلیئے جو 19-2018 سے قبل 9ویں گریڈ میں داخل ہوئے۔ 

19-2018 اور اس کے بعد 9ویں گریڈ میں داخل ہونے والے متام طلباء کیلیئے الزمی 
مکمل شدہ )فہرست نیچے ہے(	 

__________________________________________________________________________
دیگر اختیاری مضامین )2 یا زیادہ کریڈٹ جو ڈپلومے کے قسم پر منحرص ہیں(

مکمل شدہ )فہرست نیچے ہے(	 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز 
"جانے کیلئے تیار" پڑتال کی فہرست

̌  کورسز اور گریجویشن کی دورسی رشائط کو مکمل کرنے والے طلباء جن کی 
نیچے خاکہ کشی کی گئی ہے، وہ اپنی پسند کے پوسٹ سیکنڈری تعلیمی 

اداروں میں "جانے کو تیار" ہوں گے، جن میں ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج 
اور چار سالہ یونیورسٹیاں شامل ہوں گی۔

̌  طلباء اپنے اسکول میں دستیاب پروگرام کی بنیاد پر کسی بھی رضوری کورس 
کی معیاری سطح یا جدید سطح ) AP، IB، AICE ( کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

  

̌  طلباء کو الزمی طور پر اپنے منتخب کردہ ڈپلومہ کی متام رشائط کو پورا کرنا 
چاہیئے تاکہ کریڈٹ کی تصدیق شدہ اکائیاں شامل ہو سکیں ان کورسوں کے 
لیے جن کے ساتھ معیاری تعلیم حاصل کرنے ) SOL ( کی جانچ منسلک ہو۔

̌  طلباء کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ اپنے نویں سال کے دوران زیادہ تر 
منتخب کیے جانے والے کالجوں اور  یونیورسٹیوں کے لیے داخلے کی رشائط 

کی جستجو کریں۔

اپنے ہائی اسکول کے کورس کے منصوبے اور اپنے پوسٹ سیکنڈری تعلیمی منصوبوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اپنے اسکول کے کونسلر سے رابطہ کیجیئے!
#  19-2018 کے اس کے بعد کے تعلیمی سال کے دوران پہلی دفعہ 9ویں گریڈ میں داخل ہونے والے متام طلباء کو یا تو ایک ایڈوانسڈ کورس لینا ہو گا یا CTE کی سند کا امتحان پاس کرنا ہو گا۔ -2013
14، 15-2014، 16-2015، یا 18-2017 کے تعلیمی سالوں کے دوران پہلی دفعہ 9ویں گریڈ میں داخل ہونے والے متام طلباء الزمی طور پر CTE سند کا امتحان پاس کریں، اگر وہ سٹینڈرڈ ڈپلوما حاصل 

کرنا چاہتے ہیں۔

گریڈ 9  گریڈ 10 گریڈ 11 گریڈ 12 

 گریجوئیشن 
 کے اضافی

تقاضے

معاشیات اور ذاتی مالیات 

مکمل شدہ	 

CTE سند کے امتحان یا ایک 

ایڈوانس کورس#
مکمل شدہ	 

ورچوئل کورس

مکمل شدہ	 

CPR/First/AED تربیت

مکمل شدہ	 
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 پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز 
کالج داخلے کی عمومی معلومات

درج ذیل کوائف قبولیت کی ان معلومات پر مبنی ہیں جنہیں پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز کی 2018 کی کالس کے لیے بیان کیا گیا ہے۔

ممتاز – قومی
مثالیں: میسیچوسیٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، پرنسٹن، کارنل یونیورسٹی

4.5 1400 33

امتیازی – ریاست 
مثالیں: یونیورسٹی آف ورجینیا، کالج آف ولیئم اینڈ میری،  یونیورسٹی آف رچمنڈ

4.2 1275 28

سب سے زیادہ منتخب ہونے والے – ریاست
مثالیں: جارج میسن، ورجینیا ٹیک، جیمز میڈیسن یونیورسٹی

3.9 1175 25

اوسط منتخب ہونے والے – ریاست
 مثالیں: ورجینیا کامن ویلتھ یونیورسٹی

یونورسٹی آف میری واشنگٹن، کرسٹوفر نیوپورٹ یونیورسٹی
3.7 1128 23

منتخب – ریاست
 مثالیں: اولڈ ڈومینین یونیورسٹی، لونگ ووڈ یونیورسٹی، 

شیننڈو یونیورسٹی، ریڈفورڈ یونیورسٹی، ہیمپٹن یونیورسٹی
3.33 1033 21

 تسلیم شدہ طلباء کا 
  ACT اوسط 
)جامع اسکور(

 تسلیم شدہ طلباء کا 
SAT اوسط 

)مشرتکہ زبانی اور ریاضی(

 تسلیم شدہ طلباء کا 
 GPA  اوسط

کرسٹوفر نیوپورٹ یونیورسٹی 
کالج آف ولیم اینڈ میری
جارج میسن یونیورسٹی

جمیز میڈیسن یونیورسٹی
النگ ووڈ یونیورسٹی

نور فوک سٹیٹ یونیورسٹی
اولڈ ڈومینین یونیورسٹی

راڈفورڈ یونیورسٹی
یونیورسٹی آف میری واشنگٹن

یونیورسٹی آف ورجینیا

وائز میں یونیورسٹی آف ورجینیا کا کالج
ورجینیا کامن ویلتھ یونیورسٹی

ورجینیا ملٹری انسٹیٹیوٹ
ورجینیا اسٹیٹ یونیورسٹی

ورجینیا ٹیک

ورجینیا پبلک کمیونٹی کالجز
بلیو رج کمیونٹی کالج

سینٹرل ورجینیا کمیونٹی کالج
ڈابنی ایس لینکاسٹر کمیونٹی کالج

ڈینویلی کمیونٹی کالج
ایسٹرن شور کمیونٹی کالج

گیرمانا کمیونٹی کالج
جے رسجینٹ رینالڈز کمیونٹی کالج

جان ٹیلر کمیونٹی کالج
الرڈ فیرئ فیکس کمیونٹی کالج
ماؤنٹین ایمپائر کمیونٹی کالج

نیو ریور کمیونٹی کالج
ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج

پیٹرک ہیرنی کمیونٹی کالج
پال ڈی کیمپ کمیونٹی کالج

پیڈمونٹ ورجینیا کمیونٹی کالج

راپاہنوک کمیونٹی کالج
ساؤتھ سائیڈ ورجینیا کمیونٹی کالج

ساؤتھ ویسٹ ورجینیا کمیونٹی کالج
تھامس نیلسن کمیونٹی کالج

ٹائیڈ واٹر کمیونٹی کالج
ورجینیا ہائی لینڈز کمیونٹی کالج

ورجینیا ویسٹرن کمیونٹی کالج
وائتھ ولی کمیونٹی کالج

ورجینیا پبلک چار سالہ کالج اور یونیورسٹیاں

ورجینیا پبلک کمیونٹی کالجز

داخلے کے قوی امکانات کیا ہیں؟
ذیل میں 2018 کی جامعت سے معلومات اور ان کی کالجوں میں قبولیت کی رشح مالحظہ کیجیئے جہاں 100 سے زائد طلباء نے درخواستیں دیں۔

ریڈفورڈ یونیورسٹی 71% 

ویسٹ ورجینیا یونیورسٹی 71% 
یونیورسٹی آف لنچربگ  70% 

برج واٹر کالج 68% 
النگ ووڈ یونیورسٹی 68% 

ہیمپٹن یونیورسٹی 64% 
شینن ڈو یونیورسٹی 64% 

ورجینیا کامن ویلتھ یونیورسٹی 63% 

اولڈ ڈومینین یونیورسٹی 60% 
یونیورسٹی آف میری واشنگٹن 58% 

میری ماؤنٹ یونیورسٹی 58% 
جارج میسن یونیورسٹی 57% 

کرسٹوفر نیوپورٹ یونیورسٹی 54% 
جمیز میڈیسن یونیورسٹی 53% 

نور فوک سٹیٹ یونیورسٹی 50% 

ورجینیا سٹیٹ یونیورسٹی 48% 
ورجینیا ٹیک 44% 

کالج آف ولیم اینڈ میری 34% 
یونیورسٹی آف ورجینیا 32% 
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االباما 
االباما A&M یونیورسٹی   
االباما اسٹیٹ یونیورسٹی   

S.D. بشپ اسٹیٹ کمیونٹی کالج   
کانکارڈیا کالج   

مائلز کالج   
اوک ووڈ کالج   
سٹل مین کالج   

ٹالڈیگا کالج   
ٹسکیگی یونیورسٹی   

آرکنساس 
آرکنساس باپٹسٹ کالج   

فیالنڈر اسمتھ کالج   
یونیورسٹی آف آرکنساس، پائن بلف   

ڈیلویرئ 
ڈیلوئیر اسٹیٹ یونیورسٹی   

ڈسٹرکٹ آف کوملبیا 
ہارورڈ یونیورسٹی   

ڈسٹرکٹ آف کوملبیا کی یونیورسٹی   
فلوریڈا 

بیتھیون-کک مین یونیورسٹی   
ایڈورڈ واٹرز کالج   

فلوریڈا A&M یونیورسٹی   
فلوریڈا میموریل یونیورسٹی   

جارجیا 
البنی اسٹیٹ یونیورسٹی   
کالرک-اٹالنٹا یونیورسٹی   

فورٹ ویلی اسٹیٹ یونیورسٹی   
مور ہاؤس کالج   

مورس براؤن کالج   
پائن کالج   

سوانہا اسٹیٹ یونیورسٹی   
سپیل مین کالج   

کینٹکی 
کینٹکی اسٹیٹ یونیورسٹی   

لویسیانا 
ڈالرڈ یونیورسٹی   

گریمبلنگ اسٹیٹ یونیورسٹی    
جنوبی یونیورسٹی اور A&M کالج   

زیویرئ یونیورسٹی آف لویسیانا   
میری لینڈ 

بووی اسٹیٹ یونیورسٹی   
کوپن اسٹیٹ یونیورسٹی   

مورگن اسٹیٹ یونیورسٹی   
یونیورسٹی آف میری لینڈ، مرشقی ساحل   

میسیپی 
ایلکارن اسٹیٹ یونیورسٹی   

کوآہوما کمیونٹی کالج   
جیکسن اسٹیٹ یونیورسٹی  

میسیپی ویلی اسٹیٹ یونیورسٹی   
رسٹ کالج   
ٹوگالو کالج   

میسوری 
ہیرس سٹو اسٹیٹ یونیورسٹی   
لنکن یونیورسٹی آف میسوری  

شاملی کیرولینا 
باربر اسکوٹیا کالج   

بینیٹ کالج   
الزبتھ سٹی اسٹیٹ یونیورسٹی   

فیٹے ولی اسٹیٹ یونیورسٹی   
جانسن سی اسمتھ یونیورسٹی   

لیونگ اسٹون کالج   
شاملی کیرولینا اے اور ٹی یونیورسٹی   

شاملی کیرولینا سینٹرل یونیورسٹی   
سینٹ آگسٹائن کالج   

شاؤ یونیورسٹی   
ونسٹن سالیم اسٹیٹ یونیورسٹی   

اوہائیو 
سینٹرل اسٹیٹ یونیورسٹی   

ولربفورس یونیورسٹی   
اوکال ہوما 

النگسٹن یونیورسٹی   
پنسیلوانیا 

چینے یونیورسٹی آف پنسیلوانیا  
لنکن یونیورسٹی   

جنوبی کیرولینا 
ایلن یونیورسٹی   

بینیڈکٹ یونیورسٹی   
کالفن یونیورسٹی  

کلنٹن جونیرئ کالج   
ڈمنارک ٹیکنیکل کالج   

مورس کالج   
ساؤتھ کیرولینا اسٹیٹ کالج   

وورہیس کالج   
ٹیننیسی 

فسک یونیورسٹی   
ناکس ولی کالج   

     لین کالج 

لی موئن اوون کالج   
میہیری میڈیکل کالج  

ٹیننیسی اسٹیٹ یونیورسٹی   
ٹیکساس 

ہاؤسٹن ٹلوسٹن یونیورسٹی   
جاروس کرسچین کالج   

پال کوئن کالج   
پریری ویو اے اینڈ ایم یونیورسٹی   

ٹیکساس کالج   
ٹیکساس ساؤتھرن یونیورسٹی   

ویلے کالج   
ورجینیا 

ہیمپٹن یونیورسٹی   
نور فوک سٹیٹ یونیورسٹی   

سینٹ پال کالج   
ورجینیا اسٹیٹ یونیورسٹی   
ورجینیا یونین یونیورسٹی   

مغربی ورجینیا 
بلیو فیلڈ اسٹیٹ کالج  

ویسٹ ورجینیا اسٹیٹ یونیورسٹی   

تاریخی افریقن امریکن کالجز اور یونیورسٹیاں

کثیر ہسپانوی داخلے والے کالج ) %50 یا زیادہ(
کیلیفورنیا 

بیکرز فیلڈ کالج  
کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی، الس اینجلس   

سیریٹوز کالج   
چیفے کالج  

کالج آف سیکویاس   
ایسٹ الس اینجلس کالج   

ہارٹنل کالج   
امپیریل ویلی کالج   

الس اینجلس ٹریڈ ٹیکنیکل کالج   
ریڈلے کالج  

ریو ہونڈو کالج   
سان برنیڈینو ویلی کالج  

ساؤتھ ویسٹرن کالج   
فلوریڈا 

فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی   
میامی ڈیڈ کالج   

الینوئس 
سٹی کالج آف شکاگو – ولرب   

رائٹ کالج  
نیو میکسیکو 

نیو میکسیکو اسٹیٹ یونیورسٹی – ڈونا  انا  
نیویارک 

CUNY – برونکس کمیونٹی کالج   
ٹیکساس 

کوآہوما کمیونٹی کالج   
یل پاسو کمیونٹی کالج   

پالو آلٹو کالج   
سان انٹونیو کالج   

ساؤتھ ویسٹ ٹیکساس کالج   
ٹیکساس A&M یونیورسٹی   

یونیورسٹی آف ٹیکساس برونس ولی   
یونیورسٹی آف ٹیکساس ایل پاسو  

یونیورسٹی آف ٹیکساس سان انٹونیو   
یونیورسٹی آف ٹیکساس- پان-امریکن  

 ورجینیا کے پبلک چار سالہ کالج اور یونیورسٹیاں
اپالچیان اسکول آف الء  

ایوریٹ یونیورسٹی – ڈین ولی  
بلیو فیلڈ کالجبلیو فیلڈ اسٹیٹ کالج  

برج واٹر کالج  
سینچورا کالج - الیگزینڈریا  

سینچورا کالج - چیز پیک  
سینچورا کالج - نیو پورٹ نیوز  

سینچورا کالج - نور فوک  
سینچورا کالج - رچمنڈ  

سینچورا کالج - رچمنڈ ویسٹ  
سینچورا کالج - ورجینیا بیچ  

کرسچن ڈوم کالج  
ایسٹرن مینو نائٹ یونیورسٹی  

ای سی پی آئی یونیورسٹی  
ایموری اینڈ ہیرنی کالج  

فیرم کالج  
جارج واشنگٹن یونیورسٹیجارج میسن یونیورسٹی   

ہیمپڈن – سڈنی کالج  
ہیمپٹن یونیورسٹی  

ہیمپٹن یونیورسٹی - ورجینیا ساحل  
  ہیمپٹن یونیورسٹی – روآنوک اعلٰی تعلیمی مرکز

ہالنز یونیورسٹی  

   ادارہ برائے نفسیاتی علوم
جیفرسن کالج آف ہیلتھ سائنسز  

لربٹی یونیورسٹی  
لینچربگ کالج  

میری بیلڈون کالج – اسٹینٹون  
میری ماؤنٹ یونیورسٹی  
نیشنل کالج - بلیو فیلڈ  
رینڈولف - میکون کالج  

رینڈولف کالج  
ریجنٹ یونیورسٹی  

روآنوک کالج  
شینانڈوہ یونیورسٹی - ونچسٹر  

اسکائی الئن کالج  
اسٹارٹ فورڈ یونیورسٹی   

سویٹ بریرئ کالج  
یونین تھیولوجیکل سیمیرنی اور   

پریسبائٹیرین اسکول آف کرسچین  
یونیورسٹی آف منیجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی  

یونیورسٹی آف رچمنڈ  
ورجینیا انٹرمونٹ کالج  

ورجینیا یونین یونیورسٹی  
ورجینیا انٹرمونٹ کالج  

واشنگٹن اینڈ لی یونیورسٹی  
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تحقیق
ہائی سکول گریجویشن کے تقاضے؛	 

دلچسپیاں جن کا تعلق پیشوں سے ہے؛ 	 

ذاتی مہاریتیں؛ اور	 

مہارتیں جو  آپ کے پاس ہیں اور  وہ جن کے حصول کی آپ کو رضورت ہے۔	 

تخلیق
ایک ذاتی فہرست - اپنی اسناد، انعامات اور اعزازات کے ثبوت، اور سکول اور 	 

سامجی رسگرمیوں کی ایک فہرست جمع کریں؛ اور

نیویئنس ]ایک سافٹ ویرئ جو طلباء کی کالج کے منصوبوں میں مدد کرتا ہے[	 

 پوسٹ – سیکنڈری منصوبہ بندی ٹائم الئن 
کیا آپ "کرنے کیلئے تیار ہیں"؟

تحقیق
پیشوں کے انتخابات؛	 

کالج میں داخلہ کے تقاضے؛	 

ممتاز کالجوں کے تقاضوں میں درج ذیل شامل ہیں:

انگریزی )4 یونٹس(

سامجی علوم )4 یونٹس( 

سائنس )4-3 یونٹس(

غیر ملکی زبان )4-3 یونٹس(

ریاضی )4-3 یونٹس, کم از کم الجربا II تک(

فائن/عملی آرٹس 1 اختیاری )کسی ایک مخصوص کے ساتھ( 

پوسٹ سیکنڈری تعلیم کی قیمت؛ اور	 

AP/IB/AICE کورسز۔	 

تخلیق
اپنے پورے تعلیمی سال کے دوران اپنے ذاتی پورٹ فولیو کی تجدید کریں؛	 

نیویئنس سٹوڈنٹ منصوبے کو استعامل کرتے ہوئے تعلیمی کوائف کا ایک 	 
خالصہ بنائیں؛ اور

رضورت کے مطابق اپنے ذاتی اہداف کی تجدید یا ترمیم کریں۔	 

عمل
محنت طلب کورسز لینا جاری رکھیں؛	 

اپنے سکول کونسلر سے اپنی حالیہ کارکردگی کا اندازہ کرنے کیلیئے ملین 	 
کیونکہ اس کا تعلق مستقبل کے اہداف سے ہے؛

متنوع مواد پر جتنا ممکن ہو پڑھیں؛	 

PSAT اور /یا پری- ACT ٹیسٹ لیں؛	 

رضا کارانہ یا جز وقتی کام کریں؛	 

کالج کے لیے بچت رشوع کریں؛ اور	 

غیر نصابی رسگرمیوں میں حصہ لیں۔	 

تحقیق
کالج کا انتخاب اور درخواست کا طریقہ کار؛	 

ممکنہ کالج کے کھالڑیوں کیلیئے NCAA کلیرئنگ ہاؤس؛ 	 

ذاتی خصوصیات اور وہ کس طرح مستقبل کے منصوبوں سے متعلق ہیں؛ 	 

ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج کے ساتھ دہرا اندراج۔	 

تخلیق
ذاتی اہداف کی تجدید کریں؛	 

ذاتی پورٹ فولیو کی تجدید کریں؛ اور	 

Naviance سٹوڈنٹ پروگرام میں اپنی ریسومی کی تجدید کریں اور حتمی 	 
شکل دیں۔

عمل
AP/IB/AICE سمیت محنت طلب کورسز لینا جاری رکھیں؛	 

اپنے جونیرئ سال کے موسم خزاں میں PSAT لیں؛	 

 	 SAT ،لیں؛ یاد رکھئیے ACT یا SAT اپنے سینیرئ سال کے موسم بہار میں
کی تیاری اب www.khanacademy.orgپر مفت ہے۔

اساتذہ کے ساتھ تعلقات استوار کریں اور تعین کریں کہ آپ کس کو 	 
سفارشی خط دے سکنے کا کہہ سکتے ہیں؛

غیر نصابی رسگرمیوں میں حصہ لیں اور اداروں کے اندر قیادت کے مواقع 	 
تالش کریں؛

کالج فیرئز میں رشکت کریں؛	 

بہار کی چھٹیوں میں کالج کے کیمپسز کا دورہ کریں؛ اور 	 

اپنے سکول کونسلر سے ملیں اور اپنے پوسٹ سیکنڈری منصوبے کو حتمی 	 
شکل دینا رشوع کریں۔

10واں گریڈ 11واں گریڈ

9واں گریڈ

11

9

10

عمل
محنت طلب کورسز لیں؛	 

پوسٹ سیکنڈری اہداف پر بات کرنے کے لیے اپنے سکول کونسلر سے 	 
مالقات کریں؛

متنوع مواد پر جتنا ممکن ہو پڑھیں؛	 

PSAT اور پری- ACT کی تیاری کریں؛	 

رضا کارانہ یا جز وقتی کام کریں؛ 	 

غیر نصابی رسگرمیوں میں حصہ لیں اور	 

اپنے تعلیمی اور پیشہ وارانہ منصوبے کی تجدید کریں۔	 
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تحقیق
کالج میں داخلہ کے تقاضے؛	 

کالج درخواستوں کی حتمی تاریخ:	 

مالی امداد کیلیئے آخری تاریخ؛	 

وظیفے کے انتخابات؛	 

کالج کے بنیادی مضامین؛ اور	 

کمیونٹی کالج کے انتخابات۔	 

تخلیق
اپنے پورے تعلیمی سال کے دوران اپنے ذاتی پورٹ فولیو کی تجدید کریں؛	 

نیویئنس سٹوڈنٹ منصوبے کو استعامل کرتے ہوئے اپنی ریسومی کا حتمی 	 
شکل دیں؛ اور

اپنے ذاتی اہداف کو حتمی شکل دیں۔	 

عمل

جون – اگست:  

SAT/ACT کی تیاری کیجیئے۔ یاد رکھئیے، تیاری www.khanacademy.orgپر 	 

مفت ہے۔

آن الئن درخواستیں مکمل کرنے کی مشق کریں	 

کالج کے مضامین کی مشق کریں اور گھر والوں، دوستوں اور اساتذہ سے اپنی 	 

تحریر پر نظر ثانی کرنے کا کہیں

فیصلہ کر لیں اگر آپ کالج میں جلدی درخواست دینا چاہتے ہیں	 

جز وقتی یا ماہر کی نگرانی میں کام کریں	 

ستمرب:   

اپنے اسکول کے کونسلر سے اپنے سینرئ انٹرویو کے لیے ملیں	 

SAT/ACT ٹیسٹوں کے لیے اندراج کرائیں 	 

کالجوں کی تالش کریں اور درخواست کی آخری تاریخوں پر پورا اترنے کے لیے 	 

منصوبہ تیار کریں

اساتذہ اور خاندان کے دوستوں سے سفارشی خطوط کی درخواست کریں	 

اکتوبر-دسمرب:   

طلباء کیلیئے وفاقی امدد ( (FAFSA ) کے لیے اپنے والدین کے ساتھ مفت 	 

درخواست مکمل کریں 

رضورت پڑنے SAT I/SAT II/ACT پر دوبارہ لیں	 

اساتذہ سے سفارشی خطوط کی درخواست کریں 	 

کالجوں میں درخواستیں دیں	 

جنوری-مارچ:   

وظیفے کے لیے درخواستیں مکمل کریں 	 

کالجوں میں درخواست دینا جاری رکھیں	 

اپریل:   

کالج کے قبولیت کے فیصلوں کا جائزہ لیں اور اپنے کالج کے انتخاب کو حتمی 	 

شکل دیں

اپنے منتخب کردہ سکول کو خِط وابستگی اور جمع کرائے گئے چیک کے ساتھ 	 

مطلع کریں 

اپنے والدین کے ساتھ کسی بھی مالیاتی امدادی پیکیج اور تعلیمی وظیفے کے 	 

اعزازات پر نظر ثانی کریں 

AP/IB/AICE امتحانات کیلیئے تیاری کیجیئے 	 

ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج کیلیئے درخواست دیں اگر آپ نے اسے چنا ہے	 

اگر رضورت پڑے تو ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج کا تعیناتی امتحان دیں	 

مئی:   

AP/IB/AICE امتحانات لیں	 

جن لوگوں نے سفارشی خطوط لکھے ہیں ان کو شکریہ کے نوٹس بھیجیں 	 

جون:   

اپنے اسکول کے کونسلر کو کسی بھی حاصل ہونے والے وظیفے کی اطالع دیں	 

اپنے اسکول کے کونسلر کو اپنے پوسٹ سیکنڈری منصوبے کی حتمی شکل کی 	 

اطالع دیں

کالج کے کورسوں کے لیے اندراج کرائیں 	 

جوالئی-اگست   

اپنی پسند کے سکول میں ہونے والے کسی بھی موسم گرما کے ابتدائی پروگرام      	 

میں رشکت کریں

مالیاتی امداد کے حتمی انتظامات	 

موسم خزاں میں کالج رشوع کرنے کے لیے تیار رہیں!	 

1212واں گریڈ

Elizabeth Chase-Kang ،ہائی سکول شعبہ مشاورت سے اختیار کیا گیا – کونسلر Battlefield
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میرا ہائی سکول کونسلر کس طرح میری مدد کر سکتا/سکتی ہے؟

آپ کے ہائی سکول کونسلر سے پوچھے جانے والے 20 سواالت

کالج جانے کیلیئے مجھے کون سے کورسز لینے کی رضورت ہے؟  .1

مجھے اپنے شیڈول کی منصوبہ بندی کیسے کرنی چاہیے کہ میں انہیں مکمل کر سکوں؟  .2

آپ کون سے اختیاری مضامین کی سفارش کرتے ہیں؟  .3

مجھے کون سے AP/IB/کیمرج کورسز لینے کے بارے میں سوچنا چاہیئے؟  .4

PSAT/NMSQT یا پری-ACT کب لیئے جاتے ہیں؟  .5

مجھے SAT یا ACT کی تیاری کیسے کرنی چاہیئے، کیا یہ اس ہائی سکول میں لیے جاتے ہیں یا مجھے کہیں اور نزدیک جانے کی رضورت ہے؟  .6

کیا آپ نے میرے لیے کالج کی تیاری کے کوئی سیشن شیڈول کیے ہیں؟  .7

کیا آپ کے پاس کالج کی کوئی کتابیں یا دیگر رہنامئی کی کتابیں ہیں جو میں دیکھ سکتا/سکتی ہوں یا ادھار لے سکتا/سکتی ہوں؟  .8

موسم گرما کی چھٹیوں کے دوران میں گھر پر کالج کی تیاری کیلیئے کون سی رسگرمیاں کر سکتا/سکتی ہوں؟  .9

مختلف کالجوں کو کون سے گریڈوں کی رضورت ہوتی ہے؟  .10

کیا اس سکول میں یا نزدیک کالج فیرئ ہوتے ہیں؟  .11

ہامرے سکول سے باقی طلباء کون سے کالج جاتے ہیں؟  .12

آنر سوسائٹی کیلیئے تقاضے یا معیار کیا ہیں؟  .13

کیا آپ ان طلباء سے میرا رابطہ کروا سکتے ہیں جو اس کالج میں جا رہے ہیں جہاں میں جانا چاہتا/چاہتی ہوں؟  .14

کیا آپ پیشوں کی تالش رشوع کرنے سے متعلق معلومات میں میری مدد کر سکتے ہیں؟  .15

اگر کالج کو آپ کی طرف سے سفارشی خط چاہیئے تو میں آپ کی کیسے مدد کرسکتا ہوں کہ آپ مجھے اچھی طرح جان سکیں تاکہ یہ زیادہ ذاتی طور پر ممکن   .16

ہو؟

کیا کوئی مخصوص وظیقے یا ایوارڈ ہیں جن کے بارے میں مجھے معلوم ہونا چاہیئے تاکہ میں ان کیلیئے زیادہ محنت کر سکوں؟  .17

کیا میں ابھی سے اپنے ٹرانسکرپٹ دیکھ سکتا ہوں، یہ جاننے کیلیئے کہ ہر چیز اسی طرح ہے جیسے میں سوچ رہا/رہی ہوں؟  .18

مالی امداد کی درخواست کیلیئے مجھے کون سے فارم استمعال کرنے چاہیئے اور میں آن الئن کہاں دیکھ سکتا/سکتی ہوں؟  .19

ٹیسٹ سکور اور ساکھ کے حوالے سے ہامرے سکول کا دورسے سکولوں سے موازنہ کیا جا سکتا ہے؟  .20

Collegeboard.com/BigFuture سے اختیار کردہ
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اصطالحات
 )SOL( تعلیمی معیار

ورجینیا پبلک اسکولز کا تعلیمی معیار دولِت مشرتکہ کی درجات K – 12 کے 

طلباء کی تعلیم اور انگریزی، ریاضی، سائنس تاریخ اور سامجی علوم، ٹیکنالوجی، 

فنون لطیفہ، غیرملکی زبان، صحت اور جسامنی تعلیم اور ڈرائیوری کی تعلیم 

کےحصول کی توقعات کی وضاحت کرتے ہیں۔

امتحانات برائے تعلیمی معیار)SOL ٹیسٹ(

SOL امتحانات اخیر کورس امتحانات )EOC( ہیں، جو ورجینیا محکمہ تعلیم 

)VDOE( کے لیے رضوری ہیں تاکہ انگریزی، ریاضی، سائنس تاریخ اور معارشتی 

علوم کے کورسوں میں حاصل کیے گئے علم اور مہارتوں کی تصدیق ہو سکے۔ 

کریڈٹ کا معیاری یونٹ
گریجویشن کے لیے کریڈٹ کی معیاری اکائی کی بنیاد کم سے کم 140 گھنٹوں 

کی تعلیم اور کورس کی رشائط کی کامیاب تکمیل ہے۔ ایک سمسٹر کورس نصف 

کریڈٹ حاصل کرتا ہے۔

کریڈٹ کا تصدیق شدہ یونٹ
گریجویشن کے لیے کریڈٹ کی تصدیق شدہ اکائی کی بنیاد کم سے کم 140 

گھنٹوں کی تعلیم اور کورس کی رشائط کی کامیاب تکمیل ہے اور اخیر کورس 

امتحان )EOC( تعلیمی معیار )SOL( امتحان میں پاس ہونے کے قابل منرب حاصل 

کرنا یا اس کورس کے لیے اضافی امتحان دینا جیسا کہ تعلیمی بورڈ نے منظور کیا 

ہے۔

ویٹڈ کریڈٹ
ویٹڈ کریڈٹ درج ذیل کو دیئے گئے گریڈ پوائنٹ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، 

ایڈوانس پلیسمنٹ، IB، اور کیمرج کورسز؛ کچھ کیرئیر اور ٹیکنیکل ایجوکیشن 
کورسز؛ بااہل کالج کورسز؛ اور نامزد رشطیہ کورسز۔

دہرا داخلہ
طلباء جو کمیونٹی کالجز، ٹریڈ سکول پروگرام، کالج یا یونیورسٹی سے کریڈٹ 
کیلئے کورس لے رہے ہیں، اور اسی وقت پرنس ولیئم کاؤنٹی ہائی سکول میں 
داخل ہیں، انہیں دوہرے داخلے کے طلباء کہا جاتا ہے۔ دوہرے داخلہ کے 
کریڈٹ کی منظوری سے پہلے کالج اور پرنس ولیئم پبلک سکولز کے درمیاں 

معاہدہ کا ہونا رضوری ہے۔

اختیاری مضامین
اختیاری اضافی کورس ہیں جو الزمی کورسوں سے الگ ہیں جو گریجویشن کی کل 

کم سے کم کریڈٹ کی معیاری یونٹس کو پورا کرنے کے لیے رضوری ہیں۔

متواتر اختیاری مضامین
ورجینیا ڈیپارٹمنٹ برائے ایجوکیشن کے سٹینڈرڈز برائے کوالٹی کے مطابق،  

19-2018 سے قبل پہلی مرتبہ 9ویں گریڈ میں داخل ہونے والے طلباء جو سٹڈیز 
ڈپلومہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا 19-2018 کے تعلیمی سال کے دوران 9ویں گریڈ 

میں داخل ہونے والے طلباء چاہے وہ سٹڈیز ڈپلومہ یا ایڈوانسڈ سٹڈیز ڈپلومہ 
حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں کم از کم دو سلسلہ وار اختیاری مضامین مکمل 

کرنے ہوں گے۔ طلباء جو کسی بھی روزگار اور تکنیکی تعلیمی تواتر کو کامیابی 
سے مکمل کر لیتے ہیں جو کم سے کم دو 36 – ہفتوں کے کورسوں پر مشتمل 

ہے یا میقات کے برابر جو دو 36 – ہفتوں کے کورسوں کے برابر ہے، مکمل طور 
پر اس رشط کو پورا کریں گے۔ سٹینڈرڈ ڈپلومہ حاصل کرنے والے طلباء کیلیئے 
ہو سکتا ہے کہ عاملی زبانیں یا فنون لطیفہ، یا کیرئیر ٹیکنیکل ایجوکیشن کورس 

سلسلہ وار اختیاری رشائط کو جزوی طور پر تسلی کرنے میں استعامل ہوں۔

وہ طلباء جو ایڈوانسڈ سٹڈیز ڈپلومہ حاصل کرنا چاہتے ہین اور وہ 19-2018 کے 
تعلیمی سال کے دوران یا اس کے بعد 9ویں گریڈ میں داخل ہوئے ہیں، ہو سکتا 

ہے کہ فائن آرٹس یا کیرئیر و ٹیکنیکل ایجوکیشن کورس کریڈٹ جزوی طور پر 
سلسلہ وار اختیاری رشائط کو پورا کریں۔

 

فائن آرٹس یا کیریرئ و ٹیکنیکل ایجوکیشن
فنون لطیفہ میں ایسے کورس شامل ہیں جو طلباء کو  ویژول آرٹس، تھیٹر، 	 

موسیقی، رقص، اختیاری تحریر، صحافتی تحریر، یا تقریر۔ فنون لطیفہ کی 
رشط کو پورا کرنے والے کورس، ان دو کورسوں میں سے ایک کے طور پر 
بھی استعامل ہو سکتے ہیں جو کہ متواتر اختیاری کی رشط کو پورا کرنے 

کے لیے رضوری ہیں۔

مقامی سکول بورڈ کی طرف سے دئیے گئے تصدیق شدہ کریڈٹ 

کے یونٹس

مقامی سکول بورڈ سائنس یا تاریخ/سامجی سائنس کے شعبوں میں مقامی 

ایوارڈ کے کریڈٹ کے تصدیق شدہ یونٹ دیتے ہیں۔ مقامی سکول بورڈ کی 

طرف سے دئیے گئے تصدیق شدہ کریڈٹ کے یونٹس ان طلباء کیلیئے ہیں جو 

سٹینڈرڈ ڈپلومہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کریڈٹ دینے کیلیئے مخصوص معیار 

تیار کیا گیا ہے۔ طلباء مقامی ایوارڈ کے چار سے زیادہ کریڈٹ کے یونٹس 

حاصل نہیں کر سکتے۔ IEP یا 504 منصوبے کے طلباء کو اس سے استثنٰی 

حاصل ہے جو کریڈٹ کی رعایت کے اہل ہیں۔ 19-2018 اور اس کے بعد 

نویں گریڈ میں داخل ہونے والے طلباء جو سٹینڈرڈ ڈپلومہ لینا چاہتے ہیں، 

ان کو گریجویشن کی رشائط کیلیئے پانچ تصدیق شدہ کریڈٹ حاصل کرنے 

کیلیئے رصف مقامی کریڈٹ کا تصدیق شدہ یونٹ چاہیے۔ IEP اور 504 

منصوبے والے طلباء جو کریڈٹ کی سہولیات کے اہل ہیں مقامی ایوارڈ کے 

عمل کے ذریعے کریڈٹ کے متام تصدیق شدہ یونٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ 
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روزگار اور تکنیکی تعلیمی کورسز وہ ہیں جس میں ایک طالب علم 	 
کو 21 صدی کے تقاضوں کے مطابق روزگار حاصل کرنے کی مہارتیں 

سکھائی جاتی ہیں۔ روزگار اور تکنیکی تعلیم کی فہرست کے اندر 
آنے والے متام کورسز، JROTC ، کھالڑیوں کی تربیت I اور II ، اور 
خصوصی تعلیم کی فہرست کے اندر آنے والے کورس استعامل کرنا 
گریجویشن کی اس رشط کو پورا کرتے ہیں۔ CTE کی رشط کو پورا 

کرنے والے کورس، ان دو کورسوں میں سے ایک کے طور پر بھی 
استعامل ہو سکتے ہیں جو کہ متواتر اختیاری کی رشط کو پورا کرنے 

کے لیے رضوری ہیں۔

پیشہ وارانہ اور تکنیکی تعلیمی صنعت کی تصدیق کرنا
پیشہ وارانہ اور تکنیکی تعلیمی صنعت کی تصدیق پیشہ وارانہ اور تکنیکی 

تعلیمی نصاب کی کامیاب تکمیل سے ممکن ہو سکتی ہے جو کہ طلباء کو ورجینیا 
محکمہ بورڈ سے منظور شدہ جانچوں میں صنعتی تصدیق کے لیے رشکت کرنے 

کے قابل بنائے۔ طالب علم جو یہ سندیں حاصل کرتے ہیں گریجویشن کی رشائط 
کے لیے تصدیق شدہ کریڈٹ حاصل کرنے کے اہل ہیں۔ معیاری ڈپلومہ جاری 

رکھنے والے طلباء جو تعلیمی سال 2018-19 سے پہلے نویں درجے میں داخل 
ہوئے ہیں ان کو ریاست کا منظور شدہ روزگار اور تکنیکی تعلیم کی سند کا 

امتحان پاس کرنے کی رضورت ہے۔ 19-2018 میں نویں گریڈ میں داخل ہونے والے 

متام طلباء کو چاہے وہ سٹینڈرڈ یا ایڈوانسڈ سٹڈیز ڈپلومہ حاصل کر رہے ہیں، 
CTE کی سند کا امتحان پاس کرنا الزمی ہے اگر وہ ہائی سکول کریڈٹ کیلیئے 

ایڈوانس یا آنرز کورس لیتے ہیں۔ 

ایڈوانس پلیسمنٹ، IB ڈپلومہ، اور کیمرج AICE کورسز
چند کورسز کو بطور AP ،IB اور کیمربیج ( AICE ) کورسز نامزد کیا گیا ہے۔ یہ 
کورس درجاتی سطح کے مقاصد کی توقعات کو بیرونی طور پر مناسب کرتے اور 
بڑھاتے ہیں۔ ان کورسز کو لینے والے طلباء کے رپورٹ کارڈ پر اور اس کی نقل پر 

کورس کے عنوان کے ساتھ جمع (+)کا نشان ہوگا۔ یہ کورس بھاری کریڈٹ ملنے کا 
امکان دیتے ہیں۔ یہ کور سز ویٹیڈ کریڈٹ کی ممکنات پیش کرتے ہیں۔ 

CPR/ابتدائی طبی امداد اور  AED تربیت 
17-2016 کے تعلیمی سال میں پہلی مرتبہ نویں گریڈ سے، معیاری اور ایڈوانسڈ 

ڈپلومہ کے تقاضوں میں درج ذیل چیزیں شامل ہیں، ابتدائی طبی امداد کی 

تربیت کا تقاضہ، کارڈیوپلمونری، ریسیسیٹیشن، خودکار بیرونی ڈی فربلیٹر بشمول 

کارڈیوپلمونری، ریسیسیٹیشن کو ادا کرنے کیلیئے رضوری عملی تربیت کی 

مہارتیں۔ PWCS کے طلباء صحت اور جسامنی تعلیم I میں داخلے کے دوران ان 

مہارتوں میں تربیت حاصل کریں گے۔

طالبعلم/طالبہ کے منتخب تصدیق شدہ کریڈٹ
طالبعلم/طالبہ کا منتخب تصدیق شدہ کریڈٹ بعض اختیاری کورسز سے 
حاصل کیا جا سکتا ہے جس میں ورجینیا بورڈ آف ایجوکیشن سے منظور 

شدہ ٹیسٹ شامل ہے۔ سند کے معیارات کے مطابق، طالبعلم/طالبہ کمپیوٹر 
سائنس، ٹیکنالوجی یا بورڈ کی طرف سے مقرر کردہ دیگر شعبوں میں مصدقہ 

کریڈٹ حاصل کرنے کیلیئے اضافی ٹیسٹ استعامل کر سکتے ہیں۔ بورڈ آف 
ایجوکیشن نے CTE رسٹیفیکیشن اور الئسنس کے امتحانات کے مصدقہ کریڈٹ 

کے مختلف منرب دینے کیلیئے ہدایات فراہم کی ہیں۔  CTE میں حاصل کیے 
گئے مصدقہ کریڈٹ سٹڈیز ڈپلومہ یا ایڈوانس سٹڈیز ڈپلومہ کے تقاضوں کو 
پورا کرنے کیلیئے طالبعلم/طالبہ کے منتخب تصدیق شدہ کریڈٹ کے طور پر 

استعامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کا سکول کونسلر آپ کے تصدیق شدہ کریڈٹ 
کے تعین کے بارے میں آپ کی مدد کرے گا۔ 19-2018 کے تعلیمی سال کے 

دوران یا اس کے بعد 9ویں گریڈ میں داخل ہونے والے طلباء سے ان کے منتخب 
کردہ تصدیق شدہ کریڈٹس کی رشط ختم کر دی جائے گی۔

طالبعلم/طالبہ کے منتخب تصدیق شدہ کریڈٹ دینے کا معیار
طالبعلم/طالبہ کے منتخب تصدیق شدہ کریڈٹ ان رسٹیفکیشن یا الئسنس کے 

امتحانات کیلیئے دیے جائیں گے جو درج ذیل معیار پر پورا اترتے ہیں:

انڈسٹری رسٹیفکیشن یا الئسنس امتحانات جو بورڈ آف ایجوکیشن کے 	 
CTE سیل کے تقاضوں کو پورا کرنے کیلیئے منظور ہوئے ہیں اور ایڈوانس 
ریاضی اور ٹیکنالوجی کی بورڈ آف ایجوکیشن کی سیل جو طالبعلم/طالبہ 

کے منتخب تصدیق شدہ کریڈٹ کے تقاضوں کو پورا کرے گی۔
انڈسٹری رسٹیفکیشن یا الئسنس کے مقابلے میں رسٹیفیکیٹ جاری کرنے 	 

والے ادارے کو استاد/استانی اور /یا  CTE پروگرام کو سند دینی چاہیئے
ایک معیاری کریڈٹ ایک سے زیادہ دفعہ تصدیق نہیں کیا جا سکتا	 

طالبعلم/طالبہ کے منتخب تصدیق شدہ کریڈٹ کیسے حاصل کیا 
جائے

طالبعلم/طالبہ کا ایک منتخب تصدیق شدہ کریڈٹ ہر رسٹیفکیشن یا الئسنس 
امتحان کے پاس کرنے پر دیا جائے گا جو درج باال معیار پر پورا اترے گی، اور 

طالبعلم/طالبہ رصف CTE پر مبنی یا تخصیص میں ایک کریڈٹ کا معیاری 
یونٹ حاصل کر سکتا ہے۔

طالبعلم/طالبہ کے دو منتخب تصدیق شدہ کریڈٹ ان رسٹیفکیشن یا الئسنس 
کے امتحانات کیلیئے دیے جائیں گے جو درج ذیل معیار پر پورا اترتے ہیں؛ اور:

طالبعلم/طالبہ کورس کیٹالگ میں بیان کیے گئے پروگرام کے مکمل معیار 	 
کو پورا کرتے ہیں؛ اور

طالبعلم/طالبہ CTE پروگرام کو مکمل کرنے کے اختیار میں کم از کم 	 
کریڈٹ کے دو معیاری یونٹ حاصل کرتے ہیں۔
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کورس کا انتخاب
جب آنے والے تعلیمی سال کے لیے کورس منتخب کرنے ہوں تو طلباء اور والدین/

رسپرست دھیان سے انتخاب کریں۔

منتخب کیے گئے کورس طالب علم کی قابلیت، پچھلے حاصل کردہ تعلیمی ریکارڈ، 

مضمون میں دلچسپی، روزگار کے لیے مقصد )مقاصد( اور استاد کی سفارشات 

کے مطابق ہونے چاہئیں۔ کالج میں داخلے کی قیادت کرنے والے تعلیمی کورس 

کی جستجو میں وہ کورس شامل ہیں جو براہ راست کالج میں داخلے سے متعلق 

نہیں۔ فنون، موسیقی اور روزگار اور تکنیکی تعلیم کے کورس طلباء کو موقع فراہم 

کرتے ہیں کہ وہ مطالعے کے نئے راستے تالش کر سکیں اور ساتھ ہی علم و مہارت 

حاصل کریں جو ان کے لیے کسی بھی منتخب کیے گئے روزگار میں کارآمد ثابت 

ہو۔

کورس کے محتاط انتخاب سے اور طالبعلم/طالبہ اور اسکول کے کونسلر کے 

درمیان تعاون کرنے سے، ایک طالبعلم/طالبہ اس قابل ہو گا کہ اپنے روزگار کے 

مقصد کو پورا کر سکے اور پھر بھی اس کے پاس اتنا وقت ہو کہ کورس کی دورسی 

پیشکش پر پڑھائی کے کسی مخصوص حصے کو نکالے بغیر غور کر سکے۔

Brentsville – 1
Gar-Field – 2

Osbourn Park – 3

Potomac – 4
Stonewall – 5

Woodbridge – 6

Hylton – 7
Forest Park – 8
Battlefield – 9

Freedom – 10
Patriot – 11

Colgan – 12

PWCS سکول99 –  ورچوئل مبقام     
      منرب

       کوڈ: 

کورس کا انتخاب
اگر طالب علم ہائی اسکول کے بعد کالج میں داخلے کا خواہشمند ہے تو یہ نہیں 

سمجھ لینا چاہیئے کہ وہ طالب علم الزمی طور پر جدید تعلیم کا ڈپلومہ منتخب 

کرے۔ معیاری ڈپلومہ طالب علم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بہت سے 

اختیاری کورسوں کے لیے وقت چھوڑتے ہوئے وہ ان کورسوں کو ترتیب دے سکے 

جو کالج میں داخلے کے لیے رضوری ہیں۔ طالبعلم/طالبہ کے لیے یہ بھی ممکن 

ہے کہ وہ جدید تعلیم کا ڈپلومہ منتخب کرے اور پھر بھی ان حصوں کے لیے 

اختیار رکھے جو کالج میں داخلے کے لیے رضری نہیں جیسے کہ فن، موسیقی یا 

روزگار اور تکنیکی تعلیم کے کورسز۔

ہائی سکول میں جامعتوں کی ترتیب ایک نہایت ذاتی کام ہے اور اس کا انحصار 

طالب علم کے رحجان اور دلچسپیوں، استاد کی سفارشات اور اسکول، طالبعلم/

طالبہ اور والد والدہ/رسپرست کے باہمی تعاون کی بنیاد پر ہونا چاہیئے۔

ڈرائیور کی تعلیم
متام ہائی سکولوں میں جامعت کے کمرے میں ڈرائیونگ کی تعلیم کا کورس 

دسویں درجے کے صحت کی تعلیم کے نصاب کے حصے کے طور پر پیش کیا جاتا 

ہے۔ جب طلباء کامیابی کے ساتھ جامعت کے کمرے کا مرحلہ مکمل کر لیتے ہیں 

اور ایک لرنر پرمٹ حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر وہ عملی طور پر ڈرائیور کی تربیت 

لے سکتے ہیں۔ عملی طور پر ڈرائیور کی تربیت پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز 

میں اسکول کے بعد یا دوران موسم گرما پیش کی جاتی ہے۔ عملی طور پر ڈرائیور 

کی تربیت حاصل کرنے کی فیس ہوتی ہے۔

آسان حوالے کے لیے، اس کتابچے میں جہاں کہیں بھی اس کورس کی وضاحت ہوگی یہ کوڈ منرب ہر صفحے کی نیچے دہرایا گیا ہے۔ ایک طالبعلم/طالبہ جو ایک 

ایسا کورس لینا چاہتا/چاہتی ہے جو اس کو نامزد کیے جانے والے کورس کے عالوہ دورسے اسکول میں سکھایا جارہا ہے، تو اسے چاہیئے کہ تفصیالت کے لیے اپنے 

اسکول کے کونسلر سے رابطہ کرے۔

اس کتابچے میں پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز کے ہائی سکولوں میں سکھائے جانے والے کورسوں کی فہرست شامل ہے۔ ہر ہائی سکول میں متام کورس نہیں 

سکھائے جاتے۔ کورس کی پیشکش طالبعلم/طالبہ کی کافی دلچسپی پر منحرص ہے۔ اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ کچھ کورس کچھ سکولوں میں دستیاب نہ 

ہوں حتٰی کہ وہ ان سکولوں کے لیے فہرست میں شامل بھی ہوں۔ کورس کے نیچے دکھائے جانے والے اعداد -1 11 اور 99 کورس کی وضاحت کا پیراگراف ہیں جو 

ظاہر کرتے ہیں کہ کس سکول میں ہر کورس سکھایا جاتا ہے۔ ہر ہائی اسکول کے لیے کوڈ منرب درج ذیل ہے: 
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پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز 
ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج 

طلباء کے لیے دہرے اندراج کے مواقع

دہرا اندراج کیا ہے؟
دہرا اندراج ایک قبل کالج پروگرام ہے جو ہائی سکول کے اہل طلباء کو اجازت دیتا 

ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں اپنے ہائی سکول گریجویشن کے لیے کریڈٹ حاصل 

کریں جبکہ ساتھ ہی کالج کے لیے کریڈٹ حاصل کریں۔ 

دہرے اندراج کا کورس کون لے سکتا ہے؟
کوئی بھی طالب علم جو درج ذیل معیار پر پورا اترتا ہو وہ کچھ دہرے اندراج کے 

 PWCS اور ( NVCC ) کورس لے سکتا ہے جو کہ ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج

پر پیش کیے جاتے ہیں:

ˇ  11 اور 12 درجے کی بنیاد

ˇ  16 سال کی عمر

ˇ  تعیناتی امتحان سے پاس ہونے کے قابل منرب لینے سے یا نیچے دیے گئے خاکے 

کے مطابق منظور شدہ متبادل لینے سے کالجی سطح کے ریاضی اور انگریزی 

کے کورسوں میں رکھا جاتا ہے:

®  SAT – پڑھائی اور تحریر دونوں سیکشن پر 480 یا زیادہ، ریاضی کے   

سیکشن پر 530 یا زیادہ

®  PSAT – پڑھائی اور تحریر دونوں سیکشن پر 390 یا زیادہ، ریاضی کے   

سیکشن پر 500 یا زیادہ

®  ACT – انگریزی پڑھائی اور تحریر دونوں سیکشن پر 18 یا زیادہ اور   

ریاضی کے سیکشن پر 22 یا زیادہ

®  Virginia SOL – الجربا I ، II یا جیومیٹری SOL پر پاسنگ سکور طلباء کو   

اس قابل بنائے گا کہ وہ ریاضی کے پلیسمنٹ کے تقاضوں کی اجازت دیتا 

ہے۔

ناردن ورجینیا کمیونٹی کالج کے کورس پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک اسکولوں میں ہونے والے کورسوں کی  ٹیوشن فیس نہیں ہو گی۔۔ دہرے اندراج کے متعلق فیس کے 

بارے میں معلومات کے لیے اپنے سکول کونسلر سے ملیں۔

میں دہرے اندراج کا کورس لینے کے لیے تیار ہوں! میں کیسے آغاز کروں؟
اپنے جونیرئ تعلیمی سال کے آغاز سے پہلے جب آپ کورس کے انتخاب کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسکول کے کونسلر سے ملیں تو دہرےاندراج میں 

 NVCC کی دہرے اندراج کی درخواست اور PWCS اپنی دلچسپی ظاہر کر دیں۔ آپ کے سکول کونسلر آپ کے اگلے قدم کے ذریعے سے رہنامئی کر دے گا تاکہ

درخواست مکمل کر کے شامل ہو سکے۔ 

کیا میں رصف کالج کریڈٹ کے لیئے NVCC کورسز لے سکتا ہوں؟
کچھ طلباء ہائی سکول میں رہتے ہوئے کالج کورس رشوع کرنا چاہتے ہیں اور ان کالسوں میں داخلہ لینا چاہتے ہیں جو  دوہرے اندراج میں شامل نہیں ہیں۔ اگر طالبعلم 

داخلے کی رشائط پوری کرتا ہے اور اسے اپنے گھر والوں اور پرنسپل کی طرف سے اجازت ہے تو وہ ہائی سکول میں رہتے ہوئے کورس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ 

دلچسپی رکھنے والے طلباء کو مزید معلومات کیلیئے اپنے سکول کونسلر سے اس اختیار پر بات کرنی چاہیے۔

میں دہرےاندراج کا کورس کہاں لوں اور اس کی الگت کیا ہے؟
دہرے اندراج کے کورس کے اختیارات PWCS کے طلباء کے لیے تعلیمی سال 2020 - 2019 کے لیے ہیں جو کہ کمیونٹی کالج اور PWCS کے درمیان قائم شدہ 

معاہدے کی بنیاد پر ہیں۔

حیاتیات II حیاتیات میں ایڈوانسد عنوانات کا 
رسوے

کمپیوٹر نیٹ ورکنگ I، II، III اور IV ہارڈ ویرئ 
)CISCO( آپریشنز

سائرب سیکیورٹی سسٹمز ٹیکنالوجی

II اور I ]کریمینل جسٹس ]تعزیری انصاف

انگریزی 12

II اور I بچپن کا ابتدائی دور

کاروبار کرنے کے ہرن 

IT ڈیٹا بیس ڈیزائن اور منیجمنٹ )اوریکل(

II اور HVAC I

)SL( بزنس اینڈ مینجمنٹ IB

 )HL(حیاتیات IB

سپیچ کمیونیکیشن کا تعارف

IT ڈیٹا بیس ڈیزائن اور منیجمنٹ ایڈوانس 
)اوریکل(

IT پروگرامنگ

IT ویب ٹیکنالوجیز

IT ویب ٹیکنالوجیز

لینیر الجربا

ملٹی ویرایبل کیلکولس

I فوٹوگرافی

ٹیچرز فار ٹومارو ]کل کے اساتذہ[ 

ورجینیا/امریکی حکومت

ورجینیا/امریکی تاریخ

III،II،I  ویلڈنگ
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میرا ہائی سکول کورس ورک کس طرح میرے لیے کالج کریڈٹ 

حاصل کر سکتا ہے؟
طلباء "دہرے داخلے کے معاہدے" کے طور پر دہرے داخلے والے کورس لے 

سکتے ہیں، وہ PWCS ہائی سکول کے کیمپس میں اپنے کمیونٹی کالج کی 

کالسیں لیں گے اور انہیں PWCS کے اساتذہ پڑھائیں گے جن کے پاس ڈویژن کے 

کمیونٹی کالج یا یونیورسٹی کے دہرے داخلے کے کورس پڑھانے کا اختیار ہے۔ 

طلباء ان کورسوں کے دہرے داخلے کے کریڈٹ کیلیئے کمیونٹی کالج کے "اپنے 

کیمپس" میں بھی داخل ہو سکتے ہیں جن کی شناخت ڈویژن کی دہرے داخلوں 

کی پیشکش کرنے والی شائع شدہ ساالنہ فہرست میں کی جا سکتی ہے۔ 

اگر طلباء وہ کورس لینا چاہتے ہیں جو ڈویژن کی دہرے داخلے والے کورس کی 

فہرست میں شامل نہیں ہے تو وہ کمیونٹی کالج یا یونیورسٹی کے پیش کردہ 

"رصف کالج کریڈٹ" کورس لے سکتے ہیں۔ 

متام صورتوں میں، طلباء کو الزمی طور پر کمیونٹی کالج یا یونیورسٹی میں داخلے 

کی رشائط کو پورا کرنا ہو گا اور ان مواقعوں کیلیئے ڈویژن کی رشاکت داری والے 

سکول کے ساتھ، کالج کریڈٹ پیش کرنے والے کورسوں میں داخلے کیلیئے پرنسپل 

کی اجازت لینی ہو گی۔ 

http://www.schev.edu/index/students-and-parents/ ورجینیا پبلک کے چار سالہ کالج کے بارے میں  معلومات درج ذیل ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہے

prepare/credit-for-ap-ib-cambridge-and-clep-exams

دوہرا داخلہ

ایڈوانسڈ 

)AP( پلیسمنٹ

انٹرنیشنل

)IB( بیکولوریٹ 

کیمربج

)IGSCE( 

"C" یا اس سے بہرت حاصل کردہ کریڈٹس زیادہ تر چار سالہ کالج کو منتقل ہوتے ہیں۔	 

ہو سکتا ہے کہ کورسز کسی خاص مضمون کے تحت ہوں یا انہیں اختیاری مضامین سمجھا جائے	 

ہائی سکول میں لیے جانے والے کورس جو کالج کریڈٹ دیتے ہیں ایک دورسے سے مختلف ہوتے ہیں اور طلباء کو ان 	 

مخصوص سکولوں کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیئے جہاں وہ جانا چاہتے ہیں

امتحان میں 3 یا اس سے بہرت سکور، طالبعلم/طالبہ کے کالج کریڈٹ کیلیئے قابل قبول ہو سکتا ہے۔	 
اگر طلباء امتحان میں 4 یا 5 سکول حاصل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک AP کورس کیلیئے انہیں 6 کالج کریڈٹ مل 	 

جائیں۔
ہائی سکول میں لیے جانے والے کورس جو کالج کریڈٹ دیتے ہیں ایک دورسے سے مختلف ہوتے ہیں اور طلباء کو ان 	 

مخصوص سکولوں کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیئے جہاں وہ جانا چاہتے ہیں

امتحان میں 4 یا اس سے بہرت سکور، طالبعلم/طالبہ کے کالج کریڈٹ کیلیئے قابل قبول ہو سکتا ہے۔	 
اگر طلباء امتحان میں 5، 6 یا 7 سکول حاصل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک AP کورس کیلیئے انہیں 9 کالج کریڈٹ مل 	 

جائیں۔
ہائی سکول میں لیے جانے والے کورس جو کالج کریڈٹ دیتے ہیں ایک دورسے سے مختلف ہوتے ہیں اور طلباء کو ان 	 

مخصوص سکولوں کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیئے جہاں وہ جانا چاہتے ہیں

امتحان میں C یا اس سے بہرت گریڈ، طالبعلم/طالبہ کے کالج کریڈٹ کیلیئے قابل قبول ہو سکتا ہے۔	 
اگر طلباء امتحان کے A لیول میں A یا B سکور حاصل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک کیمرج کورس کیلیئے انہیں 6 کالج 	 

کریڈٹ مل جائیں۔
ہائی سکول میں لیے جانے والے کورس جو کالج کریڈٹ دیتے ہیں ایک دورسے سے مختلف ہوتے ہیں اور طلباء کو ان 	 

مخصوص سکولوں کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیئے جہاں وہ جانا چاہتے ہیں
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ہائی سکول کے دوران مجھے ایڈوانسڈ کورس کیوں لینے چاہیئے؟

شیڈول کی طاقت اہمیت رکھتی ہے

کالج دیکھنا چاہتے ہیں کہ طلباء کس طرح اپنی بہرتین قابلیت کیلیئے اپنے 
آپ کو چیلنج کرتے ہیں۔

کالج کیلیئے تیاری

ہائی سکول میں چیلنجنگ نصاب لینے کے بعد، بہت سے طلباء کیلیئے کالج 
کورس آسان ہو جاتے ہیں۔

سختی بہرتین ہے

زیادہ تر کالج دیکھنا چاہتے ہیں کہ طلباء ہائی سکول کے سال میں انگریزی، 
ریاضی، سائنس، سامجی علوم اور عاملی زبان لیتے ہیں۔

زندگی بھر کی ادائیگی

جو طلباء ہائی سکول کے دوران سخت کورس لیتے ہیں وہ عام طور پر کالج 
میں بہت اچھا کرتے ہیں اور نتیجتاً زیادہ بہرت اور محفوظ روزگار حاصل 

کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔

دوہرا داخلہ

طلباء ہائی سکول میں کالج ٹرانسکرپٹ کا آغاز کرتے ہیں جب وہ منظور شدہ 
دہرے داخلے والے کورس لیتے ہیں۔

کالج کیلئے اچھی تیاری

جو طلباء ہائی سکول کے دوران کم قیمت پر یا مفت کالج کورس لیتے ہیں، 
وہ کالج ٹیوشن پر پیسے بچا سکتے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ وہ کالج سے 

جلدی یا وقت پر گریجویٹ ہو جائیں۔

طلباء کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیئے کہ سکول اور کمیونٹی 
دونوں جگہوں پر غیر نصابی رسگرمیوں میں رشکت کرنے کیلیئے 

ان کے پاس کافی وقت ہو۔

کالج میں داخلہ

اپنے آپ کو چیلنج کرنا

کالج ٹرانسکرپٹ کا آغاز

توازن بہرتین ہے!



30

  قابلیت کی رشائط
   )غیر نصابی رسگرمیاں(

درج ذیل بین املدارسی کھیل، چیرئلیڈنگ، مارچنگ بینڈ اور ڈرل ٹیم پر الگو ہوتا ہے۔ 

ایک طالبعلم/طالبہ کے لیے پانچ مضامین پاس کرنا اور "C" حاصل کرنا رضوری ہے یا پہلے میقات کے آخر میں دو مضامین میں اس سے بہرت اور تعلیمی سال 	 

کے اختتام پر شمولیت کا اہل رہنے کے لیے۔ یہ کھیلوں کے ساتھ ساتھ مشق پر بھی الگو ہوتا ہے۔

نئے سمسٹر کے آغاز میں اہلیت کا بنیادی فیصلہ سال کے پہلے دن ہوتا ہے پچھلے سمسٹر کے آخری دن سے۔ طالب علم کے معاون اختیاری جیسے سائنس 	 

لیب کا معاون، الئربیری لیب کا معاون، جسامنی تعلیم کا معاون اور خصوصی تعلیم کے لیے طالبعلم/طالبہ کا معاون معیار پر پورے اترتے شامر نہیں کیے 

جائیں گے۔

جن طلباء کو ان کے نواحی عالقے سے باہر تبادلے کی منظوری دی گئی ہے، 

وہ ورجینیا ہائی سکول لیگ )VHSL( کی رسگرمیوں میں حصہ لینے کے اہل 

ہوں گے، اگر وہ سکول میں پہلی دفعہ نویں درجے کے طالبعلم/طالبہ کے 

طور پر داخل ہوتے ہیں۔ کوئی بھی طالب علم جو اپنے بنیادی اسکول میں 

فریش مین سال میں اہلیت قائم ہونے کے بعد ٹرانسفر ہوتا ہے VHSL – کے 

تعاون سے 365 دنوں کے لیے ہونے والی رسگرمیوں میں شمولیت کے لیے نااہل 

ہوگا۔ سپرنٹنڈنٹ برائے سکولز یا نامزد شخص، سکول ڈیویژن کی طرف سے 

کئے گئے فیصلہ کی بنیاد پر، جو طالبعلم/طالبہ کے تبادلے کا مطالبہ کرتا ہے، 

VHSL تبادلہ کے اُصول سے استثنا دے سکتا ہے، لیکن کھیل اور/یا رسگرمیوں 

 ) 28A-7 1- دستی کتابچہ، تبادلہ کا اصول VHSL (کے مقاصد کے لئے نہیں۔

جو طلباء ہائی سکول میں کسی نامزد پروگرام میں تبادلے کیلیئے 	 

رشکت کرتے ہیں انہیں VHSL کی پیش کردہ رسگرمیوں کی اہلیت 

کی رشائط پر پورا اترنا ہو گا۔ طالب علم کے پروگرام میں داخل 

ہونے کے بعد تبادلہ مؤثر ہو جائے گا۔ اس سکول میں رہنے اور 

اہلیت کو بحال رکھنے کے لئے طالبعلم/طالبہ کومکمل رشکت کی 

رضوریات پر پورا اترنا ہو گا۔

جب ایک دفعہ ہائی سکول میں اہلیت کے تقاضے پورے ہو جاتے 	 

ہیں تو نامزد پروگرام کیلیئے کوئی اضافی تبادلے کی درخواستوں 

کو چھوٹ کیلیئے زیر غور نہیں الیا جائے گا اور طالبعلم/طالبہ 

تبادلے کی تاریخ سے 365 دنوں تک غیر اہل ہوں گے۔ 

ایتھلیٹک رسگرمی میں شمولیت 
ورجینیا ہائی اسکول لیگ کے قوانین واضح کرتے ہیں کہ یونیورسٹی یا جونئیر 

یونیورسٹی کے کھیلوں، ڈرامہ، فِن تفتیش، تقریر، سکالسٹک باؤل، چیرئ لیڈنگ، اور 

کوئی بھی تعلیمی یا کھیلوں کی رسگرمیوں میں شمولیت کے لیے جو کہ سکولوں 

کے درمیان /ساتھ مقابلے میں شامل ہوں، طالبعلم/طالبہ کو پچھلی سمسٹر کے 

دوران الزمی طور پر پانچ مضامین الزمی پاس کرنے ہوں گے اور حالیہ سمسٹر 

کے دوران الزمی طور پر پانچ مضامین میں اندراج ہو۔ مزید برآں، ہر سمسٹر میں 

ورجینیا ہائی سکول لیگ کے ضوابط کو پورا کرنے کے عالوہ، طلباء کو PWCS کی 

اہلیت کے معیار (رشط) کو پورا کرنا ہو گا۔ پچھلے تعلیمی سال کے سال کے آخر 

میں گریڈز اگلے سال کے پہلے سمسٹر کیلئے اہلیت کا تعین کریں گے۔ 

خصوصی پروگراموں میں منتقل ہونے والے طلباء کی ورجینیا ہائی سکول لیگ ایتھلیٹک کیلیئے اہلیت
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ڈویژن I میں تعلیمی اہلیت کی رشائط	 

4 سالہ انگریزی؛	 

3 سالہ ریاضی )کم سے کم الجربا I کی سطح کا یا اس سے زیادہ(؛	 

2 سالہ سامجی علوم؛	 

2 سالہ قدرتی یا فزیکل سائسنز )ایک لیبارٹری اگر کسی اسکول 	 

میں پیش کی جائے(

1 سالہ اضافی انگریزی، ریاضی یا قدرتی/طبعی سائنس؛	 

4 سالہ اضافی اوپر کے حصوں میں سے یا غیر ملکی زبان، فلسفہ 	 

یا تقابلی مذہب؛

1( پورا قابل = مقابلہ، کھیلوں میں مدد )وظیفہ(؛ 2( تعلیمی رسخ 	 

قمیض= پہلے سال میں کھیلوں میں مدد، پہلی باقاعدہ تعلیمی اصطالح، 

میں مشق )سمسٹر یا چوتھائی(؛ 3( نااہل = کھیلوں میں کوئی مدد، مشق 

یا مقابلہ نہیں؛ اور

7ویں سمسٹر کے آغاز سے پہلے 10 بنیادی کورسز رضوری ہیں۔	 

ڈویژن II میں تعلیمی اہلیت کی رشائط	 

16 بنیادی کورسز مکمل کریں؛ 	 

3 سالہ انگریزی؛	 

2 سالہ ریاضی )الجربا I یا زیادہ(؛	 

2 سالہ سامجی سائنس؛	 

2 سالہ قدرتی یا طبعی سائنس )بشمول ایک لیب کورس(؛	 

3 سالہ اضافی کورسز انگریزی، ریاضی یا قدرتی/طبعی سائنس؛	 

بنیادی کورسز میں 2.200 کا اوسط گریڈ پوائنٹ؛ اور 	 

انگریزی، ریاضی، قدرتی یا طبعی سائنس، عاملی زبان کے 4 اضافی 	 

سال مبقابلہ مذہب یا فلسفہ۔

NCAA کیلیئے اہلیت
 NCAA ادارے پر انٹر کالجیٹ ایتھلیٹکس میں رشکت کا سوچنے والے طلباء کے لیے رضوری ہے کہ انکا تعلیمی اور غیر تعلیمی حالت II یا ڈویژن I ڈویژن NCAA

اہلیت مرکز سے تصدیق شدہ ہو۔ کوئی کھیل کھیلنے کیلیئے طالبعلم/طالبہ کو ہائی سکول سے گریجویٹ ہونا چاہیئے، 16 بنیادی کورسوں میں، ڈویژن I میں کم از کم 

2.300 کا GPA اور ڈویژن II میں  GPA، 2.200 کا ، اسے ACT یا SAT کا کم از کم سکور حاصل کرنا چاہیئے جو ڈویژن I اور II NCAA کے سالئیڈنگ سکیل پر بنیادی 

مضامین کے GPA کے مطابق ہو۔ مڈل سکول کے کریڈٹ دینے والے کورسز کور کورس کی رشائط کو پورا کرنے کے لیے استعامل ہوسکتے ہیں۔

الزمی کورسز، ہائی سکول کی نقول، اور ڈویژن I اور ڈویژن II کے متام مستقبل کے طلباء کے امتحانات کے منرب الزمی طور پر NCAA کی اہلیت کے مرکز سے نظر ثانی 

شدہ ہونے چاہئیں۔ سکول کونسلر اور طلباء کی رسگرمیوں کے رابطہ کار ہر ہائی سکول میں طلباء کو طالبعلم/طالبہ کی معلومات کے اجرا کا فارم، مناسب ریکارڈ اور 

فیس جمع کرانے کے حوالے سے رہنامئی کر سکتے ہیں۔

NCAA قوانین پیچیدہ ہیں اس لیے طلباء کو معلموں، طلباء کی رسگرمیوں کے رابطہ کاروں اور اسکول کونسلروں سے پوچھنا چاہیئے۔ یہ بہت رضوری ہے کہ سکول 

کونسلر کو مطلع کیا جائے اگر طالبعلم/طالبہ کھیل کا وظیفہ لینے کا خواہشمند ہے تاکہ کورس کے انتخاب کے عمل کو اس رضورت کے مطابق ڈھاال جا سکے۔ مزید 

تفصیلی معلومات NCAA کی ويب سائٹ www.ncaa.org/ پر دستياب ہیں۔
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 Osbourn Park پری-گورنرز سکول مبقام
سینرئ ہائی سکول

پری-گورنرز سکول پروگرام میں درج ذیل اہم نکات شامل ہیں:
طلباء کی دسویں گریڈ کے اختتام تک،  نویں گریڈ میں بیک وقت دو ریاضی کے کورسوں، اور AB کیلیئے 	 

ُمثَلّثیات کے ساتھ پری کیلکولس )یا اعلٰی درجہ کے ریاضی کے کورس( میں مدد کی جائے گی۔ 
طلباء کو گیارہویں گریڈ سے پہلے SOL  طبعیات کو مکمل کرنے کیلیئے دسویں گریڈ میں سائنس کے دو کورس 	 

پڑھنے کی اجازت دی جائے گی۔ 
مخلص سکول کونسلر GS@IP میں دستیاب مختلف تعلیمی راستوں کی تیاری میں مناسب کورس کے انتخاب 	 

کو یقینی بنانے کیلیئے پری-گورنرز سکول کے طلباء کی مدد کریں گے اور تعلیم کے ان چار سالوں کے دوران طلباء 
کے ساتھ کام کریں گ۔

پرنس ولیئم کاؤنٹی اسکول کے ورچوئل ہائی سکول کے ذریعے، طلباء کو صحت اور جسامنی تعلیم I اور صحت 	 
اور جسامنی تعلیم II مفت پڑھنے کا موقع ملے گا۔ یہ طلباء کو GS@IP میں شمولیت اختیار کرنے سے پہلے اضافی 

گریجویشن کا تقاضا پورا کرنے کے قابل بنائے گا۔
 	 Pre-Governor’s School نویں اور دسویں گریڈ میں ریاضی اور سائنس کی تیز رفتار تعلیم میں مدد کیلیئے

کے طلباء کی حکمت عملی کے تحت گروہ بندی کی جائے گی۔ 

پروگرام کے تقاضے
Pre-Governor’s School میں رشکت کرنے والے طلباء سال کے آخر میں اپنے بنیادی مضامین میں B  یا اس سے بہرت 

گریڈ برقرار رکھیں گے۔ طلباء نویں اور دسویں گریڈ میں آٹھ کالسوں میں پڑھیں گے )PWCS کے ورچوئل ہائی سکول 

کے ذریعے، دورسے سمسٹر کے دوران HPE I اور  (HPE II طلباء کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ دسویں گریڈ میں 

گریجویشن کے تقاضے کو پورا کرنے کیلیئے معاشیات اور ذاتی مالیات )یا AP معاشیات( مکمل کریں۔ طلباء سے تقاضا 

کیا جاتا ہے کہ وہ GS@IP  کے درخواست کے عمل کی حامیت کیلیئے مستند تحقیق کے عمل سے گزریں۔ جو طلباء 

GS@IP نہیں جائیں گے، ان کیلیئے Osbourn Park ہائی سکول میں گیارہویں اور بارہویں گریڈ میں ریاضی، سائنس اور 

انجینرئنگ پر توجہ دیتے ہوئے ایڈوانسڈ )کالج لیول( کے کورس پڑھنے کے مواقع ہوں گے۔ 

کورس کے شیڈول کا منونہ
PGS@OP کے طالب علم کے دو سالہ تدریس کے منونے کے کورس شیڈول کا خاکہ درج ذیل ہے۔ مزید برآں، یہ ایک 

اضافی پروگرام کے مواقعوں کا اظہار بھی کرتا ہے جو ریاضی اور سائنس کی تعلیمی رفتار بڑھانے کی کوشش ہے۔ 

The Pre- میں Osbourn Park

 )Governor’s School  )PGS@OP

تیاری کا ایسا پروگرام ہے جس کے 

ذریعے طلباء ریاضی اور سائنس کے 

تواتر کے کورس بہرت بنانے کا تجربہ 

کریں گے۔ اگر وہ گیارہویں اور بارہویں 

 The میں Innovation Park گریڈ میں

Governor’s School @ ) GS@IP( میں 

جانا چاہتے ہیں تو ان کو تکنیکی تحریر 

نویسی کی قابلیت کو بہرت بنانے اور 

دیگر گریجوئیشن کی رضوریات پوری 

کرنے کے مواقع ملیں گے۔ 

Innovation Park میں گورنرز سکول 

مبقام  )GS@IP( جارج میسن یونیورسٹی 

کے تعاون کے ساتھ سائنسی، ٹیکنالوجی، 

انجینیرئنگ اور ریاضی )STEM( کی ابتدا 

ہے۔ پروگرام کا تدریسی ڈیزائن حیاتیات، 

کیمیا اور طبعیات کے ریشوں کو ریاضی، 

انجینرئنگ کے تصورات اور لیبارٹری 

 GS@IP کی تحقیق میں ضم کرتا ہے۔

میں کالج کی سطح پر تیار ہونے کیلیئے 

رضوری ہے کہ طلباء کی مضبوط بلکہ 

ریاضی اور سائنس میں بہرت بنیاد ہو۔ 
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پری-AP انگلش 10 
II عاملی تاریخ، یا عاملی تاریخ AP

AB کیلیئے ٹراگنامیٹری کے ساتھ پری کیلکولس*
پری-AP  کیمیا 

* I طبعیات
غیر ملکی زبان

معاشیات اور ذاتی مالیات یا AP معاشیات 
صحت اور جسامنی تعلیم II )ورچوئل(

پری-AP انگلش 9
I عاملی تاریخ AP-پری

پری-AP حیاتیات
پری-AP جیومیٹری

* II الجربا
غیر ملکی زبان

اختیاری/فنون لطیفہ
صحت اور جسامنی تعلیم I )ورچوئل(

9 9واں گریڈ

نوٹ: ایڈوانسڈ ڈپلومہ کے امیدوار کیلیئے ایک غیر ملکی زبان کے تین سال یا دو مختلف زبانوں کے دو  دو سال کی رضورت ہے۔

* نشان والے کورس وہ کورس ہیں جن میں PGS@OP کے طلباء کی تیز رفتار پڑھائی کیلیئے گروپ بندی کی جائے گی۔

پری-AP انگلش 9 پری-AP  کیمیا

پری-AP انگلش 10 I طبعیات

I عاملی تاریخ AP-پری جیومیٹری

II عاملی تاریخ II الجربا

پری- AP عاملی تاریخ  AB کیلیئے ٹراگنامیٹری کے ساتھ پری کیلکولس

AP معاشیات BC کیلیئے پری کیلکولس

پری-AP حیاتیات

کورس ورک درج ذیل کورس پری-گورنرز سکول کے کورسز کے طور پر ڈیزائن کیئے گئے ہیں:

کورسز

1010واں گریڈ
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Innovation Park گورنرز سکول مبقام

تدریس کا پروگرام  اور نصاب کا جائزہ
Innovation Park کا گورنر سکول تعلیمی باصالحیت اور دلجمعی سے سیکھنے والوں کی رضوریات کو پورا کرنے کیلیئے 

متبادل تعلیمی ماحول میں یونیورسٹی کی سیٹنگ کا ڈیزائن فراہم کرتا ہے۔ STEM پروگرام، حقیقی دنیا کی تحقیق اور 

اطالق کرنے کے مواقع کے ساتھ سائنس، ریاضی، انجینرئنگ اور ٹیکنالوجی کے نصاب سے مل کر ایک منفرد ڈیزائن فراہم 

 کرتا ہے۔

گورنر سکول میں زیر تعلیم طلباء تحقیق کو عملی تجاویز میں اپنی دانشورانہ ڈیزائن کا اطالق کر کے، اپنی قائدانہ 

مہارتوں اور صالحیتوں کو بڑھانے کے بہت سے مواقعوں مرصوف عمل ہوتے ہیں۔  

جو طلباء گورنر سکول کے آدھے دن کے پروگرام میں رشکت ہیں ہیں، انہیں اپنے سکول کی طرف سے مہیا کردہ سامجی 

 Innovation ،اور غیر نصابی رسگرمیوں میں شامل ہونے کے مواقع ملتے ہیں۔ دوہرے داخلہ کے پروگرام کے ذریعے

Park کا گورنر سکول کالج جانے والے طلباء کو  کالج کی سطح کے مواد کے ساتھ چیلنج کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ 

سائنس اور ریاضی میں ہائی سکول اور کالج کریڈٹ حاصل کرتے ہیں۔ طلباء کو سائنسی محققین کے ساتھ بات چیت اور 

ممکنہ کیریرئ کے مواقع کے بارے میں جاننے کے مواقع دیئے جائیں گے۔  

بین املضامین رابطہ اور ٹیکنالوجی کے انضامم
گورنر سکول کے اساتذہ تعلیم کے شعبوں میں مواد کا علم اور مہارت کو ضم کرنے کے لئے تعاون کرتے ہیں۔ طلباء کو 

سمجھنے کے لئے چیلنج کیا جاتا ہے اور اپنی ٹیکنالوجی کے فن کو  سائنسی تحقیقات کے عمل میں مشغول کرتے ہیں 

اور ان کے نتائج پیش کرنے کے لئے اپنی تکنیکی تحریری مہارت کو استعامل کرتے ہیں۔  



35

کورسز اور دوہرا داخلہ 
نوٹ: متام کورسز کو ویٹڈ سمسٹر کورسز کے طور پر ہائی سکول کے تحریری ریکارڈ میں رکھا جاتا ہے

ریاضی  پری-کیلکولس
A/B حصے I کیلکولس 

 یا
I/II کیلکولس

A/B حصے I کیلکولس 
I/II کیلکولس 

 یا
کیلکولس III/لینیر الجربا

سائنس      I حیاتیات 
I کیمیا 

 یا
I طبعیات

     II حیاتیات 
II کیمیا 

 یا
II طبعیات

ٹیکنالوجی/انجینیرئنگ ٹیکنالوجی اور انجینرئنگ I کے اصول ٹیکنالوجی اور انجینرئنگ II کے اصول

تحقیق دلچسپی کے سائنس کے موضوع پر ذاتی تحقیق دلچسپی کے سائنس کے موضوع پر ذاتی تحقیق

گریڈ 11 گریڈ 12 

پری- کیلکولس )ریاضی 105( جی نہیں جی نہیں

A/B حّصہ I کیلکولس )ریاضی 123 – 124(  جی ہاں – 
AB کیلکولس

شاید -  AP سے دستربدار ہونے والے کے 
برابر کے کورس

I/II آنرز کیلکولس )ریاضی 115 اور 116(  جی ہاں – 
BC کیلکولس

شاید -  AP سے دستربدار ہونے والے کے 
برابر کے کورس

کیلکولس III - لینیر الجربا )ریاضی 215 اور 203( جی نہیں شاید - موازنے کے کورس

 I ایڈوانسڈ حیاتیاتی تدریس )حیاتیات 103 – 104( جی ہاں ممکنہ سائنس کے اختیاری

ایڈوانسڈ حیاتیات سٹڈیز II )مائیکرو بیالوجی اور 
اناٹومی @ فزیالوجی(

)حیاتیات 124 – 246( جی نہیں ممکنہ اختیاری سائنسی

I ایڈوانس کیمییا )کیمیا 211 - 212( جی ہاں شاید -  AP سے دستربدار ہونے والے کے 
برابر کے کورس 

ایڈوانسڈ کیمیا II )آرگینک بائیو کیم کا تعارف اور 
ماحولیاتئ کیمیا(

)کیمیا 104 اور  155( جی نہیں ممکنہ اختیاری سائنسی

I ایڈوانسڈ طبیعات طبیعات  243/244  -  245/246(   AP مناسب
طبیعات کا 

امتحان

شاید -  AP چھوڑنے والے کورس کے 
برابر؛ طبیعات میجر کیلیئے ممکنہ 

سائنس کے اختیاری مضامین

ایڈوانسڈ طبیعات II- کیلکولس کی بنیاد پر طبیعات 160/161 260/261-( C طبیعات شاید - میجر کیلیئے یونیورسٹی طبیعات

ٹیکنالوجی اور انجینرئنگ I کے اصول  کمپیوٹر سائنس 112، انجینرئنگ 107 جی نہیں شاید - موازنے کے کورس

ٹیکنالوجی اور انجینرئنگ I/II کے اصول جدت کا 
سلسلہ 

جی نہیں جی نہیں جی نہیں

ٹیکنالوجی اور انجینرئنگ II کے اصول  ،CEIE 203 - سول اور انفراسٹرکچر انجینرئنگ(
کمپیوٹر سائنس 211، بائیو انجینیرئنگ(

CS رصف شاید - موازنے کے کورس

جونیرئ سال کی تحقیق  COS 120 جی نہیں ممکنہ اختیاری سائنس

سینیرئ سال کی تحقیق COS 120 جی نہیں ممکنہ اختیاری سائنس

کورس کے انتخابات

GS ]گورنر سکول[ کورس کا نام George Mason یونیورسٹی دوہرے داخلہ کا یونیورسٹی کے کریڈٹ کی منتقلی
اختیار مضامین کے نام

AP امتحان کا 
اختیار
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George Mason یونیورسٹی کے کورسز کے برابر
موٹے اور ترچھے حروف والے ٹیکسٹ  اشارہ کرتے ہیں کہ عام طور پر  تین ریاضی کے کورس کی  ادائیگی دوہرے اندارج کے طور پر سکول ڈویژن کی طرف سے کی جاتی ہے۔  

برائے مہربانی نوٹ کیجئے کہ طالب علم سکول ڈویژن کی طرف سے ادا کردہ تین کورس میں سے ایک سائنسی یا انجینیرئنگ سے منتخب کر سکتا ہے۔

جونیرئ سال کے پری- کیلکولس میں طلباء کے اندراج کا شیڈول

آنرز کیلولس I/II جونیرئ سال کے طلباء کے اندراج کا شیڈول

موسم خزاں

کا سمسٹر

ریاضی کا 

سلسلہ

ریاضی 105 )4 کریڈٹ( ریاضی 124 )3 کریڈٹ(

سائنس کا 

سلسلہ

 کیمیا 211 )4 کریڈٹس(     

 حیاتیات 103 )4 کریڈٹس(   

طبیعات 243 )4 کریڈٹس(

 کیمیا 104 )4 کریڈٹس(     

 حیاتیات 124 )4 کریڈٹس(   

طبیعات 160/161 )4 کریڈٹس(

موسم بہار 

کا سمسٹر

ریاضی کا 

سلسلہ

ریاضی 123 )3 کریڈٹ( ریاضی 116 )4 کریڈٹ(

سائنس کا 

سلسلہ

 کیمیا 212 )4 کریڈٹس(     

 حیاتیات 104 )4 کریڈٹس(   

طبیعات 245 )4 کریڈٹس(

 کیمیا 155 )4 کریڈٹس(     

 حیاتیات 246 )3 کریڈٹس(   

طبیعات 260/261 )4 کریڈٹس(

گریڈ 11 گریڈ 12 

موسم خزاں

کا سمسٹر

ریاضی 

کا سلسلہ

ریاضی 115 )4 کریڈٹ( ریاضی 215 )3 کریڈٹ(

سائنس 

کا سلسلہ

 کیمیا 211 )4 کریڈٹس(     

 حیاتیات 103 )4 کریڈٹس(   

طبیعات 243 )4 کریڈٹس(

 کیمیا 104 )4 کریڈٹس(     

 حیاتیات 124 )4 کریڈٹس(   

طبیعات 160 )4 کریڈٹس( 

موسم بہار

کا سمسٹر

ریاضی 

کا سلسلہ

ریاضی 116 )4 کریڈٹ( ریاضی 203 )3 کریڈٹ(

سائنس 

کا سلسلہ

 کیمیا 212 )4 کریڈٹس(     

 حیاتیات 104 )4 کریڈٹس(   

طبیعات 245 )4 کریڈٹس(

 کیمیا 155 )4 کریڈٹس(     

 حیاتیات 246 )4 کریڈٹس(   

طبیعات 260 )4 کریڈٹس(

گریڈ 11 گریڈ 12 
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ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کے سکالرز
Patriot ہائی سکول

Woodbridge ہائی سکول
درخواست کا طریقہ کار اور شمولیت کے درجے

طلباء ایڈوانسڈ پلیسمنٹ سکالرز پروگرام میں داخلے کے لیے یکم فروری تک پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز کے 

خصوصی پروگرام میں آن الئن درخواست مکمل کریں گے۔ ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کے فاضل پروگرام میں رہنے کے لیے 

طلباء کو شمولیت کے درج ذیل کم سے کم معیار پر پورا اترنا ہوگا:
گریڈ 9 – دو یا زیادہ پری – AP کورسوں میں داخلہ، اور متام کورس "C" کے برابر کے ساتھ یا اس سے بہرت گریڈ 	 

سے سال مکمل کریں۔
گریڈ 10 – دو یا زیادہ پری – AP کورسوں میں داخلہ، اور متام کورس "C" کے برابر کے ساتھ یا اس سے بہرت 	 

گریڈ سے سال مکمل کریں۔
گریڈ 11 – دو یا زیادہ پری – AP کورسوں میں داخلہ، اور متام کورس "C" کے برابر کے ساتھ یا اس سے بہرت 	 

گریڈ سے سال مکمل کریں۔
گریڈ 12 – دو یا زیادہ پری – AP کورسوں میں داخلہ، اور متام کورس "C" کے برابر کے ساتھ یا اس سے بہرت 	 

گریڈ سے سال مکمل کریں۔

Patriot ہائی سکول کی یہ رشط بھی ہے کہ طلباء گریجویشن سے پہلے کم سے کم چھ AP کورسوں میں  	 

داخلہ لیں۔

تدریسی/کمیونٹی خدمات
ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کے سکالرز پروگرام کے بطور ایک رکن طلباء کو  گریجویشن سے پہلے تعلیمی تعاون کے 15 گھنٹے 

اور/یا کمیونٹی خدمت کے گھنٹے فی سال یا 60 گھنٹے  مکمل کرنے ہوں گے۔ پروگرام میں تعلیمی تعاون شامل کرنے 

کا مقصد متام شامل ہونے والے طلباء کے لیے ایک مدد کا نظام قائم کرنا ہے۔ ایک بناوٹی منونہ فراہم کرنے سے مضبوط 

طلباء کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ کچھ بنیادی کمزوریاں رکھنے والے طلباء کے ساتھ کام کر یں، ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کے 

اسکالرز پروگرام ایک رابطہ تشکیل دیں گے جس کی بنیاد تعلیمی کامیابی کی باہمی خواہش ہو گی۔ رسگرمیوں کی اقسام 

جو طلباء مکمل کر سکتے ہیں نیچے فہرست میں دی گئی ہیں اور ہر سکول کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں:

الئربیری میں بطور ایک رضاکار تحقیقی معاون؛  .1

AP سکالرز کے معلامتی پروگرام میں مدد؛   .2

گرمیوں کی چھٹھیوں میں SOAR پروگرام میں مدد؛   .3

ایڈوانسڈ پلیسمنٹ سکالرز پروگرام میں نئے رشکت کنندگان کی نگرانی؛  .4

ایڈوانسڈ پلیسمنٹ اسکالرز میں عارضی ہمرس طلباء؛  .5

اساتذہ کے قائم کردہ کور پڑھائی کے دورانیوں میں مدد؛ یا  .6

خدمت کے دورسے گھنٹوں میں شمولیت کرنا جو پروگرام  .7 

طلباء کے لیے حاصل نتیجہ
ایڈوانسڈ پلیسمنٹ سکالرز پروگرام طلباء کی مدد کرنے میں تعاون کرے گا تاکہ کالج بورڈ کے ایڈوانسڈ پلیسمنٹ 

امتحانات میں اچھے منرب حاصل ہو سکیں۔ سکول کی سطح AP رپ اسکالرز کا امتیاز پانے کے عالوہ، پروگرام میں رشکت 

کرنے والے طلباء کی ہو سکتا ہے کہ کالج بورڈ شناخت کر لے جن کی گروہ بندی درج ذیل ہے: 

AP سکالرز: ان طلباء کو عطا ہوتے ہیں جو تین یا زیادہ AP امتحان میں 3 یا اس سے زیادہ منرب حاصل کرتے 	 

ہیں۔ 

AP سکالر آنرز کے ساتھ: ان طلباء کو عطا ہوتے ہیں جو لیئے گئے AP کے متام امتحانات میں اوسط 3.25 منرب 	 

لیتے ہیں اور ان چار  امتحانات یا اس سے زیادہ امتحانات میں 3 یا اس سے اوپر منرب حاصل کرتے ہیں۔ 

Patriot اور ہائی Woodbridge ہائی 

سکول کا ایڈوانسڈ پلیسمنٹ سکالرز 

پروگرام طلباء کی پورے ہائی سکول 

کریرئ  کے دوران ان کی راہنامئی اور مدد  

کرے گا جو اپنے  سخت جدید پڑھائی 

کے نصاب کے خواہاں ہیں۔ فراہم کی 

جانے والی خدمات درج ذیل ہیں )ہر 

سکول کے لحاظ سے بدل سکتی ہیں(:

 )AP( اور ایڈوانسڈ پلیسمنٹ AP -پری 

کورسز کو شامل کرنے کیلیئے چیلنجنگ 

مطالعہ کے کورس  ان متام طلباء کے لئے

 ایک کھال مددگار فریم ورک موجود ہے 

جو ایڈوانسڈ کورسز سے منٹنے کے لئے 

تیار ہیں

 ہر گریڈ لیول پر کالجوں کو 	 

کھوجنے کے سیشن

 گریڈ 11 اور 12 میں سکول کے 	 

ذریعے کالج کے ٹور کا انتظام

 سکول کونسلنگ ڈپارٹمنٹ کی 	 

طرف سے تدریسی معاونت

 ہم جامعتوں کے ذریعے نگرانی اور 	 

ٹیوشن

 پورے تعلیمی سال کے دوران 	 

اساتذہ اور ہم جامعتوں کے ذریعے 

قیادتی مطالعہ کے سیشن

 AP امتحانات کی مشق	 

 SAT اور ACT ٹیسٹ کی تیاری 	 

کے مواقع

 انتظامی نگرانی اور حامیت	 

 پروگرام سے نکلنے کے بعد بہت 	 

سی سطحوں پر شناخت
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AP سکالر امتیاز کے ساتھ: ان طلباء کو عطا ہوتے ہیں جو لیئے گئے AP کے متام امتحانات میں اوسط 3.5 منرب لیتے ہیں اور ان پانچ امتحانات یا اس سے زیادہ 	 

امتحانات میں 3 یا اس سے اوپر منرب حاصل کرتے ہیں۔ 

نیشنل AP سکالر: ان طلباء کو عطا ہوتے ہیں جو 8 یا زیادہ AP امتحان میں 4 یا اس سے زیادہ منرب حاصل کرتے ہیں۔	 

Patriot اور Woodbridge دونوں ہائی سکولوں میں، AP اسکالر پروگرام کےلیے، ایک AP ریرسچ میں حتمی پورٹ فولیو یا کورس ورک الزمی ہے۔ طلباء اس پورٹ فولیو 

یا کورس ورک کے بارے میں معلومات سکول لیول پر حاصل کریں گے۔

نیچے دیا گیا تصوری خاکہ ایڈوانسد پلیسمنمٹ سکالرز پروگرام میں طلباء کے لئے ایک تجویز کردہ چار سالہ تعلیمی کورس کی عکّاسی کرتا ہے: 

پری-AP انگلش 10
پری- AP عاملی تاریخ

پری AP حیاتیات I یا پری AP کیمیا پری AP جیومیٹری 
   یا الجربا 2 / ٹراگنومیٹری

AP انگریزی زبان اور ترکیب 
AP امریکی تاریخ

AP سائنس
طلباء AP حیاتیات، AP کیمیا، AP طبعیات، یا AP ماحولیات سائنس سے   

چن سکتے ہیں
BC کیلیئے پری کیلکولس یا AB کیلیئے ٹراگنومیٹری کے ساتھ پری کیلکولس

V یا لیول AP-پری IV زبان کا لیول AP

AP انگریزی ادب اور ترکیب 
AP امریکی حکومت

AP سائنس
    طلباء AP حیاتیات، AP کیمیا، AP طبعیات، یا AP ماحولیات سائنس سے 

چن سکتے ہیں
BC یا AB  کیلکولس AP

V یا لیول AP-پری IV زبان کا لیول AP

I، II, III غیر ملکی زبان کے لیول
II  صحت اور جسامنی تعلیم

اختیاری مضامین

معاشیات/مالیات )2011 یا بعد کے نویں گریڈ کیلیئے(
اپنی مرضی کے اختیاری مضامین

مرضی کے اختیاری مضامین کیلیئے تجاویز:
   AP یورپ کی تاریخ، AP انسانی جغرافیہ 

   AP معاشیات، AP موسیقی کی تھیوری، AP سٹوڈیو آرٹ، AP کمپیوٹر سائنس، 
AP شامریات

اپنی مرضی کے اختیاری مضامین
مرضی کے اختیاری مضامین کیلیئے تجاویز:

   AP یورپ کی تاریخ، AP انسانی جغرافیہ 
   AP معاشیات، AP موسیقی کی تھیوری، AP سٹوڈیو آرٹ، 

   AP نفسیات، AP کمپیوٹر سائنس، 
   AP شامریات، AP آرٹ کی تاریخ

پری-AP انگلش 9
I عاملی تاریخ AP-پری

پری- AP حیاتیات یا ایڈوانس ارضیاتی سائنس
الجربا I یا پری- AP جیومیٹری

I، II, III غیر ملکی زبان کے لیول
I صحت اور  جسامنی تعلیم

اختیاری مضامین

9

10

11

12

9واں گریڈ

10واں گریڈ

12واں گریڈ

11واں گریڈ
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پری-AP انگلش 9 پری-AP الجربا II/ٹراگنامیٹری

پری-AP انگلش 10

AP زبان اور ترکیب AB کیلیئے ٹراگنامیٹری کے ساتھ پری کیلکولس

AP ادب اور ترکیب AB کیلکولس AP

I عاملی تاریخ AP-پری BC کیلکولس AP

پری- AP عاملی تاریخ A کمپیوٹر سائنس AP

AP امریکی تاریخ AP شامریات

AP امریکی حکومت ایڈوانس ارضیاتی سائنس

AP یورپ کی تاریخ پری-AP حیاتیات

AP انسانی جغرافیہ پری-AP  کیمیا

AP نفسیات AP طبعیات 1

AP معاشیات AP طبعیات 2

III ہسپانوی AP-پری AP حیاتیات

III فرانسیسی AP-پری AP کیمیا

IV ہسپانوی AP-پری C طبعیات AP

IV فرانسیسی AP-پری AP کمپیوٹر سائنس

AP ہسپانوی زبان AP  موسیقی تھیوری

APفرانسیسی زبان AP سٹوڈیو آرٹ

AP ہسپانوی ادب AP سیمینار

پری-AP جیومیٹری AP تحقیق

AP آرٹ کی تاریخ

کورس ورک )برائے مہربانی نوٹ کیجئے کہ پیش کیے جانے والے کورس مختلف سکولوں میں مختلف ہوتے ہیں اور داخلے کی کم از کم رشائط پر مبنی ہیں۔(

درج ذیل کورس پری-ایڈوانس پلیسمنٹ یا ایڈوانس پلیسمنٹ کورسز کیلیئے ڈیزائن کیئے گئے ہیں اور ایڈوانسڈ پلیسمنٹ سکالرز پروگرام میں رشکت کی رشائط کو پورا 

کرنے کیلیئے استعامل کیے جا سکتے ہیں:

کورسز
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مرکز برائے بائیو ٹیکنالوجی و انجینرئنگ
مبقامOsbourn Park ہائی سکول 

بائیو ٹیک اور انجینرئنگ پروگرام میں درج ذیل کلیدی اجزا شامل ہیں:
حیاتیات، کیمیاء، ارضی سائنس، اور طبیعات میں خصوص سائنسی کورسز	 

 9 ویں اور 10 ویں گریڈ کے دوران سامجی تعلیامت اور	 

انگریزی کالسز کو بائیو ٹیکنالوجی اور انجینرئنگ کے ساتھ جمع کر کے مرتّب کیا جاتا ہے تاکہ طلبا کو اس بات کے 
معائنہ میں مدد مل سکے کہ تاریخ، ادب، فن، فن تعمیر، موسیقی اور فلسفہ سائنس سے کس طرح میں متاثر ہوئے 

ہیں

11ویں اور 12ویں گریڈ کے دوران، طلباء پروگرام مکمل کرنے کیلیئے بائیو ٹیکنالوجی یا انجینرئنگ کے تسلسل 	 
کو  منتخب یا مکمل کریں گے۔

سائنس، ریاضی اور انجینرئنگکے انتخابات کی وسیع اقسام جن میں بہت زیادہ دلچسپی کی کالسیں شامل ہیں	 

حیاتیات میں ایڈوانسڈ پلیسمنٹ)AP( کورس، کیمیا، اور ماحولیاتی سائنس، طبیعات، شامریات، کیلکولس 	 
)AB&BC(، کمپیوٹر سائنس، AP سیمینار اور AP تحقیق، جو ایک ہائی سکول میں رہتے ہوئے کالج کریڈٹ حاصل 

کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں

سائنس اور انجینرئنگ سے متعلق غیر نصابی اور معاون نصابی کمیونٹی رسگرمیاں اور رشاکت داریاں	 

پروگرام کے تقاضے
طلباء کو اس پروگرام میں رہنے کے لئے ہر سال کم از کم ایک بائیو ٹیکنالوجی اور انجینرئنگ سینٹر، کالس میں داخلہ 

لینا الزمی ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی اور انجینرئنگ سینٹر میں رشکت کرنے والے طلباء کیلیے پروگرام میں اچھی استعداد 

رکھنے کیلیئے رضوری ہے کہ وہ اپنے بنیادی مضامین میں سال کے آخر میں "C" یا بہرت گریڈ حاصل کریں )فنون زبان، 

سامجی علوم، ریاضی، اور سائنس(۔ بائیو ٹیکنالوجی اور انجینرئنگ سینٹر رسٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لئے طلبا کو 

کامیابی کے ساتھ کم از کم سات مکمل سال سائنس، ریاضی اور انجینرئنگ کی کالسز کی " C" یا اس سے بہرت گریڈ کے 

ساتھ تکمیل کرنی ہو گی۔ بائیو ٹیکنالوجی کے تسلسل کیلیئے ان کالسز میں AP حیاتیات، پری - AP کیمیاء، طبیعات، 

 AP سائنس کالسز شامل ہونا رضوری ہے اور انجینرئنگ کے تسلسل کیلیئے پری )AP( اور دو ایڈوانسڈ پلیسمنٹ

حیاتیات، پری AP کیمیا، انجینرئنگ کے دو کورس اور چار AP سائنس اور ریاضی کے کورس الزمی شامل ہونے چاہیے۔ 

طلبا کو 100 گھنٹوں کو مکمل کرنا اور غیر نصابی اور ہم نصابی کاوشوں کی عکاسی کرنے والی دستاویز بنانی ہو گی، 

جو پروگرام کو تقویت دے اورذیلی مضامین کے عالقوں پر توجہ سے متعلق ہوں۔

بائیو ٹیکنالوجی اور انجینرئنگ اور اس 

کے قریبی طور پر تعلق رکھنے والے 

میدان ہامرے ملک اور ساتھ ہی ساتھ 

پرنس ولیئم کاؤنٹی میں سب سے زیادہ 

بڑھنے والی صنعت پر مشتمل ہے۔ چند 

سال قبل گورنر مارک وارنر، نے دولت 

مشرتکہ ورجینیا کو بائیو ٹیکنالوجی 

صنعت کا مرکز بنانے کے لئے ایک ٹاسک 

فورس تشکیل دیا تھا۔

Osbourn Park میں ہم اس بات سے 

واقف ہیں کہ ہم اپنے طلبا کواس ولولہ 

انگیز تعلیمی اور پیشہ ورانہ مواقع کے 

لئے جو کہ قریبی مستقبل کے لئےتیار 

کرنے میں ایک چھوٹا سا کردار اپناتے 

ہوئے اس انقالب میں حّصہ لے سکتے 

ہیں۔

بائیو ٹیکنالوجی اور انجینرئنگ سینٹر 

ایک چار سالہ پروگرام ہے جو سائنس، 

انجینرئنگ اور اس سے متعلقہ میدانوں 

میں دلچسپی رکھنے والے تعلیمی طور پر 

متحرک طلبا کے لئے ہے۔ یہ سخت طلب 

تعلیمی پروگرام، تھیوری کی وسیع تر 

سمجھ اور سائنس، ریاضی اور انجینرئنگ 

کوحقیقی دنیا کے مسائل کو حل کرنے 

کے لئے استعامل کرنے پر زور دیتا 

ہے۔ یہ طلبا کو ایک مستند اور معنی 

خیز، عملی طور پر رشکت کے تحقیقی 

منصوبہ کےحصول کے مواقع فراہم کرتے 

ہیں۔ بائیو ٹیکنالوجی اور انجینرئنگ 

سینٹر طلباء کو ایک متحدہ انسانیت کا 

سیر حاصل ماحول اور مختلف قسم کے 

ایڈوانسڈ پلیسمنٹ )AP( سائنس کورسز 

میں داخلہ لینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔
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درج ذیل تصویری خاکہ بائیو ٹیکنالوجی اور انجینرئنگ کے چار سالہ تعلیمی کورس کے متثیلی فریم ورک کی منائندگی کرتا ہے۔ ہر 

ایک کورس کے لئےکریڈٹ کے یونٹ کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ جلی حروف میں موجود کورسز ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کی نشاندہی 

کرتے ہیں۔ ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کورسز ہائی سکول میں رہنے کے دوران ہی کالج کریڈٹس حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔

)1( پری-AP کیمیا

)1( پری-AP انگلش 10 

)1(  پری- AP عاملی تاریخ 

)1( صحت اور جسامنی تعلیم 10

)1( ریاضی

)1( عاملی زبانیں 

)1( طالبعلم/طالبہ کے اختیاری مضامین

بائیو ٹیکنالوجی کا تسلسل
)AP )1 حیاتیات یا AP ماحولیاتی سائنس

)AP )1 زبان اور کمپوزیشن یا انگریزی 11

)1( ریاضی

)AP )1 امریکہ/ورجینیا کی تاریخ یا امریکہ/ورجینیا کی تاریخ

I 1( طبعیات(

)PLTW )1 انجینرئنگ یا PLTW بائیو میڈیکل سائنس کورس

)1( طالبعلم/طالبہ کے اختیاری مضامین

بائیو ٹیکنالوجی کا تسلسل

)AP)1 طبعیات یا AP کیمیا

)AP )1 ادب یا انگریزی 12

)AP )1 امریکہ/ورجینیا کی حکومت یا امریکہ/ورجینیا کی حکومت

)1( ریاضی

)PLTW )1 انجینرئنگ یا PLTW بائیو میڈیکل کورس

)1( طالبعلم/طالبہ کے اختیاری مضامین

)1( طالبعلم/طالبہ کے اختیاری مضامین

)1( پری-AP کیمیا

)1( پری-AP انگلش 10

)AP )1 یورپ کی تاریخ

II 1( صحت اور جسامنی تعلیم(

)1( ریاضی

)1( عاملی زبانیں

)1( طالبعلم/طالبہ کے اختیاری مضامین

انجینرئنگ کا تسلسل

)AP )1 طبعیات

)AP )1 حیاتیات یا AP کیمیا

 )PLTW )1 انجینرئنگ کے اصول یا PLTW  انجینرئنگ 

    ڈیزائن کا تعارف

)AP )1 امریکہ/ورجینیا کی تاریخ امریکہ/ورجینیا کی تاریخ

)AP )1 زبان اور کمپوزیشن یا انگریزی 11

)AB )1 کیلیئے ٹرگنومیٹری کے ساتھ پری کیلکولس یا BC کیلیئے پری کیلکولس

)1( طالبعلم/طالبہ کے اختیاری مضامین

انجینرئنگ کا تسلسل

)AP )1 کمپیوٹر سائنس یا AP شامریات

BC کیلکولس AP یا AB کیلکولس AP )1(

)PLTW )1 انجینرئنگ کے اصول یا PLTW  ڈیجیٹل الیکٹرانکس

)AP )1 امریکہ/ورجینیا کی حکومت یا امریکہ/ورجینیا کی حکومت یا انگریزی 12

)1( طالبعلم/طالبہ کے اختیاری مضامین

)1( طالبعلم/طالبہ کے اختیاری مضامین

)1( پری-AP حیاتیات 

)1( پری-AP انگلش 9

I عاملی تاریخ AP-1( پری(

)1( صحت اور جسامنی تعلیم 9

)1( ریاضی

)1( عاملی زبانیں

)1( سائنسی متثال

)1( پری-AP حیاتیات 

)1( پری-AP کیمیا

)1( پری-AP انگلش 9

I عاملی تاریخ AP-1( پری(

)1( صحت اور جسامنی تعلیم 9

)1( ریاضی

)1( عاملی زبانیں

9

10

11

12

9واں گریڈ

10واں گریڈ

12واں گریڈ

11واں گریڈ
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حیاتیات II DNA سائنس اور بائیو ٹیکنالوجی کا تعارف پری-AP  کیمیا

حیاتیات II رسوے )فارنسک اور مائیکربیالوجی(  پری-AP انگلش 9

)PLTW( سول انجینرئنگ اور آرکیٹیکچر پری-AP انگلش 10

)PLTW( ڈیجیٹل الیکٹرانکس پری- AP عاملی تاریخ اور 1500 تک کا جغرافیہ

ارضیاتی سائنس )PLTW( بائیو میڈیکل سائنس کے اصول

ارضیاتی سائنسII: سمندری سائنس )PLTW( انجینرئنگ کے اصول

ارضیاتی سائنسII: جسامنی ارضیات سائنسی متثال

)PLTW( انسانی جسم کے نظام

)PLTW( انجینرئنگ ڈیزائن کا تعارف

)PLTW( میڈیکل انٹرویشن

I طبعیات

پری-AP حیاتیات

بائیو ٹیکنالوجی اور انجینرئنگ کا سینٹر

درج ذیل کورسز بائیو ٹیکنالوجی اور انجینرئنگ کورسز کے طور پر ڈیزائن کیئے گئے ہیں:

AP حیاتیات AP              

AP کیلکولس  AB یا BC

 AP  کیمیا

AP کمپیوٹر سائنس

AP کمپیوٹر سائنس

AP انسانی جغرافیہ

AP 2 طبعیات 1 اور

AP طبعیات C: مکینک

AP نفسیات 

AP تحقیق

AP شامریات

AP سیمینار
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Osbourn Park بائیو ٹیکنالوجی اور انجینرئنگ کا سینٹر مبقام

انجینرئنگ کے راستے کا جائزہ
OPHS میں طلباء 11 ویں گریڈ میں نویں اور دسویں جامعت کا عمومی کورس ورک کے بعد، ہر گریڈ لیول پر ایک اختیاری کورس کی پیشکش کے انتخاب کے ساتھ، 

خصوصی پروگرام )بائیو ٹیکنالوجی یا انجینرئنگ( کے ذریعےدو میں سے ایک راستے کو چنیں گے۔ وہ طلباء جو انجینرئنگ کا راستہ چنتے ہیں انہیں دو-سالہ انجینرئنگ 

کورس کے تسلسل کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اعلی درجے کے ریاضی اور سائنس کے کورس لینے ہوں گے۔

انجینرئنگ کے راستے کی رشائط
انجینرئنگ رسٹیفکیٹ حاصل کرنے کے خواہشمند طلباء کو ایڈوانسڈ سٹڈیز ڈپلومہ مکمل کرنے کی طرف کام کرنا ہو گا۔ انجینرئنگ کے راستے پر جانے والے متام طلباء 

کو 6 کورس پڑھنے ہوں گے جو ریاضی اور سائنس میں تیزرفتار پڑھائی کے ساتھ ساتھ انجینرئنگ کے اصول بھی سیکھیں گے۔ طلباء اپنے بنیادی کورسز کے ساتھ ساتھ 

انجینرئنگ کورس کے اختیارات کورس میں کم از کم C کی اوسط برقرار رکھنی ہو گی۔ 

جونیرئ یا سینرئ سال کے 3 بنیادی/الزمی کورسز
)BC یا AB( کیلکولس کورس AP 1 کم از کم  	

کم از کم 1 طبعیات کورس )یا AP یا معمول کا کورس(  	

کم از کم ایک اضافی ایڈوانسڈ سائنس کورس – AP حیاتیات، AP کیمیا، یا AP ماحولیاتی سائنس۔  	

طلباء دلچسپی کے شعبوں کی معاونت کیلیئے کم از کم 3 اختیاری کورس پڑھیں گے بشمول کم از کم ایک کورس AP لیول پر:

LTW انجینرئنگ کے اصول  	

PLTW ڈیجیٹل الیکٹرانکس  	

انگریزی 11 یا AP زبان

)AP( امریکہ/ورجینیا کی تاریخ

AB کیلیئے ٹراگنامیٹری کے ساتھ پری کیلکولس

I طبعیات AP

PLTW انجینرئنگ کے اصول

غیر ملکی زبان

اختیاری مضامین

        PLTW انجینرئنگ ڈیزائن اور ڈیویلپمنٹ	 

PLTW انجینرئنگ ڈیزائن کا تعارف  	

PLTW سول انجینرئنگ اور آرکیٹیکچر  	

ٹیکنیکل ڈرائنگ  	

انجینرئنگ ایکسپلوریشن – ریوٹکس 1 یا 2  	

AP کمپیوٹر سائنس  	

AP شامریات  	

AP سیمینار   	

AP تحقیق  	

طلباء درج ذیل بھی کریں گے:

	 انجینرئنگ اور متعلقہ شعبوں کے تعلق میں غیر نصابی تعلیم، انٹرن شپ اور تحقیق کے 50 انجینرئنگ گھنٹے )11 اور 12 گریڈ - متام گریڈ لیول میں 100 گھنٹے( 

مکمل کریں گے۔  

جونیرئ اور سینرئ سالوں کا طالبعلم/طالبہ کے شیڈول کا منونہ

انگریزی 12 یا AP ادب

)AP( امریکہ/ورجینیا کی حکومت

AP کیلکولس

AP کیمیا

PLTW ڈیجیٹل الیکٹرانکس

AP سیمینار

اختیاری مضامین

تیرسا سال ]جونیرئ سال[ چوتھا سال ]سینیرئ سال[



44

مرکز برائے ماحولیاتی اور قدرتی سائنسز 
مبقام Freedom ہائی سکول

مرکز برائے ماحولیاتی اور قدرتی سائنسز پروگرام کے اہم اجزاء درج ذیل ہیں:
علم االرض، حیاتیات، کیمیاء، طبعیات، ماحولیاتی سائنس میں جدید سائنسی کورسز؛	 

گریڈ 9 اور 10 کے دوران طلباء پری- AP/AP معارشتی علوم اور انگریزی جامعتیں لیں گے جو بین مضامین       	 
اسباق اور پروجیکٹس فراہم کرتے ہیں جو تاریخ، ادب، فن، فِن تعمیر، موسیقی، اور فلسفہ اور ہر ایک پر سائنس اور 

ٹیکنالوجی کے اثرات کا جائزہ لیتا ہے؛

حیاتیات، کیمیاء، ماحولیاتی سائنس، طبعیات، انگریزی، معارشتی علوم اور عاملی زبانوں میں ایڈوانسڈ 	 
پلیسمنٹ ( (AP کے کورسز جو ہائی سکول میں ہوتے ہوئے کالج کریڈٹ حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔

موقع پر گرین ہاؤس، ایکوئریم، نم تاالب، دیسی باشندے کا نشان، موبائل کمپیوٹر لیب اور ماحولیاتی اور 	 
قدرتی سائنسز لیب؛ اور

سائنس سے متعلق غیر نصابی اور معاون نصابی کمیونٹی رسگرمیاں اور رشاکت داریاں۔	 

پروگرام کے تقاضے
CENS کا اعزازی متغہ حاصل کرنے کے لیے درج ذیل رشائط الزمی پوری ہونی چاہئیں: 

CENS ہر جامعت میں سائنس کے کم سے کم چھ کریڈٹ اور کم سے کم گریڈ B کے ساتھ سائنس کی لڑی 	 
 AP ماحولیاتی سائنس اور دو اضافی AP ،کیمیاء AP – پری CENS ،حیاتیات AP – پری CENS ہے۔ جامعتوں میں

اور ایک CENS سائنس اختیاری شامل ہونگے؛

پری – AP کے تجویز کردہ انگریزی و پری – AP/AP معارشتی علوم پروگرام- 9 اور 10 درجے؛	 

نصابی و غیر نصابی رسگرمیوں کے 100 گھنٹے، بشمول کمیونٹی خدمت، جو CENS پروگرام کے مقاصد اور 	 
ہدف کی مدد کرے؛ اور

GPA 3.3 برقرار  رکھے۔	 

CENS CENS اہلیت متغہ حاصل کرنے کے لیے درج ذیل رشائط الزمی پوری ہونی چاہئیں:

CENS ہر جامعت میں سائنس کے کم سے کم پانچ کریڈٹ اور کم سے کم گریڈ + C کے ساتھ سائنس کی 	 
 AP ماحولیاتی سائنس، ایک اضافی AP ،کیمیاء AP – پری CENS ،حیاتیات AP – پری CENS لڑی۔ جامعتوں میں

سائنس کورس اور ایک CENS اختیاری سائنس شامل ہونگے؛ 

پری – AP کے تجویز کردہ انگریزی اور پری – AP/AP معارشتی علوم پروگرام- 9واں یا 10واں گریڈ؛	 

نصابی و غیر نصابی رسگرمیوں کے 60 گھنٹے، بشمول کمیونٹی خدمت، جو CENS پروگرام کے مقاصد اور 	 
ہدف کی مدد کرے؛ اور

3.2 کا GPA رکھے۔	 

CENS CENS اہلیت متغہ حاصل کرنے کے لیے درج ذیل رشائط الزمی پوری ہونی چاہئیں:

CENS ہر جامعت میں سائنس کے کم سے کم چار کریڈٹ اور کم سے کم گریڈ C کے ساتھ سائنس کی 	 
 CENS ماحولیاتی سائنس، اور ایک AP ،کیمیاء AP – پری CENS ،حیاتیات AP – پری CENS لڑی۔ جامعتوں میں

اختیاری سائنس شامل ہونگے؛ 

نصابی و غیر نصابی رسگرمیوں کے 30 گھنٹے، بشمول کمیونٹی خدمت، جو CENS پروگرام کے مقاصد اور 	 
ہدف کی مدد کرے؛ اور

2.3کا GPA برقرار رکھے۔ 	 

CENS طلباء کو ہر سال کم از کم ایک CENS سائنس کالس میں داخل رہنا اور C کی اوسط گریڈ برقرار رکھنا رضوری 

 :II علم املسمیات، حیاتیات : II سائنس کالسیں، حیاتیات AP سائنس کے اختیاری مضامین میں متام CENS ہے۔

رسوے، مائیکروبیالوجی/فارنسک کا تعارف، سمندری سائنس، طبعیات I، سائنسی متاثیل، اور AP انسانی جغرافیہ 

شامل ہیں۔

Freedom ہائی سکول کا ماحولیاتی اور 

قدرتی سائنس کا مرکز مطالعہ کا 4 سالہ 

سخت محنت طلب پروگرام پیش کرتا ہے 

جو مضبوط لیبارٹری اور عملی تفتیش 

کے اجزاء کو شامل کرنے کیلیئے ڈیزائن 

کیا گیا ہے۔ نصاب دورسے تعلیمی 

مضامین کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے تاکہ 

طالب علم ماحولیاتی اور قدرتی سائنسز 

کے درمیان تعلق کو گہرائی تک سمجھ 

سکیں، ان مضامین اور ساتھ ہی روز ّمرہ 

زندگی کے ساتھ ان کا مناسب رابطہ ہو۔ 

پروگرام متعامل سائنسی تحقیق اور 

پروجیکٹس پر زور دیتا ہے جو موقع 

پر CENS لیب، گرین ہاؤس، ایکویرئم، 

مختلف وطن اور نم تاالب کو پر استعامل 

بناتا ہے۔ طلباء نصابی اور غیر نصابی 

رسگرمیوں میں رشکت کرتے ہیں، بشمول 

کمیونٹی خدمات اور کاروبار اور کمیونٹی 

رشاکت داریوں میں ملوث ہو جاتے ہیں 

جو ان کی ماحولیاتی اور قدرتی سائنسز 

کی سمجھ بوجھ کو اجاگر کرتی ہیں۔ 

سٹڈیز کے پروگرام میں CENS سائنس 

کے الزمی کورسوں کا ایک سلسلہ، پری- 

AP/AP انگریزی اور معارشتی علوم کی 

جامعتیں اور ایک مضبوط ریاضی کا 

سلسلہ شامل ہے۔ 
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9

10

11

12

9واں گریڈ

10واں گریڈ

12واں گریڈ

11واں گریڈ

درج ذیل مرکز برائے ماحولیاتی اور قدرتی سائنسز پروگرام کے ایک چار سالہ تعلیمی کورس کے متثیلی سلسلے ہیں۔ ہر ایک کورس 

کے لئے کریڈٹ کے یونٹوں  کی نشاندہی کی گئی ہے اور جلی حروف میں دکھائے گئےکورسز ایڈوانسڈ پلیسمنٹ ہیں۔ ایڈوانسڈ 

پلیسمنٹ کورسز ہائی سکول میں رہنے کے دوران ہی کالج کریڈٹس حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔

)1( پری-AP کیمیا

)1( پری-AP انگلش 10 

II عاملی تاریخ یا عاملی تاریخ AP )1(

)1( ریاضی )الجربا I یا پری - AP الجربا II/ٹراگنامیٹری(

)1( عاملی زبانیں

)1( صحت اور جسامنی تعلیم 10

)1( طالبعلم/طالبہ کے اختیاری مضامین

I 1( طبعیات(

)AP  )1 انگریزی زبان اور ترکیب یا انگریزی 11

)AP )1 امریکی تاریخ

)II 1( ریاضی )الجربا(

)1( عاملی زبانیں

)1( طالبعلم/طالبہ کے اختیاری مضامین

)1( طالبعلم/طالبہ کے اختیاری مضامین

)AP )1 ماحولیاتی سائنس

)AP )1 انگریزی ادب اور ترکیب یا DE انگریزی

)AP )1 حکومت اور امریکہ ورجینیا کی حکومت

)1( ریاضی )AP کیلکولس(

)1( طالبعلم/طالبہ کے اختیاری مضامین

)1( طالبعلم/طالبہ کے اختیاری مضامین

)1( طالبعلم/طالبہ کے اختیاری مضامین

)1( پری-AP کیمیا

)1( پری-AP انگلش 10 

)1( پری- AP عاملی تاریخ

)1( ریاضی )الجربا I یا پری - AP الجربا II/ٹراگنامیٹری(

)1( عاملی زبانیں

)1( صحت اور جسامنی تعلیم 10

)1( طالبعلم/طالبہ کے اختیاری مضامین

)AP )1 حیاتیات یا AP کیمیا

)AP )1 انگریزی زبان اور ترکیب 

)AP  )1 امریکی تاریخ

)1( ریاضی )الجربا II  یا  AB کیلیئے ٹراگنامیٹری کے ساتھ پری کیلکولس

)1( عاملی زبانیں

)CENS )1 سائنس کے اختیاری مضامین

)1( طالبعلم/طالبہ کے اختیاری مضامین

)AP )1 ماحولیاتی سائنس

)AP )1 انگریزی ادب اور ترکیب 

)AP  )1 حکومت اور امریکہ ورجینیا کی حکومت

)AP )1 سائنس کے اختیاری مضامین 

)1( ریاضی )AP کیلکولس(

)1( طالبعلم/طالبہ  کے اختیاری مضامین )AP عاملی زبان(

)1( طالبعلم/طالبہ کے اختیاری مضامین

)1( پری-AP حیاتیات

)1( پری-AP انگلش 9

)1( پری- AP عاملی تاریخ اور 1500 تک کا جغرافیہ 

)I )جیومیٹری یا الجربا AP -1( ریاضی )پری(

)1( عاملی زبانیں

)1( صحت اور جسامنی تعلیم 9

)1( طالبعلم/طالبہ کے اختیاری مضامین

)1( پری-AP حیاتیات 

)1( پری-AP انگلش 9 

)1(  پری- AP عاملی تاریخ اور 1500 تک کا جغرافیہ

)I )جیومیٹری یا الجربا AP -1( ریاضی )پری(

)1( عاملی زبانیں

)1( صحت اور جسامنی تعلیم 9

)1( طالبعلم/طالبہ کے اختیاری مضامین
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مرکز برائے ماحولیاتی و قدرتی سائنسز کا نصاب

درج ذیل کورسز مرکز برائے ماحولیاتی و قدرتی سائنسز کے نصاب کا حصہ ہیں:

سائنسی متثال AP کیمیا

پری-AP انگلش 9 ارضیاتی سائنسII: CENS سمندری سائنس

پری-AP انگلش 10 AP حیاتیات

حیاتیات II رسوے  I طبعیات

پری-AP حیاتیات  AP طبعیات 1 اور 2

پری-AP  کیمیا  پری- AP عاملی تاریخ اور 1500 تک کا جغرافیہ

حیاتیات II ماحولیات  AP انسانی جغرافیہ 

AP کمپیوٹر سائنس
II الجربا AP -پری 

ٹراگنومیٹری

پری-AP جیومیٹری
BC کیلکولس AP یا AB کیلکولس AP

AP کمپیوٹر سائنس

AB کیلیئے ٹرگنومیٹری کے ساتھ پری کیلکولس یا BC کیلیئے پری کیلکولس
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مرکز برائے فائن و پرفارمنگ آرٹس مبقام
.Charles J. Colgan, Sr ہائی سکول

مرکز برائے فنوِن لطیفہ و کارکردگی کا مقصد نوخیز فنکاروں میں تخلیقی صالحیتون، خود اظہار، تعلیمی کامرانی، اور 
تنقیدی سوچ کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کو ترقی دینا ہے۔ گریجویشن پر، طالب علم ایک مشرتکہ اساس پر عبور 

 PA حاصل کرے گا، جو فنکار کی وسیع تر تعلیم کو تقویت دے گا اورتہذیبی تنوع کے احرتام کو فروغ دے گا۔
پروگرام میں تربیت حاصل کرنے کے نتیجے میں، طالبعلم/طالبہ کسی ایک کالج/یونیورسٹی میں کامیاب ہونے اور ایک 
رسگرم صارف، مضبوط وکیل، اور ایکایک برتر فنون کی کمیونٹی میں قابل قدر رشیک بننے کے لئےدرکار مہارت حاصل 

کریں گے۔

طلباء کو ان آٹھ شعبوں میں سے ایک میں رشکت کرنے کیلیئے آڈیشن دینا پڑ سکتا ہے بشمول: تخلیقی تحریر نویسی، 
ڈانس، بینڈ، آکسٹرا، ووکل میوزک، موسیقی کی ٹیکنالوجی، تھیٹر، اور برصی فنون۔ آرٹس کا نصاب دورہ کرنے والے 

فنکاروں، پیشہ ورانہ ماسٹر کالسز اور کنرسٹ اور گیلریوں کے دورہ کےذریعہ مضبوط کیا گیا ہے۔ 9ویں اور 10 ویں 
جامعت میں، CFPA طلباء انٹرڈسپلرنی اپروچ کی مدد کیلیئے انگریزی کی جامعت میں اکٹھے ہوں گے۔ lgan ہائی 
سکول کا تدریسی عملہ ایک نشومنا پانے والے ماحول کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، جو تجربات اور ذاتی تشخیص کو 

تقویت دیتا ہے۔ اس موڑ پر ہم انفرادی اور گروپوں کی دونوں قسم کی رسگرمیوں کو اس بات کی ترغیب دیں گے کہ 

وہ انسانی روح کو فنون کےتعاون سے سہارا دیں۔

CFPA پروگرام کے اہداف
آرٹس سے جڑی تعلیم کے مواقع فراہم کرنا۔	 

پیچیدہ مسائل کے حل کے ذریعہ تنقیدی سوچ کی حوصلہ افزائی کرنا۔	 

فنی اظہار کے لئے مدد گار ایک تقویتی ماحول کو فروغ دینا	 

ثقافتی سیرحاصل رسگرمیوں کو فراہم کرنا۔	 

طلبا کو کالج یا یونیورسٹی کے آرٹس پروگراموں میں داخل ہونے کے لئے تیارکرنا۔	 

طالب علم کی مکمل ترقی کو فروغ دینے والےمعیاری نصاب اور تدریس کی پیشکش کرنا۔	 

مقامی فنکاروں اور فنی اداروں کے ساتھ رشاکت داری قائم کرنے کے لئےحوصلہ افزائی کرنا۔	 

پروگرام کے تقاضے
داخلہ کے صوتی امتحان میں رشکت کرنا۔	 

فنون میں کم از کم پانچ کریڈٹ گھنٹوں کی تکمیل )دورسے سال کے طلباء کے طور پر داخلہ لینے والوں کے 	 
لئے چار کریڈٹ(۔ کریڈٹ طالب علم کے ارتکاز کے عالقہ میں سے ہونا رضوری ہے۔

ہر سال سکول میں مہیا کی گئی کم از کم چار ماسٹر کالسوں میں رشکت۔  ان میں سے دو کم از کم منتخب 	 
شدہ توجہ کے شعبے میں ہونی چاہیں، مگر  دو کسی دورسے آرٹ کے شعبے میں ہو سکتی ہے۔

مختلف جگہ میں رشکت/پروڈکشن رضوری ہے جس میں پرفارمنس میں حارضی یا آرٹ اور پرفارمنگ سے 	 
متعلقہ تقریبات میں سکول سے باہر کنرسٹ میں رشکت شامل ہے۔  ان رشائط کو Colgan کی ویب سائٹ پر 

CFPA والدہ/طالبعلم/طالبہ کےکتابچے میں دیکھا جا سکتا ہے اور یہ مختلف شعبوں میں مختلف ہو گا۔

9 ویں، 10 ویں اور 11 ویں گریڈ کے اختتام پر کام یا کارکردگی منصفی کےپورٹ فولیو تیار کرنا اور اس کو 	 
پیش کرنا۔ شعبے کی بنیاد پر رشائط مختلف ہوں گی۔ مزید معلومات کتابچے میں دستياب ہیں۔

سینیرئ شو کیس میں کامیابی کے ساتھ رشکت اور حتمی پورٹ فولیو کو پیش کرنا۔ مزید معلومات کتابچے 	 
میں دستياب ہیں۔

توجہ کے عالقہ میں اوسطاً B گریڈ اور مجومی اوسط کے اعتبار سے C کو حاصل کرنا اور اس کو برقرار 	 
رکھنا۔

"فنون تعلیم کے الزمی عنارص ہیں جیسے 
مطالعہ، تحریر، اور ریاضی ۔۔۔موسیقی، 

رقص، مصوری اور تھیٹر یہ متام وہ چابیاں 
ہیں جو انسانی تفییم اور کامیابی کے 

دروازے کھولتی ہیں۔"

William Bennett -  
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CFPA مطالعے کا تسلسل
رضوری اختیاری مضامین

 تخلیقی

تحریر نویسی

تخلیقی تحریر نویسی

تالش

صنف پر توجہ:

-  سکرپٹ تحریرنویسی اور 

تخلیقی نان فکشن

- شاعری اور فکشن

-  اشاعت کیلیئے تحریر نویسی

صنف پر توجہ:

-  سکرپٹ تحریرنویسی اور تخلیقی 

نان فکشن

- شاعری اور فکشن

- اشاعت کیلیئے تحریر نویسی

صنف پر توجہ:

-  سکرپٹ تحریرنویسی اور تخلیقی نان 

فکشن

- شاعری اور فکشن

- اشاعت کیلیئے تحریر نویسی

ڈانس CFPA رقص I کمپنی CFPA رقص II کارپس CFPA رقص III طائفہ

CFPA ڈانس کمپوزیشن اور فن کا مظاہرہ

CFPA ڈانس  IV آرٹسٹ

 آالتی

موسیقی

**طا ئفہ **طا ئفہ **طا ئفہ؛ *پیانو؛ 

میوزک ٹیکنالوجی 

میوزک تھیوری* یا صوتی کالس

**طا ئفہ؛ پیانو*

میوزک ٹیکنالوجی

ایڈوانس میوزک ٹیکنالوجی میوزک تھیوری* 

یا صوتی کالس

 صوتی

موسیقی

**طا ئفہ **طا ئفہ  **طائفہ پیانو* یا 

میوزک ٹیکنالوجی

)*پیانو ایک ايگزٹ رشط ہے( 

*موسیقی تھیوری یا صوتی جامعت

**طا ئفہ؛

پیانو*

میوزک ٹیکنالوجی

ایڈوانس میوزک ٹیکنالوجی

میوزک تھیوری* یا صوتی کالس

تھیٹر  :I تھیٹر 

تھیٹر کا تعارف

CFPA ایڈوانسڈ پرفارمنس 

تھیٹر یا تھیٹر پروڈکشن

 CFPA

III تھیٹر

یا میوزکل تھیٹر یا

تھیٹر پروڈکشن یا خواتین کا طائفہ 

یا مردوں کا طائفہ

سٹیج اور سکرین کیلیئے ہدایت کاری

میوزکل تھیٹر، یا

تھیٹر پروڈکشن

)2 چنیئے(

ویژول آرٹس I آرٹ CFPA II آرٹ CFPA آرٹ پورٹ فولیو کی تیاری 2 فوکس مطالعہ درکار ہے:

میڈیا سٹوڈیو  )کمپیوٹر آرٹ، فوٹوگرافی، 

3D میڈیا فوکس، 2D میڈیا فوکس(

AP سٹوڈیو آرٹ )2D ڈیزائن(،

3D ڈیزائن، یا ڈرائنگ(

میوزک ٹیکنالوجی **طا ئفہ میوزک ٹیکنالوجی ایڈوانس میوزک ٹیکنالوجی پیانو یا گٹار کے ساتھ ایک اور موسیقی 

کا اختیاری مضمون جسے ایڈوائزر نے 

منظور کیا ہے

گریڈ 9  گریڈ 10 گریڈ 11 گریڈ 12 

*پیانو یا موسیقی تھیوری ایک ایک ايگزٹ رشط ہے

**آڈیشن کے ذریعے

متام طلباء کو ہر سال چار ماسٹر  کالسوں میں رشکت کرنا ہو گا۔  ماسٹر کالسیں سکول میں پیش کی جاتی ہیں اور طلباء کو کم از کم دو کالسیں ان کے اپنی توجہ 

کے شعبوں میں لینا ہوں گی اور دو دورسی ماسٹر کالسیں اگر چاہیں تو دورسی توجہ کے شعبوں میں لے سکتے ہیں۔
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مکمل CISL کورس کے تقاضے
یہ تدریسی پروگرام طلباء سے تقاضہ کرتا ہے کہ وہ کالج کی تیاری اور کالج لیول کورس کے تواتر لیں۔ یہ پروگرام طلباء 

کو ان کی انفرادی دلچسپی میں رشکت لینے کے لیئے لچک برقرار رکھتا ہے۔

طلبا ء اپنے عاملی زبان کی تعلیم کے آخری سال کےدورسے سمسٹر کے دوران ایک ایکزٹ انٹرویو میں رشکت کرتے ہوئے 

ایک عاملی زبان میں مہارت کا مظاہرہ کریں گے۔ وہ CISL کیٹ سٹون کورس کے تعاون میں ایک غیر ملکی مسئلہ پر 

بارہ صفحات پر مبنی ریرسچ پیپر مکمل کریں گے ) AP حکومت اور سیاست: تقابلہ(۔ مکمل CISL رسٹیفکیٹ کیلیئے 

مکمل ایگزٹ انٹرویو اور CISL ریرسچ پیپر مکمل کرنا رضوری ہے۔

طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مجموعی طور پر 3.0 کا GPA برقرار رکھیں اور  CISL کے کسی نامزد کورس میں 

“C+” سے نیچے کا گریڈ نہ ہو۔ CISL کے متام طلباء سے ایڈوانسڈ سٹڈیز ڈپلومہ پروگرام مکمل کرنے کی توقع کی 

جاتی ہے۔

* جو طلباء رصف عاملی زبانوں میں کسی ایک شعبے پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔

**طلباء رصف سامجی اور سیاسی سائنسز میں توجہ مرکوز کرنا چن سکتے ہیں۔

ان اختیارات کیلیئے براہ مہربانی CISL کوآرڈینیٹر سے پر C.D Hylton سینرئ ہائی سکول سے مزید تفصیالت کیلیئے 

رابطہ کیجیئے۔

مرکز برائے بین االقوامی مطالعات اور زبانیں مبقام
 C.D Hylton سینیرئ ہائی سکول

"تدریس کا مربوط نصاب"

مرکز برائے بین االقوامی تعلیامت اور 

زبانیں )CISL( طلبا کو عاملی واقفیت 

کی جستجو میں تعلیم کےمجموعی بین 

املضامین پروگرام کے تعاقب کا موقع بہم 

پہنچاتا ہے۔ یہ پروگرام عاملی مسائل میں 

طلبا کی سمجھ کو آگے بڑھاتا ہے اور  ان 

شعبوں کے گرد تیار کیا گیا ہے:

*ثقافتیں اور زبانیں	 

اطالعات اور مواصالت	 

**سامجی اور سیاسی سائنسز	 

پروگرام، طلباء کے تبادلوں، ماڈل اقوام 

متحدہ، اور غیر ملکی سفر جیسے میدان 

کے معان تجربات کے ساتھ فکالس روم 

تجربات کو بھی مستحکم بناتا ہے۔ 

مکمل CISL پروگرام کو کامیابی کے ساتھ 

مکمل کرنے والے طلبا کو CISL سے 

نوازا جائے گا، جو ان کو ایڈوانسڈ اسٹڈیز 

 CISL ڈپلوما کرنے میں مدد کرے گا اور

سٹول پہنانے کے ساتھ گریجوایشن کے 

وقت پہچانا جائے گا ۔

CISL پروگرام کے متام طلبا ایڈوانسڈ 

پلیسمنٹ )AP( پروگرام میں رشکت کریں 

گے، جو ان کو کریڈیٹ حاصل کرنے یا 

کالج کی سطح پر آگے بڑھنے میں مدد 

دے گا۔

عاملی زبانیں

سامجی علوم

آرٹس اور موسیقی

آرکیٹیکچر

فنون زبان

ریاضی

صحافت

الئربیری

سامجی علوم    

 بزنس

سائنس

ثقافتیں اور زبانیں
 سامجی اور 

 سیاسی
سائنسز

معلومات اور مواصالت

 عاملی شعور
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مکمل CISL رسٹیفیکیٹ کے امیدواروں 
کیلیئے CISL بنیادی کورس

عاملی زبانیں – ایک زبان میں چار سال: عربی، فرانسیسی، جرمن، 	 
اطالوی،کورین، الطینی، روسی یا ہسپانوی میں سے چناؤ۔ طلباء کی حوصلہ 

افزائی کی جاتی ہے کہ وہ مجموعی طور پر منتخب زبان میں AP کورس کے 
ساتھ 4/5 سالہ تعلیم کا انتخاب کریں۔ اگر عربی، کورین یا روسی زبان پڑھی 

جا رہی ہے تو طلباء دو زبانوں کا مجموعہ لے سکتے ہیں۔
پری-AP انگلش 9 	 
پری-AP انگلش 10 	 
AP انگریزی زبان یا انگریزی 11	 
AP انگریزی ادب یا انگریزی 12	 
1500 تک پری- AP عاملی تاریخ اور AP عاملی تاریخ	 
AP انسانی جغرافیہ 	 
 AP حکومت اور سیاست: 	 

تقابل )کیپ سٹون کورس، گریڈ 11 یا 12(
 AP امریکی تاریخ یا  	 

امریکی اور ورجینیا کی تاریخ
پری- AP حیاتیات اور /یا ایڈوانس ارضیاتی سائنس	 

 ہم نصابی اور 
غیر نصابی رسگرمیاں

CISL پروگرام نے تعلیمی پروگرام اور اس کی معاون ہم نصابی رسگرمیوں میں 

ایک منفرد تعلق ترتیب دیا ہے۔ طلباء کو غیر نصابی رسگرمیوں کے 100 اسکور 

مکمل کرنا درکار ہیں جو ان کی عاملی آگاہی کو بڑھائیں اور عاملی سمجھ بوجھ 

پیدا کریں۔ اگرچہ اس کی رضورت نہیں ہے لیکن بین االقوامی سفر اور تبادلہ کے 

پروگراموں میں رشکت کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

ہم نصابی رسگرمیوں کی مثالیں:
CISL اجالس، مقرر اور سیمینار پروگرامز	 
عاملی زبانوں کی تعلیم اور رسائی کے پروگرامز	 
تبادلہ پروگرام میں رشکت / بین االقوامی سفر	 
ماڈل اقوام متحدہ کانفرنس میں رشکت	 
کامل عاملی زبان اور ثقافتی پروگرامز	 

CISL کے بااہل اختیاری

CISL اور ایڈوانسڈ سٹڈیز ڈپلومہ کورسز
CISL طلباء جدید مطالعہ جات ڈپلومہ کے اہل ہونے کے لیے فہرست کیے گئے CISL کلیدی کورسزاور دیگر متام کورسز بشمول ریاضی، سائنس، اور HPE کے 

تسلسل کے کورس لیتے ہیں۔

ایڈوانس زمینی سائنس	 
ایڈوانس ڈیزائن ملٹی میڈیا/ویب	 
 	AFJROTC
AP حیاتیات	 
AP کیمیا*	 
AP کمپیوٹر سائنس	 
AP معاشیات	 
AP یورپ کی تاریخ	 
AP حکومت اور سیاست	 
AP نفسیات	 
AP طبعیات 1	 
AP طبعیات C: مکینک 	 
آرکیٹیکچر 	 

آرٹ )AP سٹوڈیو آرٹ، آرٹ پورٹ فولیو، کمپیوٹر آرٹ(	 
علم فلکیات	 
علم ارضیات	 
تخلیقی تحریر نویسی	 
بین االقوامی کاروبار	 
GEMS کے ساتھ/ تحقیق	 
صحافت 	 
میوزک تھیوری: بینڈ، کوئر، آکسٹرا، تھیوری	 
سمندری سائنس	 
فوٹوگرافی	 
سامجیات	 
بیسوین صدی کی تاریخ	 
ویڈیو اور میڈیا ٹیکنالوجی	 

کوئی بھی بنیادی کورس اختیار کے طور پر لیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر اضافی عاملی زبان

*ہر سال دستياب نہیں۔
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CISL پروگرام کورسز:

AP سٹوڈیو آرٹ )2D، 3D، اور ڈرائنگ(
AP انگریزی زبان اور بناوٹ*
AP انگریزی ادب اور بناوٹ

AP فرانسیسی زبان اور ثقافت
AP جرمن زبان اور ثقافت 

AP سیمینار
AP تحقیق

AP ہسپانوی زبان اور ثقافت
AP ہسپانوی ادب

AP اطالوی زبان اور ثقافت
AP روسی

AP شامریات
AB کیلکولس AP
BC کیلکولس AP

AP حیاتیات
AP کیمیا*

AP کمپیوٹر سائنس
AP طبعیات 1

AP طبعیات C: مکینک
AP امریکہ تاریخ

AP یورپ کی تاریخ
AP حکومت اور سیاست امریکہ

AP انسانی جغرافیہ
A* کمپیوٹر سائنس AP

AP میکرو اکنامکس
AP نفسیات

انٹرنیشنل بزنس اور مارکیٹنگ
  )PLTW( سول انجینرئنگ اور آرکیٹیکچر

پری-AP انگلش 9 
پری-AP انگلش 10 

II  اور I تخلیقی تحریر نویسی
I – IV صحافت

لیول I: عربی، فرانسیسی، جرمن، اطالوی،کورین، الطینی، روسی، ہسپانوی
لیول II: عربی، فرانسیسی، جرمن، اطالوی،کورین، الطینی، روسی، ہسپانوی

لیول III: عربی، فرانسیسی، جرمن، اطالوی،کورین، الطینی، روسی، ہسپانوی
لیول IV: عربی، فرانسیسی، جرمن، اطالوی*،کورین، الطینی، روسی، ہسپانوی

لیول V: فرانسیسی، جرمن، اطالوی، ہسپانوی
I – III ہسپانوی مادری زبان والوں کیلئے

کوئر/بینڈ/آکسٹرا/میوزک تھیوری

ایڈوانس زمینی سائنس
ارضیاتی سائنسII: سمندری سائنس

پری-AP حیاتیات
ارضیاتی سائنسII: علم فلکیات

علم ارضیات
سامجیات

پری- AP عاملی تاریخ اور 1500 تک کا جغرافیہ
بیسویں صدی کی تاریخ

ویڈیو اور میڈیا ٹیکنالوجی
GEMS

I – III آرٹ
آرٹ پورٹ فولیو

ایڈوانس ڈیزائن ملٹی میڈیا/ویب
فوٹوگرافی

AFJROTC
I کمپیوٹر آرٹ

پری-AP انگلش 9 
پری- AP عاملی تاریخ اور 1500 تک 

کا جغرافیہ 
عاملی زبانیں )ابتدائی(

ریاضی کا تسلسل
I حیاتیات AP-پری

I صحت اور جسامنی تعلیم
فائن یا عملی آرٹ یونٹ 

پری-AP انگلش 10
پری- AP عاملی تاریخ
عاملی زبانیں )ابتدائی(

ریاضی کا تسلسل
سائنس کا تسلسل

II صحت اور جسامنی تعلیم
AP انسانی جغرافیہ

 AP انگریزی زبان 

یا انگریزی 11

 AP امریکی تاریخ یا  

امریکی اور ورجینیا کی تاریخ 

عاملی زبانیں )ابتدائی( 

ریاضی کا تسلسل

سائنس کا تسلسل 

CISL اختیاری

AP میکرو اکنامکس

AP انگریزی ادب یا انگریزی 12

AP حکومت اور سیاست تقابلہ

عاملی زبانیں )ابتدائی(

ریاضی کا تسلسل

سائنس کا تسلسل

CISL اختیاری

اختیاری مضامین

گریڈ 9  گریڈ 10 گریڈ 11 گریڈ 12 

مکمل CISL رسٹیفیکیٹ کے امیدواروں کیلیئے ایک مخصوص CISL مطالعے کا پروگرام:

*ہر سال پیش نہیں کیا جاتا۔
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 انفارمیشن ٹیکنالوجی )IT( پروگرام 
 مبقام Battlefield ہائی سکول اور 

Forest Park ہائی سکول
معلومات کے بندوبست اور آگے بڑھانے کی صالحیت پہلے ہی ہامری تکنیکی عاملی معیشت میں افراد کی کامیابی 

کا ایک اہم تعین کنندہ بن چکا ہے اور یہ iT پروگرام کی توجہ کا مرکز ہو گا۔ پروگرام کے اہداف میں سے ایک یہ ہے 

کہ ایسے طلباء جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی متام اقسام کے استعامل کے ساتھ منسلک اور اس میں ماہر ہیں، انہیں 

گریجویشن کرائی جائے تاکہ وہ ہامرے تکنیکی معارشہ میں افراد، محکمہ جات اور اداروں سے رابطہ کر سکیں۔

مطالعہ کا شعبہ ان پر مشتمل ہو سکتا ہے:
ایڈوانسڈ ڈپلومہ طلباء کے لیے کورسز کا ایک سلسلہ تاکہ تکنیکی مہارتوں کے حصول پر زور دیا جاسکے جو 	 

انہیں عاملی تکنیکی معیشت میں کامیابی کے لیے تیار کرے گا۔

غیر نصابی رسگرمیاں پروگرام، جس میں کمیونٹی رسوسز بذریعہ انٹرنشپ، صالح کاری، کے ساتھ ساتھ سکول 	 
کے بعد کے پروگراموں کے ذریعے مثال، سٹوڈنٹ ورکنگ ٹو ایڈوانس ٹیکنالوجی،  ) SWAT( )Forest Park(  یا باب 

کیٹ جانچ اور رسونگ ٹیکنالوجی )Battlefield( )BEST( شامل ہیں۔

بعض کورس ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج کی پاٹرنشپ کے ساتھ دہرے داخلے کیلیئے پیش کیئے گئے ہیں۔	 

 IT پروگرامنگ	 

 IT ویب ٹیک	 

پیشہ ورانہ اسناد پروگرامز کا ایک سلسلہ جسے معیاری یا ایڈوانسڈ ڈپلومہ طلباء کے لیے مختص کیا گیا 	 
ہے۔ مطالعہ کے یہ حلقے طالبعلم/طالبہ کو ایک یا دو سالہ مطالعات پروگرام میں محو کردیں گے، جو امتحان کی 
کامیاب تکمیل کے بعد، پیشہ ورانہ/ نشست گھنٹے سند کی طرف رہنامئی کرسکتا ہے۔ مطالعہ کے موجودہ شعبے 

میں درج ذیل شامل ہو سکتے ہیں:

 	)CCNA( سسکو رسٹیفائیڈ نیٹ ورک ایسوسی ایٹ

 	)CCENT( سسکو رسٹیفائیڈ انٹری-لیول نیٹ ورک ٹیکنیشن

اوریکل رسٹیفائیڈ پروفیشنل	 

 	)ACA( ایڈوبی رسٹیفائیڈ ایسوسی ایٹ

 	  CompTiaA+

IT پروگرام، تعلیم اور ٹیکنالوجی میں 
دلچسپی رکھنے والے طلباء کیلیئے 
مطالعہ کا چار سالہ سخت محنت 

طلب اور مشکل کورس ہے۔ انفارمیشن 
ٹیکنالوجی پروگرام دلچسپی رکھنے والے 

طلباء کو کاروباری اور تعلیمی معارشہ 
کے ساتھ مشرتکہ تعلق کے ذریعے اہم 

تکنیکی مطالعاتی پروگرام میں شمولیت 
کا موقع دے گا۔

 Forest Park ہائی سکول اور Battlefield
ہائی سکول انفارمیشن ٹیکنالوجی کے 

شعبے میں منفرد مہارتوں کے پروگرامز 
پیش کرتے ہیں۔ ذیل میں تجویز کردہ 

تسلسل کی ایک تعداد ہے جو طلباء کو 
تعلیم کے جدید شعبہ جات میں اسناد 

کے حصول کے لیے تیار کرے گی۔ 
انفرادی جدولوں کو اساتذہ، اسکول مشیر 

اور iT معاون کار کی مدد سے تیار کیا 
جانا چاہیے۔
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IT کے پیش کردہ کورس
IT  کالسز اور تجویز کردہ سلسلے

کسی بھی IT کالس کو لینے کے لئے طالبعلم/طالبہ کو IT پروگرام میں داخلہ لینا ہو گا۔

انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام کورسز

درج ذیل کورسز کو انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام کورسز کے طور پر مختص کیا گیا ہے:

ایڈوانسڈ کمپیوٹر ریاضی

ایڈوانسڈ DV کمپیوٹر سٹڈیز

AB کیلکولس AP

BC کیلکولس AP

A کمپیوٹر سائنس AP

AP سٹوڈیو آرٹ D-2 ڈیزائن

AP سٹوڈیو آرٹ ڈرائنگ

I, II, III, IV  کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز

ڈیٹا سٹریکچر اور الگوریتھم

سائرب سیکیورٹی نیٹ ورک سسٹمز

IT ایڈوانس ڈیٹا بیس ڈیزائن اور منیجمنٹ

)DE( ایڈوانس ڈیٹا بیس ڈیزائن اور منیجمنٹ IT

IT ایڈوانس ویب ٹیکنالوجیز

)DE( ایڈوانس ویب ٹیکنالوجیز IT

II  اور I کمپیوٹر گرافکس IT

IT ڈیٹا بیس ڈیزائن اور منیجمنٹ

)DE( ڈیٹا بیس ڈیزائن اور منیجمنٹ IT

انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیادیں

iT گرافک ڈیزائن

II اور I ملٹی میڈیا سافٹ ویرئ ڈیزائن اور ڈویلپمنٹ IT

IT فوٹوگرافی

IT پروگرامنگ

)DE( پروگرامنگ IT

IT ویب ٹیکنالوجیز

)DE( ویب ٹیکنالوجیز IT

)DE( فنڈامینٹلو IT آرٹ پورٹ فولیو اور AP پری

DE = دوہرا داخلہ
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متعامل میڈیا

9واں گریڈ IT گرافک ڈیزائن )آرٹ(

10واں گریڈ I کمپیوٹر گرافکس IT

11واں گریڈ
II کمپیوٹر گرافکس IT

I ملٹی میڈیا سافٹ ویرئ ڈیزائن اور ڈویلپمنٹ IT

12واں گریڈ

I فوٹوگرافی

II فوٹوگرافی

II کمپیوٹر گرافکس IT

AP سٹوڈیو آرٹ ڈرائنگ

AP سٹوڈیو آرٹ D-2 ڈیزائن

II ملٹی میڈیا سافٹ ویرئ ڈیزائن اور ڈویلپمنٹ IT

نیٹ ورک سسٹمز

9واں گریڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیادیں

10واں یا 11واں گریڈ
سائرب سیکیورٹی سسٹمز ٹیکنالوجی

II اور I کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز

11واں یا 12واں گریڈ

IV اور III کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز

سائرب سیکیورٹی نیٹ ورک سسٹمز

IT پروگرامنگ

کمپیوٹر سائنس: پروگرامنگ اور ڈیٹا بیس منیجمنٹ

9واں یا 10واں گریڈ
ایڈوانسڈ کمپیوٹر ریاضی

انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیادیں

10واں یا 11واں گریڈ
A کمپیوٹر سائنس AP

IT ویب ٹیکنالوجیز

11واں یا 12واں گریڈ

ڈیٹا سٹریکچر اور الگوریتھم

سائرب سیکیورٹی نیٹ ورک سسٹمز

IT ڈیٹا بیس ڈیزائن اور منیجمنٹ )اوریکل( 

IT ایڈوانس ویب ٹیکنالوجیز 

AB کیلکولس AP

12واں گریڈ

ایڈوانسڈ کمپیوٹر سٹڈیز

IT پروگرامنگ 

BC کیلکولس AP

IT ایڈوانس ڈیٹا بیس ڈیزائن اور منیجمنٹ )اوریکل(
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 کیمرج پروگرام 
Brentsville ڈسٹرکٹ ہائی سکول اور

Potomac سینرئ ہائی سکول
بین االقوامی عمومی رسٹیفکیٹ برائے ثانوی تعلیم ) IGCSE ( ایک دوسالوں کا نصاب ہے، جو اعلی تر سطح کے 

کورسز کے لئےایک مضبوظ تیاری فراہم کرتا  ہے۔ یہ کورسز عمومی طور پر نویں اور دسویں گریڈ کے طلبا کے لئے 

مناسب ہیں۔ اکرث IGCSE کورسز کے لئے، طلبا کو یونیورسٹی آف کیمربیج انٹرنیشنل ایکزامینیشنس کی طرف سے 

منعقد کئے جانے والے امتحانات میں بیٹنا الزمی ہوتا ہے۔ کامیاب تکمیل پر طلباء انفرادی مضمون میں رسٹیفیکیٹ 

حاصل کریں گے۔ 

ایڈوانسڈ بین االقوامی رسٹیفکیٹ ایجوکیشن )AICE( ڈپلوما ایک دوسالہ نصاب ہے جس کو IGCSE قابلیتیں رکھنے 

والوں کے لئے تشکیل دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کالج کریڈٹ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ کورسز عمومی طور پر 

گیارہویں اور بارہویں گریڈ کے طلباء کے لئے مناسب ہیں۔ AICE تعلیمی کورس کا مقصد ایک وسیع اور بین االقوامی 

نصاب فراہم کرنا، طلباء کو اعلٰی تعلیم کے تقاضوں کی کامیابی کے ساتھ تکمیل کرنا، بین االقوامی طور پر منظور شدہ 

کارکردگی کے معیارات پر طالب علم کی کارکردگی کی پیشہ ورانہ تشخیص فراہم کرنا، عاملی ثقافتوں کی قدردانی کو 

بڑھانا اور طلبا کے لئے سیکھنے کے ایک مثبت تجربات کو پیدا کرنا ہے۔ AICE کے مضامین کو دو طریقوں: ایک 

انفرادی مضمون کے امتحانات یا AICE ڈپلوما کے حصول کی نسبت سے قابلیتوں کے طورپر، لیا جا سکتا ہے۔ جون 

 AS کورسز لینا رضوری ہے بشمول AICE )7( 2017 سے پہال ایوارڈ جو دیا جائے جائے، طلباء کیلیئے کم از کم سات

لیول گلوبل پرسپیکٹو اینڈ ریرسچ طلباء AICE ڈپلومہ لینے کیلیئے مضامین کے گروپ 1، 2، 3، اور 4 میں سے کورسز 

منتخب کر سکتے ہیں۔ طلباء کیلیئے رضوری ہے کہ وہ ہر گروپ 1، 2، اور 3 سے کم از کم ایک کریڈٹ حاصل کریں۔ 

گروپ 4 میں سے زیادہ سے زیادہ دو کریڈٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جو طلباء اس گروپ ایوارڈ کے تقاضے 

پورے کریں گے وہ نیچے تین میں سے ایک لیول پر AICE ڈپلومہ وصول کریں گے: کامیاب، قابل  یا امتیازی۔ متام 

AICE کورسز طلبا کو یونیورسٹی آف کیمربیج انٹرنیشنل ایکزامینیشنس کی طرف سے منعقد کئے جانے والے خارجی 

امتحانات میں بیٹھنا رضوری ہوتا ہے۔

کیمرج پروگرام تعلیمی طور پر قابل 
طلباء کے لئے ایک بین االقوامی، پری 

یونیورسٹی نصاب اور امتحان کے نظام 
کی پیشکش کرتا ہے۔ کیمربیج کا نصاب 
زبانی اور عملی مہارتوں، ایک تفتیشی 

طریقہ کار، مسائل کو حل کرنے کے لئے 
پہل کا استعامل، مہارتوں کا استعامل، 

معلومات اورسمجھ، اور انفرادی 
منصوبوں کی ذمہ داری قبول کرنے کے 
لئے اور ٹیم کے ایک حّصہ کے طور پر 

کام کرنےکی اہلیت کی ترقی کی حوصلہ 
افزائی کرتا ہے۔ کئی طرح کے تشخیصی 

ٹولز استعامل میں الئے جاتے ہیں۔ سکول 
سے باہر یونیورسٹی آف کمیرج انٹرنیشنل 

امتحانات کے ذریعے چیک کیے گئے 
امتحانی پرچوں اور جہاں مناسب ہو 
الزمی عملی کام کے استمعال پر زور 

دیا جاتا ہے۔ اس امتحانی نظام ایک اہم 
اصول یہ ہے کہ طلبا کو ذخیرہ کی کسی 

خامیوں پر سزا دئےجانے کے بجائے، 
طلبا کی مثبت کارکردگی، وہ کیا جانتے، 

سمجھتے، اور کر سکتےہیں،پر ان کو نوازا 
جاتا ہے۔ 
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1 طلبا کو ایڈوانسڈ سائنس لیبارٹری میں بھی داخلہ لینا رضوری ہوسکتا ہے۔

CE ڈپلومہ میں اہلیت حاصل کرنے کے لئے، طلبا کیلئے رضوری ہے کہ وہ کم از کم سات کریڈٹ حاصل کریں، جس میں درج ذیل کے گروپ 1، 2 اور 3 میں سے کم از 
کم ایک کریڈٹ شامل ہو۔ گروپ 4 میں سے زیادہ سے زیادہ دو کریڈٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جو طلباء اس گروپ ایوارڈ کے تقاضے پورے کریں گے وہ نیچے تین 

میں سے ایک لیول پر AICE ڈپلومہ وصول کریں گے: کامیاب، قابل یا امتیازی۔

نیچے دیا گیا تصوری خاکہ کیمربیج پروگرام میں طلباء کے لئے ایک ممکنہ چار سالہ تعلیمی کورس کی عکّاسی کرتا ہے۔

IGCSE جیومیٹری

IGCSE حیاتیات

IGCSE انگریزی9

پری-AICE عاملی تاریخ 

II غیر ملکی زبان لیول

I صحت اور جسامنی تعلیم

تجویز کردہ اختیاری کورسز:  

 I آرٹ  

موسیقی  

ٹیکنیکل ڈرائنگ  

ورڈ پروسیسنگ  

)PLTW( انجینرئنگ کا تعارف  

9واں گریڈ 10واں گریڈ

I ریاضی AICE
AICE حیاتیات، کیمیا یا طبعیات1
AICE انگریزی II زبان اور ترکیب

AICE امریکی تاریخ
IV غیر ملکی زبان لیول AICE

AICE آرٹ اور ڈیزائن

AICE موسیقی

AICE ماحولیاتی منیجمنٹ

AICE بین االقوامی تاریخ، 1945-1991

AICE عاملی تناظر

I سوچنے کی مہارتیں AICE
AICE جسامنی تعلیم

11واں گریڈ
 IIریاضی AICE

)A میکنکس )لیول AICE
AICE حیاتیات، کیمیا یا طبعیات1 

AICE انگریزی 12 ادب 
AP امریکی حکومت یا امریکی حکومت 

 V غیر ملکی زبان لیول AICE
AICE آرٹ اور ڈیزائن 

AICE موسیقی 
 I کالسیکل سٹڈیز AICE

AICE ماحولیاتی منیجمنٹ 
AICE بین االقوامی تاریخ، 1945-1991 

AICE عاملی تناظر 
 II سوچنے کی مہارتیں AICE

9 10

11 12 12واں گریڈ

 گروپ 1: 
ریاضی اور سائنس

AICE حیاتیات

AICE کیمیا

I ریاضی AICE

IIریاضی AICE

)A میکنکس )لیول AICE

AICE طبعیات

AICE آبی سائنس

AICE ماحولیاتی منیجمنٹ

AICE انگریزی زبان

AICE انگریزی ادب

AICE ہسپانوی زبان

IV فرانسیسی زبان  AICE

V فرانسیسی زبان AICE

IV جرمن AICE

V جرمن AICE

IV ہسپانوی AICE

V ہسپانوی AICE

AICE آرٹ اور ڈیزائن

AICE عاملی تاریخ

AICE امریکی تاریخ

AICE نفسیات

AICE موسیقی

AICE بین االقوامی تاریخ

AICE جسامنی تعلیم

 گروپ 2: 
زبانیں

 گروپ 3: 
فنون اور انسانی علوم

AICE عمومی پرچہ

AICE سوچنے کی مہارتیں

AICE عاملی تناظر  

 گروپ 4: 
بین الکلیاتی اور مہارت پر منبی

IGCSE الجربا II/ٹراگنومیٹری
IGCSE کیمیا اور /یا IGCSE طبعیات

IGCSE انگریزی 10
AICE عاملی تاریخ

III غیر ملکی زبان لیول IGCSE
 II صحت اور جسامنی تعلیم

تجویز کردہ اختیاری کورسز:  
IGCSE آرٹ اور ڈیزائن  

IGCSE میوزک سٹڈیز  
کمپیوٹر انفارمیشن سسٹم  

)PLTW( ڈیجیٹل الیکٹرانکس  
AICE عاملی تناظر  
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GCSE اور AICE کورسز مل کر ہائی سکول طلباء کے لیے ایک مکمل مربوط، تیز تر نصاب بناتے ہیں۔ درج ذیل کورسز کو بین االقوامی عمومی سند برائے ثانوی تعلیم 

یا IGCSE کورسز کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے :

درج ذیل کورسز کو ایڈوانس بین االقوامی سند برائے تعلیم یا AICE کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے:

IGCSE انگریزی 9 IGCSE آرٹ اور ڈیزائن

IGCSE انگریزی 10 IGCSE میوزک سٹڈیز

III فرانسیسی IGCSE IGCSE حیاتیات

III جرمن IGCSE IGCSE کیمیا

III ہسپانوی IGCSE IGCSE طبعیات

III الطینی IGCSE IGCSE عاملی جغرافیہ

IGCSE جیومیٹری پری-AICE عاملی تاریخ

IGCSE الجربا II/ٹراگنومیٹری AICE عاملی تناظر

کورس کورس

AICE حیاتیات I ریاضی AICE

AICE کیمیا IIریاضی AICE

AICE کمپیوٹنگ )A میکنکس )لیول AICE

IV فرانسیسی AICE AICE انگریزی ادب

V فرانسیسی AICE AICE امریکی تاریخ

AICE طبعیات IV جرمن AICE

IV ہسپانوی AICE V جرمن AICE

V ہسپانوی AICE AICE انگریزی زبان اور بناوٹ

AICE بین االقوامی تاریخ، 1945-91 I سوچنے کی مہارتیں AICE

AICE نفسیات II سوچنے کی مہارتیں AICE

V الطینی AICE AICE موسیقی

I کالسیکل سٹڈیز AICE AICE آرٹ اور ڈیزائن

AICE جسامنی تعلیم  AICE عاملی تاریخ

AICE عاملی تناظر

کورس کورس
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انٹرنیشنل بیکولوریٹ پروگرام مبقام
Gar-Field سینرئ ہائی سکول اور

Stonewall Jackson سینرئ  ہائی سکول
IB کا پروگرام جاندار وژن دینے والے بین االقوامی تعلیم کے اعلٰی معیار کے پروگرام پیش کرتا ہے۔ IB کی تعلیم 

سیکھنے والے کے پروفائل میں ترشیح کردہ اقدار سے متعلق آگاہی دیتی ہے:

متعلم پر مرکز نگاہ - طالبعلم/طالبہ کی ذات پر مرتکز پروگرام برائے تعلیم صحت مندانہ تعلقات، اخالقی 	 

ذمہ داریوں، اور ذاتی کامیابیوں کی ترویج کرتی ہے۔ 

تدریس اور تحصیل علم کیلئے موثر انداز فکر کی تشکیل- IB پروگرام طلباء تعلیمی اور ذاتی دونوں 	 

کامیابیوں کیلئے رضوری ہرن اور طرز عمل کی تشکیل میں معاونت کرتے ہیں۔ 

عاملی سیاق و سیاق کے اندر کام کرنا - IB پروگرام زبانوں اور ثقافتوں کی سمجھ بڑھاتا ہے اور عاملی سطح پر 	 

اہم خیاالت اور مسائل کو تالش کرتا ہے

اہم مواد کی کھوج - IB پروگرام ایسا نصاب پیش کرتا ہے جو کہ وسیع اور متوازن، اخذ شدہ اور مربوط ہے۔	 

B کے طالب علم تحقیق کار، صاحب علم، صاحب فکر، سوچ کا ابالغ کرنے والے، اصول کے کاربند، کھلے ذہن والے، 

خیال رکھنے والے، خطرات مول لینے والے، متوازن، اور غور و فکر والے بن جاتے ہیں۔ عاملی دماغ رکھنے والے لوگوں 

کے یہ اوصاف وسیع انسانی استعداد ہائے کار، اور ذمہ داریوں کا اظہار کرتی ہیں جو ذہنی نشوومنا اور تعلیمی 

کامیابی سے بہت آگے ہے۔

IB کا عاملی تعلیم کا جاریہ سلسلہ اپنی 

ذاتی و تعلیمی سخت محنت طلب 

ہونے کی وجہ سے بے مثال ہے ۔ ہم 

طلباء کو انکی تعلیم اور  ذاتی نشوو 

منا میں اضافہ کیلیئے چیلنج دیتے ہیں۔ 

ہیں۔ہامرا مقصد ہے کہ ان میں ساری 

زندگی کیلئے سیکھنے کی لگن پیدا کی 

جائے جو جانفشانی اور شوق سے مزین 

ہو۔ 

IB پروگرام سکولوں کو معاونت کی 

ترغیب دیتا ہےتاکہ وہ طلباء کو ہر فن 

موال بنا سکیں: ایسے طلباء جو مثبت 

رویے اور کھلے ذہن سے چیلنجوں کا 

سامنا کر سکیں؛ طلباء اپنے تشخص 

پر اعتامد کرتے ہیں؛ طلباء جو اخالقی 

فیصلے کر سکیں؛ طلباء جو درسوں کے 

ساتھ مشرتکہ انسانیت کیلئے خوشی منا 

سکیں؛ ایسے طلباء جو سیکھے ہوئے کو 

عملی دنیا میں جامہ پہنا سکیں۔ 
 IB مڈل سالوں کے پروگرام 

)9واں اور 10واں گریڈ(

IB MYP مطالعہ کا ایک ایسا پروگرام ہے جو تعلیمی 

چیلنج ک فریم ورک فراہم کرتا ہے جو 9ویں اور 10 

ویں گریڈ کے طلباء کو تعلیمی مشکالت کا ایک 

منونہ مہیا کرتا ہے جو طلباء کو روایتی مضامین اور 

حقیقی دنیا کو تسلیم کرنے اور ان کے درمیان تعلق 

کو سمجھنے اور ناقدانہ اور فکر انگیز مفکر بننے کی 

حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ IB ہائی سکولز طلباء کو پانچ 

سالہ IB MYP پروگرام پیش کرتا ہے جو مڈل سکول 

میں رشوع ہوتا ہے یا گریڈ 9 اور 10 کا ایک یا دو 

سالہ پروگرام ہے۔ یہ دونوں اختیارات سامجی خدمات 

کے گھنٹوں اور ایک ذاتی پراجیکٹ کی تکمیل کا 

تقاضا کرتے ہیں جو ایک طویل مدتی منصوبہ ہے 

جس کی توجہ کا مرکز طالب علم کی جانب سے 

منتخب کردہ عنوان ہے۔ 

پری- IB D ڈپلومہ پروگرام )پری-IBDP( کورسز مڈل سال پروگرام  میں ایڈوانسڈ کورس تسلسل کے حصہ کے طور پر 

پیش کیے جاتے ہیں تاکہ طلباء کو علم و ہرن کی مناسب بنیاد کے ساتھ تیار کیا جاسکے کہ وہ IB ڈپلومہ پروگرام کے 

تعلیمی تقاضے پورے کرسکیں۔ IB ڈپلومہ پروگرام کی طرح، طلباء منتخب شدہ پری- IBDP جامعتیں لینے کا انتخاب 

کرسکتے ہیں تاکہ انہیں گریڈ 11 اور 12 میں IB اسناد کے لیے تیار کیا جاسکے۔ 
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ڈپلومہ پروگرام 
)11واں اور 12واں گریڈ( 

IB ڈپلومہ پروگرام قبل از یونیورسٹی مطالعہ جات کا ایک سخت گیر کورس ہے 

جو ان امتحانات کی طرف لے جاتا ہے جو انتہائی رسگرم ہائی سکول طلباء کی 

رضوریات کو پورا کرتا ہے۔ اگرچہ پروگرام کا اصل مقصد مکمل IB ڈپلومہ حاصل 

کرنا ہے مگر طلباء اپنی طاقت اور دلچسپی کی بناء پر ڈپلومہ پروگرام کورسز لے 

سکتے ہیں۔

ڈپلومہ پروگرام طلباء کو تیزی سے بدلتے ہوئے اور پھیلتے ہوئے عاملی معارشے 

میں مؤثر طریقے سے رشکت کرنے کیلیئے تیار کرتا ہے۔ طلباء جسامنی ، ذہنی، 

جذباتی اور اخالقی طور پر نشوو منا کرتے ہیں؛ وہ علم اور سمجھ کی فہم و 

فراست حاصل کرتے ہیں، 6 مضامین کے گروپ ان ہرن کی تشکیل کرتے ہیں اور 

تحصیل علم کیلئے مثبت فکر کی نشوومنا کرتے ہیں جو انہیں اعلی تعیلم کیلیئے 

تیار کرتے ہیں۔ اس پڑھائی میں کم از کم دو زبانیں شامل ہیں جو ثقافت کی 

سمجھ بڑھاتی ہے، بشمول ان کی اپنی۔ مضامین پروگرام کی منفرد علم کے کورس 

کے نظریے کے ذریعے علم کی نوعیت کی تالش کرتی ہے اور متام روایتی تعلیمی 

مضامین سے تعلق قائم کرتی ہے۔ ڈپلومہ امیدوار توسیعی مضمون میں ایک 

یا زیادہ تعلیمی مضامین کے ذریعے اپنی دلچسپی کے شعبے میں گہرائی سے 

تحقیق رشوع کرتے ہیں اور تخلیقیت، رسگرمی اور خدمات )CAS( کے ذریعے 

اپنی ذاتی اور آپسی نشوومنا بڑھاتے ہیں۔ 

IB طالبعلم/طالبہ تعلیمی کام کا تجزیہ کورس کے اہداف کی روشنی میں براہ 

راست کامیابی کی ثبوت کے طور پر کرتے ہیں۔

ڈپلومہ پروگرام کے اہداف طلباء میں درج ذیل اوصاف پیدا کرنا ہے: 

ایک ویسع اور متوازن، اور تعلیمی طور پر مانگ رکھنے والے پروگرام 	 

برائے سٹڈی دینا 

ناقدانہ سوچ اور فکر و عمل کی صالحیتوں کی تشکیل 	 

تحیقی ہرن کی نششومنا 	 

آزادانہ حصول علم کی صالحیتوں کی بیداری 	 

ثقافتوں کے درمیاں باہمی تفہیم کی تشکیل 	 

یونیورسٹی میں داخلہ کیلئے عاملی طور پر تسلیم شدہ کوالیفکیشن 	 

روزگار سے متعلق IB کا رسٹیفکیٹ 
)11واں اور 12واں گریڈ( 

IB کیریرئ کی بنیاد پر منبی پروگرام )IBCP( ہے جو  11ویں اور 12ویں جامعت 

کے طلباء کیلیئے ایک نیا جدید تدریسی فریم ورک ہے جس نے IB کے وژن اور 

تعلیمی اصولوں کو شامل کیا ہے، خاص طور پر ان طلباء کیلیئے جو کیریرئ پر مبنی 

تدریس سے تعلق رکھنے پروگرام میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ 

IBCP کا مقصد طلباء کو تعلیمی اور عملی دونوں بنیادیں فراہم کرنا ہے جس سے 

انہیں مستقبل کی تعلیم اور سپیشالئزڈ ، دونوں تربیتیں حاصل کرنے میں مدد مل 

سکے اور اس سے انہیں عملی دنیا میں کامیابی مل سکے۔ 

IBCP اعلی درجے اور بین االقوامی سطح پر تسلیم کیئے گئے ڈپلومہ پروگرام اور 

ایک منظور شدہ کیریرئ پر مبنی بنیادی IBCP کے ساتھ یکجا کرتا ہے۔

IB کے چوتھے پروگرام کے طور پر، IBCP ڈپلومہ پروگرام کے تعلیمی چیلنچ اور 

IB کمرہ جامعت کے انٹرنیشنل ذہن کے درمیان جامع تعلق فراہم کرتا ہے جو 

کیریرئ پر توجہ دیتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے۔ 

IBCP کا فریم ورک باہمی طور جڑے ہوئے عنارص کے گرد بُنا گیا ہے: 

کم از کم دو ڈپلومہ پروگرام کے کورس 	 

IBCP کور میں ذاتی اور پیشہ وارانہ مہارتیں، کمیونٹی اور خدمات، زبان 	 

جاننے کی تشکیل اور ایک سوچ و فکر کا حامل پراجیکٹ شامل ہے۔ 

روزگار سے متعلق ایک منظور شدہ سٹڈی 	 

ایسے طلباء اور والدین جنہیں IB پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کی 

 IB رضورت ہے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی سکول میں

معاون سے سواالت پوچھیں۔
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گریڈ 12 - 9 کے لیے پری ڈپلومہ اور IB ڈپلومہ پروگرام 
کورسز کا تسلسل

IB ڈپلومہ یا گریڈ 11 اور 12 میں انفرادی IB ڈپلومہ حاصل کرنے میں دلچسپی رکھنے والے طلباء کے لیے تعلیم پروگرام کے مندرجہ ذیل دو تسلسل کی سفارش کی 

جاتی ہے۔ پری ڈپلومہ )پری- IBDP ( کورسز کو مڈل سال پروگرام میں پیش کیا جاتا ہے کیونکہ گریڈ 9 اور 10 میں ایڈوانسڈ کورسز طلباء کو گریڈ 11 اور 12 ڈپلومہ 

پروگرام کورسز کی مشکالت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تسلسل کی کئی ترامیم دستیاب ہیں۔ طالبعلم/طالبہ کے انفرادی جدولوں کو اساتذہ، سکول کونسلر اور IB معاون 

کار کی مدد سے تیار کیا جانا چاہیے۔ طلباء کو ایک آزاد اختیاری مضمون کے طور پر الزماً پر فنون لطیفہ یا فنون عملی کا ایک کریڈٹ لینا ہو گا۔

پری-IBDP انگلش 9

II غیر ملکی زبان لیول IBDP-پری

II عاملی تاریخ IBDP-پری

پری-IBDP حیاتیات

I الجربا IBDP-پری

I صحت اور جسامنی تعلیم

آزاد اختیاری مضمون

پری-IBDP انگلش 9

 III غیر ملکی زبان لیول IBDP-پری

II عاملی تاریخ IBDP-پری

پری-IBDP حیاتیات

پری-IBDP جیومیٹری

I صحت اور جسامنی تعیلیم Pre-IBDP

آرٹ کے اختیاری مضمون )موسیقی، فائن یا 

پرفارمنگ آرٹس(

پری-IBDP انگلش 10 

III غیر ملکی زبان لیول IBDP-پری

Pre-IBDP AP حکومت: امریکی یا مقابل

I کیمیا SL

پری-IBDP جیومیٹری

II صحت اور جسامنی تعلیم

آزاد اختیاری مضمون

پری-IBDP انگلش 10

IV غیر ملکی زبان لیول IBDP

Pre-IBDP AP حکومت: امریکی یا مقابل

I طبعیات

 پری-IBDP الجربا II/یا ٹراگنومیٹری 

II  الجربا IBDP-پری

II صحت اور جسامنی تعلیم

آزاد اختیاری مضمون

گریڈ 9  گریڈ 9 گریڈ 10 گریڈ 10

)I )HL انگریزی IB
 IB غیر ملکی زبان 

*)IV )SL لیول
)I )HL تاریخ IB

 IB حیاتیات I )HL( یا 
)I )SL کیمیا IB

 IB ٹراگنومیٹری یا/II الجربا DP-پری
ریاضی: ایپلیکیشن اور انٹرپریٹیشنز

 IB فائن آرٹس I )HL( یا 
IB اختیاری**

)I )HL انگریزی IB
 IB غیر ملکی زبان 

*)IV )SL لیول
)I )HL تاریخ IB

 IB حیاتیات I )HL( یا 
)II )SL کیمیا IB

IB ریاضی: انالیسس و اپروچ I )SL(یا 
)I )HL یاضی: انالیسس و اپروچ IB

 IB فائن آرٹس I )HL( یا 

IB اختیاری** 

آزادانہ اختیاری مضمون +

 )HL( انگریزی IB
 IB غیر ملکی زبان 

*)V )SL لیول
 )II )HL تاریخ IB

 IB حیاتیات II )HL( یا 
 IB یا )SL( ماحولیاتی سسٹمز IB

)II )SL کیمیا
IB ریاضی: ایپلیکیشن و انٹرپریٹیشنز 

)SL(
 IB فائن آرٹس II )HL( یا 

IB اختیاری**
IB تھیوری آف نالج

)II )SL انگریزی IB
 IB غیر ملکی زبان 

*)V )SL لیول
)II )HL تاریخ IB

 IB حیاتیات II )HL( یا 
)SL( ماحولیاتی سسٹمز IB

 )II )SL  ریاضی: انالیسس و اپروچ IB
 II ریاضی: انالیسس و اپروچ IB یا

))HL
 IB فائن آرٹس )SL( یا 

IB اختیاری** 
IB تھیوری آف نالج

گریڈ 11 گریڈ 11 گریڈ 12 گریڈ 12 

IB پروگرام
یہ IB پروگرام تسلسل تجاویز ہیں۔ تسلسل کی کئی ترامیم دستیاب ہیں۔ طالبعلم/طالبہ کے انفرادی جدولوں کو اساتذہ، سکول کونسلر اور IB معاون کار کی مدد سے 

تیار کیا جانا چاہیے۔ مکمل ڈپلومہ کے امیدواران کو اپنے ابتدائی اور بعد کے سالوں کے دوران الزمی طور پر تین اعلٰی درجے )HL( کے کورسز اور تین معیاری درجے 

)SL ( کے کورسز مکمل کرنا ہوں گے۔ ان کورسز کو الزماً پانچ میجر اور ایک اختیاری مضمون کا احاطہ کرنا چاہیے۔ ڈپلومہ امیدواران کو الزماً IB نظریہ تعلیم لینا ہو گا، 

تخلیقی، رسگرمی اور خدمات )CAS( کے تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔  

* غیر  ملکی زبان کے کورسز میں فرانسیسی، ہسپانوی، اطالوی اور الطینی شامل ہوسکتے ہیں

IB** اختیاری مضامین میں سامجی اور ثقافتی مطالعہ، جغرافیہ، کاروبار اور ادارہ، کمپیوٹر سائنس، موسیقی، ویژول آرٹس، تھیٹرآرٹس، عاملی معارشہ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، 

نفسیات، Ab Initio  غیر ملکی زبان، طبیعات، معاشیات، ماحولیاتی نظام اور ہسپانوی A1 شامل ہو سکتے ہیں۔

+طلباء سے امید کی جاتی ہے کہ وہ VDOE معاشی اور ذاتی مالیات کی رضوریات کو پورا کریں گے۔ یہ رضورت IB بزنس منیجمنٹ، IB معاشیات یا معاشیات اور ذاتی مالیات لے کر 
پوری کی جا سکتی ہے۔
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درج ذیل کورس پری-DP کورسز کے طور پر ڈیزائن کیئے گئے ہیں

پری-IBDP انگلش 9 I الجربا IBDP-پری

پری-IBDP انگلش 10 پری-IBDP جیومیٹری

II فرانسیسی IBDP-پری II الجربا IBDP-پری

II اطالوی IBDP-پری پری-IBDP الجربا II/ٹراگنومیٹری

II ہسپانوی IBDP-پری پری-IBDP حیاتیات

III فرانسیسی IBDP-پری پری- IBDP عاملی تاریخ اور 1500 سے جغرافیہ

III اطالوی IBDP-پری  )I )SL ریاضی: انالیسس و اپروچ IB

III ہسپانوی Pre-IBDP  )II )SL ریاضی IB

پری-DP کورسز

I )HL ( ویژل آرٹس IB IB ریاضی سٹڈیز 

II )SL & HL ( ویژل آرٹس IB  )I )HL ریاضی: انالیسس و اپروچ IB

I انگریزی IB  )II )HL ریاضی IB

II )HL ( انگریزی IB )SL( کمپیوٹر سائنس IB

II )SL ( انگریزی IB )HL( کمپیوٹر سائنس IB

)SL( فلم IB )I )SL موسیقی IB

)SL( تھیٹر آرٹس IB )II )HL موسیقی IB

IB تھیوری آف نالج  )I )HL حیاتیات IB

IV )SL ( فرانسیسی IB )II )HL حیاتیات IB

)IV )HL فرانسیسی IB )I )SL کیمیا IB

 V )SL or HL ( فرانسیسی IB )II )SL کیمیا IB

IV )SL ( ہسپانوی IB )s )SLطبعیات IB

IV )HL ( ہسپانوی IB )SL( ماحولیاتئ سسٹمز اور سامجیات IB

V )SL or HL ( ہسپانوی IB )SL( معاشیات IB

IV )SL ( اطالوی IB )HL( امریکہ کی تاریخ :I تاریخ IB

V )SL ( اطالوی IB )HL( ویں صدی کے عنوانات II: 20 تاریخ IB

A2 )SL ( ہسپانوی IB )SL( سامجی اور ثقافتی علم نوع انسانی IB

A2 )HL ہسپانوی IB پری-DP/AP حکومت اور سیاست: تقابلہ

I فرانسیسی IB AB Initio )SL( جغرافیہ IB

II فرانسیسی IB AB Initio SL) ) بزنس اینڈ مینجمنٹ B

I ہسپانوی IB AB Initio )SL( نفسیات IB

II ہسپانوی IB AB Initio

)SL( عاملی سیاست IB

ہائی سکول کورسز کے لیے کریڈٹ کی پالیسیاں انفرادی کالجوں اور یونیورسٹیوں کی جانب سے ترتیب دی گئی ہیں نہ کہIB ادارہ کی جانب سے، اور یہ وسیع طور پر مختلف سکولوں 
میں مختلف ہیں۔ دنیا بھر کے کالج اور یونیورسٹیاں IB ڈپلومہ پروگرام کو تسلیم کرتی ہیں۔ جو طلباء IB ڈپلومہ پروگرام میں اپنے کام کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کے وہ 

اپنے IB پروگرامز اور کالج منصوبہ جات کی منصوبہ بندی کے لیےاپنے مشیروں اور IB معاون سے مشور کریں۔ بہت زیادہ شہرت یافتہ کالج اور یونیورسٹیاں کامیاب IB طلباء کو 
روایتی ترجیح اور کریڈٹ دیتی ہیں۔ شاملی امریکہ کے 1500 سے زائد کالجوں اور یونیورسٹیوں کی رسکاری پالیسیاں انٹرنیٹ پر www.IBO.org کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ مزید 

برآں، IB پروگرام کی وسعت اور اہمیت نے طلباء کو کالجوں، تربیتوں، اور زندگی بھر کے روزگار کی تالش کے لیے اچھی طرح تیار کر دیا ہے۔
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ورچوئل ]گھر پر رہ کر کمپیوٹر کے ذریعے تعلیم[

ہائی سکول
"ایک لچکدار آن الئن تدریسی ماحول میں طالبعلم/طالبہ کی کامیابی کا حصول"

ورچوئل ہائی سکول کے اہداف حسب ذیل ہیں:

طلباء کو آزادانہ طور پر اور لچکدار وقت پر سیکھنے کے لئےبا اختیاربنانا۔ 	 

طلباء کو روایتی کمرۂ جامعت کے متبادل کی پیشکش کرنا۔	 

طلبا کو کورس کے تقاضوں کی تعمیل کرنے اور تعلیمی کامیابی حاصل کرنے کے قابل بنانا۔	 

طلبا کو کریڈٹ واپس لینے، اضافی کریڈٹ حاصل کرنے، یا اختیاری مضامین لینے کے قابل بنانا۔	 

رشکت کرنے والے طلبا کو ورجینیا کے معیاِر تعلیم کے امتحانات کے لئے تیار کرنا۔	 

طالبعلم/طالبہ کے نئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے استعامل کو مستحکم کرنا۔	 

آن الئن کورسز میں کامیابی کے لئے طالبعلم/طالبہ کی کسوٹی:

سیکھنے کیلیئے شخصی عزم	 

ذاتی ترغیب	 

خود مختار متعلم	 

کمپیوٹر کا استعامل جاننے واال	 

وقت کو صحیح استعامل کرنے کی صالحیتوں کا حامل	 

مؤثر تحریری رابطے کی صالحیتیں	 

مناسب کنفگریشن واال کمپیوٹر 	 

PWCS میں واقع ورچوئل ہائی سکول 

طلباء کو ایک آن الئن کالس روم میں 

ہائی اسکول کریڈٹ کو حاصل کرنے 

کا ایک منفرد موقع فراہم کرتا ہے طلبا 

اور اساتذہ محفوظ ای میل، آڈیو، ویب 

کانفرنسنگ، اور انسٹینٹ میسیجنگ 

جیسے ٹولز کو استعامل کرتے ہوئے 

تدریسی انتظامی سسٹم کے اندر رابطہ 

کرتے ہیں۔ طلبا کو اچھے اور معیار پر 

مبنی کورسز فراہم کئے جاتے ہیں، جن 

کو PWCS کے اعلٰی قابلیت رکھنے والے 

اساتذہ کے ذریعہ سکھایا جاتا ہے۔ متام 

کورسز PWCS اور ورجینیا SOL کے 

مقاصد کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ 

ورچوئل ہائی سکول کے اساتذہ آن الئن 

طلبا کو راست طور پر تعلیم فراہم کرتے 

ہیں اور طلباء کی کامیابی کو یقینی 

بنانے کیلیئے والدین کے ساتھ راست طور 

پر رابطہ کرتے ہیں۔ VHS کورسز، غیر 

روایتی کورسوں کے طور پر NCAA سے 

منظور شدہ ہیں۔ 
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اس تعلیمی سال میں مندرجہ ذیل آن الئن کورسز پیش کیے جائیں گے:

آن الئن کورسز

کمپیوٹر انفارمیشن سسٹم

معاشیات اور ذاتی مالیات

انگریزی 9

انگریزی 10

انگریزی 11 

انگریزی 12

I اطالوی

II اطالوی

I ہسپانوی

 II ہسپانوی

III ہسپانوی

I الطینی

II الطینی

III الطینی

I الجربا

AB کیلیئے ٹراگنامیٹری کے ساتھ پری کیلکولس

الجربا، فنکشنز اینڈ ڈیٹا انیلیسس 

II الجربا

جیومیٹری

پری-AP جیومیٹری

ارضیاتی سائنسII: علم فلکیات

کیمیا

حیاتیات

ارضیاتی سائنس

عاملی تاریخ اور 1500 تک کا جغرافیہ 

عاملی تاریخ اور 1500 سے کا جغرافیہ

امریکی اور ورجینیا کی تاریخ

امریکی اور ورجینیا کی حکومت

 I صحت اور  جسامنی تعلیم

II صحت اور جسامنی تعلیم

اضافی کورسوں کی تشکیل کی جا رہی ہے، برائے مہربانی نئے کورسوں اور دستیابی کیلیئے VHS سے رابطہ کریں۔ 

کورسز تین سیشنوں میں پیش کیئے جاتے ہیں؛ موسم خزاں، موسم بہار، اور موسم گرما۔ طلباء سمسٹر سیشن میں پورا کورس کریڈٹ حاصل کرتے ہیں۔ کورسز داخلہ کی 

بنیاد پر پیش کیے جاتے ہں اور کم داخلہ کی وجہ سے منسوخ کیے جا سکتے ہیں یا زیادہ داخلہ کی وجہ سے داخلے بند کیے جا سکتے ہیں۔ 

مزید معلومات کیلیئے، براہ مہربانی درج ذیل ویب سائٹ مالحظہ کیجیئے۔ 

virtualhs.pwcs.edu

 virtualhs.pwcs.edu آن الئن کورس کی رجسٹریشن الزمی طور  پر درج ذیل پر کرانی چاہیئے

کاغذی رجسٹریشن قبول نہیں کی جائے گی۔
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کیریرئ اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن
پرنس ولیئم کاونٹی سخت نصاب فراہم کرنے کیلیئے کیرئیر و ٹیکنیکل ایجوکیشن )CTE( پروگرامز کی وسیع اقسام پیش کرتا ہے جو طلباء کو تعلیمی اور تکنیکی علم اور 

مہارتوں کے حصول، قیادتی مواقع اور حقیقی دنیا کے اعامل میں مرصوف رکھتا ہے۔ CTE کورس طلباء کو قابل قدر علم اور کام کی جگہ پر مہارتوں کو سیکھنے کے 
ساتھ ساتھ انہیں کیرئیر کے انتخابات اور دلچسپیوں کو جاننے کے قابل بناتے ہیں جو انہیں اعلی مانگ کے کیریرئ کی وسیع رینج کیلیے تیار کرتی ہے چاہے وہ پوسٹ 

سیکنڈری کی تعلیم جاری رکھنے کیلیئے ہو یا کسی کام میں براہ راست داخل ہونے کیلیئے۔ CTE طلباء پرانے علم اور نئی معلومات اور مسائل کے درمیان تعلق بنا کر 
اپنے تعلیم میں واضح فرق دیکھ سکتے ہیں۔ CTE طلباء کو معنی میں مطابقت تالش کرنے اور اپنی تدریس کے مقصد میں مدد کیلیئے متعلقہ تدریس استعامل کرتی 

ہے۔ 

روزگار اور تکنیکی تعلیم کے کورسز مندرجہ ذیل تقاضے پورے کرسکتے ہیں:

سلسلہ واراختیاری مضامین	 

اختیاری کریڈٹ	 

انڈسٹریائسنرس، رسٹیفیکیشن یا ٹسٹنگ کے ذریعہ طالب علم کا منتخب کردہ تصدیق یافتہ کریڈٹ	 

معیاری ڈپلومے کیلیئے انڈرسٹری دستاویزات	 

انڈسٹری رسٹیفکیشن 
ہر سال ہائی سکول منتظم اور CTE اساتذہ ایک انڈسٹری رسٹیفکیشن پالن بنانے 

کیلیے کام کرتے ہیں جو ان کے طلباء کی رضوریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ 
مجموعی طور پر انڈسٹری رسٹیفکیشن ٹیسٹنگ کے آغاز سے مطابقت رکھتا ہے۔ 

ورجینیا ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہر سال اسناد کی جانچ کرتا اور منظوری دیتا 
ہے۔

انڈسٹری اسناد پر مزید معلومات PWCS کے CTE ویب پیج پر دستياب ہیں۔

طالبعلم/طالبہ کے منتخب تصدیق شدہ کریڈٹ
VDOE منظور شدہ رسٹیفکیشن یا الئسنس کا امتحان پاس کرنے والے طالبعلم/

طالبہ کو منتخب تصدیق شدہ کریڈٹ دیا جا سکتا ہے اگر استاد/استانی اور/
یا کیریرئ اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن پروگرام جاری کرنے والی تنظیم کی طرف سے 

تصدیق شدہ ہے جو انڈسٹری رسٹیفکیشن یا الئسنس سے متعلق ہے۔ 

طالبعلم/طالبہ ایک دورسا تصدیق شدہ کریڈٹ حاصل کر سکتا ہے اگر وہ ایک 
اضافی VDOE منظور شدہ رسٹیفکیشن یا الئسنس کا امتحان پاس کرے اور 

CTE کورس کے VDOE کے منظور شدہ تسلسل مکمل کرے۔ طالبعلم/طالبہ ان 
تصدیق شدہ کریڈٹس کے لیے ان کو سائنس یا تاریخ/سامجی علوم میں تبدیل کر 

سکتا ہے۔

معاشیات اور ذاتی مالیات کے عالوہ، کوئی کورس جو روزگار اور تکنیکی تعلیم کے حصہ میں فہرست کیا گیا، وہ گریجویشن کے لیے فنون لطیفہ یا روزگار 

اور تکنیکی تعلیم کی رضوریات کو پورا کرے گا۔ روزگار اور تکنیکی تعلیم کے لیے متواتر اختیاری انتخابات کو کورس کی تفصیل میں بیان کیا گیا ہے۔
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CTE ٹرانسفر پروگرام
 CTE ٹرانسفر پروگرام میں رشکت کرتے ہیں انہیں کل وقتی CTE جو طلباء

پروگرام سکول میں ٹرانسفر کی رضورت ہے۔ CTE پروگرام والے سکول کی حدود 
 CTE میں رہائش پذیر طلباء اپنے روزانہ کی سکول بس استعامل کر سکتے ہیں۔

پروگرام والے سکول کی حدود سے باہر رہائش پذیر  طلباء کو ایکسپریس بس 
سٹاپ کے ذریعے محدود ٹرانپورٹیشن کی سہولت ملے گی۔ والدین/رسپرست 

ایکسپریس بس سٹاپ سے اور اس تک سواری فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ 

 CTE نوٹ:  متام طلباء جو ٹرانسفر پروگرام میں دلچسپی رکھتے ہیں ) چاہے وہ
ٹرانسفر پروگرام والے سکول میں ہی جاتے ہوں( الزمی PWCS کی آن الئن 

درخواست مکمل کرنا ہو گی۔

Brentsville – فن باغبانی
فن باغبانی پروگرام ایسا پروگرام ہے جو ایسا نصاب فراہم کرتا ہے جہاں طلباء 

ابتدائی مالزمت اور بعد میں رضوری علم، مہارتیں، عادات اور رویے اور  شعبوں 
میں بہرتی حاصل کرتے ہیں جیسے گرین ہاؤس اور نررسی کی پیداوار، لینڈ سکیپ 

ڈیزائن اور گھاس کا انتظام۔ طلباء قیادتی ترقی میں ہدایات وصول کرتے ہیں اور 
FFA، کیریرئ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن سٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ذریعے قیادت کی 

بہت سے مواقع حاصل کرتے ہیں۔ باغبانی پڑھائی کا چار سالہ کورس ہے جس 
میں باغبانی سائنس کے کورس، لینڈ سکیپینگ I، لینڈ سکیپینگ II اور گھاس 

بچھانے اور اس کی دیکھ بھال شامل ہیں۔   

  Osbourn Park, Hylton – آٹو موٹو ٹیکنالوجی
آٹو موٹیو ٹیکنالوجی ایک نیشنل آٹو میٹو ٹیکنیشن ایجوکیشن فاؤنڈیشن 

)NATEF( کا تسلیم شدہ مطالعہ کا پروگرام ہے جسے ایک آٹو موٹیو رسوس 
 ASE تصدیق شدہ آٹو ٹیکنیشن پڑھاتا ہے جو گریجوایٹ کو )ASE( ایکسیلنس
امتحانات کیلیئے تیار کرتا ہے۔ آٹو موٹیو ٹیکنالوجی پروگرام کا مقصد طالبعلم/
طالبہ کو علم، مہارتیں اور صفات حاصل کرنے میں مدد کرنا ہے جو انہیں آٹو 

موٹو ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک ابتدائی سطح کے کارکن کے طور پر کامیاب 
ہونے کے ساتھ ساتھ متعلقہ میدان میں تعلیم حاصل کرنے پر زور بھی دیتا ہے۔ 

یہ چار سالہ تعلیمی پروگرام ہے۔  

  Osbourn Park – )بائیو میڈیکل سائنس )پراجیکٹ لیڈ دا وے
سخت محنت طلب اور متعلقہ چار کورس پراجیکٹ لیڈ دا وے)PLTW( بائیو 

میڈیکل سائنس کے مضامین کے تسلسل میں طلباء بائیو میڈیکل ماہرین کے کردار 
کی تحقیق کرتے  اور  وہ انسانوں کے عالج کی ادویات، نفسیات، جینیات، مائیکرو 

بائیولوجی اور پبلک ہیلتھ کے علمی نظریوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ طلباء حقیقی 
دنیا کے مقدمات میں مواد سیکھنے کیلیئے رسگرمیوں جیسے غیر حقیقی موت 

کی تحقیقیات میں شامل ہونے کے تجربات کرتے ہیں۔ وہ مل کر دور حارض اور 
مستقبل کے صحت کے شدید مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل نکالنے کیلئے 

انسانی جسم کی اندرونی ساخت اور انکے باہمی ربط کا جائزہ لیتے اور بیامریوں 
کی روک تھام، تشخیص اور عالج کی جستجو کرتے ہیں۔   

  Hylton - املاریاں بنانا
طلباء روزگار کی مہارتوں کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ ورکشاپ اور آالت کے تحفظ 

پر کام کرتے ہیں جب وہ بلیو پرنٹ پڑھنا سیکھتے ہیں؛ اشیاء کا اندازہ کرتے اور 
منتخب کرتے؛ سٹاک کو کاٹتے اور شکل دیتے؛جوڑتے، باندھتے اور اجزاء کو 

نصب کرتے؛ اور سطح کو ہموار کرتے ہیں۔ املاریاں بنانے کے فن میں سیکھی 
گئی تکنیکی، مسائل کو حل کرنا، قیادت اور تخلیقی مہارتیں تعمیراتی شعبوں 

اور پیشوں سے بہت آگے متعلق ہیں اور طالبعلم/طالبہ کو زندگی بھر سیکھنے 
اور کامیاب بنانے میں مدد کرتا ہے۔ چار سالہ پروگرام 9ویں گریڈ میں ٹیکنیکل 

ڈرائنگ؛ 10ویں گریڈ میں تعمیراتی ٹیکنالوجی؛ 11ویں گریڈ میں کیبنیٹ میکنگ 
I ، اور 12 ویں گریڈ میں کیبیٹ میکنگ II پر مشتمل ہے۔   

  Potomac - سائیرب سیکوریٹی
طلباء درج ذیل شعبہ جات میں اصول اور طریقے دونوں حاصل کریں گے: اہم 

بنیادی ڈھانچے کی سیکورٹی کے نظام اور آالت؛ انٹیلیجنٹ کمپیوٹنگ اور آالت 
کنٹرول؛ سسٹم سیکوریٹی؛ بزنس انفارمیشن ٹیکنالوجی نیٹ ورک سیکوریٹی سسٹم 

و ٹیکنیکس؛ انڈسٹری/ یوٹیلیٹی انڈسٹریل کنٹرول سسٹمز نیٹ ورک و ڈیوائس 
سیکوریٹی، میڈیکل نیٹ ورک و ڈیٹا سسٹم سیکوریٹی، اور اخالقی حدود کے 

مطابق ہیکنگ کا کردار اور ٹولز۔ طلباء 4 سالہ مطالعہ کے پروگرام کا آغاز 9 ویں 
گریڈ میں ایک IT اختیاری مضمون جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی  کے بنیادی 

نظریات لیں گے؛ 10 ویں گریڈ میں پروگرامنگ؛ 11ویں گریڈ میں سائرب سیکورٹی 
سسٹمز ٹیکنالوجی؛ 12 ویں گریڈ میں سائرب سیکورٹی سسٹمز ٹیکنالوجی، ایڈوانسڈ 

لیں گے۔ 

HVAC ہیٹنگ، وینٹیلیشن، اینڈ ایرئ کنڈیشنگ

  – Freedom/ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج دہرا داخلہ 
ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج  اور PWCS نے ہیٹنگ، وینٹی لیشن، و ایرئ 

کنڈیشنگ )HVAC( کے کورس میں دوہرے داخلے  کیلئے باہمی اشرتاک عمل 
کیا ہے۔ یہ چار سالہ پروگرام طلباء کو HVAC میں رسٹیفکیٹ کیلیئے 16 

کالج کریڈٹ )پہلے سال میں 8 کریڈٹ؛دورسے سال میں 8 کریڈٹ( کے ساتھ 
گریجوایٹ کرنے کے قابل کرتا ہے۔ طلباء NVCC کے Woodbridge کیمپس میں 
ہر روز پیر سے جمعہ کالج کورس لیتے ہیں۔ ہائی سکول کورس کی دیگر تقاضے 
عالقے کے Freedom ہائی سکول میں مکمل کیے جاتے ہیں۔ HVAC کا کورس 

لینے کے بدلے طلباء کو  ہر سال ہائی سکول کے 2 کریڈٹ ملتے ہیں۔   

Gar-Field – پلمبنگ
طلباء پلمنگ کوڈ اور خصوصیات کے مطابق، ڈرینج سسٹم اور گرم کرنے اور پانی 
کے پائیپوں کو محفوظ طریقے سے لگانا اور مرمت کرنا سیکھتا ہے طلباء مارکیٹ 

کے قابل، جاب سے مخصوص مہارتیں، کام کی جگہ کی تیار مہارتیں سیکھتا ہے 
اور گریجویشن کے وقت انڈسٹری رسٹیفکیشن حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ 

طلباء کو اختیار حاصل ہے کہ وہ براہ راست روزگار کی دنیا میں قدم رکھیں یا 
کالج پروگرام، ٹیکنیکل سکول یا اپرینٹیشپ پروگرام کے ذریعے اپنی تعلیم جاری 

رکھیں۔
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Potomac - ویلڈنگ
طلباء ڈایا گرام، بلیو پرنٹ، یا تحریری ہدایات کے مطابق ٹانکا لگانے، پگھالنے اور 

دھات کے ٹکروں کو ویلڈنگ کے عمل کے سیکھتے ہیں۔ منتخب کردہ کورسز 
کیلیئے ڈبل بالک کے شیڈول کی رضورت ہے۔ کچھ کورسز دوہرے داخلے کے 

کریڈٹ کیلئے ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج کے ذریعے دستیاب ہیں۔ 9ویں گریڈ 
میں، چار سالہ پروگرام ٹیکنالوجی ایجوکیشن کے اختیاری مضامین جیسے ٹیکنیکل 

ڈرائنگ؛ 10ویں گریڈ میں ویلڈنگ I؛ 11ویں گریڈ میں ویلڈنگ II ، اور 12 ویں 
گریڈ میں ویلڈنگ III پر مشتمل ہے۔ 

  Hylton - ٹی وی پروڈکشن
ٹی وی پروڈکشن طلباء کو ٹی وی کمیرے، ریکاڈر اور ایڈیٹر چالنے کے ساتھ 

ساتھ آڈیو، ویڈیو سوئچنگ اور آالت کو چالنا بھی سکھاتا ہے۔ چار سالہ تعلیمی 
پروگرام ہےجس کا آغاز وڈیو اور میڈیا ٹیکنالوجی کی تعلیم کے ساتھ 9 ویں 

گریڈ میں ہوتا ہے۔ بہت سے طلباء ہائی سکول کی تعلیم کے بعد یونیورسٹی یا 
سپیشالئزڈ ٹیکنیکل سکول کی تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ طالبعلم/طالبہ کی قیادت 
اور آزادی پر زور دیاجاتا ہے جب طلباء پروگرام کی پروپوزل، سکرپٹ،اور سٹوری 

بورڈ کو استعامل کرتے ہوئے پیشہ وارانہ پروڈکشن تیار کرتے ہیں۔

CTE ٹرانسفر پروگرامز
منتقل ہونے والے طلباء متام بنیادی کالسوں کیلیئے اپنے سکول جائیں گے، وہاں 
سے PWCS بس کے ذریعے CTE کالسوں کیلیئے اس پروگرام کے سکول جائیں 

گے اور واپس اپنے سکول آئیں گے تاکہ وہاں سے اپنے گھر واپس جا سکیں۔ نوٹ: 
متام طلباء جو ٹرانسفر پروگرام میں دلچسپی رکھتے ہیں ) چاہے وہ CTE ٹرانسفر 

پروگرام والے سکول میں ہی جاتے ہوں( الزمی PWCS کی آن الئن درخواست 
مکمل کرنا ہو گی۔ تفصیالت کیلیئے انفرادی پروگرام کی ویب سائٹ مالحظہ 

کیجیئے۔

  Stonewall, Woodbridge -  کاسمٹالوجی
کاسمٹالوجی طلباء ان مہارتوں اور علم کو سیکھیں گے جو ورجینیا بورڈ برائے 
رجسٹرڈ پروفیشنل ہیرئ ڈریرس کے الئسنس کے امتحان کیلیئے رضوری ہے اور 
انٹری لیول جاب دلوا سکتی ہے جیسے مینیکیورسٹ، سلون ریسپنشٹ، شیمپو 

ٹیکنیشن اور الئسنس یافتہ کاسمٹالوجی۔ کاسمٹالوجی دو سالہ تعلیمی پروگرام 
ہے جس کا آغاز گیارہویں گریڈ سے ہوتا ہے۔ کورسز ہر سال تین پریڈ/تین بالک 

میں شیڈول کیے گئے ہیں۔

  Potomac, Patriot - پکوان کے فنون
پکوان کے فنون کی تعلیمی پروگرام میں طلباء کھانے پکانے کی عملی تربیت، 

اور اس کے پیش کاری کا فن سیکھتے ہیں  جو کھانے کے اداروں اور کھانے سے 
متعلقہ صنعت جیسے شف/باورچی، بیکر/پیسٹری شف، اور مہامن داری کرنے 
واال  میں استعامل ہوتا ہے۔ طلبا غذا اور غذائی اشیاء کی منصوبہ بندی کرتے 

ہیں، منتخب کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں 
اور فراہم کرتے ہیں؛ بنیادی غذائیت، صفائی، اور غذا کی سالمتی کا مطالعہ کرتے 

ہیں؛ تجارتی آالت کے استعامل اور دیکھ ریکھ سیکھتے اور استعامل کرتے ہیں؛ اور 
انسٹی ٹیوشنل فوڈ کمپنیوں کے عمل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان اوصاف کو نکھارنے 

کے ساتھ ساتھ ، پورے دو سالہ پروگرام کے دوران طلباء کو کھانا پیش کرنے کے 
آداب اور ڈائنگ روم کے انتظامات کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ طلباء کو کمیونٹی 

میں اور مقامی کاروباری مالکان کے ساتھ مختلف کھانے کی تنظیموں کے ساتھ 
کام کرنے کا حقیقی موقع دے کر حقیقی دنیا کے تجربات میں مرصوف کیا جاتا 

ہے۔ گیارہویں گریڈ کے آغاز میں کورسز ہر سال دو پریڈ/دو بالک میں شیڈول کیے 
گئے ہیں۔

 

  Osbourn Park - عملی نرسنگ
عملی نرسنگ طلباء کو پیشہ وارانہ اہلیت کی ابتدائی سطح کی ان خدمات کیلئے 

تیار کرتا ہے جن کا تعلق میڈیسن، نرسنگ اور متعلقہ پیشوں سے ہے۔ کورس 
کی پیشہ وارانہ اہلیت کی بنیاد صنعت کی اہلیت، رسٹیفیکیشن اور الئسنس کے 
 Osbourn رضوریات پر مشتمل ہے۔ یہ کورسز متام طلباء کیلئے دستیاب ہیں اور

Park ہائی سکول، مقامی ہسپتالوں، نگرانی میں قیام کی سہولت دینے والے 
ادارے، اور نرسنگ ہومز میں پڑھائے جاتے ہیں۔ 18 ماہ کے تعلیمی پروگرام کا 

آغاز ہائی سکول کے سینرئ سال سے ہوتا ہے۔ فیس پروگرام کے دورسے سال کے 
دوران لی جاتی ہے۔ طلباء پروگرام میں درخواست کے عمل کے ذریعے داخل ہوتے 

ہیں جس میں انٹرویو اور ٹیسٹنگ شامل ہے۔ پروگرام میں داخلے والے سال سے 
پہلے رجسٹریشن کا عمل مکمل کرنا الزمی ہے۔
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Brentsville – 1
Gar-Field – 2

Osbourn Park – 3

Potomac – 4
Stonewall – 5

Woodbridge – 6

Hylton – 7
Forest Park – 8
Battlefield – 9

Freedom – 10
Patriot – 11

Colgan – 12

Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

فن باغبانی

گریجویشن  کے لئے "فائن آرٹس یا کیریرئ اور ٹیکنالوجی ایجوکیشن" رشائط کو پورا کرنے 

کے لئے متام زراعتی کورس کو ایک کریڈٹ میں شامر کیا جائے گا۔

باغبانی سائنس 
کریڈٹ 1:  گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں 

اس کورس میں، طلبا ابتدايئ سطح کی مالزمت اور باغبانی، قدرتی منظر کے 
ڈیزائن، گرین ہاؤس آپریشن، نررسی پالنٹ کی پیداوار اور سبزہ زار کے انتظام میں 
پیش قدمی کے لئے رضوری جانکاری، مہارت، عادت اور طرزفکر پیدا کرتے ہیں۔ 

انہیں گرین ہاؤس اور زمینی لیبارٹری میں باغبانی کے پودے کی پہچان کرنے، 
نسل کی افزائش کرنے اور انہیں بڑا کرنے اور مٹی اور پودے اگانے والے دیگر 
ذرائع کے استعامل سے متعلق تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ سالمتی اور راہنامئی کی 

قابلیت سے متعلق تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی میں سے ایک کورس - 
منظرکشی؛ سبزہ زار لگانا اور دیکھ بھال کرنا 

کورس پیش کرنے والے سکول: 1

 I لینڈ سکیپینگ
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: باغبانی کی سائنسز 

اس کورس میں، طلباء ابتدايئ سطح کی مالزمت اور قدرتی منظر کے ڈیزائن، قدرتی 
منظر کشی اور قدرتی منظر کی دیکھ ریکھ جیسے ایریا میں پیش قدمی کے لئے 
رضوری جانکاری، مہارت، عادت اور طرزفکر پیدا کرتے ہیں۔ انہیں قدرتی مناظر 

کی فوٹو گرافی کرنے، خاکہ بنانے اور تجزیہ کرنے، فنکشن اور کھیلوں کی ڈیزائن 
تیار کرنے، قدرتی منظر کے پودوں کی پہچان کرنے اور منتخب کرنے، پودے 

خریدنے اور لگانے اور پانی، کاشت کاری، کھاد، شاخ تراشی اور کیڑوں پر کنٹرول 
کے ذریعہ قدرتی منظر کی دیکھ ریکھ کرنے سے متعلق تعلیم حاصل ہوتی ہے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور علوم باغبانی 

کورس پیش کرنے والے سکول: 1

II لینڈ سکیپینگ
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

I پیشگی رشائط: لینڈ سکیپینگ

یہ کورس طلباء کی کمرشل منظر کشی میں ذاتی تجربے کے ساتھ ابتدايئ سطح 
کی مالزمت میں مدد کرے گا۔ طلباء منظر کشی ڈیزائن کریں گے اور آالت، 

بشمول الئٹنگ، ہارڈسکیپ اور کاروباری شعبہ میں منظر کشی کے ماحول کے 
اندر پانی کی خصوصیات پر کام کریں گے۔

I کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور علوم باغبانی CTE

کورس پیش کرنے والے سکول: 1

سبزہ لگانا اور دیکھ بھال کرنا
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: باغبانی کی سائنسز

طلبا ان پیشہ واران کے فرض منصبی اور عمل میں مہارت حاصل کرنا رشوع 
کردیتے ہیں جو گولف کورس، پارک، کھیل کے میدان، اسکول، صنعتی اور ادارہ 

جاتی کیمپس اور رہائشی سبزہ زاروں جیسے عام ایریا میں سبزہ زار لگاتے ہیں اور 
ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور علوم باغبانی

کورس پیش کرنے والے سکول: 1

بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی

گریجویشن کے لئے "فائن آرٹس یا کیریرئ اور ٹیکنالوجی ایجوکیشن" رشائط کو پورا کرنے کے لئے متام بزنس 

اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کورسز کو ایک کریڈٹ شامر کیا جائے گا ماسوائے معاشیات اور ذاتی مالیات کے۔ 

اکاؤنٹنگ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طلبا ایک رسوس بزنس اور ایک مرچنڈائزنگ بزنس کے لئے اکاؤنٹنگ سائیکل کے 
بنیادی اصول، کنسپٹ اور طریقہ کار کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ احاطہ کردہ 

موضوعات میں شامل ہیں لین دین کا تجزیہ کرنا، اندراجات کو عام کرنا اور شائع 
کرنا، فہرست ادائیگی ریکارڈ اور مالی اسٹیٹمنٹ تیار کرنا، اور نقد نظام سمبھالنا۔ 
اخالقی اور پیشہ وارانہ طرزعمل پر زور دیا جاتا ہے۔ طلبا دستی اور الیکٹرک نظام 

دونوں کے استعامل سے بنیادی اکاؤنٹنگ عمل کی جانکاری حاصل کرتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک کورس - 
اکاؤنٹنگ ایڈوانسڈ؛ بزنس الء؛ بزنس مینجمنٹ؛ کمپپوٹر انفارمیشن سسٹم؛ کمپوٹر 
انفارمیشن سسٹم ایڈوانسڈ؛ ڈیزائں ملٹی میڈیا اور ویب ٹیکنالوجی؛ ڈیزائں، ملٹی 
میڈیا اور ویب ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ؛ انٹرپرینرئشپ؛ آئی بی بزنس اور مینجمنٹ؛ 

بزنس اور مارکیٹنگ کے اصول، ڈیجیٹل ایپلیکیشن، ورڈ پروسسنگ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 9 اور 99 کے عالوہ متام

ایڈوانس اکاؤنٹنگ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: اکاؤنٹنگ 

طلبا بزنس کے مسائل کو حل کرنے اور مالی فیصلے لینے میں استعامل ہونے 
والے ایڈوانسڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل، طریقہ کار اور ٹیکنک کی جانکاری حاصل کرتے 
ہیں طلبا بیتوزنس سے متعلق مالی معلومات کا تجزیہ کرنے، مرکب کرنے، اندازہ 

لگانے اور ترصیح کرنے کے لئے اکاؤنٹنگ اور اسپریڈ شیٹ سافٹ ویرئ کا استعامل 
کرتے ہیں۔ طلبا مستند ورک پلیس انڈسٹری سیناریو کے استعامل سے ٹکنالوجی 
کے ماحول میں کام کرتے ہیں جو انڈسٹری کے موجودہ رجحان اور معیاری کی 

عکاسی کرتی ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک 
کورس - اکاؤنٹنگ؛ بزنس مینجمنٹ؛ کمپپوٹر انفارمیشن سسٹم؛ کمپوٹر انفارمیشن 
سسٹم ایڈوانسڈ؛ ڈیزائں ملٹی میڈیا اور ویب ٹیکنالوجی؛ ڈیزائن، ملٹی میڈیا اور 
ویب ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ؛ انٹرپرینرئشپ؛ آئی بی بزنس اور مینجمنٹ؛ بزنس اور 

مارکیٹنگ کے اصول 

کورس پیش کرنے والے سکول: 99 اور 9 کے عالوہ متام

گریجوئیشن کی رشائط "عمومی معلومات" کے سیکشن میں مالحظہ کیجیئے۔
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Brentsville – 1
Gar-Field – 2

Osbourn Park – 3

Potomac – 4
Stonewall – 5

Woodbridge – 6

Hylton – 7
Forest Park – 8
Battlefield – 9

Freedom – 10
Patriot – 11

Colgan – 12

Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

بزنس الء 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طلباء امریکی قانونی نظام کی بنیادوں کا جازئہ لیں گے۔ طلباء معاشی و سامجی 
تصورات کی جانکاری کریں گے اور انہیں قانونی اصولوں، کاروبار اور ذاتی اصولوں 

کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک کورس - 
اکاؤنٹنگ؛ اکاؤنٹنگ ایڈوانسڈ؛ بزنس مینجمنٹ؛ کمپپوٹر انفارمیشن سسٹم؛ کمپوٹر 

انفارمیشن سسٹم ایڈوانسڈ؛ ڈیزائن ملٹی میڈیا اور ویب ٹیکنالوجی؛ ڈیزائن، 
ملٹی میڈیا اور ویب ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ؛ آئی بی بزنس اور مینجمنٹ؛ بزنس اور 

مارکیٹنگ کے اصول، ڈیجیٹل ایپلیکیشن، ورڈ پروسسنگ

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 ، 3، 5، 9 کے عالوہ متام

بزنس منیجمنٹ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طلبا بنیادی مینجمنٹ کنسیپٹ اور لیڈرشپ اسٹائل کی جانکاری حاصل کرتے 
ہیں کیونکہ وہ بزنس ملکیت، منصوبہ بندی، عمل، مارکیٹنگ، مالیات، اقتصادیات، 
مواصالت، گلوبل مارکیٹ پلیس اور انسانی تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں۔ معیار کے 

تصورات، پروجیکٹ مینجمنٹ، مسائل کا حل، اور اخالقی فیصلہ کورس کا ایک اہم 
جزء ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک کورس 
- اکاؤنٹنگ؛ اکاؤنٹنگ ایڈوانسڈ؛ بزنس ال   ؛ کمپپوٹر انفارمیشن سسٹم؛ کمپوٹر 

انفارمیشن سسٹم، کمپوٹر انفارمیشن سسٹم ایڈوانسڈ؛ ڈیزائن ملٹی میڈیا اور ویب 
ٹیکنالوجی؛ ڈیزائن، ملٹی میڈیا اور ویب ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ؛ اینٹریپرینیوشپ؛ 

بزنس اور مارکیٹنگ کے اصول، ڈیجیٹل ایپلیکیشن، ورڈ پروسسنگ

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 9, 12

کمپیوٹر انفارمیشن سسٹمز 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طلبا مسائل حل کرنے والی مہارت کو ورڈ پروسیسنگ، اسپریڈ شیٹ، ڈیٹابیس، 
ملٹی میڈیا پریزنٹیشن، اور انٹگریٹیڈ سافٹ ویرئ رسگرمیوں کے ذریعہ حقیقی 

زندگی میں استعامل کرتے ہیں۔ کمپوٹر کنسیپٹ، آپریٹنگ سسٹم، نیٹ ورک، ٹیلی 
کمیونیکیشن، اور جدید ٹکنالوجی کا جائزہ لینے کے لئے طلبا انفرادی طور پر اور 

گروپ میں کام کرتے ہیں۔ 

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک کورس  
اکاؤنٹنگ؛ اکاؤنٹنگ ایڈوانسڈ؛ بزنس الء؛ بزنس مینجمنٹ؛ کمپوٹر انفارمیشن 

سسٹم ایڈوانسڈ؛ ڈیزائن ملٹی میڈیا اور ویب ٹیکنالوجی؛ ڈیزائن، ملٹی میڈیا اور 
ویب ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ؛ انٹرپرینرئشپ؛ آئی ٹی فنڈامینٹل؛ آئی بی بزنس اور 

مینجمنٹ؛ بزنس اور مارکیٹنگ کے اصول، ڈیجیٹل ایپلیکیشن، ورڈ پروسسنگ

کورس پیش کرنے والے سکول: 99 کے عالوہ متام

ایڈوانسڈ کمپیوٹر انفارمیشن سسٹم 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کمپیوٹر انفارمیشن سسٹم 

طلبا ایڈوانسڈ انٹگریٹیڈ سافٹ ویرئ ایپلی کیشن، ملٹی میڈیا پریزنٹیشن، پرنٹ 
شدہ، الیکٹرونک اور ویب اشاعتوں کے ذریعہ مسائل حل کرنے والی مہارت کو 

حقیقی زندگی میں استعامل کرتے ہیں۔ طلبا ایڈوانسڈ کمپوٹر میٹیننس عمل، ویب 
سائٹ تخلیق، پروگرامنگ، نیٹ ورکنگ، جدید ٹیکنالوجی اور مالزمت کی قابل 
مہارت کا مطالعہ کرنے کے لئے انفرادی طور پر اور گروپ میں کام کرتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک کورس 
- اکاؤنٹنگ؛ اکاؤنٹنگ ایڈوانسڈ؛ بزنس الء؛ بزنس مینجمنٹ؛ ڈیزائن ملٹی میڈیا اور 
ویب ٹیکنالوجی؛ ڈیزائن، ملٹی میڈیا اور ویب ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ؛ انٹرپرینرئشپ؛ 

آئی ٹی فنڈامینٹل؛ آئی بی بزنس اور مینجمنٹ؛ بزنس اور مارکیٹنگ کے اصول؛ 
پروگرامنگ؛ پروگرامنگ ایڈوانسڈ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 99 کے عالوہ متام

ڈیزائن، ملٹی میڈیا اور ویب ٹیکنالوجیز 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طلباء انڈسٹری سٹینڈرڈ ایپلیکیشن سافٹ ویرئ کو استمعال کرتے ہوئے ڈیسک ٹاپ 
مطبوعات، ملٹی میڈیا پریزینٹیشن/پروجیکٹس، اور ویب سائٹ کی تخلیق میں 

مہارت حاصل کرتے ہیں۔ طلبا کو مطبوعات اور پروجیکٹ کی تکمیل میں خاکہ 
اور ڈیزائن کے اصول بھی حاصل ہے۔ طلبا ایسے پورٹ فولیو تیار کرتے ہیں جن 
میں بزنس کارڈ، نیوزلیٹر، چھوٹے صفحات، ویب صفحات، ملٹی میڈیا پریزنٹیشن/

پروجیکٹ، کیلینڈر اور گرافک شامل ہو سکتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - 
اکاونٹنگ، اکاونٹنگ ایڈوانسڈ؛ بزنس الء؛ بزنس مینجمنٹ؛ کمپپوٹر انفارمیشن 

سسٹم؛ کمپوٹر انفارمیشن سسٹم ایڈوانسڈ؛ ڈیزائن، ملٹی میڈیا اور ویب ٹیکنالوجی 
ایڈوانسڈ؛ آيئ ٹی ویب ٹیکنالوجی؛ آئی ٹی ایڈوانسڈ ویب ٹیکنالوجی؛ آئی ٹی 

فنڈامینٹل؛ آئی بی بزنس اور مینجمنٹ؛ پروگرامنگ؛ پروگرامنک ایڈوانسڈ؛ بزنس 
اور مارکیٹنگ کے اصول، ڈیجیٹل ایپلیکیشن، ووڈ پروسسنگ

کورس پیش کرنے والے سکول: 99 اور 9 کے عالوہ متام

ایڈوانسڈ ڈیزائن، ملٹی میڈیا، اور ویب ٹیکنالوجی 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: ڈیزائن، ملٹی میڈیا اور ویب ٹیکنالوجیز 

انٹراکٹیو میڈیا، ویب سائٹ اور پرنٹ اور الیکٹرونک تقسیم کے لئے مطبوعات کی 
تخلیق میں طلبا اعلی مہارت پیدا کرتے ہیں۔ طلبا مصنوعی ہارڈ ویرئ اور سافٹ 
ویرئ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور حاصل کردہ مہارت کو حقیقی پروجیکٹ میں 

استعامل کرتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال میں سے کوئی ایک کورس - اکاؤنٹنگ؛ اکاؤنٹنگ 
 IT ایڈوانسڈ؛ بزنس الء؛ بزنس مینجمنٹ؛ ڈیزائں ملٹی میڈیا اور ویب ٹیکنالوجی؛

 IT ویب ٹیکنالوجی؛ کمپوٹر انفارمیشن سسٹم؛ کمپوٹر انفارمیشن سسٹم ایڈوانسڈ؛
فنڈامینٹل؛ IB بزنس اور مینجمنٹ؛ پروگرامنگ؛ پروگرامنگ ایڈوانسڈ؛ بزنس اور 

مارکیٹنگ کے اصول، ڈیجیٹل ایپلیکیشن، ووڈ پروسسنگ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 99 اور 9 کے عالوہ متام
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Brentsville – 1
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Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

ڈیجیٹل ایپلیکیشن
کریڈٹ: 1 گریڈز 9-12  

بنیادی رشائط: کوئی نہیں

طلباء مختلف قسم کے سوفٹ وئیر فنکشن جیسے گرافک، ڈیسک ٹاپ پبلکشنگ 
اور ٹیکی کمیونیکیشن استمعال کرتے ہوئے ورڈ پروسیسنگ کے مہارتوں کو 

انٹرمیڈیٹ سے اعلی درجے تک پہنچاتے ہیں۔ طلباء ورڈ پروسیسنگ میں دیگر 
ایپلیکیشنز جیسے ڈیٹا بیس اور سپریڈ شیٹ کو شامل کر کے قابلیت حاصل کرتے 
ہیں۔ کمرۂ جامعت کا تجربہ رابطے مین مہارتوں کی نشوومنا بھی فراہم کرتا ہے۔

CTE کے سلسلے: درج باال اور درج ذیل میں سے کوئی ایک کورس - اکاؤنٹنگ، 
بزنس الء، بزنس منیجمنٹ، کمپیوٹر انفارمیشن سسٹمز، ڈیزائن، ملٹی میڈیا، اور 

ویب ٹیکنالوجی، IB بزنس منیجمنٹ، ڈیٹا بیس ڈیزائن اور منیجمنٹ، انفارمیشن 
ٹیکنالوجی فنڈامینٹرز، آفس سپیشلسٹ I، بزنس اور مارکیٹنگ کے اصول، 

پروگرامنگ، عاملی معارشے میں IB انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ووڈ پروسسنگ

کورس پیش کرنے والے سکول: 6, 7, 8, 11, 12

معاشیات اور ذاتی مالیات 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

یہ کورس معاشیات اور ذاتی مالیات کیلیئے گریجوئیشن کی رشط پوری کرتا 
ہے۔ اس رشط کو پورا کرنے کیلیئے درج ذیل کورس متبادل ہو سکتے ہیں: 

AP معاشیات، IB معاشیات، ذاتی زندگی اور مالیات، AP میکرو اکنامکس اور 
مائیکرو اکنامکس بذریعہ ورچوئل ورجینیا )دونوں کالسیں لینا رضوری ہے(، 

AICE معاشیات، IB بزنس منیجمنٹ

طلبا اس بات کی جانکاری حاصل کرتے ہیں کیریرئ کی چھان بین، بجٹ کی تیاری، 
بینکنگ، کریڈٹ، انشورنس، خرچ، ٹیکس، بچت، رسمایہ کاری، کسی گاڑی کی 

خریداری/لیز، آزاد زندگی اور وراثت سے متعلق کیسے باخرب فیصلے لیں۔ مالیاتی 
خواندگی میں مہارت اور اقتصادی اصولوں کی سمجھ ذمہ دار شہریت اور کیریرئ 

کی کامیابی کی بنیاد میں مدد فراہم کریں گی۔ نجی مالیاتی مہارت کے حصول 
کے عالوہ، 36 ہفتوں کے کورس میں طلبا مالیاتی میدان میں ابتدائی سطح کی 
مالزمت کے لئے بنیادی پیشہ وارانہ مہارت اور تیاری کی سمجھ کی جانکاری 

حاصل کرتے ہیں۔ کورس میں وہ ساری اقتصادیات اور مالیاتی خواندگی کے ہدف 
شامل ہیں جو کہ ضابطہ ورجینیا §03B-200-22.1 میں درج ہیں۔

CTE کے سلسلے: کوئی نہیں

کورس پیش کرنے والے سکول: 99 سمیت متام

کاروبار کرنے کے ہرن 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں 

یہ کورس طلبا کو تخلیق، ملکیت اور اپنے کاروبار کی رشوعات کی دلچسپ دنیا 
سے متعارف کراتا ہے۔ طلبا کسی جدید کاروبار کی منصوبہ بندی اور کاروباری 

طرز زندگی کا مطلب اور تکنک کی جانکاری حاصل کرتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک کورس 
- اکاؤنٹنگ؛ اکاؤنٹنگ ایڈوانسڈ؛ بزنس مینجمنٹ؛ کمپوٹر انفارمیشن سسٹم؛ کمپوٹر 

انفارمیشن سسٹم ایڈوانسڈ؛ فیشن مارکیٹنگ؛ فیشن مارکیٹنگ 

ایڈوانسڈ؛ ہوٹل مارکیٹگ؛ ہوٹل مارکیٹنگ ایڈوانسڈ؛ فیشن ڈیوائن اور مارکیٹنگ کا 
تعارف؛ مارکیٹنگ؛ مارکیٹنگ ایڈوانسڈ؛ بزنس اور مارکیٹنگ کے اصول؛ اسپورٹس؛ 

انٹرٹینمنٹ اور تفریح مارکیٹنگ؛ ایڈوانسڈ اسپورٹس؛ انٹرٹینمنٹ اور تفریح 
مارکیٹنگ

کورس پیش کرنے والے سکول: 5، 8، اور 99 کے عالوہ متام 

بزنس اور مارکیٹنگ کے اصول 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-10  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طلبا رسمایہ داری نظام اور بین االقوامی اقتصادیات میں بزنس اور مارکیٹنگ کے 
کردار دریافت کرتے ہیں۔ بینکنگ، انشورنس، کریڈٹ، وراثت، ٹیکس، اور رسمایہ 

کاری سے متعلق بنیادی مالی خیاالت کی تحقیق کرکے ایک مستحکم بیک گراونڈ 
فراہم کیا جاتا ہےکیونکہ طلبا صارفین کی حیثیت سے، مالزم کی حیثیت سے اور 

شہری کی حیثیت سے معقول فیصلے لینے کی تیاری کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی، مؤثر 
مواصالت اور باہمی عمل کی صالحیت کا حقیقی دنیا پر اثر پورے کورس میں 

منایاں ہے۔ یہ کورس کیریرئ تعمیر کی مہارت کی بھی حامیت کرتا ہے اور کیریرئ 
انتخابات کی چھان بین بھی کرتا ہے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک 
کورس - اکاؤنٹنگ؛ اکاؤنٹنگ ایڈوانسڈ؛ بزنس الء؛ بزنس مینجمنٹ؛ کمپوٹر 

انفارمیشن سسٹم؛ کمپوٹر انفارمیشن سسٹم ایڈوانسڈ؛ ڈیزائن، ملٹی میڈیا اور ویب 
ٹیکنالوجی؛ ڈیزائن، ملٹی میڈیا اور ویب ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ؛ انٹرپرینرئشپ؛ فیشن 

مارکیٹنگ؛ فیشن مارکیٹنگ ایڈوانسڈ؛ ہوٹل مارکیٹگ؛ ہوٹل مارکیٹنگ ایڈوانسڈ؛ 
فیشن ڈیوائن اور مارکیٹنگ سے متعارف؛ آئی بی بزنس اور مینجمنٹ؛ مارکیٹنگ؛ 

مارکیٹنگ ایڈوانسڈ؛ اسپورٹس؛ انٹرٹینمنٹ اور تفریح مارکیٹنگ؛ اسپورٹس، 
انٹرٹینمنٹ اور تفریح مارکیٹنگ ایڈوانسڈ؛ ڈیجیٹل ایپلیکیشن، ورڈ پروسیسنگ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 99 کے عالوہ متام

پروگرامنگ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طلبا کمپوٹر کے کنسیپٹ کی چھان بین کرتے ہیں اور معقول طریقہ کار کا 
استعامل کرتے ہیں اور ایک یا ایک سے زیادہ زبانوں میں پروگرامنگ عمل کا نفاذ 

کرتے ہیں، جیسے کہ ویزول بیسک نیٹ، جاوا، C# اور C++۔

گرافیکل یوزر انٹرفیس جیسے کہ Alice، گیم میکر، اور فلیش، کو استعامل کیا جا 
سکتا ہے کیونکہ طلبا انٹرکیٹیو ملٹی میڈیا ایپلی کیشن ڈیزائن اور تیار کرتے ہیں۔ 
اس کے عالوہ، ویب پیج تخلیق کرنے کے لئے HTML، جاوا اسکرپٹ کا استعامل 

کیا جا سکتا ہے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک کورس - 
AP کمپوٹر سائنس؛ کمپوٹر انفارمیشن سسٹم؛ کمپوٹر انفارمیشن سسٹم ایڈوانسڈ؛ 
ڈیٹابیس ڈیزائن اور مینجمنٹ )اوریکل(؛ ڈیٹابیس ڈیزائن اور مینجمنٹ، ایڈوانسڈ 

)اوریکل(؛ ڈیزائن، ملٹی میڈیا اور ویب ٹیکنالوجی؛ ڈیزائن، ملٹی میڈیا اور ویب 
ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ؛ انفارمیشن ٹیکنالوجی فنڈامنٹل؛ پروگرامنگ ایڈوانسڈ؛ 

ڈیجیٹل ایپلیکیشن؛ اور ووڈ پروسسنگ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 99 اور 7 کے عالوہ متام
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Brentsville – 1
Gar-Field – 2

Osbourn Park – 3

Potomac – 4
Stonewall – 5

Woodbridge – 6

Hylton – 7
Forest Park – 8
Battlefield – 9

Freedom – 10
Patriot – 11

Colgan – 12

Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

ایڈوانس پروگرامنگ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: پروگرامنگ 

پروگرامنگ میں مہارت کی بنیاد پر طلبا ونڈوز، ڈیٹابیس، ملٹی میڈیا، گیم، موبائل، 
اور/یا ویب انوائرمننٹ کے لئے ایپلی کیشن تیار کرنے کے لئے آبجیکٹ اورینٹڈ 
پروگرامنگ کا استعامل کریں گے۔ طلبا کے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی اور گیم 
ڈیزائن انڈسٹیریز سے متعلق ایپلی کیشن کی تحقیق کرنے اور تخلیق کرنے کا 

موقع ہوگا۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک کورس - 
AP کمپوٹر سائنس؛ کمپوٹر انفارمیشن سسٹم؛ کمپوٹر انفارمیشن سسٹم ایڈوانسڈ؛ 
ڈیٹابیس ڈیزائن اور مینجمنٹ )اوریکل(؛ ڈیٹابیس ڈیزائن اور مینجمنٹ، ایڈوانسڈ 

)اوریکل(؛ ڈیزائن، ملٹی میڈیا اور ویب ٹیکنالوجی؛ ڈیزائن، ملٹی میڈیا اور ویب 
ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ؛ انفارمیشن ٹیکنالوجی فنڈامنٹل؛ پروگرامنگ؛

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12

IT پروگرامنگ 
کریڈٹ: 1 گریڈز 10-12  

پیشگی رشائط: IT پروگرام میں داخلہ

آئی ٹی پروگرامنگ طلبا کو ویب ایپلی کیشن اور پروگرامنگ ہارڈویرئ کے لئے 
سسٹم ڈیزائن، پروگرامنگ سے متعارف کراتا ہے۔ سسٹم کی ڈیزائننگ سے لیکر 

پروگرامنگ کی تکمیل تک زیادہ زور پروگرامنگ کے عمل پر دیا جاتا ہے۔ موجودہ 
سافٹ ویرئ اور پروگرامنگ زبانیں سکھايئ جاتی ہیں۔ 

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک کورس - 
AP کمپوٹر سائنس؛ کمپوٹر انفارمیشن سسٹم؛ کمپوٹر انفارمیشن سسٹم ایڈوانسڈ؛ 
ڈیٹابیس ڈیزائن اور مینجمنٹ )اوریکل(؛ ڈیٹابیس ڈیزائن اور مینجمنٹ، ایڈوانسڈ 

)اوریکل(؛ ڈیزائن، ملٹی میڈیا اور ویب ٹیکنالوجی؛ ڈیزائن، ملٹی میڈیا اور ویب 
ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ؛ آئی ٹی ویب ٹیکنالوجی؛ پروگرامنگ ایڈوانسڈ؛ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 8

IT ڈیٹا بیس ڈیزائن اور منیجمنٹ )اوریکل( 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: IT پروگرام میں داخلہ

اس کورس کے پہلے سال میں ڈیٹا بیس ڈیزائن اور SQL پروگرامنگ شامل ہیں۔ 
طلبا ڈیٹابیس کی بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہیں جس میں ڈیٹا بیس کی تشکیل، 

موڈیلنگ، ڈیزائن اور نارمالئزیشن شامل ہیں۔ اس کے عالوہ، طلبا کو ڈیٹابیس 
پروگرامنگ سے متعارف کرایا جاتا ہے۔ طلبا ایسی قابلیت اور جانکاری حاصل 

کرتے ہیں جو کہ ڈیٹا تک رسائی کو مینیج کرنے اور کنٹرول کرنے کی خاطر 
ڈیٹابیس سافٹ ویرئ اور پروگرامنگ کے فیچرس کے استعامل کے لئے رضوری ہوتی 

ہیں۔ طلبا دو میں سے پہال رسٹیفیکیشن امتحان کی تیاری کریں گے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور درج ذیل میں سے کوئی ایک کورس - 
کمپوٹر انفارمیشن سسٹم؛ کمپوٹر انفارمیشن سسٹم ایڈوانسڈ؛ آئی ٹی ڈیٹابیس 

ڈیزائن اور مینجمنٹ ایڈوانسڈ؛ آئی ٹی فنڈامینٹل؛ پروگرامنگ؛ پروگرامنگ 
ایڈوانسڈ، ڈیجیٹل ایپلیکیشن، ووڈ پروسسنگ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 8 اور 9

IT ایڈوانس ڈیٹا بیس ڈیزائن اور منیجمنٹ )اوریکل( 
کریڈٹ: 1 گریڈز 12 

پیشگی رشائط: ڈیٹا بیس ڈیزائن اور منیجمنٹ

پوری انڈسٹری میں استعامل شدہ ویب پر مبنی ٹیکنالوجی، بشمول انٹراکٹیو ویب 
سائٹ، اکاؤنٹنگ پروگرام، ریرسچ ٹول، رسچ انجن، ای-لرننگ ماحولیات، ای میل 

 SQL مینیجرس اور دیگر متعدد ایپلی کیشن کا انحصار متعلقہ ڈیٹابیس پر ہے۔
پروگرامنگ زبان کا ایک اکسٹنشن PL/SQL متغیرات، مستقالت، مرشوط بیانات 
PL/ اور آئٹریٹیو کنٹرول کے ذریعہ اضافی ڈیٹابیس کا عمل فراہم کرتا ہے۔ طلبا
SQL کوڈ تحریر کرنے سے متعلق جانکاری حاصل کرکے اپنا ریلیشنل )تعلقی( 

ڈیٹابیس ڈیزائن اور مینجمنٹ کی قابلیت کو بہرت بناتے ہیں جس میں شامل ہیں 
انونیمس بالک، ذیلی پروگرام، بیلٹ ان فنکشن، کنٹرول اسٹرکچر، طریقہ کار، اور 

ٹریگر، یہ سب ایک براوزر پر مبنی پروگرامنگ انرائرمننٹ کے ذریعہ۔ س کے 
عالوہ، پوری طرح کام کرنے والی ویب پر مبنی ایپلی کیشن HTML DB کے 

استعامل سے تخلیق کیا جاتا ہے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ بالک کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک کورس 
- کمپوٹر انفارمیشن سسٹم؛ کمپوٹر انفارمیشن سسٹم ایڈوانسڈ؛ آئی ٹی ڈیٹابیس 

ڈیزائن اور مینجمنٹ )اوریکل(؛ آئی ٹی فنڈامینٹل؛ آئی ٹی؛ پروگرامنگ؛ پروگرامنگ 
ایڈوانسڈ

کورس پیش کرنے والے سکول: 8 اور 9

انٹرنیشنل بزنس اور مارکیٹنگ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  
پیشگی رشائط: کسی غیر ملکی زبان کے کورس میں داخلہ یا تو ساتھ ساتھ یا اس 

کورس میں داخلہ سے پہلے

انٹرنیشنل بزنس اور مارکیٹنگ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے میدان میں دلچسپی رکھنے 
والے طلبا کے لئے ایک مخصوص کورس ہے۔ طلبا بین االقوامی تجارت، مالیات، 

جہاز رانی، اور مارکیٹنگ میں متعدد روزگار کو سمجھ سکتے ہیں اور کسی بین 
االقوامی ثقافت، بنیادی تصورات، عمل اور ایپلی کیشن میں بزنس کے بنیادی 

مطلب، اصول، اور قواعد پر غور کر سکتے ہیں۔ 

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک 
کورس - اکاؤنٹنگ؛ اکاؤنٹنگ ایڈوانسڈ؛ بزنس مینجمنٹ؛ کمپوٹر انفارمیشن 

سسٹم؛ کمپوٹر انفارمیشن سسٹم ایڈوانسڈ؛ فیشن مارکیٹنگ؛ فیشن مارکیٹنگ 
ایڈوانسڈ؛ ہوٹل مارکیٹگ؛ ہوٹل مارکیٹنگ ایڈوانسڈ؛ فیشن ڈیوائن اور مارکیٹنگ کا 

تعارف؛ مارکیٹنگ؛ مارکیٹنگ ایڈوانسڈ؛ بزنس اور مارکیٹنگ کے اصول؛ اسپورٹس؛ 
انٹرٹینمنٹ اور تفریح مارکیٹنگ؛ ایڈوانسڈ اسپورٹس؛ انٹرٹینمنٹ اور تفریح 

مارکیٹنگ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 7
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Brentsville – 1
Gar-Field – 2

Osbourn Park – 3

Potomac – 4
Stonewall – 5

Woodbridge – 6

Hylton – 7
Forest Park – 8
Battlefield – 9

Freedom – 10
Patriot – 11

Colgan – 12

Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

انفارمیشن ٹیکنالوجی )IT( کی بنیادیں 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-10  

پیشگی رشائط: IT پروگرام میں داخلہ 

انفارمیشن ٹیکنالوجی فنڈامینٹل طلبا کو ایسی مہارت سے متعارف کراتا ہے جو 
ایسے مخصوص پروگرام کے حصول کے رضوری ہو جو آئی ٹی انڈسٹری میں 

ٹیکنیکل اور پیشہ وارانہ کیریرئ اور رسٹیفیکیشن کی طرف رہنامئی کرتے ہیں۔ 
طلبا کے پاس چار بڑے آئی ٹی ایریا میں روزگار کے مواقع کی تحقیق کرنے کا 

موقع ہے: انفارمیشن رسوسز اور سپورٹ، نیٹ ورک سسٹم، پروگرامنگ اور سافٹ 
ویرئ ڈیولپمنٹ اور انٹراکٹیو میڈیا۔ طلبا کمپوٹر اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجی سے متعلق 

اخالقی مسائل کا مطالعہ کرتے ہیں اور ٹیم ورک اور مواصالت کی ایسی مہارت 
پیدا کرتے ہیں جو مالزمت کی قابلیت کو بہرت بنائے گی۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک کورس 
- کمپوٹر انفارمیشن سسٹم؛ کمپوٹر انفارمیشن سسٹم ایڈوانسڈ؛ آئی ٹی ڈیٹابیس 
ڈیزائن اور مینجمنٹ )اوریکل(؛ آيئ ٹی ڈیٹابیس ڈیزائن اور مینجمنٹ، ایڈوانسڈ 
)اوریکل(؛ ڈیزائن، ملٹی میڈیا اور ویب ٹیکنالوجی؛ ڈیزائن، ملٹی میڈیا اور ویب 

ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ؛ پروگرامنگ؛ پروگرامنگ ایڈوانسڈ، ووڈ پروسسنگ، ووڈ 
پروسسنگ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 8 اور 9

IT ویب ٹیکنالوجیز 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: IT پروگرام میں داخلہ

طلبا وسعت پذیر HTML کے استعامل سے اور امیج، ہائپرلنک، جدول، فارم اور 
فریم کی شمولیت سے انٹرنیٹ اور رضوری ویب پیج تخلیق کی مہارت سے متعلق 

 GUI گہری سمجھ پیدا کرتے ہیں۔ طلبا دستی طور پر کوڈ لکھنا سیکھیں گے اور
اتھورنگ ٹول بھی استعامل کیا جائے گا۔ انڈسٹری رسٹیفیکیشن اہلیت اس کورس 

کے لئے استعامل کیا جائے گا۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک کورس 
- اکاؤنٹنگ؛ اکاؤنٹنگ ایڈوانسڈ؛ بزنس الء؛ بزنس مینجمنٹ؛ ڈیزائں ملٹی میڈیا 
اور ویب ٹیکنالوجی؛ ڈیزائن ملٹی میڈیا اور ویب ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ؛ آيئ ٹی 

ایڈوانسڈ ویب ٹیکنالوجی؛ کمپوٹر انفارمیشن سسٹم؛ کمپوٹر انفارمیشن سسٹم 
ایڈوانسڈ؛ آئی ٹی فنڈامینٹل؛ آئی بی بزنس اور مینجمنٹ؛ پروگرامنگ؛ پروگرامنگ 

ایڈوانسڈ؛ بزنس اور مارکیٹنگ کے اصول، ڈیجیٹل ایپلیکیشن، ورڈ پروسسنگ

کورس پیش کرنے والے سکول: 8 اور 9

IT ایڈوانس ویب ٹیکنالوجیز 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: IT ویب ٹیکنالوجیز 

HTML، اور XHTML، ڈائنامنک HTML اور XML، رسوس سائڈ ٹیکنالوجی، 
جاوا اپلیٹ، جدول، فریم، میٹاڈیٹا اور کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ کے استعامل سے 

طلبا ویب سائٹ تخلیق کے عمل میں مشغول ہونگے۔ انڈسٹری رسٹیفیکیشن 
اہلیت اس کورس کے لئے استعامل کیا جائے گا۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال میں سے کوئی ایک کورس - اکاؤنٹنگ؛ اکاؤنٹنگ 
ایڈوانسڈ؛ بزنس الء؛ بزنس مینجمنٹ؛ ڈیزائں ملٹی میڈیا اور ویب ٹیکنالوجی؛ آيئ 

ٹی ویب ٹیکنالوجی؛ کمپوٹر انفارمیشن سسٹم؛ کمپوٹر انفارمیشن سسٹم ایڈوانسڈ؛ 

آئی ٹی فنڈامینٹل؛ آئی بی بزنس اور مینجمنٹ؛ پروگرامنگ؛ پروگرامنگ ایڈوانسڈ؛ 
بزنس اور مارکیٹنگ کے اصول 

کورس پیش کرنے والے سکول: 8 اور 9

   کیریرئ کنکشنز

کیرئیر سٹریٹیجیز ]روزگار کی حکمت عملیاں[
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

کیریرئ کی حکمت عملیوں میں متعدد اقسام کی تحقیقاتی رسگرمیوں کے ذریعہ 
کیریرئ کلسٹر کا گہرا مطالعہ شامل ہے۔ طلبا ورکرس، کام کرنے والوں کی علمی 

لیاقت، ادارہ جاتی ڈھانچے، کوالٹی کنٹرول کے اقدامات، منتخب پالیسی اور 
ضوابط، اخالقی مسائل اور کام کے ریوارڈ کے مطالبہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، تجزیہ 

کرتے ہیں اور ان کی رپورٹ تیار کرتے ہیں۔ طلبا کیریرئ اسیسمنٹ کے نتائج کا 
تجزیہ کرتے ہیں، متعدد تعلیمی آپشن سے موازنہ کرتے ہیں اور اپنی تعلیم اور 

روزگار سے متعلق ہدف کا منصوبہ تیار کرتے ہیں یا نظر ثانی کرتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: کوئی نہیں

کورس پیش کرنے والے سکول: 

   سائنس برائے خاندان و صارف

گریجویشن "فائن آرٹس یا کیریرئ اور ٹیکنالوجی ایجوکیشن" رشائط کو پورا کرنے 
کے لئے متام فیملی اور کنزیومر سائنس کورس کو ایک کریڈٹ شامر کیا جائے گا۔

پکوان کے ہرن سے تعارف 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

اہلیت میں فوڈ رسوس انڈسٹری کے اندر انفرادی کیریرئ کی شناخت اور چھان بین 
زور دیا جاتا ہے۔ مطالعہ کی یونٹ میں فوڈ سائنس اور ٹییکنالوجی، پرپیزی غذا 
اور غذائی رسوسز، طرح طرح کے پکوان اور رسوس کے طریقے، موجودہ رجحان، 

غذا اور مرشوبات کی پیداوار اور تیاری اور غذا کی سالمتی اور صفائی شامل ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - GRADS؛ آزاد 
زندگی؛ انفرادی ترقی؛ زندگی کی منصوبہ بندی؛ پکوان کے ہرن I؛ پکوان کے ہرن II؛ 

غذائیت اور صحت مندی 

کورس پیش کرنے والے سکول: 3 ، 6، 8، 9، 99 کے عالوہ متام 

 I پکوان کے ہرن
کریڈٹ: 2 گریڈز: 11-12  

بنیادی رشائط: درخواست کے ذریعہ متام طلباء کیلیئے داخلہ

طلبا نظم و نسق، اشیاء کی تیاری اور رسوس سے متعلق مہارت کی مشق کرتے 
ہیں جن کا استعامل رسکاری، تجارتی یا نجی ملکیت والے انسٹی ٹیوشنل فوڈ 

کمپنیوں اور متعلقہ فوڈ انڈسٹری پیشہ میں ہوتا ہے۔ طلبا غذا اور غذائی اشیاء 
کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں، خریداری کرتے 

ہیں، تیاری کرتے ہیں اور فراہم کرتے ہیں؛ بنیادی غذائیت، صفائی، اور غذا کی 
سالمتی کا مطالعہ کرتے ہیں؛ تجارتی آالت کے استعامل اور دیکھ ریکھ؛ اور انسٹی 
ٹیوشنل فوڈ کمپنیوں کے عمل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پکوان کے ہرن کے میدان میں 

تنقیدی سوچ، مسئلہ کا عملی حل اور کاروباری مواقع پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔
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CTE کے سلسلے: مذکورہ باال اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - GRADS؛ آزاد 
زندگی؛ انفرادی ترقی؛ پکوان کے ہرن سے متعارف؛ پکوان کے ہرن II؛ غذائیت اور 

صحت مندی 

کورس پیش کرنے والے سکول: 4 اور 11

 II پکوان کے ہرن
کریڈٹ: 2 گریڈ: 12 

 I پیشگی رشائط: پکوان کے ہرن

پکوان کے ہرن II طلبا کو مہامن نوازی میں، کھانے کے کمرے کے نظم و نسق 
میں اور مطبخی ہرن I میں سکھائے جانے والے دیگر موضوعات میں قابلیت 

نکھارنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ طلبا شیف/باورچی، بیکر/ پیسٹری معاون، 
پیسٹری سجاوٹ کار، مہامن نوازی ورکر، پرہیزی غذايئ معاون، فوڈ ڈیمونسٹریٹر 

اور انٹرپریرن جیسے پیشہ کی تیاری کرتے ہیں۔ پکوان کے ہرن کے میدان میں 
تنقیدی سوچ، مسئلہ کا عملی حل اور کاروباری مواقع پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ 
اساتذہ میتھمیٹکس، سائنس اور مواصالت کی بنیادی مہارت منایاں کرتے ہیں اگر 

موضوع مناسب ہو۔

CTE کے سلسلے: مندرجہ باال یا مندرجہ ذیل میں سے کوئی بھی کورسز – 
گریڈز؛ آزادانہ زندگی؛ انفرادی پیش رفت؛ پکوان کے فنون کا تعارف I؛ غذایت اور 

تندرستگی؛ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 4 اور 11

 I بچپن کی ابتدائی تعلیم اور خدمات
کریڈٹ: 2 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: درخواست کے ذریعے متام طلباء کیلیئے داخلہ

طلبا منصوبہ بندی، انتظام، اور اہم کھیل کے انعقاد اور تعلیمی رسگرمیوں؛ بچہ 
رسپرستی اور نگرانی؛ ریکارڈ کی حفاظت اور ریفرل )حوالہ جاتی( کاروايئ پر توجہ 

مرکوز کر کے گھر، فیملی یا ادارہ جاتی بچہ نگہداشت رسوس کے پرامئری فراہم 
کار بننے کی کی تیاری کرتے ہیں۔ بچوں کی ابتدايئ تعلیم کے میدان میں تنقیدی 

سوچ، مسئلہ کا عملی حل اور مہم جوئی کے مواقع پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ 
معلم کی نگرانی کے تحت عملی تجربہ کی رضورت ہے۔ طلبا بچوں کی ابتدائی 

تعلیم کے میدان میں روزگار دالنے والی تعلیم کو بھ جاری رکھنے کی تیاری کرتے 
ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک کورس 
- بچوں کی ابتدائی تعلیم اور خدمات II؛ فیملی تعلقات؛ GRADS؛ انفرادی ترقی؛ 

بچوں کی ترقی اور رسپرستی؛ ورجینیا ٹیچرس فار ٹومارو؛ ورجینیا ٹیچرس فار 
II ٹومارو

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 5, 10, 11

 II بچپن کی ابتدائی تعلیم اور خدمات
کریڈٹ: 2 گریڈ: 12 

I پیشگی رشائط: بچپن کی ابتدائی تعلیم اور خدمات

طلبا ان پیشہ وارانہ قابلیت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جن کی رضورت بچوں کی 
ابتدايئ زندگی سے متعلق میدانوں میں مالزمت کرنے والے افرادکو ہوتی ہے جیسے 
کہ تعلیم، طبی/صحت کی نگہداشت، سامجی خدمات، کاؤنسلنگ، نفسیاتی علم، 

اور مہم جوئی۔ معلم کی نگرانی کے تحت عملی تجربہ کی رضورت ہے۔ بچوں 
کی ابتدايئ تعلیم کے میدان میں تنقیدی سوچ، مسئلہ کا عملی حل اور مہم جوئی 

کے مواقع پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک کورس 

- بچوں کی ابتدائی تعلیم اور خدمات I؛ فیملی تعلقات؛ GRADS؛ انفرادی ترقی؛ 

بچوں کی ترقی اور رسپرستی؛ ورجینیا ٹیچرس فار ٹومارو I؛ ورجینیا ٹیچرس فار 
 II ٹومارو

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 5, 11

فیملی ریلیشن ]خاندانی تعلقات[ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

خاندانی تعلقات میں داخلہ لینے والے طلبا فیملی کی اہمیت، پوری زندگی میں 
فیملی کے اندر انسانی ترقی کے فروغ کے تجزیہ پر توجہ دیتے ہیں اور ان عنارص 

پر توجہ دیتے ہیں جو صحت مند فیملی تعلقات بناتے اور بحال رکھتے ہیں، 
مواصالت کے ان طریقوں کی تخلیق پر توجہ دیتے ہیں جو فیملی کے تعلقات کو 
بہرت بنائیں، فیملی کے اندر تناؤ اور اختالف کے اسباب کا مؤثر طریقہ سے خامتہ، 
کام اور فیملی ضوابط اور ذمہ داریوں کا نظم ونسق اور ان سامجی طاقتوں کے 

تجزیہ پر توجہ دیتے ہیں جن سے فیملی کی پوری زندگی متاثر ہوتی ہے۔ فیملی 
ذمہ داریاں اور خدمات کے میدان میں تنقیدی سوچ، مسئلہ کا عملی حل اور مہم 

جوئی کے مواقع پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اساتذہ ریاضی، سائنس اور مواصالت 
کی بنیادی مہارت منایاں کرتے ہیں اگر موضوع مناسب ہو۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک کورس 
- بچوں کی ترقی اور رسپرستی؛ GRADS؛ آزاد زندگی: انفرادی ترقی؛ زندگی کی 

منصوبہ بندی؛ غذا   ئیت اور صحت مندی 

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 11

فیشن سے متعلق پیشوں سے تعارف
)سابقہ فیشن ڈیزائن اور مارکیٹنگ سے تعارف(

کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: فائن اور پرفارمنگ آرٹس کے خصوصی پروگرام میں داخلہ

اس کورس کے لئے ڈیزائن اور تجارتی اہلیت میں ملبوسات، لوازمات، کپڑے کی 
ڈیزائن، صنعتی اور تجارتی انڈسٹری پر زور دیا جاتا ہے۔ مطالعہ کی یونٹ میں 

شامل ہیں وہ تعلقات جو کپڑا انڈسٹری کے متام ایریا میں موجود ہیں؛ متعلقہ بین 
االقوامی اور اقتصادی مسائل؛ ملبوسات، لوازمات، اور کپڑا ٹیکنالوجی؛ روزگار کی 

چھان بین، بشمول متعلقہ ایریا میں مہم جوئی کے مواقع؛ ملبوسات، لوازمات اور 
کپڑا ڈیزائن، صنعت اور مارکیٹنگ انڈسٹری میں روزگار میں کامیابی کے لئے درکار 

قابلیت اور ذاتی خوبیاں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - GRADS؛ آزاد 
زندگی؛ انفرادی ترقی؛ زندگی کی منصوبہ بندی؛ مارکیٹنگ؛ ایڈوانسڈ مارکیٹنگ؛ 

بزنس اور مارکیٹنگ کے اصول 

کورس پیش کرنے والے سکول: 6, 11, 12 
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      کوڈ: 

اندیپنڈنٹ لیونگ ]آزادانہ بودو باش[ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

یہ کورس طلبا کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ مسائل کے عملی حل میں فعال طور 
پر رشکت کر کے اور دیگر معامالت پر توجہ مرکوز کرکے آزاد زندگی گزارنے، 

ملبوسات، غذا ئیت اور صحت مندی اور ہاؤسنگ کے ایریا میں مالیاتی خواندگی 
کے استعامل اور وسائل کی دیکھ ریکھ کے لئے، انفرادی ہدف کے حصول کے لئے 

قائدانہ صالحیت کا استعامل، کیریرئ کی منصوبہ بندی اور بین االقوامی ماحول 
میں صارفین کے پسند کو ترجیح دینے کے لئے کامیاب الئحہ عمل کی تحقیق کر 

سکے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک کورس 
- بچوں کی ترقی اور رسپرستی؛ پکوان کے ہرن I؛ مطبخی ہرن II؛ فیملی تعلقات؛ 
GRADS؛ اور GRADS ورک فوکس؛ انفرادی ترقی؛ پکوان کے ہرن سے متعارف؛ 

زندگی کی منصوبہ بندی؛ غذائیت اور صحت مندی 

کورس پیش کرنے والے سکول: 99 کے عالوہ متام

انڈویجل ڈیویلمنٹ ]انفرادی ترقی[ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

انفرادی ترقی میں داخلہ لینے والے طلبا خود کے اندر اور دورسوں کے اندر پوری 
زندگی میں شخصی طاقت کی حوصلہ افزائی پر؛ اپنے اندر اور دورسوں کے اندر 
مثبت نظریہ کی تخلیق؛ تناؤپر حاالت سے منٹنے؛ کیریرئ کے ہدف کے حصول کے 
لئے کوئی منصوبہ تیار کرنے؛ فیملی ممربان اور ہم جولیوں کے ساتھ صحت مند، 

ہمدرد تعلقات قائم کرنے؛ ٹکراؤ کا خامتہ کرنے؛ اپنے جذبات کے اظہار کے لئے 
ذمہ دار طریقہ اختیار کرنے؛ اور افراد، فیملی اور سامج کے لئے ذمہ دار رسپرستی 
کی اہمیت کا اندازہ لگانے پر اپنی توجہ مرکوز کرتےہیں۔ افراد کے ذہنی، جذباتی 

اور جسامنی صحت کے ایریا میں تنقیدی سوچ، مسئلہ کا عملی حل اور مہم 
جوئی کے مواقع پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اساتذہ ریاضی، سائنس اور مواصالت 

کی بنیادی مہارت منایاں کرتے ہیں اگر موضوع مناسب ہو۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک کورس 
- بچوں کی ترقی اور رسپرستی؛ مطبخی ہرن I؛ مطبخی ہرن II؛ بچوں کی ابتدائی 

تعلیم اور خدمات I؛ بچوں کی ابتدائی تعلیم اور خدمات II؛ فیملی تعلقات؛ 
GRADS؛ اور GRADS ورک فوکس؛ آزاد زندگی؛ پکوان کے ہرن سے متعارف؛ 

زندگی کی منصوبہ بندی؛ غذائیت اور صحت مندی؛ ورجینیا ٹیچرز فار ٹومارو I؛ 
 II  ورجینیا ٹیچرز فار ٹومارو

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 5, 10

الئف پالننگ ]زندگی کی منصوبہ بندی[ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

زندگی کی منصوبہ بندی طلبا کو آج کے سامج میں چیلینج کا سامنا کرنے کی 
قابلیت عطا کرتی ہے۔ طلبا زندگی کی دیکھ ریکھ سے متعلق ایک منصوبہ تیار 

کریں گے جس میں شامل ہیں کیریرئ، کمیونیٹی اور الئف کنکشن بنانا؛ زندگی کے 
حاالت میں مسئلہ کا عملی حل اختیار کرنا؛ مستحکم تعلقات قائم کرنا اور بحال 

رکھنا؛ زندگی بھر کے کیریرئ پالننگ کے لئے الئحہ عمل تیار کرنا، ایک مالیاتی 
منصوبہ تیار کرنا؛ انفرادی اور فیملی صحت مندی کے اجزاء کی جانچ کرنا؛ اور 

کمیونٹی کے اندر قاعدانہ صالحیت کا مظاہرہ کرنا۔ زندگی کے متعلقہ ایپلی کیشن 
کے ذریعہ تنقیدی سوچ اور مسئلہ کا عملی حل پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک کورس - 
بچوں کی ترقی اور رسپرستی؛ عائلی تعلقات؛ GRADS؛ اور GRADS ورک فوکس؛ 

آزاد زندگی؛ انفرادی ترقی؛ مطبخی ہرن سے متعارف؛ فیشن ڈیزائن اور مارکیٹنگ 
سے متعارف؛ غذائیت اور صحت مندی؛ ورجینیا ٹیچرز فار ٹومارو I؛ ورجینیا ٹیچرز 

 II  فار ٹومارو

کورس پیش کرنے والے سکول: 

نیوٹریشن اینڈ ویلنس ]غذائیت اور صحت مندی[ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

غذائيت اور صحت مندی میں داخلہ لینے والے طلبا ایسے انتخابات کرنے پر 
توجہ دیتے ہیں جس سے صحت مندی اور تندرستی کو فروغ ملے، نفسیاتی اور 
سامجی رضوریات اور غذا کے انتخاب کے درمیان تعلقات کو تجزیہ کرنا؛ ایسی 
غذا کا انتخاب کرنا جو صحت مندی کو فروغ دے؛ اپنے لئے اور فیملی کے لئے 

غذا حاصل کرنا اور اسٹور کرنا؛ غذا بخش کھانا اور ناشتہ تیار کرنا اور پروسنا؛ 
غذا کی تیاری کے لئے آالت کا انتخاب اور استعامل کرنا؛ اور بہرتین غذا اور 

سامج کی صحت مندی کو فروغ دینا۔ غذائيت اور صحت مندی کے میدان میں 
تنقیدی سوچ، مسئلہ کا عملی حل اور مہم جوئی کے مواقع پر زیادہ زور دیا جاتا 
ہے۔فیملی ذمہ داریاں اور خدمات کے میدان میں تنقیدی سوچ، مسئلہ کا عملی 
حل اور مہم جوئی کے مواقع پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اساتذہ ریاضی، سائنس 

اور مواصالت کی بنیادی مہارت منایاں کرتے ہیں اگر موضوع مناسب ہو۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک 
کورس - بچوں کی ترقی اور رسپرستی؛ پکوان کےہرن I؛ پکوان کے ہرن II؛ بچوں کی 

ابتدائی تعلیم اور خدمات I؛ بچوں کی ابتدائی تعلیم اور خدمات II؛ GRADS؛ 
اور GRADS ورک فوکس؛ آزاد زندگی؛ انفرادی ترقی؛ پکوان کے ہرن سے متعارف؛ 

زندگی کی منصوبہ بندی 

کورس پیش کرنے والے سکول: 99 اور 9 کے عالوہ متام

بچے کی نشوومنا اور رسپرستی 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

ترقی اطفال اور ارتکاز والدین میں داخلہ لینے والے طلبا والدین کےکردار اور 
ذمہ داری کا تجزیہ، ماں اور بچے کے لئے ایک تندرست رشوعات کو یقینی 

بنانے، اس معاونتی نظام کی تشخیص کرنے جو والدین کو خدمات فراہم کرتا ہے، 
اور والدینیت کے اس عمل کا اندازہ لگانے جو انسانی ترقی اور پیش قدمی میں 
اضافہ کرتے ہیں پر توجہ دیتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داریوں اور بچوں کی ترقی 
کے میدان میں تنقیدی سوچ، مطالعہ کے استعامل سے مسئلہ کا عملی حل اور 

انٹرپرینرئشپ کے مواقع پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اساتذہ ریاضی، سائنس اور 
ٹیکنالوجی کی بنیادی مہارت منایاں کرتے ہیں اگر مناسب ہو۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - بچوں 
کی ابتدايئ تعلیم اور خدمات I؛ بچوں کی ابتدايئ تعلیم اور خدمات II؛ فیملی 

تعلقات؛ GRADS؛ اور GRADS ورک فوکس؛ آزاد زندگی؛ انفرادی ترقی؛ زندگی 
کی منصوبہ بندی؛ غذائیت اور صحت مندی؛ ورجینیا ٹیچرز فار ٹومورو I؛ ورجینیا 

 II ٹیچرز فار ٹومورو

کورس پیش کرنے والے سکول: متام
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Brentsville – 1
Gar-Field – 2

Osbourn Park – 3

Potomac – 4
Stonewall – 5

Woodbridge – 6

Hylton – 7
Forest Park – 8
Battlefield – 9

Freedom – 10
Patriot – 11

Colgan – 12

Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

 I ]ورجینیا ٹیچرز فار ٹومارو ]کل کے ورجینیا اساتذہ
کریڈٹ: 1 گریڈز 12 درخواست کے ساتھ 

گریڈ: 11  درخواست کے ساتھ محدود بنیادوں پر
پیشگی رشائط: GPA 2.7 اور درخواست

ورجینیا ٹیچرز فار ٹومورو )VTfT( طلبا کی دلچسپی، سمجھ اور تعلیم کے 
پیشہ کی قدردانی کو فروغ دیتا ہے اور سیکنڈری طلبا کو تعلیم کے میدان میں 

کیریرئ تالش کرنے کے قابل بناتا ہے۔ طلبا تدریس کی بنیاد تعمیر کرتے ہیں؛ 
تدریس کی تاریخ، ڈھانچہ اور نظم و ضبط سے متعلق معلومات حاصل کرتے 
ہیں؛ VTfT کالس روم میں پیشہ وارانہ تدریسی تکنیک کا استعامل کرتے ہیں 

اور اپنے تدریسی تجربہ کو یاد کرتے ہیں۔ اضافی تعلیمی قیادت کے مواقع طلبا 
آرگنائزیشن، فیوچر ایجوکیٹر ایسوسی ایشن کے ذریعہ پیش کئے جاتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس- بچوں کی 
ترقی اور رسپرستی؛ بچوں کی ابتدايئ تعلیم اور خدمات I؛ بچوں کی ابتدايئ تعلیم 
اور خدمات II؛ انفرادی ترقی؛ زندگی کی منصوبہ بندی؛ورجینیا ٹیچرز فار ٹومورو 

 II

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12

II ]ورجینیا ٹیچرز فار ٹومارو ]کل کے ورجینیا اساتذہ
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

I ]پیشگی رشائط: ورجینیا ٹیچرز فار ٹومارو ]کل کے ورجینیا اساتذہ

طلبا ایجوکیشن اور ٹریننگ کلسٹر اور تعلیمی مواقع میں کیریرئ تالش کرتے رہتے 
ہیں۔ ہ کورس طلبا کو تعلیم میں کیریرئ کے لئے تیاری کرنے کے مواقع فراہم کرتے 

ہیں کیونکہ وہ مابعد سیکنڈری آپشن کا ریرسچ کرتے ہیں، ورجینیا میں ٹیچرز 
رسٹیفیکیشن کے طریقہ کار کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور کسی عملی 

تجربہ میں رشکت کرنے کا مواقع فراہم کرتا ہے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس- بچوں کی 
ترقی اور رسپرستی؛ بچوں کی ابتدايئ تعلیم اور خدمات I؛ بچوں کی ابتدايئ تعلیم 
اور خدمات II؛ انفرادی ترقی؛ زندگی کی منصوبہ بندی؛ ورجینیا ٹیچرز فار ٹومورو 

II

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 5, 6, 8, 11

  ہیلتھ اینڈ میڈیکل سائنس 

عملی نرسنگ III کےعالوہ گریجویشن کے لئے "فائن آرٹس یا کیریرئ اور 
ٹیکنالوجی ایجوکیشن" رشائط کو پورا کرنے کے لئے متام ہیلتھ اور میڈیکل سائنس 

کورس کو ایک کریڈٹ شامر کیا جائے گا۔

)PLTW( بائیو میڈیکل انویشن
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

PLTW کے اس مخصوص کورس میں طلباء کو انسانی عضویات، میڈیکل انویشن، 
پانی کی آلودگی، عوامی صحت کے مسائل، مالیکیولر بیالوجی اور فارنسک آٹوپسی 

سکھائی جاتی ہے۔ طلباء حتمی رسگرمی کے طور پر ایک آزادانہ پراجیکٹ مکمل 
کرتے ہیں۔ 

CTE کے سلسلے: درج باال کورس اور درج ذیل میں سے ایک کورس - ہیومن باڈی 
سسٹمز )PLTW(، بائیو میڈیکل سائنس )PLTW( کے اصول، میڈیکل انٹروینشن 

)PLTW(

کورس پیش کرنے والے سکول: 3

)PLTW( انسانی جسم کے نظام
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

)PLTW( پیشگی رشائط: بائیو میڈیکل سائنس کے اصول

اس پروجیکٹ PLTW میں طلباء شناخت، طاقت، تحریک، تحفظ اور استتباط کی 
دریافت کے طور پر انسانی جسم کے نظام کی جانچ کرتے ہیں۔ عملی طور پر 

سائنس کی دریافت میں طلباء چھوٹے ڈھانچے پر اعضاء اور بافتوں کو بناتے ہیں؛ 
جسم کے افعال جیسے عضالت کی حرکت، اضطرار اور خودبخود افعال اور تنفس 
کو ڈیٹا ایکوسیشن سوفٹ ویرئ استعامل کرتے ہیں؛ اور حقیقی  دنیا کے کیسس کو 

حل کرنے کیلیئے بائیو میڈیکل پیشپ ور کا کردار ادا کرتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: درج بال کورس اور درج ذیل میں سے ایک کورس - بائیو 
میڈیکل انوویشن )PLTW(، میڈیکل انٹروینشن )PLTW(، بائیو میڈیکل سائنسز 

)PLTW( کے اصول

کورس پیش کرنے والے سکول: 3

)PLTW( میڈیکل انٹرویشن
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: انسانی جسم کے نظام

طلباء ایک فرضی خاندان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں جب وہ تحقیق کرتے ہیں 
کہ کیسے بیامری سے بچاؤ، تشخیص اور عالج ممکن ہے۔ طلباء جانتے ہیں کہ 

انفکشن کی کیسے تشخیص کی جاتی اور اس سے لڑا جاتا ہے؛ انسانی AND کے 
کوڈ کو کیسے دیکھا اور تشخیص کی جاتی ہے؛ جب انسانی اعضاہ کام کرنا بند 

کر دیتے ہیں تو کینرس کے عالج کے انتخابات اور اس کے غالب انے کی تشخیص 
کی جاتی ہے۔ حقیقی دنیا کے کیسوں کے ذریعے، طلباء امیونولوجی، رسجری، 

جینیات، فارمالوجی، ميڈیکل آالت اور تشخیص سے متعلق مداخلت کی ایک رینج 
سے متعارف ہوتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: درج باال کورس اور درج ذیل میں سے ایک کورس - ہیومن 
باڈی سسٹمز )PLTW(، بائیو میڈیکل سائنس )PLTW( کے اصول، بائیو میڈیکل 

)PLTW( انوینشن

کورس پیش کرنے والے سکول: 3

 )PLTW( بائیو میڈیکل سائنس کے اصول
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طالب علم موت کا سبب بننے والے عوامل کا تعین کرنے کیلئے  بائیو لوجی اور 
میڈیشن کے تصورات کی جانکاری کرتے ہیں۔ کیس کی تحقیق کے عمل کے 

دوران ، طالب علم پوسٹ مارٹم رپورٹس کا جانچ کرتے ہیں، میڈیکل ہسٹری کی 
چھان بین کرتے ہیں، اور طبی عالج تالش کرتے ہیں کہ جس سے کسی فرد کی 

زندگی بڑھائی جا سکے۔ اس سے متعلق رسگرمیاں اور پراجیکٹس طالب علموں کو 
بدنی افعال، بنیادی حیاتیات، میڈیسن، اور تحقیقی عمل  سے متعارف کراتی ہیں، 

دریں اثنا انہیں مسائل کے حل کیلئے اپنے تجربات مرتب کرنے کے قابل بناتے 
ہیں۔

CTE کے سلسلے: بائیو میڈیکل انویشن )PLTW(، انسانی جسم کے نظام 
)PLTW( میڈیکل انٹروینشن ،)PLTW(

کورس پیش کرنے والے سکول: 3
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Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

پریکٹیکل ]عملی[ نرسنگ 1 )18 ہفتے(
کریڈٹس: 1.5 گریڈ: -12تا بالغ  

پیشگی رشائط: درخواست کے ذریعے متام طلباء کا داخلہ؛ حیاتیات، کیمیا، اور 
الجربا کی سفارش کی جاتی ہے

الئسنرس امتحان کیلیئے تیار کرواتے ہیں	 

پہلے سمسٹر میں، طلبا عاللت اور صحت مندی کے متعدد مراحل میں اور 
مختلف اقسام کی بیامری کے حاالت کے ساتھ ساری عمر کے مریضوں کی 

تیامداری اور نگہداشت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ وہ انسانی 
جسم کے علم، جسم کے طریقہ عمل، مواصالت، کمیونٹی کی صحت، تیامداری 

کی بنیادی لیاقت، غذائیت، دوا سے عالج، اور ابتدائی میڈیکل رسجیکل نرسنگ پر 
توجہ دیتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - ہیلتھ اور 
II میڈیکل سائنس سے متعارف؛ عملی نرسنگ

کورس پیش کرنے والے سکول: درخواست کے ذریعہ ہائی سکول کے متام طلبا کے 
دستیاب۔ سکول کونسلر سے معلومات حاصل کریں۔ ٹیوشن کے ساتھ بالغان کی 

درخواستیں وصول کی جاتی ہیں۔ رابطے کیلیئے 571.598.3907 پر فون کریں۔

پریکٹیکل ]عملی[ نرسنگ 2 )18 ہفتے(
کریڈٹس: 1.5 گریڈ: -12تا بالغ  

پیشگی رشائط: عملی نرسنگ I )حیاتیات، علم کیمیا اور الجربا  کی سفارش کی 
جاتی ہے(

الئسنرس امتحان کیلیئے تیار کرواتے ہیں	 

دورسے سمسٹر میں، دوا سازی، نارمل زندگی )انسانی نشومنا اور ترقی(، نارمل 
غذائیت، نرسنگ کی بنیادی معلومات اور نرسنگ طریقہ کی تعلیم پر زور دیا جاتا 

ہے۔ ایڈوانس ایمرجنسی کاروائياں اور نرسنگ طریقہ کار کا استعامل لیبارٹری 
ٹسٹنگ میں سمجھایا جاتا ہے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - ہیلتھ اور 
II میڈیکل سائنس سے متعارف؛ عملی نرسنگ

کورس پیش کرنے والے سکول: درخواست کے ذریعہ ہائی سکول کے متام طلبا کے 
دستیاب۔ سکول کونسلر سے معلومات حاصل کریں۔ ٹیوشن کے ساتھ بالغان کی 

درخواستیں وصول کی جاتی ہیں۔ رابطے کیلیئے 703.365.6692 پر فون کریں۔

 III عملی نرسنگ
کریڈٹ: 0 گریڈ: بالغ  

II اور I پیشگی رشائط: عملی نرسنگ

ہائی اسکول کا یہ توسیعی کورس ایک نرس ڈائریکٹر کی نگرانی کے تحت منظور 
شدہ اسپتالوں میں، الئسنس یافتہ نرسنگ ہوم میں یا ہوم کیرئ سیٹنگ میں کالس 

روم کی تعلیم اور کلینیکل ٹریننگ فراہم کرتا ہے۔ تعلیم میں ادویات کی رسایت، 
مریضوں کی اعلی گریڈ کی اور پیچیدہ نگہداشت، اور متام عمر کے مریضوں کے 

ساتھ مشق کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ طلبا ایڈوانس علم جسم، فزیالوجی اور 
انسانی رویوں کے بارے میں سیکھتے ہیں جن کا تعلق صحت اور بیامری اور 

دماغی مرض سے ہوتا ہے۔ مکمل پروگرام کی کامیاب تکمیل پر طلبا عملی نرس 
الئسنسنگ امتحان کی اہلیت حاصل کرتے ہیں۔

 II ؛ عملی نرسنگI کورس کے سلسلے: عملی نرسنگ

کورس پیش کرنے والے سکول: 3؛ ہائی سکول کے بعد کی پیشکش

I سپورٹس میڈیسن
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

)دسویں گریڈ کے طلباء استاد کی اجازت کے ساتھ(
پیشگی رشائط: صحت اور جسامنی تعلیم I اور II کی گریڈ C یا بہرت گریڈ کے 

ساتھ کامیاب تکمیل، اور/یا استاد کی سفارش

اس کورس میں، طلباء ابتدائی طبی امداد/CPR/AED میں رسٹیفکیشن حاصل 
کرتے ہیں۔ یہ کورس طلباء کو درج ذیل عنوانات متعارف کرواتا ہے جیسے انسانی 
ساخت، غذائیت، بائیو مکینک، طبی اصطالحات، چوٹ اور بیامری اور کھیلوں کی 

ادویات میں قانونی اور اخالقی مسائل۔ طلباء سپورٹس میڈیسن کے میدان میں 
متوقع روزگار کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ 

II کے سلسلے: سپورٹس میڈیسن CTE

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

 II سپورٹس میڈیسن
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: سپورٹس میڈیسن I کی کامیاب تکمیل

یہ کورس سپورٹس میڈیسن I میں حاصل کیے گئے علم کی بنیاد پر تیار کیا گیا 
ہے جیسے عضویات، بائیومکینک، ورزش پروگرام کے ڈیزائن، اور چوٹوں سے بچاؤ، 
تشخیص، عالج، اور منیجمنٹ ہو سکتا ہے کہ طلباء سپورٹس میڈیسن میں روزگار 

کیلیئے تیار کرے۔

 I کے سلسلے: سپورٹس میڈیسن CTE

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

      IB پروگرام- CTE کورسز

)SL( بزنس اینڈ مینجمنٹ IB
کریڈٹ: 1  گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: IB پروگرام میں داخلہ

BI بزنس اینڈ منیجمنٹ ایک جانا پہچانا IB کورس ہے۔ یہ کورس ایک سخت اور 
تنقیدی مطالعہ فراہم کرنے کیلیئے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں افراد اور گروہ ایک 
متحرک کاروباری ماحول میں بات چیت کرتے ہیں۔ یہ معائنہ کرتے ہیں کہ کیسے 
کاروباری فیصلے کرتے ہیں، فیصلے کیسے اندرونی اور بیرونی ماحول پر اثر ڈالتے 
ہیں اور کیسے یہ فیصلے بین االقوامی تعاون اور ذمہ دار شہریت کو فروغ دیتے 
ہیں۔ اس کے عالوہ معاشیات اور ذاتی مالیات کیلیئے گریجوئیشن کی رشائط کو 

پورا کرنے کیلیئے مقاصد کو پورا کرنا بھی رضوری ہے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک کورس 
- اکاؤنٹنگ؛ اکاؤنٹنگ ایڈوانسڈ؛ بزنس ال   ؛ کمپپوٹر انفارمیشن سسٹم؛ کمپوٹر 

انفارمیشن سسٹم، کمپوٹر انفارمیشن سسٹم ایڈوانسڈ؛ ڈیزائن ملٹی میڈیا اور ویب 
ٹیکنالوجی؛ ڈیزائن، ملٹی میڈیا اور ویب ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ؛ بزنس اور مارکیٹنگ 

کے اصول، مارکیٹنگ ڈیجیٹل ایپلیکیشن، ورڈ پروسسنگ

کورس پیش کرنے والے سکول: 2
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Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

عاملی معارشے میں IB انفارمیشن ٹیکنالوجی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: IB پروگرام میں داخلہ

یہ کورس انفارمیشن ٹیکنالوجی اور نیٹ ورکنگ کی سامجی اہمیت کو سمجھنے 
اور تعریف کیلیئے ڈیزائن کیا گیا ہے، جیسے جیسے تنقیدی انداز سے تجزیہ کرتے 

اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور نیٹ ورکنگ کے وسیع استعامل سے اٹھنے والے 
اخالقی تحفظات کا اظہار دیکھتے ہیں۔ یہ کورس توجہ دیتا ہے کہ کیسے کنٹرول، 

تجزیہ او رابطہ کیلیئے معلوماتی نظام اور نیٹ ورک کیسے استعامل اور تبدیل 
ہوتا ہے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک کورس 
- اکاؤنٹنگ؛ اکاؤنٹنگ ایڈوانسڈ؛ بزنس ال   ؛ کمپپوٹر انفارمیشن سسٹم؛ کمپوٹر 

انفارمیشن سسٹم، کمپوٹر انفارمیشن سسٹم ایڈوانسڈ؛ ڈیزائن ملٹی میڈیا اور ویب 
ٹیکنالوجی؛ ڈیزائن، ملٹی میڈیا اور ویب ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ؛ بزنس اور مارکیٹنگ 
کے اصول، ڈیجیٹل ایپلیکیشن، بزنس منیجمنٹ؛ انفارمیشن ٹیکنالوجی فنڈامینٹلز؛ 

آفس سپیشلسٹ I، پروگرامنگ

کورس پیش کرنے والے سکول: 2

IB ذاتی اور پیشہ وارنہ مہارتیں
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: IB پروگرام میں داخلہ

یہ کورس طلباء کو زندگی کی مہارتوں کا تعارف کروانے کیليئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 
اس ماڈل میں، سیکھنے واال دنیا کا احساس کرنے کیلیئے مہارت کی ایک حد کا 

استعامل کرتا ہے اور تنقیدی سوچنے اور اخالقی اور مؤثر طریقے سے رابطے کی 
مہارتوں کو بڑھاتا ہے۔

CTE کے سلسلے: کوئی نہیں

کورس پیش کرنے والے سکول: 2
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Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

نیوی JROTC کورس کا سلسلہ

 )NJROTC( 1 نیول سائنس
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-11  

پیشگی رشائط: طلباء کے لیے رضوری ہے کہ وہ فزیکل ایجوکیشن کے پروگرام 
میں رشکت کا اہل ہو، ضابطہ کی وردی پہنے اور شخصی نشوومنا کے معیارات پر 

پورا اترے اور انہیں برقرار رکھے

یہ تعارفی کورس متام طلباء کے لیے ان کے نیول سائنس کے پہلے سال کے لیے 
ترتیب دیا گیا ہے۔ عسکری روایات اور نوازشات، قیادت، حکومت، جغرافیہ، بحریہ 

کی تاریخ، تعارفی جہاز رانی اور بنیادی مالحی کے بارے میں یونٹس سکھائے 
جاتے ہیں۔ طلباء کا ہفتہ میں ایک بار طے شدہ نیول کیڈٹ یونیفارم میں معائنہ 

ہوتا ہے، فوجی مشق میں حصہ لیتے ہیں اور میدانی دوروں میں رشکت کرتے ہیں 
اسی طرح فوجی تنصیبات، بحری جہازوں اور میوزیم کا تربیتی دورہ کرتے ہیں۔ 

غیر نصابی رسگرمیوں میں مشق ٹیم/کلر گارڈ، ایرئ رائفل ٹیم، اکیڈمک ٹیم اور 
سامجی مواقع اور یونٹ کی تنظیم میں فعال رشکت شامل ہیں۔ JROTC پروگرام 

میں رشکت کا منصوبہ بنانے والے پروگرام کی رشائط پر الزماً پورا اترتے ہوں۔

II کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور نیول سائنس CTE

کورس پیش کرنے والے سکول: 3 اور 4

 II NJROTC نیول سائنس
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: طلباء کے لیے رضوری ہے کہ وہ فزیکل ایجوکیشن کے پروگرام میں رشکت کا اہل ہو، ضابطہ 

کی وردی پہنے اور شخصی نشوومنا کے معیارات پر پورا اترے اور انہیں برقرار رکھے۔ NJROTC I کی 

کامیاب تکمیل

اس کورس میں شامل ہیں لیڈرشپ میں مطالعے کے یونٹ، سمندری تاریخ، سمندری جغرافیہ، سمندری 

سائنس، موسمیات، فلکیات اور طبعی سائنس۔ طلبہ کا ہفتہ میں ایک بار طے شدہ نیول کیڈٹ یونیفارم میں 

معائنہ ہوتا ہے، فوجی مشق میں حصہ لیتے ہیں اور میدانی دوروں میں رشکت کرتے اور تربیتی دورہ کرتے 

ہیں۔ دورسے سال کے کیڈٹ یونٹ میں اور مختلف غیر نصابی رسگرمیوں میں قیات کی پوزیشن سنبھالنا 

رشوع کرتے ہیں۔ JROTC پروگرام میں رشکت کا منصوبہ بنانے والے پروگرام کی رشائط پر الزماً پورا اترتے 

ہوں۔

 I کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور نیول سائنس CTE

کورس پیش کرنے والے سکول: 3 اور 4

 III NJROTC نیول سائنس
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: طلباء کے لیے رضوری ہے کہ وہ فزیکل ایجوکیشن کے پروگرام 
میں رشکت کا اہل ہو، ضابطہ کی وردی پہنے اور شخصی نشوومنا کے معیارات پر 

پورا اترے اور انہیں برقرار رکھے۔ NJROTC II کی کامیاب تکمیل

اس تیرسے سال کے کورس میں لیڈر شب میں مطالعے کے یونٹ، بحریہ کی 
معلومات اور بحریہ کی مہارتیں شامل ہوتی ہیں۔ بحریہ کی معلومات میں 

سمندری طاقت اور قومی سالمتی نیول آپریشن اور معاونتی کام، عسکری قوانین 
اور بین االقوامی قانون اور سمند شامل ہوتے ہیں۔ بحریہ کی مہارتوں میں بحری 

جہاز کی تعمیر اور نقصان پر قابو پانا، شپ بورڈ کا انتظام اور نہگداشت، سمندری 
جہازرانی، راستے اور نقل و حرکت کے بورڈ کے اصول اور بحریہ کے ہتھیار اور 
جہاز شامل ہیں۔ طلبہ قیادت کے منصب کو سنبھالتے اور متام رسگرمیوں میں 

رشکت کرتے ہیں۔ وہ نئے کیڈٹس کو روایات و نوازشات، اصول و ضوابط، یونیفارم 
کا مناسب لباس اور مشق سکھاتے ہیں۔ JROTC پروگرام میں رشکت کا منصوبہ 

بنانے والے پروگرام کی رشائط پر الزماً پورا اترتے ہوں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 3 اور 4

 IV NJROTC نیول سائنس
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: طلباء کے لیے رضوری ہے کہ وہ فزیکل ایجوکیشن کے پروگرام 
میں رشکت کا اہل ہو، ضابطہ کی وردی پہنے اور شخصی نشوومنا کے معیارات پر 

پورا اترے اور انہیں برقرار رکھے۔ NJROTC III کی کامیاب تکمیل

چوتھے سال کے کورس میں لیڈرشپ کا مطالعہ اور گزشتہ کورس ورک کی گریڈ 
وار عملی تنفیذ اور تنظیمی کاموں کی منصوبہ بندی اور عملدرآمد شامل ہے۔ 
طلبہ متام رسگرمیوں میں کیڈٹس کی کمپنی منظم کرتے اور قیادت کرتے ہیں۔ 

JROTC پروگرام میں رشکت کا منصوبہ بنانے والے پروگرام کی رشائط پر الزماً پورا 
اترتے ہوں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3 اور 4

آرمی JROTC کورس کا سلسلہ

 I  )AJROTC( ملٹری سائنس
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  
پیشگی رشائط: JROTC پروگرام میں رشکت کا منصوبہ بنانے والے طلباء پروگرام 

کی رشائط پر الزماً پورا اترتے ہوں۔ طالبعلم/طالبہ کے لیے رضوری ہے کہ وہ 
JROTC کی فزیکل ایجوکیشن کے پروگرام میں رشکت کا اہل ہو، ضابطہ کی 

وردی پہنے اور شخصی نشوومنا کے معیارات پر پورا اترے اور انہیں برقرار رکھے 
جیسا کہ یو ایس اے کیڈٹ کامنڈ ریگولیشن میں بیان کیا گیا ہے۔

یہ تعارفی کورس متام طلبہ کے لیے ان کے ملٹری سائنس کے پہلے سال کے لیے 
ترتیب دیا گیا ہے۔ نصابی یونٹ پڑھائے جاتے ہیں امریکی شہریت، مواصالت کی 

تیکنیک، لیڈرشپ، صدارتی جسامنی فٹنس ٹسٹ، بنیادی مشق اور تقریب، ابتدائی 
طبی امداد اور آپ کی صحت، نشے کے غلط استعامل کی روک تھام، نقشہ پڑھنا، 

عسکری تاریخ، فوج کے رواج اور نوازشات، بنیادی لیڈرشپ مہارتیں اور زندگی 
کا انتظام کرنے کی مہارتیں۔ طلباء کا ہفتہ میں ایک بار طے شدہ آرمی کیڈٹ 

یونیفارم میں معائنہ ہوتا ہے اور فوجی مشق میں اور میدانی دوروں میں رشکت 
کرتے ہیں۔ ہم نصابی رسگرمیوں میں مشق/کلر گارڈ، ایرئ رائفل ٹیم، رائیڈر ٹیم اور 

سامجی مواقع/خدمات کے پروجیکٹس میں فعال رشکت اور یونٹ کی سامجی 
رسگرمیوں جیسا کہ کھانے اور ملٹری بال میں رشکت شامل ہیں۔ 

II کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور ملٹری سائنس CTE

کورس پیش کرنے والے سکول: 6 اور 8

JROTC
گریجوئیشن کی رشائط "عمومی معلومات" کے سیکشن میں مالحظہ کیجیئے۔

JROTC میں رشکت کسی طالبعلم/طالبہ کو ملٹری رسوس کیلیئے مجبور نہیں کرتی ہے۔ یہ کورس طلباء کو ان کی متعلقہ خدمات کے ذریعے قیادتی مہارتین 
اور شہریت سکھانے کیلیئے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔
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 II )AJROTC( ملٹری سائنس
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  
پیشگی رشائط: JROTC پروگرام میں رشکت کا منصوبہ بنانے والے طلباء پروگرام 

کی رشائط پر الزماً پورا اترتے ہوں۔ طالبعلم/طالبہ کے لیے رضوری ہے کہ وہ 
JROTC کی فزیکل ایجوکیشن کے پروگرام میں رشکت کا اہل ہو، ضابطہ کی 

وردی پہنے اور شخصی نشوومنا کے معیارات پر پورا اترے اور انہیں برقرار رکھے 
جیسا کہ یو ایس اے کیڈٹ کامنڈ ریگولیشن میں بیان کیا گیا ہے اور ملٹری 

سائنس I کسی دورسے JROTC پروگرام سے اس کا مساوی ہو۔

دورسے سال کے اس کورس میں ابالغ کی مہارتیں، لیڈرشپ، صدارتی جسامنی 
فٹنس ٹسٹ، مشق اور تقریب، ابتدائی طبی امداد اور حفظان صحت، نشے کے 

غلط استعامل کی روک تھام، نقشہ پڑھنا، امریکی عسکری تاریخ، روزگار کے 
مواقع، امریکی فوج کا کردار اور ٹیکنالوجی کی آگاہی شامل ہیں۔ طلباء کا ہفتہ 
میں ایک بار ان کے طے شدہ آرمی کیڈٹ یونیفارم میں معائنہ ہوتا ہے، فوجی 

مشق میں حصہ لیتے ہیں اور میدانی دوروں میں رشکت کرتے اور تربیتی دورہ 
کرتے ہیں۔ دورسے سال کے کیڈٹ یونٹ میں اور ملٹری سائنس I میں مذکور 

مختلف غیر نصابی رسگرمیوں میں قیادت کا منصب سنبھالنا رشوع کر دیتے ہیں۔ 

I کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور ملٹری سائنس CTE

کورس پیش کرنے والے سکول: 6 اور 8

 III )AJROTC( ملٹری سائنس
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: JROTC پروگرام میں رشکت کا منصوبہ بنانے والے طلباء پروگرام 

کی رشائط پر الزماً پورا اترتے ہوں۔ طالبعلم/طالبہ کے لیے رضوری ہے کہ وہ 
JROTC کی فزیکل ایجوکیشن کے پروگرام میں رشکت کا اہل ہو، ضابطہ کی 

وردی پہنے اور شخصی نشوومنا کے معیارات پر پورا اترے اور انہیں برقرار رکھے 
جیسا کہ یو ایس اے کیڈٹ کامنڈ ریگولیشن میں بیان کیا گیا ہے اور ملٹری 

سائنس I اور II کو کامیابی سے مکمل کیا ہو۔

تیرسے سال کے اس کورس میں ابالغ کی مہارتیں، لیڈرشپ، صدارتی جسامنی 
فٹنس ٹسٹ، مشق اور تقریب، ابتدائی طبی امداد، نشے کے غلط استعامل کی 

روک تھام، نقشہ پڑھنا، امریکی تاریخ، شہریت، روزگار کے مواقع، امریکی فوج کا 
کردار، ٹیکنالوجی کی آگاہی اور ترغیبی پروگرامات کا نصابی مطالعہ شامل ہے۔ 
طلباء قیادت کے منصب کو سنبھالتے اور متام رسگرمیوں میں رشکت کرتے ہیں۔ 

طلباء نئے کیڈٹس کو روایات و نوازشات، اصول و ضوابط، یونیفارم کا مناسب لباس 
اور مشق سکھاتے ہیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 6 اور 8

 IV )AJROTC( ملٹری سائنس
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: JROTC پروگرام میں رشکت کا منصوبہ بنانے والے طلباء پروگرام کی رشائط پر الزماً پورا 

اترتے ہوں۔ طالبعلم/طالبہ کے لیے رضوری ہے کہ وہ JROTC کی فزیکل ایجوکیشن کے پروگرام میں رشکت 

کا اہل ہو، ضابطہ کی وردی پہنے اور شخصی نشوومنا کے معیارات پر پورا اترے اور انہیں برقرار رکھے جیسا 

کہ یو ایس اے کیڈٹ کامنڈ ریگولیشن میں بیان کیا گیا ہے اور ملٹری سائنس II اور III کو کامیابی سے 

مکمل کیا ہو۔

چوتھے سال کے کورس میں لیڈرشپ اور گزشتہ کورس ورک کی گریڈ وار عملی تنفیذ اور تنظیمی کاموں کی 

منصوبہ بندی اور عملدرآمد کے نصابی یونٹ برائے مطالعہ شامل ہے۔ طلباء طلبہ متام رسگرمیوں میں کیڈٹس 

کے دستے منظم کرتے اور قیادت کرتے ہیں۔ سینرئ طلبہ کے کیڈٹ دستے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور 

ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ لیڈرشپ کی عالمات، اصول، طرز اور فوج کی اہم اقدار کے مؤثر فہم و تنفیذ کے 

ذریعہ قائدانہ صالحیت اور دورسوں کے ساتھ رہنے اور باہمی تعاون سے کام کرنے کا مظاہرہ کریں۔ سینرئ 

طلبہ کا ہدف ہے کہ وہ بہرتین قیادت کی عالمات کا تنقیدی جائزہ لینے؛ اور منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی/

مسئلہ حل کرنے کے عمل )اسی طرح اخالقی فیصلہ سازی کا عمل( اورعملے میں اور کامنڈ/لیڈرشپ مناصب 

پر موثر انتظامی تیکنیکس کا اطالق کرنے کے اہل ہو سکیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 6 اور 8

میرین JROTC کورس کا سلسلہ

I )MCJROTC( لیڈرشپ ایجوکیشن
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: طلباء کے لیے رضوری ہے کہ وہ فزیکل ایجوکیشن کے پروگرام 
میں رشکت کا اہل ہو، ضابطہ کی وردی پہنے اور شخصی نشوومنا کے معیارات پر 

پورا اترے اور انہیں برقرار رکھے

تعلیم کا یہ کورس کمرہ جامعت کی تعلیم اور عملی تنفیذ کا ایک مشرتکہ پروگرام 
ہے جو لیڈرشپ ایجوکیشن، شہریت، ضبط نفس، شخصی نشوومنا اور ذمہ داری 
اور کردار کی تعمیر پر زور دینے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ قیادت کے اصولوں 
کی بنیادی تربیت، جسامنی صحت، صحت، مشق اور تقریبات، عسکری روایات 
اور نوازشات، عام عسکری موضوعات، نشوومنا کے معیارات، وردی پہننا اور اس 

کی حفاظت کرنا اور فوج کی تنظیم میرین دستوں کو کیڈٹ کی ذہن سازی کے 
لیے اور کالس میں سکھائی گئی قیادت کی خصوصیات کو پروان چڑھانے کے لیے 

سکھایا جاتا ہے۔ کیڈٹس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہفتہ وار بنیاد پر میرین 
کور کا طے شدہ یونیفارم پہنیں اور شخصی نشوومنا کے مناسب معیارات کا پاس 

رکھیں۔ غیر نصابی رسگرمیوں میں ڈرل ٹیم/کلر گارڈ، رائیڈار )جسامنی فٹنس( ٹیم، 
ایرئ رائفل ٹیم، تعارفی دورے، معارشتی خدمت کے منصوبے اور سامجی مواقع 

شامل ہیں۔ پہال سال نئے کیڈٹس کو شخصی نشوومنا اور ذمہ داریوں سے آگاہی 
 JROTC بھی فراہم کرتا ہے اور فوجی وضع اور روایت کی بنیاد قائم کرتا ہے۔
پروگرام میں رشکت کا منصوبہ بنانے والے پروگرام کی رشائط پر الزماً پورا اترتے 

ہوں۔

II کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور لیڈرشپ ایجوکیشن CTE

کورس پیش کرنے والے سکول: 2

 II )MCJROTC( لیڈرشپ ایجوکیشن
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: لیڈر شپ ایجوکیشن I کی کامیاب تکمیل، اور وہ فزیکل 
ایجوکیشن کے پروگرام میں رشکت کا اہل ہو، ضابطہ کی وردی پہنے اور شخصی 

نشوومنا کے معیارات پر پورا اترے اور انہیں برقرار رکھے۔

یہ کورس اس معلومات اور تجربے پر بنیاد رکھتا ہے جو لیڈرشپ ایجوکیشن I کے 
دوران حاصل کیا گیا۔ کورس لیڈرشپ ایجوکیشن، شہریت، شخصی نشوومنا اور ذمہ 

داری، ضبط نفس، کردار کی تعمیر اور مستقبل کے روزگار تحفظات پر زور دینے 
کے لیے کمرہ جامعت کی تعلیم اور عملی تنقیذ پر زور دینے کیليئے ڈیزائن کیا 
گیا ہے۔ قیادت کی تربیت، جسامنی صحت، مشق اور تقریبات، عسکری روایات 

اور نوازشات، عام عسکری موضوعات، ہوائی رائفل نشانہ بازی اور عسکری تاریخ 
میرین دستوں کو کیڈٹ کی مزید ذہن سازی کے لیے اور کالس میں سکھائی گئی 

قیادت کی خصوصیات کو پروان چڑھانے کے لیے سکھایا جاتا ہے۔ کیڈٹس سے 
توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہفتہ وار بنیاد پر میرین کور کا طے شدہ یونیفارم پہنیں 

اور شخصی نشوومنا کے مناسب معیارات کا پاس رکھیں اور MCJROTC کیڈٹ 
تنظیم کے اندر قیادت کا کردار نبھائیں۔ غیر نصابی رسگرمیوں میں ڈرل ٹیم/کلر 

گارڈ، رائیڈار )جسامنی فٹنس( ٹیم، ایرئ رائفل ٹیم، تعارفی دورے، معارشتی 
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خدمت کے منصوبے اور سامجی مواقع شامل ہیں۔ JROTC پروگرام میں رشکت کا 
منصوبہ بنانے والے پروگرام کی رشائط پر الزماً پورا اترتے ہوں۔

I کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور لیڈرشپ ایجوکیشن CTE

کورس پیش کرنے والے سکول: 2

 III )MCJROTC( لیڈرشپ ایجوکیشن
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: لیڈر شپ ایجوکیشن I اور II کی کامیاب تکمیل، اور وہ فزیکل 
ایجوکیشن کے پروگرام میں رشکت کا اہل ہو، ضابطہ کی وردی پہنے اور شخصی 

نشوومنا کے معیارات پر پورا اترے اور انہیں برقرار رکھے۔

 II اور I یہ کورس اس معلومات اور تجربے پر مبنی ہے جو لیڈرشپ ایجوکیشن
کے دوران حاصل کیا گیا۔ یہ کورس اس معلومات اور تجربے پر مبنی ہے جو 

لیڈرشپ ایجوکیشن I اور II کے دوران حاصل کیا گیا۔ کورس لیڈرشپ ایجوکیشن، 
شہریت، شخصی نشوومنا اور ذمہ داری، ضبط نفس، کردار کی تعمیر کی تاکید کے 

لیے کمرہ جامعت کی تعلیم اور عملی تنفیذ پر زور دیتا ہے۔ قیادت کی تربیت، 
جسامنی صحت، مشق اور تقریبات، عسکری روایات اور نوازشات، عام عسکری 
موضوعات، ہوائی رائفل نشانہ بازی اور عسکری تاریخ میرین دستوں کو کیڈٹ 

کی مزید ذہن سازی کے لیے سکھائے جاتے ہیں۔ اس سال کے دوران، ہائی اسکول 
کے بعد کی تعلیم اور روزگار کے مواقع کے حوالہ سے غور و خوض اور تالش پر 

خصوصی اضافی زور دیا جاتا ہے۔ کیڈٹس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہفتہ وار 
بنیاد پر میرین کور کا طے شدہ یونیفارم پہنیں اور شخصی نشوومنا کے مناسب 
معیارات کا پاس رکھیں اور MCJROTC کیڈٹ تنظیم کے اندر قیادت کا کردار 
نبھائیں۔ غیر نصابی رسگرمیوں میں ڈرل ٹیم/کلر گارڈ، رائیڈار )جسامنی فٹنس( 
ٹیم، ایرئ رائفل ٹیم، تعارفی دورے، معارشتی خدمت کے منصوبے اور سامجی 

مواقع شامل ہیں۔ JROTC پروگرام میں رشکت کا منصوبہ بنانے والے پروگرام کی 
رشائط پر الزماً پورا اترتے ہوں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2

 IV )MCJROTC( لیڈرشپ ایجوکیشن
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 
پیشگی رشائط: لیڈر شپ ایجوکیشن I، II ، III کی کامیاب تکمیل، اور وہ فزیکل 
ایجوکیشن کے پروگرام میں رشکت کا اہل ہو، ضابطہ کی وردی پہنے اور شخصی 

نشوومنا کے معیارات پر پورا اترے اور انہیں برقرار رکھے۔ 

کورس سینرئ کیڈٹس کو یہ موقع دیتا ہے وہ MCJROTC کے تعلیمی عملے کے 
لیے تربیت کار اور جونیرئ کیڈٹس کے لیے استاد کے طور پر کام کریں۔ سینرئ 

کیڈٹس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مثبت رویے اور قیادت کی مطلوبہ صالحیت 
دکھائیں اور MCJROTC کیڈٹ تنظیم کے اندر قیادت کے کردار نبھائیں۔ سینیرئ 
کیڈٹس کو قیادت فراہم کرنے، بطور مثالی منونہ کام کرنے، تربیت کا اہتامم کرنے 

اور جونیرئ کیڈٹس کو سکھانے کے لیے لیڈرشپ ایجوکیشن I، II یا III کی کالسیں 
سونپی جاتی ہیں تا کہ وہ اپنی قائدانہ تعلیم کو بڑھا سکیں اور خود کو ہائی 

اسکول کے بعد اپنے کیریرئ کے لیے تیار کر سکیں۔ کیڈٹس سے توقع کی جاتی ہے 
کہ وہ ہفتہ وار بنیاد پر میرین کور کا طے شدہ یونیفارم پہنیں اور شخصی نشوومنا 
کے مناسب معیارات کا پاس رکھیں اور MCJROTC کیڈٹ تنظیم کے اندر قیادت 

کا کردار نبھائیں۔ غیر نصابی رسگرمیوں میں ڈرل ٹیم/کلر گارڈ، رائیڈار )جسامنی 
فٹنس( ٹیم، ایرئ رائفل ٹیم، تعارفی دورے، معارشتی خدمت کے منصوبے اور 

سامجی مواقع شامل ہیں۔ JROTC پروگرام میں رشکت کا منصوبہ بنانے والے 
پروگرام کی رشائط پر الزماً پورا اترتے ہوں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2

ائیر فورس JROTC کورس کا سلسلہ

* طالبعلم/طالبہنوٹ کردہ کروسز کے لیے کالج کریڈٹ کے حصول کی درخواست 
دے سکتا ہے۔ ہر کورس کا معلم درخواست کی ہدایات فراہم کرے گا۔ کامیاب 

تکمیل اور سینرئ معلم کی جانب سے منظوری پر، طالب علم یونیورسٹی آف 
کولوراڈو سے کالج کریڈٹ حاصل کرتا ہے جو کسی بھی یونیورسٹی میں داخلے 

کے وقت قبول کی جاسکتی ہے۔

 I  )AFJROTC( ایرئوسپیس سائنس اینڈ لیڈرشپ*
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-11  

پیشگی رشائط: طلباء کے لیے رضوری ہے کہ وہ فزیکل ایجوکیشن کے پروگرام 
میں رشکت کا اہل ہو، ضابطہ کی وردی پہنے اور شخصی نشوومنا کے معیارات پر 

پورا اترے اور انہیں برقرار رکھے

یہ تعارفی کورس متام طلبہ کے لیے ان کے ایرئ فورس JROTC کے پہلے سال 
کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ سکھائے جانے والے یونٹس میں پرواز کی وراثت، 

فضائی طاقت کی تیاری، معارص ہوا بازی اور فضائی ماحول شامل ہوتا ہے، لیڈر 
شپ اسٹڈیز میں ایرئ فورس کی روایات اور نوازشات، کیڈت دستوں کی رسگرمیاں، 

مطالعے کی عادات، تنظیم وقت، ابالغ کی مہارتیں اور قائدانہ اور انتظامی 
مہارتیں شامل ہیں۔ غیر نصابی رسگرمیوں میں ڈرل ٹیم/کلر گارد شامل ہیں۔ کیڈٹ 
پریڈ، موسم گرما کہ لیڈرشپ اسکول، ڈرل ٹیم کے مقابلہ جات، ملٹری بالز، اعزازی 
 JROTC تعلیمی گروپس اور دیگر کمیونٹی رسگرمیوں میں بھی رشکت کرتے ہیں۔

پروگرام میں رشکت کا منصوبہ بنانے والے پروگرام کی رشائط پر الزماً پورا اترتے 
ہوں۔

II کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور ایرو سپیس سائنس و لیڈرشپ CTE

کورس پیش کرنے والے سکول: 5, 7, 9, 10

 II  )AFJROTC( ایرئوسپیس سائنس اینڈ لیڈرشپ*
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: طلباء کے لیے رضوری ہے کہ وہ فزیکل ایجوکیشن کے پروگرام 
میں رشکت کا اہل ہو، ضابطہ کی وردی پہنے اور شخصی نشوومنا کے معیارات پر 

پورا اترے اور انہیں برقرار رکھے۔ AFJROTC I کی کامیاب تکمیل

اس کورس میں ایرو سپیس ماحول،پرواز کیلیئے انسانی رضوریات، ائیر کرافٹ پرواز 
کی تاریخ کے اصول اور جہاز رانی کے اصول شامل ہیں۔ طلباء نامزد کردہ ائیر 

فورس کیڈٹ یونیفارم کا جائزہ لیتے،ملٹری ڈرل میں رشکت کرتے اور فیلڈ ٹرپ اور 
تربیتی دورے کرتے ہیں۔ دورسے سال کے کیڈٹ مؤثر بات چیت کی مہارتیں 

سکھتے، انفرادی اور گروہی رویہ سمجھتے ، اور بنیادی قائدانہ تصورات کی مشق 
کرتے ہیں۔ JROTC پروگرام میں رشکت کا منصوبہ بنانے والے پروگرام کی رشائط 

پر الزماً پورا اترتے ہوں۔

I کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور ایرو سپیس سائنس و لیڈرشپ CTE

کورس پیش کرنے والے سکول: 5, 7, 9, 10
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 III  )AFJROTC( ایرئوسپیس سائنس اینڈ لیڈرشپ*
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: طلباء کے لیے رضوری ہے کہ وہ فزیکل ایجوکیشن کے پروگرام 
میں رشکت کا اہل ہو، ضابطہ کی وردی پہنے اور شخصی نشوومنا کے معیارات پر 

پورا اترے اور انہیں برقرار رکھے۔ AFJROTC I اور I I  کی کامیاب تکمیل

اس تیرسے سال کے مطالعہ کی اکائیوں میں مدار اور trajectories ، خالئی جہاز، 
گاڑیاں النچ کرنا اور بنیادی قیادتی تصورات کی مشق جاری رکھتے ہیں۔ طلباء 

قیادت کے منصب کو سنبھالتے اور متام رسگرمیوں میں رشکت کرتے ہیں۔ کیڈٹ 
مقاصد کا تعین کرنا سیکھنا رشوع کرتے ہیں اور مستقبل کے کیرئیر کی تیاری 

کیلیئے مہارتوں کو بہرت بنانا رشوع کرتے ہیں۔ متام غیر نصابی رسگرمیاں )ڈرل ٹیم/
کلر گارڈ، پریڈ، مقابلے، اعزازی گروپ اور کمیونٹی کی خدمات( کا اطالق ہوتا ہے۔ 
JROTC پروگرام میں رشکت کا منصوبہ بنانے والے پروگرام کی رشائط پر الزماً پورا 

اترتے ہوں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 5, 7, 9, 10

 IV  )AFJROTC( ایرئوسپیس سائنس اینڈ لیڈرشپ*
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: طلباء کے لیے رضوری ہے کہ وہ فزیکل ایجوکیشن کے پروگرام 
میں رشکت کا اہل ہو، ضابطہ کی وردی پہنے اور شخصی نشوومنا کے معیارات 

پر پورا اترے اور انہیں برقرار رکھے۔ AFJROTC I اور II  )اور ترجیحاً III( کی 
کامیاب تکمیل 

اس چوتھے سال میں اعزازی گراؤنڈ پروگرام کے ذریعے پرواز میں مسلسل تدریس 
شامل ہے۔ قیادت میں مطالعہ کے دیگر یونٹس کیڈیٹ کور کے انتظام کے 

ذریعے، خود کیلیئے اور دورسوں کے لئے انتظام کی تکنیک کی مشق، فیصلہ 
سازی کی مشق کی جاتی ہے۔ متام غیر نصابی رسگرمیاں )ڈرل ٹیم/کلر گارڈ، پریڈ، 

مقابلے، اعزازی گروپ اور کمیونٹی کی خدمات( کا اطالق ہوتا ہے۔ طلباء متام 
رسگرمیوں میں کیڈٹس کی فالئس )فالئٹس( منظم کرتے اور قیادت کرتے ہیں۔ 

JROTC پروگرام میں رشکت کا منصوبہ بنانے والے پروگرام کی رشائط پر الزماً پورا 
اترتے ہوں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 5, 7, 9, 10

  مارکیٹنگ
گریجویشن کے لئے "فائن آرٹس یا کیریرئ اور ٹیکنالوجی ایجوکیشن" رشائط کو پورا 

کرنے کے لئے متام مارکیٹنگ کورس کو ایک کریڈٹ میں شامر کیا جائے گا۔

فیشن مارکیٹنگ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

اس مخصوص کورس میں، طلبا ملبوسات اور اکسیرسیز انڈسٹری اور ملبوسات 
بزنس میں کامیاب مالزمت کے لئے رضوری مہارت کی بنیادی معلومات حاصل 
کرتے ہیں۔ طلبا عام مارکیٹنگ قابلیت حاصل کریں گے جو کہ فیشن مارکیٹنگ 

میں کامیاب مالزمت کے لئے رضوری ہے، اور وہ عام مارکیٹنگ مہارت جن 
کا استعامل ملبوسات اور اکسیرسی انڈسٹری میں ہوتا ہے اور ایسی مخصوص 
قابلیت جو فیشن مارکیٹنگ کے لئے منفرد ہے۔ انفرادی فروخت، فروخت کا 

فروغ، خریداری، اشیاء کی تقسیم، مارکیٹنگ منصوبہ بندی، اور پروڈکٹ/رسوس 
ٹیکنالوجی اس کورس کا حصہ ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - 
انٹرپرینرئشپ؛ فیشن مارکیٹنگ ایڈوانسڈ؛ فیشن ڈیزائن اور مارکیٹنگ سے متعارف؛ 

مارکیٹنگ؛ مارکیٹنگ ایڈوانسڈ؛ بزنس اور مارکیٹنگ کے اصول 

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11

ایڈوانس فیشن مارکیٹنگ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: فیشن مارکیٹنگ 

ملبوسات سے متعلق اشیاء کی مارکیٹنگ میں کیریرئ کی دلچسپی رکھنے والے طلبا 
ملبوسات اور اکسیرسیز انڈسٹری کے بارے میں اور ملبوسات بزنس میں نگراں-

مینجمنٹ مالزمت کے لئے رضوری مہارت کے بارے میں گہری معلومات حاصل 
کرتے ہیں۔ وہ فیشن ڈیزائن سے متعلق اعلی قسم کی قابلیت اور اعلی قسم 

کی عام مارکیٹنگ مہارت پیدا کرتے ہیں جن کا استعامل ملبوسات اور اکسیرسیز 
انڈسٹری میں ہوتا ہے۔ انفرادی فروخت، فروخت کا فروغ، خریداری، تجارت کرنا، 

مارکیٹنگ ریرسچ، اور پروڈکٹ/رسوس ٹیکنالوجی اس کورس کا حصہ ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - 
انٹرپرینرئشپ؛ فیشن مارکیٹنگ؛ فیشن ڈیزائن اور مارکیٹنگ سے متعارف؛ 

مارکیٹنگ؛ مارکیٹنگ ایڈوانسڈ؛ بزنس اور مارکیٹنگ کے اصول 

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 4, 6, 9, 11

مہامن نوازی اور سیاحت میں مواقع
کریڈٹ: کریڈٹ: 1  گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

یہ کورس مہامن نوازی اور سیاحت کی صعنت کے اجزاء بشمول پرکشش 
مقامات، رہائش، نقل و حمل اور خوراک اور مرشوبات کا جائزہ لیتا ہے۔ دیگر 

موضوعات میں مقامی، ریاستی اور عاملی ماحول پر مہامن نوازی اور سیاحت کی 
تاریخ، سیاسی، سامجی اور ثقافتی اثرات شامل ہیں۔ طلباء رابطہ، مہامن نوازی، 

مارکیٹنگ، انڈرسٹری ٹیکنالوجی، اقتصادیات اور منجیمنٹ کے کاموں کے حصوں 
میں بہرتی بڑھاتے ہیں اور حقیقی دنیا میں ذاتی تجربات کے مواقع فراہم کرتے 

ہیں۔ 

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - 
انٹرپرینرئشپ؛ ہوٹل منیجمنٹ اینڈ آپریشن؛ مارکیٹنگ؛ مارکیٹنگ ایڈوانس؛ بزنس 

اور مارکیٹنگ کے اصول 

کورس پیش کرنے والے سکول: 5 اور 10

ہوٹل منیجمنٹ اینڈ آپریشنز
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: مہامن نوازی اور سیاحت میں مواقع )سابقہ ہوٹل مارکیٹنگ(

طلبا ہوٹل-موٹل انڈسٹری کے اندر مارکیٹنگ فنکشن اور ان کے عمل کے لئے 
مینجمنٹ کی ذمہ داریوں کے بارے میں گہری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ 

وہ ہوٹل-موٹل آپریشن کے ایریا میں اعلی صالحیت پیدا کرتے ہیں جس میں وہ 
اختصاص کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - 
انٹرپرینرئشپ؛ ہوٹل مارکیٹنگ؛ مہامن نوازی اور سیاحت میں مواقع مارکیٹنگ؛ 

مارکیٹنگ ایڈوانسڈ؛ بزنس اور مارکیٹنگ کے اصول 

کورس پیش کرنے والے سکول: 10
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مارکیٹنگ 
کریڈٹ: 1  گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طلبا مارکیٹنگ اور بزنس کی رسگرمیوں کی تحقیق کرتے ہیں جو کہ مارکیٹنگ 
مالزمت اور مابعد ثانوی تعلیم میں کامیابی کے لئے اہم ہیں۔ طلبا اس سلسلے 

میں معلومات حاصل کریں گے کہ پروڈکٹ کیسے تیار کئے جاتے ہیں، کیسے ان 
پر برانڈ کا نشان لگایا جاتا ہے اور کیسے کاروباریوں اور صارفین کو فروخت کیا 
جاتا ہے۔ طلبا انڈسٹری کے رجحان کا تجزیہ کریں گے اور اشیاء کی مارکیٹنگ، 

رسوس اور آئیڈیاز میں عملی مشق حاصل کریں گے۔ مضامین میں کام کی جگہ 
پر پیشہ وارانہ معاملہ پروڈکٹ کی منصوبہ بندی اور پوزیشننگ، فروغ، قیمت کا 
تعین، فروخت، اقتصادی مسائل اور مارکیٹ پلیس پر ٹیکنالوجی کا اثر شامل ہوں 

گے ۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس- بزنس 
مینجمنٹ؛ انٹرپرینرئشپ؛ فیشن مارکیٹنگ؛ ایڈوانسڈ فیشن مارکیٹنگ؛ ہوٹل 

مارکیٹنگ؛ ہوٹل مارکیٹنگ ایڈوانسڈ؛ آئی بی بزنس اور مینجمنٹ؛ فیشن ڈیزائن اور 
مارکیٹنگ سے متعارف؛ مارکیٹنگ ایڈوانسڈ؛ اسپورٹس، سیر اور تفریح مارکیٹنگ؛ 

اسپورٹس، سیر اور تفریح مارکیٹنگ ایڈوانسڈ؛ بزنس اور مارکیٹنگ کے اصول

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12

ایڈوانس مارکیٹنگ 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: مارکیٹنگ 

طلبا مارکیٹنگ کورس سے قبل حاصل کردہ معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ طلبا 
مارکیٹنگ مکس، خریداری، رسمایہ کاری، انسانی وسائل، بین االقوامی مارکیٹنگ، 

قیمت سازی اور جدید ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے نگرانی اور مینجمنٹ 
رسگرمیوں میں رشکت کرتے ہیں۔ طلبا مارکیٹنگ کیریرئ اور ما بعد ثانوی تعلیم میں 

پیش رفت کی تیاری کریں گے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - 
انٹرپرینرئشپ؛ فیشن مارکیٹنگ؛ فیشن مارکیٹنگ ایڈوانسڈ؛ ہوٹل مارکیٹگ؛ ہوٹل 
مارکیٹنگ ایڈوانسڈ؛ فیشن ڈیوائن اور مارکیٹنگ کا تعارف؛ مارکیٹنگ؛ بزنس اور 

مارکیٹنگ کے اصول؛ اسپورٹس؛ سیر اور تفریح مارکیٹنگ؛ اسپورٹس؛ سیر اور تفریح 
مارکیٹنگ ایڈوانسڈ

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 4, 9, 10

سپورٹس، سیر، اور تفریحی مارکیٹنگ
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

یہ ابتدائی کورس بنیادی مارکیٹنگ کا مطلب اور قواعد کی پوری سمجھ پیدا کرنے 
طلبا میں مدد کرتا ہے کیونکہ ان کا تعلق اسپورٹس، سیر اور تفریح انڈسٹریز سے 
ہے۔ طلبا اسپورٹس، سیر و تفریح تقرییاب کے لئے رضوری برانڈنگ، اسپانرسشپ، 

اور انڈورسمنٹ )تصدیق(، اور فروغ کی منصوبہ بندی کے اجزاء کی تحقیق 
کرتے ہیں۔ یہ کورس کیریرئ تعمیر کی مہارت کی بھی حامیت کرتا ہے اور کیریرئ 

انتخابات کی چھان بین بھی کرتا ہے۔ 

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - 
انٹرپرینرئشپ؛ مارکیٹنگ؛ مارکیٹنگ ایڈوانسڈ؛ بیوزںس اور مارکیٹنگ کے اصول؛ 

اسپورٹس، سیر، اور تفریح مارکیٹنگ ایڈوانسڈ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12

ایڈوانس سپورٹس، سیر، اور تفریحی مارکیٹنگ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: سپورٹس، سیر، اور تفریحی مارکیٹنگ

طلبا اسپورٹس، سیرو تفریح مارکیٹنگ کی ابتدائی معلومات میں اضافہ کریں گے۔ 
اس کورس میں ریرسچ، رسمایہ کاری، اور قانونی توضیحات کے ذریعہ سپورٹ 

کردہ مینجمنٹ اور منصوبہ بندی کے اصولوں پر توجہ دی گئی ہے۔ طلبا کسی 
پروگرام کی منصوبہ بندی اور انجام دہی کے قابل بنیں گے؛ ایک کیریرئ پالن تیاری 
اور ایک اسپورٹس، سیر و تفریح پروڈکٹ/بزنس قائم کرنے کے لئے قابل بنیں گے۔ 

مضامین سے متعلق تعلیمی لیاقت )ریاضی، سائنس، انگریزی اور تاریخ/سوشل 
سائنس( اس کورس کا ایک حصہ ہے۔ اس کورس کو سپورٹ کرنے والے کمپیوٹر/

ٹیکنالوجی ایپلی کیشن کی تحقیق ہو چکی ہے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - 
انٹرپرینرئشپ؛ مارکیٹنگ؛ مارکیٹنگ ایڈوانسڈ؛ بزنس اور مارکیٹنگ کے اصول

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12

   ٹیکنیکل اور انجینیرئنگ ایجوکیشن
گریجویشن کے لئے "فائن آرٹس یا کیریرئ اور ٹیکنالوجی ایجوکیشن" رشائط کو 

پورا کرنے کے لئے متام ٹیکنالوجی ایجوکیشن کورس کو ایک کریڈٹ میں شامر کیا 
جائے گا۔

 CAD/آرکیٹیکچرل ]تعمیراتی[ ڈرائنگ/ڈیزائن
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: ٹیکنیکل ڈرائنگ

طلبا تعمیراتی ڈیزائن کی بینیادی معلومات کی تحقیق کرتے ہیں اور ڈرائنگ، 
تعمیراتی تکنیک اور بلڈنگ ڈیزائن کے ضوابط کی سمجھ میں اضافہ کرتے ہیں۔ 
وہ ڈیزائن کے طریقہ کار کی معلومات حاصل کرتے ہیں اور تعمیراتی پروجیکٹ 

میں ڈیزائن کے اجزاء اور اصولوں کا استعامل کرتے ہیں۔ مکان کے متام عنارص کے 
منونے اور خاکے تیار کرکے، طلبا CAD )کمپیوٹر کی مدد سے ڈرافٹنگ اور ڈیزائن( 

کے استعامل سے تعمیراتی ڈیزائن تخلیق کرتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ وکوئی ایک کورس - تعمیراتی 
ٹیکنالوجی؛ ڈیجٹل ویزالئزیشن؛ انجینرئنگ ڈرائنگ/ڈیزائن/CAD؛ ٹیکنالوجی 

ڈرائنگ

کورس پیش کرنے والے سکول: 6، 9، اور 99 کے عالوہ متام

کنسٹرکشن ]تعمیراتی[ ٹیکنالوجی 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طلبا پیامئشی یا مکمل سائز ڈھانچہ ڈیزائن کرتے ہیں اور ایسے پروجیکٹ کے 
ساتھ کام کرتے ہیں جو تعمیرات، بڑھئی گیری، بجلی مسرتی، پلمرب، مساحت 

کنندگان، ٹھیکہ دار، کاریگر، ڈیزائن انجنیر اور مختلف اقسم کے دیگر تعمیراتی 
روزگار کے کام کو سمجھنے میں ان کی مدد کرتےہیں۔ وہ تعمیراتی انڈسٹری کے 

عنارص کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - تعمیراتی 
ڈرائنگ اور ڈیزائن؛ پروڈکشن سسٹم

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12
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Brentsville – 1
Gar-Field – 2

Osbourn Park – 3

Potomac – 4
Stonewall – 5

Woodbridge – 6

Hylton – 7
Forest Park – 8
Battlefield – 9

Freedom – 10
Patriot – 11

Colgan – 12

Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

I انجنیرئنگ ایکسپلوریشن
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: جیومیٹری

یہ کورس کیریرئ اور انجینرئنگ کے چیلینج کے لئے ایک نیا راستہ فراہم کرتا ہے۔ 
طلبا فعال طور پر انجینرئنگ گرافکس، مشیننگ، فلڈ پاور، الیکٹرونکس، میٹیریل 

ٹسٹنگ اور ٹیکنیکل ڈرائنگ کے عملی مشق میں شامل ہوتے ہیں۔ ان رسگرمیوں 
کے ذریعہ طلبا ریاضی اور سائنس کے اصولوں کے استعامل سے مسائل حل کرنا 

سیکھتے ہیں۔ طلبا سمینار، ٹیکنیکل رپورٹ، اور گروپ رسگرمیوں میں آئڈیاز شیرئ 
کرکے معلومات عام کرتے ہیں۔ 

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - 
انجینرئنگ اناالئسس اور ایپلیکیشن II، انجینرئنگ کے سابقہ چیلینج II؛ انجینرئنگ 

کے چیلینج II/روبوٹ کا مطالعہ

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 6

انجنیرئنگ ایکسپلوریشن I - روبوٹک
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: جیومیٹری

یہ کورس کیریرئ اور انجینرئنگ کے چیلینج کے لئے ایک نیا راستہ فراہم کرتا ہے۔ 
طلباء فعال طور پر انجینرئنگ گرافکس، مشیننگ، فلڈ پاور، الیکٹرونکس، میٹیریل 

ٹسٹنگ، روبوٹ کا مطالعہ، اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی عملی مشق میں شامل 
ہوتے ہیں۔ ان رسگرمیوں کے ذریعہ طلبا ریاضی اور سائنس کے اصولوں کے 

استعامل سے مسائل حل کرنا سیکھتے ہیں۔ طلبا سمینار، ٹیکنیکل رپورٹ، اور 
گروپ رسگرمیوں میں تصورات کا اشرتاک کر کے معلومات عام کرتے ہیں۔ 

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - 
انجینرئنگ اناالئسس اور ایپلیکیشن II، انجینرئنگ کے سابقہ چیلینج II؛ انجینرئنگ 

کے چیلینج II/روبوٹ کا مطالعہ

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 4, 9

انجینرئنگ اناالئسس اور ایپلیکیشن II/ربوٹک
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

I پیشگی رشائط: انجنیرئنگ ایکسپلوریشن

انجینرئنگ کے ایپلی کیشن اور ڈیزائن کے عمل کی معلومات حاصل کرنے کے لئے 
طلبا انجینرئنگ ٹیم تشکیل دیتے ہیں اور ایک ڈیزائن سے متعلق ایک اجتامعی 

مسئلہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ مسائل کو حل کرنے کے لئے ہر ٹیم مواصالت، 
گرافکس، ریاضی اور کمیونٹی وسائل کا استعامل کرتی ہے۔ کوئی پروجیکٹ مکمل 
کرنے کے لئے ہر ٹیم مناسب معلومات حاصل کرتی ہیں۔ پروجیکٹ منونہ، سسٹم 

یا ایسے پروڈکٹ ہو سکتے ہیں جو تخلیقی طور پر انجینرئنگ کے کسی مسئلہ کو 
حل کریں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - 
انجنیرئنگ ایکسپلوریشن I؛ انجنیرئنگ ایکسپلوریشن I-روبوٹک؛ انجینرئنگ کے 

سابقہ چیلینج I؛ انجینرئنگ کے چیلینج I/روبوٹک

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 5, 9

II انجینرئنگ اناالئسس اور ایپلیکیشن
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

I پیشگی رشائط: انجنیرئنگ ایکسپلوریشن

انجینرئنگ کے ایپلی کیشن اور ڈیزائن کے عمل کی معلومات حاصل کرنے کے لئے 
طلبا انجینرئنگ ٹیم تشکیل دیتے ہیں اور ایک ڈیزائن سے متعلق ایک اجتامعی 

مسئلہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ مسائل کو حل کرنے کے لئے ہر ٹیم مواصالت، 

گرافکس، ریاضی اور کمیونٹی وسائل کا استعامل کرتی ہے۔ کوئی پروجیکٹ مکمل 
کرنے کے لئے ہر ٹیم مناسب معلومات حاصل کرتی ہیں۔ پروجیکٹ منونہ، سسٹم 

یا ایسے پروڈکٹ ہو سکتے ہیں جو تخلیقی طور پر انجینرئنگ کے کسی مسئلہ کو 
حل کریں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - 
انجنیرئنگ ایکسپلوریشن I؛ انجنیرئنگ ایکسپلوریشن I-روبوٹک؛ انجینرئنگ کے 

سابقہ چیلینج I؛ انجینرئنگ کے چیلینج I/روبوٹک

کورس پیش کرنے والے سکول: 4

مواصالتی نظام 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

مواصالتی نظام تصویری ٹیکنالوجی کے میدان میں، گرافک پروڈکشن کے میدان 
میں، ویڈیو اور میڈیا کے میدان میں، ٹیکنیکل ڈیزائن کے میدان میں اور مواصالتی 

معلومات کی متعدد شکلوں میں ڈیٹا کے استعامل کے ذریعہ تجربہ فراہم کرتا 
ہے۔ طلبا آفاقی نظام ماڈل کے استعامل سے تنقیدی سوچ اور مسئلہ حل کرنے 

کی قابلیت پیدا کرتے ہیں۔ طلبا سامج پر مواصالت کے اثر کے بارے میں اور 
مواصالت سے متعلق ممکنہ کیریرئ فیلڈ کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتے 

ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - ڈیجٹل 
ویزوالئزیشن؛ جیوسپیشل ٹیکنالوجی I؛ گرافکس مواصالتی نظام؛ ویڈیو اور میڈیا 

ٹیکنالوجی 

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 5, 7, 12

ڈیجٹل ویزوالئزیشن
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-11  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طلبا گرافکس اور ڈیزائن تصورات کے استعامل سے کمپیوٹر انییمیشن سے متعلق 
تجربات حاصل کرتے ہیں۔ طلبا D-3 ابجیکٹ مینوپولیشن، اسٹوری بورڈنگ، 

ٹسکچرنگ/میپنگ، الئٹنگ تصورات، اور ماحولیاتی جیومیٹری کے مسائل حل کرتے 
ہیں۔ طلبا مختلف اقسام کے ایسے انیمیشن تخلیق کرتے ہیں جو حقیقی دنیا کی 
عکاسی کرتے ہیں اور انہیں انٹراکٹیو D-3 انیمیشن سافٹ ویرئ سے متعارف کرایا 

جاتا ہے۔ طلبا کے اصل کام کی مثالوں کی منائش کرنے واال پورٹفولیو کا پروڈکشنن 
شامل ہے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - تعمیراتی 
ڈرائنگ وار ڈیزائن؛ مواصالتی نظام؛ انجینرئنگ اور ڈرائنگ ڈیزائن؛ ٹیکنیکل ڈرائنگ 

اور ڈیزائن؛ ویڈیو اور میڈیا ٹیکنالوجی 

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 5, 10

CAD-انجینرئنگ ڈرائنگ اور ڈیزائن
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: ٹیکنیکل ڈرائنگ

طلبا انجینرئنگ ڈیزائن کے طریقہ کار کا مطالعہ کرتے ہیں اور پروڈکٹ کے 
ڈیزائن، تکنیکی خاکہ، اسمبلی، پیٹنٹ، اور ڈھانچہ کی ڈرائنگ کے لئے ایک 

گرافک کا استعامل کرتے ہیں۔ وہ ڈرائنگ سے متعلق اور بنیادی رشط کے کورس 
میں سیکھے ہوئے طریقہ کار اور تکنیک ڈیزائن سے متعلق اپنی سمجھ میں 

اضافہ کرتے ہیں۔ طلبا کمپیوٹر، کلکولیٹر اور توضیحی جیومیٹری کا استعامل کرتے 
ہیں اور ڈیزائن سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لئے مستحکم معیار پر عمل 

کرتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - تعمیراتی 
ڈرائنگ/ڈیزائن/ڈیزائن/CAD؛ ڈیجٹل ویزوالئزیشن؛ ٹیکنیکل ڈرائنگ

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 3, 4, 7, 11, 12
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Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

گرافک مواصالتی نظام
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

یہ کورس معلومات اور تصاویر کی نقل تیار کرنے میں استعامل ہونے والے مختلف 
اقسام کے ٹول اور میٹیرل سے متعلق تجربات فراہم کرتا ہے۔ کاغذ، دھات، 

پالسٹک، اور کپڑا سمیت متعدد ذرائع کا استعامل کیا جاتا ہے۔ طلبا میسیج ڈیزائن، 
کمپوزیشن اور اسمبلی، فلم کنورزن اور اسمبلی، اور میسیج ٹرانسفر اور پروڈکٹ 

کنورزن میں قابلیت پیدا کرتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - 
مواصالتی نظام

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 4, 12

پاور اور ٹرانسپورٹیشن 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طلبا پاور اور ٹرانسپورٹیشن نظام میں استعامل ہونے والی توانائی اور پاور کے 
بہت سارے وسیع وسائل کا رسوے کرتے ہیں۔ اس کورس میں موجود تعلیامت 

میں شامل ہے توانائی کو پاور میں تبدیل کرنے کا طریقہ؛ پاور کو منتقل کیا جاتا 
ہے اور کنٹرول کیا جاتا ہے؛ اور پاور کا استعامل مکینیکل، فلڈ اور الیکٹریکل آالت 

کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ طلبا پاور اور ٹرانسپورٹیشن کے میدان میں کیریرئ کے 
مواقع تالش کرتے ہیں، پروڈکٹ ڈیزائن کرتے ہیں اور بناتے ہیں، تجربات کرتے ہیں، 

اور مکینیکل آالت کی مرمت کرتے ہیں جیسے کہ چھوٹا انجن۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کورس -بقاء حیات اور قابل 
تجدید ٹیکنالوجی

کورس پیش کرنے والے سکول: 7

پروڈکشن سسٹم
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-11  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طلباء پروڈکشن اور معارشے کے درمیان تعلقات کا جائزہ لینے کیلیئے پورٹفولیو 
بناتے ہیں، پروڈکشن منونہ تیار کرتے ہیں اور ٹیکنالوجیکل مسائل میں اپنے تجزیہ 

کا اندازہ لگانے کے لئے آٹومیشن کا استعامل کرتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - تعمیراتی 
ٹیکنالوجی

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 4, 6, 7, 10, 11, 12

پائیدار اور قابل تجدید ٹیکنالوجیز
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

بقائےحیات اور قابل تجدید ٹیکنالوجی ان مسائل کی تحقیق کرتی ہیں جو 
اقتصادیات، ثقافت اور ماحولیات کے ایریا میں بین االقوامی باشندوں کو متاثر 

کرتے ہیں۔ کورس طلبا کو ایسے تاریخی، اقتصادی، سیاسی، ماحولیاتی اور ثقافتی 
مسائل سے متعارف کراتا ہے جو بین االقوامی برادری اور اس کے مستقبل کو متاثر 

کرتے ہیں۔ طلبا ان مسائل کا ازالہ کریں گے جو ہامرے ماحولیات کی صحت کو 
متاثر کررہے ہیں اور پائیدار زراعت، توانائی کی بچت کرنے والے مکان کے ڈیزائن 

اور قابل تجدید توانائی وسائل کے ذریعہ پیش کردہ حل کا مطالعہ کریں گے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کويئ ایک کورس - بزنس 
مینجمنٹ؛ انٹرپرینرئشپ؛ مارکیٹنگ؛ پاور اور ٹرانسپورٹیشن

کورس پیش کرنے والے سکول: 9 اور 12

ٹیکنیکل ڈرائنگ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

اس بنیادی کورس میں، طلبا ٹیکنیکل ڈرائنگ، خاکے، ڈیزائن کے حقیقی مسائل 
کے ماڈل یا منونے کے ڈیزائن تیار اور خاکہ تیار کرتے ہوئے ٹیکنیکل ڈیزائن کی 

بنیادی زبان سیکھتے ہیں۔ طلبا خالئی قابلیت پیدا کرتے ہیں کیونکہ وہ تصویری 
اظہار میں ریاضیاتی تصورات کا استعامل کرتے ہیں۔ یہ کورس کو خاص طور سے 

مستقبل کے انجینرئنگ اور تعمیراتی طلبا کے لئے سفارش کیا جاتا ہے۔

CTE کے سلسلے: م مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - 
تعمیراتی ڈرائنگ/ڈیزائن/CAD؛ ڈیجٹل ویزوالئزیشن؛ ٹیکنیکل ڈرائنگ/ڈیزائن/

 CAD

کورس پیش کرنے والے سکول: 99 اور 9 کے عالوہ متام

ٹیکنالوجی فاؤنڈیشنز 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

اس ہائی سکول کورس کے رشوع میں، طلباء ٹیکنالوجیکل وسائل بشمول میٹیریل، 
انرجی اور معلومات کی بنیاد حاصل کرتے ہیں اور ٹیکنالوجیکل سوچ سے 

متعلق طریقہ کار کا استعامل کرتے ہیں۔ لیبارٹری رسگرمیوں کے چیلینج کا سامنا 
کرتے ہوئے طلبا نئے آئیڈیا اور نئے طریقے تخلیق کرتے ہیں، سسٹم بناتے ہیں، 

ٹیکنالوجیکل پروڈکٹ کا تجزیہ کرکے اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے 
ہیں کہ ٹیکنالوجی کیسے اور کیوں کام کرتی ہے۔ طلبا گروپوں میں کام کرکے 

ٹیکنالوجی کی تخلیق میں انجینیرنگ ڈیزائن کے استعامل سے سسٹم بناتے ہیں 
اور کنٹرول کرتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مندرجہ باال کورس اور نیچے والے کورس - ٹیکنیکل ڈرائنگ اور 
ڈیزائن 

کورس پیش کرنے والے سکول: 6 اور 12

ویڈیو اور میڈیا ٹیکنالوجی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 12-11 )رصف Hylton ہائی سکول – گریڈ 9-10( 

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

یہ کورس طلبا کو ویڈیو اور میڈیا پروڈکشن کے متام عنارص کا مطالعہ کرنے کا 
موقع پیش کرتا ہے، پروڈکشن کے لئے منصوبہ بندی اور تحریر سے لیکر آپریٹنگ 
اسٹوڈیو اور ایڈیٹنگ آالت تک۔ طلبا افراد سے، ریرسچ اور آن الئن ذرائع سے خرب 
اور معلومات جمع کرنے کے مختلف طریقوں کی مشق کرتے ہیں۔ اس کے عالوہ 

طلبا کو فلم پروڈکشن کے ایناالگ اور ڈیجٹل اصول سے متعارف کرایا جاتا ہے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - 
مواصالتی نظام؛ ڈیجٹل ویزوالئزیشن

کورس پیش کرنے والے سکول: 4, 7, 8, 10, 11 رصف درخواست کے ذریعے
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      کوڈ: 

 پراجیکٹ لیڈ دی وے 

پروجیکٹ لیڈ دا وے )PLTW( – انجنیرئنگ کورسز  

)PLTW( سول انجینرئنگ اور آرکیٹیکچر
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: ریاضی اور سائنس کی کالج سطح کی ترتیب مکمل کرنا رضوری 
ہے۔

طلبا تعمیراتی ڈیزائن کی بینیادی معلومات کی تحقیق کرتے ہیں اور ڈرائنگ، 
تعمیراتی تکنیک اور بلڈنگ ڈیزائن کے ضوابط کی سمجھ میں اضافہ کرتے ہیں۔ 
وہ ڈیزائن کے طریقہ کار کی معلومات حاصل کرتے ہیں اور تعمیراتی پروجیکٹ 

میں ڈیزائن کے اجزاء اور اصولوں کا استعامل کرتے ہیں۔ مکان کے متام عنارص کے 
منونے اور خاکے تیار کرکے، طلبا CAD )کمپیوٹر کی مدد سے ڈرافٹنگ اور ڈیزائن( 

کے استعامل سے تعمیراتی ڈیزائن تخلیق کرتے ہیں۔

کورس کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - ڈیجٹل 
الیکٹرونکس )PLTW(؛ انجینرئنگ ڈیزائن اور ڈیویلپمنٹ )PLTW(؛ انجینرئنگ 

)PLTW( ؛ انجینرئنگ کے اصول)PLTW( ڈیزائن سے تعارف

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 6, 8, 9, 11, 12

 )PLTW( ڈیجیٹل الیکٹرانکس
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: ریاضی اور سائنس کی کالج سطح کی ترتیب مکمل کرنا رضوری 
ہے۔

ڈیجٹل الیکٹرونکس متام جدید الیکٹرونک آالت کی بنیاد ہے جیسے کہ موبائل 
فون، MP3 پلیرئ، لیپ ٹاپ کمپیوٹر، ڈیجٹل کیمرے؛ اور ہائی ڈیفنیشن ٹیلی 

ویزن۔ طلبا کو اتصالی اور متواتر لوجک ڈیزائن، انجینرئنگ معیار اور ٹیکنیکل 
دستاویز کاری کے عمل سے متعارف کرایا جاتا ہے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - سول 
انجنیرئنگ اینڈ آرکیٹیکچر )PLTW(؛ انجینرئنگ ڈیزائن اور ڈیویلپمنٹ )PLTW(؛ 

)PLTW( ؛ انجینرئنگ کے اصول)PLTW( انجینرئنگ ڈیزائن سے متعارف

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12

)PLTW( انجینرئنگ ڈیزائن اور ڈیویلپمنٹ
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: PLTW کورسز میں 3 کورس مکمل کرنا رضوری ہے یا استاد/
استانی کی منظوری ۔

PLTW کے اندر اس کیپسٹن کورس میں، کمیونٹی معلم کی قیادت میں طلبا کی 
ٹیمیں ساتھ ملکر ریرسچ کرتی ہیں، ڈیزائن تیار کرتی ہیں اور انجینرئنگ مسائل کے 

حل نکالتی ہیں۔ طلبا ایک مستند انجینرئنگ تجربہ کے ذریعہ معلومات، مہارت 
اور لیاقت کی مرکب سازی کرتے ہیں۔ طلبا سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ترقی 

کریں اور باقاعدہ کسی ایسے آزاد مطالعہ پروجیکٹ اور ٹیم پر مبنی کسی ایسے 
پروجیکٹ میں حارض رہیں جن کا کسی تشخیصی کمیٹی کے ذریعہ تنقیدی جائزہ 

لیا گیا ہو۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - سول 
انجنیرئنگ اینڈ آرکیٹیکچر )PLTW(؛ ڈیجٹل الیکٹرونکس )PLTW(؛انجینرئنگ 

)PLTW( ؛انجینرئنگ کے اصول)PLTW( ڈیزائن سے متعارف

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 4, 6, 8, 11, 12

)PLTW( انجینرئنگ ڈیزائن کا تعارف
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: ریاضی اور سائنس کی کالج سطح کی ترتیب مکمل کرنا رضوری 
ہے۔

PLTW کے اندر اس بنیادی کورس میں، طلبا -3ڈی کمپیوٹر ماڈلنگ سافٹ ویرئ کا 
استعامل کرتے ہیں کیونکہ وہ انجینرئنگ ڈیزائن کا طریقہ سیکھتے ہیں اور ڈیزائن 
سے متعلق ان مسائل کو حل کرتے ہیں جن کے لئے وہ پروجیکٹ موڈ تیار کرتے 

ہیں، تجزیہ کرتے ہیں اور تخلیق کرتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - سول 
انجنیرئنگ اینڈ آرکیٹیکچر )PLTW(؛ ڈیجٹل الیکٹرونکس )PLTW(؛انجینرئنگ 

 )PLTW( ؛انجینرئنگ کے اصول)PLTW( ڈیزائن اور ڈیویلپمنٹ

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

 )PLTW( انجینرئنگ کے اصول
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: ریاضی اور سائنس کی کالج سطح کی ترتیب مکمل کرنا رضوری 
ہے۔

PL TW کے اندر اس بنیادی کورس میں، طلبا انجینرئنگ پیشہ اور انجینرئنگ 
مسئلہ کے حل کے بنیادی عنارص کا مطالعہ کرتے ہیں۔ طلبا سامج پر اور اخالقی 

نتائج پر انجینرئنگ کے تاریخی اور موجودہ اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ریاضیاتی 
اور سائنٹیفک تصورات کو انجینرئنگ کے بنیادی موضوعات اور میکینکس اور 

الیکٹریکل رسکٹ تھیوری میں استعامل کیا جائے گا۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - سول 
انجنیرئنگ اینڈ آرکیٹیکچر )PLTW(؛ ڈیجٹل الیکٹرونکس )PLTW(؛انجینرئنگ 
)PLTW( ؛انجینرئنگ کے اصول سے متعارف)PLTW( ڈیزائن اور ڈیویلپمنٹ

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

)PLTW( سافٹ ویرئ انجینرئنگ
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

بنیادی رشائط: کوئی نہیں

@nohtyp کو ایک بنیادی ٹول کے طور پر استمعال کرتے ہوئے اور کمپیوٹیشن 
کیلیئے بہت سے پلیٹ فارم اور زبانوں کے تعاون سے، اس کورس کا مقصد 
کمپیوٹشنل سوچ کو بنانا، کیریرئ کے راستوں کے بارے میں جوش دالنا جو 

کمپیوٹنگ کو استعامل کرتے ہیں اور ان پیشہ ورانہ آالت کو تعارف کرواتے ہیں 
 )ESC جو تخلیقیت اور تعاون کو بہرت بناتے ہیں۔ کمپیوٹر سوفٹ ویرئ انجینئیرنگ
طلباء کی مدد کرتے ہیں کہ وہ پروگرامنگ مہارت حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں 
اور انٹرنیٹ کا کام کرنے کو جانتے ہیں۔ پروجیکٹ اور مسائل میں ایپ ڈویلمنٹ، 

 PA مواد کی وسیوالئزیشن، سائرب سیکیورٹی اور سیمولیشن شامل ہیں۔ یہ کورس
کمپیوٹر سائنس کے اصولوں کے کورس کے ساتھ ملتا ہے۔

)PLTW( کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور انجینیرئنگ ڈیزائن کا تعارف CTE

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12
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  ٹریڈ اینڈ انڈسٹری

گریجویشن کے لئے "فائن آرٹس یا کیریرئ اور ٹیکنالوجی ایجوکیشن" رشائط کو پورا 

کرنے کے لئے متام تجارتی اور صنعتی کورسز کو ایک کریڈٹ میں شامر کیا جائے 
گا۔

I آٹو موٹیو ٹیکنالوجی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-11  

پیشگی رشائط: درخواست کے ذریعے متام طلباء کیلیئے داخلہ

طلبا ASE رسٹیفیکیشن امتحانات کی تیاری کرتے ہیں	 

تین کورس پروگرام کے پہلے کورس میں، طلباء مرمت، تحفظ، اور کسٹمر رسوسز 
کے متام پہلو سیکھتے ہیں۔ 

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس -  آٹو 
III ؛ آٹو موٹیو ٹیکنالوجیII موٹیو ٹیکنالوجی

کورس پیش کرنے والے سکول: 3 اور 7 

 II آٹو موٹیو ٹیکنالوجی
کریڈٹ: 2 گریڈز: 10-11  

I پیشگی رشائط: آٹو موٹیو ٹیکنالوجی

طلبا ASE رسٹیفیکیشن امتحانات کی تیاری کرتے ہیں	 

طلباء مرمت، تحفظ، اور کسٹمر رسوسز کے متام پہلوؤں کے علم اور مہارتوں کو 
بہرت بناتے ہیں۔ 

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس -  آٹو 
III ؛ آٹو موٹیو ٹیکنالوجیII موٹیو ٹیکنالوجی

کورس پیش کرنے والے سکول: 3 اور 7 

III آٹو موٹیو ٹیکنالوجی
کریڈٹ: 2 گریڈز: 11-12  

II پیشگی رشائط: آٹو موٹیو ٹیکنالوجی

طلبا ASE رسٹیفیکیشن امتحانات کی تیاری کرتے ہیں	 

تین کورس پروگرام کے کیپ سٹون کورس میں، طلباء مرمت، تحفظ، اور کسٹمر 
رسوسز کے متام پہلوؤں پر عبور حاصل کرتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - آٹوموٹیو 
ٹیکنالوجی I؛ آٹوموٹیو ٹیکنالوجی II )سابقہ آٹوموٹیو ٹیکنالوجی سے متعارف؛ 

)I آٹوموٹیو ٹیکنالوجی

کورس پیش کرنے والے سکول: 3 اور 7

 I ]بلڈنگ ٹریڈز ]عامرت سازی کے ہرن
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-11  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

بلڈنگ ٹریڈز I طلبا کو دھات، لکڑی، پتھر، اینٹ، شیشہ، کنکریٹ اور دیگر مواد 
کے مرکب کے استعامل سے عامرت اور دیگر ڈھانچہ کھڑا کرنے، نصب کرنے، رکھ 

رکھاؤ کرنے اور مرمت کرنے کے لئے تیار کرتا ہے۔ طلبا بنیادی سیفٹی اور معامری، 
کارپینٹری، بجلی اور پلمبنگ پیشوں میں مہارت پیدا کرنے پر مخصوص توجہ 

دیتے ہیں۔ 

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - بلڈنگ 
 II ٹریڈز

کورس پیش کرنے والے سکول: 11

 II ]بلڈنگ ٹریڈز ]عامرت سازی کے ہرن
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

 I ]پیشگی رشائط: بلڈنگ ٹریڈز ]عامرت سازی کے ہرن

بلڈنگ ٹریڈز  II طلبا کو دھات، لکڑی، پتھر، اینٹ، شیشہ، کنکریٹ اور دیگر مواد 
کے مرکب کے استعامل سے عامرت اور دیگر ڈھانچہ کھڑا کرنے، نصب کرنے، رکھ 

رکھاؤ کرنے اور مرمت کرنے کے لئے تیار کرتا ہے۔ طلبا بنیادی سیفٹی اور معامری، 
کارپینٹری، بجلی اور پلمبنگ پیشوں میں مہارت پیدا کرنے پر خصوصی توجہ دیتے 

ہیں۔ 

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - بلڈنگ 
 I ٹریڈز

کورس پیش کرنے والے سکول: 11

I املاریاں بنانا
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طلباء ورکشاپ اور ٹولز کو حفاظت سے استعامل کرنا سیکھتے ہیں جیسے جیسے 
وہ بلیو پرنٹ؛ اندازہ لگانا اور مواد انتخاب کرنا؛ سٹاک کاٹنا اور شکل دینا؛ اکٹھا 

کرنا، باندھنا اور اجزا انسٹال کرنا؛ اور رسفیس ختم کرنا۔ کیبنٹ میکنگ سیکھنے 
میں ٹیکنیکل، مسائل حل کرنے، قیادت اور تخلیقی مہارتیں تعمیر کے شعبوں میں 
اطالق کر سکتے ہیں اور طلباء کو آگے کی زندگی میں سیکھنے اور کامیابی کیلیئے 

تیار کرتے ہیں۔

II کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کورس: املاریاں بنانا CTE

کورس پیش کرنے والے سکول: 7

II املاریاں بنانا
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

I پیشگی رشائط: املاریاں بنانا

طلباء ورکشاپ کو سیکھنا اور آالت کا تحفظ کرنا جاری رکھتے ہیں اور وہ اپنی 
روزگار مہارتوں کو بڑھاتے ہیں جب وہ اپنے منصوبوں کی ترشیح کرتے ہیں؛ 

مواد کی تعین اور انتخاب کرتے ہیں؛ سٹاک کو کاٹتے اور شکل دیتے ہیں؛ باندھنا 
سیکھتے ہیں اور حصے نصب کرتے ہیں؛ اندرونی فنش کو نصب کرنا؛ لکڑی کے 

ونیر اور پالسٹک کے لیمینیٹ کو الگو کرنا شامل ہے۔ کیبنٹ میکنگ سیکھنے میں 
ٹیکنیکل، مسائل حل کرنے، قیادت اور تخلیقی مہارتیں تعمیر کے شعبوں میں 

اطالق کر سکتے ہیں اور طلباء کو آگے کی زندگی میں سیکھنے اور کامیابی کیلیئے 
تیار کرتے ہیں۔

I کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور املاریاں بنانا CTE

کورس پیش کرنے والے سکول: 7

I کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز
کریڈٹ: 0.5  I گریڈ: :11 سمسٹر

پیشگی رشائط: الجربا I اور کمپیوٹر سسٹم ٹیکنالوجی I )سابقہ آئی ٹی کی 
رضوریات I( گریڈ "A" یا "B" اور استاد/استانی کی سفارش کے ساتھ

یہ کورس طلبا کو ابتدايئ سطح کے ہوم نیٹ ورک تنصیب کار مالزمت میں رضورت 
پڑنے والی مہارت سکھاتا ہے۔ یہ طلبا کی ایسی مہارت پیدا کرنے میں بھی مدد 
کرتا ہے جو نیٹ ورک ٹیکنیشین، کمپیوٹر ٹیکنیشین، کیبل تنصیب کار اور ہیلپ 

ڈیسک ٹیکنیشین بننے کے لئے رضوری ہے۔ یہ گھر اور چھوٹے بزنس کے ماحول 
میں عام طور پر پائے جانے والے ٹولز اور ہارڈ ویرئ کے استعامل سے نیٹ ورکنگ 
اور انٹرنیٹ سے عملی طور پر متعارف کراتا ہے۔ معلمین کی حوصلہ افزائی کی 

جاتی ہے کہ وہ فیلڈ ٹرپ اور کالس روم کے باہر تعلیمی مواقع فراہم کریں۔ لیب 
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میں شامل ہیں کمپیوٹر کی تنصیب، انٹرنیٹ کنکٹیویٹی، وائرلیس کنکٹیویٹی، فائل 
اور پرنٹ کا اشرتاک اور گیم، اسکیرن، اور کیمرہ کنسول کی تنصیب۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل متام کورسز - کمپیوٹر نیٹ 
II، III، IV ورکنگ ہارڈ ویرئ آپریشن

کورس پیش کرنے والے سکول: 8 اور 9

 II کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز
کریڈٹ: 0.5  II گریڈ: 11; سمسٹر

I پیشگی رشائط: کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز

یہ کورس طلبا کو نیٹ ورک ٹیکنیشین کی مالزمت کے تیار کرتا ہے اور کمپوٹر 
ٹیکنیشین اور ہیلپ ڈیسک ٹیکنیشین کے لئے مطلوب اضافی قابلیت پیدا کرنے 

میں ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ روٹنگ اور ریموٹ اکسیس، اڈریسنگ اور سیکورٹی 
کا ایک بنیادی جائزہ فراہم کرتا ہے۔ یہ طلبا کو ایسے رسور سے بھی واقف کراتا 

ہے جو ای میل رسوس، ویب اسپیس، اور مستند اکسیس فراہم کرتے ہیں۔ طلبا 
ہیلپ ڈیسک اور کسٹمر رسوس پوزیشن کے لئے مطلوب سوفٹ اسکیل )عملی 
 CCENT مہارت( کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرتےہیں اور فائنل چپٹر

رسٹیفیکیشن امتحان کی تیاری میں ان کی مدد کرتا ہے۔ نیٹ ورک کی نگرانی اور 
بنیادی درست کاری سیاق میں سکھایا جاتا ہے۔ 

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل متام کورسز - کمپیوٹر نیٹ 
 I، III، IV ورکنگ ہارڈ ویرئ آپریشن

کورس پیش کرنے والے سکول: 8 اور 9

 III کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز
کریڈٹ: 0.5  I گریڈ: 12; سمسٹر

 II پیشگی رشائط: کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز

یہ کورس طلبا کو انٹرپرائز نیٹ ورک میں نصب شدہ اکویپٹ ایپلی کیشن اور 
پروٹوکول سے واقف کراتا ہے اور سویچڈ نیٹ ورک، آئی پی ٹیلیفون کی رضوریات 
اور سیکورٹی پر خصوصی توجہ دیتا ہے۔ یہ ایڈوانسڈ روٹنگ پروٹوکول سے بھی 

 )EIGRP( متعارف کراتا ہے جیسے کہ انہینس انٹیریرئ گیٹ وے روٹنگ پروٹوکول
اور اوپن شارٹسٹ پتھ فرسٹ )OSPF( پروٹوکول۔ عملی مشق، اور کنفگریشن، 

انسٹالیشن اور درست کاری، طلبا کے علم کو مستحکم کرتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل متام کورسز - کمپیوٹر نیٹ 
 I، II، IV ورکنگ ہارڈ ویرئ آپریشن

کورس پیش کرنے والے سکول: 8 اور 9

 IV کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز
کریڈٹ: 0.5  II گریڈ: 12; سمسٹر

 III پیشگی رشائط: کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز

یہ کورس طلبا کو نیٹ ورک ڈیزائن کے عمل سے متعارف کراتا ہے جس میں دو 
مثالوں کا استعامل کیا جاتا ہے: ایک بڑا اسٹیڈیم انٹرپرائز نیٹ ورک اور ایک میڈیم 

سائز کے فلم کمپنی نیٹ ورک۔ طلبا ہر نیٹ ورک کو وسیع کرنے اور اپگریڈ 
کرنے کے لئے اسٹینڈرڈ ڈیزائن کے طریقہ پر عمل کرتے ہیں، جس میں شامل 

ہے رضوریات جمع کرنا، کنسیپٹ کا ثبوت )پروف آف کنسیپٹ(، اور پروجیکٹ 
مینجمنٹ۔ الئف سائیکل رسوسز، بشمول اپگریڈ، مقابلہ جاتی تجزیہ اور سسٹم 

انٹگریشن ماقبل فروخت سپورٹ کے سیاق میں پیش کیا جاتے ہیں۔ سابقہ کورسز 

میں پائے گئے پیکیٹ ٹریرس اور لیب مشق کے عالوہ، بہت سارے قلم اور کاغذ 
اور اہم مشق ہوتی ہے جس کو طلبا نیٹ ورک اپگریڈ پروپوزل حاصل کرتے وقت 

مکمل کرتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل متام کورسز - کمپیوٹر نیٹ 
 I، II، III ورکنگ ہارڈ ویرئ آپریشن

کورس پیش کرنے والے سکول: 8 اور 9

 I  ]کاسمیٹولوجی ]بناؤ سنگھار
کریڈٹ: 3 گریڈ: 11 

پیشگی رشائط: درخواست کے ذریعے متام طلباء کیلیئے داخلہ

الئسنرس امتحان کیلیئے تیار کرواتے ہیں	 

اس ابتدائی کورس میں، طلبا بال، جلد اور ناخن اور ان کے متعلقات کی نگہداشت 
کا مطالعہ کرتے ہیں۔ طلبا کو تھیوری کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے اور وہ 

مہارت کی مشق کے لئے انسانی مجسمہ کے استعامل سے کلینیکل لیب سیٹنگ یا 
کالس روم میں طریقہ کار کی مشق کی تیاری کرتے ہیں۔ پہال سال کا کورس نجی 

سالمتی، پیشہ وارانہ مہارت، اور آالات اور جگہوں کی صفائی پر زور دیتا ہے۔ 
طلبا بال میں شیمپو کرنے اور کنڈیشرن استعامل کرنے اور بال کے اسٹائل اور کٹايئ 
میں مہارت پیدا کرتے ہیں۔ انہیں ہاتھ اور ناخن سمیت پیر اور ناخن کی زیبائش 

کے طریقہ کار سے بھی متعارف کرایا جاتا ہے۔

 II کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کورس -  فن آرائش CTE

کورس پیش کرنے والے سکول: 5 اور 6

 II  ]کاسمیٹولوجی ]بناؤ سنگھار
کریڈٹ: 3 گریڈ: 12 

I ]پیشگی رشائط: کاسمیٹولوجی ]بناؤ سنگھار

طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہریاست کی متام تقاضوں کو مکمل 	 
کریں اور ریاستی الئسنس کا امتحان دیں 

اس ایڈوانسڈ کورس میں، طلبا فن زیبائش میں اپنا تھیوریٹیکل بنیاد مستحکم کرتے 
ہیں اور بال کٹنگ اور طرز زندگی میں مہارت کو بڑھاتے ہیں، اور ہیشہ وارانہ 

خصوصیت، کالئنٹ سے مشورہ، سیفٹی اور صفائی پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ طلبا 
کو بالو ں کے پرمانینٹ ویو، ریلکسنگ، سافٹ کرلنگ، الئٹیننگ اور رنگ سازی 

سے متعلق سیفٹی اور کیمیکل طریقہ کار کی تربیت دی جاتی ہے۔ وہ مصنوعی 
بالوں کے ساتھ فنکارانہ مہارت بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے عالوہ، طلبا جلد، ہاتھ، 

اور پیروں کی دیکھ ریکھ کی جانکاری حاصل کرتے ہیں، فیشل، ہاتھ اور پیر کے 
ناخن کی نگہداشت میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ ایک بیوزنس مینجمنٹ یونٹ 
سیلون کی دیکھ ریکھ پر توجہ دیتی ہے۔ ترتیبی تعلیم طلبا کو ورجینیا ریاست 

الئسنسنگ امتحان کے لئے تیار کرتی ہے۔

I کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کورس -  فن آرائش CTE

کورس پیش کرنے والے سکول: 5 اور 6

 I ]کریمینل جسٹس ]تعزیری انصاف
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طلبا سییکورٹی اور نظام تعزیری انصاف خدمات میں کیریرئ کے حصول کے لئے 
اصول، تکنک اور مشق کی جانکاری حاصل کریں گے۔ 

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - کریمینل 
II جسٹس

کورس پیش کرنے والے سکول: 4, 9, 10, 12
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 II ]کریمینل جسٹس ]تعزیری انصاف
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

I ]پیشگی رشائط: کریمینل جسٹس ]تعزیری انصاف

طلبا سییکورٹی اور نظام تعزیری انصاف خدمات میں کیریرئ کے حصول کے لئے 
اصول، تکنیک اور مشق کی جانکاری حاصل کریں گے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس - کریمینل 
 I جسٹس

کورس پیش کرنے والے سکول: 4, 9, 12

سائرب سیکیورٹی نیٹ ورک سسٹمز 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 
پیشگی رشائط: کمپیوٹر نیٹ ورک ہارڈوئیر آپریشنز IV،ایڈوانسڈ سائیر سیکورٹی 

سسٹمز ٹیکنالوجی

یہ کورس طلباء کو سائیر سیکورٹی کی تیزی سے پھیلنے والے میدان میں پوسٹ 
سیکنڈری تعلیم اور روزگار کیلیئے تیار کرتا ہے۔ طلباء ایپلیکیشن، نیٹ ورک، 

اور ڈیوائس کے انتظام، تجزیے اور تحفظ کیلیئے مسابقتی مہارتیں حاصل کریں 
گے۔ طلباء خطرات کا تجزیہ کریں گے اور خطرات کو کم کرنے میں رشکت کریں 
گے۔ تصورات میں درج ذیل شامل ہیں، دھمکیوں، حملوں اور ممکنہ حملوں کو 

سمجھنا؛ ٹیکنالوجی اور ٹولز کی تشخیص کرنا؛ تعمیرات اور ڈیزائن کا مطالعہ کرنا؛ 
شناخت اور اسیس منیجمنٹ کا تجزیہ کرنا؛ اور کرپٹوگرافی اور پبلک کی منیجمٹ 
 +CompTIA Security کی جانچ پڑتال کرنا۔ اس کورس کی کامیاب تکمیل پر طلبا

رسٹیفیکیشن امتحان دینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: طلباء پہلے ہی درج بال رشط کی بنیاد پر ایک CTE تسلسل 
مکمل کر چکے ہوں گے۔ سسٹمز ٹیکنالوجی، ایڈوانسڈ

کورس پیش کرنے والے سکول: 9

سائرب سیکیورٹی سسٹمز ٹیکنالوجی 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طلباء A+ رسٹیفیکیشن امتحانات کی تیاری کرتے ہیں	 

طلباء کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں اور کمپیوٹر سسٹم جمع 
کرنے کا عملی تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ طلباء مختلف آپرریٹنگ سسٹم انسٹال 

کرتے، ترتیب دیتے اور محفوظ کریں گے۔ طلباء کمپیوٹروں کی خرابیوں کو 
دور کریں گے اور پیریفرل اور سسٹم ٹولز کا استعامل کریں گے اور سافٹ ویرئ 

کی تشخیص کریں گے۔ وہ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ اور وسائل کے اشرتاک میں 
مہارت پیدا کرتے ہیں۔ اس کے عالوہ، طلبا کمپیوٹر کے اندرونی اور بیرونی اجزاء 

کے درمیان تعلقات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کورس کی کامیاب تکمیل پر طلباء 
CompTIA A+ رسٹیفیکیشن امتحان دینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور  – سائربسیکورٹی سسٹمز ٹیکنالوجی، 
ایڈوانسڈ

کورس پیش کرنے والے سکول: 8

سائرب سیکیورٹی سسٹمز ٹیکنالوجی، ایڈوانسڈ
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: سائرب سیکیورٹی سسٹمز ٹیکنالوجی

یہ ایڈوانسڈ کورس طلباء کو کمپیوٹر سسٹم، سب سسٹم، اور نیٹ ورک کے 
تصورات میں آپٹیامئزنگ اور ٹربل شوٹنگ کے عمل میں تربیت فراہم کرے گا۔ 
طلباء پھیلتی ہوئی ٹیکنالوجیز، موبائل، کالؤڈ اور ورچوالئزیشن ٹیکنالوجیز کی 

بنیادی سمجھ حاصل کریں گے۔ کورس طلباء کو پوسٹ سیکنڈری تعلیم کے لیئے 
اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کامیاب کیریرئ کے لیئے تیار کرتا ہے۔ 

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور سائربسیکورٹی سسٹمز ٹیکنالوجی

کورس پیش کرنے والے سکول: 4

 I الیکٹرک سٹی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

یہ کورس طلباء کو روزگار کے مخصوص مہارتوں، کام کی جگہ پر تیار رہنے اور 
ہائی سکول گریجویشن کی تکمیل پر صنعتی رسٹیفیکیٹ فراہم کرتا ہے۔ طلباء 

رہائشی، کمرشل، اور صنعتی الیکٹریکل نظاموں کی تنصیب، عمل، بحالی اور 
مرمت کی بنیادی مہارتیں سیکھیں گے۔ وہ بجلی کے اصول، نیشنل الیکٹرک 

کوڈ بک کا جائزہ، کنڈکٹر کا انتخاب اور تنصیب، اور پینل بورڈ، سوئچ بورڈ، اور 
جرنیٹر کے کام کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ طلباء کو اختیار حاصل ہے کہ 
وہ براہ راست روزگار کی دنیا میں قدم رکھیں یا کالج پروگرام، ٹیکنیکل سکول یا 
اپرینٹیشپ پروگرام کے ذریعے اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ دو سال کی ترتیب میں 

الیکٹریکل مکمل کرنے والے طلباء کے پاس یہ موقع بھی ہے کہ وہ صنعتی جانچ 
کے ذریعے کام پر تیاری کی صالحیتوں کا اظہار کریں۔

اس کورس کی کامیاب تکمیل پر، الیکٹرسٹی II ، 2020-21 میں پیش کی جائے گی۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 5

گیم ڈیزائن اور ڈویلپمنٹ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

گیم ڈیزائن آمدنی کے لحاظ سے بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی انڈسٹری ہے اور 
مالزمتوں کے بہت نئے مواقع دے رہی ہے۔ پراجیکٹ کی بنیاد پر اس کورس 
میں طلباء گرافک ڈیزائن، اینیمیشن، آڈیو اور تحریری مہارتوں کے اطالق کے 

ذریعےنئی گیمیں بنائیں گے۔ طلباء مسائل کے حل، تنقیدی سوچ، اور مؤثر رابطے 
کی مہارتوں کو استعامل کرتے ہوئے ٹیموں میں کام کریں گے۔ جو پراجیکٹ 

منیجمنٹ کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے انٹرایکٹو گیمز کا تجزیہ، ڈیزائن، منونہ 
بنائیں گے اور اپنی رائے دیں گے۔ بہت سے صنعتوں جیسے تفریح اور تعلیم کے 

شعبوں میں روزگار کے مواقع تالش کیے جائیں گے۔ 

اس کورس کی کامیاب تکمیل پر، ایڈوانسڈ گیم ڈیزائن، 21-2020 میں پیش کیا 
جائے گی۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 10, 11, 12

I ہیٹنگ، وینٹیلیٹنگ، ائیرکنڈیشنگ، اور ریفریجریشن
کریڈٹ: 2 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طلباء ہیٹنگ، ائیر کنڈیشنگ اور ریفریجیشن کے نظام کی پیشہ وارانہ انسٹال، 
مرمت اور برقرار رکھنا سیکھتے ہیں۔ طلباء پائپوں اور ٹیوبوں کے ساتھ کام کرتے، 

حرارت اور بجلی کے اصولوں کو پڑھتے، ڈک سسٹم نصب کرتے اور APE کے 
اصولوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کورس: ہیٹنگ، وینٹیلیٹنگ، 
II ائیرکنڈیشنگ، اور ریفریجریشن

کورس پیش کرنے والے سکول: 10
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II ہیٹنگ، وینٹیلیٹنگ، ائیرکنڈیشنگ، اور ریفریجریشن
کریڈٹ: 2 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

یہ تدریسی پروگرام طلباء کو ہیٹنگ اور کولنگ نظام کی پیشہ وارانہ انسٹال، 
مرمت اور برقرار رکھنا سکھاتا ہے۔ طلباء نئی ٹیکنالوجیاں، APE کے اصول اور 

کنرسویشن تکنیکیں اور A 10 4 -R سسٹمز دریافت کرتے ہیں۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کورس: ہیٹنگ، وینٹیلیٹنگ، 
I ائیرکنڈیشنگ، اور ریفریجریشن

کورس پیش کرنے والے سکول: 10 

I پلمبنگ
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

پلمنگ I طلباء پلمنگ کوڈ اور خصوصیات کے مطابق، ڈرینج سسٹم اور گرم 
کرنے اور پانی کے پائیپوں کو محفوظ طریقے سے لگانا اور مرمت کرنا سیکھتا 

ہے، پلمنگ کوڈ اور خصوصیات کے مطابق، مارکیٹ کے قابل، جاب سے مخصوص 
مہارتیں، کام کی جگہ کی تیار مہارتیں اور ہائی سکول گریجویشن کے وقت 

انڈسٹری رسٹیفکیشن۔ دو سال کی ترتیب میں پلمبنگ مکمل کرنے والے طلباء کے 
پاس موقع ہے کہ وہ صنعتی جانچ کے ذریعے کام پر تیاری کی صالحیتوں کا اظہار 

کریں۔

II کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کورس -  پلمبنگ CTE

کورس پیش کرنے والے سکول: 2

II پلمبنگ
کریڈٹ: 2 گریڈز: 11-12  

I پیشگی رشائط: پلمبنگ

طلباء پلمنگ کوڈ اور خصوصیات کے مطابق، ڈرینج سسٹم اور گرم کرنے اور پانی 
کے پائیپوں کو محفوظ طریقے سے لگانا اور مرمت کرنا سیکھنا جاری رکھتے ہیں۔ 

دو سال کی ترتیب میں پلمبنگ مکمل کرنے والے طلباء کے پاس موقع ہے کہ وہ 
صنعتی جانچ کے ذریعے کام پر تیاری کی صالحیتوں کا اظہار کریں۔

I کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کورس -  پلمبنگ CTE

کورس پیش کرنے والے سکول: 2

 I ٹی وی پروڈکشن
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-11  

پیشگی رشائط: درخواست کے ذریعے متام طلباء کیلیئے داخلہ

طلبا حقیقی تجربے کے ذریعے میڈیا پروڈیورسوں کی طرح سوچنا اور کام کرنا 
سیکھیں گے۔ طلباء صنعت کے معیاری آالت کو استمعال کرتے ہوئے میڈیا 

پروڈکشن کے عمل کے ساتھ مہارت حاصل کریں گے۔ وہ ٹیلی ویژن اور میڈیا کی 
متنوع اور بڑھتی ہوئی صنعت میں کام اور کیریرئ کی تالش کریں گے اور تفریح 
مہیا کرنے، قائل کرنے، معلومات اور ہدایات دینے کے طور پر میڈیا اور اس کے 

اعامل کے اثرات کو سمجھیں گے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس -  ٹیلی 
III ؛ ٹیلی ویژن پروڈکشنII ویژن پروڈکشن

کورس پیش کرنے والے سکول: 7

 II ٹی وی پروڈکشن
کریڈٹ: 2 گریڈز: 11-12  

I پیشگی رشائط: ٹی وی پروڈکشن

طلبا میڈیا پروڈیورس بنیں گے تاکہ وہ کنسیپشن سے لیکر پروڈکشن تک حقیقی 
دنیا کے پروجیکٹ حاصل کرسکے۔ وہ ایسی لیاقت اور مہارت حاصل کرتے رہیں 

گے جو صنعت کے لئے رضوری ہو تاکہ وہ مختلف ہیشہ وارانہ کردار میں کام 
کرسکے. اس کے عالوہ، طلبا پیشہ وارانہ میڈیا پروڈکشن میں شامل مصنوعی ٹولز 

اور آالت کے ساتھ اپنی قابلیت کو مستحکم کریں گے۔ وہ مابعد سکنڈری اور 
کیریرئ کے مواقع سے متعلق گہری سمجھ پیدا کریں گے اور وہ اپنے ہدف کے 

حصول میں مدد حاصل کرنے کے لئے منصوبہ اور پورٹفولیو تیار کریں گے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس -  ٹیلی 
 III ؛ ٹیلی ویژن پروڈکشنI ویژن پروڈکشن

کورس پیش کرنے والے سکول: 7

ٹیلی ویژن پروڈکشن III - عملی مشق 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

II پیشگی رشائط: ٹی وی پروڈکشن

طلبا میڈیا پروڈکشن سے متعلومات اور قابلیت کا مظاہرہ کریں گے۔ وہ اوریجنل 
پروڈکشن کی تخلیق کرکے میڈیا پروڈیورس کی حیثیت سے کام کریں گے تا کہ وہ 
مقصود ناظرین کے لئے پروگرام تیار کرسکے اور ان کی مارکیٹنگ کرسکے۔ مابعد 
سکنڈری اور کیریرئ کے ہدف کو آگے بڑھانے کے لئے طلبا ایک پروفیشنل ڈیجٹل 

پورٹفولیو تشکیل دیں گے۔ وہ محرتک میڈیا پروڈکشن صنعت کی تحقیق کریں گے 
اور حقیقی دنیا کے تجربات کے لئے مواقع تالش کریں گے )مثال انٹرنشپ، جاب 
شیڈوئنگ(۔ طلبا مابعد سکنڈری مواقع کی تحقیق کریں گے اور کالج اور کیرئر 

دونوں کی کامیابی کے لئے الئحہ عمل تیار کریں گے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس -  ٹیلی 
 II ؛ ٹیلی ویژن پروڈکشنI ویژن پروڈکشن

کورس پیش کرنے والے سکول: 7

 I ویلڈنگ
کریڈٹ: 2 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

متعدد اقسام کی انڈسٹریز میں ویلڈنگ کی رضورت پڑتی ہے، کہیں بھی آالت 
اور پروڈکٹ کی مرمت کرنے، بدلنے کے لئے قابل فیوز میٹیریل اور ہائی ہیٹ 

کی رضورت پڑتی ہے۔ پیشہ وارانہ ویلڈرس کی بہت مانگ ہے اور اسی کے 
مطابق کامئی ہو سکتی ہے۔ ویلڈنگ I کے طلبا ڈائیگرام، بلیوپرنٹ اور تفصیالت 
کے مطابق دھاتی کے اجزاء تیار کرنے اور ان کی ویلڈںگ کرنے کے لئے دستی 

ویلڈنگ، کٹنگ اور الیکٹرک آرک ویلڈنگ کے طریقے استعامل کرتے ہیں۔ طلبا کو 
سیفٹی سے متعلق مشق اور تکنک اور OSHA 10 کارڈ بھی حاصل ہونگے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس -  ویلڈنگ 
 III ؛ ویلڈنگII

کورس پیش کرنے والے سکول: 4
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      کوڈ: 

 II ویلڈنگ
کریڈٹ: 2 گریڈز: 11-12  

I پیشگی رشائط: ویلڈنگ

ہہ کورس طلبا کو ویلڈنگ کے مختلف طریقوں کے ذریعہ اپنا ہرن نکھارنے اور 
سارے پوزیشن میں V-Groove کرنے کے لئے ایڈوانسڈ ویلڈنگ سکھاتا ہے۔ 

طلبا متعلقہ انڈسٹری رسٹیفیکیشن پاس کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ متعدد اقسام 
کی انڈسٹریز میں ویلڈنگ کی رضورت پڑتی ہے، کہیں بھی آالت اور پروڈکٹ تیار 

کرنے، مرمت کرنے، بدلنے کے لئے قابل فیوز میٹیریل اور ہائی ہیٹ کی رضورت 
پڑتی ہے۔ پیشہ وارانہ ویلڈرس کی بہت مانگ ہے اور اسی کے مطابق کامئی ہو 

سکتی ہے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس -  ویلڈنگ 
III ؛ ویلڈنگI

کورس پیش کرنے والے سکول: 4

III ویلڈنگ
کریڈٹ: 2 گریڈ: 12 

II پیشگی رشائط: ویلڈنگ
ویلڈنگ میں یہ کیپ اسٹون کورس انڈسٹری کی ابھرتی ٹیکنالوجی، غیر ملکی 

دھات اور ان کے استعامل کے بارے میں جانکاری فراہم کرتا ہے اور گیس 
ٹنگسٹین ارک ویلڈنگ )GTAW( اور شیلڈیڈ میٹل ارک ویلڈنگ )SMAW( پائپ 

ٹسٹ میں مہارت حاصل کرنا سکھاتا ہے۔ طلبا کو پروڈکشن یا مینوفیکچرنگ 
مراکز میں مالزمت کے لئے انڈسٹری کی متعلقہ سند کے حصول کی تیاری کرائی 

جاتی ہے۔

CTE کے سلسلے: مذکورہ باال کورس اور مندرجہ ذیل کوئی ایک کورس -  ویلڈنگ 
II ؛ ویلڈنگI

کورس پیش کرنے والے سکول: 4
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      کوڈ: 

PWCS کے CTE کورس کورس منرب ہائی سکول 
کریڈٹ

پوسٹ سیکنڈری 
ادارہ پوسٹ سیکنڈری کورس کا نام

پوسٹ 
سیکنڈری 

کورس کا منرب

پوسٹ 
سیکنڈری 
کریڈٹس

I کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز 8542 0.5 NVCC I: CISCO I نیٹ ورک فنڈامینٹل ITN 154 4

کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز 
II

8543 0.5 NVCC CISCO II :راؤٹنگ کا تعارف ITN 155 4

کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ
III آپریشنز

8544 0.5 NVCC
بیسک سوئچنگ اینڈ راؤٹنگ: 

CISCO III
ITN 156 4

کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ
IV آپریشنز

8545 0.5 NVCC CISCO IV :وین ٹیکنالوجیز ITN 157 4

سائرب سیکیورٹی سسٹمز ٹیکنالوجی  8628 1 NVCC

کمپیوٹر ایپلیکیشنز و کنسیپٹ تعارف 
اور        

پرسنل کمپیوٹر ہاڈویرئ اور ٹربل 
شوٹنگ

            ITE 115T
ITN 107

                         3
3

I ]کریمینل جسٹس ]تعزیری انصاف 8702 1 NVCC ال انفورمنٹ کا تعارف ADJ 110 3

II ]کریمینل جسٹس ]تعزیری انصاف 8703 1 NVCC کریمنل جسٹس کا رسوے  ADJ 100 3

I بچپن کی ابتدائی تعلیم اور خدمات 8285 2 NVCC
بچپن کی ابتدائی تعلیم اور پڑھانے 

کا ہرن، موسیقی، اور بچوں کی حرکات 
کا تعارف، 

                        
      CHD 120

CHD 145

                          
                                       3

3

II بچپن کی ابتدائی تعلیم اور خدمات 8286 2 NVCC ECE میں مشاہدہ اور رشکت CHD 165 3

کاروبار کرنے کے ہرن 9093 1 NVCC کاروبار کرنے کے ہرن BUS 116 3

)SL( بزنس اینڈ مینجمنٹ IB IB6135 1 NVCC سامل بزنس منیجمنٹ BUS 165 3

IT فنڈامنٹلس 6670 1 NVCC کمپیوٹر ایپلیکیشنز و کنسیپٹ تعارف         ITE 115T 3

پروگرامنگ یا
IT پروگرامنگ

6640 1 NVCC
کمپیوٹر ایپلیکیشنز و کنسیپٹ تعارف 

اور  سافٹ ویرئ ڈیزائن
             ITE 115T

ITP 100T

                                
                                       3

3

ایڈوانس پروگرامنگ یا
IT پروگرامنگ ایڈوانسڈ

6641 1 NVCC
JAVA پروگرامنگ I اور                

JAVA پروگرامنگ II اور
          ITP 120T

ITP 220
                                 4

4

ڈیزائن، ملٹی میڈیا اور ویب 
ٹیکنالوجیز یا

IT ویب ٹیکنالوجیز
6630 1 NVCC

کمپیوٹر ایپلیکیشنز و کنسیپٹ کا 
تعارف اور  سافٹ ویرئ ویب پیچ 

I ڈیزائن

           ITE 115T
ITD 110

                                 3
3

ایڈوانسڈ ڈیزائن، ملٹی میڈیا، اور ویب 
ٹیکنالوجی یا

IT ویب ٹیکنالوجیز -  ایڈوانس

6631 1 NVCC
ویب پیچ ڈیزائن II اور        

ملٹی میڈیا سافٹ ویرئ
          ITD 210

ITE 170T
                                 3

3

CTE دہرے داخلے کے کورسز برائے 2019-20
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      کوڈ: 

HVAC I
8503 2 NVCC

ائیرکنڈیشنگ، اور ریفریجریشن 
کنٹرول I اور 

ائیرکنڈیشنگ، اور ریفریجریشن I اور 
سٹوڈنٹ ڈیویلپمنٹ

AIR 111                                                              
AIR 121                                                                                                                      

SDV 101T

3                       
4                             
1

HVAC II 8504 2 NVCC

رسکٹ اور کنٹرول I اور 
 II ائیرکنڈیشنگ، اور ریفریجریشن

اور  
ریفریجریشن ریکوری میں عنوانات

         AIR 134
     AIR 122

AIR 195

                      3
                                 4

1

I ویلڈنگ 8672 2 NVCC
ویلڈنگ کا تعارف اور                           

آرک ویلڈنگ اور                        
ویلڈنگ II )الیکٹرک آرک(

                 WEL 120
                        WEL 121

WEL 122

                             2
                              2

3

II ویلڈنگ 8673 2 NVCC
انرٹ گیس ویلڈنگ اور                          

سیمی-آٹومیٹک ویلڈنگ پروسیس
       WEL 130

WEL 160
                                 3

3

III ویلڈنگ 8674 2 NVCC ویلڈنگ ڈرائنگ اور انٹرپریٹیشن WEL 150 3

ورجینیا ٹیچرز فار ٹومارو ]کل کے 
I ]ورجینیا اساتذہ

9062 1
شیننڈو 

یونیورسٹی
ٹیچرز فار ٹومارو ]کل کے اساتذہ[ EDU 201 4

نوٹ: Battlefield ہائی سکول کے طلباء براہ مہربانی دہرے داخلے کیلیئے اپنے کونسلر سے ملیں۔
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      کوڈ: 

  انگریزی کے مطلوبہ کورس کا سلسلہ

انگریزی 9 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 9 

پیشگی رشائط: 8ویں گریڈ کی کامیاب تکمیل

طلبا مخترص کہانی، ڈراما، شاعری، خود نوشت سوانح عمری، سوانح عمری، دیوتاؤ 
کے قصے، وزمیہ، اور غیر افسانوی قصے کے عنارص کا تجزیہ کرتےہیں اور ایک 

آزاد مطالعہ پروگرام تیار کرتے ہیں۔ وہ حکایتی، ادبی، تفسیری، اور تکنیکی 
مضامین تحریر کرتے ہیں۔ ادبی مطالعہ کی ہر یونٹ میں بے حد پیچیدہ نصاب 

شامل ہے جس میں تحریری اور تقریری مواصالت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ گرامر 
کی تعلیم میں شامل ہے جملہ کی ترکیب، استعامل، اور تکنک؛ اور طلبا مختلف 

طریقوں کے ذریعہ فرہنگ میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ معلومات کی رکھ 
رکھاؤ کے طریقے کار کے استعامل کی مہارت کو ریرسچ پیپر کی تخلیق کے لئے 

استعامل کیا جاتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

انگریزی 10 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 10 

پیشگی رشائط: 9ویں گریڈ کی کامیاب تکمیل

طلبا مختلف زمانہ اور ثقافت کے ناول، شعر، مضامین، اداریہ، سائنسی افسانہ، 
غیر افسانوی ادب کا تجزیہ کرتے ہیں۔ طلبا فرہنگ اور زبانی مواصالت کی مہارت 
بھی پیدا کرتے ہیں، معلومات مینجمنٹ طریقہ کار اور مطالعاتی گرامر کا استعامل 

کرتے ہیں۔ گرامر کی تعلیم میں جملہ کی ترکیب، استعامل اور تکنک پر زیادہ 
زور دیا جاتا ہے۔ حکایتی، تفسیری، تجزیاتی، تکنیکی اور تلقینی طرز کی تحریریں 

گرامر اور ادبی مطالعات کی مہارت کو مستحکم کرتی ہیں۔ طلبا بے حد پیچیدہ 
نصوص کے مطالعہ کے لئے الئحہ عمل تیار کرتے ہیں اور ایک دستاویزی پیپر کی 

تکمیل کے ذریعہ تحقیق کی مہارت کا جائزہ لیتے ہیں اور اس میں اضافہ کرتے 
ہیں۔ طلبا ایک آزاد مطالعہ پروگرام تیار کرتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

انگریزی 11 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 11 

پیشگی رشائط: 10ویں گریڈ کی کامیاب تکمیل

طلبا امریکی ادب، تاریخ اور ثقافت کے درمیان تعلقات کا تنقیدی تجزیہ کرتے ہیں 
اور جائزہ لیتے ہیں۔ ادبی موضوعات، تحریک اور اصناف کا تجزیہ، فرہنگ کی 

تخلیق، معلومات مینجمنٹ طریقہ کار، گرامر کا مطالعہ اور زبانی مواصالت کی 
مہارت اس کورس میں شامل ہیں۔ حکایتی، تجزیاتی، تفسیری، تکنیکی اور تلقینی 

تحریریں گرامر اور ادبی مہارت کو مستحکم کرتی ہیں۔ طلبا ایک آزاد مطالعہ 
پروگرام تیار کرتے ہیں۔ گیارہویں گریڈ کے ریرسچ پیپر کی کامیاب تکمیل اس 

کورس کی کامیاب تکمیل کی ایک رشط ہے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

انگریزی 12 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: 11ویں گریڈ کی کامیاب تکمیل

طلبا برطانوی ادب، تاریخ اور ثقافت کے درمیان تعلقات کا تنقیدی تجزیہ کرتے 
ہیں اور جائزہ لیتے ہیں۔ ادبی موضوعات، تحریک اور اصناف کا تجزیہ، فرہنگ 

کی تخلیق، معلومات مینجمنٹ طریقہ کار، گرامر کا مطالعہ اور زبانی مواصالت 
کی مہارت اس کورس میں شامل ہیں۔ حکایتی، تفسیری، تجزیاتی، تکنیکی اور 

تلقینی تحریر کے ذریعہ طلبا گرامر اور ادبی مطالعات سے حاصل کردہ مہارت 
کو مستحکم کرتے ہیں۔ طلبا ایک آزاد مطالعہ پروگرام تیار کرتے ہیں۔ طلبا ایک 

آزاد مطالعہ پروگرام تیار کرتے ہیں۔ طلبا دستاویزی پیپر کی تکمیل کے ذریعہ آزاد 
ریرسچ کی مہارت کی مشق کرتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

  ایڈوانس پلسمنٹ کورس کا سلسلہ

پری-AP انگلش 9 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 9 

پیشگی رشائط: گریڈ 8 کی کامیاب تکمیل اور ایڈوانسڈ مطالعہ میں دلچسپی

طلبا مختلف طرز اور شکل میں جامع مطالعہ اور تحریر کے ذریعہ تنقیدی سوچ 
کی قابلیت سے اس اکسیلریٹیڈ پروگرام میں انگلش 9 کے متام ابجیکٹیو )موضوع( 
کو پورا کرتے ہیں۔ زندگی اور ادب کے درمیان تعلق سے متعلق آگاہی پیدا کرنے 
پر زور دیا جاتا ہے۔ گرامر مطالعہ اور تحریر دونوں سے متعلق پڑھایا جاتا ہے؛ 

فرہنگ کی مہارت یونانی اور الطینی بنیادی وسائل کے گہرے مطالعہ کے ذریعہ 
پیدا کی جاتی ہے؛ زبانی مہارت کی مشق تقریروں، زبانی پریزنٹیشن )ترشیحات(، 
اور اجتامعی کام کی جاتی ہے۔ یہ کورس ان مطالعات کے کثیر املضامین پروگرام 

کا ایک اہم جز ہے جن کا قیام بائیوٹیکنالوجی سنٹر )BIOTECH(، مرکز برائے 
ماحولیات اور قدرتی سائنس )CENS(، مرکز برائے فائن آرٹس اور پرفارمنگ آرٹس 
)CFPA(، مرکز برائے بین االقوامی اسٹڈیز اور زبان )CISL( کے لئے ہوا ہے۔ مزید 

معلومات کے لیے، خصوصی پروگرام کے حصہ میں ان پروگراموں کی وضاحت 
کیلیئے رجوع کریں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

پری-AP انگلش 10 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 10 
پیشگی رشائط: پری-AP 9 کی کامیاب تکمیل یا انگریزی 9 میں ایک گریڈ بی یا 
اس سے بہرت، ایڈوانسڈ مطالعہ میں طالب علم کی دلچسپی، اور استاد/استانی 

کی سفارش

طلبا گریڈ 10 کے متام ابجیکٹیو )موضوع( کو پورا کرنے کے ساتھ اکسیلیریٹیڈ 
پروگرام میں حصہ لیتے ہیں۔ وہ گہرے مطالعہ اور تحریر کے ذریعہ مختلف 
اصناف اور شکل کا تنقیدی تجزیہ کرتے ہیں جن کا اصل مقصد ہے پیچیدگی 
اور تصنع میں اضافہ کے ساتھ توضیحی مہارت کی تخلیق۔ گرامر اور فرہنگ 
کی تعلیم مطالعہ اور تحریری سطح کی حامیت کرتی ہے۔ زبانی اور تحقیقی 

مہارت کے ذریعہ تلفظ اور تاثیر کی تخلیق کی جاتی ہے۔ یہ کورس ان مطالعات 
کے کثیر املضامین پروگرام کا ایک اہم جز ہے جن کا قیام بائیوٹیکنالوجی سنٹر 
)BIOTECH(، مرکز برائے ماحولیات اور قدرتی سائنس )CENS(، مرکز برائے 

انگریزی
گریجوئیشن کی رشائط "عمومی معلومات" کے سیکشن میں مالحظہ کیجیئے۔
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      کوڈ: 

فائن آرٹس اور پرفارمنگ آرٹس )CFPA(، مرکز برائے بین االقوامی اسٹڈیز اور زبان 
)CISL( کے لئے ہوا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، خصوصی پروگرام کے حصہ میں 

ان پروگراموں کی وضاحت کیلیئے رجوع کریں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ایڈوانسڈپلیسمنٹ انگریزی زبان اور کمپوزیشن
کریڈٹ: 1 گریڈ: 11 

پیشگی رشائط: ری-AP انگلش 10 کی کامیاب تکمیل یا انگریزی 10 میں ایک 
گریڈ بی یا اس سے بہرت، ایڈوانسڈ مطالعہ میں طالب علم کی دلچسپی، اور 

استاد/استانی کی سفارش۔

ایڈوانسڈ زبان، ادب، تحریر میں یہ کورس اس طالب علم کے لئے تیار کیا گيا ہے 
جس کو ایڈوانسڈ انگریزی کالس کے چیلینج کی رضورت ہے اور خواہش رکھتا ہے۔ 
طلبا سے امید کی جاتی ہے کہ وہ نصابی گائڈ کے متام انگریزی 11 کارکردگی مظہر 

)پرفارمینس انڈیکیٹر( میں مہارت حاصل کریں اور امریکی ادب کا ایک مطالعہ 
مکمل کریں۔ افسانہ اور شاعری سے متعلق تنقیدی، تجزیاتی، اور تخلیقی تحریر 

کی رضورت ہے۔ مئی میں، طلبا کالج اور / یا کالج کریڈٹ میں ایڈوانسڈ اسٹنڈنگ 
کے لئے اہلیت حاصل کرنے کی خاطر ایک امتحان دیتے ہیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ایڈوانسڈپلیسمنٹ ادب اور کمپوزیشن 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: گریڈ B یا اس سے بہرت کے ساتھ AP انگلش 11 یا انگلش 11 
کی کامیاب تکمیل یا ایڈوانسڈ مطالعہ میں طالب علم کی دلچسپی، اور استاد/

استانی کی سفارش

ایڈوانسڈ پلیسمنٹ انگریزی ادب اور کمپوزیشن ایک سینیر )اعلی( کا کورس ہے 
جو اس طالب علم کے لئے تیار کیا گيا ہے جس کو ایڈوانسڈ انگریزی کالس کے 

چیلینج کی رضورت ہے اور خواہش رکھتا ہے۔ طلبا سے امید کی جاتی ہے کہ 
وہ نصابی گائڈ کے متام انگریزی 12 کارکردگی مظہر )پرفارمینس انڈیکیٹر( میں 

مہارت حاصل کریں اور عاملی ادب کا ایک مطالعہ مکمل کریں۔ تنقیدی، تجزیاتی 
اور تخلیقی تحریر کی رضورت ہوگی۔ طلبا کے کام میں پیش آنے والے مخصوص 

مسائل سے گرامر کے مطالعہ اور اعلی تحریری مہارت کی تخلیق ہوگی۔ مئی میں، 
طلبا کالج اور / یا کالج کریڈٹ میں ایڈوانسڈ اسٹنڈنگ کے لئے اہلیت حاصل کرنے 

کی خاطر ایک امتحان دیتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

]

  کیمرج پروگرام کورس کا سلسلہ

IGCSE انگریزی 9 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 9 

پیشگی رشائط: گریڈ B یا اس سے بہرت کے ساتھ گریڈ 8 کی کامیاب تکمیل اور 
ایڈوانسڈ مطالعہ میں دلچسپی

طلبا زندگی اور ادب کے تجربہ کے درمیان تعلق سے متعلق بیداری پیدا کرنے 
کے لئے مختلف طرح کے ادب کا مطالعہ کرتے ہیں اور گریڈ 9 کے متام ابجیکٹیو 

)موضوع( مکمل کرتے ہیں۔ مختلف مقاصد کے لئے اکرث و بیرش تحریر کے ذریعہ 
طلبا تجزیہ اور تشخیص میں تنقیدی سوچ کی مہارت پیدا کرتے ہیں۔ ترمیم شدہ 

آکسفورڈ بحث و مباحثہ زبانی مہارت کی تخلیق میں مدد کرتا ہے۔ یونانی اور 
الطینی بنیادی وسائل کے مطالعہ کے ذریعہ فرہنگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ متعدد 

آزاد ریرسچ پروچیکٹ، بڑے اور چھوٹے گروپ کی رشکت، مطلوبہ باہری مطالعہ 
اور میڈیا میں تلقینی مطالعہ اس کورس کا حصہ ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

IGCSE انگریزی 10 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 10 

پیشگی رشائط: گریڈ بی یا اس سے بہرت کے ساتھ IGCSE انگلش 9 یا انگلش 9 
کی کامیاب تکمیل یا ایڈوانسڈ مطالعہ میں طالب علم کی دلچسپی، اور استاد/

استانی کی سفارش

طلبا ڈھانچہ سے متعلق عنارص کو سمجھنے اور ورک )کام( اور اس کی ادبی 
روایت کے معنی کے ساتھ ان عنارص کے تعلق کو سمجھنے کے لئے متعدد اصناف 
کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اکرث و بیرش شخصی اور ادبی تحریر کے ذریعہ طلبا حکایتی، 

تفصیلی، تفسیری، تلقینی اور تحقیقی تحریر سے متعلق اعلی قسم کے مضامین 
کا مطالعہ کرتے ہیں۔ طلبا فرہنگ کا اضافہ کرتے ہیں، تنقیدی جائزہ لیتے ہیں 

اور تلقینی اور ذمہ دارانہ تحریر اور تقریر پیش کرتے ہیں اور مؤثر طریقے سے 
ڈرامائی میٹیریل پیش کرتے ہیں۔ اسیسمنٹ )جانچ( میں ایک شامل ہوگا طالب علم 

کا ایک خارجی امتحان۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4 

 )AS( انگریزی زبان اور کمپوزیشن AICE
کریڈٹ: 1 گریڈ: 11 

پیشگی رشائط: گریڈ بی یا اس سے بہرت کے ساتھ IGCSE انگلش 10 یا انگلش 10 
کی کامیاب تکمیل یا ایڈوانسڈ مطالعہ میں طالب علم کی دلچسپی، اور استاد/

استانی کی سفارش

AICE انگریزی زبان اور تحریر ایک ایڈوانسڈ اور تحریری کورس ہے جو انگریزی 
11 کے لئے متام مضامین کی رشط پورا کرتا ہے اور اس کے لئے ایک بین االقوامی 
نصاب کا استعامل کیا جاتا ہے۔ مختلف اصناف، طرز، اور سیاق کے مطالعہ اور 

تحریر پر خصوصی توجہ کے ساتھ طلبا براہ راست تحریری، زبانی توضیحات اور 
گروپ بحث و مباحثہ کے ذریعہ تنقیدی اور تفصیلی تجزیہ کے ساتھ جواب پیش 
کرتے ہیں۔ طلبا خارجی اسیسمنٹ )امتحان( کی کامیاب تکمیل کے ذریعہ ممکنہ 
کالج کے ساتھ ایجوکیشن ڈپلومہ کے ایک ایڈوانسڈ بین االقوامی رسٹیفیکیٹ اور 
ایڈوانسڈ پلیسمنٹ انگریزی زبان اور کمپوزیشن کریڈٹ کی رشائط کو پورا کرتے 

ہیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

 )AS( انگریزی ادب AICE
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 
پیشگی رشائط: گریڈ B یا اس سے بہرت کے ساتھ AICE انگریزی زبان اور تحریر 

یا انگلش 11 کی کامیاب تکمیل یا ایڈوانسڈ مطالعہ میں طالب علم کی دلچسپی، 
اور استاد/استانی کی سفارش

AICE انگریزی ادب کے طلبا انگلش 12 کے متام ابجیکٹیو )مضامین( کی رشائط 
پوری کرنے کے ساتھ ایک اکسیلریٹیڈ، بین االقوامی نصاب پر عمل کرتے ہیں۔ وہ 

مختلف ثقافت اور ادبی دور کے مختلف اقسام کے نصوص کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 
طلبا اپنی منطقی، تنقیدی تجزیہ کی مہارت کا استعامل کرتے ہوئے ادب کے لئے 
ذاتی اور رسمی ادبی دونوں جواب لکھتے ہیں۔ زبانی مہارت کو گروپ میں اور 

انفرادی توضیحات اور بحث و مباحثہ میں ترقی ملتی ہے۔ طلبا خارجی اسیسمنٹ 
)امتحان( کی کامیاب تکمیل کے ذریعہ ممکنہ کالج کے ساتھ ایجوکیشن ڈپلومہ 

کے ایک ایڈوانسڈ بین االقوامی رسٹیفیکیٹ اور ایڈوانسڈ پلیسمنٹ انگریزی زبان 
اور کمپوزیشن کریڈٹ کی رشائط کو پورا کرتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4 
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      کوڈ: 

  AICE انگریزی ادب A لیول 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 
بنیادی رشائط: گریڈ B یا اس سے بہرت کے ساتھ AICE انگریزی زبان اور تحریر یا 

انگلش 11 کی کامیاب تکمیل یا ایڈوانسڈ مطالعہ میں طالب علم کی دلچسپی، 
اور استاد/استانی کی سفارش

AICE انگریزی ادب اے لیول کے طلبا انگلش 12 کے متام ابجیکٹیو )مضامین( کی 
رشائط پوری کرنے کے ساتھ ایک اکسیلریٹیڈ، بین االقوامی نصاب پر عمل کرتے 
ہیں۔ وہ ادب کی تین بنیادی شکلوں میں محتلف نصوص کا مطالعہ کرتے ہیں: 

نرث، شاعری اور ڈرامہ۔ مختلف دور اور ثقافت کے مختلف اقسام کے نصوص پیش 
کئے جاتے ہیں۔ طلبا اپنی مطالعاتی مہارت کو پروان چڑھاتے ہیں اور نصاب کے 
تجزیہ سے متعلق اپنی صالحیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ طرح طرح کے مطالعاتی 

مواد مختلف مصنفین کے کام کو سمجھنے میں طلبا کی مدد کرتے ہیں اور انہیں 
متام اقسام کے ادب کے بارے میں منطقی اور معقولی طور پر بات کرنے کے قابل 
بناتے ہیں۔ طلبا خارجی اسیسمنٹ )امتحان( کی کامیاب تکمیل کے ذریعہ ممکنہ 
کالج کے ساتھ ایجوکیشن کے ایک ایڈوانسڈ بین االقوامی رسٹیفیکیٹ )AICE( کی 

رشائط کو پورا کرتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4 

  IB کورس کے سلسلے

پری-IB ڈپلومہ پروگرام انگریزی 9 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 9 

پیشگی رشائط: گریڈ 8 کی کامیاب تکمیل اور ایڈوانسڈ مطالعہ میں دلچسپی

پری- IBDP انگش 9 طلبا کو انگریزی کالسز کے IB سیکوینس میں داخلہ کی 
منصوبہ بندی کے لئے تیار کرتا ہے۔ طلبا کسی اکسیلریٹیڈ پروگرام میں انگلش 

9 کے متام ابجیکٹیو )مضامین( مکمل کریں گے۔ طلبا گروپ اور انفرادی ریرسچ 
سے پریزینٹیشن )ترشیحات( تخلیق کرکے تقریری مہارت کو پروان چڑھاتے ہیں۔ 

کالس کی تعلیم میں، پیچیدہ نصوب کے مطالعہ اور تجزیہ پر زور دیا جاتا ہے اور 
آزاد مطالعہ کی امیدکی جاتی ہے۔ طلبا متام ترشیحی اسلوب میں لگاتار تحریر 
کے ساتھ گرامر اور فرہنگ کی مہارت پیدا کرتے ہیں۔ تنقیدی تجزیہ کی تخلیق 

اور سوچ اور تحریر میں مدد پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ کورس گلوبل نصاب، حکمت 
عملیوں اور جائزوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

پری-IB ڈپلومہ پروگرام انگریزی 10 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 10 

پیشگی رشائط: پری-IBDP انگلش 9 کی کامیاب تکمیل یا انگریزی 9 میں ایک 
گریڈ B یا اس سے بہرت، ایڈوانسڈ مطالعہ میں طالب علم کی دلچسپی، اور 

استاد/استانی کی سفارش

پری-IBDP انگلش 10، گریڈ 11 اور 12 میں IB انگریزی کورسز میں داخلہ کی 
منصوبہ بندی میں طلبا کو تیار کرتا ہے۔ طلبا گہرے مطالعہ میں چیلجنگ کے 
استعامل سے کسی اکسیلریٹیڈ پروگرام کے ذریعہ انگلش 10 کے متام ابجیکٹیو 

مضامین( مکمل کرتے ہیں۔ گرامر اور فرہنگ کی تعلیم مطالعہ اور تحریری سطح 
کی حامیت کرتی ہے۔ زبانی مہارت کو گروپ میں اور انفرادی توضیحات اور 

بحث و مباحثہ میں ترقی ملتی ہے۔ رسمی تحریروں میں گہرا تجزیہ، تفصیالت 
کی ترشیح اور خیاالت کی توضیحات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ کورس MYP گلوبل 

نصاب، حکمت عملیوں اور جائزوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

 )HL( ادب II انگریزی IB
کریڈٹ: 1 گریڈ: 11 

پیشگی رشائط: پری-IBDP انگلش 10 کی کامیاب تکمیل یا انگریزی 10 میں 
ایک گریڈ B یا اس سے بہرت، ایڈوانسڈ مطالعہ میں طالب علم کی دلچسپی، اور 

استاد/استانی کی سفارش

انگلش 11 کے متام مضامین کی رشائط پوری کرنے کےساتھ طلبا ایک اکسیلریٹیڈ، 
بین االقوامی نصاب پر عمل کرتے ہیں۔ IB انگلش I اس دو سالہ پروگرام کا ایک 

حصہ جس میں طلبا ریاستہائے متحدہ اور دیگر ماملک دونوں کے ادب اور ثقافت 
کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مختلف اصناف اور نصوص کا مطالعہ کرکے طلبا 

زبانی اور تحریری شکل میں مفصلہ اور تنقیدی تجزیہ کی صالحیت پیدا کرتے 
ہیں۔ طلبا ایک ایسا مضمون تیار کرتے ہیں جس کا IB آرگنائزیشن کے ذریعہ 

مکمل جائزہ لیا جاتا ہے اور ایک زبانی پریزنٹیشن )ترشیحات( جس کا اندرونی طور 
پر جائزہ لیا جاتا ہے۔ ان اسیسمنٹ )جائزے( کے عالوہ، طلبا سے امید کی جائے 
گی کہ وہ IB انگریزی II میں اضافی اسیسمنٹ مکمل کریں تا کہ وہ ایک ہائیر 

لیول IB ڈپلومہ یا رسٹیفیکیٹ کی رشائط کو پورا کرسکے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

 )HL( ادب II انگریزی IB
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 
پیشگی رشائط: گریڈ C یا اس سے بہرت گریڈ کے ساتھ IB انگریزی I کی کامیاب 

تکمیل۔

B انگریزی II کے طلبا انگلش 11 کے متام ابجیکٹیو )مضامین( کی رشائط کو پورا 
کرنے کے ساتھ طلبا IB انگریزی I میں رشوع کردہ اکسیلریٹیڈ انٹرنیشنل نصاب کا 
دورسا سال مکمل کرتے ہیں۔ طلبا کسی منطقی، تلقینی سمیت زبانی اور تحریری 

کام کے مستحکم طریقہ میں خیاالت اور مکاملہ کی ساخت میں اپنی مہارت کو 
پروان چڑھاتے ہیں۔ طلبا مفصلہ مطالعہ کے ذریعہ، بالکل واضح اور متعلقہ 

مثالوں کے ساتھ اپنے خیاالت کی حامیت کے ذریعہ بڑے بڑے ادبی مضامین 
کی آزادانہ ادبی تنقید کا عمل انجام دیتے ہیں۔ IB انگریزی I میں مکمل کردہ 

اسیسمنٹ کے عالوہ، داخلی طور پر جانچ کردہ ایک تقریری امتحان اور خارجی 
 IB طور پر مکمل جانچ کردہ دو تحریری امتحان کی کامیاب تکمیل ایک ہائیر لیول

ڈپلومہ یا رسٹیفیکیٹ کی رشائط کو پورا کرتے ہیں اور کالج اور / یا کالج کریڈٹ 
میں ایڈوانسڈ کریڈٹ کے اہل ہو سکتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

 II )SL ( انگریزی IB
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: IB انگلش I کی کامیاب تکمیل یا انگلش 11 میں گریڈ Bیا اس 
سے بہرت، ایڈوانسڈ مطالعہ میں طالب علم کی دلچسپی، اور استاد/استانی کی 

سفارش۔

انگلش IB ،12 انگلش II، اسٹینڈرڈ لیول کی متام رشائط کی تکمیل کے ساتھ، طلبا 
آزاد طریقہ سے، درستگی، روانگی اور رصاحت کے ساتھ اپنے خیاالت کے اظہار 

کرکے ادب کے حصول میں تعلیم کی مزید تیز رفتار طریقہ پر کام کرتے ہیں۔ 
طلبا بڑے ادبی موضوعات پر تبرصہ کی صالحیت پیدا کرتے ہیں اور منطقی اور 
مستحکم انداز مین اپنی تحریر کی ساخت تیار کرتے ہیں۔ داخلی طور پر مکمل 

جانچ کردہ ایک پیپر اور امتحان اور خارجی طور پر جانچ کردہ ایک تقریری امتحان 
کی کامیاب تکمیل ایک اIB ڈپلومہ یا رسٹیفیکیٹ کی رشائط کو پورا کرتے ہیں اور 

کالج اور / یا کالج کریڈٹ میں ایڈوانسڈ کریڈٹ کے اہل ہو سکتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5
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Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

پری-IB ڈپلومہ پروگرام 

سپیچ کمیونیکیشن کا تعارف 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

اسپیچ کمیونیکیشن )فن مواصالت( سے پری- آئی بی ڈی پی متعارف ایک ترتیبی 
پروگرام ہے جس کا مقصد ہے ہر طالب علم ایک مقرر کی حیثیت سے ترقی کرتے 
رہے۔ طلبا گفتگو میں مہارت پیدا کرتے ہیں اور کالم کے فطری عنارص اور کالمی 
مسابقہ )فن مباحثہ( کے زمروں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ طلبا 

زبانی ترشیح کے تخلیقی عمل میں رشکت کرتے ہیں۔ یہ کورس MYP گلوبل 
نصاب، حکمت عملیوں اور جائزوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 2, 5, 6

دہرا داخلہ سپیچ کمیونیکیشن کا تعارف
سپیچ کمیونیکیشن کے تعارف کیلیئے کریڈٹ حاصل کرنے کیلیئے CST 100 اور 

CST 110 دونوں لینے رضوری ہیں۔ 

بہت سے کالج اور یونیورسٹیاں طلباء سے تقاضا کرتی ہیں کہ ڈگری حاصل کرنے 
کیلیئے اورل کمیونیکیشن میں کورس لیں۔ کمیونیکیشن کا تعارف اور پبلک 

سپیکنگ کے اصولوں کا کورس بہت سے سکولوں کی رشائط کو پورا کرتا ہے اور 
طلباء اور ایک اختیاری کریڈٹ بھی دیتا ہے۔

CST 100، عوامی خطاب کے اصولوں اور نظریے کو الگو کرتا ہے اور اس کی تیاری 
اور سپردگی پر بھی زور دیتا ہے۔ طلباء پورا سمسٹر اس چیز کی تیاری پر زور دینے 

میں گزارتے ہیں کہ عوام میں تقریریں کیسے کی جائیں۔

CST 110، کمیونیکیشن کا تعارف، انفرادی، چھوٹے گروپوں اور عوام میں 
کمیونیکیشن کے درجوں پر سپیچ کمیونیکیشن کے اثرات اور ہر لیول پر 

کمیونیکیشن کی مشق پر زور دیتا ہے۔ طلباء اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ 
مختلف صورت حال جیسے انٹرویو، چھوٹے گروپ اور تقریروں میں دورسوں کے 

ساتھ مؤثر طور پر کیسے ابالغ کیا جائے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 10

دہرا داخلہ انگریزی 12
انگریزی 12 کا کریڈٹ حاصل کرنے کیلیئے انگریزی 111 اور انگریزی 112 دونوں 

لینے رضوری ہیں۔

انگریزی 111، کالج کمپوزیشن، موسم خزاں کے سمسٹر کا کورس ہے جو طلباء کو 
کالج لیول کی تحریر نویسی کی مختلف اقسام کی تیاری کیلیئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔  
اس کورس کے تین اہم مقاصد، طلباء کو، تحریر نویسی کے عمل میں، توضیحی اور 

منطقی تحریر نویسی اور تنقیدی سوچ اور تحقیق میں تدریس دینا ہے۔  

انگریزی 112، کالج کمپوزیشن II، موسم بہار کے سمسٹر کا کورس ہے جو طلباء 
کو تنقیدی مضامین اور بحث پر زور دیتے ہوئے کالج لیول کی تحریر نویسی 

کی مختلف اقسام کی تیاری کیلیئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ طلباء انسانی تجرے کی 
عکاسی کرنے والے مختلف ادبی مواد کو پڑھتے، مطالعہ کرتے، تحقیق کرتے اور 

جواب دیں گے۔  اس کورس کے چار اہم مقاصد، طلباء کو، تحریر نویسی کے عمل 
میں، تنقیدی سوچ اور تحریر نویسی، مباحثے اور تحقیق میں تدریس دینا ہے۔  

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 انگریزی کے اختیاری کورسز

 I تخلیقی تحریر نویسی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 12-11 اور 10 اجازت کے ساتھ 

پیشگی رشائط: گریڈ 9 اور گریڈ 10 زبان آرٹس کے اہداف میں کامیاب ماسٹری

طلبا مختلف مضامین، اصناف، تکنیک، مقاصد اور شائقین کے ساتھ تجربہ کے طور 
پر وسیع پیامنے پر تحریر اور نظرثانی کے ذریعہ آواز اور انداز کی تخلیق کرتے 

ہیں اور افسانوی، غیر افسانوی ادب، شاعری، اور ڈرامہ پیش کرتے ہیں۔ طلبا اپنی 
تحریر کو اسکول کے ادبی رسالہ میں اشاعت کے لئے جمع کرتے ہیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

 II تخلیقی تحریر نویسی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: تخلیقی تحریر نویسی I کی کامیاب تکمیل

وہ طلبا جنہوں نے پہلی سطح کی تخلیقی تحریر نگاری مکمل کرلی ہے وہ اپنے 
طرز تحریر کو مزید نکھانے کے لئے تحریر اور نظرثانی میں اپنے مہارت کو پروان 
چڑھاتے ہیں۔ وہ پیشہ ور قلم کاروں کے تحریری طریقہ کار کی تحقیق کرتے ہیں 

اور ادبی رسالہ کی اشاعت کے عمل میں رشکت کرتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12

 I صحافت
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: سابقہ انگریزی کورسز کی کامیاب تکمیل اور استاد کی سفارش

صحافت میں بنیادی مہارت پیدا کرنے کے لئے، طلبا خرب، فیچر، کھیل، اداریہ اور 
دیگر شکل کے صحافتی مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ وہ انٹرویو، مختلف طرح 

کے ریرسچ، قانونی حقوق اور ذمہ داریوں، صفحہ کے ذیزائن، فوٹو گرافی، ڈیسک 
ٹاپ پبلیشنگ اور اشتہار سازی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ ماس میڈیا میں اشاعت 

کے لئے مضامین تحریر کرتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

 II صحافت
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: صحافت I اور صحافتی ٹیچر کی سفارش کی کامیاب تکمیل

طلبا خربوں کی اشاعت کرتے ہیں۔ ایک دورسے کے تعاون کے ساتھ کام کرتے 
ہوئے، طلبا صحافت I میں حاصل کردہ مہارت اور تکنیک کا استعامل کرتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

 III صحافت
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

II پیشگی رشائط: صحافت

طلبا ادارتی قیادت کی معلومات حاصل کرتے ہیں، پیشہ وارانہ مہارت کا شعور 
پیدا کرتے ہیں، ہامرے معارشے میں اخباروں کے کردار سمجھتے ہیں، اور اشاعتی 
اسٹاف کے فعال ممربان کی حیثیت مزید ترقی کرتے ہیں۔ طلبا لیڈر، معلم اور ہم 
مرتبہ ٹیوشن ٹیچر کا کام کرتے ہیں۔ وہ اسٹرنگر یا انٹرنشپ کے عہدے پر پیشہ 

وارانہ پریس میں تحریر لکھ کر کمیونٹی میں اخبار عملہ کی بھی منائندگی کر 
سکتے ہیں اور / یا آس پاس کے مڈل اسکولوں میں ٹیوشن ٹیچر کا کام کر سکتے 

ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12

دہرے داخلے کے کورسز
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Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

فوٹو صحافت – ائیر بک 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

I پیشگی رشائط: ائیر بک سٹاف کے امور کام، صحافت

طلبا ہائی سکول ساالنہ کتاب کی تیاری میں مدد کے دوران اشاعت کے مختلف 
پہلووں کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ طلبا سلسلہ خاکہ کی منصوبہ بندی سے 

لے کر مکمل اشاعت کی تقسیم تک تخلیق کے ہر قدم میں حصہ لیتے ہیں۔ 
کریڈٹ کیلئے یہ کورس ایک سے زائد مرتبہ  لیا جا سکتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

سپیچ کمیونیکیشن سے تعارف 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طلبا گفتگو میں مہارت پیدا کرتے ہیں اور کالم کے فطری عنارص اور کالمی مسابقہ 
)فن مباحثہ( کے زمروں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ طلبا زبانی 

ترشیح کے تخلیقی عمل میں رشکت کرتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 6، 9، 8 کے عالوہ متام

سپیچ کمیونیکیشن میں بہرتی 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: سپیچ کمیونیکیشن سے تعارف

طلبا فن مواصالت کے تعارف میں حاصل کردہ تقریری مہارت کو مستحکم کرتے 
ہیں، نکھارتے ہیں اور وسیع کرتے ہیں۔ وہ فن مباحثہ، اسٹوڈنٹ کانگریس، 

Lincoln Douglas، اور پالیسی بحث جیسے اسکولی مسابقات میں حصہ لینے کے 
لئے اپنی صالحیت پروان چڑھاتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 

کثیر ثقافتی ادب میں بین االقوامی رابطہ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: استاد کی سفارش

کثیر ثقافتی ادب میں بین االقوامی ربط ایک جونیر/سینیر تربیتی کورس ہے جس 
کا مقصد ہے طلبا کو منائندہ ادب، خارجی دورہ، اسپیکر اور پروجیکٹ کے مطالعہ 
کے ذریعہ امریکی ثقافت کے اندر مختلف نسلی گروپوں کے طرز زندگی، ثقافت، 

روایت اور تجربات سے روشناس کرانا۔ طلبا ذاتی تجربات کے حصول، مباحثوں، اور 
ترشیحات کے ذریعہ کثیر ثقافتی ادب سے متعلق اپنی سمجھ بڑھاتے ہیں تا کہ وہ 

امریکہ کے متنوع اور بدلتے معارشہ سے متعلق اپنی سمجھ میں اضافہ کرسکے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 7 اور 10

 PSAT – SAT زبانی-ریاضی
تیاری کی کالس 

کریڈٹ: 0.5 گریڈز: 10-12  
پیشگی رشائط: انگلش 9، الجربا 1 اور جیومیٹری

طلبا ایسی قابلیت کا مطالعہ کرتے ہیں اور مشق کرتے ہیں جو PSAT/SAT ٹیسٹ 
بہرت کرنے کے لئے رضوری ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول 4

مطالعہ میں بہرتی 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: گریڈ لیول سے دو یا چار سال نیچے مطالعے والے طلبا

طلبا بنیادی پڑھائی اور اسٹڈی کی مہارت پیدا کرتے ہیں اور مستحکم کرتے ہیں۔ 
وہ مضامین کی پڑھائی )مطالعہ( میں استعامل ہونے والی تکنیک کی معلومات 

حاصل کرتے ہیں اور الفاظ کا تجزیہ اور سمجھ کی قابلیت پیدا کرتے ہیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 9 کے عالوہ متام

انگریزی 9 سیمینار 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 9 

پیشگی رشائط: SOL زبان آرٹس اسکور کی بنیاد پر تفویض کردہ

وہ طلبا جنہوں نے 8 ویں گریڈ کے زبان آرٹس SOL پاس نہیں کیا یا پڑھائی میں 
گریڈ لیول سے دو یا دو سے زیادہ سال پیچھے ہیں ان کے لئے اس تدارکی پروگرام 
میں حصہ لینا رضوری ہے جو انگلش 9 کی جگہ نہیں لے سکتا۔ طلبا پڑھائی کی 
سمجھ سے متعلق الئحہ عمل اور کسی چھوٹے کالس سیٹنگ کے تحریری حلقہ 
میں پوری لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ موسم خزاں میں 8 ویں گریڈ SOLs کو 

دوبارہ لینے کا ایک موقع دیا جاتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 

 فائن و پرفارمنگ آرٹس تخلیقی 
 تحریر نویسی کا پروگرام

تخلیقی تحریر نویسی
جن طلباء کو فائن اور پرفارمنگ آرٹس کی تخلیقی تحریری پروگرام کیلیئے منتخب 

کیا جاتا ہے وہ اپنے سفر کا آغاز تخلیقی تحریری ایکسپلوریشن کورس کے ساتھ 

کرتے ہیں جو انہیں مستقبل کی گہرے مطالعے کیلیئے صنفوں کا تعارف فراہم 
کرنے کی تحریری تکنکوں سے متعارف کراتا ہے۔ پھر طلباء اپنی مرضی کے دو 

ایڈوانس صنفی فوکس کے کورس لیتا ہے جو ایڈوانس تخلیقی تحریری سینیرئ 

ورکشاپ اور سیمینار کورس کے ابتدائی کورس کا کام دیتے ہیں۔ 

متام APFC کورس اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں جو ان کی کرافٹ میں جاری 
رہنے والی مدد کرتے ہیں، ان کے کام کو ظاہر کرنے کیلیئے مختلف پلیٹ فارم کی 
سہولیات تک رسائی فراہم کرتے ہیں۔ کورس ورک کرافٹ، عمل اور فکشن، شاعری، 

سکرپٹ کی تحریر اور تخلیقی غیر افسانوی کے اندر بڑی روایات پر توجہ دیتا 
ہے۔ اساتذہ طلباء مختلف تحریری تجربات میں مرصوف کرتے ہیں جیسے: کالس، 

ورکشاپ، کانفرنس، مطالعہ اور دیگر آرٹسٹوں اور حصوں کےساتھ تعاون۔ ان 
کورسوں میں ترجیحی داخلہ APFC کے تخلیقی تحریری طلباء کو دیا جاتا ہے اور 
باقی طلباء کو جگہ ہونے کی صورت میں اپنے اپنے کیس کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ 

تخلیقی تحریر نویسی کا مطالعہ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طلبا مختلف اقسام کے اصناف  میں پڑھتے، تجزیہ کرتے اور لکھتے ہیں، دیگر 
مصنفوں کے ساتھ سیکھتے اور تعاون کرتے ہیں جب وہ تحریری تکنیکیں سیکھتے 
ہیں اور افسانے، تخلیقی  غیر افسانوی، شاعری اور سکرپٹ کی لکھائی میں اچھے 

طریقے سے نشوومنا حاصل کرتے ہیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 12
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      کوڈ: 

ایڈوانس صنف پر توجہ - سکرپٹ کی تحریر اور تخلیقی غیر افسانہ
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: تخلیقی تحریر نویسی کی تحقیق میں C یا بہرت گریڈ    

طلبا مختلف اقسام کے اصناف  میں پڑھتے، تجزیہ کرتے اور لکھتے ہیں، دیگر 
مصنفوں کے ساتھ سیکھتے اور تعاون کرتے ہیں جب وہ تحریری تکنیکیں سیکھتے 
ہیں اور افسانے، تخلیقی  غیر افسانوی، شاعری اور سکرپٹ کی لکھائی میں اچھے 

طریقے سے نشوومنا حاصل کرتے ہیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 12

ایڈوانس صنف پر توجہ - شاعری اور افسانہ
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: تخلیقی تحریر نویسی کی تحقیق میں C یا بہرت گریڈ   

طلباء شاعرانہ آالت کا جائزہ لیں گے اور کالسک اور معارص شاعروں پر اپنے 
مطالعے کو بڑھائیں گے؛ شاعرانہ تحریروں پر پڑھائی کریں گے، جانچ کریں گے 
اورمظامین کو کرافٹ کرنے کیلیئے جواب دیں گے۔ حسی منظر کشی اور متثیلی 

زبان کی نشوومنا کیلیئے پر توجہ دینے کیلیئے اصل کام لکھیں گے؛ بہت سی 
شاعرانہ اقسام پر لکھیں اور پڑھیں گے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 12

 ایڈوانس صنف پر توجہ - اشاعت کیلیئے تخلیقی تحریر 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: تخلیقی تحریر نویسی کی تحقیق میں C یا بہرت گریڈ         

طلباء ادب کے میگزین اور اشاعات کی پروڈکشن میں حصہ ڈالیں گے جس میں 
گرافک آرٹ، مارکٹنگ اور بزنس منجیمنٹ شامل ہے۔ ترجیحی داخلہ CFPA کے 
تخلیقی تحریر کے طلباء کو دیا جائے گا۔ اس کورس کو کریڈٹ کیلیئے دہرایا جا 
سکتا ہے۔ دیگر شعبوں کے CFPA طلباء کورس کے استاد کی خاص اجازت سے 

پیشگی رشائط ختم کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 12

ایڈوانس تخلیقی تحریر نویسی کی ورکشاپ اور سیمینار
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: الزمی طور پر CFPA پروگرام میں داخل ہو، تخلیقی تحریر نویسی 
کی تحقیق میں "C" یا بہرت گریڈ، اور دورسے دو ایڈوانس صنفی فوکس کے 

کورسوں میں "Cs" یا بہرت گریڈ۔       

اس کیٹ سٹون کورس میں، ایڈوانسڈ تخلیقی تحریر نویسی کے طلباء ایک استاد 
کی رہنامئی میں اپنی مرضی کی تحریر، اپنی مرضی کی صنف پر کام کریں گے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 12
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Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

 

تعلیمی مقاصد کیلیئے انگریزی
کریڈٹ: 1 گریڈ: 9 

اس اختیاری زبان کی ترقی کا کورس ابھرتی ہوئی خواندگی کو فروغ دیتا ہے اور اس کے 
ساتھ ساتھ انگریزی 9 کے فنون زبان کے معیار  کے علم اور مہارتوں کی تعمیر کرتا ہے۔ 

طلباء خواندگی کی رضوری بنیادہوں کیلیئے بامقصد پڑھائی، لکھائی، بولنے اور سننے کے 
کاموں کیلیئے انگریزی کو استمعال کرتے ہیں۔ اس کورس میں داخل ہونے والے طلباء عام 

 ELD طور پر اگلے سال انگریزی 9 لیتے ہیں۔ نوٹ: انگریزی کے 1 کریڈٹ کیلیئے ایک
کورس استمعال ہو سکتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

  )ELD( انگریزی 9 کیلیئے انگریزی زبان میں بہرتی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-10  

یہ اختیاری کورس WIDA ELD کے فنون زبان کے معیار اور ورجینیا کے انگریزی 9 کے 
سیکھنے کے معیارات سے مطابقت رکھتا ہے۔ کورس کے اجزا انگریزی 9 کی تدریس کے 

یونٹس سے مطابقت رکھتے ہیں۔ طلباء لسانی طور پر مناسب نصاب کے ساتھ مختلف 
ادبی اصناف کا مطالعہ کرتے ہیں اور داستانی، ترشیحی اور قائلی تحریر نویسی میں 

مشغول ہوتے ہیں۔ روانی پر زور کے ساتھ بڑھتی ہوئی انگریزی کی نشوومنا پر زور دیا جاتا 
ہے جب طلباء تعلیمی مقاصد کیلیئے انگریزی پڑھتے اور انگریزی میں جواب دیتے ہیں۔ 
 SI اس کورس میں داخل طلباء عام طور پر انگریزی 9 کے ساتھ ہی اسے لیتے ہیں جن کا

]شیلٹرڈ انسٹرکشن[ کا عنوان نہیں ملتا، یا یہ پہلے انگری 9 میں داخلہ لے جب کہ وہ بعد 
میں انگریزی 9، 10، 11 کے سلسلے کو پورا کرے۔ نوٹ: انگریزی کے 1 کریڈٹ کیلیئے 

ایک ELD کورس استمعال ہو سکتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 )ELD( انگریزی 10 کیلیئے انگریزی زبان میں بہرتی
کریڈٹ: 1    گریڈز: 9-11  

یہ کورس WIDA ELD کے فنون زبان کے معیار اور ورجینیا کے انگریزی 10 کے سیکھنے 
کے معیارات سے مطابقت رکھتا ہے۔ کورس کے اجزا انگریزی 10 کی تدریس کے یونٹس 
سے مطابقت رکھتے ہیں۔ طلباء ادب اور غیر افسانوی مواد کو پڑھئیے اور تجزیہ کرتے، 
مصنفین کی ان مختلف شکلوں، اور تکنیکوں کی خصوصیت کی تالش کرتے ہیں جو وہ 

اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کیلیئے استعامل کرتے ہیں۔ طلباء لکھنے کے عمل کی پیروی 
کرتے ہیں )پہلے سے لکھنا، ڈرافٹ، دہرانا، شا ئع کرنا( یہ کورس انگریزی 10 کورس کے ساتھ 
ہی پیش کیا جاتا ہے جو ایک اختیار ہے اور یہ SI عنوان کے ساتھ نہیں ہے۔ نوٹ: انگریزی 

کے 1 کریڈٹ کیلیئے ایک ELD کورس استمعال ہو سکتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 کے عالوہ متام

 )ELD( انگریزی 11 کیلیئے انگریزی زبان میں بہرتی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

یہ کورس WIDA ELD کے فنون زبان کے معیار اور ورجینیا کے انگریزی 11 کے سیکھنے 
کے معیارات سے مطابقت رکھتا ہے۔ کورس کے اجزا انگریزی 11 کی تدریس کے یونٹس 

سے مطابقت رکھتے ہیں۔ طلباء مختلف اقسام کے اصناف اور انداز میں مشغول ہوتے 
ہوئے پڑھنے، لکھنے ، تحقیق اور لسانی مہارتوں کو بہرت بناتے ہیں۔ طلباء تدریسی 

خواندگی کو بڑھاتے اور تعلیمی جوابات کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے زبانی اور تحریر 
نویسی کے ایک فن کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ کورس ایک اختیار کے طور پر انگریزی 

11 کورس کے ساتھ ہی پیش کیا جاتا ہے  اور یہ SI عنوان کے ساتھ نہیں ہے۔ نوٹ: 
انگریزی کے 1 کریڈٹ کیلیئے ایک ELD کورس استمعال ہو سکتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 کے عالوہ متام

الجربا کیلیئے تیاری 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 9 

یہ کورس تعلیمی خواندگی کو بہرت بناتے ہوئے طلباء کو اگلے سال میں ان کی ترقی 
 WIDA میں داخلے کیلیئے تیار کرتا ہے۔ ریاضی زبان کیلیئے I کے ساتھ الجربا

ELD کے معیار ورجینیا کے ریاضی کے تعلیمی معیارات کی معاونت کرتے ہیں۔ 
طلباء منرب، منرب کے احساس، تعداد، تخمینہ، منونہ اور الجربا پر توجہ دیتے ہیں۔ اس 
کورس کی کامیاب تکمیل پر ایک اختیاری کریڈٹ ملتا ہے۔ عام طور پر طلباء اگلے 

سال الجربا کا سلسلہ لیتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 5, 7, 8, 9, 11

عاملی تاریخ کا رسوے
کریڈٹ: 1 گریڈ: 9 

یہ کورس عاملی تاریخ I میں داخلے کی تیاری کیلیئے عاملی تاریخ میں تعلیمی 
خواندگی کو فروغ دیتا ہے۔ تاریخ اور سامجی علوم کے ورجینیا کے معیارات تعلیم 

کیلیئے WIDA ELD کے معیار سامجی علوم کی زبان کی معاونت کرتے ہیں۔  
طلباء مستند غیر افسانوی مواد کو پڑھئیے ہیں اور زبانی اور تحریری دونوں طور 

سے اپنی سمجھ کو بانٹتے ہیں جس میں ملبے جواب اور پیراگراف کے جواب شامل 
ہیں۔ اس کورس کی کامیاب تکمیل پر ایک اختیاری کریڈٹ ملتا ہے جو عام طور پر 

ELD خطاب رکھتا ہے۔ اس کورس میں داخل ہونے والے طلباء جو انگریزی زبان کی 
مہارت کے لیول I میں ہیں وہ عام طور پر عاملی تاریخ اگلے سال لیتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: دستیابی کیلیئے کونسلر سے رجوع کیجیئے

انگریزی سیکھنے والے کی نشوومنا )ELD( اور 
 )SI( ]شیلٹرڈ تدریسی ]ایک ہی وقت میں مختلف

کورسز

انگریزی سیکھنے والوں )EL( کیلیئے  پروگرامز
گریجوئیشن کی رشائط "عمومی معلومات" کے سیکشن میں مالحظہ کیجیئے۔
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عمومی سائنس
کریڈٹ: 1 گریڈ: 9 

یہ کورس تعلیمی خواندگی کو بہرت بناتے ہوئے طلباء کو زمینی سائنس اور حیاتیات میں 
داخلے کیلیئے تیار کرتا ہے۔ ایک سمسٹر زمینی سائنس کے عنوانات کو پڑھانے کیلیئے 
وقف کیا جاتا ہے اور ایک سمسٹر حیاتیات کے عنوانات کو پڑھانے کیلیئے۔ سائنس کی 

زبان کیلیئے WIDA ELD کے معیار ورجینیا کے سائنس کے تعلیمی معیارات کی معاونت 
کرتے ہیں۔ کورس میں غیر افسانوی پڑھائی اور سائنسی تحریر نویسی شامل ہیں۔ اس 

کورس کی کامیاب تکمیل پر ایک اختیاری کریڈٹ ملتا ہے۔ طلباء عام طور پر پر اگلے سال 
یا تو حیاتیات یا زمینی سائنس میں داخلہ لیتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 6, 8, 9, 12

سیکھنے والوں کی رینج کیلیئے تعلیمی خواندگی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-11  

یہ کورس ان طلباء کیلیئے ڈیزائن کیا گیا ہے جو فنون زبان، ریاضی، سائنس، اور سامجی 
علوم میں خواندگی کی مہارتوں کو استعامل کرنے کیلیئے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تعلیمی 

ذخیرہ الفاظ کا مطالعہ، معنی کے اظہار کیلیئے واضح الفاظ کے انتخاب کی افہام و تفہیم 
کو بڑھاتا ہے۔ طلباء بیان کی گئی اور معلوماتی مواد کی خصوصیات کو سیکھتے ہیں 

تاکہ پڑھنے کی فہم کو بڑھایا جائے اور مختلف اقسام کے تحریوں کا جواب دیا جا سکے 
جیسے روایات، مضامین، آرٹیکل اور رپورٹس۔ مہارت کی تعمیر کے اس کورس کی کامیاب 

تکمیل پر ایک اختیاری کریڈٹ ملتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: دستیابی کیلیئے کونسلر سے رجوع کیجیئے

ELD یا SI ایک کریڈٹ پیش کرتا ہے

ELD یا SI انگریزی 9                                                        

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ELD یا SI انگریزی 10                                                         

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

ELD یا SI انگریزی 11                                                         

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

ELD یا SI زمینی سائنس                                                          

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12

ELD یا SI حیاتیات                                                          

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12

ELD یا SI علم فلکیات                                                          

کورس پیش کرنے والے سکول: 2

ELD یا SI کیمیا                                                          

کورس پیش کرنے والے سکول: 2

ELD یا SI ارضیات                                                         

کورس پیش کرنے والے سکول: 7

                                                          I عاملی تاریخ SI یا ELD

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

                                                          II عاملی تاریخ SI یا ELD

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 6, 10, 12

ELD یا SI یو ایس/ورجینیا کی تاریخ                                                          

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11

ELD یا SI گورمننٹ                                                          

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12

ELD یا SI الجربا I حّصہ 1                                                         

 کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12

ELD یا SI الجربا I حّصہ 2                                                          

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 5, 6, 9, 10

                                                           I الجربا SI یا ELD

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12

ELD یا SI جیومیٹری                                                          

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 4, 6, 9, 10

ELD یا SI کمپیوٹر ایپلیکیشن – رصف لیول 1 پر برائے EL طلباء کورس پیش کرنے والے 
سکول: 5, 8, 10

)AFDA( الجربا، فنکشن اور شامریاتی تجزیہ
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فنون اینڈ پرفارمنگ آرٹس
ڈانس، میوزک، تھیٹر اینڈ ویژوئل آرٹس

گریجوئیشن کی رشائط "عمومی معلومات" کے سیکشن میں مالحظہ کیجیئے۔

  ڈانس کے اختیاری کورس کا سلسلہ 

رقص I - رقص کے بنیادی اصول 
کریڈٹ: ایک سال میں 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

رقص کے بنیادی اصول طلباء کو رقص کی تکنیکوں اور سٹائل؛ رقص کی تاریخ اور 
ثقافتی پس منظر؛ تجزیہ، تشخیص، اور تنقید؛ اور جاملیات سے متعارف کراتا ہے۔ 

طلباء رقص کی کارکردگی کے اظہار کیلیئے رضوری تکنیکی اور فنکارانہ مہارتوں کو 
سیکھیں گے اور جسم کی ایک آلے کے طور پر محفوظ تربیت اور دیکھ بھال کریں 
گے۔ وہ تاریخ، ثقافت اور فن کی دیگر اقسام کے تناظر میں رقص کی سمجھ بوجھ، 
اور انسانی اظہار کیلیئے رقص کے کردار کو ایک گاڑی کے طور پر اظہار کریں گے۔ 

طلباء رقص کے کام بشمول معارشے پر اس کے اثرات کی تشخیص کیلیئے مشاہداتی 
اور تنقیدی سوچ کی مہارتوں کو بہرت بنائیں گے، اور رقص کیلیئے پوری زندگی کو 

رساہیں گے، ایک تعلیم یافتہ، مہذب معارشے کے الزمی جزو کے طور پر۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 6 اور 9

رقص II - رقص اور تخلیقی عمل 
کریڈٹ: ایک سال میں 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: رقص I کی تکمیل

رقص اور تخلیقی عمل رقص کے طلباء کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ رقص I یا اس 
کے مساوی گزشتہ تربیت میں سیکھی اور حاصل کی گئی مہارتوں کے تصورات کی 

بنیاد پر ان کو ضم کرے اور بڑھائے۔ طلباء رقص کی تکنیکوں کے ذریعے، اپنی 
جسامنی مہارتوں کو بڑھاتے ہوئے اضافی کارکردگی اور پیداواری مہارتیں بڑھاتے 

ہیں۔ رقص کی برجستگی اور ترکیب کا مطالعہ طلباء کی تخلیقی اور کوریوگرافک 
دستکاری کو بڑھاتی ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 6 اور 9

CFPA رقص I کمپنی 
کریڈٹ: ایک سال میں 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: مرکز برائے فائن اور پرفارمنگ آرٹس کی منظوری یا پروگرام 
کوآرڈینیٹر کی سفارش

"کمپنی" کے مواد طلبا کو فنون ڈانس کا ایک رسوے فراہم کرنے کے لئے ڈیزائن کیا 
گیا ہے۔ طلبا بیلیٹ، جدید ڈانس، اور جازڈانس کی تکنیک کے بارے میں مطالعہ 
کریں گے۔ طلبا کو ڈانس کے اصطالح، کوریوگرافی کے مفہوم اور ڈانس کی تاريخ 
سے بھی متعارف کرایا جائے گا۔ طلبا ہرن کے مظاہرے کی مہارت بھی پیدا کریں 

گے، تنقید اور تجزیہ کریں گے اور اپنا ڈانس پورٹ فولیو تیار کرنا رشوع کریں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 12

CFPA رقص II کارپس 
کریڈٹ: ایک سال میں 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: پروگرام کوآرڈینیٹر کی سفارش

"کورپس" کے مواد کمپنی سطح کے کالس سے تصورات اور مہارت کو یک جا کرنے 
اور مستحکم کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گيا ہے۔ طلبا ڈانس تکنیک کے ڈسپلن اسٹڈی 

کے ذریعہ اپنی جسامنی مہارت کے دائرہ کو بڑھاتے ہیں۔ طلبا ہرن کے مظاہرہ 
اور پروڈکشن مہارت بھی پیدا کرتے ہیں۔ طلبا ڈانس کی تاریخ اور معارشے میں 
اس کی حصہ داری کے بارے میں مزید مطالعہ کرکے ڈانس کے متعلق اپنی قدر 

شناسی میں لگاتار اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ طلبا کو اس تنوع سے بھی متعارف کرایا 
جاتا ہے جو فن کی شکل اور ان کی ذاتی ذوق جامل میں موجود ہے۔ طلبا اپنا 

ڈانس پورٹ فولیو تیار کرتے رہتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 12

CFPA رقص III طائفہ 
کریڈٹ: ایک سال میں 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: پروگرام کوآرڈینیٹر کی سفارش

"طائفہ" کا مواد جسامنی ہمواری اور مطالعہ کردہ ہر ڈانس اسٹائل کے مخصوص 
ڈانس طرز کے تکنیکی عمل کو بہرت بنانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ طلبا ڈانس 
کمپوزیشن کے لئے رضوری تصورات کی بنیادی سمجھ پیدا کریں گے۔ طلبا ڈانس 

کے جسامنی اور حرکی عنارص، جسامنی رضر کی روک تھام اور غذایئت کی تحقیق 
بھی کریں گے۔ یہ کورس طلبا کو ڈانس پروڈکشن کے مختلف عنارص؛ روشنی، آواز 

اور دیگر تکنیکی مہارت سے روشناس کرائے گا۔ طلبا اپنا ڈانس پورٹ فولیو تیار 
کرتے رہتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 12

CFPA ڈانس  IV آرٹسٹ 
کریڈٹ: ایک سال میں 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: پروگرام کوآرڈینیٹر کی سفارش

"ماسٹر" کا مواد جسامنی ہمواری اور مطالعہ کردہ ہر ڈانس اسٹائل کے مخصوص 
ڈانس طرز کے تکنیکی عمل کو بہرت بنانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ طلبا ڈانس 

کمپوزیشن میں استعامل کردہ تصورات کا مطالعہ کریں گے اور نفاذ کریں گے اور 
ڈانس کے جسامنی اور حرکی پہلووں کے بارے میں معلومات اور سمجھ پیدا کریں 
گے۔ طلباء ڈانس کی تاریخ کے مسلسل مطالعہ میں 21 صدی میں ڈانس پر اس کے 

اثر اور تعلق کا مطالعہ کا جائے گا۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 12

CFPA ڈانس کمپوزیشن اور فن کا مظاہرہ 
کریڈٹ: ایک سال میں 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: طلبا کا اوڈیشن رضوری ہے

طلبا کو حرکت کی دریافت کے عمل سے متعارف کرایا جائے گا اور وہ حرکتوں کے 
سلسلہ کی تخلیق کے لئے مہارت پیدا کریں گے۔ طلبا مختلف کوریوگرافی طرز کا 
بھی مطالعہ کریں گے اور کالس کے لئے اوریجنل کوریوگراف کردہ پروجیکٹ پیش 

کریں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 12
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   میوزک کے اختیاری کورس کا سلسلہ

کالس پیانو – گٹار
کالس پیانو 

گٹار 
کریڈٹ: 0.5 یا 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں 

وہ طلبا موسقی کے رضوری اور بنیادی اصول سیکھائے جائيں گے جو کہ ان آالت کو 
صحیح طریقہ سے چالنے کے لئے رضوری ہیں۔ اسکیل، موسیقی کے اصطالح، علم 
حرکیات، تکنیک، لے، اور برجستگی پر زیادہ زور دیا جائے گا۔ سبھی طلبا ابتدائی 
سطح کی تکنیک اور جامعتی مہارت کی معلومات حاصل کریں گے جو کہ ہرن کے 

مظاہرہ کے لئے رضوری ہے۔ گیٹار کے کالس میں داخلہ لینے والے طلبا کے لئے 
اپنی نصابی کتاب اور اکوسٹک )بغیر بجلی واال( گٹار النا رضوری ہوگا۔ پیانو کے طلبا 

کے لئے اپنی نصابی کتاب اور ہیڈ فون النا رضوری ہوگا۔ ہرن کے مظاہرے کے کچھ 
محدود مواقع اس کالس میں فراہم کئے جا سکتے ہیں۔ کریڈٹ کیلئے یہ کورس ایک 

سے زائد مرتبہ  لیے جا سکتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2، 4، 5، 12 )3، 4، 5، 11 رصف گٹار(، 6، 7، 10

میوزک تھیوری
II اور I میوزک تھیوری

کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  
پیشگی رشائط: میوزک تھیوری I – موسیقی مہارت ہو اور موسیقی کے مطالعہ 

کی صالحیت ہو اور استاد/استانی کی سفارش؛
میوزک تھیوری II – میوزک تھیوری I کی کامیاب تکمیل اور استاد/استانی کی 

سفارش 

موسیقی تھیوری ایک ایسا کورس ہے جو ان طلبا کے لئے تیار کیا گيا ہے جو موسیقی 
کے بنیادی اصول کے گہری مطالعہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پارٹ رائٹنگ، کی 

بورڈ ہارمونی، ترنم اور تال کی امال، اور دیگر سامعتی تربیت کی مہارت اس کالس 
میں پیدا ہوگی۔ طلبا موسیقی کمپوزیشن، ٹرانسپوزیشن، برجستگي اور ارینجنگ 

میں متعلقہ مہارت پیدا کریں گے۔ انفرادی موسیقی دلچسپی سے متعلق آزاد تعلیم 
کے حصول کے لئے ہر طالب علم کی حوصلہ افزا ئی کی جائے گی۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 2, 3, 4, 7, 10

میوزک کی تاریخ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

موسیقی تھیوری ایک ایسا کورس ہے جو ان طلباء کیلیئے ڈیزائن کیا گیا ہے جو موسیقی 
کی بنیادی اصولوں میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس جامعت میں کسی حد تک لکھنا، 
کی بورڈ کی ہارمنی، میلوڈک اور ردہم کی نوٹس لینا شامل ہیں۔ اس کی رشوعات آج کے 

موسیقی سے ہوگی اور اس معلومات سے ہوگی کہ کیسے اور کیوں یہ موجودہ حالت کی 
طرف میں پیش رفت کیا۔ ممکنہ حد تک، موسیقی تاریخ کے حصول کے لئے ایک کثیر 

تقافتی طریقہ پر زور دیا جائے گی۔ کریڈٹ کے لئے اس کالس کو رصف ایک ہی بار لیا جا 
سکتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 4

میوزک ٹیکنالوجی 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: ایک ہائی سکول موسیقی کا کورس، یا معلم کی اجازت

یہ کورس ہارڈویرئ اور موسیقی نوشن سافٹ ویرئ کے ذریعہ موسیقی کمپوزیشن 
کی سمجھ پیدا کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ طلبا ایسی قابلیت بھی پیدا کریں گے 

جو تخلیقی اور ٹیکنیکل اکسپریشن میں ان کی مدد کریں گی۔ پورے کورس میں 
کمپوزیشن کا ایک پورٹ فولیو، مختلف طرز اور کمپوزیشن حاالت کے منائندگی 

کرنے والے ارینجمنٹ اور ریکارڈنگ تیار کی جائے گی۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 12

ایڈوانس میوزک ٹیکنالوجی 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: موسیقی ٹیکنالوجی یا معلم کی اجازت

ایڈوانسڈ موسیقی ٹیکنالوجی کورس ہارڈویرئ اور سافٹ ویرئ دونوں کے استعامل سے 
موسیقی ٹیکنالوجی میں حاصل کردہ معلومات اور مہارت کو مستحکم کرے گا اور 
فلم کے لئے اوریجنل موسیقی اور اسکور ارینج کرنے اور کمپوز کرنے میں طلبا کی 

صالحیت کو مستحکم کرے گا۔ پورے سال کے دوران موسیقی کی سمت میں طلبا 
کی پیش رفت کو ظاہر کرنے والے ایک فائنل پورٹ فولیو کی رضورت ہوگی۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 11 اور 12

  آکسٹرا

انٹرمیڈیٹ آکسٹرا 
ایڈوانس آکسٹرا 

آکسٹرا طائفہ 
چیمرب طائفہ 

پری-IB ڈپلومہ پروگرام آکسٹرا
CFPA کنرسٹ آکسٹرا
CFPA چیمرب سٹرنگ
CFPA آکسٹرا طائفہ

CFPA فل ہارمونک آکسٹرا 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں، ایڈوانسڈ آرکسٹرا کے عالوہ

ہائی سکول آرکسٹرا میں داخلہ لینے والے طلبا آرکسٹرا کے متعلقہ ادب کے مطالعہ 
اور پرفارمنس کے ذریعہ تکنیکی اور جامعتی مہارت پیدا کرتے ہیں۔ طلبا تار والے 
آالت کو صحیح طرح سے چالنے کے لئے بنیادی تربیت حاصل کرتے ہیں اور اپنی 
صالحیت کے مطابق ادب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کالس کے ممربان اسکول کے 
لئے موسیقی آالت کے مظاہرہ کرنے والے گروپ کے منائندہ ہوتے ہیں۔ اس کورس 

کے حصہ کے طور پر سبھی طلبا کے لئے اسکول کےبعد مشق اور مظاہرہ رضوری 
 IBDP-ہے۔ کریڈٹ کیلئے یہ کورس ایک سے زائد مرتبہ  لیے جا سکتے ہیں۔ پری
آرکسٹرا کے نصاب میں شامل ہوگا MYP کے انٹرایکشن کے پانچ ایریا، الئحہ عمل 

اور معیار۔ 

 CFPA رصف 2، اور 5 منرب سکول میں ہے۔ IB( کورس پیش کرنے والے سکول: متام
رصف 12 منرب سکول میں ہے(
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 کوئر

ورسٹی کوئر 
ایڈوانس ورسٹی کوئر 

کنرسٹ کوئر 
مردوں کا طائفہ 

ٹریبل کوئر 
ووکل طائفہ 

پری-IB ڈپلومہ پروگرام کوئر 
CFPA مردوں کا ورسٹی کوئر

CFPA کنرسٹ کوئر
CFPA عورتوں کا کیمیراٹا

CFPA COLGAN چیمرب طائفہ
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: ورسٹی اور مردانہ کوئر کے عالوہ سبھی کوئر کے لئے آڈیشن

ہائی اسکول کورل پروگرام طلبا کی صالحیت کی سطح کی بنیاد پر ان میں موسیقی 
مہارت پیدا کرنے کے لئے مختلف کورسز پیش کرتا ہے۔ ورسٹی کوئر، کنرسٹ کوئر، 

مردانہ کوئر، زنانہ کوئر یا ووکل جامعت کے کالس متعلقہ کورل ادب کے مطالعہ 
کے ذریعہ طلبا کو مختلف ووکل )صوتی( مہارت سیکھنے کے الئق بناتے ہیں۔ ان 

کالسوں میں طلبا مختلف مظاہروں میں تجربہ کے ذریعہ تکنیکی صالحیت اور 
موسیقی کی قابلیت پیدا کرتے ہیں۔ اجتامعی مظاہرے، انفرادی مظاہرے، اور 

جامعت کے ذریعہ طلبا اسٹنڈرد کورل فن پارہ سے روشناس ہوتے ہیں جس میں 
موسیقی کے مختلف طرز اور دور شامل ہوتے ہیں۔ اس کورس کے حصہ کے طور پر 

سبھی طلبا کے لئے اسکول کےبعد مشق اور مظاہرہ رضوری ہے۔ کریڈٹ کیلئے یہ 
کورس ایک سے زائد مرتبہ  لیے جا سکتے ہیں۔ پری-IBDP آرکسٹرا کے نصاب میں 

گلوبل موادی، حکمت عملیاں، اور جانچ کا طریقہ کار شامل ہو گا۔

 CFPA رصف 2، اور 5 منرب سکول میں ہے۔ IB( کورس پیش کرنے والے سکول: متام
رصف 12 منرب سکول میں ہے(

ایڈوانس ورسٹی کوئر WSHS، FPHS، یا Freedom ہائی سکول میں پیش نہیں 
کیا جاتا

ٹریبل کوئر Freedom ہائی سکول میں پیش نہیں کیا جاتا

خواتین کا طائفہ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

خواتین کے کوریل )موسیقی( ایسی خاتون کے لئے ہوتا ہے جس کو ہائی اسکول 
میں گانے کا تجربہ نہ ہو۔ اکرث کالس آنے والے نویں گریڈ کے لئے ہیں اگرچہ اوپر 

کالس کے طلبا بھی گاتے ہیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 5, 6, 7, 11, 12

خواتین کا چیمرب طائفہ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: ہائی سکول کوئر کا ایک سال

یہ کالس گریڈ 21-01 میں لڑکیوں کے لئے کسی ایڈوانسد سطح پر زنانہ آواز میں 
تین یا چار پارٹ موسیقی کا مطالعہ کرنے اور مظاہرہ کرنے کا موقع پیش کرتا ہے۔ 
بنیادی صوتی مہارت میں اضافہ کیا جائے گی اور اعلی سطح کی موسیقی مطالعہ 

کی حوصلہ ا فزائی کی جائے گی۔ اس کالس میں داخلہ رصف آڈیشن کے ذریعے ہو 
گا۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 

 I, II, III کالس وائس
کریڈٹ: 1  گریڈز: 9-12  
پیشگی رشائط: وائس II – وائس I میں "B" یا بہرت گریڈ کے ساتھ کامیاب تکمیل 

یا استاد/استانی کی سفارش
وائس III – وائس II میں "B" یا بہرت گریڈ کے ساتھ کامیاب تکمیل یا استاد/

استانی کی سفارش

کالس وائس I، II اور III میں داخلہ لینے والے طلبا کو گلوکاری کے بینادی اصول 
سکھائے جائيں گے۔ کالس میں انداز نشست، سانس لینے کی تکنیک، رس کی 

کوالٹی، تلفظ، لیگاٹو گانے، اور آڈیشن کی تکنیک پر خصوص توجہ دی جائے گی۔ 
متام طلبا ممکنہ مظاہرے کے لئے کچھ محدود مواقع کے ساتھ انفرادی مظاہرہ کے 
لے رضوری بینادی مہارت کی معلومات حاصل کریں گے۔ طلبا کے لئے اپنی مہارت 

کی سطح کے مطابق مختلف ووکل )صوتی( ادب سے انفرادی نغمہ )solo( سیکھنے 
اور گانے کی رضورت پڑے گی۔ کاونٹی، ڈسٹرکٹ اور ریاستی سطح کی تقریبات 

سمیت دیگر آڈیشن کی تیاری پر مخصوص توجہ دی جائے گی۔ کالس کے مطالعہ 
کے لئے طلبا کے لئے گیتوں کی کتاب اور / یا موسیقی خریدنا رضوری ہوگا۔ یہ ایک 

طائفہ کی کالس نہیں ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 12

 بینڈ  

نویں گریڈ کا بینڈ 
بینڈ/براس 

بینڈ/پرکشن 
بینڈ/ووڈونڈ 

انٹرمیڈیٹ بینڈ
پرکشن ]چوب کی رضبوں سے بجنے والی موسیقی[ طائفہ 
جاز بینڈ )36 ہفتے – 1 کریڈٹ( )18 ہفتے – 0.5 کریڈٹ(

پری-IB ڈپلومہ پروگرام بینڈ 
CFPA سمفنی بینڈ
CFPA کنرسٹ بینڈ

CFPA پرکشن طائفہ
CFPA  ونڈ سیمفونی

کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  
پیشگی رشائط: انٹرمیڈیٹ، ایڈوانسڈ، اور جاز بینڈز کے لئے مطلوب آڈیشن )8 

کے لئے آڈیشن مطلوب ہے(

ہائی سکول بینڈ پروگرام طلبا میں موسیقی مہارت پیدا کرنے کے لئے مختلف کورسز 
پیش کرتا ہے۔ 9 ویں گریڈ بینڈ، انٹرمیڈیٹ بینڈ، ایڈوانسڈ بینڈ، مارچنگ بینڈ یا 

جاز بینڈ کے کالس میں طلبا کو متعلقہ ادب کے ذریعہ تکنیکی اور جامعتی مہارت 
سکھائی جاتی ہے۔ ان کورس کے ایک الزمی حصہ کے طور پر متام طلبا کے لئے 

سکول کےبعد مشق اور مظاہرہ رضوری ہے۔ کریڈٹ کیلئے یہ کورس ایک سے زائد 
مرتبہ  لیے جا سکتے ہیں۔ طلبا کے لئے اپنا آالت فراہم کرنا رضوری ہے یا سکول کے 

آالت کرایہ پر لینے کے لئے ٹیچر سے بات کریں۔ پری-IBDP آرکسٹرا کے نصاب 
میں گلوبل موادی، حکمت عملیاں، اور جانچ کا طریقہ کار شامل ہو گا۔

 کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 , 12
)IB رصف سکول 1، 2، 5 میں ہے۔ CFPA رصف سکول 12 میں ہے(
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      کوڈ: 

مارچنگ بینڈ 
مارچنگ بینڈ 

کریڈٹ: 0.5 گریڈز: 9-12  

مارچنگ بینڈ ہائی سکول بینڈ پروگرام کے حصہ کے طور پر متام اسکول میں پیش 
کیا جاتا ہے اور ان طلبا کے لئے بھی ایک پیشکش ہے جو کسی دیگر بینڈ کالس 

پیشکش میں داخلہ لئے ہوئے ہیں۔ کریڈٹ کیلئے یہ کورس ایک سے زائد مرتبہ  لیا 
جا سکتا ہے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

 میوزک ایڈوانس
پلیسمنٹ کورس

AP  موسیقی تھیوری 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: موسیقی تھیوری I کی کامیاب تکمیل یا ایک ہائی اسکول مظاہرہ 

جامعت کے ایک سال کی کامیاب تکمیل اور معلم کی سفارش۔

AP موسیقی تھیوری طلبا کو موسیقی تھیوری میں کالج کے ابتدايئ کورس کے 
مساوی تعلیمی تجربہ فراہم کرتا ہے۔ طالب علم کے اہم ایریا میں شامل ہیں 

کمپوزیشن کے طریقہ کار، سامعتی مہارت )خاص طور سے وہ جس میں ترنم اور 
تال کے طریقہ کی پہچان اور سمجھ شامل ہو(، ہارمونک فنکشن، کمپوزیشن کی 
تکنیک، موسیقی ساخت، موسیقی کے اصطالح، نوشن کی مہارت، سائٹ سنگنگ 

)دیکھ کر گانا(، اور سکور کا تجزیہ۔ کورس کے آخر میں طلبا کو AP موسیقی 
تھیوری امتحان کی کامیاب تکمیل کے لئے تیار کیا جائے گا۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 6, 8, 11, 12

IB میوزک کورس کا سلسلہ

 I )SL ( موسیقی IB
کریڈٹ: 1 گریڈ: 11 

پیشگی رشائط: ہائی سکول میوزک کے دو سال

IB موسیقی I ایک دو سالہ پروگرام کا حصہ ہے جو ایک IB رسٹیفیکیٹ یا ڈپلومہ 
عطا کرتا ہے۔ کورس موسیقی تھیوری کی گہری سمجھ پیدا کرتا ہے۔ اسٹڈی میں 

شامل ہوں گے انٹرول، کورل کی تخلیق، ٹرانسپوزیشن، کمپوزیشن، تجزیہ، سامعتی 
تربیت، دیکھ کر گانا، اور پیانو کی بنیادی مہارت۔ طلبا کے لئے حصہ لینا رضوری 

ہوگا اور کورس کے درمیان پرائیویٹ تعلیم حاصل رضوری ہو گا۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2

 II )HL ( موسیقی IB
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: IB میوزک I کی کامیاب تکمیل

IB موسیقی II ایک دو سالہ پروگرام کا حصہ دو ہے جو ایک IB رسٹیفیکیٹ یا 
ڈپلومہ عطا کرتا ہے۔ یہ کورس IB موسیقی I کا تسلسل ہے جس میں موسیقی کی 

تاریخ پر زور دیا جاتا ہے۔ طلبا موسیقی تاریخ کے سارے ادوار کا مطالعہ کریں 
گے۔ احاطہ کردہ موضاعات میں شامل ہوں گے گریگورین چینٹ، بیروق موسیقی، 

کالسیکل موسیقی، 20 ویں صدی کی موسیقی، اور اسکور پڑھائی۔ طلبا کے لئے ایک 
کمپوزیشن پورٹ فولیو رکھنا اور ایک لیکچرر ریسائٹل انجام دینا رضوری ہو گا۔ اپنی 

مہارت کی بنیاد پر طلبا یا تو مزید اعلی سطح کے یا ضنمی سطح کے امتحان کی 
تیار کر سکتے ہیں۔ طلبا IB موسیقی HL امتحان کی تیاری کریں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2

 کیمرج میوزک 
کورس کا سلسلہ

IGCSE میوزک سٹڈیز 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: ہائی سکول کی سطح پر ایک سال کی موسیقی سٹڈیز کی 
کامیاب تکمیل یا استاد/استانی کی سفارش، تھیوری I،ایڈوانسڈ موسیقی طائفہ یا 

پرائیویٹ تعلیم 

IGCSE موسیقی اسٹڈیز طلبا کو موسیقی کے باخرب قدرشناسی کی بنیاد فراہم کرے 
گی اور ایڈوانسڈ سطح پر مزید اسٹڈی کے لئے ایک بنیاد فراہم کرے گی۔ طلبا میں 
تاریخی ادوار اور مغربی موسیقی کے طرز کے تئيں ایک ادراکی اور تنقیدی ردعمل 

پیدا کریں گے۔ طلبا مختلف قسم کی غیر مغربی روایات سے موسیقی کی پہچان 
اور سمجھ بھی حاصل کریں گے اور پھر ثقافت کے درمیان یکسانیت اور اختالف 

کی قدر شناسی پیدا کریں گے۔ طلبا سامعت، مظاہرہ اور کمپوزنگ عمل کے ذریعہ 
موسیقی کی بنیادی مہارت، معلومات، موسیقی کی سوجھ بوجھ حاصل کریں گے۔ 

کورس کے امتحان کی کامیاب تکمیل کے بعد IGCSE یا ایک ICE رسٹیفیکیٹ 
حاصل ہوگی۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 4

AICE میوزک )AS/A لیول( 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: IGCSE موسیقی اسٹڈیز کی کامیاب تکمیل اور/ یا استاد/استانی 

کی سفارش، ایڈوانسڈ موسیقی طائفہ یا پرائیویٹ تعلیم

AS/A لیول موسیقی والے طلبا میں کم از کم دو جیرنز اور دور کے مغربی روایت 
کی موسیقی کے تئيں قدر شناسی پیدا ہوتی ہے اور وہ باخرب تنقیدی ردعمل ظاہر 
کرتے ہیں۔ طلبا اس بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ کام پر موسیقی کے 

عمل کو کیسے توجہ کے ساتھ اور جوابی انداز میں بہرت طریقہ سے سمجھا جائے: 
وہ یہ معلومات بھی حاصل کرتے ہیں کہ کیسے اس سمجھ کو عام کیا جائے اور 
ثبوت پر مبنی دلیل کے ذریعہ اپنے فیصلے کی تائيد کرتے ہیں۔ طلبا مغربی اور 
/ یا غیر مغربی روایات میں کمپوزنگ کی تعلیم اور مظاہرہ کے ذریعہ اپنے اندر 

تخلیقی اور تعبیری مہارت پیدا کرتے ہیں۔ AS لیول کے سال میں سامعت، مظاہرہ 
یا کمپوزنگ پر توجہ دی جاتی ہے۔ A-لیول AS لیول پر مبنی ہے اور ایک اوریجنل 
ٹکڑے کی کمپوزنگ، کسی موسیقی آلہ یا آواز کی تحقیق اور رپورٹنگ اور مظاہرہ 

پر مخصوص توجہ دیتا ہے۔ کیمربیج طلبا کے لئے جون میں CIE امتحان دینا 
رضوری ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 4

    میوزک کے اختیاری کورس کا سلسلہ

فلم سٹڈیز 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

س ایک سالہ کورس میں فلموں کے فنکارانہ، تکنیکی اور سامجی طریقہ عمل کی 
تنقیدی سمجھ کے ذریعہ لطف اندوزی اور مختلف اقسام کی فلم )حکایتی سنیام، 

دستاویزی فلم، اور تجریدی فلم( سے متعلق گہری سمجھ کو فروغ دیا جاتا ہے۔ 
فلم تھیوری اور فلم پروڈکشن کے ذریعہ، طلبا مختلف اقسام کے تنقیدی طریقہ 

کار کا استعامل کریں گے اور ویڈیو اور فلم کے پروڈکشن میں ہدایت حاصل کریں 
گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11
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      کوڈ: 

تھیٹر 1: تھیٹر کا تعارف 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طلباء تھیٹر آرٹس کا رسوے کرتے ہیں۔ طلبا تھیئٹر فن کا رسوے کرتے ہیں۔ ان کو 
ڈرامائی تھیئٹر کا تجربہ کرنے اور قدر شناسی کرنے اور مظاہرہ کے تخلیقی عمل اور 
پروڈکشن میں رشکت کرنے کے مواقع ملتے ہیں اور مہارت کی تخلیق اور تھیئٹر کے 

مواقع پر توجہ دی جاتی ہے جو کہ طلبا کو ذاتی دلچسپی کے ایریا متعین کرنے 
کے قابل بناتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 7 کے عالوہ متام

تھیٹر II: تھیئٹر میں مظاہرہ کی تحقیق
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: تھیٹر I: تھیئٹر سے تعارف اور استاد/استانی کی سفارش

طلبا کے پاس تھیئٹر I میں حاصل کردہ اداکاری کی مہارت کو مستحکم کرنے، 
سنوارنے اور وسیع کرنے کے اچھے مواقع ہوتے ہیں تھیٹر کا تعارف

کورس پیش کرنے والے سکول: 7 کے عالوہ متام

ٹیکنیکل تھیٹر – پروڈکشن 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: : کوئی نہیں، یا استاد/استانی کی سفارش 

طلبا ڈیزائن، منظر، روشنی، میک اپ، آواز، پوشاک، اور عوامی تعلقات کا مطالعہ 
کرتے ہیں جو کہ کامیاب تھیئٹر پروڈکشن کے لئے رضوری ہیں۔ کریڈٹ کیلئے یہ 

کورس ایک سے زائد مرتبہ  لیا جا سکتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 7 کے عالوہ متام

III تھیٹر
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: تھیئٹر I اور II اور استاد/استانی کی سفارش

طلباء کرثت کے ساتھ ڈرامائی ادب، سٹیج، سین ڈیزائن، کاسٹیوم ڈیزائن، تھیٹر کی 
تاریخ اور پرفارمنس کا مطالعہ کریں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 6, 9, 11, 12

IV تھیٹر
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: تھیئٹر I، II، اور III اور استاد/استانی کی سفارش

طلباء تھیٹر III میں سیکھے گئے ہرن اور تصورات کو پختہ کریں گے  اور انہیں 
تحریر، پیش کاری اور ہدایت کاری کا اطالق مشرتکہ اور تجزیاتی مظاہرہ  میں کریں 

گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 6 اور 11

    IB میوزک کورس کا سلسلہ

 )SL( فلم IB
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: فلم سٹڈیز کی کامیاب تکمیل

IB فلم طلباء کو فلموں، فلم سازی اور فلم سازی کی تکنیکیوں کے درمیان فلم اور 
تعلقات بنانے کے مختلف سیاق و سباق کی تالش کے قابل بناتا ہے۔ طلباء انفرادی 

اور تعاون میں کام کرتے ہوئے، معقول ترجامنوں اور تخلیق کاروں کے طور پر 
مہارتیں حاصل کرتے اور ان کا اطالق کرتے ہیں۔ طلباء اپنے فلم کے کام اور دورسوں 

کے کام پر تشخیصی اور تنقیدی تناظر کو بڑھاتے ہیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 2

 )SL( تھیٹر آرٹس IB
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: تھیئٹر I کی کامیاب تکمیل اور/یا تھیئٹر اور کسی آڈیشن میں 
مظاہرہ کی تحقیق

IB تھیئٹر آرٹس کے طلبا مظاہرہ کی قابلیت کا مطالعہ کرتے ہیں )جامعتی کام، نقل/
حرکت، آواز، کردار کی ادائیگی، اور اداکاری کی تکنیک/کردار نگاری(، تھیئٹر کی 

اسٹڈیز )تاریخی اور تھیوریٹیکل پیش رفت(، ڈرامہ کا تجزیہ اور ترشیح اور تھیئٹر 
پروڈکشن۔ طلبا کے لئے تھیئٹر پروڈکشن میں تعاون پیش کرنا اور حصہ لینا رضوری 

ہے۔ کورس کے IB امتحان کی تکمیل بھی درکار ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2

    فائن اور پرفارمنگ سینٹر کیلیئے تھیٹر کے 
اختیاری مضامین

میوزکل تھیٹر 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: فائن و پرفارمنگ آرٹس کے ووکل میوزک، ڈانس یا تھیٹر پروگرام 
کیلیئے سینٹر میں تیرسے سال کے طالبعلم/طالبہ کے طور پر داخلہ

طلبا اسٹیج میوزیکل کی تخلیق میں شامل اجتامعی کوششوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 
اس عمل کے دوران، وہ CFPA پروگرام کے تین ایریا کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں: گانا، 

ڈانس اور اداکاری۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 12

ایڈوانسڈ پرفارمنس تھیٹر 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-11  

پیشگی رشائط: فائن و پرفارمنگ آرٹس سینٹر میں تیرسے سال کے طالبعلم/
طالبہ کے طور پر داخلہ

طلباء اعلی درجے کی اداکاری کی تکنیکیں دریافت کرتے ہیں اور 20 ویں صدی 
کے ڈرامائی ادب اور تھیٹر کا تفصیلی طور پر معا  ئنہ اور تجزیہ کرتے ہیں۔ طلباء 

کو سین کے ڈیزائن، کپڑوں کے ڈیزائن، سکرپٹ کا تجزیہ اور ادااکاری سے متعارف 
کروایا جاتا ہے جیسے یہ ہدایت کاری کے عمل پر الگو ہوتا ہے اور ہدایت کاری کی 

بنیادی تکنیکوں کی تحقیق کرتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 12
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      کوڈ: 

سٹیج اور سکرین کیلیئے ہدایت کاری 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: تھیٹر I, ایڈوانسڈ پرفارمنس تھیٹر

طلبا معلومات حاصل کرتے ہیں کہ کسی پروڈکشن کے لئے کوئی ویژن )تصور( کیسے تیار کیا جائے اور اس 

ویژن )تصور( میں ادارکاروں اور ڈیزائن ٹیم کو کیسے رشیک کیا جائے جو اس ویژن کو اسٹیج یا اسکرین پر التے 

ہیں۔ طالب علم ڈرامہ منتخب کرتا ہے اور تجزیہ کرتا ہے اور سکرپٹ میں ترمیم کرتا ہے۔ طلبا کلینڈرز، منظر 

کے ڈیزائن، عام خاکہ، اسٹوری بورڈ، اور شوٹنگ تکنیک کی تخلیق کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ طالب علم 

تکنیکی اصطالح کی معلومات حاصل کرے گا، مخلتف تھیئٹر اسٹیج اور سنیام کے لئے ہدایت کاری کرے گا 

اور مظاہرہ کی جگہ کو زیادہ سے زیادہ استعامل کرے گا۔ طالب علم مختلف طرح کے تھیئٹر اور تکنیک اور 

اسکرین اور اسٹیج کے اہم ڈائریکٹرز کے طرز )اسٹائل( کا مطالعہ کرتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 12 

   ویژل آرٹ کے اختیاری 
کورس کا سلسلہ

آرٹ I – اہم بنیادیں 
پری-IB ڈپلومہ پروگرام آرٹ 9 

کریڈٹ:  1 )36 ہفتے( گریڈز: 9-10  
پیشگی رشائط: کوئی نہیں

پہلے سال کے آرٹ کے طلبا کا داخلہ اس تعارفی کورس میں ہوتا ہے۔ آرٹ 
فاؤنڈیشن میں شامل ہوں گے دو جہتی اور تین جہتی آرٹ پروڈکشن اور برصی 

لیٹریسی )تصویری ادب( کے تجربات اور خصوصی توجہ آرٹ کے عنارص اور ڈیزائن 
 MYP کے نصاب میں I آرٹ IBDP-کے اصول سے متعارف پر دی جائے گی۔ پری

کے انٹرایکشن کے پانچ ایریا، الئحہ عمل اور معیار شامل ہو گا۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام )IB رصف 2، اور 5 منرب سکول میں ہے(

 II آرٹ
طلباء آرٹ کے عنارص پر زور دیتے ہوئے ڈیزائن کے اصولوں پر توجہ دیں گے۔ اس 
کورس میں، طلباء مختلف قسم کے میڈیا میں مہارت اور کاریگری کا مظاہرہ کریں 

گے۔

پیشگی رشائط: آرٹ I میں گریڈ "C" یا اس سے بہرت گریڈ

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

 III آرٹ
طلباء آرٹ پروڈکشن کے ذریعے آرٹ کے ادوار، اقسام، ثقافتوں اور فنکاروں کی 

دریافت کریں گے۔ طلباء روایتی اور عرص حارض کے آالت اور میڈیا کے ساتھمہارتوں 
کے حصول اور تکنیکوں کے ذریعے اصل خیاالت کا ثبوت فراہم کریں گے۔

پیشگی رشائط: آرٹ II میں گریڈ "C" یا اس سے بہرت گریڈ یا استاد/استانی کی 
سفارش

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

IV آرٹ
طلباء ایک آرٹسٹ کے طور پر اپنی کامیابی اور نشوومنا کی عکاسی کرتے ہوئے آرٹ 

ورک کی تحقیق،  ترشیح اور تجزیہ کریں گے۔ طلباء آرٹ بنانے کی تکنیک اور 
ایڈوانس مہارتوں کا اظہار کریں گے۔ طلباء آخری پورٹ فولیو کے ذریعے مہارت کا 

 اظہار کریں گے جو ذاتی سمت، معیار، توجہ، تجربے کی وسعت اور

تکنیکی مہارتوں کا اظہار کرتا ہے۔

پیشگی رشائط: آرٹ III میں گریڈ "C" یا بہرت گریڈ

کورس پیش کرنے والے سکول: 7 ، 8، 9 اور 12 کے عالوہ متام

 V آرٹ
طلباء ڈیزائن کے اصولوں اور آرٹ کے عنارص کے سیکھنے کو تقویت دیتے ہوئے 

آرٹ پروڈکشن پر توجہ دیں گے۔ طلباء پورٹ فولیو کے عمل کی نشوومنا کو برقرار 
رکھنے اور وسیع کرنے کو جاری رکھیں گے جو آزادانہ تحقیق اور مہارتوں اور آرٹ 

کے عمل کا اظہار کرتی ہے۔ طلبا اپنی فنکارانہ نقطہ نظر او بہرت بنائیں گے اور 
جدید مہارتوں اور کاریگری کا اظہار کریں گے، دو اور تین جہتی میڈیا دونوں کے 

ساتھ۔

کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  
کریڈٹ: سال بھر کا کورس – 36 ہفتے: 1 

پیشگی رشائط: گزشتہ کورس  میں گریڈ "C" یا اس سے بہرت گریڈ اور استاد/
استانی کی سفارش

یہ کورسز بیسک فاؤنڈیشن کورس میں تجربات کو وسیع کرنے اور انہیں مزید 
مستحکم کرنے کے لئے ترتیب وار طریقہ سے ڈیزا ئن کئے گئے ہیں۔ موضوع پر 

مبنی آرٹ کی تعلیم کے ذریعہ فنکارانہ طریقہ اظہار کی تحقیق کی جاتی ہے )آرٹ 
پروڈکشن، آرٹ کی تاریخ، آرٹ جاملیات، اور آرٹ پر تنقید(۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 7، 8، اور 11 کے عالوہ متام
سکول 9: آرٹ V موجودہ AP سٹوڈیو آرٹ کے ساتھ ساتھ ہی لینا چاہئے

 I 3 ، مجسمہ سازیD  
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

D-3 مجسمہ سازی ایک عملی کورس ہے جو طلباء کو اس قابل کرتا ہے کہ وہ اظہار 
کی مختلف اقسام پر کام کرتے ہوئے علم اور مسائل کے حل کو بہرت بنائیں۔ طلباء 
توازن، مثبت اور منفی جگہ، تبدیلی کے طریقے، اور میڈیا کی ترتیب اور استعامل 

کے طریقوں کا مطالعہ اور اس کا اطالق کریں گے۔ طلباء 3D پراجیکٹ بنانا 
سیکھیں گے اور مختلف تناظر سے کام کا جائزہ لیں گے۔ طلباء منائندگی سے لے کر 

بغیر مقاصد کے سٹائل کے مجسمہ سازی کی تاریخ کا علم حاصل کریں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3

پری-AP آرٹ پورٹ فولیو کی تیاری 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

 "A" میں I یا بہرت گریڈ کے ساتھ  یا آرٹ "B" کی II اور I پیشگی رشائط: آرٹ
کی اوسط کے ساتھ کامیاب تکمیل اور /یا استاد کی سفارش

آرٹ پورٹ فولیو تیاری اسٹوڈیو ان طلباء کیلیئے ہے جو آرٹ میں سنجیدہ مطالعے 
میں مرصوف ہیں۔ سٹوڈیو طلبا کی انفرادی فنکارانہ صالحیت پر توجہ دے گا۔ 

طلبا کے ذریعہ تیار کردہ پورٹ فولیو رسمی، تکنیکی اور تعبیری وسائل میں مختلف 
تجربات کا اظہار کرے گا۔  اس کورس کی ان جونیرز کے لئے پرزور سفارشکی جاتی 

ہے جو اپنے سنیر سال کے لئے AP آرٹ پر غور کررہے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: ہر سکول کی پیشکش داخلے کے ذریعہ متعین 
ہوتی ہے

I فوٹوگرافی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: آرٹ I میں "B" یا بہرت گریڈ کے ساتھ کامیاب تکمیل اور استاد/
استانی کی سفارش طالب علم ایک 35 ایم ایم کا SLR کیمرہ یا ڈیجٹل کیمرہ 
فراہم کرنا ہے )اندھیرے کمروں والے سکولوں میں(۔ فراہم کیے گئے مواد کو 

مکمل کرنے کیلیئے استعامل شدہ مواد کی رضورت کو پورا کرنے کیلیئے فیس لی 
جائے گی۔

ایک آرٹ مادہ کی حیثیت سے بلیک اینڈ وائٹ فوٹو گرافی کا مطالعہ شامل ہے۔ 
روشنی، ڈیزائن، لینس، کیمرہ، فلم، اور اندھیرا کمرہ کی تکنیک کی تحقیق کی جاتی 
ہے۔ فوٹو گرافی کی تاریخ اور متعلقہ کیریرئ کے مواقع فوٹو گرافی کی مسلسل پیش 
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      کوڈ: 

رفت کی تکنیکی فنکاری فیلڈ کا ایک وسیع اور عمومی جائزہ فراہم کرتے ہیں۔ پورے 
کورس کے دوران طلباء کے خود طریقہ اظہار پر تخلیقی مواصالت کے ذرائع کی حیثیت 

خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ طالب علم کا پورٹ فولیو اسیسمنٹ اور منائش کے لئے 
رکھا جاتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 

 II فوٹوگرافی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: فوٹوگرافی I کی "B" یا بہرت گریڈ کے ساتھ کامیاب تکمیل اور /
یا فوٹوگرافی کے استاد کی سفارش طالب علم ایک 35 ایم ایم کا SLR کیمرہ یا 
ڈیجٹل کیمرہ فراہم کرنا ہے )اندھیرے کمروں والے سکولوں میں(۔ فراہم کیے 
گئے مواد کو مکمل کرنے کیلیئے استعامل شدہ مواد کی رضورت کو پورا کرنے 

کیلیئے فیس لی جائے گی۔

طلبا 35 ایم ایم کے کیمرہ کے استعامل سے تصویرکشی کی مہارت میں اضافہ کریں 
گے۔ نجی طریقہ اظہار اور تخلیق کی پیش رفت پر خاص توجہ دی جائے گی۔ 

ایڈوانسڈ کیمرہ مسائل اور اندھیرا کمرہ کی تکنیک کا مختلف اسائنمنٹ کے ذریعہ 
مطالعہ کیا جائے گا۔ فوٹو گرافی کی تاریخ بڑے فوٹوگرافر، تصویری منظرکشی، 

فنکارانہ مواصالت کے لئے فوٹو گرافی کے استعامل اور فوٹوگرافر کے ذریعہ استعامل 
شدہ بڑے تھیم کے ذریعہ پیش کی جائے گی۔ فوٹوگرافی کی شبیہوں سے متعلق 

اخالقی مسائل کو واضح کیا جائے گا۔ فوٹوگرافک کمپوزیشن کی تخلیق کے لئے طلبا 
ڈیجٹل کیمرے اور اسکیرنز کی بھی تحقیق کریں گے۔ طلبا ایک پورٹ فولیو پیش کریں 

گے جس میں 35 ایم ایم اور ڈیجٹل دونوں تصویریں ہونگی جو ان کاموں کے سلسلے 
کی عکاری کریں گی جو کسی دلچسپ برصی تصورات اور ارتکاز کے ارد گرد انجام 

ديئے گئے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 

 I کمپیوٹر آرٹ
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: آرٹ I یا IT گرافک ڈیزائن/کمرشل آرٹ کی "B" بہرت گریڈ 
کےساتھ کامیاب تکمیل اور آرٹ کے استاد/استانی کی سفارش

یہ کورس تجارتی/ویب گرافک کے بجائے کمپوٹر کی فنکارانہ منظری کشی کی 
تخلیق پر خصوصی توجہ دیتا ہے۔ طلبا کمپوٹر گرافک اور فائن آرٹ ایپلی کیشنز کی 

خاطر تصویر کی جانچ اور تبدیلی کے لئے فوٹوگرافک سافٹ ویرئ کا استعامل کریں 
گے۔ جاملیات کا مطالعہ اور آرٹ کی تاریخ کورس میں شامل کی جائے گی۔ طلبا 

آرٹ کے قدرتی ذرائع، اسکین کردہ تصاویر اور ڈیجٹل فوٹو گرافی کو کمپوٹر منظری 
کشی کے ساتھ مرکب کریں گے۔ طلباء کیلیئے داخلہ درخواست جمع کرانا رضوری 

ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12

آرٹ کی تاریخ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

آرٹ کی تاریخ اس مطالعہ کے بارے میں ایک جامع پروگرام فراہم کرے گی جس 
میں شامل ہے فن تعمیرات، پینٹنگ، سنگ تراشی اور تاریخ و ثقافت سے متعلق 

برصی آرٹ کی دیگر شکلیں۔ طلبا جدید آرٹ کے طریقہ کے ذریعہ قرون وسطی 
کے دور کا مطالعہ کریں گے۔ آرٹ کے مختلف کاموں کا اندازہ لگانے کے لئے 
واشنگٹن آرٹ گیلریز کے دو دورے شامل کیے گيے ہیں۔ یہ کورس CISL طلبا 
کے لئے مخصوص دلچسپی کا باعث بن سکتا ہے اور AP آرٹ ہسٹری لینے کے 

خواہشمند طلبا کے لئے بنیادی رشط ہے۔ یہ کورس علوم انسانیات کے کالس کو 
مکمل کرے گا اور مختلف ثقافت اور مختلف مضامین درمیان ربط فراہم کرے گا۔ 

طلبا سے امید کی جائے گی کہ وہ کالس روم سے باہر اپنی فنکارانہ صالحیت کو 
پروان چڑھائيں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 5, 8, 9

سائنسی متثال 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

 I کے انتخابی کورس کا ایک متبادل کالس ہے اور آرٹ I سائنٹیفک السٹریشن آرٹ
کے لئے SOL کی رشائط پوری کرے گا اور سائنسی میٹیریل کو ایک سبجیکٹ اور 

وسیلہ تحریک کی حیثیت سے استعامل کرے گا۔ آرٹ کے بنیادی عنارص اور ڈیزائن 
کے اصول کا مطالعہ کیا جائے گا۔ یہ کورس خاص طور سے اختصاصی پروگرام 

کے طلبا کے لئے اور دیگر ان طلبا کے لئے جو سائنس کے لینس کے ذریعہ آرٹ 
کی تعلیم میں دلچسپی رکھتے ہوں ان کی رضوریات کو پورا کرے گا۔ یہ کورس 
فنکارانہ مہارت کی تخلیق، تخلیقی تکنیک کی سمجھ، جاملیات کے تئيں بیداری 
اور تاریخ اور ثقافتی معلومات پر خصوصی توجہ دے گا۔ ہر سطح سے آرٹ کے 

منتخب کاموں کا ایک مجموعی پورٹ فولیو طلبا کی انفرادی نشومناں کا اظہار 
کرے گا اور مختلف اقسام کی تکنیک، ذرائع، اور اسٹائل کی عکاسی کرے گا اور 

ساتھ ہی اخالقی عمل کی عکاسی کرے گا۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3 اور 10

 آرٹ ایڈوانس
پلیسمنٹ کورس

ایڈوانسڈ پلیسمنٹ سٹوڈیو آرٹ D-2  ڈیزائن 
کریڈٹ: 1  گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: آرٹ I اور II کی "B" یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل، یا استاد/
استانی کی سفارش AP آرٹس سے پہلے پورٹ فولیو کی تیاری کی تکمیل کی 

سفارش

ایڈوانسڈ پلیسمنٹ اسٹوڈیو اسٹڈیز ان انتہائی مرغوب طلبا کے لئے ہے جو آرٹ 
میں سنجیدہ تعلیم کے تئيں پابند عہد ہیں۔ طلبا کا آرٹ I اور آرٹ II مکمل ہونے 

چاہئے اور اس کورس کے لئے کسی آرٹ ٹیچر کی سفارش ہونی چاہئے۔ یہ پورٹ 
فولیو ایک جہتی )D-2( ڈیزائن کے مسائل کی ایک وسیع ترشیح کے لئے ہے۔ اس 

طرح کے ڈیزائن میں شامل ہے اس بارے میں بامقصد فیصلہ سازی کہ آرٹ کے 
عنارص اور اصولوں کا استعامل کلی طریقہ پر کیسا کام کرتا ہے۔ یہ پورٹ فولیو 3 
حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: معیار )آرٹ کے 5 حقیقی کام(، ارتکاز )12 سالئڈز جو 

D-2 ڈیزائن میں کسی برصی تصورات کے ارد گرد آرٹ کے سلسلہ کی عکاسی کرتے 
ہیں( اور چوڑائی )12 سالئیڈز جو مختلف تصورات، ذرائع اور طریقہ کار کو ظاہر 
کرتے ہیں۔( آرٹ اور سالئیڈز کے حقیقی کام AP امتحان کے جائزہ کے لئے جمع 

کیاجاتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12

ایڈوانسڈ پلیسمنٹ سٹوڈیو آرٹ ڈرائنگ
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: آرٹ I اور II کی "B" یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل، یا استاد/
استانی کی سفارش AP آرٹس سے پہلے پورٹ فولیو کی تیاری کی تکمیل کی 

سفارش

ایڈوانسڈ پلیسمنٹ اسٹوڈیو اسٹڈیز ان انتہائی مرغوب طلبا کے لئے ہے جو آرٹ 
میں سنجیدہ تعلیم کے تئيں پابند عہد ہیں۔ طلبا کا آرٹ I اور آرٹ II مکمل ہونے 
چاہئے اور اس کورس کے لئے کسی آرٹ ٹیچر کی سفارش ہونی چاہئے۔ اس پورٹ 
فولیو کا مقصد ڈرائنگ کے مسائل اور میڈیا کی وسیع ترشیح کو خطاب کرنا ہے۔ 

AP ڈرائنگ پورٹ فولیو 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: معیار )آرٹ کے 5 حقیقی 
کام(، ارتکاز )12 سالئڈز جو ڈرائنگ میں کسی برصی تصورات کے ارد گرد آرٹ کے 
سلسلہ کی عکاسی کرتے ہیں( اور چوڑائی )12 سالئیڈز جو مختلف تصورات، ذرائع 

اور طریقہ کار کو ظاہر کرتے ہیں(۔ آرٹ اور سالئیڈز کے حقیقی کام AP امتحان 
کے جائزہ کے لئے جمع کیاجاتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12
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      کوڈ: 

ایڈوانسڈ پلیسمنٹ سٹوڈیو آرٹ D-3  ڈیزائن 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: آرٹ I اور II کی "B" یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل، یا استاد/
استانی کی سفارش AP آرٹس سے پہلے پورٹ فولیو کی تیاری کی تکمیل کی 

سفارش 

ایڈوانسڈ پلیسمنٹ سٹوڈیو سٹڈیز ان انتہائی مرغوب طلبا کے لئے ہے جو آرٹ 
میں سنجیدہ تعلیم کا عہد کرتے ہیں۔ طلبا کا آرٹ I اور آرٹ II مکمل ہونے چاہئے 
اور اس کورس کے لئے کسی آرٹ ٹیچر کی سفارش ہونی چاہئے۔ اس پورٹ فولیو کا 

مقصد مجسامتی مسائل اور جگہ کی وسیع ترشیح کو خطاب کرنا ہے۔ یہ پورٹ 
فولیو 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: معیار )5 کاموں کے دو دو مناظر پر مشتمل ہے 

10 سالئیڈز(، ارتکاز )مسلسل کام کے 12 سالئیڈز جو -3ڈی ڈیزائن میں دلچسپ 
برصی تصورات کے ارد گرد انجام دیئے گئے ہوں( اور چوڑائی )8 کام کے دو دو 

دلچسپ مناظر پر مشتمل 16 سالئذز جو مختلف تصورات، ذرائع اور طریقہ کار کا 
اظہار کرتے ہوں(۔ سالئیڈز کو AP امتحان کے جائزے کیلیئے پیش کیا جاتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 6, 7, 8, 9, 12

ایڈوانس پلیسمنٹ آرٹ کی تاریخ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: ویژل یا پرفارمنگ آرٹ مں کم از کم ایک کورس کی کامیاب 
تکمیل 

آرٹ کی تاریخ میں ایڈوانسڈ پلیسمنٹ پروگرام سکنڈری طلبا کو وہی فوائد پہنچانے 
کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جو تاریخ میں کسی ابتدايئ کالج کورس کے ذریعہ فراہم 
کئے جاتے ہیں: فن تعمیر کی سمجھ اور لطف، سنگ تراشی، پینٹنگ، اور تاریخ و 
ثقافتی سیاق کے اندر آرٹ کی دیگر شکلیں۔ کورس میں طلبا ایڈوانسڈ پلیسمنٹ 

ٹسٹ کی تیاری میں ذہانت اور حساسیت کے ساتھ آرٹ کے کاموں کو دیکھنے 
کی معلومات حاصل کرتے ہیں، ماضی کی اور الگ الگ اور ہامرے اپنے وقت اور 

ماحول کی ثقافت کے فنکارانہ اظہار کی بڑی شکلوں کی جانچ کرتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: ہر سکول کی پیشکش داخلے کے ذریعہ متعین 
ہوتی ہے

کورس پیش کرنے والے سکول: 6 اور 11

   کیمرج پروگرام آرٹ 
کورس کا سلسلہ

IGCSE آرٹ اور ڈیزائن 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: آرٹ I میں گریڈ "B" یا اس سے بہرت گریڈ یا استاد/استانی کی 
سفارش

IGCSE آرٹ اور ڈیزائن طالب علم کی مشاہدانہ مہارت، تخیل، تصوراتی سوچ 
اور تجزیاتی صالحیت کو تحریک دیتا ہے اور پیدا کرتا ہے۔ یہ مختلف ثقافت کے 
فنکارانہ تعاون کے تئيں طالب علم کی بیداری اور/یا تاریخ میں برصی آرٹس کے 

کردار سے متعلق اس کی سمجھ کو بڑھاتا ہے۔ کورس نجی طریقہ اظہار کی متعدد 
مختلف شکلوں کے تئيں طلبا کی قدر شناسی کو بہرت بناتا ہے اور جس دنیا کا وہ 

مشاہدہ کرتا ہے اس کی فوٹو گرافی کے لئے اس کی کوششوں کی حوصلہ افزايئ 
کرتا ہے۔ کورس کے مواد میں شامل ہیں خاکہ کشی، پینٹنگ، گرافکس، تصویرکشی، 
 IGCSE ٹیکسٹائل اور -3ڈی اسٹڈیز۔ کورس کے امتحان کی کامیاب تکمیل کے بعد

یا ایک ICE رسٹیفیکیٹ حاصل ہوگی۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

AICE آرٹ اور ڈیزائن 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: آرٹ II یا IGCSE  آرٹ میں "B" یا بہرت گریڈ کے ساتھ کامیاب 
تکمیل اور استاد/استانی کی سفارش

AICE آرٹ و ڈیزائن برصی مواصالت کے میدان میں طلبا کو نجی دلچسپی کے 
حصول اور چیلینج کے سامنا پر قادر بنانے کے لئے مختلف رسگرمیاں شامل کرتا 
ہے۔ کورس کو تیار کرنے کا مقصد ہے طلبا کے اندر براہ راست مشاہدہ اور نجی 

تجربہ کو ریکارڈ کرنے کی صالحیت پیدا کرنا، منظم طریقہ سے اس کے مشاہدات 
اور تجربات کو عام کرنا، اور تخلیقی طریقہ سے تجربہ اور قوت متخیلہ کا استعامل 

کرنا۔ طالب علم ڈیزائن اور برصی مواصالت کے مسائل کی پہچان کرنے، تحقیق 
کرنے، اندازہ لگانے اور حل کرنے کی صالحیت کا اظہار کرے گا۔ طالب علم آرٹ 

اور ڈیزائن کے میدان میں سبجیکٹ کے مسئلہ سے متعلق تنقیدی فیصلہ لینے کے 
لئے اور مختلف ثقافتی اثرات کی قدر شناسی کے اظہار کے لئے متعلقہ اصطالح 

کے استعامل کی معلومات حاصل کرے گا۔ اس کورس کی کامیاب تکمیل کے نتیجے 
میں ایک AS یا A لیول کی رسٹیفیکیٹ حاصل ہوگی اور ایک AICE ڈپلومہ میں 

مدد کرسکتی ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

   فائن اینڈ پرفارمنگ آرٹس مرکز  
  کے کورس کا سلسلہ

CFPA آرٹ I – اہم بنیادیں 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

یہ کورس CFPA کے پہلے سال کے طلباء کیلیئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ قابل توجہ ایریا 
ہیں بیسک فاؤنڈیشن، ڈیزائن کے اصول، ڈیزائن کے عنارص، تصویری )برصی( ادب، 

دو جہتی ڈیزائن اور تین جہتی ڈیزائن۔ یہ کورس متام ایڈوانسڈ CFPA اسٹوڈیو 
کالسوں کے لئے بنیادی رشط کا کام کرے گا اور طالب علم کو ایک مخصوص میڈیم 

میں تیار کرے گا۔ ہر طالب علم کے لئے کالس میں تیار کردہ کام کے اگزٹ پورٹ 
فولیو پش کرنا رضوری ہو گا۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 12

 II آرٹ CFPA
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: CFPA آرٹ I میں 2.5 یا اس سے بہرت گریڈ

یہ کورس CFPA کے دورسے سال کے طالب علم کے لئے تیار کیا گيا ہے اور اس 
میں شامل ہیں بیسک فاؤنڈیشنز، ذرائع اور تقلید پرستی کا ایک مزید گہرا مطالعہ۔ 
کوئی مخصوص میڈیم تخلیق کرنے کے لئے طالب علم کی حوصلہ افزائی کی جائے 

گی۔ وئی مخصوص میڈیم تخلیق کرنے کے لئے طالب علم کی حوصلہ افزائی کی 
جائے گی۔ ہر طالب علم کے لئے کالس میں تیار کردہ کام کے اگزٹ پورٹ فولیو پش 

کرنا رضوری ہو گا۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 12

CFPA 2D میڈیا اور ڈیزائن
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: CFPA آرٹ II یا آرٹ II کی کامیاب تکمیل یا CFPA فیکلٹی کی 

منظوری

اس کورس میں طلباء ڈرائنگ، پینٹنگ، پرنٹ میکنگ، کوالج اور مکس میڈیا کے عمل 
کی گہرائی میں تالش کیلیئے مشق کریں گے۔ طلباء مختلف آالت اور تکنیکوں کے 

ساتھ تجربات کریں گے۔ طلباء پیشہ وارانہ دو جہتی آرٹسٹوں کے کام کا بھی جائزہ 
لیں گے۔ اس کورس کے اختتام پر طلباء، اس جامعت میں اپنے موجودہ پورٹ فولیو 

کو متنوع بنانے کیلیئے دو جہتی آرٹ کے کام کو منتخب کریں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 12



108

Brentsville – 1
Gar-Field – 2

Osbourn Park – 3

Potomac – 4
Stonewall – 5

Woodbridge – 6

Hylton – 7
Forest Park – 8
Battlefield – 9

Freedom – 10
Patriot – 11

Colgan – 12

Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

CFPA 3D میڈیا اور ڈیزائن
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: CFPACFPA فیکلٹی کی منظوری کے ساتھ آرٹ II یا آرٹ II کی 

کامیاب تکمیل

3D میڈیا اور ڈیزائن مجسمہ سازی اور رسامک کو جاننا ہے، تین جہتی فارم کے 
انفرادی مطالعہ، طالبعلم/طالبہ کے موجودہ میڈیا کے علم کو بڑھاتے ہوئے۔ طلباء 

اپنے کام میں مختلف قسم کے میڈیا، آالت اور تکنیکوں کا تجربہ کریں گے۔ وہ 
پیشہ وارانہ مجسمہ سازوں اور رسامک کا کام کرنے والوں کے کام کا جائزہ لیں 

 3D گے۔ طلباء اپنے موجودہ پورٹ فولیو کو متنوع کرنے کیلیئے اس جامعت میں
آرٹ کے کام کو منتخب کریں گے۔  

کورس پیش کرنے والے سکول: 12

  IB آرٹ کورس کا سلسلہ

 )SLB یا SLA( ویژل آرٹس IB
گریڈز: 11 یا 12 کریڈٹ: 1

پیشگی رشائط: ہائی سکول کے ایک سال کی "C" یا بہرت اوسط کے ساتھ تکمیل 
اور/یا استاد/استانی کی منظوری

IB ویژول آرٹس )سٹینڈرڈ لیول( ایک سالہ پروگرام ہے جو کہ ایک IBرسٹیفیکیٹ یا 
ڈپلومہ پر منتج ہوتا ہے۔ اس کورس کے مخاطب انتہائی متحرک طلبہ ہیں جو آرٹس 

میں سنجیدہ مطالعے میں مرصوف ہیں۔ طلبہ مسلسل تحقیق کو مستقل اسٹوڈیو 
ورک، تربیت، برصی، ادراکی اور مختلف ثقافتوں کی تنقیدی آگاہی کے ساتھ، نیز، 
رسگرمی کی تیاری، تکنیکی مہارتوں اور ڈیزائن کے مبادیات کے احساس کے ساتھ 

یکجا کریں گے۔ طلبہ SLA )اسٹوڈیو ورک میں ارتکاز( یا SLB )تحقیق میں ارتکاز( 
کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ طلبا سے مطلوب ہے کہ وہ IB کے تشخیص کے عمل میں 

حصہ لیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

 I )HL ( ویژل آرٹس IB
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: دو سالہ ہائی سکول آرٹس کورس کی "B" یا بہرت گریڈ کے ساتھ 
کامیاب تکمیل اور/یا استاد کی سفارش

IB ویژول آرٹس دو سالہ پروگرام کا پہال سال ہے جو کہ ایک IB رسٹیفیکیٹ یا 
ڈپلومہ پر منتج ہوتا ہے۔ اس کورس کے مخاطب انتہائی متحرک طلبہ ہیں جو آرٹس 

میں سنجیدہ مطالعے میں مرصوف ہیں۔ اس کورس کا مقصد طلبہ کو جاملیاتی، 
تخیالتی اور تخلیقی صالحتیوں کے فروغ کے مواقع فراہم کرنا نیز مخلتف ثقافتوں 

کے آرٹس کی برصی، ادراکی اور تنقیدی آگاہی کی تربیت دینا ہے۔ طلبہ کی جانب 
سے تدوین کردہ پورٹ فولیو، اسٹوڈیو ورک میں شدید توجہ اور/یا دورسے سال 
کے آخر میں مطلوبہ IB تشخیص کے لیے تیاری میں تحقیق کا مظاہرہ کرے گا۔ 

کریڈٹ دو سالہ پروگرام کی تکمیل پر دیا جائے گا۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

 II )HL ( ویژل آرٹس IB
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: IB ویژل آرٹ I کی کامیاب تکمیل

IB ویژول آرٹس II دو سالہ پروگرام کا دورسا سال ہے جو کہ ایک IB رسٹیفیکیٹ یا 
ڈپلومہ پر منتج ہوتا ہے۔ اس کورس کے مخاطب انتہائی متحرک طلبہ ہیں جو آرٹس 

میں سنجیدہ مطالعے میں مرصوف ہیں۔ طلبہ مسلسل تحقیق کو مستقل اسٹوڈیو 
ورک، تحسین کی تیاری، تخلیق، تیکنیکی مہارتوں اور ڈیزائن کی مبادیات کے 

احساس کے ساتھ جمع کریں گے۔ طلبہ سے مطلوب ہے کہ وہ IB کے تشخیص کے 
عمل میں حصہ لیں۔ کریڈٹ دو سالہ پروگرام کی تکمیل پر دیا جائے گا۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

 )IT( انسٹرکشنل ٹیکنالوجی  
 آرٹ کورس کا سلسلہ

IT گرافک ڈیزائن 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: IT پروگرام میں قبولیت

IT گرافک ڈیزائن طلبہ کو ویژول کمیونیکیٹر بنانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ طلبہ 
آرٹ کی معلومات، عنارص کے فہم اور اصولوں کو ویژول کمیونیکیشن کے مسائل 

 2-D حل کرنے کے لیے مختلف ذرائع ابالغ، تیکنیک اور عملیات پر الگو کریں گے۔
اور D-3 میڈیا کی مختلف اقسام استعامل کی جائیں گی۔ طلبہ روایتی گرافک آالت 

کے استعامل سے وضع، ٹائیپوگرافی، السٹریشن، ڈیزائن اور رنگ کی نفسیات کے 
تکنیکی پہلووں کو واضح کریں گے۔ طلبہ کاروباری میدان کے اخالقی مسائل، مقررہ 
وقت پر پورا اترنے کے لیے انتظام وقت، ٹیم میں کام کرنے اور اپنے خیاالت کو بیان 

کرنے اور دفاع کرنے کے متعلق سیکھیں گے۔ نیز، طلبہ ویژول کمیونیکیشن کی 
تاریخ اور ثقافتی اثر کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ پیدا کردہ کام گرافکس آرٹ 

پورٹ فولیو کے آغاز کے لیے بنیاد ہوں گے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 8 اور 9

 I کمپیوٹر گرافکس IT
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: IT گرافک ڈیزائن کی "B" یا بہرت کے ساتھ کامیاب تکمیل اور 
کمیپوٹر ایپلیکیشنز کا پس منظر اور استاد کی سفارش

یہ کورس طلبہ کو کمپیوٹر گرافکس اور ملٹی میڈیا کی باالئی سطح اسی طرح 
کمپیوٹر گرافکس کی صنعت میں ابتدائی سطح کے روزگار کے مواقع کے لیے تیار 

کرتا ہے۔ مطالعہ کے کورس میں کمپیوٹر گرافکس کی مبادیات، فوٹو ڈیزائن اور 
تخلیق اسی طرح تصاویر کو تصور سے تکمیل تک اور ویب پر لینے کی تعلیم 

شامل ہے۔ ڈیجیٹل کیمرا اور اسکیرنز جیسے آالت آرٹ اور گرافکس کو کمپیوٹر میں 
منتقل کرنے کے لیے استعامل کیے جاتے ہیں۔ طلبہ کی فنکارانہ صالحیتیں پروان 

 Adobe’s چڑھیں گی کیوں کہ وہ ڈیزائن اور پروڈکشن کے عمل کی تکمیل کے لیے
Photoshop میں مہارت حاصل کریں گے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 8 اور 9
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 II کمپیوٹر گرافکس IT
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: IT کمپیوٹر گرافکس I کی "B" یا بہرت میں کامیاب تکمیل اور 
استاد کی سفارش

IT کمپیوٹر گرافکس II کمپیوٹر گرافکس I کا تسلسل ہے۔ مطالعہ کے کورس میں
Adobe Illustrator اور Bryce 3-D نیز تصویر کی تیاری اور جوڑ توڑ کی دیگر 
ایپلیکیشنز شامل ہیں۔ جاملیات اور کمپیوٹر شبییہ کی اصل پیداوار کے مطالعہ 
پر زیادہ زور ہو گا۔ یہ کورس ویب پروڈکشن کے بجائے پرنٹ ری پروڈکشن کی 

مادلنگ کا اہل بنائے گا۔ طلبہ انفرادی اسی طرح اجتامعی پروجیکٹس پر کام کریں 
گے۔ طلبہ سے مطلوب ہو گا کہ وہ پیشہ ورانہ پورٹ فولیو تیار کریں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 8 اور 9

 I ملٹی میڈیا سافٹ ویرئ ڈیزائن اور ڈویلپمنٹ IT

 I اکیڈمی آف ملٹی میڈیا
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: IT کمپیوٹر گرافکس I میں "B" یا بہرت میں کامیاب تکمیل اور 
استاد کی سفارش

ملٹی میڈیا طلبہ کو انفارمیشن ڈیزائن، ملٹی میڈیا ڈویلپمینٹ، ویب بیسڈ 
ڈویلپمینٹ کی مقابالتی دنیا اور مینیجمینٹ کی تعلیم کے لیے تیار کرتا ہے۔ 

عملیات اور آالت جو ان مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی تالش کی جائے گی۔ 
کمپیوٹر پر مبنی ملٹی میڈیا ایک تفاعلی پراڈکٹ میں مواصلت کے متام پہلووں کو 
یکجا کرتا ہے۔ کاپی رائٹ قوانین کے اخالقی مسائل اور درست استعامل کے مسائل 

کی تاکید کی جائے گی۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 8 اور 9

 II ملٹی میڈیا سافٹ ویرئ ڈیزائن اور ڈویلپمنٹ IT

 II اکیڈمی آف ملٹی میڈیا
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: اکیڈمی آف ملٹی میڈیا I کی "B" اوسط کے ساتھ اور استاد کی 
سفارش

ملٹی میڈیا II انفارمیشن ڈیزائن، ملٹی میڈیا ڈویلپمینٹ، ویب بیسڈ ڈویلپمینٹ کی 
مقابالتی دنیا اور مینیجمینٹ کی تعلیم کے لیے طلبہ کی تعلیم جاری رکھتا ہے۔ 
طلبہ ملٹی میڈیا ڈیزائن کے میدان میں ایڈوانسڈ ایپلیکیشنز کے مطالعہ کے لیے 
معلوماتی ڈیزائن اور ملٹی میڈیا سافٹ ویرئ استعامل کریں گے۔ ویڈیو اور مبنی 

بر کمپیوٹر ملٹی میڈیا ایک تفاعلی پراڈکٹ میں یکجا کر دیا جائے گا۔ کاپی رائٹ 
قوانین کے اخالقی مسائل اور درست استعامل کے مسائل کا جائزہ لیا جائے گا۔ 

پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے طلبہ انفرادی طور پر اور ٹیموں میں کام کریں گے۔ 
طلبہ ایک ڈیجیٹل پورٹ فولیو تیار کریں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 8

IT فوٹوگرافی 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: IT کمپیوٹر گرافکس I کی "B" یا بہرت گریڈ میں کامیاب تکمیل 
اور استاد کی سفارش طلباء الزماً ایک 35mm S.L.R کیمرا فراہم کریں۔

ڈارک روم ڈویلپمینٹ پر مرتکز 35mm فوٹوگرافی کا مطالعہ متعارف کروایا جائے 
گا۔ کیمرے، اسکیرنز اور تصویر میں ترمیم کے سافٹ ویرئ کے استعامل کے ذریعہ 
ڈیجیٹل فوٹوگرافی کی اعلٰی تعلیم۔ طلبہ کیمرے کے لینس کے ذریعہ جانچیں گے 
کہ آرٹ کے عنارص اور ڈیزائن کے اصول مؤثر ترکیب کے لیے کس طرح حصہ مالتے 
ہیں جو ایک واضح پیغام پہنچاتئ ہے۔ طلبہ، فوٹوگرافی اور ڈیجیٹل فوٹو گرافی کی 
تاریخ کا موازنہ/مقابلہ کریں گے۔ فوٹوگرافی کی شبیہوں سے متعلق اخالقی مسائل 

کو واضح کیا جائے گا۔ طلبہ 35mm اور ڈیجیٹل فوٹوگرافی پر مشتمل ایک پورٹ 
فولیو تیار کریں گے جو ملٹی میڈیا کالسوں میں استعامل کیا جائے گا۔ یہ کورس 
ذرائع ابالغ کے متحرک طلبہ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے جو IT میں اعلٰی سند کے 

حصول کے خواہش مند ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 8 اور 9

 دہرا داخلہ

 I فوٹوگرافی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: آرٹ I میں "B" یا بہرت گریڈ کے ساتھ کامیاب تکمیل اور استاد/
استانی کی سفارش طالب علم ایک 35 ایم ایم کا SLR کیمرہ یا ڈیجٹل کیمرہ 
فراہم کرنا ہے )اندھیرے کمروں والے سکولوں میں(۔ فراہم کیے گئے مواد کو 

مکمل کرنے کیلیئے استعامل شدہ مواد کی رضورت کو پورا کرنے کیلیئے فیس لی 
جائے گی۔

ایک آرٹ مادہ کی حیثیت سے بلیک اینڈ وائٹ فوٹو گرافی کا مطالعہ شامل ہے۔ 
روشنی، ڈیزائن، لینس، کیمرہ، فلم، اور اندھیرا کمرہ کی تکنیک کی تحقیق کی جاتی 

ہے۔ فوٹو گرافی کی تاریخ اور متعلقہ کیریرئ کے مواقع فوٹو گرافی کی مسلسل 
پیش رفت کی تکنیکی فنکاری فیلڈ کا ایک وسیع اور عمومی جائزہ فراہم کرتے ہیں۔ 
پورے کورس کے دوران طلباء کے خود طریقہ اظہار پر تخلیقی مواصالت کے ذرائع 
کی حیثیت خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ طالب علم کا پورٹ فولیو اسیسمنٹ اور 

منائش کے لئے رکھا جاتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 10
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غیر ملکی )عاملی( زبان
گریجوئیشن کی رشائط "عمومی معلومات" کے سیکشن میں مالحظہ کیجیئے۔

   جدید رومن حروف تہجی 
غیر ملکی/عاملی زبانیں

 I فرانسیسی
 I جرمن
I اطالوی

 I ہسپانوی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طلبہ کورس کے آغاز سے ہی اپنی حقیقی زندگی کی صورتحال بیان کرنے کے لیے زبان 
کو درست طریقے سے استعامل کرتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر آواز کا نظام، اور ابتدائی 

گرامر اور ذخیرہ الفاظ زبان کے بامعنٰی سیاق میں استعامل سے سیکھتے ہیں۔ زبان 
کی متام بنیادی مہارتیں سیکھی جاتی ہیں: سمجھنا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ اجتامعی 

مواقع میں مواصلت پر زور دیا جاتا ہے۔ ثقافت کورس کا ایک الزمی جز ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول:
فرانسیسی I متام

I: 6، 7، 8، 12 جرمن
I: 2، 4، 6، 7، 10 اطالوی

ہسپانوی I: متام

 II فرانسیسی
 II جرمن

 II اطالوی
 II ہسپانوی

کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  
پیشگی رشائط: لیول I اور استاد/استانی کی سفارش

طلبہ حقیقی سیاق میں زبان کے استعامل اور زیادہ پیچیدہ گرامر کی بناوٹ کے 
ذریعے زبان کی تعلیم جاری رکھیں گے۔ اضافی سننے، بولنے، لکھنے اور پڑھنے کی 

صالحیتیں مصدقہ مواد اور حقیقی زندگی کی صورتحال میں مشق کے ذریعے حاصل 
کی جاتی ہیں۔ رسم و رواج اور ثقافت کا مطالعہ کورس کا الزمی حصہ ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول:
فرانسیسی II: متام

II: 6، 7، 8، 12 جرمن
II: 2، 4، 6، 7 اطالوی

ہسپانوی II: متام

 II ایڈوانس فرانسیسی
 II ایڈوانس ہسپانوی

کریڈٹ: 1 گریڈ: 9 
پیشگی رشائط: لیول I کے مساوی، اور استاد/استانی کی سفارش

ایڈوانسڈ فرانسیسی یا ہسپانوی II گریڈ 9 کے طلبہ کے لیے مرسوع پروگرام ہے۔ 
طلبہ حقیقی سیاق میں زبان کے استعامل اور زیادہ پیچیدہ گرامر کی بناوٹ کے 

ذریعے زبان کی تعلیم جاری رکھیں گے۔ اضافی سننے، بولنے، لکھنے اور پڑھنے کی 
صالحیتیں مصدقہ مواد اور حقیقی زندگی کی صورتحال میں مشق کے ذریعے حاصل 

کی جاتی ہیں۔ رسم و رواج اور ثقافت کا مطالعہ اس کورس کا الزمی حصہ ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 9

 III فرانسیسی
 III جرمن

 III اطالوی
 III ہسپانوی

کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  
پیشگی رشائط: لیول II کے مساوی، اور استاد/استانی کی سفارش

مطالعے کی تاکید مواصلت کی متام چار مہارتوں پر جاری رہے گی: سننا، بولنا، پڑھنا 
اور لکھنا۔ طلبہ گرامر کے اہم عنارص میں مہارت اور خاطر خواہ ذخیرہ الفاظ کی 

تیاری کے لیے کام جاری رکھیں گے تا کہ اکرث مواقع پر زبان کو مہارت سے استعامل 
کر سکیں۔ زیادہ مقابلہ جاتی مصدقہ مواد کے استعامل سے پڑھنے کی صالحیت میں 
بہرتی جاری رہے گی۔ طلبہ کی لکھنے کی صالحیتیں متوقع طور پر زیادہ پیچیدہ اور 

جدید ہوں۔ طلبہ عاملی آگاہی کا فروغ جاری رکھیں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول:
فرانسیسی III: متام

III: 4، 6، 7، 8، 12 جرمن
III: 2, 6, 7 اطالوی

ہسپانوی III: متام

 IV فرانسیسی
 IV جرمن

 IV اطالوی
 IV ہسپانوی

کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  
 III یا حقیقی/ وراثتی ہسپانوی بولنے والے ،AP III-پری ،III پیشگی رشائط: لیول

کے مساوی اور استاد/استانی کی سفارش

زبانی ابالغ کی گفتگو، گروہی مباحثوں، مزاح، مذاکرات، رپورٹ اور منتخب قرات کے 
ذریعہ مشق کی جاتی ہے۔ انفرادی الفاظ اور جملوں کے معنٰی سمجھنے کے بجائے 

نظریات کے فہم کے لیے مطالعہ کو بہرت بنایا جاتا ہے۔ کورس نحو اعلی درجہ کی 
گرامئر کے ڈھانچے پر زور دیتا ہے۔ کورس کی نحو گرامرکی تراکیب پر مرتکز ہوتے 

ہیں کنٹرول شدہ تحریر کم ہو جاتی ہے اور آزاد تحریر کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ذخیرہ 
الفاظ کی تیاری میں محوروں، مرتادفات اور متضاد الفاظ کی وسیع پیامنے پر مشق 
کروائی جاتی ہے۔ طلبہ موجودہ اور تاریخی واقعات اور ادب کے مطالعہ سے غیر 

ملکی ثقافت کے قدر دانی میں وسعت پیدا کرتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول:  
 IV: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 فرانسیسی

IV: 6، 7، 8، 12 جرمن
اطالوی IV: 6 اور 7

IV: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ہسپانوی
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 V فرانسیسی
 V جرمن

 V ہسپانوی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  
 III یا حقیقی/ وراثتی ہسپانوی بولنے والے ،AP IV-پری ،IV پیشگی رشائط: لیول

کے مساوی اور استاد/استانی کی سفارش

بولنے اور سننے کی مہارتوں کی بنیادی طور پر کمرہ جامعت میں مطالعہ کے 
مواد پر مباحثہ میں مشق کی جاتی ہے۔ ادب کی مختلف اشکال کا تجزیہ پڑھنے 

کے پروگرام کا اہم حصہ بن جاتا ہے۔ دونوں، مطلوبہ اور انفرادی مطالعہ ہوتا ہے۔ 
تحریری مہارتیں زیر ہدایت لکھائی اور آزاد تحریر کے ذریعہ مزید پرون چڑھتی ہیں۔ 

اہم ادبی کاموں کے مختلف حصے پڑھے جاتے ہیں اور تفصیلی مباحثہ کیا جاتا ہے 
بشمول: ناول کے منتخب حصے، مضامین، شاعری، مخترص کہانیاں اور ڈرامے۔

کورس پیش کرنے والے سکول:
 V: 1، 4، 7، 9، 10 فرانسیسی

V: 7 جرمن
 V: 1، 4، 7، 9، 10 ہسپانوی

  جدید غیر رومن حروف تہجی 
غیر ملکی/عاملی زبانیں

 :I عربی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

عربی I عربی حروف تہجی، تلفظ کے رضوری عنارص اور جدید معیاری عربی کی 
تحریری شکل کی بنیادی بناوٹ کا جائزہ لیں گے۔ طلبہ کورس کے آغاز سے ہی اپنی 
حقیقی زندگی کی صورتحال بیان کرنے کے لیے زبان کو درست طریقے سے استعامل 
کریں گے۔ طلبہ کورس کے آغاز سے ہی اپنی حقیقی زندگی کی صورتحال بیان کرنے 

کے لیے زبان کو درست طریقے سے استعامل کرتے ہیں۔ زبان کی متام بنیادی مہارتیں 
سیکھی جاتی ہیں: بولنا، سننا پڑھنا اور لکھنا۔ اجتامعی مواقع کے لیے ابالغ پر زور دیا 

جاتا ہے۔ ثقافت پورے کورس کا اہم جز اور ہدف ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 7

 :II عربی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: عربی I یا زبان کی بنیادی مہارت اور استاد کی سفارش

عربی II طلبہ جدید معیاری عربی کی تحریری شکل کی بنیادی بناوٹ کے اہم عنارص کا مطالعہ جاری رکھیں 

گے۔ طلبہ کورس کے آغاز سے ہی اپنی حقیقی زندگی کی صورتحال بیان کرنے کے لیے زبان کو درست طریقے 

سے استعامل کرتے ہیں۔ زبان کی متام بنیادی مہارتیں سیکھی جاتی ہیں: بولنا، سننا پڑھنا اور لکھنا۔ زیادہ پیچیدہ 

صورتحال میں مختلف موڈ میں باہمی حاالت میں مواصلت پر زور دیا جاتا ہے۔ ثقافت پورے کورس کا اہم جز اور 

ہدف ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 7

 :III عربی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: عربی II یا زبان کی بنیادی مہارت اور استاد کی سفارش

عربی II کی کامیاب تکمیل کے بعد طلبہ عربی III کی جانب بڑھنے کے قابل ہوں 
گے۔ عربی III کی توجہ کا مرکز متام ثقافی سیاقی و سباق میں پڑھنے، لکھنے، سننے 

اور بولنے کے حوالہ سے زبان کی بنیادی صالحتیوں میں بہرتی ہے۔ یہ مسلسل 

جائزے کے ذریعہ گرامر اور ذخیرہ الفاظ کے حوالہ سے زبان دانی کے ثانوی لیول 
تک معاونت کرتا ہے اور جیسے طلبہ کی صالحیت بڑھتی ہے ان کو چیلنج کرتا ہے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 7

:IV عربی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: عربی III یا زبان کی بنیادی مہارت اور استاد کی سفارش

عربی III کی کامیاب تکمیل کے بعد طلبہ عربی IV کی جانب بڑھنے کے قابل ہوں 
گے۔ عربی IV کی توجہ کا مرکز متام ثقافی سیاقی و سباق میں پڑھنے، لکھنے، سننے 

اور بولنے کے حوالہ سے زبان کی بنیادی صالحتیوں میں بہرتی ہے۔ یہ مسلسل 
جائزے کے ذریعہ گرامر اور ذخیرہ الفاظ کے حوالہ سے زبان دانی کے ثانوی لیول 

تک معاونت کرتا ہے اور جیسے طلبہ کی صالحیت بڑھتی ہے ان کو چیلنج کرتا ہے۔ 
طلبا کچھ ادب اور ثقافت والی تحریر کو سمجھتے ہیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 7

چینی I )منڈرین( 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

چینی I کو ترتیب دی گئی اور متعارف کروایا گیا تا کہ طلبہ روئے زمین پر سب سے 
زیادہ بولی جانے والی زبان سے سہولت محسوس کریں۔ تلفظ میں رومنازیشن، ٹون، 
ابتدائیہ اور اختتامیہ پر زور دیا جائے گا۔ طلبہ چینی زبان کے حروف متعدد پہلووں 

سے جانچیں گے اور بنیادی گرامر کے اصول سیکھیں گے۔ اہم الفاظ کا ذخیرہ کی 
ترتیب و مشق کی جائے گی۔ کورس میں چینی لوگوں کی ثقافت اور رسم و رواج 

شامل ہو گا۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 7

 I کورین
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

کورین I کے طالب علم کورین حروف تہجی، Hangeul یعنی تلفظ کی ادائیگی کیلئے 
رضوری عنرص، اور تحریری کے بنیادی ڈھانچے سے توشناس ہونا جاری رکھیں گے۔ 

طلبہ کورس کے آغاز سے ہی اپنی حقیقی زندگی کی صورتحال بیان کرنے کے لیے زبان 
کو درست طریقے سے استعامل کرتے ہیں۔ زبان کی متام بنیادی مہارتیں سیکھی جاتی 

ہیں: بولنا، سننا پڑھنا اور لکھنا۔ اجتامعی مواقع کے لیے ابالغ پر زور دیا جاتا ہے۔ 
ثقافت پورے کورس کا اہم جز اور ہدف ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 7

II کورین
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کورین I یا زبان کی بنیادی مہارت اور استاد کی سفارش

کورین II کے طلباء تحریر نویسی اور بولنے میں بنیادی معلومات کے ابالغ اور 
بنیادی گفتگو کو سمجھنے اور پڑھنے میں بامعنی مواد کیلیے کورین حروف تہجی، 

Hangeul یعنی تلفظ کی ادائیگی کیلئے رضوری عنرص، اور تحریری کے بنیادی 
ڈھانچے سے روشناس ہونا جاری رکھیں گے۔ طلباء زبان کی چاروں مہارتوں  سننا، 

بولنا، پڑھنا اور لکھنا جاری رکھیں گے تاکہ روز مرہ کی صورتحال حال میں رابطہ کر 
سکیں، جانی پہچانی معلومات کو آپس میں بانٹ سکیں اور پڑھنے اور سننے میں اس 
معلومات کی ترشیح کر سکیں۔ کورین کے تناظر، اشیاء اور اعامل میں ثقافتی عنارص 

بھی شامل کیئے جائیں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 7
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III کورین
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کورین II یا اس کے مساوی کورین III کے طلباء کورین بولنے اور 
سمجھنے میں اپنی مہارتوں کو بہرت بنانا جاری رکھیں گے مگر خاص توجہ اپنی 

خواندگی کی مہارتوں کو بہرت بنانے میں دیں گے۔ طلباء مخترص ادبی ٹیکسٹ اور 
حوالہ جات کو شامل کرتے ہوئے تحریری ٹیکسٹ کی مختلف اقسام کے بارے میں 
پڑھیں گے، بحث کریں گے اور تحریر کریں گے۔ متام مباحثوں میں کورین ثقافت کا 

ثقافتی مصنوعات، طریقے اور تناظر کو شامل کرنا جاری رکھا جائے گا۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 7

IV کورین
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کورین III یا اس کے مساوی کورین IV کے طلباء کورین بولنے اور 
سمجھنے میں اپنی مہارتوں کو بہرت بنانا جاری رکھیں گے مگر خاص توجہ اپنی 

خواندگی کی مہارتوں کو بہرت بنانے میں دیں گے۔ طلباء مخترص ادبی ٹیکسٹ اور 
حوالہ جات کو شامل کرتے ہوئے تحریری ٹیکسٹ کی مختلف اقسام کے بارے میں 
پڑھیں گے، بحث کریں گے اور تحریر کریں گے۔ متام مباحثوں میں کورین ثقافت کا 

ثقافتی مصنوعات، طریقے اور تناظر کو شامل کرنا جاری رکھا جائے گا۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 7

 I روسی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

روسی I کے طلبہ سیرلک Cyrillic حروف تہجی اور تلفظ کے بنیادی عنارص سیکھیں 
گے۔ بولنے اور سننے کی مہارتیں ذاتی تعامل اور مصدقہ مواد تک رسائی سے پروان 

چڑھیں گی۔ بنیادی گرامر اور ذخیرہ الفاظ متعارف کروائے جاتے ہیں۔ کورس میں 
روسی لوگوں کی ثقافت اور رسم و رواج شامل ہو گا۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 7 اور 8

 II روسی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: روسی لیول I کے مساوی، اور استاد/استانی کی سفارش

روسی II طلبہ کو تکلم کی مہارتوں، سامعت کے فہم اور پڑھنے لکھنے کی مہارت 
میں بہرتی النے کے لیے اضافی معاونت فراہم کرے گا۔ زیادہ پیچیدہ گرامر کی 

تراکیب کے حصول پر زور دیا جائے گا۔ مصدقہ مواد اور حاالت کا زیادہ اظہار  بڑھے 
گا۔ ثقافت کا مطالعہ طلبہ کے زبان کے فہم کو بڑھائے گا۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 7 اور 8

 III روسی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: روسی II کے مساوی اور استاد/استانی کی سفارش

روسی III طلبہ کو تکلم کی مہارتوں، سامعت کے فہم اور پڑھنے لکھنے کی مہارت 
میں بہرتی النے کے لیے اضافی معاونت فراہم کرتا رہے گا۔ زور پیچیدہ گرامر کی 

بناوٹوں کے حصول پر دیا جائے گا جیسا کہ پڑھنے والے اگلے حصوں اور لکھنے کے 
حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ مصدقہ مواد جیسا کہ ویڈیو سیریز اور حاالت کے علم 
میں اضافہ ہو گا۔ ثقافت کا مطالعہ طلبہ کے زبان کے فہم کو بڑھائے گا اور روسی 

لوگوں کے تصورات کو سمجھنے میں مدد دے گا۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 8

  امریکی سائن لینگویج

 I امریکی سائن لینگویج
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

اس کورس کے اختتام پر، طلبہ اس قابل ہونے چاہییں کہ درست الفاظ اور گرامر کا 
استعامل کرتے ہوئے وہ اپنے متعلق ذاتی معلومات کا تبادلہ ASL میں کر سکیں۔ 
طلبہ کو ASL کے بنیادی ذخیرہ الفاظ اور گرامر، گونگی ثقافت کے مبادیات اور 

گونگا ہونے سے کیا مراد ہے، امریکن ڈیف کلچر کی تاریخ، جو کہ ڈیف ایجوکیشن 
کی تاریخ بھی ہے، اور ڈیف کلچر سے تعامل کے بنیادی سامجی اصولوں کے متعلق 

ہدایات دی جائیں گی۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 6، 10، 11، 12

 II امریکی سائن لینگویج
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

 ASL I :پیشگی رشائط

اس کورس کے اختتام پر، طلبہ اس قابل ہونے چاہییں کہ وہ مختلف موضوعات پر 
ASL میں ایک معتدل پیچیدہ گفتگو کر سکیں۔ طلبہ ڈیف کلچر کے فہم کو گہرا 

کرتے رہیں گے اسی طرح ASL ذخیرہ الفاظ اور گرامر میں مزید گہری ہدایات حاصل 
کریں گے۔ طلبہ اپنی اخذ کی مہارتوں کو بہرت بناتے رہیں گے اور اب وہ ASL میں 
اپنی بیانیہ صالحیتوں پر زیادہ توجہ دینا رشوع کریں گے۔ کردار ادا کرنا ویڈیو ٹیپ 
کرنا اس کورس کے اہم حصے ہیں۔ طلبہ سامعت کا نقصان، معاون آالت، امیرکن ود 

ڈس ایبیلیٹیز ایکٹ )ADA( کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 6, 11, 12 

III امریکی سائن لینگویج
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

ASL II :پیشگی رشائط

اس کورس کے اختتام پر، طلبہ اس قابل ہونے چاہییں کہ وہ مختلف موضوعات پر 
ASL میں ایک معتدل پیچیدہ گفتگو کر سکیں۔ طلبہ ڈیف کلچر کے فہم کو گہرا 

کرتے رہیں گے اسی طرح ASL ذخیرہ الفاظ اور گرامر میں مزید گہری ہدایات حاصل 
کریں گے۔ طلبہ اپنی اخذ کی مہارتوں کو بہرت بناتے رہیں گے اور اب وہ ASL میں 

اپنی بیانیہ صالحیتوں پر زیادہ توجہ دینا رشوع کریں گے۔ ڈیف کلچر کے ساتھ تعامل 
میں اضافہ ہو گا۔ کردار ادا کرنا ویڈیو ٹیپ کرنا اس کورس کے اہم حصے ہیں۔ طلبہ 

سامعت کا نقصان، معاون آالت، امیرکن ود ڈس ایبیلیٹیز ایکٹ )ADA( کا مطالعہ بھی 
کرتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 6, 11, 12 

IV امریکی سائن لینگویج
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

ASL III :پیشگی رشائط

ASL I, II, اور III پچھلے 15 سالوں سے منظور شدہ کورس ہیں۔ ASL IV پہلے سے 
قائم شدہ کورس کے سلسلے کا نیا لیول ہے اور ان طلباء کی کچھ رضوریات کو پورا 
کرے گا جو مطالعے کے اس کورس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور عاملی زبان کا نیا 

کورس رشوع نہیں کرنا چاہتے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 6
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  کالسیکل زبانیں

 I الطینی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

الطینی I کے طالب علم کو اسم کے نظام اور افعال کی اشاراتی حالت پر بنیادی توجہ 
کے ساتھ مڑی ہوئی زبان کے علم االشکال سے متعارف کروایا جاتا ہے۔ زبان کی نحو 
الفاظ سے فقرے اور پھر جملے بناتی ہے۔ طالب علم استخراجی مطالعہ کے ذریعہ 
اپنے انگریزی ذخیرہ الفاظ میں اضافے کے مواقع کےساتھ اپنے بنیادی الطینی ذخیرہ 

الفاظ تیار کرتا ہے۔ قرات کے فہم میں اضافے کے لیے کالسیکی تلفظ سکھایا جاتا 
ہے۔ طالب علم کو روز مرہ کے رسم و رواج اور قدیم روم کے جغرافیہ سے متعارف 

کروایا جاتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 3, 4, 5, 9, 10

 II الطینی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: الطینی I کے مساوی اور استاد/استانی کی سفارش

الطینی II ایک اختیاری کورس ہے جو گریڈ 9 سے 12 تک پیش کیا جاتا ہے طلبہ 
الطینی علم االشکال کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں افعال کی فاعلی حالت، مصدر اور 

فعل جاری پر بنیادی توجہ کے ساتھ، بڑھتے ہوئے جدید نحوی تصورات متعارف 
کروائے جاتے ہیں اور طالب مناسب مشکل کے مطالعہ سے اپنی سمجھنے کی مہارت 

کو وسیع کرتا ہے۔ طالب علم استخراجی مطالعہ کے ذریعہ اپنے انگریزی ذخیرہ الفاظ 
میں اضافے کے مواقع کےساتھ اپنے بنیادی الطینی ذخیرہ الفاظ تیار کرتا ہے۔ طالب 

ان افراد، جگہوں اور واقعات کا مطالعہ کرتا ہے جنہوں نے روم کی تاریخ تشکیل دی۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1، 3، 4، 5، 9

 III الطینی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: الطینی II یا اس کے مساوی اور استاد/استانی کی سفارش

الطینی III ایک اختیاری کورس ہے جو گریڈ 12-10 میں پیش کیا جاتا ہے جو گرامر 
کے مجموعے کو مکمل کرنے اور متخصص نحوی وضعوں کو متعارف کروانے کے 

لیے پہلے سے مہارت حاصل کردہ صالحیتوں کو ترتیب دیتا ہے۔ یہ کورس ترجمے 
کی مشق، مطالعے کا فہم، بالغت کا تعارف اور منتخب الطینی مطالعہ کے ذریعہ 

انگریزی اور الطینی دونوں کے ذخیرہ الفاظ کی وسعت فراہم کرے گا۔ طلباء پڑھے 
ہوئے کام اور اپنے سامجی، اقتصادی، سیاسی اور تاریخی سیاق میں تعلق کا فہم پیدا 

کرتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1، 3، 4، 5، 9

 IV الطینی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: الطینی III یا اس کے مساوی اور استاد/استانی کی سفارش

الطینی IV گریڈ 11 اور 12 میں پیش کیا جانے واال ایک اختیاری کورس ہے جو گرامر 
کی متام مہارتوں کو بہرت بنانے اور ان مہارتوں کو الطینی ادب پڑھنے اور ترجمہ کرنے 

کے لیے اطالق کرنا سکھاتا ہے۔ طالب علم الطینی ادب کے منتخب کاموں کا گہرا 
مطالعہ کرتا ہے۔ زیادہ توجہ فہم میں اضافے، تنقیدی جائزے کی مہارت میں بہرتی 
اور ادب کے جاملیاتی عنارص کے کا جواب دینے کے حوالے سے طالب کی صالحیت 
میں اضافے پر ہوتی ہے۔ الطینی ذخیرہ الفاظ کے حصول پر مسلسل توجہ دی جاتی 

ہے، خاص طور پر ایسے الفاظ/محاورے جو عجیب ہوں اور مرتادف الفاظ کے مختلف 
تصورات پر۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 3, 9

 V الطینی
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: الطینی IV یا اس کے مساوی اور استاد/استانی کی سفارش

الطینی V ایک اختیاری کورس ہے جو گریڈ 11 اور 12 میں پیش کیا جاتا ہے مختلف 
الطینی منتخب اجزاء، نرث اور شعر دونوں، کے وسیع مطالعہ کی تاکید کی گئی ہے۔ 
مذاکرے Virgil، Horace، Catullus، Ovid، Caesar، Cicero، اور Livy کے کاموں 

پر مرتکز ہوں گے ان کے انداز، سیاق اور روم کی زندگی کے تصورات پر تاکید کے 
ساتھ۔ انتہائی پر اثر سینرئ ایڈوانسڈ پلیسمنٹ ایگزام کی تیاری کے لیے ایک یا دو 

مصنفین کا انتخاب کر سکتے ہیں ۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 3, 9

   ہسپانوی پروگرام برائے رواں مقررین

ہسپانوی فارنیٹو سپیکرز کورسز رواں متکلمین کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ہسپانوی زبان 
کی متام مہارتوں کی بہرتی جاری رکھیں ایسے رسیع انداز سے جو ان کی پڑھنے، 

لکھنے، بولنے اور سننے کی مہارتوں کے موافق ہو۔ یہ دونوں نیٹو اسپیکرز کی 
صالحیت کو تسلیم کرتا ہے جو امریکہ میں پیدا ہوئے اور کسی ہسپانوی بولنے والے 
ملک میں عمومی تعلیم حاصل نہیں کی، یا وہ طلبہ جو ہسپانوی بولنے والے ملک 

سے آئے ہوں کئی وجوہات کی بنا پر عمومی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ مال ہو یا 
جنہیں عمومی تعلیم چھوڑنا پڑی، تاہم ابھی تک وہ باہمی مقاصد کے لیے ہسپانوی 

بولنے اور سمجھنے میں با صالحیت ہیں۔ 

شناخت کے مخصوص طریقہ کار ہدف کے معیار کے مطابق نیٹو سپیکرز کی مناسب 
شناخت کو یقینی بناتے ہیں جیسا کہ طالب کے گھر کی زبان کا رسوے، منت کا 

تجزیہ، اور/یا طالب علم کا عام انٹرویو/سوالنامہ جیسا قابل عمل ہو۔ PWCS پیشگی 
جانچ اساتذہ کو اجازت دیتی ہے کہ ہر طالب کی مہارت کی سطح اور مناسب جگہ 

کا تعین کریں یا کورس میں داخلہ دینے سے پہلے ٹیسٹ رضوری ہے۔ نیٹو سپیکر کی 
ترتیب میں داخل ہونے والے طلباء جو نان نیٹو سپیکر کے روایتی کورس رشوع کرنا 

چاہتے ہیں، داخلے سے پہلے ان کا ٹیسٹ بھی ہو گا۔ اگرچہ طالبعلم باقاعدہ/روایتی 
ہسپانوی 1 اور 2 میں تھا، تقاضا کیا جاتا ہے کہ اسے نیٹو 1 میں رکھا جائے۔ 

طلبہ اس کورس کے لیے غیر ملکی زبان کا کریڈٹ حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ 
ورجینیا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی جانب سے اجازت دی گئی ہے۔ اس کا ہدف یہ 
ہے کہ دونوں، ہسپانوی کے نیٹو اور نان-نیٹو اسپیکرز ہائی اسکول کے لیول III کے 
بعد ایڈوانسڈ کورسز ساتھ پڑھیں۔ تحقیقی مطالعے طالب علم کی پہلی زبان اور 

اعلٰی سطح تک تیزی سے انگریزی سیکھنے کی ان کی صالحیت کے باہمی تعلق کو 
ظاہر کرتے ہیں۔ زبان کے نان نیٹو اسپیکرز کے لیے زبان دانی کے روایتی کورس تیار 

کیے گئے ہیں۔ 

ہسپانوی برائے رواں متکلمین  I – ابتدائی لیول 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: ہسپانوی زبان کے نیٹو اسپیکرز اور طالب علم کی مہارتوں کی 
جانچ پر مبنی استاد کی سفارش

یہ کورس ہسپانوی بولنے والے طلبہ کے لیے ہائی اسکول کی سطح کے لیے تیار کیا گیا 
ہے۔ یہ دونوں نیٹو سپیکرز کی صالحیت کو تسلیم کرتا ہے جو امریکہ میں پیدا ہوئے 

اور کسی ہسپانوی بولنے والے ملک میں عمومی تعلیم حاصل نہیں کی، یا وہ طلبہ 
جو ہسپانوی بولنے والے ملک سے آئے ہوں کئی وجوہات کی بنا پر عمومی تعلیم 

حاصل کرنے کا موقع نہ مال ہو تاہم ابھی تک وہ باہمی مقاصد کے لیے ہسپانوی بولنے 
اور سمجھنے میں با صالحیت ہیں۔ کورس سننے اور بولنے کی موجود مہارتوں پر بنیاد 

کرے گا نیز، گرامر کے تصورت پر خصوصی تاکید کے ساتھ، پڑھنے اور لکھنے کی 
بنیادی مہارتوں کو بہرت بنائے گا۔ کورس کوشش کرے گا کہ عمومی مہارت کے حصول 
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      کوڈ: 

کے خال کو پر کرنے کے لیے نیٹو سپیکرز کی فطری صالحیت کو بروئے کار الئے، بطور 
خاص ابھرتے ہوئے ادب، زرخیز وراثت پر فخر کو ذہن نشین کرائے گا، اور طلبہ کو 

اجازت دے گا کہ وہ اپنی پوری صالحیت بروئے کار الئیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ہسپانوی برائے رواں متکلمین  II – درمیانہ لیول 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: رواں سپیکرز I کی کامیاب تکمیل یا رواں سپیکر اور طالبعلم/
طالبہ کی مہارتوں کی جانچ کے بنیاد پر استاد/استانی کی سفارش 

یہ کورس ہسپانوی بولنے والے طلبہ کے لیے ہائی اسکول کی سطح کے لیے تیار کیا گیا 
ہے۔ یہ لیول ہسپانوی بولنے والے مقامی اہل زبان کے لیے ہے جن کی متام صالحیتوں 

میں کچھ مہارت ہے، جس میں سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا شامل ہے، لیکن ان طلبہ 
کے مطابق جن کی تعلیم میں خلل آ گیا یا جن کی ہسپانوی بولنے والے اسکول میں 

محدود اسکولنگ ہے۔ یہ نیٹو سپیکرز کی فطری مہارت کو تسلیم کرتا ہے اور اس 
میں وسعت اور طالب علم کی زبان کی موجودہ مہارت کی رپلیسمنٹ کی نفی پر 

زور دیتا ہے۔ کورس مہارت کے حصول کے خال کو پر کرنے کے لیے نیٹو سپیکرز کی 
فطری صالحیت کو بروئے کار الئے گا، زرخیز وراثت پر فخر ذہن نشین کرئے گا اور 

طلبہ کو اجازت دے گا کہ وہ اپنی پوری صالحیت بروئے کار الئیں۔ کورس سننے اور 
بولنے کی موجودہ صالحیت کو بہرت بناتا ہے اور پڑھنے اور لکھنے کی مہارتوں میں 

بطور خاص بہرتی جاری رکھتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

ہسپانوی برائے رواں متکلمین III – ایڈوانسڈ لیول 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: رواں سپیکرز II کی کامیاب تکمیل یا ہسپانوی کا نیٹو/ہیریٹج 
سپیکر اور طالبعلم/طالبہ کی مہارتوں کی جانچ کے بنیاد پر استاد/استانی کی 

سفارش 

یہ کورس ہائی اسکول لیول پر ان ہسپانوی بولنے والے طلبہ کے لیے تیار کیا گیا ہے 

جنہوں نے اپنے آبائی ملکوں میں ہسپانوی زبان کی عمومی تعلیم حاصل کی ہے 

یا خواندگی کی اعلٰی سطح پر ہیں۔ یہ کورس مقامی اہل زبان کی فطری مہارت کو 
تسلیم کرتا ہے اور اس میں وسعت اور طالب علم کی زبان کی موجودہ مہارت کی 

رپلیسمنٹ کی نفی پر زور دیتا ہے۔ کورس مہارت کے حصول کے خال کو پر کرنے کے 
لیے نیٹو /ہیریٹج سپیکرز کی فطری صالحیت کو بروئے کار الئے گا، زرخیز وراثت پر 

فخر ذہن نشین کرئے گا اور طلبہ کو اجازت دے گا کہ وہ اپنی پوری صالحیت بروئے 
کار الئیں۔ کورس پڑھنے اور لکھنے کی موجودہ مہارتوں کو بہرت بنائے گا اور ہسپانوی 

بولنے والی دنیا کے مصنفین کے مصدقہ مطالعہ کو وسیع کرے گا ایڈوانسڈ تحریر 
اور پروجیکٹ کا مطالبہ کرے گا۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

  پری-ایڈوانسڈ پلیسمنٹ

 III فرانسیسی زبان AP-پری
 III جرمن زبان AP-پری
III روسی زبان AP-پری

 III ہسپانوی زبان AP-پری
 III اطالوی زبان AP-پری

کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  
پیشگی رشائط: لیول II مساوی کی کامیاب تکمیل اور استاد/استانی کی سفارش

پری-AP لینگوئج III ایک کورس ہے جو انتہائی فعال طلبہ کی زبان کی صالحیت 
کو بہرت بنانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ طلبہ سے توقع کی جائے گی کہ وہ لیول 

III کےکورس کے متام مقاصد میں مزید محنت اور تیز انداز سے مہارت پیدا کریں۔ 
فرانسیسی، جرمن اور ہسپانوی کے کورس کا مقصد متام مہارتوں کی بہرتی ہے، زبان 

برائے رابطے کی تاکید کے ساتھ، مزید AP سٹڈی کی تیاری کے لیے مصدقہ مواد 
استعامل کرتے ہوئے۔ پری-AP الطینی کورس کا مقصد متام مہارتوں میں بہرتی ہے 

فقروں کے ترجمہ، گرامر اور بالغت کے تجزیہ، محرکات اور عمومی رجحان پر 
مذاکرے، کرداروں اور حاالت کے تجزیے اور مزید AP الطینی مطالعہ کی تیاری کے 

لیے آزاد جواب پر مبنی مضامین کی تاکید کے ساتھ۔

کورس پیش کرنے والے سکول:
فرانسیسی: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

جرمن : 
الطینی: 3 اور 9 

روسی: 7 اور 8
ہسپانوی: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 IV فرانسیسی زبان AP-پری
 IV جرمن زبان AP-پری

 IV الطینی زبان AP-پری
 IV روسی زبان AP-پری

 IV ہسپانوی زبان AP-پری
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  
پیشگی رشائط: پری AP لیول III مساوی کی کامیاب تکمیل اور استاد/استانی کی 

سفارش

پری-AP لینگوئج IV ایک کورس ہے جو انتہائی فعال طلبہ کی زبان کی صالحیت 
کو بہرت بنانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ طلبہ سے توقع کی جائے گی کہ وہ لیول 

IV کےکورس کے متام مقاصد میں مزید محنت اور تیز انداز سے مہارت پیدا کریں۔ 
فرانسیسی، جرمن، روسی اور ہسپانوی کے کورس کا مقصد متام مہارتوں کی بہرتی ہے، 

زبان برائے مواصلت کی تاکید کے ساتھ، مزید ایڈوانسڈ پلیسمنٹ اسٹڈی کی تیاری 
 کے 

لیے مصدقہ مواد استعامل کرتے ہوئے۔ پری-AP الطینی کورس کا مقصد متام مہارتوں 
میں بہرتی ہے فقروں کے ترجمہ، گرامر اور بالغت کے تجزیہ، محرکات اور عمومی 

رجحان پر مذاکرے، کرداروں اور حاالت کے تجزیے اور مزید AP الطینی مطالعہ کی 
تیاری کے لیے آزاد جواب پر مبنی مضامین کی تاکید کے ساتھ۔

کورس پیش کرنے والے سکول:
فرانسیسی: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

جرمن : 12 
الطینی: 3, 7, 9 

روسی: 7
ہسپانوی: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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  ایڈوانسڈ پلیسمنٹ

 AP فرانسیسی زبان 
AP جرمن زبان 

AP اطالوی زبان 
AP روسی زبان

AP ہسپانوی زبان 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: پری-AP زبان III یا IV، لیول IV، لیول V، یا ہسپانوی فار نیٹو/
ہیریٹج سپیکرز III کی کامیاب تکمیل اور استاد کی سفارش

AP لینگوئج ایک کورس ہے جو انتہائی فعال طلباء کی زبان کی صالحیت کو بہرت 
بنانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ طلبہ سے توقع کی جائے گی کہ وہ ایڈوانسڈ کورس 

کے متام مقاصد میں مزید محنت اور تیز انداز سے مہارت پیدا کریں۔ یہ کورس 
پانچویں اور چھٹے سمسٹر یا کالج یا یونیوسٹی کے لینگویج کورس کے تیرسے سال 
سے قابل موازنہ ہے اور زبان برائے مواصلت پر زور دیتا ہے AP زبان کے امتحانات 
 AP کی تیاری کے لیے مصدقہ مواد استعامل کرتے ہوئے۔ طلبہ سے مطلوب ہے کہ

لینگویج ایگزیمینیشن میں حصہ لیں جو کہ مئی میں منعقد ہوتا ہے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول:
فرانسیسی: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12

جرمن : 7 اور 8
اطالوی :  7

روسی: 7 اور 8  
ہسپانوی: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

AP الطینی ورجل 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: پری-AP الطینی لینگوئج III یا V، الطینی یا IV،  الطینی V کی 
کامیاب تکمیل اور استاد کی سفارش

AP الطینی کورس متوسطہ لیول یا کالج کے پہلے کورس کے متوازی ہے۔ کورس درج 
ذیل مہارتوں کے فروغ پر توجہ دے گا: منتخب الطینی فقروں کا لفظی انگریزی 
ترجمہ لکھنا؛ مخصوص الفاظ اور/یا فقروں کی سیاق و سباق میں وضاحت کرنا؛ 

مطلوبہ مواد برائے مطالعہ میں سے مواد اور مخترص انتخابات کی اہمیت کی 
نشاندہی کرنا؛ مصنف کے طرز بیان کی خصوصیات یا اہم فیچرز کا تجزیہ کرنا؛ 

الفاظ کا انتخاب اور ترتیب، شبیہہ، کالم کے اجزاء اور آواز اور اس کے باوزن اثرات؛ 
مخصوص حصوں اور مجموعی طور پر پوری نظم کے اہم مرکزی خیال یا عمومی 

موضوعات پر مباحثہ؛ اور کسی خاص حصہ میں بیان کردہ خصوصیات یا حالت کا 
تجزیہ۔ ان مہارتوں کا اطالق کرتے ہوئے طالب پرایوں یا مضمون کی صورت میں کسی 

مشاہدے کو سپورٹ کرنا سیکھے گا منتخب حصوں میں خاص الطینی اور انگریزی 
حوالہ جات دیتے ہوئے۔ کورس Vergil’s Aeneid پر مرتکز ہو گا، اگرچہ ایڈوانسڈ 
پلیسمنٹ ایگزامینیشن کے لیے ترجمہ کے حصوں کی تیاری کے لیے دیگر ثالثی 
اور سداسی کاموں کو بھی پڑھا جائے گا۔ طلبہ سے مطلوب ہے کہ AP لینگویج 

ایگزیمینیشن میں حصہ لیں جو کہ مئی میں منعقد ہوتا ہے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 3

ایڈوانس پلسمنٹ ہسپانوی ادب 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  
پیشگی رشائط: پری-AP IV، لیول IV، لیول V، یا ایڈوانس پلیسمنٹ لینگویج کی 

کامیاب تکمیل اور استاد کی سفارش

AP ہسپانوی ادب کورس کو کالج/یونیورسٹی کے جزیدہ منا اور ہسپانوی ادب کے 
کورس کے تیرسے سال کے برابر ڈیزائن کیا گیا ہے۔  کورس طلباء کو ہسپانوی زبان 

میں پڑھنے، سمجھنے اور جزیرہ منا اور ہسپانوی ادب کے منتخب کام پر مباحثہ 
کرنے کے لیے خاطر خواہ مہارت حاصل کرنے میں رہنامئی کرے گا۔ پورے کورس 

میں، طلبہ متام اصناف، بشمول شاعری، کا گہرا مطالعہ کریں گے اور اس کا زبانی اور 
تحریری تجزیہ کریں گے۔ وہ متعلقہ موضوعات پر توضیحی مضامین لکھیں گے۔ وہ 

متعلقہ موضوعات پر توضیحی مضامین لکھیں گے۔ ادب کا تنقیدی مطالعہ رصف 
لسانی پیچیدگی اور ثقافتی شناخت کا فہم عطا نہیں کرتا بلکہ کئی عاملی انسانی 

سچائیوں کا فہم بھی عطا کرتا ہے۔ طالب علم کچھ عملی اور رضوری حکمت عملیاں 
سیکھے اور استعامل کرے گا جس میں اپنے خیاالت کا بروقت تحریر میں اظہار کرنا، 

منت کی اہم خصوصیات اور عنارص کی نشاندہی کرنا، موضوعات کا پتہ لگانا، موازنہ 
اور مقابلہ کرنا، کسی کے خیاالت تحریر کرنا، ایک خاکہ تحریر کرنا، چھوٹے گروپس 

میں ذہنی مشق اور زبان کی مہارتوں کی بہرتی شامل ہے۔ ہسپانوی زبان میں تنقیدی 
تفکر اور تحریر کی یہ صالحیتیں طلبہ کو نہ رصف ان کے کالج کے سالوں میں بلکہ 

 AP ان کے منتخب کردہ روزگار مین بھی کام آئیں گی۔ طلبہ سے مطلوب ہے کہ
لینگویج ایگزیمینیشن میں حصہ لیں جو کہ مئی میں منعقد ہوتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3، 6، 7، 12

  کیمرج پروگرام

 III فرانسیسی IGCSE
 III ہسپانوی IGCSE

III اطالوی IGCSE
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: لیول I، لیول II )یا مساوی ٹسٹ(، اور استاد کی سفارش

طلبہ سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے میں اپنی صالحیت بہرت کرتے رہتے ہیں مزید 
پیچیدہ گرامر کی تراکیب استعامل کرتے ہوئے مسلسل اور پائیدار زبان پر اضافی تاکید 
کے ساتھ۔ زیادہ مقابلہ جاتی مصدقہ مواد کے استعامل سے پڑھنے کی صالحیت میں 

بہرتی جاری رہے گی۔ طلبہ ان ماملک کی ثقافت اور تہذیب کے بارے میں آگاہی 
اور قدرشناسی میں اضافہ کرتے ہیں جہاں ہر زبان بولی جاتی ہے۔ چار مہارتوں کی 

جانچ میں بیرونی طالب علم کا امتحان اور انسٹرکٹر کی جانب سے کورس سے کام کی 
تقویم شامل ہو گی۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

 III الطینی IGCSE
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

 II اور الطینی I پیشگی رشائط: الطینی 
)یا مساوی ٹیسٹ(، اور استاد/استانی کی سفارش

طالب پہلے سے مہارت حاصل کردہ مہارتوں کو مزید ہم آہنگ کرے گا، گرامر کی 
تراکیب مکمل کرے گا اور مخصوص نحوی تراکیب کا مطالعہ کرے گا۔ یہ کورس 

ترجمے کی مشق، مطالعے کا فہم، بالغت کا تعارف اور منتخب الطینی مطالعہ کے 
ذریعہ انگریزی اور الطینی دونوں کے ذخیرہ الفاظ کی وسعت فراہم کرے گا۔ طلباء 

پڑھے ہوئے کام اور اپنے سامجی، اقتصادی، سیاسی اور تاریخی سیاق میں تعلق کا 
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فہم پیدا کرتے ہیں۔ جانچ میں بیرونی طالب علم کا امتحان اور انسٹرکٹر کی جانب 
سے کورس کے کام کی تقویم شامل ہو گی۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1

 I کالسیکل سٹڈیز AICE
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

یہ کورس اس خیال کو پروان چڑھاتا ہے کہ مطالعہ کی کثیر جہتی سوچ، کالسیکل 
ادب، فن کی تاریخ، تاریخ، سائنس، علم آثار قدیمہ اور دیگر کو یکجا کرنا دانشورانہ 

موضوعات کے باہمی تعلق کے فہم کی جانب رہنامئی کرتا ہے۔ طلبہ کو کورس کا 
مواد دیا جاتا ہے بشمول اصل ماخذ، مختلف طریقوں سے اور وہ تجزیہ، ترجامنی، 

تنظیم اور معارص دنیا کے وسیع سیاق میں ان کے بنائے گئے تعلق کو پیش کرنے کے 
ذریعہ عملی تجربہ حاصل کرتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1

 IV )AS ( فرانسیسی AICE
 IV)AS ( ہسپانوی AICE

کریڈٹ: 1 گریڈ: 11 
پیشگی رشائط: IGCSE III کی کامیاب تکمیل اور استاد/استانی کی سفارش

اس کورس کے مقاصد ایک رسیع بین االقوامی نصاب پر مبنی ہیں۔ طلبہ ہدف زبان 
میں پر اعتامد اور صاف انداز سے گفتگو کریں گے اور پائیدار مکاملے کے دوران اپنے 
خیاالت اور نظریات کا تبادلہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ نیز، ہدف زبان میں ایک تحریر 
پیش کرنے کے لیے جو خیاالت کو مربوط انداز میں پیش کرتی ہو طلبہ مہدوفہ زبان 
کے ماخذ کا مواد پیش کرنے کی صالحیت کا مظاہرہ کریں گے۔ بولنے، سننے، پڑھنے 
اور لکھنے کے بیرونی امتحانات کے ذریعہ طلبہ ایڈوانسڈ انٹرنیشنل رسٹیفیکیٹ آف 
ایجوکیشن ڈپلومہ اور ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کریڈٹ ان لینگویج کے اہل ہو جائیں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول:
فرانسیسی: 1 اور 4

ہسپانوی: 1 اور 4

AICE فرانسیسی )V )A ادب 
AICE ہسپانوی )V )A ادب 

کریڈٹ: 1 گریڈ: 12  
پیشگی رشائط: AICE لیول IV )AS( )گریڈ "B"( کی کامیاب تکمیل اور استاد/

استانی کی سفارش

اس کورس کے مقاصد ایک رسیع بین االقوامی نصاب پر مبنی ہیں۔ A-لیول کورس 
زبان کی ان مہارتوں پر بنتا ہے جو IGCSE یا AS لیول میں کی گئی تھیں، اور وہ 
یونیورسٹی کی سطح کی تعلیم یا روزگار کے امکانات کو بہرت بنانے کے لیے ایک 

مثالی بنیاد ہے۔ طلبہ سیکھیں گے کہ زبان کو مختلف حاالت میں کیسے استعامل 
کیا جائے۔ ان سے امید کی جائے گی کہ وہ مخصوص سواالت کے جواب دینے کے 
لیے معلومات اخذ کر کے منت اور دیگر وسیلہ مواد کا انتظام کریں۔ اپنے مطالعہ 

کے ذریعہ طلبہ ہدف زبان میں بہرتین روانگی، درسگتی اور اعتامد کے حصول کی 
توقع کر سکتے ہیں۔ بولنے، پڑھنے، مضمون نگاری اور ہدف زبان کا منت استعامل 

کر کے براہ راست لکھنے کے بیرونی امتحانات کے ذریعہ طلبہ ایڈوانسڈ انٹرنیشنل 
رسٹیفیکیٹ آف ایجوکیشن )AICE( اور ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کریڈٹ کے لیے A-لیول 

کریڈٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4  

   IB پروگرام

 II ڈپلومہ پروگرام فرانسیسی IB-پری

 II ڈپلومہ پروگرام ہسپانوی IB-پری
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-10  
پیشگی رشائط: فرانسیسی I، یا ہسپانوی I یا مساوی اور استاد/استانی کی سفارش

یہ کورس IB کے تسلسل کا حصہ ہے طلبہ کو ان کے IB پروگرام کی تکمیل کی 
تیاری کرانے کے لیے اور لیول V کے خارجی امتحان کے لیے۔ طلبہ قابل ہو جائیں 

گے: فرانسی، اطالوی یا ہسپانوی زبان کو عملی مواصلت کے لیے مؤثر انداز سے 
استعامل کرنے کے؛ جہاں زبان بولی جاتی ہے وہاں کے معارشوں کی زندگی اور تہذیب 

سے آگاہی حاصل کرنے اور زبان کے مقامی اور معیاری پہلووں کے، دیگر زبانیں 
بولنے والوں کے ساتھ مثبت رویہ اور دیگر ثقافتوں کے لیے تحسین اور ہمدردی کا 

مظاہرہ کرنے کے؛ اور IB فارین لینگوینج سٹرانڈ آف کورسز میں تعلیم کے لیے الزمی 
کمیونیکیشن سکلز کے حصول کے۔ پری-IBDP عالقہ برائے تعامل اور جانچ کے معیار 

کا انضامم طلبہ کے تجربے کو وسعت دینے، سیاق و سباق وضع کرنے اور علم اور 
مہارتوں پر مبنی رویے اور اقدار پروان چڑھانے میں طلبہ کی مدد کے لیے استعامل 

کیا جائے گا۔ یہ کورس طلبہ کو پری-IBDP فرانسیسی، یا ہسپانوی III کے کورس کے 
لیے تیار کرے گا۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 
فرانسیسی، پری-IBDP فرانسیسی  III اور ہسپانوی 2 اور 5 

 III  ڈپلومہ پروگرام فرانسیسی IB-پری
 III  ڈپلومہ پروگرام ہسپانوی IB-پری

کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-10  
پیشگی رشائط: فرانسیسی II، یا ہسپانوی II یا مساوی اور استاد/استانی کی 

سفارش

یہ کورس IB کے تسلسل کا حصہ ہے طلبہ کو ان کے IB پروگرام کی تکمیل کی تیاری 
کرانے کے لیے اور لیول V کے خارجی امتحان کے لیے۔ طلبہ قابل ہو جائیں گے: 

فرانسی، یا ہسپانوی زبان کو عملی مواصلت کے لیے مؤثر انداز سے استعامل کرنے 
کے؛ جہاں زبان بولی جاتی ہے وہاں کے معارشوں کی زندگی اور تہذیب سے آگاہی 

حاصل کرنے اور زبان کے مقامی اور معیاری پہلووں کے، دیگر زبانیں بولنے والوں کے 
ساتھ مثبت رویہ اور دیگر ثقافتوں کے لیے تحسین اور ہمدردی کا مظاہرہ کرنے کے؛ 

اور IB فارین لینگوینج سٹرانڈ آف کورسز میں تعلیم کے لیے الزمی کمیونیکیشن سکلز 
کے حصول کے۔ عاملیسیاق و سباق  اور جانچ کے معیار کا انضامم طلبہ کے تجربے 

کو وسعت دینے، سیاق و سباق وضع کرنے اور علم اور مہارتوں پر مبنی رویے اور 
اقدار پروان چڑھانے میں طلبہ کی مدد کے لیے استعامل کیا جائے گا۔ یہ کورس طلبہ 

کو IB فرانسیسی، اطالوی یا ہسپانوی IV کورس کے لیے تیار کرے گا۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 
فرانسیسی اور ہسپانوی: 2 اور 5 

 I فرنسیسی IB AB INITIO
 I ہسپانوی IB AB INITIO

کریڈٹ: 1 گریڈ: 11 
پیشگی رشائط: طالب کا ایک اور غیر ملکی زبان کا چوتھا یا پانچواں سال اور 

استاد کی سفارش

طلبہ مستند مواد کے استعامل کے ذریعہ روز مرہ کے حاالت میں سننے، بولنے، 
پڑھنے اور لکھنے کی مہارتوں کا مظاہرہ کریں گے ایک IB امتحان کی تیاری کے لیے 

AB Initio II کے اختتام پر۔ طلبہ سے توقع کی جائے گی کہ وہ لیول I اور II نصاب 
کے متام مقاصد میں مزید محنت اور تیز انداز سے مہارت پیدا کریں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 
فرانسیسی اور ہسپانوی: 2 اور 5
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 II فرانسیسی IB AB INITIO
 II ہسپانوی IB AB INITIO

کریڈٹ: 1 گریڈ: 11-12  
پیشگی رشائط: IB AB Initio فرانسیسی I، یا ہسپانوی I کی کامیاب تکمیل 

مطالعے کی تاکید مواصلت کی متام چار مہارتوں پر جاری رہے گی: سننا، بولنا، پڑھنا 
اور لکھنا۔ طلبہ روز مرہ کے حاالت میں زبان کو مہارت کے ساتھ استعامل کرنے کے 

لیے اہم عنارص میں مہارت اور ایڈوانسڈ ذخیرہ الفاظ کی تیاری جاری رکھتے ہیں۔ یہ 
ایڈوانسڈ کورس زبانی اور تحریری فرانسیسی اور ہسپانوی زبانوں کی روانی اور مہارت 

کو بہرت بنانے کے لیے اور ان طلبہ کو تیار کرنے کے لیے جو IB  AB Initio امتحان 
میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ترتیب دیا گیا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 
فرانسیسی اور ہسپانوی: 2 اور 5

IV )SL ( فرانسیسی IB
 IV )SL ( ہسپانوی IB

کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: پری-IBDP لیول III کی کامیاب تکمیل؛ اگر متوسطہ اسکول میں 

رشوع کیا ہے تو گریڈ 10 میں لے سکتا ہے۔

IB فارین لینگویج IV انتہائی مشاق طلبہ میں مہارت کے فروغ کے لیے ترتیب دیا 
گیا ہے۔ طلبہ سے توقع کی جائے گی کہ وہ لیول IV کے نصاب کے متام مقاصد میں 
مزید محنت اور تیز انداز سے مہارت پیدا کریں۔ یہ ایک اعلٰی سطحی کورس یے جو 

غیر ملکی زبانوں میں تحریری اور زبانی دونوں مہارتوں میں روانی اور قابلیت کو بہرت 
 IB ایگزام کی تیاری کرانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ B زبان IB بنانے اور طلبہ کو

زبان B پروگرام کا تعارف اس کالس کا ایک اہم حصہ ہو گا۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 
فرانسیسی اور ہسپانوی: 2 اور 5 

 V )SL ( فرانسیسی IB
 V )SL ( ہسپانوی IB

کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 
پیشگی رشائط: IB لیول IV کی کامیاب تکمیل

یہ ایک ایڈوانسڈ لیول کورس ہے جو  غیر ملکی زبان مین زبانی اور تحریری دونوں 
میں روانی اور مہارت کو مضبوط بنانے کیلیئے ڈیزائن کیا گيا ہے اور جو طلباء کو 
IB زبان B کے امتحان کیلیئے تیار کرتا ہے۔ طلباء آسانی سے رسمی اور غیر رسمی 

گفتگو میں رشیک ہونے کیلیئے کافی درستگی کے ساتھ زبان بولنے کے قابل ہوں گے۔ 
طلباء ادب کی مختلف حالتوں میں تعریف کرنے، بحث کرنے اور تبرصے )زبانی اور 
تحریری( کرنے کے قابل ہوں گے۔ ادبی کام میں گہرائی سے مطالعہ، معارص مضامین 
اور پیچیدہ لسانی ڈھانچے کا جائزہ اس کورس کی تصدیق کریں گے۔ کمپوزیشن کا 
انحصار ادبی اور مسائل پر مبنی موضوعات پر ہو گا۔ انفرادی اور گروہی رسگرمیوں، 

زبانی پیش کشوں اور تحریری اسائنمنٹس کے ذریعے خود اظہاری کی حوصلہ افزائی 
کی جائے گی۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 
فرانسیسی اور ہسپانوی: 2 اور 5

 IV )HL( فرانسیسی IB
IV )HL( ہسپانوی IB

کریڈٹ: 1 گریڈ: 11 
پیشگی رشائط: فرانسیسی/اطالوی/ہسپانوی کے تین سال یا مساوی یا ٹیسٹ اور 

معلم کی اجازت۔ اس کورس سے فوراً پہلے IB فرانسیسی/اطالوی/ہسپانوی III کو 
ترجیح دی جاتی ہے

 IB دو سالہ سیریز کا پہال حصہ ہے جو طلباء کو )IV )HL ہسپانوی، یا فرانسیسی IB
ہسپانوی، یا فرانسیسی کا امتحان دینے کے لیے تیار کرتا ہے۔ زبان کو حقیقت پسندانہ 

سیاق میں استعامل پر زور دیتے ہوئے مستند مندرجات بشمول فلمیں، ریکارڈنگ، 
اخبارات اور رسائل کے استعامل سے زبان کی متام مہارتوں -سننے، بولنے، پڑھنے اور 

لکھنے میں پیش رفت۔ منتخب شدہ ادبی کام شامل کیے گئے ہیں۔ پورے کورس میں 
ماضی کے IB امتحان میں سے مثالیں اور سواالت بطور وسائل تعلیم مناسب اوقات 

میں استعامل کیے گئے ہیں۔ طلبہ سے مطلوب ہے کہ وہ اعلٰی سطح کا امتحان دیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول:
فرانسیسی اور ہسپانوی: 2 اور 5

 V )SL ( فرانسیسی IB
 V )SL ( ہسپانوی IB

کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 
پیشگی رشائط: فرانسیسی/اطالوی/ہسپانوی کے چار سال یا مساوی یا ٹیسٹ اور 

معلم کی اجازت۔ اس کورس سے فوراً پہلے IB فرانسیسی/اطالوی/ہسپانوی IV کو 
ترجیح دی جاتی ہے

 IB دو سالہ سیریز کا دورسا حصہ ہے جو طلباء کو V HL فرانسیسی یا ہسپانوی IB
ہسپانوی یا فرانسیسی امتحان دینے کے لیے تیار کرتا ہے۔ زبان کو حقیقت پسندانہ 
سیاق میں استعامل پر زور دیتے ہوئے مستند مندرجات بشمول فلمیں، ریکارڈنگ، 

اخبارات اور رسائل کے استعامل سے زبان کی متام مہارتوں -سننے، بولنے، پڑھنے اور 
لکھنے میں پیش رفت۔ منتخب شدہ ادبی کام شامل کیے گئے ہیں۔ پورے کورس میں 

ماضی کے IB امتحان میں سے مثالیں اور سواالت بطور وسائل تعلیم مناسب اوقات 
میں استعامل کیے گئے ہیں۔ طلبہ سے مطلوب ہے کہ وہ اعلٰی سطح کا امتحان دیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

IB ہسپانوی ) A1 )SL زبان اور ادب 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: IB نیٹو/ہیرٹج سپیکرز فار ہسپانوی یا مساوی 

یہ کورس ہسپانوی بولنے والے مقامی طلبہ کے لیے IB پروگرام میں ہائی اسکول کی 
سطح کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ نیٹو/ہیرٹج سپیکرز کی فطری مہارت کو تسلیم کرتا 

ہے اور اس میں وسعت اور طالب علم کی زبان کی موجودہ مہارت کی بدل کاری کی 
نفی پر زور دیتا ہے۔ طلبہ ثقیف مذاکرے، دلیل اور مباحثے کی صورتحال اور مقاصد 
کے لیے زبان کا استعامل کریں گے۔ کورس مہارت کے حصول کے خال کو پر کرنے کے 

لیے اہل زبان کی فطری صالحیت کو بروئے کار الئے گا، زرخیز وراثت پر فخر ذہن 
نشین کرائے گا، فطری زبانی اور اُذنی مہارتوں میں اضافہ کرے گا اور طلبہ کو اجازت 
دے گا کہ اپنی مکمل صالحیت تک کامیابی حاصل کریں۔ کورس زبان اور ادب دونوں 

کے مطالعے پر مبنی ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

IB ہسپانوی )A1 )HL زبان اور ادب
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

)A1 )SL ہسپانوی IB :پیشگی رشائط

IB  ہسپانوی برائے رواں متعلمین )HL( کورس مطالعے کا دو سالہ کورس ہے جو 
IB پروگرام کی رضوریات کو پورا کرتا ہے۔ طلبہ IB کے بیان کردہ رہنام خطوط کے 
مطابق زبان و ادب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طلبہ اپنی تخلیقی اور 

تنقیدی سوچ کی صالحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں، ان مہارتوں اور معلومات میں 
اضافہ کرتے ہوئے جو ان کے لیے دنیا کے مفید شہری اور تاحیات سیکھنے والے بننے 

کے لیے رضوری ہیں۔ یہ کورس طلبہ کو مطلوبہ ہائیر لیول IB امتحان کے لیے تیار 
کرتا ہے جو سینرئ سال کے اختتام پر لیا جاتا ہے۔ اس کورس کی کامیاب تکمیل اور 

ایک اضافی زبان ایک کورس جو طالب علم کو Bilingual IB Diploma کا اہل بناتا 
ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2
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      کوڈ: 

عمومی کراس نصاب
گریجوئیشن کی رشائط "عمومی معلومات" کے سیکشن میں مالحظہ کیجیئے۔

 )TOK( تھیوری آف نالج IB
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

 IB ڈپلومہ کی امیدواری یا کم از کم حالیہ لی گئی چار IB :پیشگی رشائط
کالسیں

IB نظریہ تعلیم ایک کورس ہے جو IB ڈپلومہ کے امیدواروں کے لیے مطلوب ہے۔ 
یہ طلبہ میں ایسی ذہنی عادت پروان چڑھانے کے لیے مرتب کیا گیا ہے جو انسانی 

طریقوں اور جاننے کی حدود اس کے ساتھ ساتھ جاننے کے ان طریقوں کی مواصلت 
کے لیے انسانی صالحیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ طلباء معلومات اور تجربے کی بنیاد 

کی عکاسی اور استفسار کے ذریعہ، ثقافت اور نظریاتی تعصب کا جائزہ لے کر اور 
اپنے عقلی دالئل اور قابل قدر فیصلوں کی تشکیل کی مدد سے علمیات کے بنیادی 

سواالت کا کھوج لگائیں گے۔ جائزہ لیے گئے تعلیمی مضامین میں زبان، تاریخ، منطق، 
سائنس، ریاضی، اخالقیات اور جاملیات شامل ہیں۔ کورس میں ایک خارجی تشخیص 

شدہ پیپر اور ایک داخلی تشخیص شدہ زبانی پیشکش شامل ہے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5 

AICE سوچنے کی صالحیتیں )A-لیول( 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: کم از کم ایک کیمرج کورس کی کامیاب تکمیل اور استاد کی 
سفارش

AICE سوچنے کی مہارتیں سوچ کے عام عمل اور مہارتوں کو پروان چڑھانے کے 
لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ ان مہارتوں کی نشوومنا اور فروغ متام مضامین کے مطالعے کو 

بہرت بنائے گی، ما بعد ثانوی تعلیم میں کامیابی کو یقینی بنانے میں مدد کرے گی 
اور مالزمت کی کارکردگی میں اضافہ کرے گی۔ مواد میں اطالقی ریاضی، شہادت 
کی تقویم، دلیل کی تقویم کرنا اور پیش کرنا، استدالل کے عنارص اور استدالل کی 

تقویم شامل ہے۔ کورس کے آخر میں امتحان کی کامیاب تکمیل AICE رسٹیفیکیٹ یا 
ایک AICE ڈپلومہ کے لیے استعامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کورس AICE سوچنے کی 

صالحیتوں کے دو سالہ تواتر کے اختیار کا دورسا سال ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

AP کمپیوٹر سائنس کے اصول
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

I پیشگی رشائط: الجربا

AP کمپیوٹر سائنس پرنسپل کورس تعارفی کالج کمپیوٹنگ کورس کے پہلے سمسٹر 
کے برابر ہے۔ اس کورس میں طلباء کمپیوٹیشنل سوچ کی مہارتیں سیکھیں گے جو متام 

شعبوں میں رضوری ہیں جیسے کمپیوٹیشنل ٹولز کو ڈیٹا کا تجزیہ کرنے اور مطالعہ 
کرنے کیلیئے استمعال کرنا اور ٹرینڈز سے نتائج اخذ کرنے اور بڑے پیامنے پر مواد کے 

سیٹوں کا تجزیہ کرنے، تصور کرنے کیلیئے کام کرنا۔ کورس طلباء کو ان کی دلچسپی 
کی بنیاد پر کمپیوٹیشنل فن تعمیرات کو اپنی فیلڈ کے تخلیقی پہلوؤں میں مشغول 

کر سکتا ہے۔ طلباء مسائل کو حل کرنے کیلیئے انفردی اور مشرتکہ طور پر کام کر کے 
ابالغ اور معاونت کی مؤثر مہارتوں کو بہرت بنائیں گے، اور ان حل کے اپنی کمیونٹی، 

معارشے اور دنیا پر اثرات کے بارے میں بحث کریں گے اور لکھیں گے۔

اس کورس کو ریاضی کے کریڈٹ کیلیئے دہرایا نہیں جا سکتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: اس نئے کونسلر کی دستیابی کیلیئے اپنے سکول 
کونسلر سے رابطہ کریں

 I, II, III لینگوئج ڈویلپمنٹ
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: درخواست اور انٹرویو

طلبہ تاریخی اور جدید مثالوں کو دیکھ کر قیادت کے پہلوؤں کے متعلق جانیں گے۔ 
سکول کی رسگرمیوں کی منصوبہ بندی اور نفاذ طلبہ کو قیادت کے نظریے کی عملی 

مشق کا موقع دیتا ہے۔ سکول بھر کی رسگرمیوں کی منصوبہ بندی، رابطہ کاری اور 
نفاذ کی مشق کے ذریعہ طلبہ قیادت کے وسیع تجربے سے روشناس ہوں گے۔ کورس 
میں داخل ہر طالب علم کو ایک ذمہ داری سونپی جاتی ہے جس میں وہ ایک خاص 

کام کے ذمہ دار ہوتے ہیں طالب علم کی شخصیت کے معاون ہوتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

 ورزش اور کھیل کی لینگوئج ڈویلپمنٹ 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 9-12  

یہ کورس ان طلباء کو رہنام کی مہارتیں فراہم کرتا ہے جو کھیلوں میں رشکت کرنا 
چاہتے ہیں اور ایک رہنام کے طور پر اپنے علم کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کورس کے 
اختتام پر، طلباء ٹیم بلڈنگ کی اہمیت سمجھیں گے، مشن اور وژن بیان کی تخلیق 
کریں گے، لوگوں میں بولنے کی مہارتوں کو بہرت بنائیں گے، عکاسی کی اہمیت کی 

جانچ کریں گے، اور ٹیم اور کوچز کے درمیان رشتوں کی تعمیر کی قدر کا جائزہ لیں 
گے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 6, 9, 10

 AP سیمینار
کریڈٹ: 1 گریڈ: 11 
پیشگی رشائط: کم از کم ایک AP کورس کی کامیاب تکمیل اور استاد کی سفارش

نصاب تفتیش و تحقیق کی مہارتوں کو مزید بہرت بنانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے جن 
 کا اطالق عاملی مناسبت کے عنوانات پر ہوتا ہے۔ 

یہ پروگرام کالج اور مالزمت کی تیاری اور کامیابی کو بہرت بنانے کے لیے مواصلت، 
تعاون اور تخلیقی صالحیتوں کی نشوومنا میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس پروگرام میں 
رشکت کرنے والے طلبہ سے جو کام مطلوب ہیں ان میں ایک اجتامعی پروجیکٹ، 

انفرادی پیشکش اور تحریری امتحان شامل ہے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12

AP ریرسچ 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: AP سیمینار کی کامیاب تکمیل اور استاد/استانی کی سفارش

ماہرانہ تعلیمی مقالہ لکھمے کیلئے یہ کورس رضوری آزادانہ ریرسچ کرنے کیلئے 
طالب علموں رضوری صالحیتوں اور مہارتوں کو نکھارتا ہے۔ کورس طالب علموں 
کیلئے یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ تعلیمی موضوع، مسئلہ، یا معاملہ  تالش کیا 

جائے۔ اس تحقیق کے ذریعے تحیقی سوال کا جواب تالش کرنے کیلئے طالب علم 
نگرانی میں تحیقی بنیاد پر سال بھر کیلئے تحقیقی کرتے ہیں۔ کورس کا آغاز ایک 

تعلیمی مقالے سے رشوع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پریزینٹیشن اور اس کے حق میں 
زبانی دالئل دئیے جاتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 6, 7, 8, 9, 11  
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      کوڈ: 

IB ذاتی اور پیشہ وارنہ مہارتیں
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  
دہرا داخلہ: جی نہیں  )1.0W( ویٹڈ: جی ہاں

پیشگی رشائط: IB پروگرام میں داخلہ

یہ کورس طلباء کو زندگی کی مہارتوں کا تعارف کروانے کیليئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس 
ماڈل میں، سیکھنے واال دنیا کا احساس کرنے کیلیئے مہارت کی ایک حد کا استعامل 
کرتا ہے اور تنقیدی سوچنے اور اخالقی اور مؤثر طریقے سے رابطے کی مہارتوں کو 

بڑھاتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول:  2

AICE عاملی تناظر
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

AICE گلوبل پرسپیکٹو کی توجہ کا مرکز ان عاملی مسائل کے سلسلے کے بارے 
میں تنقیدی طور پر سوچنا، بولنا اور لکھنا ہے جن کے بارے میں ہمیشہ ایک سے 

زیادہ نقطۂ نظر ہوتے ہیں۔ طلباء عاملی موضوعات اور مسائل سے آگاہ ہوں گے 
اور انہیں ذاتی، مقامی، قومی اور بین االقوامی تناظر اور ان کے مابین تعلق سے 

دیکھیں گے۔ یہ کراس-نصاب پروگرام طلباء کو گروپ میں کام کرنے، سیمینار پیش 
کرنے اور مضامین شائع کرنے کیلیئے چیلنج کرے گا۔ جو طلباء AICE گلوبل 

پرسپیکٹو کیلیئے سائن اپ کریں گے انہیں اپنی ڈیڈ الئن قائم کرنے اور انہیں پورا 
کرنے کے قابل ہونا چاہیئے۔ اس کورس کی گیارہویں جامعت کے طلباء کیلیئے 
سفارش کی جاتی ہے مگر یہ بارہویں جامعت کیلیئے بھی دستیاب ہے۔ کورس 

بیرونی جانچ پر ختم ہوتا ہے جو کالج کریڈٹ کے امکان فراہم کرتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4
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      کوڈ: 

گفٹڈ ایجوکیشن
گریجوئیشن کی رشائط "عمومی معلومات" کے سیکشن میں مالحظہ کیجیئے۔

 )GEMS( گفٹڈ ایجوکیشن ملٹی-ڈسپلرنی سیمینار
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکول گفٹڈ ایجوکیشن پروگرام میں 

تعیناتی یا بطور AP تعیناتی سکالر کے اہلیت

کثیر موضوعاتی سیمینار کورس بارہویں گریڈ کے متعین گفٹڈ طلبہ کے لیے سیمینار 

پروگرام کا متبادل ہو سکتا ہے۔ یہ ایڈوانسڈ پلیسمنٹ سکالرز کے کیپ سٹون کورس 

کے طور پر استعامل ہوتا ہے۔ فلسفے، مابعداطبیعیات اور اخالقیات جیسے عنوانات 

کے ذریعے طلباء اپنے تصوراتی، تخلیقیت، اہم، باہمی تعاون اور رابطے کی مہارتوں کے 

ذریعے ترقی کرتے ہیں۔ کالس ہر تعلیمی شعبے کے ظاہری ڈھانچے کا جائزہ بھی لیں 

گے اور علم کی نوعیت اور درستگی کی تشخیص کیلیئے تنقیدی سوچنے کی مہارتوں 

کا استعامل کریں گے۔ اس کورس میں تحقیق کا حصہ شامل ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 6, 7, 8, 9, 11, 12

نوٹ: سکولوں میں جو IB پروگرام، تھیوری آف نالج )TOK( کورس 

پیش کیے جاتے ہیں وہ بطور جونیرئ اور سینرئ گفٹڈ ایجوکیشن سیمینار 
کورس برائے متعین طلبہ کام کر سکتے ہیں ان شناخت کردہ طلباء 

کیلیئے جو ان میں سے ایک کالس میں داخل ہیں۔ جو سکول کیمربیج 
پروگرام، AICE سوچنے کی مہارتیں یا AICE گلوبل پرسپیکٹو پیش 
کرتے ہیں وہ بطور جونیرئ یا سینرئ سیمینار کورس برائے متعین طلبہ 

کام کر سکتے ہیں ان شناخت کردہ طلباء کیلیئے جو ان میں سے کسی 
ایک کالس میں داخل ہیں۔ جو سکولوں میں AP نصاب، GEMS یا  

AP سیمینار یا AP تحقیق پیش کرتے ہیں وہ ان کالسوں میں سے ایک 
میں شناخت کردہ طلباء کیلیئے بطور جونیرئ یا سینیرئ گفٹڈ تعلیمی 

سیمینار کی خدمات فراہم کرتے ہیں۔

 )GEMS( گفٹڈایجوکیشن ملٹی-ڈسپلرنی سیمینار
کریڈٹ: 0.5 گریڈ: 11 

پیشگی رشائط: دسویں گریڈ کے گفٹڈ ایجوکیشن سیمینار پروگرام کی کامیاب 
تکمیل اور بیک وقت AP کورس میں دہرا داخلہ

یہکثیر موضوعاتی سیمینار کورس گیارہویں گریڈ کے متعین گفٹڈ طلبہ کے لیے 
سیمینار پروگرام کے متبادل ہو سکتا ہے۔ کالس امریکی تجربے کی مختلف جہات کو 

آشکار کرتی ہے اس کا تعین کرنے کے لیے جو امریکی شناخت تشکیل کرتی ہیں۔ 
کالس الثقافت اور کثیر موضوعاتی ہے، امریکی ثقافت کے عکس بین میں ادب، تاریخ، 

سائنس، رسوم و رواج اور ویژول اور عملی آرٹس کا جائزہ لیتی ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3

 )GEMS( گفٹڈ ایجوکیشن ملٹی-ڈسپلرنی سیمینار
کریڈٹ: 1 گریڈ: 11 

پیشگی رشائط: دسویں گریڈ کے گفٹڈ ایجوکیشن سیمینار پروگرام کی کامیاب 
تکمیل اور بیک وقت AP کورس میں دہرا داخلہ

یہ کثیر املضامین سیمینار کورس گیارہویں جامعت میں شناخت شدہ طلباء کے 
سیمینار پروگرام کو بدل سکتا ہے۔ کالس امریکی تجربے کی مختلف جہات کو آشکار 

کرتی ہے اس کا تعین کرنے کے لیے جو امریکی شناخت تشکیل کرتی ہیں۔ کالس 
الثقافت اور کثیر موضوعاتی ہے، امریکی ثقافت کے عکس بین میں ادب، تاریخ، 

سائنس، رسوم و رواج اور ویژول اور عملی آرٹس کا جائزہ لیتی ہے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 9 اور 12

 )GEMS( گفٹڈ ایجوکیشن ملٹی-ڈسپلرنی سیمینار
کریڈٹ: 0.5 گریڈ: 12 
پیشگی رشائط: پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک اسکول کے گفٹڈ ایجوکیشن پروگرام میں 

تعیناتی اور AP کورس میں دہرا داخلہ

یہ کثیر املضامین سیمینار کورس بارہویں جامعت میں شناخت شدہ طلباء کے سیمینار 
پروگرام کو بدل سکتا ہے۔ فلسفے، مابعداطبیعیات اور اخالقیات جیسے عنوانات کے 
ذریعے طلباء اپنے تصوراتی، تخلیقیت، اہم، باہمی تعاون اور رابطے کی مہارتوں کے 

ذریعے ترقی کرتے ہیں۔ کالس ہر تعلیمی شعبے کے ظاہری ڈھانچے کا جائزہ بھی لیں 
گے اور علم کی نوعیت اور درستگی کی تشخیص کیلیئے تنقیدی سوچنے کی مہارتوں 

کا استعامل کریں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3 اور 10

 )GEMS( گفٹڈ ایجوکیشن ملٹی-ڈسپلرنی سیمینار
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکول گفٹڈ ایجوکیشن پروگرام میں تعیناتی یا بطور AP تعیناتی 

سکالر کے اہلیت

کثیر موضوعاتی سیمینار کورس بارہویں گریڈ کے متعین گفٹڈ طلبہ کے لیے سیمینار پروگرام کا متبادل ہو سکتا 

ہے۔ یہ ایڈوانسڈ پلیسمنٹ سکالرز کے کیپ سٹون کورس کے طور پر استعامل ہوتا ہے۔ فلسفے، مابعداطبیعیات 

اور اخالقیات جیسے عنوانات کے ذریعے طلباء اپنے تصوراتی، تخلیقیت، اہم، باہمی تعاون اور رابطے کی مہارتوں 

کے ذریعے ترقی کرتے ہیں۔ کالس ہر تعلیمی شعبے کے ظاہری ڈھانچے کا جائزہ بھی لیں گے اور علم کی نوعیت 

اور درستگی کی تشخیص کیلیئے تنقیدی سوچنے کی مہارتوں کا استعامل کریں گے۔ اس کورس میں تحقیق کا 

حصہ شامل ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 6, 7, 8, 9, 11, 12
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      کوڈ: 

صحت اور  جسامنی تعلیم
گریجوئیشن کی رشائط "عمومی معلومات" کے سیکشن میں مالحظہ کیجیئے۔

   جسامنی تعلیم کے مطلوبہ کورس کا سلسلہ

 I صحت اور  جسامنی تعلیم
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

طلبہ کمرہ جامعت کی تعلیم اور ان انفرادی اور اجتامعی رسگرمیوں میں رشکت 
کرتے ہیں جو رویے، معلومات اور صحت کو تا حیات برقرار رکھنے کے لیے رضوری 

مہارتوں کو بہرت بنانے کے لیے ترتیب دی گئی ہیں۔ کورس کے پچاس فیصد کی 
توجہ کا مرکز کالس روم میں صحت، غذا، ذہنی صحت، فعال جسم، فرسٹ ایڈ 

CPR AED، خاندانی تعلقات، بیامریوں سے بچاؤ اور روک تھام اور مادہ کے غلط 
استعامل کی روک تھام ہوتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

II صحت، فزیکل ایجوکیشن اور کالس روم ڈرائیور ایجوکیشن
کریڈٹ: 1  گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: صحت اور جسامنی تعلیم I کی کامیاب تکمیل

طلبہ کمرہ جامعت کی تعلیم اور ان انفرادی اور اجتامعی رسگرمیوں میں رشکت 
کرتے ہیں جو رویے، معلومات اور صحت کو تا حیات برقرار رکھنے کے لیے رضوری 

مہارتوں کو بہرت بنانے کے لیے ترتیب دی گئی ہیں۔ کورس کے پچاس فیصد کی 
توجہ کا مرکز کمرہ جامعت کی تعلیم میں خاندانی زندگی کی تعلیم، ابتدائی طبی 

امداد بشمول CPR اور کالس روم ڈرائیور ایجوکیشن ہوتا ہے۔ کالس روم ڈرائیور 
ایجوکیشن طے شدہ تعلیمی تجربات کے کم از کم 36 پیریڈز پر مشتمل ہوتا ہے 

جو محفوظ اور ماہر ڈرائیور تیار کرنے کے مقصد سے بنایا گیا ہے۔ نجی تعلیم 
کے ذریعہ ڈرائیور ایجوکیشن کی تکمیل طالب علم کو کورس کے متام مقاصد کی 

تکمیل سے استثنٰی نہیں دیتی۔

ورجینیا الئسنس ریگولیشن 
نابالغ کے الئسنس کیلیئے رضوری ہے کہ والد والدہ اور طالبعلم/طالبہ 90 
منٹ کی ٹریفک سیفٹی کی پیش کش مالحظہ کریں۔ یہ رضورت طالبعلم/

طالبہ کے کالس روم ڈرائیور ایجوکیشن کی رسٹیفکیشن کی مطلوبہ رضوریات 
کو پورا کرنے کیلیئے رضوری ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

   جسامنی تعلیم کے اختیاری کورس کا سلسلہ

ڈرائیونگ کی تعلیم )گاڑی میں( 
کریڈٹ: 0 گریڈز: 10-12  
پیشگی رشائط: لرنر پرمٹ اور کالس روم ڈرائیور ایجوکیشن میں داخلہ یا کامیاب 

تکمیل طلبہ گاڑی میں ڈرائیور ایجوکیشن سے پہلے کم از کم دس گھنٹے کا 
ڈرائیونگ کا تجربہ حاصل کریں

ان-کار ڈرائیور ایجوکیشن میں گاڑی چالنے کی ہدایات )BTW( شامل ہیں۔ کالس 
اسکول کے بعد ایک اختیاری پروگرام کے طور پر طے کی گئی ہے جو ورجینیا 

ڈرائیور الئسنس حاصل کرنے کے لیے مطلوب 14 کالس پیریڈز فراہم کرتی ہے۔ 
کورس کے دو مراحل مکمل کرنے اور 45 گھنٹوں کے ڈرائیونگ الگ جمع کرنے پر 
طالب علم کو ایک عبوری ڈرائیور الئسنس )PDL( جاری کیا جائے گا۔ یہ عبوری 

ڈرائیور الئسنس رصف تب کارآمد ہو گا جب طالب علم کی عمر 16 سال اور 3 ماہ 
ہو جائے اور اس کے بعد جبکہ وہ 9 ماہ کا ورجینیا لرنرز کا اجازت نامہ لے چکا 
ہو۔ متام طلباء کو چاہییے کہ وہ ڈرائیور ایجوکیشن پروگرام میں داخلہ لینے سے 

قبل فزیکل ایجوکیشن کے دسویں گریڈ کی متام رشائط پوری کریں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

جسامنی تعلیم کا معاون 
کریڈٹ: 0.5 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: صحت اور جسامنی تعلیم I اور II کی کامیاب تکمیل اور 
ڈیپارٹمنٹ کے رسبراہ اور نگرانی کرنے والے استاد/استانی کی منظوری

یہ کورس اس طالب علم کے لیے مثبت سیکھنے کے تجربات کے مزید مواقع پیش 
کرتا ہے جو صحت اور فزیکل ایجوکیشن میں روزگار کے حوالہ سے دلچسپی رکھتا 
ہو۔ تعلیمی پراگرام میں معاونت پر زور دیا گیا ہے۔ کریڈٹ کے لیے اس نصاب کو 

ایک سے زیادہ دفعہ منتخب کیا جا سکتا ہے۔ کریڈٹ کیلئے یہ کورس ایک سے 
زائد مرتبہ  لیا جا سکتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12

AICE جسامنی تعلیم 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

AICE  فزیکل ایجوکیشن جسامنی تعلیم کا کورس ہامرے متعلمین کو عملی اور نظریاتی دونوں تجربات 

حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ کورس ترشیح اعضاء اور علم عضویات، مہارتوں کی تحریک اور کھیلوں میں 

عرص حارض کے مطالعے شامل ہیں۔ متعلمین کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ بہت سی جسامنی 

رسگرمیوں کی فہرست میں سے کوشش کریں بشمول ٹیم اور انفرادی کھیل، گیمز اور باہر کی رسگرمیاں اور 

پھر نظریاتی علم کو استعامل کریں جو انہوں نے کارکردگی پر اثرانداز ہونے والے مختلف عنارص کے تجزیے 

رضوری کورسز )تالدابتم( لدابتم ہدش روظنم

I صحت اور  جسامنی تعلیم کوئی نہیں

II صحت اور جسامنی تعلیم کوئی نہیں

مطلوبہ کورسز منظور شدہ متبادل )متبادالت(
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Brentsville – 1
Gar-Field – 2

Osbourn Park – 3

Potomac – 4
Stonewall – 5

Woodbridge – 6

Hylton – 7
Forest Park – 8
Battlefield – 9

Freedom – 10
Patriot – 11

Colgan – 12

Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

میں حاصل کیئے۔ کورس متعلمین کو اس بات کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے 
کہ وہ جسامنی تعلیم اور کھیولوں میں عاملی رجحانات کو سمجھیں اور وضاحت 

کریں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

ایڈوانس جسامنی تعلیم - ذاتی فٹنس 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: صحت اور جسامنی تعلیم I اور II کی گریڈ "C" یا بہرت  گریڈ کے 
ساتھ کامیاب تکمیل، اور/یا ڈیپارٹمنٹ چیرئ کی سفارش ایسے طلبہ جو ایڈوانس 

فزیکل ایجوکیشن کورس کے دورسے سال میں داخلہ لینے کا انتخاب کریں ان 
کے لیے ایڈوانس فزیکل ایجوکیشن کے پہلے سال میں "B" یا بہرت کے ساتھ 

مکمل کرنا رضوری ہے 

ایڈوانس فزیکل ایجوکیشن اس پر زور دیتے ہیں کہ مشق اور صحت کیوں اہم 
ہے، کسی کی صحت کی رضورتیں کیا ہیں، اور یہ کہ ذاتی صحت کا حصول اور تا 
حیات برقراری کیسے ہو سکتی ہے۔ اضافی زور صحت سے متعلق فٹنس کے پانچ 

اجزاء بشمول قلبی فٹنس، عضالتی قوت اور برداشت، لچک اور جسم کی چربی 
کا کنٹرول پر دیا جاتا ہے۔ انفرادی طالب علم کے صحت کی سطح کی جانچ کی 
جاتی ہے۔ تعلیم میں طرز زندگی اور صحت پر غذا کی اثرات سے متعلق عوامل 
سے متعلق صحت کے خدشات پر زور شامل ہوتا ہے۔ کورس میں کالس روم کی 

تعلیم کے ساتھ ساتھ انفرادی اور ٹیم کی رسگرمیاں شامل ہو سکتی ہیں۔ کریڈٹ 
کیلئے یہ کورس ایک سے زائد مرتبہ  لیا جا سکتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ایڈوانس فزیکل ایجوکیشن - الئف ٹائم ایکوٹک فٹنس اور رسگرمیاں 
اور الئف گارڈ ٹریننگ 

کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

طلباء الئف گارڈ کے رسٹیفکیشن حاصل کرنے کیلیئے رضوری مہارتیں اور سمجھ 
کا اظہار کریں گے۔ طلباء ایکوٹیک رسگرمیوں اور کھیلوں کی مختلف اقسام 

جیسے فٹنس، کایاکنگ، ورک آؤٹ کیلیئے گالئیڈ، واٹر ایروبک، ایکا جاگنگ اور واٹر 
پولو میں رشکت کرتے ہیں۔ الئف گارڈ رسٹیفکیشن ورک فورس میں داخل ہونے 

کیلیئے طلباء کو جاب ریڈینس اور مہارتیں فراہم کرے گا۔ ایکاٹک رسگرمیاں اور 
کھیل زندگی بھر کی بہبود کی حوصلہ افزائی اور طلباء کیلیئے فٹنس مواقعوں کو 

بہرت بنائے گا۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 12

 ایڈوانس فزیکل ایجوکیشن-ویٹ ٹریننگ -  
وزن کی تربیت اور رد عمل پر زور 

کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: صحت اور جسامنی تعلیم I اور II کی گریڈ "C" یا بہرت  گریڈ کے 
ساتھ کامیاب تکمیل، اور/یا ڈیپارٹمنٹ چیرئ کی سفارش ایسے طلبہ جو ایڈوانس 

فزیکل ایجوکیشن کورس کے دورسے سال میں داخلہ لینے کا انتخاب کریں ان 
کے لیے ایڈوانس فزیکل ایجوکیشن کے پہلے سال میں "B" یا بہرت کے ساتھ 

مکمل کرنا رضوری ہے 

ایڈوانس فزیکل ایجوکیشن کا یہ حصہ وزن کی تربیت اور رد عمل پر زور دیتا 
ہے۔ طالب علم یہ سیکھے گا کہ کیسے اور کیوں وزن کی تربیت اور ردعمل 

طالب علم کی ایتھلیٹک کارکردگی کے حوالے سے فائدہ دیتی ہے۔ طالب علم 
اپنی فٹنس کی رضوریات کا تعین کرنا سیکھیں گے اور یہ کہ ذاتی فٹنس کو 

کس طرح حاصل کیا جائے اور تا حیات برقرار رکھا جائے۔ اضافی زور صحت سے 
متعلق فٹنس کے پانچ اجزاء بشمول قلبی فٹنس، عضالتی قوت اور برداشت، لچک 
اور جسم کی چربی کا کنٹرول پر دیا جاتا ہے۔ انفرادی طالب علم کے فٹنس لیول 

کا جائزہ لیا جائے گا اور طالب علم ذاتی اہداف طے کرے گا اور انفرادی فٹنس 
پروگرام ترتیب دے گا۔ تعلیم میں طرز زندگی اور صحت پر غذا کی اثرات سے 

متعلق عوامل سے متعلق صحت کے خدشات پر زور شامل ہوتا ہے۔ کریڈٹ کیلئے 
یہ کورس ایک سے زائد مرتبہ  لیا جا سکتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام
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 ہائی سکول کے 5 ریاضی کے
کریڈٹ

 ہائی سکول کے 6 ریاضی کے
        کریڈٹ

 ABکیلیے ڻراگنومیڻری کے ساتھ
     گریڈ پری کیلکولس 

BC ک�ل�� پری
ک�ل�ولس

BC کیلکولس AP* * AP کمپیوڻر سائنس گریڈ

12 *یا AP شماریات �ا  AB کیلیے ڻراگنومیڻری کے 
ساتھ پری کیلولس

ABکیلکولس AP  یا* BCکیلکولس AP  یا* 12
 IIالجبرا

 II الجبرا SOL ڻیسٹ
*شماریات یا  AP یا  *یا AP شماریات یا  AP* شماریات

 II الجبرا پری اے پی الجبرا   /ڻراگنومیڻری BC  کیلکولس AP*
11 II الجبرا SOL ڻیسٹ II  یا الجبرا AB کیلکولس AP* ا� 11

 الجبرا ، فنکشن
اور ڈیڻا کا تجزیہ II الجبرا SOL ڻیسٹ

AB کیلیے ڻراگنومیڻری کے 
ساتھ پری کیلکولس      * شماریات  AP یا 

جیومیڻری پری AP الجبرا / IIڻراگنویمڻری پری اے پی جیومیڻری 

ڻیسٹ SOL جیومیڻری

 یا جیومیڻری
ڻیسٹ SOL جیومیڻری

 II یا الجبرا 
 II الجبرا SOL ڻیسٹ

 I الجبرا پری اے پی الجبرا 1 پری AP جیومیڻری پری اے پی الجبرا II/ڻراگنومیڻری 

 I الجبرا SOL  ڻیسٹ

 یا الجبرا

ڻیسٹ  SOL الجبرا 1

 یا جیومیڻری

ڻیسٹ SOL جیومیڻری  II الجبرا  SOL ڻیسٹ

پری اے پی الجبرا 1 پری اے پی جیومیڻری
 یا الجبرا 1

ڻیسٹ  SOL الجبرا 1 

بشمول توسیعات

ڻیسٹ SOL جیومیڻری 

توسیعی ریاضی 7 
 آدھا 7ویں گریڈ میں میں 

تمام 8ویں گریڈ میں
ڻیسٹ SOL ریاضی 8

پری اے پی الجبرا 1

الجبرا 2 کی توسیع کے ساتھ

 I  الجبرا SOL ڻیسٹ

 توسیع شده ریاضی 6
 آدھا 6ویں گریڈ میں اور

تمام 7ویں گریڈ میں
ڻیسٹ SOL ریاضی 6

 توسیع شده ریاضی 7
 دھا 7ویں گریڈ میں میں

 تمام 8ویں گریڈ میں
ڻیسٹ SOL ریاضی 8

  ہائی سکول کے 4 ریاضی کے کریڈٹ

6

77

BC کیلیے پری کیلکولس

1010

9 9

8 8

6

** ریاضی کے اضافی اختیاری مضامین کے ساتھ بہت  سے دیگر ترتیبات بھی ممکن ہیں جیسے ڻراگنومیڻری، ڈسکریٹ ریاضی اور 
؛کمپیوڻر ریاضی؛ اور اے پی کمپیوڻر سائنس۔ پرابیبیلڻی/شماریات )تمام سمسڻر کورسز(

کیمرج یا انڻرنیشنل بیکالوریٹ خصوصی پروگرام کے طلباء مقابلے کے کورس لیں گے۔
*یه  کورس ممکنه کالج کریڈٹ کے ساتھ ساتھ بیرونی امتحانات اور کالج میں داخلے کیلیئے مطلوبه سکول بھی پیش کرتے ہیں۔ 

یہ کورس پری کیلکولس کورس ہیں۔ 
نوٹ: ہر گریڈ لیول کے بہت سے کورس فہرست میں نچلے لیول سے اوپر کے لیول تک درج کیے گئے ہیں/اونچے لیول سے سے اوپر ہیں۔

PWCS کے سیکنڈری ریاضی کورس کی ترتیب کی مثالیں **
ایڈوانس سڻڈیز ڈپلومہ کی طرف قدم 

 (AP) ایڈوانس پلیسمنٹ

ریاضی 6

 چھڻے گریڈ کے طلباء کیلیئے

ڻیسٹ SOL ریاضی 6

ریاضی 8 پری الجبرا
 آڻھویں گریڈ کے طلباء کیلیئے

ڻیسٹ SOL ریاضی 8

کیلولس
 †BC کیلیے پری 

ریاضی 7

 ساتویں گریڈ کے طلباء کیلیئے
ڻیسٹ SOL ریاضی 7
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ہائی سکول کے 5 ریاضی کے
کریڈٹ

ہائی سکول کے 6 ریاضی کے
        کریڈٹ

گریڈ  I  ریاضی AICE*  I  ریاضی AICE*  II  ریاضی AICE* گریڈ
ی      یا AB ک�ل�� ڻرا�نومی��

� ساتھ پری ک�ل�ولس 
یا BC کیلیے پری کیلکولس  *AICE مکینکس 

( A لیول 12
یا ایڈوانس ریاضی فنکشن/ انالڻک† یا *AB کیلکولس AP ا� یا AP  شماریات* 

II الجبرا IGSCE/ڻراگنومیڻری II الجبرا  I  ریاضی AICE*
11 II الجبرا SOL ڻیسٹ II یا الجبرا 11

الجبرا ، فنکشن
II الجبرا SOL ڻیسٹ

ری      یا AB کیلیے ڻراگنویمڻ
کے ساتھ پری کیلکولس  * AB کیلیکولس AP ا�

جیومیڻری IGCSE جیومیڻری IGSCE الجبرا 2/ڻراگنومیڻری I  ریاضی AICE*

10 الجبرا I یا  10
SOL Test جیومیڻری ڻیسٹ SOL جیومیڻری II  الجبراSOL ڻیسٹ

ری      یا AB کیلیے ڻراگنومیڻ
کے ساتھ پری کیلکولس 

I الجبرا  I پری اے پی الجبرا IGCSE جیومیڻری IGSCEالجبرا 2/ڻراگنومیڻری 

9 II یا الجبرا 9
I الجبرا SOL  ڻیسٹ

I توسیع شده الجبرا 

 I الجبرا SOL ڻیسٹ

یا جیومیڻری

ڻیسٹ SOL جیومیڻری  II  الجبرا SOL ڻیسٹ

 پری اے پی الجبرا 1، الجبرا
2 کی توسیع کے ساتھ

پریAP جیومیڻری

8 8I یا الجبرا
 I  الجبرا SOL  ڻیسٹ

 بشمول توسیعات

ڻیسٹ SOL جیومیڻری

7 7
 توسیعی ریاضی 7

آدھا 7ویں گریڈ میں میں
تمام 8ویں گریڈ میں

ڻیسٹ SOL ریاضی 8

 I الجبرا APپری 
الجبرا 2IIکی توسیع کے ساتھ 

ڻیسٹ SOL الجبرا 1

 توسیع شده ریاضی 6
آدھا 6ویں گریڈ میں اور

تمام 7ویں گریڈ میں
ڻیسٹ SOL ریاضی 6

 توسیع شده ریاضی 7 
آدھا7 ویں گریڈ میں میں
 تمام 8ویں گریڈ میں
ڻیسٹ SOLریاضی 8

ریاضی 6
    چھڻے گریڈ کے سڻینڈرڈز کیلیئے

ڻیسٹ SOL  ریاضی 6

ریاضی 8 پری الجبرا

 آڻھویں گریڈ کے سڻینڈرڈ کیلیئے
ڻیسٹ SOL ریاضی 8

ہائی سکول کے 4 ریاضی کے کریڈٹ

ریاضی 7

 ساتویں گریڈ کےسڻینڈرڈز کیلیئے
ڻیسٹ SOL ریاضی 7

 *AICE مکینکس
( A لیول  )

6 6

 **PWCS کے سیکنڈری ریاضی کورس کی ترتیب کی مثالیں
ایڈوانس سڻڈیز ڈپلومہ کی طرف قدم

کیمرج پروگرام

II  ریاضی AICE*

*یه کورس ممکنه کالج کریڈٹ کے ساتھ ساتھ بیرونی امتحانات اور کالج میں داخلے کیلیئے مطلوبه سکول بھی پیش کرتے ہیں۔
**ریاضی کے اضافی اختیاری مضامین کے ساتھ بہت سے دیگر ترتیبات بھی ممکن ہیں جیسے ڻراگنومیڻری، ڈسکریٹ ریاضی اور

پرابیبیلڻی/شماریات (تمام سمسڻر کورسز)؛کمپیوڻر ریاضی؛ اور اے پی کمپیوڻر سائنس۔

کیمرج یا انڻرنیشنل بیکالوریٹ خصوصی پروگرام کے طلباء مقابلے کے کورس لیں گے۔† یہ کورس پری کیلکولس کورس ہیں۔

نوٹ: ہر گریڈ لیول کے بہت سے کورس فہرست میں نچلے لیول سے اوپر کے لیول تک درج کیے گئے ہیں/اونچے لیول سے سے اوپر ہیں۔
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ہائی سکول کے 5 ریاضی کے
کریڈٹ

ہائی سکول کے 6 ریاضی کے
        کریڈٹ

گریڈ  I  ریاضی AICE*  I  ریاضی AICE*  II  ریاضی AICE* گریڈ
ی      یا AB ک�ل�� ڻرا�نومی��

� ساتھ پری ک�ل�ولس 
یا BC کیلیے پری کیلکولس  *AICE مکینکس 

( A لیول 12
یا ایڈوانس ریاضی فنکشن/ انالڻک† یا *AB کیلکولس AP ا� یا AP  شماریات* 

II الجبرا IGSCE/ڻراگنومیڻری II الجبرا  I  ریاضی AICE*
11 II الجبرا SOL ڻیسٹ II یا الجبرا 11

الجبرا ، فنکشن
II الجبرا SOL ڻیسٹ

ری      یا AB کیلیے ڻراگنویمڻ
کے ساتھ پری کیلکولس  * AB کیلیکولس AP ا�

جیومیڻری IGCSE جیومیڻری IGSCE الجبرا 2/ڻراگنومیڻری I  ریاضی AICE*

10 الجبرا I یا  10
SOL Test جیومیڻری ڻیسٹ SOL جیومیڻری II  الجبراSOL ڻیسٹ

ری      یا AB کیلیے ڻراگنومیڻ
کے ساتھ پری کیلکولس 

I الجبرا  I پری اے پی الجبرا IGCSE جیومیڻری IGSCEالجبرا 2/ڻراگنومیڻری 

9 II یا الجبرا 9
I الجبرا SOL  ڻیسٹ

I توسیع شده الجبرا 

 I الجبرا SOL ڻیسٹ

یا جیومیڻری

ڻیسٹ SOL جیومیڻری  II  الجبرا SOL ڻیسٹ

 پری اے پی الجبرا 1، الجبرا
2 کی توسیع کے ساتھ

پریAP جیومیڻری

8 8I یا الجبرا
 I  الجبرا SOL  ڻیسٹ

 بشمول توسیعات

ڻیسٹ SOL جیومیڻری

7 7
 توسیعی ریاضی 7

آدھا 7ویں گریڈ میں میں
تمام 8ویں گریڈ میں

ڻیسٹ SOL ریاضی 8

 I الجبرا APپری 
الجبرا 2IIکی توسیع کے ساتھ 

ڻیسٹ SOL الجبرا 1

 توسیع شده ریاضی 6
آدھا 6ویں گریڈ میں اور

تمام 7ویں گریڈ میں
ڻیسٹ SOL ریاضی 6

 توسیع شده ریاضی 7 
آدھا7 ویں گریڈ میں میں
 تمام 8ویں گریڈ میں
ڻیسٹ SOLریاضی 8

ریاضی 6
    چھڻے گریڈ کے سڻینڈرڈز کیلیئے

ڻیسٹ SOL  ریاضی 6

ریاضی 8 پری الجبرا

 آڻھویں گریڈ کے سڻینڈرڈ کیلیئے
ڻیسٹ SOL ریاضی 8

ہائی سکول کے 4 ریاضی کے کریڈٹ

ریاضی 7

 ساتویں گریڈ کےسڻینڈرڈز کیلیئے
ڻیسٹ SOL ریاضی 7

 *AICE مکینکس
( A لیول  )

6 6

 **PWCS کے سیکنڈری ریاضی کورس کی ترتیب کی مثالیں
ایڈوانس سڻڈیز ڈپلومہ کی طرف قدم

کیمرج پروگرام

II  ریاضی AICE*

*یه کورس ممکنه کالج کریڈٹ کے ساتھ ساتھ بیرونی امتحانات اور کالج میں داخلے کیلیئے مطلوبه سکول بھی پیش کرتے ہیں۔
**ریاضی کے اضافی اختیاری مضامین کے ساتھ بہت سے دیگر ترتیبات بھی ممکن ہیں جیسے ڻراگنومیڻری، ڈسکریٹ ریاضی اور

پرابیبیلڻی/شماریات (تمام سمسڻر کورسز)؛کمپیوڻر ریاضی؛ اور اے پی کمپیوڻر سائنس۔

کیمرج یا انڻرنیشنل بیکالوریٹ خصوصی پروگرام کے طلباء مقابلے کے کورس لیں گے۔† یہ کورس پری کیلکولس کورس ہیں۔

نوٹ: ہر گریڈ لیول کے بہت سے کورس فہرست میں نچلے لیول سے اوپر کے لیول تک درج کیے گئے ہیں/اونچے لیول سے سے اوپر ہیں۔
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ہائی سکول کے 5 ریاضی کے
کریڈٹ

ہائی سکول کے 6 ریاضی کے
        کریڈٹ

ہ : SL I کا تجزی  IB ر�ا��
IB ریاضی کا مطالعه اور اپروچ * HL II *HL II ریاضی IB IB ر�ا�� گریڈ

یا AP*شماریات               12   یا AP  شماریات*  * SL II IB or ر�ا�� 12
یا ایڈوانس ریاضی ہ  IB ریاضی: SL I کا تجزی

یا*AP شماریات  اور اپروچ IB ریاضی SL II*

II الجبرا     Pre-IBDP  II الجبرا HL I : IB ��ر�ا IB
#تج��ہ اور اپروچ  IB ریاضی HL I

11 II الجبرا  SOL Test  / IIالجبرا  IBDP پری
ڻراگنومیڻری 

SL I : IB ��ر�ا IB
#تج��ہ اور اپروچ 

یا 11
الجبرا ، فنکشن

 اور ڈیڻا کا تجزیہ
 الجبرا II یا

 II الجبرا  SOL ڻیسٹ یا ایڈوانس ریاضی IB ریاضی SL I

جیومیڻری پری  IBDP-جیومیڻری  * AP  شماریات پریIBDP-الجبرا2/ ڻراگنومیڻری
10 یا جیومیڻری یا پری IBDPالجبرا 2  10

ڻیسٹ SOL جیومیڻری  ڻیسٹ SOL جیومیڻری   الجبرا II  یا 
 II الجبرا  SOLڻیسٹ

 I الجبرا    IBDP I-پری الجبرا پری IBDP-جیومیڻری
9 9

I  الجبرا SOL  ڻیسٹ

 I ا الجبرا�

 Iالجبرا SOL  ڻیسٹ

 یا جیومیڻری

ڻیسٹ SOL جیومیڻری

 پریAP الجبرا 1 یا 
پریIBDP   الجبرا 1 

 پری اے پی جیومیڻری یا
پری IBDP-جیومیڻری

8 یا الجبرا 81
ڻیسٹ  SOL الجبرا 1 

 بشمول
 توسیع

Geometry SOL ڻیسٹ

7 7
ریاضی 7 توسیع شده ساتواں 
گریڈ آدھا اور آڻھواں گریڈ تمام

ڻیسٹ SOL  ریاضی 8

 توسیع شده ریاضی 6
 تمام گریڈ6 میں اور آدھا  گریڈ7 میں

ڻیسٹ SOL ریاضی 6

ریاضی 7 توسیع شده ساتویں
میں آدھا اور آڻھویں میں تمام

ڻیسٹ SOL  ریاضی 8

ریاضی 6
چھڻے گریڈ کے سڻینڈرڈز کیلیئے

SOL Test  ریاضی 6

ریاضی 8 پری الجبرا

 آڻھویں گریڈ کے سڻینڈرڈ کیلیئے
ڻیسٹ SOL ریاضی 8

ہائی سکول کے 4 ریاضی کے کریڈٹ

ریاضی 7
ساتویں گریڈ کےسڻینڈرڈز کیلیئے

SOL Test ریاضی 7

  PWCS کے سیکنڈری ریاضی کورس کی ترتیب کی مثالیں** 
قدم ایڈوانس سڻڈیز ڈپلوما کی طرف 

انڻرنیشنل بیکولوریٹ پروگرام

6 6

ہیں۔* یه کورس ممکنه کالج کریڈٹ کے ساتھ ساتھ بیرونی امتحانات اور کالج میں داخلے کیلیئے مطلوبه سکول بھی پیش کرتے 

 **ریاضی کے اضافی اختیاری مضامین کے ساتھ بہت سے دیگر ترتیبات بھی ممکن ہیں جیسے ڻراگنومیڻری، ڈسکریٹ ریاضی اور 
سائنس۔ بیبیلڻی�شماریات (تمام سمسڻر کورسز)؛کمپیوڻر ریاضی؛ اور اے پی کمپیوڻر 

ہیں۔ کیمرج یا انڻرنیشنل بیکالوریٹ خصوصی پروگرام کے طلباء مقابلے کے کورس لیں گے۔ † یه کورس پری کیلکولس کورس 
نوٹ: ہر گریڈ لیول کے بہت سے کورس فہرست میں نچلے لیول سے اوپر کے لیول تک درج کیے گئے ہیں�اونچے لیول سے سے اوپر ہیں۔

 پری IBDP الجبرا 2

الجبرا II/  ڻراگنومیڻری

II الجبرا SOL ڻیسٹ

   پریAP الجبرا 1 یا    
پری  IBDPالجبرا 1
ڻیسٹSOL  الجبرا 1

گ��ڈ
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ہائی سکول کے ریاضی کے 5 کریڈٹ
اور جارج میسن کے 6 سے 10 کریڈٹ

اور ہائی سکول کے ریاضی کے 6 کریڈٹ 
جارج میسن کے 6 سے 31 کریڈٹ

 ہائی سکول کے ریاضی کے 6  کریڈٹ 

جارج میسن کے 6 سے 14 کریڈٹ

گریڈ
   جی ایس کیلکولس بہار
(GMU 116 ریاضی)

جی ایس ملڻی وائرل۔ کیلکولس

(GMU 215  ریاضی
 *جی ایس لینر الجبرا۔ بہار

(GMU 203 ریاضی
گریڈ

12 12

جی ایس کیلکولس 1 حصہ اے
(GMU 123 ریاضی

A  جی ایس کیلکولس 1 حصه
GMU) 124 ریاضی

جی ایس کیلکولس بہار
(GMU 116 ریاضی)

پری اے پی الجبرا 2/ ڻراگنومیڻری

الجبرا SOL 2 ڻیسٹ
AB کیلیے ڻراگنومیڻری کے ساتھ 

پری کیلکولس

پری اے پی جیومیڻری
بشمول توسیعات
جیومیڻری SOL  ڻیسٹ

پری اے پی الجبرا 1
بشمول الجبرا 2 کی توسیع

الجبرا SOL  1 ڻیسٹ

ریاضی 7 توسیع شده
ساتویں گریڈ میں آدھا اور آڻھویں گریڈ میں پورا

ریاضی SOL 8  ڻیسٹ

ریاضی 6 توسیع شده
چھڻا گریڈ آدھا اور ساتواں گریڈ پورا

ریاضی SOL 6  ڻیسٹ
6

7 7

88

99

10 10

1111

 PWCS کے سیکنڈری ریاضی کورس کی ترتیب کی مثالیں
 ایڈوانس سڻدیڈیز ڈپلومه کی طرف قدم 

گورنرز سکول بمقام Innovation Park  (گریڈ 11 اور 12)

ریاضی 7 توسیع شده
چھڻا گریڈ آدھا اور ساتواں گریڈ پورا 

ریاضی SOL 8  ڻیسٹ

اور
جی ایس کیلکولس خزاں

(GMU 115 ریاضی

6

اور
B جی ایس کیلکولس 1 حصه

GMU) 124 ریاضی

اور
جی ایس کیلکولس بہار
(GMU 116 ریاضی

اور
 *جی ایس ملڻی وائرل۔ کیلکولس

(GMU 215 ریاضی

†

* کورسز دہرے داخلے کے ساتھ بھی دستیاب ہیں۔ سکول سسڻم جونیئر سال کے دوران جارج میسن کے ایک کورس کی فیس ادا کرے گا۔ تین
میں سے دو کی فیس الزمی طور پر ریاضی ہونا چاہیے۔

یه کورسز پری کیلکولس کورسز ہیں جو فنکشنز/انالڻک جیومیڻری کے ساتھ سب سے زیاده ایڈوانس ہیں۔ 
میں ایک ہی وقت دہرے داخلے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ پری گورنر سکول پری اے پی جیومیڻری اور الجبرا2 

نوٹ: جی ایس کورسز جو دیئے گئے گریڈ میں شناخت کیے گئے ہیں سمسڻر 1 )نیچے( اور سمسڻر 2 )اوپر( میں لیے جا سکتے ہیں۔

گورنر سکول کا ریاصی پلسمنٹ ڻیسٹ جونیئر سال کے ریاضی کے پلسمنٹ کا تعین کرے گا۔

اور
جی ایس پری کیلکولس خزاں
(GMU 105 ریاضی

اور
A جی ایس کیلکولس 1، حصه

GMU) 123 ریاضی )

فنکشنز/انالڻک
جیومیڻری BC کیلیے پری کیلکولس

الجبرا SOL 2  ڻیسٹ

پریAP الجبرا 2/ڻراگنومیڻری

پریAP جیومیڻری 
بشمول توسیعات 

جیومیڻری SOL ڻیسٹ

پریAP الجبرا1 بشمول 
الجبرا 2 توسیعات الجبرا 

SOL 1 ڻیسٹ
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Brentsville – 1
Gar-Field – 2

Osbourn Park – 3

Potomac – 4
Stonewall – 5

Woodbridge – 6

Hylton – 7
Forest Park – 8
Battlefield – 9

Freedom – 10
Patriot – 11

Colgan – 12

Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

   الجربا I، حصہ 1 اور حصہ  2 
کریڈٹ: حصہ 1 کے 1 اختیاری کریڈٹ اور   گریڈز: 9-10  
 حصہ 2 کیلیئے ریاضی کا 1 کریڈٹ 
طالبعلم/طالبہ نے دونوں حصے پاس کر لیئے

پیشگی رشائط: ریاضی 8 )پری-الجربا(

نوٹ: معذور طلباء جنہیں کریڈٹ حاصل کرنے میں مراعات دی جاتی ہیں وہ 
ان دونوں کورسوں کو مکمل کرنے پر ریاضی کے دو کریڈٹ حاصل کریں گے۔ 

الجربا I، دو حصوں میں، ان طلبہ کے لیے پیش کیا جاتا ہے جنہیں الجربا I کا نصاب 
مکمل کرنے کے لیے اضافی وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ دو کورس الجربا کے تصورات 

سکھانے کے لیے ایک مؤثر اور عملی طریقہ اپناتے ہیں۔ دو حصوں کا یہ کورس الجربا 
سیکھنے کے لیے گرافک کیلکولیٹر اور حقیقی دنیا اور کام کی جگہ کے آالت بطور 
پلیٹ فارم استعامل کرتا ہے۔ الجربا کے ارتھمیٹک، جیومیٹری اور شامریات کے ساتھ 
تعلق جوڑنے پر زور دیا جاتا ہے۔ الجربا I، حصہ 1 اور الجربا I، حصہ 2 ہر ایک سال 

بھر کی کالسیں ہیں۔ اسکول کورسز کو ڈبل بالک کر سکتے ہیں تا کہ وہ پورا سال ہر 
روز مکمل بالک پورا کر سکیں۔ یہ طلبہ کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ پارٹ 1 کے 
اختیاری کریڈٹ کے ساتھ نویں گریڈ کے سال کے آخر میں ریاضی کا پہال کریڈٹ 

حاصل کر لیں۔ سکول طلبہ کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ حصہ 1 نویں گریڈ کے 
 )SOL(سال میں لیں اور حصہ 2 دسویں گریڈ میں۔ اس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ

شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں نے 
گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط 

پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

 I الجربا
کریڈٹ: 1 گریڈز: 8-10  

پیشگی رشائط: ریاضی 7 توسیعی یا ریاضی 8 )پری-الجربا(

الجربا ریاضی کے تعلقات اور تجزیے کی تبدیلی کو پیش کرنے کا منظم طریقہ فراہم 
کرتا ہے۔ طلبہ الجربا اور ارتھمیٹک، جیومیٹری، اور پراببلٹی اور شامریات کے درمیان 
رابطے اور تعلق قائم کریں گے۔ عملی اطالقات کے ذریعہ دیگر مضامین سے بھی 
رابطے قائم کیے جائیں گے۔ طلبہ سے مطلوب ہے کہ وہ مختلف انواع کے عملی 

مسائل حل کرنے اور پیش کرنے کے لیے الجربا کو بطور آلہ استعامل کریں۔ الجربا کے 
اظہارات کو بیان کرنے، ایکویشن اور عدم مساوات کو بیان کرنے اور فنکشنس کے 

رویہ جات کا تجزیہ کرنے کے لیے ٹیبل اور گراف استعامل کیے جائیں گے۔
گرافک کیلکیولیٹرس، کمپیوٹر اور دیگر مناسب موزوں ٹیکنالوجی آالت سیکھنے اور 
 )SOL(سکھانے کے لیے استعامل کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ

شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں نے 
گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط 

پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

جیومیٹری، حصے 1 اور 2 
کریڈٹ: حصہ 1 کے 1 اختیاری کریڈٹ اور   گریڈز 11-12  
 حصہ 2 کیلیئے ریاضی کا 1 کریڈٹ 
طالبعلم/طالبہ نے دونوں حصے پاس کر لیئے

پیشگی رشائط: الجربا I یا الجربا II حصہ 1 اور  2

نوٹ: معذور طلباء جنہیں کریڈٹ حاصل کرنے میں مراعات دی جاتی ہیں 
وہ ان دونوں کورسوں کو مکمل کرنے پر ریاضی کے دو کریڈٹ حاصل کریں 

گے۔ اگر وہ الجربا I کے حصے 1 اور 2 لے چکے ہیں، وہ ریاضی کے 3 کریڈٹ 
حاصل کریں گے اور دو کورسوں کے چار حصوں کا ایک اختیاری کریڈٹ۔

جیومیٹری، دو حصوں میں، ان طلبہ کے لیے پیش کیا جاتا ہے جنہیں جیومیٹری 
کا نصاب مکمل کرنے کے لیے اضافی وقت درکار ہوتا ہے۔ جیومیٹری، حصہ 1 اور 

جیومیٹری حصہ 2 ہر ایک سال بھر کی کالسیں ہیں۔ اسکول کورسز کو ڈبل بالک کر 
سکتے ہیں تا کہ وہ پورا سال ہر روز مکمل بالک پورا کر سکیں  یا انہیں دو سالہ کے 
طور پر پیش کریں۔ اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء 
رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن 
کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں 

کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 12

جیومیٹری 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-11  

پیشگی رشائط: الجربا I یا الجربا II حصہ 1 اور  2 

متام طلباء سے جیومیٹری کو کامیابی سے مکمل کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ اس 
کورس میں دو اور تین جہاتی استداللی مہارتیں، مربوط اور متغیر جیومیٹری اور 

مسائل حل کرنے کے لیے جیومیٹری کے منونوں کے استعامل پر زور شامل ہے۔ 
ان معیارات کی تنفیذ کے لیے حقیقی دنیا کی مختلف ایپلیکیشنز اور مسئلہ حل 

کرنے کی عام تیکنیکیں، بشمول الجربا مہارتیں استعامل کی جاتی ہیں۔ کیلکیولیٹرز، 
کمپیوٹرز، گرافک یوٹیلیٹیز )گرافک کیلکیولیٹر اور کمپیوٹر گرافنگ کی نقول(، ڈائنیمک 
جیومیٹری سافٹ ویرئ اور دیگر مناسب ٹیکنالوجی آالت استعامل کیے جائیں گے۔ اس 

کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان 
ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل 

نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

الجربا، فنکشنز اینڈ ڈیٹا انیلیسس 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

I پیشگی رشائط: الجربا

یہ کورس ان طلبہ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے جنہوں نے الجربا I مکمل کیا ہے لیکن 
الجربا II میں کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے الجربا کے تصورات کو بہرت بنانے کے 

لیے اضافی وقت کی رضورت ہے۔ ریاضی کے منونوں اور مواد کے تجزیے کے سیاق 
کے اندر، طلبہ فنکشس اور انے کے رویہ جات کے، عدم مساوات، پراببلیٹی، تجرباتی 
ڈیزائن اور مواد کے تجزیہ کے متعقل مطالعہ کریں گے۔ سائنس، تجارت اور مالیات 

ریاضی
گریجوئیشن کی رشائط "عمومی معلومات" کے سیکشن میں مالحظہ کیجیئے۔
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کے ابھرتے ہوئے عملی اطالقات کے ذریعہ مواد حاصل کیا جائے گا۔ طلبہ ان مسائل 
کو حل کریں گے جن کے لیے خط، مربع، توضیحاتی یا لوگارتھمی مساوات یا مساوات 

کے ایک نظام کی رضورت ہوتی ہے۔ 

نوٹ: اس کورس کیلیئے الجربا II کا کریڈٹ حاصل کرنے کے بعد طالبعلم/
طالبہ کریڈٹ حاصل نہیں کر سکتا۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام 

 II الجربا
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

بنیادی رشائط: الجربا 1 اور جیومیٹری

بعد از ثانوی اور اعلٰی تیکنیکی تعلیم کے لیے تیاری کرنے والے طلبہ سے توقع کی 
جاتی ہے کہ وہ الجربا II کے معیارات حاصل کریں۔ فنکشنس، "فنکنشس کی اقسام"، 

مساوات، عدم مساوات، مساوات و عدم مساوات کے نظاموں، کثیر االرقام کلیوں، 
عقلی اور جذری مساوات، پیچیدہ ہندسوں اور انداز و سیریز کے مطالعہ کے ذریعہ 
الجربا کے تصورات کی کلی آگاہی فراہم کی جائے گی۔ مطالعہ کے پورے کورس کے 
دوران عملی اطالقات اور منونہ سازی پر زور دیا جائے گا۔ گرافنگ یوٹیلٹی، )گرافنگ 
کیلکیولیٹرز یا کمپیوٹر گرافنگ سمیولیٹرز(، کمپیوٹر، سپریڈ شیٹس اور دیگر موزون 
ٹیکنالوجی آالت سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں معاونت کے لیے استعامل کیے 

جائیں گے۔ اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس 
صورت میں ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی 
کریڈٹ حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔ ایڈوانسڈ 

اسٹڈیز ڈپلومہ کے لیے الجربا II رضوری ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

ایڈوانسڈ ریاضی 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

II پیشگی رشائط: الجربا

ایڈوانسڈ میتھا میٹکس، الجربا اور ٹرگنومیٹری دونوں موضوعات کو وسیع کرتا ہے۔ 
زیادہ زور فنکشنس اور ان کے عکس، مساوات اور عدم مساوات، نظریہ گراف، 

میٹرکس، تسلسل اور سیریز، اقطاع مخروطی اور لوگاریتھمس پر ہوتا ہے۔ علم مثلثیات 
کے موضوعات میں تکون اور ٹرگ فنکشنس، ٹرگ آئیڈینٹیٹی اورٹرگ مساوات کے حل 

کی رسکیولر تعریفیں شامل ہیں۔ یہ کور کیلکیولس AB یا BC کی بنیادی رشائط پوری 
نہیں کرتا۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

  ایڈوانسڈ پلیسمنٹ پروگرام کورسز

 I الجربا AP-پری
کریڈٹ: 1 گریڈز: 7-9  

پیشگی رشائط: ریاضی 7 توسیعی یا ریاضی 8 )پری-الجربا(

یہ کورس ان طلبہ کے لیے تیار کیا گیا ہے جنہوں نے متوسطہ اسکول کا توسیع شدہ 
 "B" ریاضی کا نصاب آٹھویں گریڈ سے قبل مکمل کر لیا ہے آٹھویں گریڈ کا پری-الجربا
یا بہرت کے ساتھ مکمل کیا ہے۔ پری-AP الجربا I کے طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ 
وہ الجربا I کے متام مقاصد میں مہارت پیدا کریں اسی طرح الجربا II کے کچھ مقاصد 

میں بھی۔ اس کورس کو لینے والے طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ایڈوانسڈ 
جیومیٹری کورس کی تعلیم الجربا II/ٹرگنومیٹری کے ساتھ جاری رکھیں۔ طلبہ مختلف 

انواع کے عملی مسائل پیش کرنے اور انہیں حل کرنے کے لیے الجربا کو بطور آلہ 
استعامل کریں گے۔ ردو بدل والے اور گرافنگ کیلکیولیٹرز کا استعامل دقیق نظریات 

کے معنٰی طے کرنے اور منسلک کرنے میں طلبہ کی مدد کرے گا۔ الجربا کے اظہارات 
کو بیان کرنے، ایکویشن اور عدم مساوات کو بیان کرنے اور فنکشنس کا تجزیہ کرنے 

کے لیے ٹیبل اور گراف استعامل کیے جائیں گے۔ اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف 
لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں 

گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی 
ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 4، 6، 11، 12، اور متام مڈل سکولز

پری-AP جیومیٹری 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 8-10  

 I الجربا AP-پیشگی رشائط: پری

اس کورس میں دو اور تین جہاتی استداللی مہارتیں، مربوط اور متغیر جیومیٹری 
اور مسائل حل کرنے کے لیے جیومیٹری کے منونوں کے استعامل پر زور شامل ہے۔ 

طلبہ مختلف ایپلیکیشنز اور مسائل حل کرنے کی تیکنیکیں بشمول الجربا کی مہارتیں 
استعامل کریں گے۔ اس کورس کا مقصد طلبہ کو تحقیق، قیاس، منطقی انداِز استدالل، 

مسائل تشکیل دینے اور حل کرنے اور ریاضیاتی انداز سے ابالغ کرنے کے کئی مواقع 
فراہم کرنا ہے۔

کیلکیولیٹرز، کمپیوٹرز، گرافک کیلکیولیٹر یا کمپیوٹر گرافنگ کی نقول، ڈائنیمک 
جیومیٹری سافٹ ویرئ اور دیگر مناسب ٹیکنالوجی آالت سیکھنے اور سکھانے کے عمل 

کی معاونت کے لیے استعامل کیے جائیں گے۔ 
اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں 

ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ 
حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

پری- AP الجربا II - ٹراگنومیٹری 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-11  

پیشگی رشائط: پری-AP الجربا I، ایدوانسڈ جیومیٹری اور استاد کی سفارش 

پری-AP الجربا II/ٹرگنومیٹری تیز رفتاری سے سکھایا جاتا ہے۔ کورس کے مشموالت 
وہی ہیں جیسے الجربا II مکمل سال کے اور ٹرگنومیٹری کالس کے سمسٹر کے ہوتے 

ہیں۔ اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت 
میں ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ 

حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔ ایڈوانسڈ سٹڈیز 
ڈپلومہ کے لیے الجربا II رضوری ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

AB کیلیئے ٹراگنامیٹری کے ساتھ پری کیلکولس 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: الجربا II اور استاد/استانی کی سفارش 

AP کیلکیولس AB کے لیے، AB برائے ٹریگونومیٹری کے ساتھ پری کیلکولس ایک 
سالہ تیاری کورس ہے۔ کورس کے بنیادی مشموالت حقیقی اعداد کے الجربا، پیچیدہ 

اعداد اور پولینومیالس؛ ایکسپونینشل، پولینومیال اور الگوریتھیمیٹک فنکشنس، دائری 
فنکشنس اور ٹرگنومیٹری پر مشتمل ہوتے ہیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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      کوڈ: 

BC کیلیئے پری کیلکولس 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: الجربا II/ٹراگنومیٹری اور استاد/استانی کی سفارش 

AP کیلکیولس BCکے لیے، BC برائے ٹریگونومیٹری کے ساتھ پری کیلکولس ایک سالہ 
تیاری کورس ہے۔ کورس کے بنیادی مشموالت حقیقی اعداد کے الجربا، ویکٹرز، پیچیدہ 
اعداد اور پولینومیالس؛ ایکسپونینشل، پولینومیال اور الگوریتھیمیٹک فنکشنس، دائری 

فنکشنس اور ٹرگنومیٹری اور تجزیاتی جیومیٹری پر مشتمل ہوتے ہیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

AP شامریات
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

 II پیشگی رشائط: الجربا

ایڈوانس پلیسمنٹ اسٹیٹسٹکس طلباء کو مواد جمع کرنے، تجزیہ کرنے اور نتائج اخذ 
کرنے کے اہم تصورات اور آالت سے روشناس کرواتے ہیں۔ طلباء کے سامنے چار واضح 

نظریاتی موضوعات آشکار ہوتے ہیں:
مواد کی جانچ: منونوں کا مشاہدہ اور منونوں سے روانگی، منونوں کا تخمینہ	 
مطالعے کا منصوبہ: یہ فیصلہ کیا اور کیسے ناپنا ہے	 
نظریہ امکان اور نقل کے استعامل سے منونے تیار کرنا، 	 
تخمینہ: منونہ کے مواد سے نتائج اخذ کرنا۔	 

طلباء سے مطلوب ہے کہ AP شامریات کے امتحان میں حصہ لیں جو کہ مئی میں 
منعقد ہوتا ہے۔ وہ طلباء جنہوں نے کورس اور AP شامریات کا امتحان کامیابی سے 

مکمل کر لیا ہے، ایک سمیسٹر کے تعارفی کالج شامریاتی کورس کے لیے کریڈٹ 
حاصل کر سکتے ہیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

 AB کیلکولس AP
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: AB کیلیئے ٹرگنومیٹری کے ساتھ پری کیلکولس یا BC کیلیئے پری 

کیلکولس اور استاد/استانی کی سفارش 

AP کیلکیولس AB حدود/تسلسل، ڈیریویشن اور انٹیگریل جیسے موضوعات کی 
چھان بین کرتا ہے۔ یہ نظریات کثیر پرتوں والے طریقہ کار کے استعامل سے پرکھے 
جاتے ہیں جس میں زبانی، عددی، تجزیاتی اور پولی نومیل کا گرافیکل تجزیہ، عقل، 
ٹریگونومیٹرک، شارحانہ اور لوگاریتھیمک فنکشنس اور عکس شامل ہیں۔ طلبہ سے 

توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان نقطہ ہائے نظر کے درمیان رابطہ قائم کریں۔ طلبہ سے 
یہ بھی مطلوب ہو گا کہ وہ کورس کے موضوعات کی معلومات کو ہم آہنگ کریں ان 
ایپلیکیشنس کو حل کرنے کے لیے جو جسامنی، سامجی اور/یااقتصادی صورتحال پیدا 

کرتی ہیں۔ یہ ایپلیکیشنز ماخوذات کو تبدیلی کی رشح، مقامی لینرئ تخمینہ، اصالح 
اور ترچھا تجزیہ، جزو الزم بطور Riemann ارقام، خطے کا عالقہ، ٹھوس کی مقدار کے 

معلوم کراس سیکشنس، فنکشنس کی اوسط قدر اور مستقیم حرکت۔ جیسا کہ کالج 
بورڈ کی جانب سے طے کیا گیا ہے، گرافک کیلکیولیٹر مطلوب ہوں گے۔ طلبہ سے 

مطلوب ہے کہ AP کیلکیولس AB امتحان میں حصہ لیں جو کہ مئی میں منعقد ہوتا 
 AP ہے۔ کالج کریڈٹ اور/یا ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کالج ان طلباء کے لیے دستیاب ہے جو

امتحان میں مطلوبہ سکور حاصل کیا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 BC کیلکولس AP
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: BC کیلیئے پری کیلکولس اور استاد/استانی کی سفارش 

AP کیلکیولس BC ان طلباء کے لیے مقصود ہے جن کو تجزیاتی جیومیٹری اور بنیادی 
فنکشنس کی وسیع معلومات ہیں۔ اگرچہ AP کیلکیولس AB کورس کے متام عنارص 

شامل ہیں، یہ کورس ان تعارفی کیلکیولس موضوعات کی زیادہ گہری معلومات فراہم 
کرتا ہے۔ یہ کورس اپنے نصاب میں ان اضافی موضوعات کی تیاری بھی شامل کرتا 
ہے جو AP کیلیولس BC کے لیے، ان کے سلیبس میں کالج کے داخلہ امتحان بورڈ 
کی جانب سے مطلوب ہیں۔ ان میں پیرامیٹرک، قطبی اور ویکٹر فنکشنس ہیں؛ حد 

کی کٹھن تعریف، ایڈوانسڈ مرکب تیکنیکیں؛ Simpson کا اصول؛ منحنی خطوط 
کی طولت؛ غیر مناسب مرکب؛ Hooke کا قانون؛ اور تسلسل اور سیریز کا مطالعہ۔ 
گرافک کیلکیولیٹر کا استعامل تعلیم میں مکمل طور پر شامل کیا جائے گا اور طلبہ 
کو طلب کیا جائے گا کہ وہ ان مشکل صورتحال کی تصدیق اور ترجامنی کریں جو 

 AP دستیاب ٹیکنالوجی کے استعامل سے حل کیے گئے ہیں۔ طلبہ سے مطلوب ہے کہ
کیلکیولس BC امتحان میں حصہ لیں جو کہ مئی میں منعقد ہوتا ہے۔ کالج میں کالج 

کریڈٹ اور/یا ایڈوانسڈ پلیسمنٹ ان طلباء کے لیے دستیاب ہے جو AP امتحان میں 
مطلوبہ سکور حاصل کرتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

  کمیرج پروگرام کورسز

IGCSE جیومیٹری  
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-10  

 I پیشگی رشائط: الجربا

GCSE جیومیٹری میں PWCS کے جیومیٹری کے نصاب اور ورجینیا اسٹینڈرڈ آف 
لرننگ کے نصاب کے متام مقاصد شامل ہیں الجربا کے تصورات جیسا کہ فنکشنس اور 

لینرئ پروگرامنگ کے مضبوط تعلق کے ساتھ۔ شناخت، تجزیہ اور جیومیٹری اصطالحات 
کی توضیح، شکلیں اور امالک پر زور دیا جائے گا۔ ٹرگنومیٹری، ویکٹرز اور تنسیخ 

جیسے اضافی موضوعات شامل کیے گئے ہیں۔ متبادل رسگرمیاں جیسا کہ پروجیکٹس، 
تفتیش، زبانی اور تحریری ابالغ اور باہمی تعلیمی رسگرمیاں اس کورس کا مستقل حصہ 
ہیں۔ اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت 
میں ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ 

حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

IGCSE الجربا II - ٹراگنومیٹری 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-11  

بنیادی رشائط: الجرباIGCSE ، 1 جیومیٹری اور استاد/استانی کی سفارش 

IGCSE الجربا II/ٹرگنومیٹری ایک رسیع کورس ہے جس میں ورجینیا اسٹینڈرڈ آف 
لرننگ کے مطابق الجربا II کے نصاب کے متام مقاصد اور ٹرگنومیٹری نصاب شامل ہے۔ 

دیگر موضوعات میں دو رقمی تفصیالت اور دو جہتوں میں وکٹر شامل ہیں۔ جانچ 
میں بیرونی طالب علم کا امتحان اور استاد کی جانب سے کورس کے کام کی تقویم 

شامل ہو گی۔ اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس 
صورت میں ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی 
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Brentsville – 1
Gar-Field – 2

Osbourn Park – 3

Potomac – 4
Stonewall – 5

Woodbridge – 6

Hylton – 7
Forest Park – 8
Battlefield – 9

Freedom – 10
Patriot – 11

Colgan – 12

Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

کریڈٹ حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔ ایڈوانسڈ 
اسٹڈیز ڈپلومہ کے لیے الجربا II رضوری ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

AICE ریاضی ) I )AS لیول 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: AB کیلیئے IGCSE الجربا II / ٹرگنومیٹری یا ٹرگنومیٹری کے ساتھ 

پری کیلکولس اور استاد/استانی کی سفارش 

AICE میتھمیٹکس I ذہین طلبہ کو پری کیلکیولس اور ابتدائی کیلکیولس تصورات میں 
ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ وہ ریاضی کے اعلٰی اصولوں 
اور ریاضیات کے بطور منطقی اور مربوط موضوع تحسین کا فہم پیدا کریں گے۔ بین 
االقوامی نصاب میں پری کیلکولس کے رضوری عنوانات اور تفریق اور ترکیب کا تعارف 

شامل ہے۔ طلبہ AICE میتھمیٹکس II کی سطح کے مزید مطالعہ کے لیے رضوری 
ریاضیاتی پس منظر حاصل کریں گے۔ متعلقہ امتحانات میں مثالی کارکردگی پر کچھ  

یونیورسٹیوں میں کالج کریڈٹ دستیاب ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

AICE ریاضی ) II )AS لیول 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: AICE ریاضی  I اور استاد کی سفارش 

AICE میتھمیٹکس II AICE میتھمیٹکس I پر مبنی معلومات کو وسعت دیتا ہے۔ 
کورس ایک کٹھن بین االقوامی نصاب پر کے مطابق چلتا ہے ایڈوانسڈ پلیسمنٹ 

کیلکیولس BC موضوعات شامل کرنے کے لیے۔ ریاضی میں مزید تصورات اور مہارتیں 
سکھائی جاتی ہیں بشمول تصورات کا مطالعہ، مشتقات کے ساتھ کیلکیولس کی 

تکنیکیں اور ایپلیکیشنز، مرکبات، ویکٹرز، تسلسل اور سیریز۔ طلبہ منطقی انداز سے 
مسائل کا تجزیہ کرنے، متعلقہ عوامل کی نشاندہی اور بیان کرنے اور، جہاں رضوری 
ہو، مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک مناسب ریاضیاتی منہج اختیار کرنے کی صالحیت 
میں اضافہ کریں گے۔ وہ ایڈوانسڈ انٹرنیشنل رسٹیفیکیٹ آف ایجوکیشن ڈپلومہ کی 

طرف رہنامئی کرنے والے بیرونی امتحان میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ 
کیمربج امتحانات میں مثالی کارکردگی پر بہت سی یونیورسٹیوں میں کالج کریڈٹ 

دستیاب ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

AICE مکینک )A لیول(
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

I ریاضی AICE :پیشگی رشائط

AICE مکینک طلباء کو طبعیات اور ریاضاتی اطالق میں مضبوط بنیاد فراہم کرنے 
کیلیئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ وہ ریاضی کے اعلٰی اصولوں اور ریاضیات کے بطور منطقی 

اور مربوط موضوع تحسین کا فہم پیدا کریں گے۔ بین االقوامی نصاب میں حرکت 
کا عمیق مطالعہ اور حرکات، ماس کے مرکز اور لچک کے تصورات کے ساتھ ساتھ، 

 II ریاضی AICE جسم کی حرکت پر ان کا اطالق کیسے ہوتا ہے، شامل ہیں۔ یہ کورس
 AICE  طبعیات کورسز کی تکمیل کیلیئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسے سینیرئ AICE اور

ریاضی کے ساتھ لے سکتے ہیں یا وہ سینرئ جنہوں نے جونیرئ سال میں AICE ریاضی 
II مکمل کیا ہے۔ وہ ایڈوانسڈ انٹرنیشنل رسٹیفیکیٹ آف ایجوکیشن ڈپلومہ کی طرف 

رہنامئی کرنے والے بیرونی امتحان میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 4

  IB کورسز

 I ڈپلومہ پروگرام الجربا IB-پری
کریڈٹ: 1 گریڈ: 9 

پیشگی رشائط: 8ویں گریڈ پری-الجربا 

پری-IBDP الجربا I متام مقاصد کو PWCS الجربا I کے نصاب اور ورجینیا اسٹینڈرڈ آف 
لرننگ کے میں شامل کرتا ہے۔ اس کے عالوہ، افزودگی اور توسیع کے موضوعات جیسا 
کہ لینرئ پروگرامنگ، مکمل ویلیو فنکشنس اور ریئل الئف میتھ ایپلیکیشنس پر زور دیا 
جاتا ہے۔ تنقیدی سوچ کی مہارتیں اور گرافنگ کیلکیولیٹر ٹیکنالوجی کا استعامل بھی 

اس کورس کے اہم اجزاء ہیں۔ متبادل جائزے جیسا کہ منصوبے، زبانی اور تحریری 
ابالغ اور باہمی تعلیمی رسگرمیاں اس کورس کا مستقل حصہ ہیں۔ اس کورس کے ساتھ 

سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں 
رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے اور/

یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

پری-IB ڈپلومہ پروگرام جیومیٹری 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-10  

I الجربا AP-یا پری I الجربا IBDP-پیشگی رشائط: پری

پری-IBDP جیومیٹری مطالعے کا ایک رسیع پروگرام ہے ان طلبہ کے لیے جو IB کی 
 AP-پری PWCS سطح کا ریاضی کا کورس کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کورس میں
جیومیٹری کے نصاب کے متام مقاصد شامل ہیں الجربا کے روابط پر خصوصی تاکید کے 
ساتھ۔ ٹٹرگنومیٹری، قابل تغیر گرافنگ جیسے اضافی موضوعات شامل کیے گئے ہیں۔ 

پورے کورس میں گرافنگ کیلکیولیٹرز استعامل کیے جاتے ہیں۔ 
اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں 

ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ 
حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

 II ڈپلومہ پروگرام الجربا IB-پری
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-11  

پیشگی رشائط: پری-IBDP جیومیٹری

IB میتھ سٹڈیز اور IB ریاضی کیلیئے پری-IBDP الجربا II رضوری ہے۔ انالیسس و 
اپروچ I )SL( یہ کورس پری-IBDP الجربا اور جیومیٹری دونوں سے علم کو شامل کرتا 

اور بڑھاتا ہے۔ یہ کورس PWCS کے الجربا II کے نصاب سے متام مقاصد کے ساتھ، 
پری-IBDP الجربا اور جیومیٹری سے معلومات شامل کرتا اور اسے وسعت دیتا ہے۔ 

پورے کورس میں گرافنگ کیلکیولیٹرز استعامل کیے جاتے ہیں۔ متام کورسز کی طرح، 
طلبہ ریاضی کے نصاب کے اندر تیکنیکی تحریری مہارتیں حاصل کریں گے۔ اس کورس 
کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں 

میں رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے 
اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔ ایڈوانسڈ اسٹڈیز ڈپلومہ کے لیے 

الجربا II رضوری ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2

پری-IB ڈپلومہ پروگرام الجربا II - ٹراگنومیٹری 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-11  

پیشگی رشائط: پری- IBDP جیومیٹری اور استاد/استانی کی سفارش 
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      کوڈ: 

پری-IBDP الجربا II/ٹرگنومیٹری ایک رسیع کورس ہے جس میں ورجینیا اسٹینڈرڈ آف 
لرننگ کے مطابق الجربا II کے نصاب کے متام مقاصد اور ٹرگنومیٹری نصاب شامل ہے۔ 

پری-IBDP الجربا I اور جیومیٹری میں اعلٰی گریڈ کے حامل طلبہ کے لیے یہ تجویز 
کردہ ہے۔ یہ کورس IB ریاضی HL کی پیشگی رشط ہے۔ اس کورس کے ساتھ متعلقہ 

سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں 
رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے 
اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔ ایڈوانسڈ اسٹڈیز ڈپلومہ کے لیے 

الجربا II رضوری ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

I )SL ( ریاضی: انالیسس و اپروچ IB
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-11  

 پیشگی رشائط: پری-IBDP الجربا II/ ٹراگنومیٹری یا
پری-IBDP الجربا II ، استاد/استانی کی سفارش کے ساتھ

 IB دو سالہ ریاضی کے کورس کا پہال سال ہے جو ،)I )SL ریاضی: انیلیسس و اپروچ IB
ڈپلومہ پروگرام میں گروپ 5 کی رشائط پوری کرتا ہے۔ یہ کورس ریاضی کے ان طلباء 

کے لیے تشکیل دیا گیا ہے جو علم کیمیا، اقتصادیات، نفسیات اور بزنس ایڈمنسٹریشن 
جیسے موضوعات میں تعلیم کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اس کورس کا ہدف طلبہ کو 

ویکٹر، شامریات، امکانیات اور پری-کیلکیولس جیسے موضوعات میں ٹھوس بنیاد فراہم 
کرنا ہے۔ طلبہ میتھامیٹکس سائنسز کے میدان میں عاملی حصہ داریوں کے بارے 

میں جاننے اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کو بطور آلہ استعامل کریں گے۔ 
جو طلبہ فزکس، انجینیرئنگ اور ٹیکنالوجی جیسے موضوعات پڑھنا چاہتے ہیں انہیں 

میتھمیٹکس HL کورس لینا چاہییے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

  II )SL ( ریاضی IB
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: IB ریاضی I SL اور استاد/استانی کی سفارش 

IB میتھمیٹکس SL II ریاضی کے دو سالہ تسلسل کے کورس کا دورسا سال ہے جو 
 SL میتھمیٹکس IB ڈپلومہ پروگرام کی رضوریات کو پورا کرتا ہے۔ جن طلبہ نے IB
 IB کامیابی سے مکمل کر لیا ہے اس کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ یہ کورس I

 IB پر بنیاد رکھتا ہے اور اس کی معلومات میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ SL I میتھمیٹکس
ریاضی II SL کیلکولس کے تصورات، تکنیکیوں اور اطالق کا مطالعہ ہے۔ اس کورس 

میں طلبہ ایک پورٹ فولیو پروجیکٹ مکمل کریں گے اور IB میتھمیٹکس SL کا 
امتحان دیں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

 )SL( ریاضی سٹڈیز IB
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: پری-IBDP الجربا II اور استاد کی سفارش 

IB میتھامیٹکل اسٹڈیز )SL( کا مقصد مختلف پس منظر اور صالحیتوں کے حامل طلبہ 
کے لیے ایک حقیقت پسندانہ ریاضی کا کورس فراہم کرنا ہے۔ ایک تیکنیکی معارشے 
کی ریاضیاتی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رضورت مہارتیں پیدا کی جاتی ہیں لیکن 

کسی بڑی تکینیکی مہارت کی رضورت نہیں۔ وہ طلبہ جنہیں اپنے سائنس اور ریاضی 
 IB کے کیریرئ کے حصول کے لیے میتھمیٹکس کے استعامل کی رضورت ہوتی ہے انہیں
میتھمیٹکس SL پر غور کرنے کی تجویز دی جاتی ہے۔ IB میتھامیٹکل اسٹڈیز کے لیے 

یک پروجیکٹ کی صورت میں ٹھوس کام درکار ہے۔ موضوعات میں سیٹس، منطق، 
امکانیات اور شامریات، فنکشنس، سادہ تسلسل، تعارفی تفاوتی کیلکیولس، مالیات، 

جیومیٹری اور ٹرگنومیٹری شامل ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

  I )HL ( ریاضی: انالیسس و اپروچ IB
کریڈٹ: 1 گریڈ: 11 

پیشگی رشائط: پری- IBDP الجربا II/ٹراگنومیٹری اور استاد/استانی کی سفارش 

IB ریاضی: انیلیسس و اپروچ I )HL(، دو سالہ ریاضی کے کورس کا پہال سال ہے 
جو IB ڈپلومہ پروگرام میں گروپ 5 کی رشائط پوری کرتا ہے۔ یہ کورس ریاضی کے 

ان طلباء کیلیئے ہے جن کا ریاضی کے ساتھ اگال رسمی تجربہ کیلکیولس، مختلف 
مساوات، لینرئ الجربا، محدود ریاضیاتی بناوٹ یا امکانیت اور شامریات میں کالج کی 

سطح کا کورس ہو گا۔ اس کورس کا مقصد طلبہ کو پری- کیلکیولس کے موضوعات کے 
تصورات، تیکنیکوں اور اطالق بشمول فنکشنس، تجزیاتی جیومیٹری، اعلٰی مثلثیات، 

ویکٹرس، پیچیدہ منصوبہ، امکانیت، شامریات اور ریاضیاتی استدالل میں مضبوط بنیاد 
فراہم کرنا ہے۔ طلبہ میتھامیٹکس سائنسز کے میدان میں عاملی حصہ داریوں کے 

بارے میں جاننے اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کو بطور آلہ استعامل کریں 
گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

 II )HL ( ریاضی IB
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: IB ریاضی I HL اور استاد/استانی کی سفارش 

IB میتھمیٹکس HL II ریاضی کے دو سالہ تسلسل کے کورس کا دورسا سال ہے جو 
 HL میتھمیٹکس IB ڈپلومہ پروگرام کی رضوریات کو پورا کرتا ہے۔ جن طلبہ نے IB
I کامیابی سے مکمل کر لیا ہے اپنے سینرئ سال کے دوران اس کورس میں داخلہ لے 
سکتے ہیں۔ یہ کورس IB میتھمیٹکس HL I پر بنیاد رکھتا ہے اور اس کی معلومات 

میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ IB میتھمیٹکس HL II تصورات، تیکنیکوں اور امتیازی 
اور سامل کیلکیولس کے اطالق کا مطالعہ ہے، بشمول Taylor سیریز، المحدود سیریز 

کا تقارب اور انتشار اور مختلف مساوات۔ اس کورس میں طلبہ ایک پورٹ فولیو 
پروجیکٹ مکمل کریں گے اور IB میتھمیٹکس HL کا امتحان دیں گے۔ اس کورس کا 

دورسا سال، IB ریاضی: انیلیسس و اپروچ  II )HL( ، 2020-21 میں دستیاب ہو گا۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

 دہرے داخلے کے کورسز

ملٹی ویرایبل کیلکولس
کریڈٹ 0.5: گریڈ: 12  

پیشگی رشائط: AP کیلکولس BC میں 3 یا اس سے زائد سکور کے ساتھ

ہائی سکول کریڈٹ حاصل کرنے کیلیئے طلباء کو الزمی طور پر ملٹی ویری ایبل 
کیلکولس )MTH 265 - Calculus III( اور لیرنر الجربا )MTH 266( میں داخل ہونا 

ہے۔ 

ملٹی وییبل کیلکولس فنکشن، کنٹینوٹی، ڈیریویشن، انٹیگرل اور سادہ سے تین جہتی 
خال کی طرف ویکٹر جیسے تصورات کی توضیح پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ عنوانات میں 
فنکشن، ملٹی ورائٹی فنکشنز، پارشل ڈیریویشن، ملٹی پل انٹیگرل اور ویکٹر کیلکولس 

کا تعارف شامل ہے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 6

لینیر الجربا
کریڈٹ: 0.5 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: AP کیلکولس BC میں 3 یا اس سے زائد سکور کے ساتھ

ہائی سکول کریڈٹ حاصل کرنے کیلیئے طلباء کو الزمی طور پر ملٹی ویری ایبل 
کیلکولس )MTH 265 - Calculus III( اور لیرنر الجربا )MTH 266( میں داخل ہونا 

ہے۔ 
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      منرب 

      کوڈ: 

لینیر الجربا کے عنوانات میں میٹرکس، ویکٹر سپیس، ڈیٹرمینیشن، لینیر مساوات کے 
سسٹم کا حل، بنیاد اور ڈامینشن، ایجن ویلیو اور ایجن ویکٹر شامل ہیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 6

  ریاضی اختیاری

ٹراگنومیٹری 
کریڈٹ: 0.5 گریڈز: 11-12  

II پیشگی رشائط: الجربا

یہ اختیاری سمیسٹر کا کورس ٹرگنومیٹری کی تعریفات، اطالقات، گرافنگ اور ثالثی 
مساوات و عدم مساوات کے مطالعہ کے ذریعہ ٹرگنومیٹری کا جامع علم فراہم کرتا 

ہے۔ درست تکونی تناسب کے درمیان رابطے، ٹرگنومیٹری فنکشنس اور رسکلر فنکشنس 
کے استعامل پر زور دیا گیا ہے۔ اطالقات اور منونہ سازی پورے کورس میں شامل کی 
گئی ہے۔ ٹریگونومیٹر میں داخل ہونے والے طلبہ سے امید رکھی جاتی ہے کہ انہوں 

نے الجربا II کے معیارات میں بیان کردہ تصورات میں مہارت پیدا کی ہو گی۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 4، 5، 7، 11، 12

ڈسکریٹ ریاضی 
کریڈٹ: 0.5 گریڈز: 11-12  

II پیشگی رشائط: الجربا

ریاضی کا یہ اختیاری کورس طالب علم کو پہلے سے سیکھے ہوئے علم ریاضی کو 
ریاضی کے موجودہ تصورات کے ساتھ جوڑ کر جدید معارشے کے پیدا کردہ مسائل 

کو حل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کورس میں، بنیادی توجہ کا مرکز متفرد 
ترتیب میں مسئلے کا حل کرنا ہے۔ وہ تیکنیکیں جو الجربا، جیومیٹری اور کیلکیولس 

کہ موجودہ روایتی کورسز میں شامل نہیں ہیں، استعامل کی جائیں گے۔ جیسے طلبہ 
مسائل حل کریں گے، وہ یہ تجزیہ اور تعین کریں گے کہ آیا کوئی حل موجود ہے 

یا نہیں )وجود کے مسائل(، تفتیش کریں گے کہ کتنے حل موجود ہیں )گنتی کے 
مسائل(، اور بہرتین حل تالش کرنے پر توجہ دیں گے )اصالح کے مسائل(۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 4, 6, 8, 9, 12

پرابیبلٹی اور شامریات 
کریڈٹ: 0.5 گریڈز: 11-12  

 II پیشگی رشائط: الجربا

امکانیات اور شامریات کے کورس میں نظریہ امکان، شامریاتی ناپ کی تفصیل، امکان 
کی تقسیم اور شامریاتی نتیجہ شامل ہے۔ یہ کورس ان طلبہ کے لیے تشکیل دیا گیا 

ہے جو کاروبار، اقتصادیات، تعلیم، نفسیات، سامجیات، طب وغیرہ جیسے میدانوں 
میں داخلے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جن کے موثر حصول کے لیے شامریات رضوری 

ہے۔ اس کورس کی کامیاب تکمیل ان موضوعات میں کالج کے عمومی کورسز کے لیے 
مناسب تیاری ہو گی۔ اس کے عالوہ، کوئی بھی طالب علم جو ریاضی، طبعی سائنس یا 

انجینیرئنگ میں تعلیم کے لیے تیاری کر رہا ہے وہ آخر کار ایک یا زیادہ شامریات کے 
کورسزز کی رضورت محسوس کرے گا۔ یہ کورس طالب علم کو امکانیت اور شامریات 

کے رضوری بنیادی پس منظر فراہم کرے گا۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12

  کمپیوٹر اختیاری
کمپیوٹر ریاضی 

کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  
پیشگی رشائط: الجربا I میں موجودہ داخلہ یا مکمل شدہ

نوٹس: 1( کمپیوٹر ریاضی کو  الجربا اور جیومیٹری کے ساتھ گریجویشن 
کیلیئے ریاضی کے تیرسے کورس کے طور پر شامر کیا جا سکتا ہے رصف 

اس صورت میں اگر طالبعلم/طالبہ کیریرئ اینڈ ٹیکنیکل پر مبنی کورس مکمل 
کرے۔ 2( اگر اس کورس کے بعد ایڈوانس کمپیوٹر ریاضی لیا جائے گا تو 

کمپیوٹر ریاضی ایک اختیاری کریڈٹ بن جائے گا۔

کمپیوٹر میتھمیٹکس کورس کا مقصد طلبہ کو کمپیوٹر/کیلکیولیٹر استعامل کرنے کا 
تجربہ فراہم کرنا ہے ایسے مسائل حل کرنے کے لیے جو ریاضی کے منونے بن سکیں۔ 

پروگرامنگ کے تصورات، مسئلہ حل کرنے کی حکمت عملی اور ریاضیاتی اطالقات 
پورے کورس کے ساتھ مربوط ہیں۔ یہ کورس ان طلبہ کے لیے تشکیل دیا گیا ہے جو 

رصف ایک کمپیوٹر کورس چاہتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12

ایڈوانسڈ کمپیوٹر ریاضی 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

I پیشگی رشائط: مکمل الجربا

نوٹ: ایڈوانس کمپیوٹر ریاضی کو  الجربا اور جیومیٹری کے ساتھ گریجویشن 
کیلیئے ریاضی کے تیرسے کورس کے طور پر شامر کیا جا سکتا ہے رصف 

اس صورت میں اگر طالبعلم/طالبہ کیریرئ اینڈ ٹیکنیکل پر مبنی کورس مکمل 
کرے۔

ایڈوانسڈ کمپیوٹر میتھمیٹکس کی توجہ کا مرکز طالب علم کو کمپیوٹر سائنس 
میں تصوراتی پس منظر فراہم کرنا ہے۔ موضوعات میں کمپیوٹر آرکیٹیکچر، ڈیٹا ری 

پریزینٹیشن، آپریٹنگ سسٹم، کمپیوٹنگ سسٹم ان سوسائٹی اور سافٹ ویرئ ڈویلپمینٹ 
شامل ہیں۔ طلبہ اعلٰی سطح کی زبان استعامل کرتے ہوئے سافٹ ویرئ ڈویلپمینٹ 

کے اہم مراحل کی تنفید کریں گے۔ موضوعات میں لوپس، انتخابات اور صف بندی 
شامل ہیں۔ یہ ایڈوانسڈ کورس مستقل کمپیوٹر میتھمیٹکس کالس میں اسی طرح دیگر 
کالسوں میں متام موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ کچھ اسکولوں میں یہ کورس تین سالہ 

کمپیوٹر سائنس کے نصاب کا پہال سال ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11

 A کمپیوٹر سائنس AP
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: جیومیٹری اور استاد کی سفارش 

نوٹ: AP کمپیوٹر سائنس A ریاضی کے کریڈٹ کیلیئے استعامل ہو سکتا ہے 

یا گریجوئیشن کی رشائط پوری کرنے کیلیئے CTE سٹینڈرڈ۔ CTE  سٹینڈرڈ 
کریڈٹ کیلیئے، طالبعلم/طالبہ کو الزمی طور پر CTE پروگرامنگ یا متعلقہ 

 AP کامیابی سے مکمل کرنا ہو گا، اور CTE پروگرامنگ تسلسل میں پروگرام
کمپیوٹر سائنس A امتحان میں تین یا زیادہ کا سکور حاصل کریں۔

اس کورس کی توجہ کا مرکز طلبہ کو کمپیوٹر سائنس کا تصوراتی پس منظر فراہم کرنا 
ہے۔ زیادہ زور JAVA لینگویج میں پروگرامنگ کے منہج، الگوریتھمس اور نان-
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ڈائنامک ڈیٹا اسٹرکچر پر ہے۔ یہ کورس طالب علم کو کالج داخلہ بورڈ کے کمپیوٹر 
سائنس میں ایڈوانسڈ پلیسمنٹ ایگزامینیش لیول A کے ذریعہ کمپیوٹر سائنس میں 
اعلٰی سطحی تعیناتی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ طلبہ سے مطلوب ہے کہ AP کمپیوٹر 

سائنس A کے امتحانات میں حصہ لیں جو کہ مئی میں منعقد ہوتا ہے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ڈیٹا سٹریکچر اور الگوریتھم 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

A کمپیوٹر سائنس AP اور II پیشگی رشائط: الجربا

کورس AP کمپیوٹر سائنس A کے موضوعات کو وسعت دیتا ہے اور الگوریتھم، مواد 
کی بناوٹ اور مواد کی تجرید کی مزید باضابطہ اور مزید گہرے مطالعہ فراہم کرتا 
ہے۔ بائرنی ٹری، مواد کی مبنی بر تکرار بناوٹیں اور ڈائنامیکلی مختص کردہ وضعیں 

کورس کی بنیادیں ہیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 8, 9

AICE کمپیوٹنگ )AS لیول( 
کریڈٹ: 1  گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کمپیوٹر سائنس A، الجربا II، اور استاد کی 
سفارش 

AICE کمپیوٹنگ طلبہ کو کمپیوٹنگ اور کمپیوٹر سائنس کی مکمل معلومات فراہم 
کرتا ہے۔ ایک بین االقوامی نصاب کے مطابق، طلبہ معلومات کی پروسیسنگ کی 
ساخت اور اصولوں اور اس کے اطالقات کی وسیع حد کے متعلق جانیں گے، ایک 

وسیع فہم کے ساتھ کہ خاص ایپلیکیشن کے مطابق معلومات کی پراسیسنگ کے نظام 
کس طرح ترتیب دیئے جاتے ہیں۔ 

وہ وضع کردہ عملی تجربات کے ذریعہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کمپیوٹنگ 
تیکنیک کے استعامل کی صالحیت پیدا کریں گے۔ یہ کورس طلبہ کو ایک ایڈوانسڈ 

انٹرنیشنل رسٹیفیکیٹ آف ایجوکیشن ڈپلومہ اور کمپیوٹر سائنس A کی اہلیت کے لیے 
تیار کرتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 4

 )SL( کمپیوٹر سائنس سٹینڈرڈ لیول IB
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: ایڈوانس کمپیوٹر میتھ یا استاد کی سفارش 

 IBDP-ایدوانسڈ کمپیوٹر میتھ اور پری )SL( کمپیوٹر سائنس اسڈینڈرڈ لیول IB
کمپیوٹر سائنس میں تشکیل کردہ موضوعات جیسا کہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر، مواد 

کی دوبارہ پیشکش، آپریٹنگ سسٹم، کمپیوٹنگ سسٹم ان سوسائٹی اور سافٹ ویرئ 
ڈویلپمینٹ کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ IB CS SL تین سالہ کمپیوٹر سائنس کے نصاب کا 
دورسا سال ہے۔ طلبہ اعلٰی سطح کی زبان استعامل کرتے ہوئے سافٹ ویرئ ڈویلپمینٹ 
کے اہم مراحل کی تنفید کریں گے۔ موضوعات میں الگوریتھم اور فائلز کی چھان بین 

اور تالش شامل ہو گی۔ طلبہ رشائط کی خصوصیات کی تشکیل، دستاویز سازی کی 
وضع، سوڈو کوڈ، دستاویز سازی کی جانچ اور صارف کی دستاویز سازی کے ذریعہ 

ایک بڑا سافٹ ویرئ پروجیکٹ تیار کریں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2

 )HL( کمپیوٹر سائنس ہائی لیول IB
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: IB کمپیوٹر سائنس SL یا استاد کی سفارش

 IB CS SL ان موضوعات کے ساتھ چلتا ہے جو )HL( کمپیوٹر سائنس ہائی لیول IB
میں تیار کیے گئے تھے کمپیوٹر میتھمیٹکس اور منطق، مواد کی مجرد بناوٹیں اور 
الگوریتھم، سسٹم کے مزید مبادیات اور فائل کی تنظیم کے اضافی موضوعات کے 

ساتھ۔ IB CS HL تین سالہ کمپیوٹر سائنس کے نصاب کا تیرسا سال ہے۔ طلبہ اعلٰی 
سطح کی زبان استعامل کرتے ہوئے سافٹ ویرئ ڈویلپمینٹ کے اہم مراحل کی تنفید 
کریں گے۔ موضوعات میں فہرستیں اور تکرار، ڈھیر اور قطاریں، تکرار، بنیری ٹریز، 

لوک اپ ٹیبل اور حاشیہ، ترجیح کی قطاریں اور الگوریتھم شامل ہیں۔ طلبہ رشائط کی 
خصوصیات کی تشکیل، دستاویز سازی کی وضع، سوڈو کوڈ، دستاویز سازی کی جانچ 
اور صارف کی دستاویز سازی کے ذریعہ ایک بڑا سافٹ ویرئ پروجیکٹ تیار کریں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2

ایڈوانسڈ کمپیوٹر سٹڈیز 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: AP کمپیوٹر سائنس A تکمیل شدہ یا حالیہ کورس میں داخلہ

یہ کورس ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعامل کرتے ہوئے اعلٰی 
کارکردگی کے کمپیوٹیشنل نظریات کا تعارف ہے۔ یہ کورس متعلم پر مرتکز، متعاون 

ماحول کے لیے ایسا نظام مہیا کرتا ہے جہاں طلبہ اور استاد سائنس سے لے کر 
ہیومینیٹیز تک مختلف میدانوں میں ڈائنامک منونہ سازی کے عمل میں مشغول ہوں 

گے۔ یہ کورس حقیقی دنیا کے مسائل، مفید رسگرمیوں اور ڈسکوری لرننگ پر زور دیتا 
ہے جو ایک تعمیری علم کے لیے ماحول کو سازگار بنائے گا۔ طلبہ سے متوقع ہو گا 

کہ وہ ایک سالہ تحقیقی پروجیکٹ مکمل کریں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 4, 8, 9

INNOVATION PARK گورنرز سکول مبقام  

GS پری-کیلکولس موسم خزاں 

 GS پری-کیلکولس موسم خزاں – 
دہرا داخلہ 

)GMU ریاضی 105 – 4 کریڈٹ(
کریڈٹ: 0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: الجربا II / ٹراگنومیٹری

GS پری کیلکیولس فال ایک پری کیلکیولس میتھمیٹکس کورس ہے جو استعامل کرتا 
ہے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی جو سائنس پروگرام کی معاونت کرنے اور کیلکیولس اور دیگر 
ایڈوانسڈ میتھمیٹکس کورسز کے لیے جامع تیاری فراہم کرنے کے لیے تشکیل دی گئی 
ہے۔ کورس میں کالج الجربا اور ٹرگنومیٹری شامل ہیں ویکٹرس اور کیلکیولس کے جامع 

تعارف کے تاکید کے ساتھ۔ 

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔
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A حصہ ،I کیلکولس GS

 – A حصہ ،I  کیلکولس GS 
دہرا داخلہ 

)GMU ریاضی 123 – 4 کریڈٹ(
کریڈٹ: 0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: GS پری کیلکیولس یا مساوی کورس

GS کیلکیولس I، حصہ A اور B وسیع وقت میں لیے گئے GMU میتھ 115 کے 
مساوی ہیں۔ یہ تجزیاتی جیومیٹری اور کیلکیولس پر مبنی کورس ہے جو ایڈوانسڈ 
ٹیکنالوجی استعامل کرتا ہے جس میں فنکشنس کا مطالعہ، حدود، مشتقات، زیادہ 

سے زیادہ اور کم سے کم مسائل، مرکبات اور ماورائی فنکشنس شامل ہیں۔ ہر موضوع 
کو مسئلہ حل کرنے کے نظریہ سے سکھایا جائے گا، طلبہ کی تجزیہ، منونہ سازی اور 

حقیقی دنیا کے مسائل حل کرنے کی صالحیت پر زور دیتے ہوئے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

B حصہ ،I کیلکولس GS

 – B حصہ ،I  کیلکولس GS 
دہرا داخلہ 

)GMU ریاضی 124 – 4 کریڈٹ(
کریڈٹ: 0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈز: 11-12  

A حصہ ،I کیلکولس GS :پیشگی رشائط

GS کیلکیولس I، حصہ A اور B وسیع وقت میں لیے گئے GMU میتھ 115 کے 
مساوی ہیں۔ یہ تجزیاتی جیومیٹری اور کیلکیولس پر مبنی کورس ہے جو ایڈوانسڈ 
ٹیکنالوجی استعامل کرتا ہے جس میں فنکشنس کا مطالعہ، حدود، مشتقات، زیادہ 

سے زیادہ اور کم سے کم مسائل، مرکبات اور ماورائی فنکشنس شامل ہیں۔ ہر موضوع 
کو مسئلہ حل کرنے کے نظریہ سے سکھایا جائے گا، طلبہ کی تجزیہ، منونہ سازی اور 

حقیقی دنیا کے مسائل حل کرنے کی صالحیت پر زور دیتے ہوئے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

GS کیلکولس موسم خزاں 

GS پری-کیلکولس موسم خزاں – دہرا داخلہ 
)GMU ریاضی 115 – 4 کریڈٹ(

کریڈٹ: 0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: GS پری- کیلکولس

GS کیلکولس تجزیاتی جیومیٹری اور کیلکیولس پر مبنی کورس ہے جو ایڈوانسڈ 
ٹیکنالوجی استعامل کرتا ہے جس میں فنکشنس کا مطالعہ، حدود، مشتقات، زیادہ 

سے زیادہ اور کم سے کم مسائل، مرکبات اور ماورائی فنکشنس شامل ہیں۔ ہر موضوع 
کو مسئلہ حل کرنے کے نظریہ سے سکھایا جائے گا، طلبہ کی تجزیہ، منونہ سازی اور 

حقیقی دنیا کے مسائل حل کرنے کی صالحیت پر زور دیتے ہوئے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔      

GS کیلکولس موسم بہار 

GS کیلکولس موسم بہار– دہرا داخلہ 
)GMU ریاضی 116 – 4 کریڈٹ(

کریڈٹ: 0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: GS پری- کیلکولس

GS کیلکیولس سپرنگ تجزیاتی جیومیٹری اور کیلکیولس پر مبنی کورس ہے جو 
ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی استعامل کرتا ہے جس میں انضامم کے طریقوں، مخروطی 

سیکشنس، پیرامیٹری مساوات، غیر متناہی سلسلے اور توانائی کے سلسلوں کا مطالعہ 
شامل ہے۔ ہر موضوع کو مسئلہ حل کرنے کے نظریہ سے سکھایا جائے گا، طلبہ کی 
تجزیہ، منونہ سازی اور حقیقی دنیا کے مسائل حل کرنے کی صالحیت پر زور دیتے 

ہوئے۔ طلبہ کو اس دو سالہ کورس کے تسلسل کے اختتام پر ایڈوانسڈ پلیسمنٹ 
کیلکیولس BC کے امتحان کے لیے تیار کیا جائے گا۔ 

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

 GS ملٹی ویریبل کیلکولس موسم خزاں – دہرا داخلہ 
)GMU ریاضی 215 – 3 کریڈٹ(

کریڈٹ: 0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: GS کیلکولس

GS ملٹی ویری ایبل کیلکیولس GS کیلکیولس کے مطابق ہے اور اس میں ویکٹرس اور 
ویکٹرویلیوڈ فنکشنس، جزوی تفریق، کثیر مرکبات، الئن مرکبات، سطحی مرکبات اور 

ہم وزن کی تبدیلی کا مطالعہ شامل ہے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

GS لینیر الجربا موسم بہار– دہرا داخلہ 
)GMU ریاضی 203 – 3 کریڈٹ(

کریڈٹ: 0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: GS کیلکولس

GS الئیرن الجربا الئیرن مساوات کے نظاموں، الئرن کے استقالل، الئرن کی تبدیلی، میٹرکس 
کا عکس، قطعیات، ویکٹر، خال، آئیگن ویلیوز، آئیگن ویکٹرز اور عمودیت پر توجہ 

مرکوز کرتا ہے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔
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      کوڈ: 

  پہلے سال کے معیاری سائنس کورسز

 I ارضیاتی سائنس
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: 8ویں گریڈ کی سائنس کی کامیاب تکمیل

ارتھ سائنس ایک لیبارٹری پر مبنی کورس ہےجو طلبہ کو ان مختلف طبعی معموں 
کے بارے میں تحقیق کا موقع فراہم کرتا ہے جو زمین پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ 

کورس جو تحقیق کی وضع کے تصورات کا احاطہ کرتا ہے، طلبہ کو فلکیات، خالئی 
سائنس، موسمیات، سمندری جغرافیہ، طبعی ارضیات اور ماحولیاتی وسائل کے 
مطالعہ کے ذریعہ اپنے ارد گرد کے بارے میں مزید آگاہ رہنے میں مدد فراہم 

کرتا ہے۔ اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس 
صورت میں ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی 

کریڈٹ حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

 I ایڈوانس زمینی سائنس
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: 8ویں گریڈ کی سائنس کی کامیاب تکمیل

ایڈوانسڈ ارتھ سائنس I ایک لیب پر مبنی کورس ہے، ایسے نصاب کے ساتھ جو طلبہ 
کو ارتھ سائنس کے بنیادی تصورات سکھانے اسی طرح تجرباتی ڈیزائن کے اصولوں 

کو لیبارٹری تحقیق میں استعامل کرنے اور طالب علم کے مطلوب مستقل پروجیکٹ 
کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ ایڈوانسڈ ارتھ سائنس I میں ارضیات، بحری جغرافیہ، 
موسمیات، فلکیات اور خالئی سائنس کا مطالعہ ہر نصاب کے مقصد کی توسیع کے 

ساتھ شامل ہے۔ یہ کورس دلچسپی لینے والے طلبہ کے لیے ہے اور پوری کاؤنٹی 
میں اختصاصی پروگرام کے طلبہ سے مطلوب ہو سکتا ہے۔ اس کورس کے ساتھ 

سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں 
رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے 

اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12

  I حیاتیات
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: 8ویں گریڈ کی سائنس کی کامیاب تکمیل

حیاتیات I ایک لیبارٹری بیسٹ کورس ہے جس میں ماحولیات، اصول تجنیس، خلیہ 
دار علم کیمیا، جینیات، مائیکرو حیاتیات اور علم الحیات کا مطالعہ شامل ہے۔ 

یہ موضوعات اصولی حیاتیات نظریات کے فریم ورک کے اندر  تنقیدی سوچ اور 
سائنسی عمل کی مہارتوں پر زور کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں۔ 

نوٹ: اس کورس میں تدریسی الئحہ عمل کے طور پر جانوروں کی جراحی 
کی تکنیک شامل ہو سکتی ہے۔ ایسے طلباء جو ان مشقوں پر دیانت دارانہ 

اعرتاضات کرتے ہیں وہ ڈویژن کی منظور شدہ ایسی رسگرمیوں میں حصہ لیں 
گے جو سیکھنے کے تقابلی تجربات مہیا کرتی ہوں۔ 

اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں 
ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ 

حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

  I کیمیا
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

  I پیشگی رشائط: ایک سال کی لیبارٹری سائنس کی کامیاب تکمیل؛ الجربا

کیمیا I مادوں اور ان میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کے وصفی و عددی مطالعے پر 
زور دیتا ہے۔ طلبہ مسئلہ حل کرنے کے لیے کیمیائی مقداروں کے استعامل کے ساتھ 

مختلف لیب مہارتیں استعامل کریں گے اور ریاضیاتی مہارتوں کا اطالق کریں گے۔ 
تصورات کے رسوسے میں ایٹمی ڈھانچہ، کیمیائی جوڑ، فارمولے اور مساوات، تناسبی 

کیمیاء، اور دیگر داڑھ کے تعلقات پر مبنی دیگر احصائیات، مادے کے مراحل اور 
نظریہ حرکیات، ایسڈ بیسڈ تھیوری اور سادہ نامیاتی کیمیاء شامل ہیں۔ ہ کورس 

کالج کے تیاری اور تعلیم کے عمومی عمل کے لیے مقصود ہے۔ اس کورس کے ساتھ 
سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں 

رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے 
اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

ماحولیاتی سائنس  
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: 8ویں گریڈ کی سائنس کی کامیاب تکمیل

یہ لیبارٹری کی بنیاد پر تعارفی کورس ہے جو طلباء کو ماحولیاتی خواندگی اور 
شہریت کے عدسے کے ذریعے زمینی سائنس اور حیاتیات میں بنیادی علم کی تعمیر 

کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ کورس ماحول، وسائل کے تحفظ، اور قانونی اور شہری 
ذمہ داری سے متعلق سامجی سائنسی مسائل سے خطاب کے ساتھ ساتھ جسامنی 

دنیا اور زندہ نظام دونوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ کورس بنیادی طور پر گریڈ 
9 کے طلباء کیلیئے ڈیزائن کیا گیا ہے اور زمینی سائنس، حیاتیات، یا کسی اختیاری 

سائنس کے کریڈٹ کے طور پر ہائی سکول گریجوئیشن کی طرف شامر کیا جا سکتا 
ہے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 4, 5, 7, 9, 10, 11

  I طبعیات
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: الجربا I کی کامیاب تکمیل؛ جیومیٹری 
مزید-رشائط: الجربا II یا اس سے اعلی میں داخلہ

 )SOL( پہلے سال کا معیاری کورس ہے جو ورجینیا سٹینڈرڈز آف لرننگ I فزکس
برائے فزکس کی جانب سے مطلوب متام موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ کورس تیر 

رفتاری سے پڑھایا جاتا ہے اور طلباء سے متوقع ہے کہ ان میں مطالعے اور ریاضی 
کی مضبوط مہارتیں موجود ہوں۔ طلبہ نیوٹن کے میکانیات؛ سیال )ہائیڈرو اسٹیٹکس 
اور ہائیڈرو ڈائنامکس(؛ لہروں LHا معمہ؛ برقیات اور مقناطیسیت؛ تھرمو ڈائنامکس 
اور جدید فزکس کے منتخب موضوعات کی تفتیش کے لیے سائنسی منہج کا اطالق 
کرتے وقت ریاضیاتی کیلکولیشن کا استعامل کریں گے۔ طلبہ کو رہنامئی فراہم کی 

جائے گی کہ مواد کو کیسے ترتیب، اہتامم، تجزیہ اور بیان کیا جائے اور تحقیق سے 
حاصل کردہ نتائج کیسے پیش کیے جائیں۔ طویل تحریری لیبارٹری رپورٹیں مطلوب 

ہیں۔ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد جو طبعیات کے اس شعبے میں پڑھائی 
جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ AP طبعیات I، AP طبعیات 2 یا AP طبعیات C میں 

داخلہ لے سکتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

سائنس
گریجوئیشن کی رشائط "عمومی معلومات" کے سیکشن میں مالحظہ کیجیئے۔
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Brentsville – 1
Gar-Field – 2

Osbourn Park – 3

Potomac – 4
Stonewall – 5

Woodbridge – 6

Hylton – 7
Forest Park – 8
Battlefield – 9

Freedom – 10
Patriot – 11

Colgan – 12

Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

  ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کورسز

پری-AP حیاتیات 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: 8ویں گریڈ کی سائنس کی کامیاب تکمیل

طلباء کو حیاتیات کے بنیادی تصورات سکھانے کے ساتھ ساتھ تجرباتی ڈیزائن 
کے اصولوں کو لیبارٹری تحقیق میں استعامل کرنے اور طلباء کے مطلوب مستقل 
پروجیکٹ کے لیے موقع فراہم کرنے کیلیئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پری-AP حیاتیات 

میں مطالعہ کے وہی اہم موضوعات شامل ہیں جو حیاتیات I میں تھے مگر ہر نصاب 
کے مقصد کی توسیع اور متعلقہ اختصاصی پروگرام کے ساتھ۔ یہ کورس دلچسپی 

لینے والے طلبہ کے لیے ہے اور پوری کاؤنٹی میں اختصاصی پروگرام کے طلبہ سے 
مطلوب ہو سکتا ہے۔ 

نوٹ: اس کورس میں تدریسی الئحہ عمل کے طور پر جانوروں کی جراحی 
کی تکنیک شامل ہو سکتی ہے۔ ایسے طلباء جو ان مشقوں پر دیانت دارانہ 

اعرتاضات کرتے ہیں وہ ڈویژن کی منظور شدہ ایسی رسگرمیوں میں حصہ لیں 
گے جو سیکھنے کے تقابلی تجربات مہیا کرتی ہوں۔ 

اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں 
ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ 

حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

AP حیاتیات  
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: حیاتیات I اور علم کیمیا I کے بشمول کم از کم دو لیبارٹری 
سائنسز کی کامیاب تکمیل؛ الجربا اور جیومیٹری کی کامیاب تکمیل۔

II معاون-رشائط: الجربا

AP حیاتیات کالج کے پہلے سال کے تعارفی کورس کے مساوی ترتیب دیا گیا ہے۔ 
ان طلبہ کے لیے تشکیل دیا گیا ہے جنہوں نے حیاتیات اور علم کیمیا کے بنیادی 

کورس کامیابی سے مکمل کر لیے ہیں۔ اس کورس کا مقصد طلبہ کو تصوراتی فریم 
ورک، حقیقی معلومات اور وہ تجزیاتی مہارتیں فراہم کرنا ہے جو حیاتیات کی تیزی 

سے تبدیل ہوتی سائنس سے نربد آزما ہونے کے لیے رضوری ہیں۔ کورس کا بنیادی 
زور اصطالحات اور تیکنیکی تفصیالت ازبر کرنے کے بجائے تصورات کا فہم پروان 

چڑھانے پر ہے۔ تدریسی تعلیم کا کم از کم 25 فیصد وقت لیبارٹری کی عملی 
تحقیقیات پر رصف کیا جاتا ہے۔ طلباء سے متوقع ہے کہ وہ مئی میں AP حیاتیات 

کا امتحان دیں۔ اطمینان بخش سکور والے طلبہ کالج کی سطح کی حیاتیات کے لیے 
کچھ کریڈٹ لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 99

پری-AP  کیمیا  
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

I پیشگی رشائط: ایک لیبارٹری سائنس کی کامیاب تکمیل؛ الجربا

پری-AP علم کیمیا انتہائی شوقین، کالج کے پابند طلبہ کو ایک پہلے سال کا کٹھن 
کمیسٹری کورس فراہم کرتی ہے۔ وہ طلبہ جو اس کورس کا انتخاب کرتے ہیں ان 

کی سچی خواہش ہونی چاہییے کہ وہ دورسے سال کے کورس کے طور پر AP علم 
کیمیا لیں گے۔ اس کورس کے مواد میں درج ذیل شامل ہیں: مادہ اور توانائی، ایٹمی 
ڈھانچہ، بونڈنگ، پیریاڈک ٹیبل، کیمیاء کی ریاضیات، حرکیات اور توازن، تیزاب اور 

بنیادیں، ریڈاکس اور الیکٹرو علم کیمیا، نامیاتی علم کیمیا، کیمیل کی خصوصیات کا 
اطالق، نیوکلیرئ علم کیمیا، اور لیبارٹری رسگرمیاں اسی طرح افزودہ مقاصد شامل ہیں۔ 

مواد کے متام مقاصد وسیع اور بہرتین ہونا چاہیئے۔ طلبہ لیبارٹری کی وہ رسگرمیاں 

مکمل کریں گے جو کالس میں سیکھی گی متعدد ایپلیکیشنز پر زور دیتی ہیں۔ اس 
کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان 

ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل 
نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

AP کیمیا  
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

 II کی کامیاب تکمیل؛ کم از کم الجربا I پیشگی رشائط: کیمیا

AP علم کیمیا کا مقصد علم کیمیا کا دورسا لیول فراہم کرنا ہے جو اس عمومی 
علم کیمیا کے متوازی ہو جو عمومی طور پر کالج کے پہلے سال میں لیا جاتا ہے۔ 

موضوعات میں شامل ہیں ایٹمی ڈھانچہ اور نظریہ، کیمیائی جوڑ، مادے کی 
حالتیں، کیمیائی رد عمل، تناسبی کیمیائی، توازن، حرکیات، تھرمو ڈائنامکس اور 

توضیحی علم کیمیا۔ تدریسی تعلیم کا کم از کم 25 فیصد وقت لیبارٹری کی عملی 
تحقیقیات پر رصف کیا جاتا ہے۔ اس کورس میں داخلہ لینے والے طلبہ کی حوصلہ 
افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ایڈوانسڈ میتھمیٹکس تسلسل حاصل کریں۔ طلباء سے 

متوقع ہے کہ وہ مئی میں AP کیمیا کا امتحان دیں۔ اطمینان بخش سکور والے طلبہ 
کالج کی سطح کی کیمیا کے لیے کچھ کریڈٹ لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ یہ کورس 

کالج بورڈ کی AP کورس کی تفصیالت کے مطابق ہے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

AP ماحولیاتی سائنس  
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: حیاتیات I؛ کیمیا I؛ الجربا II کی کامیاب تکمیل 

AP ماحولیاتی سائنس طلباء کی ریاضیاتی اور سائنسی مہارتیں ماحول کی جانب 
منظم اپروچ میں استعامل کرتا ہے۔ اہم نظاموں میں آبی اور زمینی ماحولیاتی نظام، 

فضا اور وسائل کا تعین/تقسیم شامل ہیں۔ لیبارٹی کے کام کے عالوہ، کچھ عملی کام 
بھی مطلوب ہے۔ یہ کورس کالج بورڈ کی طرف سے طے کردہ AP ماحولیاتی سائنس 

کے کورس کی تفصیالت کے مطابق ہے۔ چونکہ ارتھ سائنس I اس کورس کے لیے 
الزمی بنیادی رشط نہیں ہے، جن طلبہ نے ارتھ سائنس I نہیں لیا ان سے مطلوب ہے 

کہ وہ اس کورس کے اختتام پر ارتھ سائنس اسٹینڈرڈز آف لرننگ اسیسمینٹ لیں۔ 
طلباء سے متوقع ہے کہ وہ مئی میں AP ماحولیاتی سائنس کا امتحان دیں۔ اطمینان 

بخش سکور والے طلبہ کالج کی سطح کی ماحولیاتی سائنس کے لیے کچھ کریڈٹ 
لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

AP طبعیات 1 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: جیومیٹری کی کامیاب تکمیل
معاون-رشائط: الجربا II / ٹراگنومیٹری 

AP فزکس ایک الجربا پر مبنی کورس ہے جو ان موضوعات کا ترجامن ہے جن کالج 
فزکس کے ایسے ہی کورس میں احاطہ کیا گیا تھا، جیسا کہ متواتر رسویز کے ذریعہ 
متعین کیا گیا۔ یہ کورس وہ طلباء لے سکتے ہیں جن کا طبعیات میں ہائی سکول کا 

کوئی ماضی کا تجربہ نہیں ہے لیکن ان میں کالج لیول کی کالس لینے کی رضوری 
مضبوط مطالعے کی مہارتیں موجود ہیں۔ کورس درج ذیل عام موضوعات کا احاطہ 

کرتا ہے: نیوٹن کی میکانیت، کام، توانائی، اور طاقت، مکینیکل لہریں اور آواز۔ 
تدریسی تعلیم کا کم از کم 25 فیصد وقت لیبارٹری کی عملی تحقیقیات پر رصف 
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      کوڈ: 

کیا جاتا ہے۔ جو طلبہ یہ کورس لیتے ہیں وہ یا تو AP فزکس 2 یا AP فزکس C میں 
داخل ہو سکتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

AP طبعیات 2 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: طبعیات AP ،1 طبعیات 1 یا AP طبعیات C کامیاب تکمیل

AP فزکس 2 ایک الجربا پر مبنی کورس ہے جو ان موضوعات کا ترجامن ہے جن کالج 
فزکس کے ایسے ہی کورس میں احاطہ کیا گیا تھا، جیسا کہ متواتر رسویز کے ذریعہ 

متعین کیا گیا۔ یہ کورس پانچ عمومی موضوعات کا احاطہ کرتا ہے؛ تھرمو ڈائنامکس؛ 
برقیات اور مقناطیسیت؛ آپٹکس؛ ایٹمی اور نیوکلیرئ فزکس۔ تدریسی تعلیم کا کم از 

کم 25 فیصد وقت لیبارٹری کی عملی تحقیقیات پر رصف کیا جاتا ہے۔ سکول اس 
کورس کو ایک یا دو بالک کی کالس میں پیش کر  سکتے ہیں جو لیب کے وقت کی 

عملی رسگرمیوں کو بڑھائے گا۔ طلباء سے متوقع ہے کہ وہ مئی میں AP طبعیات 2 
کا امتحان دیں۔ اطمینان بخش سکور والے طلبہ کالج کی سطح کی طبعیات کے لیے 

کچھ کریڈٹ لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 6, 8

AP طبعیات C: مکینکس 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: کیلکولس یا اسی وقت کیلکولس میں داخلہ

AP طبعیات C: مکینک عام طور پر کالج کے تسلسل کے پہلے حصے کے طور پ 
کام کرتا ہے جو ان طلباء کیلیئے طبعیات میں بنیاد فراہم کرتا ہے جو طبعی سائنسز 
یا انجینرئنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مختلف اقسام کے چیلینجنک مسائل کو حل 

کرنے پر بہت زور دیا جاتا ہے، کچھ کیلکولس کی رضورت ہوتی ہے جسے تدریس 
کے دوران پیش کیا جاتا ہے۔ تدریسی تعلیم کا کم از کم 25 فیصد وقت لیبارٹری 

کی عملی تحقیقیات پر رصف کیا جاتا ہے۔ سکول اس کورس کو ایک یا دو بالک کی 
کالس میں پیش کر  سکتے ہیں جو لیب کے وقت کی عملی رسگرمیوں کو بڑھائے گا۔ 
طلبہ سے متوقع ہے کہ وہ مئی میں ایڈوانسڈ پلیسمنٹ طبعیات C کا امتحان دیں۔ 

اطمینان بخش سکور والے طلبہ کالج کی سطح کی طبعیات کے لیے کچھ کریڈٹ 
لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 6, 7, 8, 9, 11

  کمیرج سائنس کورسز

IGCSE حیاتیات 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-10  

پیشگی رشائط: 8ویں گریڈ کی سائنس کی کامیاب تکمیل

یہ لیب پر مبنی کورس ہے، ایسے نصاب کے ساتھ جو طلبہ کو حیاتیات کے بنیادی 
تصورات سکھانے اسی طرح تجرباتی ڈیزائن کے اصولوں کو لیبارٹری تحقیق میں 

استعامل کرنے اور طالب علم کے مطلوب مستقل پروجیکٹ کے لیے موقع فراہم کرتا 
ہے۔ IGCSE حیاتیات میں یہ عنوانات شامل ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں، زندہ 

حیاتیات کی خصوصیات اور اقسام؛ حیاتیات کی تنظیم اور بحالی؛ تخلیق نو، وراثت 
اور زندگی کا تسلسل؛ اور حیاتیات کا باہمی تعلق اور ان کا ماحول۔ 

نوٹ: اس کورس میں تدریسی الئحہ عمل کے طور پر جانوروں کی جراحی 
کی تکنیک شامل ہو سکتی ہے۔ ایسے طلباء جو ان مشقوں پر دیانت دارانہ 

اعرتاضات کرتے ہیں وہ ڈویژن کی منظور شدہ ایسی رسگرمیوں میں حصہ لیں 
گے جو سیکھنے کے تقابلی تجربات مہیا کرتی ہوں۔ 

اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں 

ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ 
حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

AICE حیاتیات )AS لیول(  
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: IGCSE حیاتیات یا حیاتیات I کی تکمیل؛ IGCSE  کیمیا یا کیمیا 

I کی تکمیل؛ الجربا II یا IGCSE جیومیٹری کی تکمیل؛ پیشگی رشائط: رصف 
سکول منرب 4 میں ایڈوانس حیاتیات لیبارٹری اور الجربا II یا الجربا II/ٹراگنومیٹری 

AICE حیاتیات ایک رسیع اور کٹھن کورس ہے جو ایک عاملی، ایڈوانس سطح کے 
نصاب کی پیروی کرتا ہے۔ یہ لیب پر مبنی کورس ہے، ایسے نصاب کے ساتھ جو 

طلبہ کو حیاتیات کے بنیادی تصورات سکھانے اسی طرح تجرباتی ڈیزائن کے اصولوں 
کو لیبارٹری تحقیق میں استعامل کرنے اور طالب علم کے مطلوب مستقل پروجیکٹ 
کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ کورس حیاتیات کے اہم موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ 

طلبہ کو ایک عملی ٹیسٹ میں بیٹھنے اور بیرونی امتحانات کے لیے تیاری کیا 
جائے گا جو ایڈوانس انٹرنیشنل رسٹیفیکیٹ آف ایجوکیشن ڈپلومہ اور ایک ایڈوانس 

پلیسمنٹ اہلیت کی طرف لے جائے گا۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

AICE حیاتیات )A لیول(  
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: AICE حیاتیات )AS لیول( کی تکمیل

یہ کورس AICE مرحلہ حیاتیاتی نصاب کا دورسا سال ہے جو لیبارٹری کے تجربہ 
کو اس مطالعہ کے الزمی حّصہ کے طور ہر شامل کرتا ہے۔ نصاب میں اہم حیاتیاتی 

نظریات کا تفصیلی امتحان شامل ہوتا ہے، چار اختیاری اکائیوں میں سے ایک کے 
ساتھ چار: ماملیا فزیالوجی؛ مائیکروحیاتیات اور بائیو ٹیکنالوجی؛ نشومنا، ارتقاء، اور 

افزائِش نسل؛ اور جینیات کا اور زیادہ پیچیدہ استعامل۔ طالب علم بیرونی امتحانات 
میں بیٹھیں گے جو تعلیمی ڈپلومے کی ایڈوانسڈبین االقوامی سند کا باعث بنیں گے 
اور طلباء کے لیے ایک موقع فراہم کریں گے تاکہ وہ حیاتیات کے تعارفی کورس کے 

لیے کالج کریڈٹ حاصل کر سکیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

IGCSE کیمیا  
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-11  

 II یا I الجربا IGCSE کی تکمیل؛ I حیاتیات یا حیاتیات IGCSE :پیشگی رشائط
کی تکمیل

یہ لیب پر مبنی کورس ہے، ایسے نصاب کے ساتھ جو طلبہ کو حیاتیات کے بنیادی 
تصورات سکھانے اسی طرح تجرباتی ڈیزائن کے اصولوں کو لیبارٹری تحقیق میں 

استعامل کرنے اور طالب علم کے مطلوب مستقل پروجیکٹ کے لیے موقع فراہم کرتا 
ہے۔ کورس میں کیمیاء کے اہم اصول شامل ہوں گے: مادہ کی ساخت، کیمیائی اور 
طبعی خصوصیات، جدولی رحجان، مولر اور سٹوئکیومیٹرک تعلق، کیمیائی رِد عمل 
اور توازن، کیمیائی حرکیات، برقی کیمیاء، انقطاع توانائی، تیزابی بنیاد کا نظریہ اور 

سادہ اور ماحولیاتی کیمیاء۔ تشخیص میں معلّم کی طرف سے دیئے گئے کام کا گریڈ 
اور بیرونی امتحان شامل ہو گا۔ اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل 

ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں نے 
گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط 

پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4
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      کوڈ: 

AICE کیمیا )AS لیول( 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

/II الجربا IGSCE یا II ؛ الجرباI کیمیا یا کیمیا IGSCE :پیشگی رشائط
ٹراگنومیٹری؛ کی تکمیل

معاون-رشائط: رصف سکول منرب 4 میں ایڈوانس کیمیا لیباٹری

 AICE علم کیمیاء کے نصاب اور AP کیمیاء ایک تیز اور مشکل کورس ہے جو AICE
عنوانات کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ لیب پر مبنی کورس ہے، ایسے نصاب کے ساتھ جو 

طلبہ کو حیاتیات کے بنیادی تصورات سکھانے اسی طرح تجرباتی ڈیزائن کے اصولوں 
کو لیبارٹری تحقیق میں استعامل کرنے اور طالب علم کے مطلوب مستقل پروجیکٹ 
کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ وسیع نصاب طلباء کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ تجزیاتی 

تفریق کی ٹیکنالوجی، حیاتیاتی کیمیاء اور علم طیف پیامئی کی ایڈوانسڈپڑھائی 
جاری رکھ سکیں ۔ طلباء نظریہ اور عملی تشخیص کے بیرونی امتحانات کے لیے تیار 

ہوں گے جو کہ تعلیمی ڈپلومہ اور AP اہلیت کی ایک ایڈوانسڈ بین االقوامی سند 
اور ایڈوانسڈ تعنیاتی کے قابل ہوں، کی قیادت کرتی ہے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

IGCSE طبعیات  
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-11  

 /II یا الجربا I جیومیٹری IGCSE جیومیٹری یا I، IGCSE پیشگی رشائط: الجربا
ٹرگنومیٹری میں مسلسل داخلہ

یہ کورس نظریاتی اور عملی پڑھائی کا امتزاج پیش کرتا ہے جیسے میکانیات جو 
کہ حرکیات اور قوتوں کا تجزیہ کرتی ہے؛ توانائی کا مطالعہ کام اور طاقت کے 

استعامل کے ساتھ؛ انقطاع توانائی؛ لہروں کی خصوصیات )روشنی اور آواز(؛ بجلی 
اور مقناطیسیت؛ اور ایٹمی طبعیات جو کہ طبعیات کے بنیادی اصولوں کی قیادت 

کرتی ہے۔ تحقیقات تجرباتی اصولوں کے خاکے،تحقیقی بنیاد پر دریافت اور سائنسی 
طریقے سے مسائل کے حل پر زور دیتے ہوئے طلباء کی تیار کردہ اور جانچ شدہ ہوں 

گی۔ انفرادی تحقیق پروگرام کی رضوری حصہ ہے۔ IGCSE الجربا II / ٹراگنومیٹری 
 /II الجربا IGCSE ًکو الزماً کامیابی سے مکمل ہونا چاہیے یا طالب علم کو الزما

ٹراگنومیٹری بیک وقت لیے ہونے چاہیئں۔ جانچ میں بیرونی طالب علم کا امتحان اور 
استاد کی جانب سے کورس کے کام کی تقویم شامل ہو گی۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

AICE طبیعات )AS لیول( 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

 I کیمیا یا کیمیا IGCSE ؛I طبعیات یا طبعیات IGCSE :پیشگی رشائط

 AICE علم طبعیات نصاب اور AP طبعیات ایک تیز اور مشکل کورس ہے جو AICE
عنوانات کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ کورس عمومی طبیعات میں عنوانات کے ایڈوانسڈ 
مطالعہ، نیوٹن کی میکانیات، مادہ، گردش اور لہریں، بجلی اور مقناطیسیت، اور 

ایڈوانسڈ طبیعات پر توجہ دیتا ہے۔ تجرباتی منونوں پر زور دیتی ہوئی تفتیش پر 
مبنی رسائی، سائنسی مسائل کا حل، اور تحقیقی مہارتیں طلباء سے تقاضا کرتی ہیں 
کہ وہ سکھائے گئے اصولوں اور نظریات کا استعامل کریں اور ان کا کام میں مدلل، 
منطقی اور استخراجی انداز میں اطالق کریں۔ انفرادی تحقیق پروگرام کی رضوری 
حصہ ہے۔ طلباء نظریہ اور عملی تشخیص کے بیرونی امتحانات کے لیے تیار ہوں 
گے جو کہ تعلیمی ڈپلومہ اور AP اہلیت کی ایک ایڈوانسڈ بین االقوامی سند اور 

ایڈوانسڈ تعنیاتی کے قابل ہوں، کی قیادت کرتی ہے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

AICE ماحولیاتی منیجمنٹ )AS لیول( 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  
 IGCSE ؛I کیمیا یا کیمیا IGCSE ؛I حیاتیات یا حیاتیات IGCSE :پیشگی رشائط

الجربا II یا الجربا II کی کامیاب تکمیل

یہ رسعتی کیمربیج کورس ایک مضبوط انسانی وسعت کا حامل ہے اور مقامی اور 
عاملی دونوں مسائل سے متعلق ہے۔ یہ نصاب عاملی ماحول کے چار ذیلی درجوں 
کا احاطہ کرتا ہے، جس میں زمین کا ٹھوس کرہ، مائع کرہ حیاتی کرہ اور ہوائی کرہ 

شامل ہیں۔ یہ کورس طلباء میں زمین کے قدرتی نظام اور انسانی عوامل کے اس 
نظام پر اثرات کی ایک مستحکم سمجھ بوجھ پیدا کرتا ہے۔ طلباء کو اہم ماحولیاتی 

مسائل پر سوچنے اور خود سے ان کے ممکنہ حل ڈھونڈنے کی چنوتی دی جاتی 
ہے۔ عملی تجزیہ کا ایک اہم حصہ مطالعاتی کورس کے لیے ایک انفرادی تحقیقی 

رپورٹ ہے جو کہ کورس مطالعہ کے پہلوؤں کی بنیاد پر ہے۔ چونکہ ارضیاتی سائنس 
اس کورس کو لینے کی پیشگی رشط نہیں ہے، اس کورس کو لینے والے طلباء ارضیاتی 

سائنس SOL لے سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو وہ سائنس میں اپنے تصدیق رشائط 
کریڈٹ کی رضورت کو پورا کرنے کیلیئے۔ طلباء کو بیرونی امتحانات میں بیٹھنے کے 
لیے تیار کیا جائے گا جو AICE ڈپلومہ اور ایڈوانسڈ پلیسمنٹ اہلیت کے لیے ان کی 

رہنامئی کرے گا۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

  IB سائنس کورسز

پری-IB ڈپلومہ پروگرام زمینی سائنس  
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: IB پروگرام میں داخلہ اور گریڈ 8 کی سائنس کی تکمیل 

Pre-IBDP علم االرض کو ایسے IB طلباء کے لیے ترتیب دیا گیا ہے جو علم االرض 
کے سخت گیر اصولوں اور عوامل پر توجہ دینا چاہتے ہیں جو مزید عمدہ علوم 

کی طرف رہنامئی کرے گا۔ طلباء علم االفالک، بحری جغرافیہ، موسمیات، اور علم 
ارضیات کی فطری سائنس پر تحقیق کریں گے۔ جب طلباء سائنسی طریقہ کا اطالق 

کریں گے تو IB اندرونی جائزہ ایک رہنام کے طور پر کام کرے گا۔ اس کورس کے 
ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں 

میں رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں 
کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2

  )SL( ماحولیاتی سسٹمز اور سامجیات IB
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: پری-IB حیاتیات؛ پری-IB کیمیا کی تکمیل

یہ ایک سالہ کورس طلباء کو ماحولیاتی نظام اور سامجیات کے باہمی تعلق پر ایک 
نقطہ نظر فراہم کرتا ہے۔ طلباء جامعت سے ایسے پیچیدہ ماحولیاتی مسائل کی 
سمجھ بوجھ کے ساتھ باہر آئیں گے جن میں ماحولیاتی نظام اور سامجیات کے 

درمیان تعامل مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ تسلسل اس کورس کی تکمیل کا مرکزی خیال 
ہے۔ طلباء میں مقامی اور بین االقوامی دونوں مسائل پر ایک باخرب انسانی رد عمل 
پیدا کرنے کی صالحیت پیدا ہو گی۔ چونکہ ارضیاتی سائنس اس کورس کو لینے کی 
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پیشگی رشط نہیں ہے، اس کورس کو لینے والے طلباء ارضیاتی سائنس SOL لے 
سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو وہ سائنس میں اپنے تصدیق رشائط کریڈٹ کی رضورت 

کو پورا کرنے کیلیئے۔ IB ڈپلومہ پروگرام میں ماحولیاتی نظام اور سامجیات یا تو 
گروپ 3 ) افراد اور سامجیات( کورس یا گروپ 4 )تجرباتی علوم( کورس کی رضوریات 

پوری کرسکتا ہے۔ لیبارٹری میں 40 گھنٹے کا کام اور گروپ IV منصوبہ میں حصہ 
لینا IBO کی رشط ہے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

  I ڈپلومہ پروگرام حیاتیات IB-پری
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: 8ویں گریڈ کی سائنس کی کامیاب تکمیل

پری-IDBP حیاتیات جانوروں، پودوں، اور خوردبینی جانداروں کی دنیا کا ایک جائزہ 
ہے، جس میں ہر دنیا کے بڑے گروہوں کی زمرہ بندی، تقسیم کار اور زندگی کے 

عوامل پر غوروفکر شامل ہے۔ طلباء سائنسی اصولوں کی تحقیق کے لیے سائنسی 
تحقیقی طریقہ ہائے کار استعامل کریں گے۔ لیبارٹری کا اضافی کام اس کورس کا 

ایک حصہ ہوگا، اور طلباء کو تحریری لیبارٹری رپورٹیں جمع کرانا درکار ہوگا۔ طلباء 
پیشہ ور ماہرین حیاتیات کی مہارتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ کہ 

حیاتیات کیسے ماحولیاتی مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ 

نوٹ: اس کورس میں تدریسی الئحہ عمل کے طور پر جانوروں کی جراحی 
کی تکنیک شامل ہو سکتی ہے۔ ایسے طلباء جو ان مشقوں پر دیانت دارانہ 

اعرتاضات کرتے ہیں وہ ڈویژن کی منظور شدہ ایسی رسگرمیوں میں حصہ لیں 
گے جو سیکھنے کے تقابلی تجربات مہیا کرتی ہوں۔ 

اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں 
ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ 

حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

  I )HL( حیاتیات IB
کریڈٹ: 1 گریڈ: 11 
پیشگی رشائط: پری-IBDP حیاتیات؛ پری-IBDP کیمیا I )SL( کی کامیاب تکمیل

IB حیاتیات ساملیاتی اور خلیاتی حیاتیات، جینیات، ماحولیات اور خوردبینی جانداروں 
کے شعبہ میں اہم اصولوں اور عوامل کے جائزہ کا پہال سال ہے۔ للیبارٹری کا کام اس 

کورس کا ایک ناگزیر حصہ ہو گا، اور طلباء کو تحریری لیبارٹری رپورٹیں جمع کرانا 
درکار ہوگا۔ کورس کے کلیدی نکات؛ڈھانچہ اور عوامل، مامثلت مبقابلہ تنوع، اور 

نظام کے ساتھ توازن ہیں۔ 

 نوٹ: اس کورس میں تدریسی الئحہ عمل کے طور پر جانوروں کی جراحی 
کی تکنیک شامل ہو سکتی ہے۔ ایسے طلباء جو ان مشقوں پر دیانت دارانہ 

اعرتاضات کرتے ہیں وہ ڈویژن کی منظور شدہ ایسی رسگرمیوں میں حصہ لیں 
گے جو سیکھنے کے تقابلی تجربات مہیا کرتی ہوں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

  II )HL( حیاتیات IB
کریڈٹ: 1  گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: IB حیاتیات I کی تکمیل 

IB حیاتیات II ایڈوانسڈعلم االعضا اور افعال اعضا اور نباتاتی حیاتیات کا ایک 
تعارف ہے۔ IB حیاتیات I کے ساملیاتی اور خلیاتی حیاتیات، جنیات اور خوردبینی 

جانداروں کے شعبہ جات کے اصولوں اور عوامل کا ایک جائزہ شامل ہے۔ ااس کورس 
کے اختتام پر طالب علم کے لیے IB امتحان دینا رضوری ہے۔ لیبارٹری کا کام اس 

کورس کا ایک ناگزیر حصہ ہو گا، اور طلباء کو تحریری لیبارٹری رپورٹیں جمع کرانا 
درکار ہوگا۔ 

نوٹ: اس کورس میں تدریسی الئحہ عمل کے طور پر جانوروں کی جراحی 
کی تکنیک شامل ہو سکتی ہے۔ ایسے طلباء جو ان مشقوں پر دیانت دارانہ 

اعرتاضات کرتے ہیں وہ ڈویژن کی منظور شدہ ایسی رسگرمیوں میں حصہ لیں 
گے جو سیکھنے کے تقابلی تجربات مہیا کرتی ہوں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

I )SL( کیمیا IB
کریڈٹ: 1 گریڈز 10-12 

I پیشگی رشائط: ایک سال کی لیبارٹری سائنس کی کامیاب تکمیل؛ الجربا

اس کورس کیمسٹری کا عمومی تعارف فراہم کرتا ہے۔ مطالعہ کے موضوعات 
 ،stoichiometry ،جوہری ڈھانچہ، اویناک اور کیمیائی مرکبات، کیمیائی مساوات

گیسوں، حل، نامیاتی کیمیا، اور تیزاب اور اڈوں میں شامل ہیں۔ طلباء گرافیکل اور 
اعدادوشامر کے طریقوں کا استعامل کرتے ہوئے، مواد کو جمع کرنے اور تجزیہ کرنے 
کے تجرباتی ڈیزائن کی مہارتوں کو بڑھاتے ہیں۔ طلباء تجرباتی تحقیقی پروجیکٹس 
کو ڈیزائن دیں گے اور مواد کے مطالعہ میں مقداری اور امتیازی خصوصیات پر اور 
وہ جن تبدیلیوں سے گزرتے ہیں، زور دیں گے۔ مسائل کے حل میں سٹیوکیومیٹری 
کا ریاضاتی اطالق کے ساتھ ساتھ لیباٹری کی تحقیقات کورس کا اہم جزو ہے۔ متام 

طلباء کو لیباٹری کام کا پورٹ فولیو برقرار رکھنا رضوری ہے جو IB ممتحن کو پیش 
کیا جاتا ہے۔ IB کیمیا I ،کیمیا I کی رضوریات کو پورا کرتا ہے۔ اس کورس کے ساتھ 

سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں 
رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے 

اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

II )SL( کیمیا IB
کریڈٹ: 1 گریڈز 11-12 

پیشگی رشائط: IB کیمیا  I )SL( کی کامیاب تکمیل 

یہ دورسے لیول کا کورس طلباء کو اہم کیمیائی اصولوں پر جامع ذاتی مطالعہ 
فراہم کرتا ہے جو لیباٹری تجربات اور تحقیق پر زور دیتا ہے۔ طلباء IB کے اختیاری 
موضوعات کی تحقیق کیلیئے تحقیق کی تکنیک، اعلی درجہ کے مسائل کا حل اور 

پرانے علم کی ترکیب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سائنس کی تحقیق )گروپ 4( پروجیکٹ 
کے بین االمضامین میں رشکت رضوری ہے۔ لیبارٹری کی تحقیقیات کورس کے ایک 
بڑے حصے کے طور پر کام کرتی ہیں، اور متام طلباء کو لیباٹری کام کا پورٹ فولیو 

برقرار رکھنا رضوری ہے جو IB ممتحن کو پیش کیا جاتا ہے۔ تسلی بخش IB امتحان 
کے سکول کے ساتھ، طلباء کالج کے تعارفی کمیمیا کیلیئے کریڈٹ حاصل کر سکتے 

ہیں۔ طلباء کو IB کیمیا سٹینڈرڈ لیول کا امتحان دینا رضوری ہے اور SL کیمیا 
اندرونی امتحان سے منسلک رضوری گھنٹے اور ذمیہ کام مکمل کرنے رضوری ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5
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      کوڈ: 

 )SL( طبعیات IB
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: پری-IBDP طبعیات؛ پری-IBDP الجربا II/ٹراگنومیٹری کی 
کامیاب تکمیل

IB علم طبیعات انتہائی تیز رفتار، سخت گیر کورس ہے جو IB میعاری سطح نصاب 
کی پابندی کرتا ہے۔ پری-IBDP علم طبیعات کے پس منظر کی بنیاد پر، طلباء 

انتہائی گہرائی میں میکانیات، حرارت، برقناطیسیت، روشنی، آواز اور ایڈوانسڈ فزکس 
پڑھیں گے۔ طلباء اپنی لیبارٹری تحقیقات کو ترتیب دیں گے اور ان کا اطالق کریں 

گے اور IB جائزہ معیار کے تحت ان کی گریڈ بندی کی جائے گی۔ وہ بین املضامین 
"گروپ 4 منصوبہ" میں حصہ لیں گے اور کورس کے اختتام پر معیاری سطح کے 

امتحان میں بیٹھیں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2

حیاتیات II: حیاتیات میں ایڈوانسد عنوانات کا رسوے
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: حیاتیات I اور کیمیا I کی کامیاب تکمیل

حیاتیات II حیاتیات میں ایڈوانسڈعنوانات )BIO 101 & 102( کا جائزہ تعلیمی 
لحاظ سے ایک سخت گیر، گہرا، علم حیاتیات کے منتخب شعبہ جات کا سال دوئم 
کا مطالعہ ہے جو انتہائی رسگرم طلباء کو زندگی کے نظام اور عوامل کا گہرائی میں 

کھوج لگانے کی اجازت دیتا ہے۔ لیبارٹری کا اضافی کام اس کورس کا حصہ ہے۔ 
تحقیقی مہارتوں اور تکانیک پر زور دیا گیا ہے۔

نوٹ: اس کورس میں اہم تدریسی الئحہ عمل کے طور پر جانوروں کی جراحی کی 
تکنیک شامل ہوسکتی ہے۔ ایسے طلباء جو ان مشقوں پر دیانت دارانہ اعرتاضات 

کرتے ہیں وہ ڈویژن کی منظور شدہ ایسی رسگرمیوں میں حصہ لیں گے جو سیکھنے 
کے تقابلی تجربات مہیا کرتی ہوں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 10

I )HL( حیاتیات IB
کریڈٹ: 1 گریڈ: 11 

پیشگی رشائط: پری IBDP حیاتیات کی کامیاب تکمیل
)I )SL کیمیا IB

IB حیاتیات )BIO 101( ساملیاتی اور خلیاتی حیاتیات، جینیات، ماحولیات اور 
خوردبینی جانداروں کے شعبہ میں اہم اصولوں اور عوامل کے جائزہ کا پہال سال ہے۔ 

لیبارٹری کا کام اس کورس کا ایک ناگزیر حصہ ہو گا، اور طلباء کو تحریری لیبارٹری 
رپورٹیں جمع کرانا درکار ہوگا۔ کورس کے کلیدی نکات؛ڈھانچہ اور عوامل، مامثلت 

مبقابلہ تنوع، اور نظام کے ساتھ توازن ہیں۔

نوٹ: اس کورس میں تدریسی الئحہ عمل کے طور پر جانوروں کی جراحی کی 
تکنیک شامل ہوسکتی ہے۔ ایسے طلباء جو ان مشقوں پر دیانت دارانہ اعرتاضات 

کرتے ہیں وہ ڈویژن کی منظور شدہ ایسی رسگرمیوں میں حصہ لیں گے جو سیکھنے 
کے تقابلی تجربات مہیا کرتی ہوں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2

II )HL( حیاتیات IB
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: IB حیاتیات I )HL( کی تکمیل

IB حیاتیات II )BIO 102( ایڈوانسڈعلم االعضا اور افعال اعضا اور نباتاتی حیاتیات 
کا ایک تعارف ہے۔ IB حیاتیات I کے ساملیاتی اور خلیاتی حیاتیات، جنیات اور 

خوردبینی جانداروں کے شعبہ جات کے اصولوں اور عوامل کا ایک جائزہ شامل ہے۔ 
اس کورس کے اختتام پر طالبعلم/طالبہ کے لیے IB امتحان دینا رضوری ہے۔ لیبارٹری 

کا کام اس کورس کا ایک ناگزیر حصہ ہو گا، اور طلباء کو تحریری لیبارٹری رپورٹیں 
جمع کرانا درکار ہو گا۔

نوٹ: اس کورس میں تدریسی الئحہ عمل کے طور پر جانوروں کی جراحی کی 
تکنیک شامل ہو سکتی ہے۔ ایسے طلباء جو ان مشقوں پر دیانت دارانہ اعرتاضات 

کرتے ہیں وہ ڈویژن کی منظور شدہ ایسی رسگرمیوں میں حصہ لیں گے جو سیکھنے 
کے تقابلی تجربات مہیا کرتی ہوں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 دہرے داخلے کے کورسز
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Potomac – 4
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Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

  معیاری سائنس کے اختیاری کورسز

ارضیاتی سائنس II: سمندری سائنس  
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: علم االرض کی کامیاب تکمیل؛ اور علم حیاتیات I یا علم کیمیاء 
I؛ AP ماحولیاتی سانس یا IB ماحولیاتی نظام اور سامجیات علم االرض کی 

بنیادی رشائط کے لے مناسب متبادل مضامین ہیں۔ نوٹ: کیمیا میں کورس ورک 
رضوری ہے

بحری جغرافیہ ثانوی سطح کا علم االرض کورس ہے جسے سال اول میں علم االرض 
میں پیش کردہ بحری جغرافیہ نظریات کے گہرے مطالعہ کے لیے ترتیب دیاگیاہے۔ 
یہ ایک وسیع جائزہ کورس ہے جو خصوصاً طبعی بحری جغرافیہ سے متعلق ہے اور 

ایسے عنوانات کا احاطہ کرتا ہے جیسے سمندری کناروں کے ارضیات اور جغرافیہ؛ 
سمندری پانی کی طبعی خصوصیات؛ سمندری علم کیمیاء؛ منکیات اور کثافت؛ 

سمندروں، لہروں اور اتار چڑھاؤ کی گردش؛ اور بحر جغرفیہ آالت، اوزار اور طریقہ 
ہائے کار۔ سمندری پالیسی اور سمندری ماحول پر زور دیا گیا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

ارضیاتی سائنس II: علم فلکیات  
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: زمینی سائنس؛ الجربا I کی کامیاب تکمیل؛ اور یا حیاتیات I یا 
 I کیمیا

علم االفالک ثانوی سطح کا علم االرض کورس ہے جسے تعارفی علم االرض میں 
پیش کردہ فلکی نظریات کے ریاضیاتی عوامل کے گہرے مطالعہ کے لیے ترتیب 
دیا گیا ہے۔ عنوانات جیسے کائنات، کائناتی قوانین، کہکشائیں، سٹلر کی تشکیل، 

نظام شمسی اور اس کی حرکت، اور خال کی کھوج پر بحث کی جائے گی۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 99

ارضیاتی سائنس II: جسامنی ارضیات 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: علم االرض کی کامیاب تکمیل؛ اور علم حیاتیات I یا علم کیمیا I؛ 

الجربا I میں داخلہ 

طبعی علم ارضیات ثانوی سطح کا علم االرض کورس ہے جسے تعارفی علم االرض 
میں پیش کردہ ارضیاتی نظریات کے گہرے مطالعے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ 

مطالعہ کے عنوانات یہ ہیں زمین کی سطحوں کا نظریہ؛ انسان اور ارضیاتی 
ماحول کا باہمی تعلق جو پانی کے زمینی ذرائع پر اثر ڈالتا ہے؛ کٹاؤ اور بہاؤ؛ 

کچرا ٹھکانے لگانا؛ توانائی کے ذرائع اور خوراک کی پیداوار؛ زمین کے ریکارڈ میں 
وقت/ جگہ کا تعلق؛ اور حیوانات و نباتات کی ساخت کا مطالعہ لیکن یہ رصف 

ان عنوانات تک محدود نہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3، 4، 7، 8

حیاتیات II: حیاتیات میں ایڈوانسد عنوانات کا رسوے  
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: حیاتیات I اور کیمیا I کی کامیاب تکمیل 

حیاتیات II حیاتیات میں ایڈوانسڈعنوانات کا جائزہ تعلیمی لحاظ سے ایک سخت 
گیر، گہرا، علم حیاتیات کے منتخب شعبہ جات کا سال دوئم کا مطالعہ ہے جو 

انتہائی رسگرم طلباء کو زندگی کے نظام اور عوامل کا گہرائی میں کھوج لگانے کی 

اجازت دیتا ہے۔ لیبارٹری کا اضافی کام اس کورس کا حصہ ہے۔ تحقیقی مہارتوں 
اور تکانیک پر زور دیا گیا ہے۔ 

نوٹ: اس کورس میں اہم تدریسی الئحہ عمل کے طور پر جانوروں کی جراحی 
کی تکنیک شامل ہوسکتی ہے۔ ایسے طلباء جو ان مشقوں پر دیانت دارانہ 

اعرتاضات کرتے ہیں وہ ڈویژن کی منظور شدہ ایسی رسگرمیوں میں حصہ لیں 
گے جو سیکھنے کے تقابلی تجربات مہیا کرتی ہوں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

حیاتیات II: DNA سائنس اور بائیو ٹیکنالوجی کا تعارف 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: حیاتیات I اور کیمیا I کی تکمیل؛ الجربا I اور جیومیٹری کی 
تکمیل

یہ سال دوئم کا ساملاتی حیاتیات اور حیاتیاتی ٹیکنالوجی سے متعلق حیاتیاتی 
اور کیمیائی اصولوں کا مطالعہ ہے۔ یہ کورس ان طلباء کے لیے ترتیب دیا گیا ہے 
جنہیں طبی علوم، حیواناتی علوم اور نباتاتی حیاتیات میں دلچسپی ہے۔ مختلف 
اقسام کے عنوانات، مسائل، اور تکنیکوں پر بات کی جائے گی، جن میں ساملاتی 

ڈھانچہ اور عوامل، خامروں کی رسگرمی؛ روایتی اور ساملاتی جنیات؛ ڈی این اے 
سائنس)جین ضوابط، تبدیلی، منتقلی؛ کیریو ٹائپنگ؛ اور ڈی این اے کا تسلسل 

اور ادراک(، جنیاتی انجیرننگ کے اطالق اور مختلف حیاتیاتی تکانیک شامل ہیں۔ 
منونہ جاتی مطالعہ جات، طلباء کی تحقیق، بحث، تقاریر اور حالیہ واقعات کی 

جانچ کے ذریعے حیاتیاتی ٹیکنالوجی سے منسلک اخالقی، سامجی اور قانونی 
اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ لیبارٹری تجربات میں محلوالت کو الگ کرنا، برقی 

ذرات کی حرکت، علم نظام مدافعت، خامروں کا مطالعہ، ڈی این اے کا حصول، 
PCR منونہ اور نباتاتی کلوننگ شامل ہوں گے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 3

حیاتیات II: ماحولیات 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  
I پیشگی رشائط: حیاتیات کی کامیاب تکمیل؛ اور یا تو علم االرض، یا علم کیمیاء

ماحولیات سال دوئم کا حیاتیاتی اور ماحولیاتی اصولوں کا تعلیمی لحاظ سے ایک 
سخت گیر، گہرا مطالعہ ہے جو تنظیم )آبادیوں، معارشوں، اور ماحولیاتی نظاموں( 

کے اعلٰی درجوں کی نگرانی کرتا ہے۔ جن نظریات کا احاطہ کیا جائے گا ان میں 
موافقت اور فطری انتخاب؛ طبعی ماحول اور آب و ہوا؛ آبادیاتی ماحول، بڑھوتری 

کے منونے، اور زندگی کی تاریخ کے خاکے: سامجیات؛ مقابلہ جات، طفیلیت، 
مختلف جانداروں کا باہمی تعلق، اور انسانی تعامل؛ ماحولیاتی نظام کی پیداوار، 

توانائی کا بہاؤ، غذائی چکر، اور کیمیائی حیاتیاتی چکر؛ اور حیاتیاتی جغرافیہ، 
حیاتیاتی تنوع، اور عاملگیر ماحولیاتی تبدیلیاں شامل ہیں۔ ماحولیاتی نظام کے 

مطالعہ کو جانداروں اور ان کے ماحول کے درمیاں تعلق کی سمجھ بوجھ کے لیے 
مختص کیا گیا ہے اور اکرث یہ ماحول سے متعلق عوامی پالیسی مسائل کا مرکز ہوتا 
ہے؛ اس لیے، طلباء یہ سیکھیں گے کہ دنیا بھر میں ماحولیاتی تحقیق کیسے زیادہ 

اہم اور منایاں ہوتی جارہی ہے۔ باہر کی عالقائی رسگرمیوں میں طلباء کی رشکت 
کی توقع کی جاتی ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2، 5، 8، 10، 12
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Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

لیب اسسٹنٹ – سائنس سیمینار  
سائنس کے استاد/استانی کا معاون 

کریڈٹ: لیب اسسٹنٹ/سائنس سیمینا کیلیئے 0.5؛ سائنس  گریڈز: 10-12  
کے استاد/استانی کے معاون کیلیئے کوئی کریڈٹ نہیں
پیشگی رشائط: معاونت کردہ مضمون کی کامیاب تکمیل؛ نگران استاد کی پیشگی 

منظوری 

یبارٹری معاون/ سائنس سیمینار طالب علم کو یہ موقع فراہم کرتے ہے وہ ایک 
سائنس استاد کی مدد کرتے ہوئے زیادہ سائنس سیکھے۔ ہدایتی مقاصد اس کورس 

کے مطابق تبدیل ہوئے ہیں جس میں طالب علم مدد کر رہا ہے اور پروگرام، 
دلچسپی اور طالب علم کی اہلیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ کورس شعبہ سائنس 

کے صدر کی پیشگی منظوری سے ایک سے زیادہ دفعہ کریڈٹ کے لیے لیا 
جاسکتا ہے۔ 

لیب اسسٹنٹ/سائنس سیمیمنار پیش کرنے والے سکول: 1، 2، 4، 5، 6، 7، 8، 12
سائنس کے استاد/استانی کے معاون پیش کرنے والے سکول: 3 اور 12

کیمیا II: فارنک سائنسز اور کیمیکل انالسس 
I :کریڈٹ گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: حیاتیات I ؛ کیمیا I کی کامیاب تکمیل

کالج کی تیاری کے اس کورس میں، طلباء فارنسک علوم کی جامع سمجھ بوجھ 
کے لیے کام کریں گے۔ بنیاد میں فارنسک علوم کی تاریخ، فارنسک ثبوتوں کے 

کیمیائی تجزیے اور مقام جرم کے انتظام سے متعلق نظریات شامل ہوں گے۔ طلباء 
فارنسک ثبوتوں کے مشاہدہ، حصول، اور تجزیے میں لوکارڈ کا قانون استعامل 
کریں گے۔ سائنس کے ایک رسگرم عمل ہونے کو سمجھنے پر زیادہ توجہ دی 

جائے گی جس میں طبعی ثبوت کی گریڈ بندی کے لیے تجزیہ کے آالتی طریقے 
جیسے الٹراوائلٹ، دیکھنے کے قابل، انفرا ریڈ اور چمکدار طیف پیامئی، گیسوں 

کو الگ کرنا اور باریک تہوں کو الگ کرنا شامل ہوں گے۔ اس کے عالوہ، خون کی 
کیمیائی ساخت، انگلیوں کے پوشیدہ نشانات، بال اور ریشے کے ثبوت، علم سموم، 

مٹی کے منونے، زیر سوال دستاویزات اور دیگر اقسام کے نشاناتی ثبوتوں کی 
تحقیق کے لیے تجزیاتی کیمیاء کی تکانیک استعامل کی جائیں گی۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 6, 7, 9, 10, 11

  بائیو ٹیک پروگرام اور /یا CENS پروگرام 
کیلیئے سائنس کے اختیاری مضامین

مائیکرو بیالوجی اور بیکٹیریالوجی کا تعارف 
کریڈٹ: 0.5 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: تعارفی حیاتیات کا کامیاب تکمیل؛ کیمیا Iمیں مسلسل داخلہ یا 
کامیاب تکمیل

اختیاری کورس کا یہ آدھا کریڈٹ طلباء کو بیکٹریا، وائرس،اور پھپھوندی کی 
امیونالوجی اور حیاتیاتی خصوصیات کے بارے میں جاننے کا موقع فراہم کرے 

گا۔ اس کورس میں طلباء کو ان آالت کو جاننے کا موقع ملے گا جو مائکرو 
بییالوجی اور امیونالوجی کے موجودہ مسائل کے مطالعے اور تحقیقی کیرئیر کے 

لیئے رضوری ہیں۔ طلباء میزبان اور طفیلے کے درمیان تعلق کو جانیں گے بشمول 
میزبان کے مدافعتی نظام اور مائیکرو آرگنازم کا بیامری کے ساتھ رشتہ۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 10

فارنسک سائنسز کا تعارف 
کریڈٹ: 0.5 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: تعارفی حیاتیات کا کامیاب تکمیل؛ کیمیا Iمیں مسلسل داخلہ یا 
کامیاب تکمیل

اختیاری کورس کا یہ آدھا کریڈٹ طلباء کواس چیز کو جاننے کا موقع دے گا کہ 
ٹیکنالوجی نے کیسے فارنسک سائنس میں انقالب پیدا کیا ہے اور اسے جرائم کو 

حل کرنے کیلیئے کیسے استعامل کیا جاتا ہے؛ شواہد کو اکٹھا کرنے، بچانے اور 
تجزیہ کرنے کیلیئے کیسے اصول الگو کیے جاتے ہیں؛ انفرادی شواہد اور کالس کے 
شواہد کی خصوصیات کیا ہیں؛ اور تدریس، وضاحت اور فارنسک کے تصورات کو 

بیان کرنے کیلیئے تجربات کا کیا کردار ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 6 اور 10

سائنسی تحقیق کے طریقے
کریڈٹ: 1 گریڈ: 10 

پیشگی رشائط: بائیو ٹیک پروگرام میں داخلہ؛ حیاتیات I؛ الجربا I؛ کی کامیاب 
تکمیل؛ کیمیا I میں موجودہ داخلہ

یہ کورس موجودہ بائیو ٹیکنالوجی سے متعلقہ تحقیقی طریقوں سے تعارف کرواتا 
ہے۔ یہ کورس ڈیزائن کے طریقوں کی تحقیق سے تعارف پر توجہ دیتا ہے۔ مزید 

برآں،  کورس سائنسی تحقیق میں استعامل ہونے والے بہت سے شامریاتی آالت کی 
عملی سمجھ فراہم کرنے پر توجہ دیتا ہے۔ بنیادی توجہ جواب دہ سائنسی سواالت، 

آزادانہ تحقیق کرنے اور سائنسی جوابات پر دی جائے گی۔ اس کورس میں طلباء کو 
ادبی جائزے، تجرباتی ڈیزائن، تحقیق، سائنسی طریقہ کار، شامریات اور بہت سی 

لیباٹری تکنیکوں سے متعارف کروایا جائے گا۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3

 INNOVATION PARK گورنرز سکول مبقام  

GS کالج طبعیات GS  - 1 کالج طبعیات I لیب
)GMU PHYS 243 اور LAB 244 – 4 کریڈٹس(

کریڈٹ: 0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: الجربا II /ٹرگنومیٹری اور کیمیا کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل

سائنس میجر کے مخصوص اہمیت کے کالسیکل اور جدید عنوانات پر زور دیتے 
ہوئے دو سمسٹر کا بنیادی طبیعات کا کورس ہے۔ میکینکس، گرمی، بجلی، 

مقناطیسیت، آپٹکس، اور جوہری اور جوہری طبیعیات کے اصولوں پر بات چیت 
کی جاتی ہے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔
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Brentsville – 1
Gar-Field – 2

Osbourn Park – 3

Potomac – 4
Stonewall – 5

Woodbridge – 6

Hylton – 7
Forest Park – 8
Battlefield – 9

Freedom – 10
Patriot – 11

Colgan – 12

Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

GS کالج طبیعات I لیب
)GMU طبیعات 243 اور لیب 244 – 4 کریڈٹس(

کریڈٹ: 0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: الجربا II /ٹرگنومیٹری اور کیمیا کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل

اس لیب میں داخلہ کیلیئے بیک وقت GS کالج طبیعات I میں داخلہ رضوری ہے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

 II کالج طبیعات GS
)GMU طبیعات 245 اور لیب 246 – 4 کریڈٹس( 

کریڈٹ: 0.5 ہائی سکول کریڈٹ ہر ایک گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: الجربا II /ٹرگنومیٹری اور کیمیا کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل

PHYS 245 کی بنیادی رشط ،PHYS 243 میں C یا بہرت کے ساتھ  کامیاب تکمیل 
ہے۔ سائنس میجر کے مخصوص اہمیت کے کالسیکل اور جدید عنوانات پر زور 

دیتے ہوئے دو سمسٹر کا بنیادی طبیعات کا کورس ہے۔ میکینکس، گرمی، بجلی، 
مقناطیسیت، آپٹکس، اور جوہری اور جوہری طبیعیات کے اصولوں پر بات چیت 

کی جاتی ہے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

GS کالج طبیعات II لیب 
)GMU طبیعات 245 اور لیب 246 – 4 کریڈٹس( 

کریڈٹ: 0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: الجربا II /ٹرگنومیٹری اور کیمیا کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل

اس لیب میں داخلہ کیلیئے بیک وقت GS کالج طبیعات II میں داخلہ رضوری 
ہے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

I یونیورسٹی طبیعات GS
)GMU طبیعات 160 اور لیب 161 – 4 کریڈٹس(

کریڈٹ: 0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈ: 12 
پیشگی رشائط: طبعیات 246-243 کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل            

معاون رشائط ریاضی 115-116

یہ بنیادی طور پر سائنس اور انجینیرئنگ کے میجر کو ڈیزائن کرنے کیلیئے، دو 
سمسٹر کا کیلکولس پر مبنی تعارفی طبیعات کا تسلسل ہے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

 I یونیورسٹی طبیعات GS
)GMU طبیعات 160 اور لیب 161 – 4 کریڈٹس(

کریڈٹ: 0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈ: 12 
پیشگی رشائط: طبعیات 246-243 کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل            

معاون رشائط ریاضی 115-116

اس لیب میں داخلہ کیلیئے بیک وقت GS یونیورسٹی طبیعات I میں داخلہ 
رضوری ہے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

 II یونیورسٹی طبیعات GS
)GMU طبیعات 260 اور لیب 261 – 4 کریڈٹس(

کریڈٹ: 0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈ: 12 
پیشگی رشائط: طبعیات 160 کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل معاون رشائط 

ریاضی 115-116

PHYS 260 کی بنیادی رشط ،PHYS 160 میں C یا بہرت کے ساتھ  کامیاب تکمیل 
ہے۔ یہ بنیادی طور پر سائنس اور انجینیرئنگ کے میجر کو ڈیزائن کرنے کیلیئے، 

دو سمسٹر کا کیلکولس پر مبنی تعارفی طبیعات کا تسلسل ہے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

GS یونیورسٹی طبیعات II لیب 
)GMU PHYS 260 اور LAB 261 – 4 کریڈٹس(

کریڈٹ: 0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈ: 12 
پیشگی رشائط: طبعیات 160 کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل معاون رشائط 

ریاضی 115-116

اس لیب میں داخلہ کیلیئے بیک وقت GS یونیورسٹی طبیعات II میں داخلہ 
رضوری ہے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

 I عمومی حیاتیات GS
)GMU حیاتیات 103 اور لیب 105 – 4 کریڈٹ(

کریڈٹ: 0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: پری AP یا آنرز حیاتیات کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل

تعارفی حیاتیات I درج ذیل مقاصد کے ساتھ ایک مرکوز رسوے کورس ہے؛ زندگی 
کی کیمسٹری پر توجہ؛ خلیات اور ساملاتی ساخت؛ سیل کا کام؛ خامروں اور ان کے 

کردار اور کام؛ جینیات اور ڈی این اے؛ اور زندگی اور ارتقاء کا تنوع۔ 

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

GS عمومی حیاتیات II لیب 
)GMU حیاتیات 103 اور لیب 105 – 4 کریڈٹ(

کریڈٹ: 0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: پری AP یا آنرز حیاتیات کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل

اس لیب میں داخلہ کیلیئے بیک وقت GS عمومی حیاتیات I میں داخلہ رضوری 
ہے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

 II عمومی حیاتیات GS
)حیاتیات 104 اور لیب 106 – 4 کریڈٹ(

کریڈٹ:  0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: حیاتیات 103 اور لیب 105 کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل

اس کورس کے موضوعات جانور )بشمول انسانی( ساخت، ڈھانچہ، رجحان، 
میکانزم، اعضاء کے نظام، رویے، زیادہ پالنٹ کے نظام، اور ماحولیات کے اہم 

تصورات شامل ہیں۔ 

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔
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Brentsville – 1
Gar-Field – 2

Osbourn Park – 3

Potomac – 4
Stonewall – 5

Woodbridge – 6

Hylton – 7
Forest Park – 8
Battlefield – 9

Freedom – 10
Patriot – 11

Colgan – 12

Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

GS عمومی حیاتیات II لیب 
)حیاتیات 104 اور لیب 106 – 4 کریڈٹ(

کریڈٹ:  0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: حیاتیات 103 اور لیب 105 کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل

اس لیب میں داخلہ کیلیئے بیک وقت GS عمومی حیاتیات II میں داخلہ رضوری 
ہے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

GS ہیومن اناٹومی اینڈ فزیالوجی 
)GMU حیاتیات 124 – 4 کریڈٹ(

کریڈٹ:  0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈ: 12 
پیشگی رشائط: حیاتیات 103، 104  کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل

یہ کورس جسم کے اہم اعضاء کے نظام کی ساخت اور افعال کا ایک تعارف ہے۔ 
یہ کورس فیجیوالجی کو سمجھنے کے لیئے رضوری حیاتیاتی اور کیمیاء کے بنیادی 

اصولوں کا احاطہ کرے گا۔ ہم انسانی جسم میں تنظیم کے کیمیائی، سیلولر اور 
بافتوں کی سطح پر گفتگو کریں گے اور جلد، ڈھانچہ، پٹھوں اور اعصابی نظام کی 
ساخت اور افعال کے مطالعہ کے ساتھ اعضاء کے نظام کا اپنا  رسوے رشوع  کریں 

گے۔ جسامنی اصولوں میں دونوں، جسامنی ڈھانچے اور تجربات میں مشاہدے 
اورتبدیلی کیلیئے مواقع فراہم کر کے، لیباٹری مشقوں پر توجہ دی جائے گی تاکہ 

لیکچر کے مواد کو زور دیا جا سکے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

GS مائیکروبیالوجی 
)GMU حیاتیات 245 – 4 کریڈٹ, لیب – رصف ہائی سکول کریڈٹ 

دستیاب(
کریڈٹ:  0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: تعارفی حیاتیات 103 اور  104  کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ 
تکمیل

یہ کورس بیکٹیریا، وائرس، اور کوک سمیت مختلف مائیکروآرگانسم کی مرض پیدا 
کرنے کی صالحیت اور فزیالوجی اور مائکروبیل سیل کی ساخت کا ایک تعارف 

ہے۔ وبائی امراض کے پھیلنے اور ان کے خالف مزاحمت پیدا کرنے، بڑھتے ہوئے 
رشتوں پر زور دیتا ہے۔ طلباء مختلف متعدی امراض بشمول علتیات ایجنٹ، 

ٹرانسمیشن کے طریقے،  نظاموں کی پیشکش، عالج اور روک تھام کی ایک وسیع 
معلومات حاصل کریں گے۔ خمیر اور ویسٹ منیجمنٹ جیسے ماحولیاتی اعامل 
میں مائیکروآرگانسم کے استعامل سے متعلق طلباء کی سمجھ کو بڑھانے کیلیئے 

ایک ماحولیاتی پہلو بھی شامل کیا جائے گا۔ 

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

GS مائیکروبیالوجی لیب 
)GMU حیاتیات 245 – 4 کریڈٹ, لیب – رصف ہائی سکول کریڈٹ 

دستیاب(
کریڈٹ:  0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: تعارفی حیاتیات 103 اور  104  کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ 
تکمیل

اس لیب میں داخلہ کیلیئے بیک وقت GS مائیکرو بیالوجی میں داخلہ رضوری 
ہے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

I عمومی کیمیا GS
)GMU  کیمیا 211 اور لیب – 4 کریڈٹ(

کریڈٹ:  0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: پری AP یا آنرز کیمیا کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل

یہ کورس کیمیا کے بنیادی حقائق اور اصولوں پیش کرتا ہے بشمول جوہری اور 
مالیکیولی ڈھانچہ، گیس کے قوانین، حرکیات، توازن، الیکٹروکیمیسٹری، ایٹمی 

کیمسٹری اور زیادہ اہم عنارص اور ان کے مرکبات کی خصوصیات اور  استعامل۔ 

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

GS عمومی کیمیا I لیب 
)GMU  کیمیا 211 اور لیب – 4 کریڈٹ(

کریڈٹ:  0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: پری AP یا آنرز کیمیا کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل

اس لیب میں داخلہ کیلیئے بیک وقت GS عمومی کیمیا I میں داخلہ رضوری ہے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

II عمومی کیمیا GS
)GMU  کیمیا 212 اور لیب – 4 کریڈٹ(

کریڈٹ:  0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: کیمیا 211 کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل

 یہ مقاصد کے ساتھ ایک مرکوز رسوے کورس ہے جس میں 

جسامنی اور کیمیائی تبدیلیاں اور خصوصیات شامل ہیں بشمول؛ معاملے کی بات 
چیت؛ ایٹم کے ڈھانچے؛ اور انٹرمالیکیولر طاقتیں۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

GS عمومی کیمیا II لیب 
)GMU  کیمیا 212 اور لیب – 4 کریڈٹ(

کریڈٹ:  0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: کیمیا 211 کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل

اس لیب میں داخلہ کیلیئے بیک وقت GS عمومی کیمیا II میں داخلہ رضوری 
ہے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

GS آرگانک کیمیا کا تعارف 
)GMU  کیمیا 104 اور لیب – 4 کریڈٹ(

کریڈٹ:  0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: کیمیا 211، 212 کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل

جدید کیمیا میں یہ کورس نامیاتی کمپاؤنڈ اور بائیومالیکیول کی اہم جامعتوں کا 
تعارف ہے۔ درج ذیل عنوانات شامل ہیں: ساخت، نومیکیولیٹ، کیمیائی اور طبعی 

 خصوصیات، اور نامیاتی مرکبات کے رد عمل

  کے ساتھ ساتھ پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، لیپڈ اور نیوکلک ایسڈ کی حیاتیاتی کیمیا 
کا رسوے۔ طلباء لیبارٹری سیکشن بھی مکمل کریں گے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔
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      کوڈ: 

GS آرگانک کیمیا کا تعارف لیب
)GMU کیمیا 104 اور لیب – 4 کریڈٹ(

کریڈٹ:  0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: کیمیا 211، 212 کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل

اس لیب میں داخلہ کیلیئے بیک وقت GS نامیاتی کیمیا کا تعارف میں داخلہ 
رضوری ہے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

GS ماحولیاتی کیمیا
)GMU  کیمیا 155 اور لیب – 3 کریڈٹ(

کریڈٹ:  0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈ: 12 
پیشگی رشائط: کیمیا 211، 212 کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل

جدید کیمیا میں یہ کورس ماحولیاتی کیمیا کے اہم عنوانات کا تعارف ہے۔ 
موضوعات میں ماحولیاتی کیمسٹری اور فضائی آلودگی، توانائی اور موسمیاتی 

تبدیلی، پانی کی کیمسٹر اور پانی کی آلودگی، اور زہریال نامیاتی مرکبات پر 
منتخب موضوعات شامل ہیں۔ لیبارٹری جزو پانی کی کیمسٹری پر توجہ مرکوز 

کرتا ہے، پھر بھی ماحولیاتی کیمسٹری اور تجزیاتی کیمسٹری کے موضوعات شامل 
ہیں۔ 

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔

GS ماحولیاتی کیمیا لیب
)GMU  کیمیا 155 اور لیب – 3 کریڈٹ(

کریڈٹ:  0.5 ہائی سکول کریڈٹ گریڈ: 12 
پیشگی رشائط: کیمیا 211، 212 کی C یا بہرت گریڈ کے ساتھ تکمیل

اس لیب میں داخلہ کیلیئے بیک وقت GS ماحولیاتی کیمیا میں داخلہ رضوری 
ہے۔

رصف  Innovation Park کے  The Governor’s School میں پیش کیا جاتا ہے۔



147

Brentsville – 1
Gar-Field – 2

Osbourn Park – 3

Potomac – 4
Stonewall – 5

Woodbridge – 6

Hylton – 7
Forest Park – 8
Battlefield – 9

Freedom – 10
Patriot – 11

Colgan – 12

Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

  سٹینڈرڈ کورسز

عاملی تاریخ اور  جغرافیہ 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 9 

پیشگی رشائط: گریڈ 9 کی تفویض

یہ 1500 تک عاملی تاریخ کا ایک جائزہ ہے جس میں تاریخی طور پر سوچنے کی 
مہارتیں پیدا کرنے اور جغرافیائی جائزہ پر توجہ دی جائے گی۔ کورس کے عنوانات 

میں یہ شامل ہیں :پتھر کے زمانے سے زرعی انقالب تک انسان کی ابتدائی ترقی، 
قدیم دریائی وادی تہذیبیں، ایران، بھارت اور چین میں قدیم تہذیبیں، مغربی 

تہذیب کی ترقی میں یونان اور روم کے اثرات، بائزنٹائن سلطنت اور روس، اسالم 
کی ابتدائی تہذیب، مرشقی نصف کرہ، مغربی نصف کرہ کی تہذیب )مایائی، 

ایزٹک، انکین(، قرون وسطٰی کے آخرکی ترقی، اور یورپ میں ازرسنوحیات۔ اس 
کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں 
ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ 

حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

عاملی تاریخ اور 1500 سے جغرافیہ 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 10 

پیشگی رشائط: گریڈ 10 کی تفویض 

یہ 1500 سے اب تک عاملی تاریخ کا ایک جائزہ ہے جس میں مغربی تہذیب میں 
ایڈوانسڈترقی پر توجہ دی جائے گی۔ کورس عنوانات میں یہ شامل ہیں: اصالح، 

دریافت کا زمانہ، مطلق العنانی، سائنسی اور صنعتی انقالبات، روشن خیالی، 
قومی ریاستوں کی تشکیل، قومیت، سامراجیت، بیسویں صدی کے اختالفات،اور 
آزادی کی تحریکیں اور مذہبی اور جدید دنیا۔ اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف 

لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں 
گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی 

ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

امریکہ اور ورجینیا کی تاریخ 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 11 

پیشگی رشائط: گریڈ 11 کی تفویض

قومی تاریخ کا مطالعہ ذمہ دار شہریت کے لیے عملی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ 
امریکی مثالوں اور اداروں کے نقطہء آغاز کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ماضی کے اہم 

واقعات، مسائل، اور شخصیات کا مطالعہ آج کے دور کے مسائل اور مشکالت کو 
سمجھنے کے لیے نقطہء نظر فراہم کرتا ہے۔ امریکی ترقی میں ورجینیا کا کردار 

شامل کیا گیا ہے۔ مطالعہ کے لیے شامل کیے جانے والے عنوانات: تالش اور نو 
آبادکاری، یورپی معاشی اثرات اور امریکیوں میں غالمی، امریکی انقالب، آئین اور 

ابتدائی قومی عرصہ، خانہ جنگی کی بحالی، ترقی کا دور، امریکہ بطور ابھرتی 

ہوئی عاملی طاقت، جنگ عظیم دوئم، رسد جنگ، شہری حقوق کی تحریکیں اور 
جدید امریکہ۔ اس کورس میں سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف 

اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن 
کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں 

کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

امریکہ اور ورجینیا کی حکومت 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: گریڈ 12 کی تفویض

امریکہ کا قومی، ریاستی اور مقامی حکومت کے نظام بشمول عاملی مسائل میں 
امریکی کردار کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ بنیادی آئینی اصولوں، شہریت کے حقوق اور 

ذمہ داریوں، سیاسی عقائد اور نظریات کے ساتھ ساتھ آزاد معاشی اصولوں اور 
ہامرے سیاسی اداروں کی تنظیم اور عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جمہوری عقائد 

اور جمہوری عمل میں شمولیت کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

  ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کورسز

پری- AP عاملی تاریخ اور 1500 تک کا جغرافیہ 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 9 

پیشگی رشائط: گریڈ 9 کی تفویض

کالج سے پہلے کا کورس ابتدائی اور ثانوی ذرائع استعامل کرتے ہوئے بنیادی 
تاریخی تحقیقی مہارتوں پر زور دیتا ہے تاکہ اہم تاریخی واقعات کی کثیر وجوہات 
اور تناظرات کو سمجھا جاسکے۔ کورس طلباء کو مستقبل کے AP تاریخ امتحانات 

کے لیے تیار کرتا ہے۔ کورس کے عنوانات میں وہ عنوانات شامل ہیں جو 1500 
تک معیاری عاملی اور جغرافیہ کا حصہ ہیں لیکن بین العالقائی مطالعہ جات، 

مرکزی خیاالت، اور عاملی تاریخی خاکوں اور عوامل پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس 
کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں 
ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ 

حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

یہ کورس ان مطالعات کے کثیر املضامین پروگرام کا ایک اہم جز ہے جن کا قیام 
بائیوٹیکنالوجی سنٹر )BIOTECH(، مرکز برائے ماحولیات اور قدرتی سائنس 

)CENS(، مرکز برائے فائن آرٹس اور پرفارمنگ آرٹس )CFPA(، مرکز برائے بین 
 )IT( اور مرکز برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی )CISL( االقوامی اسٹڈیز اور زبان
کے لئے ہوا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، خصوصی پروگرام کے حصہ میں ان 

پروگراموں کی وضاحت کیلیئے رجوع کریں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

سامجی علوم
گریجوئیشن کی رشائط "عمومی معلومات" کے سیکشن میں مالحظہ کیجیئے۔
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AP عاملی تاریخ 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 10 

پیشگی رشائط: 1500 تک عاملی تاریخ اور جغرافیہ یا 1500 تک Pre-AP عاملی 
تاریخ اور جغرافیہ کی کامیاب تکمیل کی سفارش کی جاتی ہے

کالج سطح کا یہ کورس مختلف قسم کے انسانی معارشوں میں عاملی عوامل اور 
 AP رابطہ کے ارتقاء کی اچھی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے کالج بورڈ کے

نصاب کو استعامل کرتا ہے۔ یہ کورس عاملی منونہ جات میں تبدیلیوں اور ان کی 
وجوہات اور نتائج کے ساتھ ساتھ اہم معارشوں کے مابین موازنوں پر روشنی ڈالتا 

ہے۔ یہ تاریخیں شہادتوں کی اقسام کا تجزیہ کرتے وقت متعلقہ حقیقی علم، 
اہم ترشیحی مسائل، اور مہارتوں پر زور دیتا ہے۔ اس کورس کو وقت کے پانچ 
اوقات کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ پہلے دو کا Pre-AP 1500 تک عاملی تاریخ 
اور جغرافیہ میں تفصیل سے اور اس کورس کے آغاز میں مخترص جائزہ لیا گیا 

ہے۔ سال دوئم کے اس مطالعہ میں پچھلے 500 سال زیادہ توجہ کا مرکز ہیں۔ 
مخصوص وضعیں کورس کے ساتھ ساتھ معارشوں میں ایسے رابطوں پر مسلسل 
توجہ کی مزید تنظیم مہیا کرتی ہیں جو عاملی تاریخ کو شعبہ تعلیم بنانے میں 
کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ مئی میں, طلباء اعلٰی مقام اور/یا کالج کریڈٹ کا اہل 

ہونے کے لیے AP عاملی تاریخ کا امتحان دیں گے۔ اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف 
لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں 

گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی 
ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

AP امریکی تاریخ 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 11 

گریڈ 11 کو تفویض، AP عاملی تاریخ کی سفارش کی جاتی ہے

AP امریکی تاریخ ایک کورس ہے جسے ایسے طلباء کے لیے مرتب کیا گیا ہے جو 
امریکی تاریخ میں ایڈوانسڈ کالس کا چیلنج قبول کرتے ہیں۔ طلباء سے ورجینیا 
اور امریکی تاریخ کے متام SOL مقاصد میں ماہر ہونے کی توقع کی جاتی ہے۔ 

اس کے عالوہ، جامعت کے منونے میں تشکیل پانے والے مضامین اور تحقیقی 

تفویض   میں تشکیل پانے والے مقالوں، دونوں میں تجزیاتی تحریر کی رضورت 
ہو گی۔ ااعلٰی مقام اور / یا کالج کریڈٹ کا اہل ہونے کے لیے طلباء مئی میں 
اعلٰی تعیناتی عاملی تاریخ امتحان دیں گے۔ اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف 

لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں 
گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی 

ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

AP حکومت اور سیاست: امریکہ 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: گریڈ 12 کو تفویض، AP امریکی تاریخ کی سفارش کی جاتی ہے

امریکی سیاسی علوم کے اس کالج سطح کورس میں ایسے عنوانات شامل ہیں: 
امریکی حکومت کی آئینی تائید، سیاسی عقائد اور رویے، سیاسی پارٹیاں، مفاد 

پرست گروہ، اور وسیع نرش و اشاعت، قومی حکومت کے ادارے، عوامی پالیسی 
اور عوامی حقوق اور آزادیاں۔ جامعت کے منونے میں تشکیل پانے والے مضامین 

اور تحقیقی تفویض میں تشکیل پانے والے مقالوں، دونوں میں تجزیاتی تحریر کی 
رضورت ہوگی۔ اعلٰی مقام اور / یا کالج کریڈٹ کا اہل ہونے کے لیے طلباء مئی 

میں اعلٰی تعیناتی عاملی تاریخ امتحان دیں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 99

AP حکومت اور سیاست: تقابلہ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: ورجینیا اور امریکی تاریخ یا ایڈوانس پلیسمنٹ امریکی تاریخ یا 

بیک وقت داخلہ

اس کالج سطح کے سیاسی علوم کورس میں ایسے عنوانات شامل ہیں: تقابلی 
سیاست کا تعارف، اقتدار اعلٰی، اختیار، اور طاقت، سیاسی ادارے؛ شہری، معارشہ 
اور ریاست؛ سیاسی اور معاشی تبدیلی؛ اور عوامی پالیسی۔ برطانیہ، چین، ایران، 

میکسیکو، روس اور نائجیریا کی حکومتوں کے منونہ جاتی مطالعات کورس کے 
عنوانات کے کھوج کے لیے سیاق و سباق مہیا کرتے ہیں۔ جامعت کے منونے میں 

تشکیل پانے والے مضامین اور تحقیقی تفویض میں تشکیل پانے والے مقالوں، 
دونوں میں تجزیاتی تحریر کی رضورت ہوگی۔ کالج میں ایڈوانس سٹینڈنگ اور /

یا کریڈٹ کا اہل ہونے کیلیئے طلباء مئی میں ایڈوانس پلیسمنٹ گورمننٹ کے 
امتحان لیں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 5، 7، 8، 11

  کیمرج پروگرام کورسز

پری-AICE عاملی تاریخ اور 1500 تک کا جغرافیہ  
کریڈٹ: 1 گریڈ: 9 

پیشگی رشائط: گریڈ 9 کو تفویض اور شہریت اور معاشیات SOL امتحان میں 
کامیاب ہونے کی سفارش کی جاتی ہے

یہ قبل از کالج کورس تاریخی شہادتوں کی فطرت اور ان کا استعامل، وجوہات 
اور نتائج، تسلسل اور تبدیلی، اور ماضی میں انسانی رسگرمی کی مامثلتوں اور 

اختالفات کی جستجو کرتا ہے۔ شامل عنوانات: قدیم انسان سے روم تک، بعد کی 
سلطنت روم، اسالم کا ابھرنا، جاگیرداری نظام اور ابتدائی قرون وسطٰی، 1204 تک 

صلیبی جنگیں اور صلیبی ریاستیں، کیولینگین اور چارملگن خاندان، ابتدائی مذہبی 
اور تجارتی راستے، نئی بادشاہت کا ابھرنا، ترک سلطنت، یورپ کی معارشتی اور 
 )SOL(معاشی ترقی، اور از رس نو احیاء۔ اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ

شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب 
انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ 

کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

IGCSE تاریخ 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 10 

پیشگی رشائط: گریڈ 10 کی تفویض

یہ کورس انیسویں صدی سے بیسویں صدی کے آغاز پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے 
1500 سے کی عاملی تاریخ کے مطالعے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ متعلمین کی 
حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ سواالت اٹھائیں اور تاریخی وضاحتیں فراہم کرنے 

کیلیئے تاریخی مہارتوں، علم، اور سمجھ میں بہرتی الئیں اور ان کا اطالق کریں۔ 
متعلمین تاریخ کی مختلف تناظر سے شناخت کریں گے بشمول سامجی، معاشی، 

ثقافتی اور سیاسی، ماضی کے بارے میں اور اسے سمجھنے کیلیئےدلچسپی اور 
جوش پیدا کرنا؛ تاریخی تصورات جیسے وجہ اور نتیجہ، تبدیلی اور تسلسل، اور 
مساوات اور اختالف کو تالش کرنا؛ تاریخی شواہد کی تعریف کرنا اور دیکھنا کہ 
کیسے اسے استعامل کریں؛ بین االقوامی مسائل او اندونی تعلقات کو سمجھنے 

کیلیئے زیادہ سمجھ حاصل کرنا؛ واضح، منطقی دالئل کو پیش کرنا سیکھنا۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4
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      کوڈ: 

AICE عاملی تاریخ 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 10 

پیشگی رشائط: 1500 تک Pre-AICE عاملی تاریخ اور جغرافیہ کی کامیاب 
تکمیل، استاد کی سفارش اور عاملی تاریخ I SOL امتحان میں کامیابی کی سفارش 

کی جاتی ہے

یہ کالج لیول کورس تاریخی شہادتوں کی فطرت اور ان کا استعامل، وجوہات 
اور نتائج، تسلسل اور تبدیلی، اور ماضی میں انسانی رسگرمی کی مامثلتوں اور 

اختالفات کی جستجو کرتا ہے۔ شامل عنوانات: دریافت اور تالش، قومی ریاستوں 
کا ابھرنا، اصالح، مذہبوں کی جنگیں، مطلق العنانی، سائنسی انقالب، روشن 

خیالی، فرانسیسی انقالب، جدید قومی ریاستوں کی تشکیل، آزاد خیالی، قومیت 
پرستی، صنعتی انقالب، سامراجیت اور جنگ عظیم I اور اس کے نتائج، 1919 

سے بین االقوامی تعلقات، روس: 1939-1881، خاندانی حکومت کا ابھرنا، جنگ 
عظیم)WWII( کی وجوہات اور حتمی امن معاہدہ، رسد جنگ، اور عاملی مسائل۔ 

یہ کورس ان طلباء کے لیے درکار ہے جنہوں نے کیمربیج پروگرام میں داخلہ لیا 
ہے۔ طلباء AICE امتحانات میں بیٹھیں گے۔ اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف 

لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں 
گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی 

ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

AICE امریکی تاریخ 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 11 

پیشگی رشائط: انگریزی 10 یا IGCSE انگریزی IGCSE ،10 عاملی جغرافیہ، 
1500 سے عاملی تاریخ اور جغرافیہ کی کامیاب تکمیل 

امریکی تاریخ کا یہ ایڈوانسڈ مطالعہ ایک بین االقوامی نصاب کی پیروی کرتا 
ہے جو ان کلیدی ترقیوں پر توجہ دیتا ہے جس نے امریکہ کو ایک الگ تھلگ 

زرعی معارشے سے دنیا کی اعلٰی ترین طاقت میں تبدیل کیا۔ طلباء مسائل کی 
پیچیدگیوں کی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں گے، مآخذ مواد کو تاریخی ثبوت 

کے طور پر بیان کریں گے، اور ان کے استعامل میں سہولت کا اظہار کریں گے۔ 
بیرونی امتحانات میں، طلباء مآخذ بنیاد الزمی سواالت کے جواب دیں گے اور 

مضمون سواالت کے ایک چناؤ کا جواب دیں گے۔ انہیں ایڈوانسڈ بین االقوامی 
سند برائے تعلیمی ڈپلومہ کی اہلیت کے لیے تیار کیا جائے گا۔ اس کورس کے 

ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں 
میں رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں 

کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

  IB کورسز

پری- IB ڈپلومہ پروگرام عاملی تاریخ اور 1500 سے  جغرافیہ 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 9 

پیشگی رشائط: گریڈ 9 کی تفویض

Pre-IBDP عاملی تاریخ 1500 سے عاملی تاریخ کا ایک جائزہ ہے تاکہ مغربی 
تہذیبوں میں جدید ترقیوں پر توجہ دی جا سکے اس میں یہ اجزاء شامل ہیں: 

اصالح، دریافت کا زمانہ، مطلق العنانی، سائنسی اور صنعتی انقالب، روشن خیالی، 
قومی ریاستوں کی تشکیل، قومیت پرستی، اور سامراجیت کا زمانہ، بیسویں صدی 

کے تصادم اور آزادی کی تحریکیں، عاملی مذاہب اور جدید دنیا۔ طلباء کو تاریخ 
تجزیہ میں بحث، تحقیق، اور زبانی اور تحریری پیش کشوں کے ذریعے تربیت 

دی جاتی ہے۔ طلباء دستاویزات کا ان کے مآخذ، مقصد، اہمیت اور حدود کے 

 IB تسلسل کی بنیاد ہیں اور IB لیے مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ مہارتیں چار سالہ
تشخیص کا ایک اہم جزو ہیں۔ اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل 

ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں 
نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی 

رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

پری-IB ڈپلومہ پروگرام -  AP حکومت اور سیاست: تقابلہ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

 Pre-IBDP انگریزی 9 اور 1500 سے Pre-IBDP :سفارش کردہ بنیادی رشط
عاملی تاریخ اور جغرافیہ 

اس کالج سطح کورس میں ایسے عنوانات شامل ہیں: اقتدار اعلٰی، اختیار، اور قوت؛ 
سیاسی ادارے؛ شہری، معارشہ، اور ریاست؛ سیاسی اور معاشی تبدیلی؛ اور عوامی 
پالیسی۔ برطانیہ، چین، ایران، میکسیکو، روس اور نائجیریا کی حکومتوں کے منونہ 

جاتی مطالعات کورس کے عنوانات کے کھوج کے لیے سیاق و سباق مہیا کرتے 
ہیں۔ تجزیاتی تحریر کی رضورت ہے۔ کالج میں ایڈوانس سٹینڈنگ اور /یا کریڈٹ 

کا اہل ہونے کیلیئے طلباء مئی میں AP امتحان لیں گے۔ IB ڈپلومہ کی پیروی 
کرنے والے طلباء یہ کورس سال دوئم کے طلباء کے طور پر لیتے ہیں۔ IB تاریخ 

سند کے امیدوار یہ کورس سال دوئم یا ابتدائی سال میں لیتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

پری-IB ڈپلومہ پروگرام -  AP حکومت اور سیاست: امریکہ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

 Pre-IBDP انگریزی 9 اور 1500 سے Pre-IBDP :سفارش کردہ بنیادی رشط
عاملی تاریخ اور جغرافیہ 

امریکی سیاسی علوم کے اس کالج سطح کورس میں ایسے عنوانات شامل ہیں: 
امریکی حکومت کی آئینی تائید، سیاسی عقائد اور رویے، سیاسی پارٹیاں، مفاد 

پرست گروہ، اور وسیع نرش و اشاعت، قومی حکومت کے ادارے، عوامی پالیسی 
اور عوامی حقوق اور آزادیاں۔ جامعت کے منونے میں تشکیل پانے والے مضامین 

اور تحقیقی تفویض میں تشکیل پانے والے مقالوں، دونوں میں تجزیاتی تحریر کی 
رضورت ہوگی۔ مئی میں, طلباء اعلٰی مقام اور/یا کالج کریڈٹ کا اہل ہونے کے لیے 
AP گورمننٹ کا امتحان دیں گے۔ IB ڈپلومہ کی پیروی کرنے والے طلباء یہ کورس 

سال دوئم کے طلباء کے طور پر لیتے ہیں۔ IB تاریخ سند کے امیدوار یہ کورس سال 
دوئم یا ابتدائی سال میں لیتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 5

)SL( عاملی سیاست IB
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11 - 12  

یہ کورس بنیادی سیاسی تصورات کو دریافت کرتا ہے، سیاق و سباق کی ایک رینج 
اور سطح مختلف قسم طاقت، حقوق، آزادی اور مساوات۔ یہ طلباء کو سیاسی 

رسگرمیوں کی مقامی، بین االقوامی اور عاملی اور معامالت کی فہم کے ساتھ 
ساتھ انہیں ان کی اپنی زندگی کو متاثر کرنے والے سیاسی مسائل کی دریافت 

کی اجازت دیتا ہے۔ کورس طلباء کو حقیقی دنیا کی مثالوں اور کیس اسٹڈیز میں 
گروپ بنا کر تجریدی سیاسی تصورات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ جو طلباء 
پہلے ہی IB تاریخ کا پروگرام لے رہے ہیں، یہ کورس ان کورسوں کیلیئے زبردست 

اضافہ اور معاون ہو گا، جو ان بنیادوں پر تعمیر کرے گا جو 20ویں صدی کی 
تاریخ کے مطالعہ میں ان کی AP تقابلی حکومت اور مدد کو قائم کرے گی۔ یہ 

کورس تقابلی حکومت کے مزید مطالعہ فراہم کرتا ہے اور طلباء کو IB تاریخ 
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Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

کورس کے تسلسل کیلیئے تیار کرتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2

 )HL( امریکہ کی تاریخ :I تاریخ IB
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  
 IBDP/AP-عاملی تاریخ اور جغرافیہ 1500 سے، پری Pre-IBDP :پیشگی رشائط

حکومت اور سیاست کی کامیاب تکمیل: امریکی یا مقابل

امریکی انڈینز اور پہلی قوم کے لوگوں کے ساتھ بیسویں صدی تک ابتدائی 
یورپیوں کے رابطوں سےامریکی، کینڈا کی، اور الطینی امریکہ کی تاریخ کا یہ 

جائزہ کورس ہے جس میں امریکی خانہ جنگی، صنعت کاری، وسعت اور الطینی 
امریکہ کی آمریت کا جائزہ شامل ہے۔ یہ کورس امریکی عالقہ کے تاریخی تجربہ، 

اور سیاسی، معاشی اور سامجی نظام پر توجہ دیتا ہے۔ طلباء بشمول IB تاریخ 
اندرونی تشخیص، بحث، پیش کش اور تحریری کام کے ذریعے تاریخی تجزیہ کا 

اظہار کریں گے ۔ یہ دوسال کے مطلوبہ IB متواتر ڈپلومہ سطح پر تاریخ کا پہال 
کورس ہے جو بیرونی امتحانات کے ایک سلسلہ کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے 

جس میں اس عالقائی مطالعہ کا ایک مکمل امتحان شامل ہے اور یہ کتنے کالجوں 
اور یونیورسٹیوں میں کالج سطح کریڈٹ مہیا کرسکتا ہے۔ اس کورس کے ساتھ 

سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں 
رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے 

اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

 )HL( ویں صدی کی تاریخ کے عنوانات II: 20 تاریخ IB
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: IB تاریخ I کی کامیاب تکمیل

بیسویں صدی کی عاملی تاریخ کا یہ کورس ایسے عنوانات پرمشتمل ہے: جنگ 
کی وجوہات، مشقیں اور اثرات؛ واحد پارٹی ریاستوں کا ابھرنا اور حکومت؛ 1945 
کے بعد مرشق-مغرب تعلقات؛ قوم پرست اور آزادی کی تحریکیں؛ نو آبادیت کا 

خامتہ؛ اور نئی اقوام کا ظہور اور ان کے مسائل۔ یہ کورس سیاست، معیشت، اور 
معارشتی نظام پر زور دینا جاری رکھے گا اس کے ساتھ یہ تاریخی ادب کے ذریعے 

طلباء ان کی ترشیخ اور جائزہ کی مہارت کی مزید بہرتی کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ 
کورس بیرونی تشخیصوں کے ایک سلسلے کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے جس میں 
دستاویزات پر مبنی سواالت، مخترص مضامین پر ردعمل اور تحقیقی مقالے شامل 

ہیں جو کالج کریڈٹ کا امکان مہیا کرتے ہیں۔ یہ IB تاریخ سند کے دو کورس 
تسلسل میں دورسا کورس ہے اور IB ڈپلومہ کے لیے اس کی رضورت ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

 )SL( جغرافیہ IB
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: Pre-IB ڈپلومہ پروگرام 1500 عاملی تاریخ اور جغرافیہ اور 
ورجینیا اور امریکی تاریخ کی کامیاب تکمیل

کالج سطح کے اس کورس میں لوگوں، جگہ اور ماحول کے درمیں تعلق کو سمجھ 
کر طالب علم میں ایک عاملی نقطہء نظر اور دنیا کے ایک دورسے پر انحصار 
کرنے کی حس پیدا ہوگی۔ اضافی عنوانات میں یہ شامل ہیں: ماحولیاتی معیار؛ 

موجودہ اور مستقبل کی نسلوں کے لیے وسائل کی منصوبہ بندی اور انتظام؛جدید 
دنیا کے مسائل کے تجزیہ سے جغرافیہ کے تعلق؛ معارشتی انصاف، مساوات 

اوردورسوں کی عزت کے مسائل اور تنوع کی حوصلہ افزائی۔ طلباء جغرافیائی 
طریقیات کے وسیع دائرہ کار کا جائزہ لیں گے اورجغرافیہ سے متعلق مسائل اور 
پریشانیوں کا حل مرتب کرنے کے لیے سواالت کی مناسب تکانیک کا اطالق کریں 

گے جس میں جغرافیائی معلوماتی نظام ٹیکنالوجی شامل ہوگا۔ کورس بیرونی 
جانچ پر ختم ہوتا ہے جو کالج کریڈٹ کے امکان فراہم کرتا ہے۔ اس کورس کے 

ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں 
میں رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں 

کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

 دہرے داخلے کے کورسز

امریکہ/ورجینیا کی تاریخ دہرا داخلہ
کریڈٹ: 1 گریڈ: 11 

یو ایس/ورجینیا کی تاریخ کا کریڈٹ حاصل کرنے کیلیئے تاریخ 121 اور تاریخ 
122 دونوں لینے رضوری ہیں۔ 

قومی تاریخ کا مطالعہ ذمہ دار شہریت کے لیے عملی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ 
امریکی مثالوں اور اداروں کے نقطہء آغاز کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ماضی کے اہم 

واقعات، مسائل، اور شخصیات کا مطالعہ آج کے دور کے مسائل اور مشکالت کو 
سمجھنے کے لیے نقطہء نظر فراہم کرتا ہے۔ ریاست ہائے متحدہ کی ترقی میں 
ورجینیا کے کردار میں خصوصی طور پر جارج واشنگٹن، تھامس جیفرسن، جیمز 

میڈیسن اور جارج میسن پر زور کو شامل کیا گیا ہے۔ مطالعہ کے لیے شامل کیے 
جانے والے عنوانات: تالش اور نو آبادکاری، یورپی معاشی اثرات اور امریکیوں میں 

غالمی، امریکی انقالب، آئین اور ابتدائی قومی عرصہ، جزوی کشیدگی، خانہ جنگی 
کی بحالی، ترقی کا دور، امریکہ بطور ابھرتی ہوئی عاملی طاقت، عظیم جنگ، 

جنگ عظیم دوئم، رسد جنگ، شہری حقوق کی تحریکیں اور جدید امریکہ۔ اس 
کورس کے نتیجے میں طلباء امریکہ اور ورجینیا کی تاریخ کو بہت طور پر سمجھ 
سکیں گے۔ اس کے عالوہ، چونکہ کورس اہم، تخلیقی، اور باہمی تعاون کی سوچ 
کی صالحیتوں پر توجہ دیتا ہے طلباء کالج کے سخت مطالعہ اور/یا کام کیلیئے 
بہرت طور پر تیار ہوں گے۔ تاریخی سوچ کی مہارتوں پر عملدرآمد اور تجزیہ کیا 

جائے گا بشمول بنیاد اور ابتدائی اور ثانوی ذرائع سے ثبوت کو ترکیب میں رکھنا، 
ثبوت کی بنیاد پر ذرائع کے معترب ہونے کا فیصلہ کرنا بذریعہ ذرائع کے استمعال 

کے، سیاق و سباق کا استعامل، تعاون اور پڑھنے کی مہارتیں، تاریخ علوم کی 
تفہیم، مختلف ذرائع سے ثبوت استعامل کرتے ہوئے دالئل کی تعمیر، تاریخی، 
ثقافتی، معاشی اور سیاسی نقطۂ نظر کا موازنہ اور مقابلہ، ورجینیا اور امریکہ 

مں منونوں اور رجحانات کا تعین کرنے کیلیئے جغرافیہ کی معلومات کا استعامل، 
تاریخ وقت اور جگہ کا ایک سے زیادہ تعلقات کا جائزہ لیتی ہے، تاریخی تناظر 

میں بنائے گئے مخصوص انتخابات کے نتائج اور ترغیبات کی وضاحت اور تجزیہ 
کرنے کیلیئے فیصلہ کرنے کے ماڈل کا استعامل کرنا، ثبوت کی بنیاد پر تاریخی 

دالئل قائم کرنا اور وقت جگہ کے مناسب پس منظر میں تجزیہ کرنا، چیزوں 
کو زبانی اور تحریر طور پر بڑھانے کیلیئے تحقیقات اور  چھان بین کرنا۔ یہ 

کورس طلباء کو موقع فراہم کرے گا کہ وہ تاریخ اور سامجی سائنس میں اپنے 
پرانے کورس ورک سے علم اور مہارتوں کا اطالق کر سکیں۔ اس کورس کے ساتھ 

سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں 
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Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے 
اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول:  1، 6، 8، 9، 11

امریکہ/ورجینیا کی حکومت دہرا داخلہ
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

یو ایس/ورجینیا کی گورمننٹ کا کریڈٹ حاصل کرنے کیلیئے 211 اور 212 دونوں 
لینے رضوری ہیں۔ 

یہ کورس امریکی سیاسی نظام کی گہری سمجھ سکھاتا ہے۔ عنوانات میں امریکی 
اصولوں کی بنیاد، حکومت کے  ڈیموکریٹک اور  ریپبلکن اصول، آئین، آزادی، 

سیاسی کردار، شہری آزادی، امریکہ اور ورجینیا میں حکومت کی تین شاخیں، 
داخلہ اور خارجہ پالیسی، شہری حقوق اور عاملی معامالت میں امریکہ کا کردار 
شامل ہیں۔ طلباء وفاقی، ریاستی اور مقامی حکومت اور شہری کی ذمہ داریاں 

اور فرائض کو بہرت طور پر سمجھنے کیلیئے سامجی سائنس کا استعامل کریں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 9  

  سوشل سٹڈیز کے اختیاری کورسز

AP معاشیات 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  
یہ کورس معاشیات اور ذاتی مالیات میں گریجویشن کی رشائط کو پورا کرتا ہے۔

پیشگی رشائط: استاد کی سفارش

ایڈوانسڈ پلیسمنٹ معاشیات طلباء کو معاشی نظریات؛ مصنوعہ اور منائندہ منڈی 
کی فطرت اور عوامل کی ایک جامع سمجھ بوجھ مہیا کرے گی۔ طلباء حکومت 
کے کردار کے ساتھ ساتھ قابلیت اور حصہ داری کے نظریات پڑھیں گے۔ عنوانات 
میں یہ شامل ہیں: معاشی عوامل کی پیامئش؛ قومی آمدنی اور قیمتوں کا تعین؛ 
معاشی بڑھوتری؛ بین االقوامی مالیات؛ تبادلے کی رشح اور ادائیگیوں کا توازن۔ 

 AP مئی میں, طلباء ایڈوانسڈ سٹینڈنگ اور/یا کالج کریڈٹ کا اہل ہونے کے لیے
معاشیات )مائیکرو یا میکرومعاشیات( دونوں کا امتحان دیں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

AP یورپ کی تاریخ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: عاملی تاریخ اور 1500 سے جغرافیہ کامیاب تکمیل 

1450 سے یورپی تاریخ کا مطالعہ طلباء کو ان ثقافتی، معاشی، سیاسی اور 
معارشتی ترقیوں سے متعارف کراتا ہے جنہوں اس دنیا کی تشکیل میں بنیادی 

کردار ادا کیا جس میں وہ رہ رہے ہیں۔ واقعات اور تحریکوں کی بنیادی وضاحت 
مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ، یورپی تاریخ کے AP پروگرام کے اہداف میں جدید 

یورپی تاریخ کے کچھ اہم وضعوں کی سجمھ بوجھ پیدا کرنا؛ تاریخی ثبوتوں اور 
بیانات کے تجزیے کی اہلیت پیدا کرنا؛ اور تاریخ کے علم کا تحریری اظہار کرنا 

شامل ہیں۔ کالج میں ایڈوانس سٹینڈنگ اور /یا کریڈٹ کا اہل ہونے کیلیئے طلباء 
مئی میں AP امتحان لیں گے۔ اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل 

ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں گے جب انہوں 
نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی 

رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1، 3، 7، 11، 12

AP انسانی جغرافیہ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: 1500 سے عاملی تاریخ کی کامیاب تکمیل

انسانی جغرافیہ کے بارے میں کالج کا یہ تعارفی کورس طلباء کو خاکوں کے 
ترتیب وار مطالعہ، اور عوامل جنہوں نے انسانی عقل کو تشکیل دی ہے، استعامل، 

اور زمین کی سطح کی تبدیلی سے متعارف کراتا ہے۔ طلباء انسان کی سامجی 
تنظیم اور اس کے ماحولیاتی نتائج کی جانچ کے لیے خالئی نظریات اور ارضی 

تجزیات کا استعامل کرتے ہیں۔ وہ جغرافیہ دانوں کی سائنس اور مشق میں 
استعامل ہونے والے طریقوں اور آالت بشمول جغرافیائی معلوماتی نظام کے بارے 
میں بھی سیکھتے ہیں۔ مئی میں, طلباء ایڈوانسڈ سٹینڈنگ اور/یا کالج کریڈٹ کا 

اہل ہونے کے لیے AP انسانی جغرافیہ کا امتحان دیں گے۔ اس کورس کے ساتھ 
سٹینڈرڈآف لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں 

رشکت کریں گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے 
اور/یا وفاقی ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 6, 7, 10, 11, 12

AP نفسیات 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 )گریڈز 12-11 رصف سکول منرب 9 میں( 

پیشگی رشائط: استاد کی سفارش

یہ AP نفسیات کورس طلباء کو انسانوں اور دیگر جانوروں کے رویہ اور دماغی 
عوامل کے مرحلہ وار اور سائنسی مطالعہ سے متعارف کرانے کے لیے مرتب کیا 

گیا ہے۔ طلباء کو نفسیاتی حقائق، اصولوں، اور نفسیات کے ذیلی شعبہ جات سے 
منسلک مظاہر سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ وہ ماہرین نفسیات کی جانب سے اپنے 

علوم اور مشقوں میں استعامل کیے جانے والے اخالقیات اور طریقوں کے بارے 
میں بھی سیکھیں گے۔ مئی میں, طلباء ایڈوانسڈ سٹینڈنگ اور/یا کالج کریڈٹ کا 

اہل ہونے کے لیے AP نفسیات کا امتحان دیں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

IB معاشیات 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 
یہ کورس گریجویشن کیلیئے معاشیات اور ذاتی مالیات کی رشائط کو پورا کرتا ہے
پیشگی رشائط: پری-IBDP/AP حکومت اور سیاست: امریکہ یا تقابل اور الجربا 

II

تعلیمی لحاظ سے سخت گیر یہ کورس افراد، اداروں اور حکومتوں کی جانب 
سے الزماً مستقل طور پر کیے جانے والے ان انتخابات پر توجہ دیتا ہے جو ان 

کی اپنی اور معارشے دونوں کی معاشی خوشحالی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ "کیا" 
کے سواالت؟ "کیسے"؟ اور "کس سے"؟ معاشیات کا مرکزی شعبہ ہیں۔ عنوانات 

تک رسائی بین االقوامی نقطہ نظر سے کی جائے گی۔ یہ کورس معاشی ترقی کے 
موجودہ جدید دنیا کے مسائل کا حصہ ہونے کے مطالعہ پر زور دیتا ہے۔ کورس 

بیرونی جانچ پر ختم ہوتا ہے جو کالج کریڈٹ کے امکان فراہم کرتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5
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Colgan – 12

Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

 )SL( سامجی اور ثقافتی علم نوع انسانی IB
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: مضمون میں دلچسپی

IB انسان کا معارشتی اور ثقافتی مطالعہ انسانی معارشوں اور ثقافت کاایک کالج 
سطح کا تقابل مطالعہ ہے۔ یہ معارشتی اور ثقافتی زندگی کے فطری اصولوں اور 
مخصوص معارشوں اور ثقافتوں کی خصوصیات دونوں کا جائزہ لیتا ہے۔ عنوانات 

میں شامل ہیں چھوٹے گروہ، خونی رشتہ داری، عالمتیت، تبادلہ، سیاسی تنظیمیں، 
معارشتی رکاوٹ اور جنس۔ یہ کورس معارشے کا چھوٹے پیامنے سے لے کر 

پیچیدہ صنعتی پیامنے تک جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ جدید قومی ریاستوں کا بھی 

جائزہ لیتا ہے۔ کورس بیرونی جانچ پر ختم ہوتا ہے جو کالج کریڈٹ کے امکان 
فراہم کرتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2 اور 5

IB نفسیات 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

کالج سطح کا یہ کورس تین نفسیاتی نقطہ ہائے نظر کی تحقیق کرتا ہے جن میں 
یہ شامل ہیں؛ حیاتیاتی، حسی اور علمیت۔ طلباء ایک اختیاری شعبہ مضمون 

کی تحقیق بھی کریں گے اور دو مطالعات اپنے کریں گے: تحقیق اور تجرباتی۔ 
مطالعہ کا یہ اختیاری کورس طلباء کو نفسیات میں میعاری سطح کے امتحان کے 
لیے تیار کرتا ہے اور جو IB ڈپلومہ کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ کورس بیرونی جانچ 

پر ختم ہوتا ہے جو کالج کریڈٹ کے امکان فراہم کرتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 5

AICE معاشیات )AS – A لیول(
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  
یہ کورس گریجویشن کیلیئے معاشیات اور ذاتی مالیات کی رشائط کو پورا کرتا ہے

پیشگی رشائط: الجربا I کی کامیاب تکمیل

کیبمرج بین االقوامی AS اور A لیول معاشیات معاشی مسائل اور دالئل کی 
وضاحت کرے گا، معاشی معلومات کی جانچ کرے گا، اور خیاالت اور فیصلوں 

کی واضح انداز میں تنظیم، پیشکش اور منتقلی کرے گا۔ یہ کورس بنیادی 
معاشی خیاالت کے دائرہ کار کا احاطہ کرتا ہے، جس میں قیمت نظام کا تعارف 
اور حکومتی مداخلت، بین االقوامی تجارتی اور تبادلہ رشح، روزگار اور مہنگائی 
کی پیامئش اور مہنگائی کی وجوہات اور نتائج شامل ہیں۔ طلباء قیمت کا نظام، 
ادارے کا نظریہ، منڈی میں ناکامی، خرد معاشی نظریہ اور پالیسی اور معاشی 

بڑھوتری اور ترقی بھی پڑھتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

IGCSE عاملی تناظر
کریڈٹ: 1 گریڈ: 10 

کیمرج ESCGI گلوبل تناظر ذاتی، مقامی/قومی اور عاملی تناظر سے اہم عاملی 
مسائل پر تحقیق کرنے، اور عکاسی کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ نوجوان نسل 

اندونی طور پر اور بھاری معلوماتی دنیا میں غیر معمولی چیلنجون کا سامنا کرتے 
ہیں، نہ رصف اس طرح کہ وہ دنیا میں اپنی فعال جگہ کا احساس حاصل کریں 

گے اور ان تبدیلیوں کے ساتھ منٹیں گے جو ان کی زندگی کے امکانات اور زندگی 
کے انتخابات پر اثر ڈالتے ہیں۔ طلباء کے پاس موقع ہو گا کہ وہ مہارتوں کی 

رینج کو حاصل اور الگو کریں بشمول معلومات کو اکٹھا کرنا، ترتیب دینا اور آگے 
پہنچانا؛ ایک مشرتکہ نتیجہ حاصل کرنے کیلیئے تعاون کرنا؛ منصوبہ بندی، عمل 

اور نتائج کا تجزیہ کرنا اور جائزہ لینا؛ اور جواز کی الئن کی نشوومنا اور استدالل 
دینا۔ طلباء عاملی اہمیت کے جاری عنوانات کی تحقیقی کریں گے۔ وہ معلومات 
کا تنقیدی جائزہ لیں گے اور استدالل کی دریافت کریں گے۔ وہ دورسی ثقافت، 

کمیونٹی یا ملک کے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا سیکھیں گے، اپنی خود کی 
سیکھی گئی ہدایات سے اور اپنی آزادانہ سوچ کی ترقی سے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

AICE عاملی تناظر
کریڈٹ: 1 گریڈ: 11-12  

AICE گلوبل پرسپیکٹو کی توجہ کا مرکز ان عاملی مسائل کے سلسلے کے بارے 
میں تنقیدی طور پر سوچنا، بولنا اور لکھنا ہے جن کے بارے میں ہمیشہ ایک سے 

زیادہ نقطۂ نظر ہوتے ہیں۔ طلباء عاملی موضوعات اور مسائل سے آگاہ ہوں گے 
اور انہیں ذاتی، مقامی، قومی اور بین االقوامی تناظر اور ان کے مابین تعلق سے 

دیکھیں گے۔ یہ کراس-نصاب پروگرام طلباء کو گروپ میں کام کرنے، سیمینار پیش 
کرنے اور مضامین شائع کرنے کیلیئے چیلنج کرے گا۔ جو طلباء AICE گلوبل 

پرسپیکٹو کیلیئے سائن اپ کریں گے انہیں اپنی ڈیڈ الئن قائم کرنے اور انہیں پورا 
کرنے کے قابل ہونا چاہیئے۔ اس کورس کی گیارہویں جامعت کے طلباء کیلیئے 
سفارش کی جاتی ہے مگر یہ بارہویں جامعت کیلیئے بھی دستیاب ہے۔ کورس 

بیرونی جانچ پر ختم ہوتا ہے جو کالج کریڈٹ کے امکان فراہم کرتا ہے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

AICE بین االقوامی تاریخ، 1945 – 1991 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: امریکی تاریخ یا AICE امریکی تاریخ میں گریڈ "B" یا اس سے 
بہرت، انگریزی 11 یا AICE انگریزی 11، اور استاد کی سفارش

AICE بین االقوامی تاریخ، 1991-1871، طلباء میں ماضی میں دلچسپی اور 
تاریخی نظریات سے آگاہی پیدا کرنے میں مدد کرے گی۔ متنوع تاریخی مآخذ، 

طریقوں کا مطالعہ کرنے، اور مخصوص تاریخی مسائل کی وضاحت کرنے کے بعد، 
طلباء آزادی سے سوچنا اور باخرب فیصلے کرنا سیکھ جائیں گے۔ چھ اہم وضعوں 

کے امتحانات کے بعد، طلباء ان کلیدی ترقیوں کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیں 
گے جنہوں نے 1871 کے بعد بین االقوامی ہدایت کی تشکیل کی۔ شامل مواد / 
وضعیں: سامراجیت، جنگ عظیم I، خاندانی حکومتی طاقتوں کا ابھرنا اور 1939 

سے پہلے امریکی غیر جانبداری، جنگ عظیم II، رسد جنگ اختالف، رسد جنگ کی 
عاملگیریت، ایٹمی اسلحہ کی دوڑ، اشرتاکیت کا بحران اور رسدجنگ کا اختتام؛ بین 
االقوامی معیشت؛ اور تیرسی دنیا۔ ککورس کے اختتامی امتحان کی کامیاب تکمیل 

کے نتیجہ میں AICE سند یا AICE ڈپلومہ ملے گا۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4
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Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

AICE نفسیات 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

کالج سطح کا یہ کورس طلباء میں نفسیات کے مختلف شعبوں کی حوصلہ افزائی 
پیدا کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے ان میں: حسی، معارشتی، اعضائی اور ارتقائی 
نفسیات کے ساتھ ساتھ انفرادی اختالفات کی نفسیات بھی شامل ہیں۔ یہ کورس 

نفسیات کے تعلیم، صحت، تنظیم، ماحول اور غیر فطری رویے کے ساتھ تعلق 
پر تحقیق کرتا ہے۔ مطالعہ کا یہ اختیاری کورس طلباء کو نفسیات میں کیمربیج 

امتحان کے لیے تیار کرتا ہے جو اعلٰی بین االقوامی سند برائے تعلیمی ڈپلومہ 
)AICE( کے لیے اہم ہے۔ کورس بیرونی جانچ پر ختم ہوتا ہے جو کالج کریڈٹ 

کے امکان فراہم کرتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1 اور 4

AICE سامجیات
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: طلباء کیلیئے پہلے سے کوئی AICE کورس لینا رضوری ہے 

س تیزی سے تبدیل ہوتی دنیا میں، کیمربج انٹرنیشنل عمرانیات، طالب علموں 
کو نہ رصف موجودہ رجحانات تشکیل دینے کیلیئے عمل دریافت کرنے کا مواقع 

فراہم کرتا ہے بلکہ انسانی معارشوں اور ان کے تسلسل کی پیچیدگی اور تنوع کے  
سمجھنے کو بہرت بناتا ہے۔ سوشیالوجی کے مطالعہ کو معارص سامجی، ثقافتی اور 
سیاسی مسائل سے متعلق بیداری کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیئے اور ایک سخت 

مدلل اور تجزیاتی انداز میں ان مسائل کی تحقیقات کی اہمیت پر توجہ مرکوز 
کرنی چاہیئے۔ کورس بیرونی جانچ پر ختم ہوتا ہے جو کالج کریڈٹ کے امکان 

فراہم کرتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1

تاریخ کا عملی تجربہ: پرنس ولیئم کاونٹی کے ماضی کی تالش 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

یہ کورس مقامی ثقافتی وسائل کی نگرانی اور حفاظت سکھاتا ہے؛ تاریخی تجزیہ 
میں اطالقی مہارتیں پیدا کرتا ہے جیسے دستاویزاتی تحقیق، وضاحت اور زبانی 

تاریخی انٹرویو تکانیک پیدا کرتا ہے؛ طلباء کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ تحقیق کے 
نتائج معارشے کو بتا سکیں؛ اور معارشتی خدمت اور رسگرم شہریت کی حوصلہ 
افزائی کرتا ہے۔ مقامی اشیاء، ابتدائی وسائل، تعمیراتی باقیات، ارضی مناظر اور 

شہریوں پر تحقیق کی جاتی ہے۔ پرنس ولیئم تاریخی کمیٹی کی اشاعتوں کے 
ساتھ ساتھ کاؤنٹی حکومتی اور شہری گروہوں کی حفاظتی اور تعلیمی کوششوں 
کو جاننے کے مواقع بھی دستیاب ہوں گے۔ عنوانات میں شامل ہیں: عالقائی قبل 

از تاریخ زمانہ اور یورپی لوگوں سے آبائی تعلق، 1750 سے آبادکاری کا وقت؛ 
ابتدائی زرعی، صنعتی اور تجارتی ترقیاں؛ انقالبی جنگ کے اثرات؛ خانہ جنگی 

سے قبل متنوع آبادی؛ خانہ جنگی اور عالقہ پر تعمیر نو کا اثر؛ مختارانہ اضالع 
کی تشکیل پر بحث اور کاؤنٹی کرسی کے مقامات میں تبدیلی؛ صدی کی تبدیلی 

کےوقت کاؤنٹی، جنگ عظیم IWW، کوانٹیکو اور جنگ عظیم IIWW؛ اور مقامی 
اسکولوں کو یکجا کرنے کا عمل۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 3 اور 12

نفسیات 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: گریڈ 12 کی تفویض

نفسیات طلباء کو انفرادی انسانی رویہ سے متعارف کرائے گی۔ طلباء رویہ سے 
متعلق سائنسدانوں کے پڑھے گئے مضامین کا جائزہ لیں گے اور نفسیاتی نظریات 

کا روزمرہ انسانی مسائل اور زندگی پر اطالق کریں گے۔ عنوانات میں استعامل 
شدہ سائنسی طریقہ ہائے کار استعامل ہوں گے نفسیات میں، انسانی بڑھوتری اور 

ترقی، شخصیت کا مطالعہ اور دماغی صحت اور رویہ کی بے چینی۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11

سامجیات 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

پیشگی رشائط: گریڈ 12 کی تفویض

معارشتی رویہ، تنظیم، اور لوگوں کے اداروں سے متعلق مسائل اور مشکالت کی 
 جانچ کی جاتی ہے۔ مطالعہ میں گروہوں کے ڈھانچے، معارشتی ترتیب میں 

تبدیلی اور ایک معارشتی ماحول میں تبدیلی کی حرکیات کی جانچ شامل ہے۔ 
لوگوں کے تعامل کے مسائل کا حل تالش کرکے جدید معارشہ میں زیادہ مؤثر 

طریقہ سے حصہ لینے کی مہارتوں کی تشکیل پر زور دیا گیا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

بیسویں صدی کی تاریخ 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

پیشگی رشائط: گریڈ 11 کی تفویض

جدید دنیا میں امریکی کردار کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ 20ویں صدی کے قومی 
اور بین االقوامی مسائل پر زور دیا جاتا ہے۔ طلباء کو تحقیق پر مبنی منونہ، اور 

تحریری اور زبانی اظہار استعامل کرتے ہوئے مشکالت کے حل اور فیصلہ ساز 
رسگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ قوم کو درپیش موجودہ مسائل کے 

ممکنہ حل کی تشکیل کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 4, 7, 9, 11, 12

عاملی جغرافیہ 
کریڈٹ: 1 گریڈ: 10 

پیشگی رشائط: گریڈ 10 یا اس سے اوپر کے گریڈ کی تفویض

اس کورس کی توجہ دنیا کے عالقوں پر زور کے ساتھ دنیا کے لوگوں، مقامات، اور 
ماحولیات کے مطالعہ پر ہے۔ کورس کے علم، مہارتوں اور نقطہء نظر کا مرکزی 

مقام دنیا کی آبادی اور ثقافتی خصوصیات، زمین اور موسم، معاشی ترقی، اور 
ہجرت اور آبادی کے ضابطے ہیں۔ جغرافیہ کے خالئی نظریات کو انسانوں اور ان 
کے ماحول کے درمیان تعامل کے مطالعہ کے لیے خاکہ کے طور پر استعامل کیا 

جائے گا۔ جغرافیائی وسائل کو استعامل کرتے ہوئے، طلباء جغرافیائی سواالت کے 
جوابات دینے کے لیے سواالت، تحقیق، اور ٹیکنالوجی مہارتوں کا استعامل کریں 
گے۔ طلباء کی جغرافیائی نظریات اور مہارتوں کی سمجھ بوجھ اور ان کے روز 

مرہ زندگی پر اطالق پر خصوصی زور دیا جاتا ہے۔ اس کورس کے ساتھ سٹینڈرڈآف 
لرننگ)SOL( شامل ہے۔ طلباء رصف اس صورت میں ان ٹیسٹوں میں رشکت کریں 

گے جب انہوں نے گریجوئیشن کیلیئے کافی کریڈٹ حاصل نہیں کیے اور/یا وفاقی 
ٹیسٹنگ کی رشائط پوری نہیں کیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 2, 5
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      کوڈ: 

قانون کا تعارف: الء ان ایکشن
کریڈٹ: 1 گریڈ: 12 

ال کورس کا یہ تعارف اس لئے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ طلباء ہامرے معارشے میں 
بہت سے قانونی مسائل کا عملی اور حقیقی تجربہ حاصل کر سکیں۔ یہ ایک 

بہت تیز رفتار اور جامع کورس ہے۔ طلباء ایسے بہت سے عنوانات اور مواد سے 
آگاہ ہوں گے جو ال سکول کے طلباء اپنے پہلے سال میں سیکھتے ہیں۔ طلباء 
مشہور سپریم کورٹ کے کیسز کے بارے میں پڑھیں گے اور امریکی انصاف 

کے نظام کو سمجھنے کیلیئے حالیہ ٹرائلز کا تجزیہ کریں گے۔  یہ کورس قانون 
سے متعلق عملی معلومات اور مسائل کو حل کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔  
طلباء قانون کے علم اور ان مہارتوں کو سیکھیں گے جو ہامرے قانون کی بنیاد 
پر معارشے کی بقا کیلیئے رضوری ہے۔  قانون کی تعریف سمجھنے، قانون کے 

تحت شہری حقوق اور ذمہ داریاں، مسائل حل کرنے کے طریقوں کو سیکھنے کے 
ساتھ ساتھ عوامی مسائل کی شناخت اور تجزیہ کرنے کے مواقع ہوں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 11
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      کوڈ: 

 I ازالہ مہارتیں
 II ازالہ مہارتیں

 III ازالہ مہارتیں
 IV ازالہ مہارتیں

کریڈٹ: 1  گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: کوئی بھی طالب علم جس کا ذاتی تعلیمی پروگرام )IEP( ازالہ 
مہارتیں کورس کی پیشکش کی موزونیت کو ظاہر کرتا ہے۔ طلباء چار سال تک ہر 

سال ازالہ مہارتیں لے سکتے ہیں۔

ازالہ مہارتیں طلباء کو انفرادی تالفی اور اپنی رضورت کے مخصوص شعبہ )شعبہ 
جات( تعلیم میں ازالہ مہارتیں مہیا کرنے کے لیے مرتب کیا گیا ہے جن کا تعین 

اہلیت اور IEP عمل سے کیا گیا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

نوجوانوں کیلیئے مالزمت کے مواقع )مالزم(
پیشگی رشائط: کوئی بھی طالب علم جو خصوصی تعلیمی خدمات حاصل کررہا 
ہے اور جس کا انفرادی تعلیمی پروگرام )IEP( اور منتقلی ہدف، مالزمت نصاب 

کی موزونیت کو ظاہر کرتا ہے

مالزمت خصوصی تعلیم کے طلباء کو ایسی مہارتیں مہیا کرتی ہے جو ان کی 
انفرادی تعلیمی رضوریات، استعداد اور دلچسپیوں کے مطابق مناسب پیشے میں 

ان کی آمد میں مدد کرتی ہے۔
کورس پیش کرنے والے سکول: متام

 I مالزمت
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  

مالزمت I کی توجہ روزگار کی آگاہی پر ہے۔ طلباء کو اپنے ذاتی رحجانات، 
دلچسپیوں، اور مختلف روزگاروں اور پیشوں کے بارے میں سیکھنے اور اپنے آپ 

میں خود وکالت مہارت کی تشکیل کے آغاز میں موقع ملے گا۔
کورس پیش کرنے والے سکول: متام

 II مالزمت
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: یہ سفارش کی جاتی ہے کہ مالزمت II میں داخلہ سے پہلے 
طالب علم مالزمت I مکمل کرے

مالزمت II کی توجہ کام کرنے کی قابلیت اور زندگی کے انتظام کی مہارتوں کی 
تشکیل ہے۔ طلباء کو رابطہ مہارتیں، آزاد رہنے کی مہارتیں، ذاتی/ معارشتی مہارتیں، 

اور مالزمت ڈھونڈنے اور قائم رکھنے کی مہارتیں تشکیل دینےکے مواقع مہیا کیے 
جاتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

 III مالزمت
کریڈٹ: 1  گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: یہ سفارش کی جاتی ہے کہ مالزمت III میں داخلہ سے پہلے 
طالبعلم/طالبہ مالزمت I اور/یا مالزمت II مکمل کرے 

مالزمت III  ایک دو پیریڈ کی کالس ہے جس کے پیریڈ آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ 
مالزمت III کی توجہ مالزمت I اور مالزمت II کے مقاصد کی بہرتی کے ساتھ 

ساتھ، ایک بالمعاوضہ تربیت کے ذریعے فنی تحقیق اور مالزمت کی قابل فروخت 
مہارتوں کی تشکیل پر ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

 IV مالزمت
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

پیشگی رشائط: یہ سفارش کی جاتی ہے کہ مالزمت V میں داخلہ سے پہلے 
طالب علم مالزمت I اور/یا مالزمت II مکمل کرے

مالزمت V کی توجہ طلباء کو مالزمت کے حصول اور بقاء کے لیے خود آگاہی، کام 
کرنے کی قابلیت، خود وکالت، اور زندگی کے انتظام کی مہارتوں کے اطالق کا موقع 

دینے پر ہے۔ تعلیمی سال کے دوران، طلباء مسابقتی مالزمت کے کم از کم 396 گھنٹے 
مکمل کرتے ہیں۔

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

زندگی کی مہارتیں 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  
پیشگی رشائط: کوئی بھی طالب علم جو خصوصی تعلیم حاصل کررہا ہے اور اور 

جس کا انفرادی تعلیمی پروگرام )IEP( زندگی کی مہارتیں کورس پیشکش کی 
موزونیت کو ظاہر کرتا ہے

زندگی کی مہارتوں کا مقصد طلباء کی معارشتی، جذباتی اور تعلیمی کامیابی کو بڑھانا 
ہے۔ طلباء میں رابطہ مہارتیں، تنظیمی / مطالعاتی تکانیک، اور معارشتی مداخلت 

مہارتوں کی تشکیل اور بڑھوتری ہوگی۔ تناؤ کا انتظام مہارت بھی سکھائی جائے گی۔ 
طلباء تبدیلی منصوبوں کی تشکیل میں حصہ لیں گے اور مالزمت / بعد از ثانوی تعلیم 

کے ساتھ ساتھ سیکھنے اور خود وکالت کے لیے رضوری مہارتوں کا جائزہ لیں گے۔
کورس پیش کرنے والے سکول: متام

 I سیکھنے کی حکمت عملیاں
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  
پیشگی رشائط: کوئی بھی طالب علم جو خصوصی تعلیم حاصل کررہا ہے اور اور 

جس کا انفرادی تعلیمی پروگرام )IEP( زندگی کی مہارتیں کورس پیشکش کی 
موزونیت کو ظاہر کرتا ہے

سیکھنے کے حربے I کو طلباء کو ان کی رضورت مخصوص شعبہ )شعبہ جات( میں 
ساالنہ مقاصد پر براہ راست اور واضح تدریس دینے کے لیے مرتب کیا گیا ہے کہ 

کیسے نئی معلومات حاصل کی جائے، کیسے پڑھا جائے، اور کیسے اپنے خیاالت کا 
اظہار کیا جائے۔ طالب علم تعلیمی ماڈل کے روایتی ماڈل) SIM( کی جستجو کر 

سکتے ہیں، Kansas یونیورسٹی اور/یا غیر روایتی حکمت عملیاں تالش کر سکتے ہیں 
جو طالب علموں کو ہائی سکول میں کامیابی حاصل کرنے کے قابل بنائیں گے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 7 اور 9 کے عالوہ متام

خصوصی تعلیم
خصوصی تعلیم کے کورسز گریجوئیشن کے درج ذیل تقاضے پورے کرسکتے ہیں:

مالزمت کے کورسز اختیاری کورسز کے تسلسل اور کیرئیر اور ٹیکنیکل ایجوکیشن )CTE( کے مکمل کرنے کے اختیاری سلسلے کو پورا کر سکتے ہیں	 
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      کوڈ: 

 II سیکھنے کی حکمت عملیاں
گریڈ: 9-12

سیکھنے کے حربے II ماہرانہ ہدایتی منونہ )SIM( یا کنساس یونیورسٹی حکمت عملی 
کا استعامل کرتے ہوئے براہ راست ہدایات مہیا کرتا ہے تاکہ طلباء کو ہائی اسکول میں 
کامیابی کے قابل بنایا جاسکے۔ اس کورس کی توجہ سوچنے کے تعلیمی اور اشرتاکی 

حربوں میں براہ راست، واضح ہدایات مہیا کرنے پر ہے۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 7 اور 9 کے عالوہ متام

ذاتی زندگی اور مالیات 
کریڈٹ: ممیاری یا ایڈوانس سٹینڈرڈ ڈپلومہ کیلی 1  گریڈز: 10-12  
اختیاری کریڈٹ 
ایڈوانسڈ سٹڈیز ڈپلومہ

ویٹڈ: جی نہیں 
پیشگی رشائط: کوئی نہیں

یہ کورس طلبہ کی ذاتی مالیات کے انتظام اور مضبوط مالیاتی فیصلے کرنے کی 
رضورت کو پورا کرتا ہے۔ طلباء معاشیات اور ذاتی مالیات کا کریڈٹ وصول کر سکتے 
ہیں اگر طالبعلم/طالبہ تاریخ اور سامجی علو مین کم از کم 3 معیاری کریڈٹ حاصل 

کریں۔ یہ کورس طلباء کی ان رضورتوں کو پورا کرتا ہے جس کے تحت وہ ذاتی مالیات 
کو سنبھالنا سیکھتے اور اہم مالی فیصلے کرنے کی مہارتیں حاصل کرتے ہیں۔ پرسنل 
لونگ اینڈ فنانس کو ریاضی کی رضوریات برائے اسٹینڈرڈ یا ایڈوانسڈ اسٹڈیز ڈپلومہ 

کو پورا کرنے کے لیے استعامل نہیں کیا جا سکتا۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 7 اور 6 کے عالوہ متام

 I سامجی مہارتیں
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  
پیشگی رشائط:  کوئی بھی طالب علم جو خصوصی تعلیم حاصل کررہا ہے اور اور 

جس کا انفرادی تعلیمی پروگرام )IEP( زندگی کی مہارتیں I کورس پیشکش کی 
موزونیت کو ظاہر کرتا ہے

یہ کورس طلباء کو مہارتوں کے بہاؤ اور معارشتی مہارتوں کی تیاری کے پروگرام کو 
استعامل کرتے ہوئے مخصوص معارشتی مہارتوں میں براہ راست ہدایت مہیا کرتا 

ہے۔ اس کورس کا مقصد معارشتی مہارتیں سکھا کر اور ان میں بہرتی ال کر تعلیمی 
کامیابیوں کو بڑھانا ہے۔ تکمیل کے بعد، طلباء بدلتے ہوئے ماحول میں مناسب رویہ، 

رابطہ کی مؤثر مہارتوں، دورسوں کے ساتھ مثبت تعلقات کا مظاہرہ کرسکیں گے، اپنے 
مثبت تشخص کا اظہار کرسکیں گے، اور سیکھنے کے عمل میں معارشتی مہارتوں کا 

استعامل کرسکیں گے۔ یہ کورس، اختیاری تسلسل کی رشائط کو پورا کرنے کیلیئے 
استعامل ہو سکتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 9 کے عالوہ متام

 II سامجی مہارتیں
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  
پیشگی رشائط: کوئی بھی طالب علم جس نے معارشتی مہارتیں I مکمل کرلیا ہے 
اور جس کا انفرادی تعلیمی پروگرام )IEP( معارشتی مہارتیں II کی موزونیت کا 

اظہار کرتا ہے

یہ کورس طلباء کو معارشتی مہارتیں I میں متعارف کرائی گئی مخصوص معارشتی 
مہارتوں کی نسبت اعلٰی سطح کی براہ راست ہدایات مہیا کرتا ہے، بشمول تیار نصاب 
سے غصہ قابو کرنا، فیصلہ کرنا۔ اس کورس کا مقصد معارشتی مہارتیں سکھا کر اور ان 

میں بہرتی ال کر تعلیمی کامیابیوں کو بڑھانا ہے۔ تکمیل کے بعد، طلباء بدلتے ہوئے 
ماحول میں مناسب رویہ، رابطہ کی مؤثر مہارتوں، دورسوں کے ساتھ مثبت تعلقات کا 

مظاہرہ کرسکیں گے، اپنے مثبت تشخص کا اظہار کرسکیں گے، اور سیکھنے کے عمل 
میں معارشتی مہارتوں کا استعامل کرسکیں گے۔ یہ کورس، اختیاری تسلسل کی رشائط 

کو پورا کرنے کیلیئے استعامل ہو سکتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 9 کے عالوہ متام

منتقلی کے کام کی مہارتیں 
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  
پیشگی رشائط: کوئی بھی طالبعلم/طالبہ جس نے معارشتی مہارتیں I مکمل کرلیا 
ہے اور جس کا انفرادی تعلیمی پروگرام )IEP( معارشتی مہارتیں II کی موزونیت 

کا اظہار کرتا ہے

یہ کورس مڈل اور ہائی سکول کے طلباء کی پیشہ وارانہ رضوریات کو پورا کرنے 
کیلیئے بنایا گیا ہے جو سٹینڈرڈ آف لرننگ نصاب سے مطابقت رکھتا ہے۔ کورس کی 

تکمیلیت طالبعلم/طالبہ کے منتقلی کے منصوبے کی بہرتی میں حصہ ڈال سکتی ہے۔ 
تدریس کے بنیادی حّصے، پیشے سے قبل اور پیشہ وارانہ کام ہیں۔ منتقلی کے کام کی 

مہارتوں کے اس کورس کا مقصد، طلباء کو خودمختاری  بڑھانے اور پوسٹ-سیکنڈری 
مالزمت میں سہولت کیلیے درکار استعداد کو بہرت کرنے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ یہ 

کورس کسی بھی ایسے طالبعلم/طالبہ کیلیئے دستیاب ہے جو مڈل اور ہائی سکول میں 
خصوصی تعلیم کی خدمات حاصل کر رہا/رہی ہے اور جس کا انفرادی تعلیمی پروگرام 

)IEP( پیشہ وارانہ مہارتوں کی رضوریات کا اشارہ کرتا ہے، بشمول معذور طلباء جو 
انگریزی سیکھنے والے ہیں۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: متام

  سٹوڈنٹ اسسٹنٹ

خصوصی تعلیم کے لیے طلباء معاون
کریڈٹ: 0.5 )36 ہفتے( گریڈز: 9-12  

پیشگی رشائط: استاد کی سفارش

خصوصی تعلیم کے لیے طلباء معاون کورس طالب علم کو خصوصی تعلیم کے بارے 
میں کسی خصوصی تعلیم کے استاد کی مدد کرتے ہوئے سیکھنے کا فراہم کرتا ہے۔ 
طالب علم ایسے معذور طلباء کے ساتھ کام کرتے ہوئے عملی تجربے سے متعارف 

ہوں گے جن کو خصوصی تعلیم کی رضورت ہے۔ یہ کورس شعبہ سائنس کے صدر کی 
پیشگی منظوری سے ایک سے زیادہ دفعہ کریڈٹ کے لیے لیا جاسکتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12

جسامنی تعلیم کا معاون 
کریڈٹ: 0.5 گریڈز: 11-12  
پیشگی رشائط: صحت اور جسامنی تعلیم I اور II کی کامیاب تکمیل؛ ڈیپارٹمنٹ 

کے رسبراہ اور نگرانی کرنے والے استاد/استانی کی منظوری

یہ کورس اس طالب علم کے لیے مثبت سیکھنے کے تجربات کے مزید مواقع پیش کرتا 
ہے جو صحت اور فزیکل ایجوکیشن میں روزگار کے حوالہ سے دلچسپی رکھتا ہو۔ 

تعلیمی پراگرام میں معاونت پر زور دیا گیا ہے۔ کریڈٹ کے لیے اس نصاب کو ایک سے 
زیادہ دفعہ منتخب کیا جا سکتا ہے۔ کریڈٹ کیلئے یہ کورس ایک سے زائد مرتبہ  لیا جا 

سکتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12

لیب اسسٹنٹ - الئربیری اسسٹنٹ 
کریڈٹ: 0.5 )36 ہفتے( گریڈز:  10-12  

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

الئربیری پروگرام کو چالنے کیلئے طالب علموں کی الئربیری کے عملے کی معاونت 
کیلئے تربیت دی جاتی ہے۔ طالب علم الئربیرین کی زیِر نگرانی ہوتے ہیں لیکن ان کو 

اس قابل ہونا چاہئے کہ آزادی سے کام کر سکیں تاکہ فرائض انجام دیں اور نامزد کی 
گئی ذمہ داریوں کو انجام دے سکیں۔ بنیادی فرائض میں کتابوں کو حروف تہجی یا 

عددی ترتیب سے طاق میں رکھنا، ساتھیوں کی مختلف اہلیتوں میں مدد کرنا؛ کتابوں کی 
گنتی؛ کمپیوٹر ڈیٹا بیس کا علم؛ ویب سائٹوں کو جانچنے کی صالحیت؛ A/V سامان کا 

استعامل اور ناظم کتب خانہ کے نامزد کیے گئے کام۔ کریڈٹ کیلئے یہ کورس ایک سے 
زائد مرتبہ  لیا جا سکتا ہے۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 3، 4، 7، 12
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Brentsville – 1
Gar-Field – 2

Osbourn Park – 3

Potomac – 4
Stonewall – 5

Woodbridge – 6

Hylton – 7
Forest Park – 8
Battlefield – 9

Freedom – 10
Patriot – 11

Colgan – 12

Virtual – 99 سکول      
      منرب 

      کوڈ: 

لیب اسسٹنٹ – سائنس سیمینار  

سائنس کے استاد/استانی کا معاون 
کریڈٹ: لیب اسسٹنٹ/سائنس سیمینار کیلیئے 0.5؛  گریڈز: 10-12  
سائنس کے استاد/استانی کے معاون کیلیئے کوئی کریڈٹ نہیں
پیشگی رشائط: معاونت کردہ مضمون کی کامیاب تکمیل؛ نگران استاد کی پیشگی 

منظوری 

یبارٹری معاون/ سائنس سیمینار طالب علم کو یہ موقع فراہم کرتے ہے وہ ایک سائنس 
استاد کی مدد کرتے ہوئے زیادہ سائنس سیکھے۔ ہدایتی مقاصد اس کورس کے مطابق 
تبدیل ہوئے ہیں جس میں طالب علم مدد کر رہا ہے اور پروگرام، دلچسپی اور طالب 

علم کی اہلیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ کورس شعبہ سائنس کے صدر کی پیشگی 
منظوری سے ایک سے زیادہ دفعہ کریڈٹ کے لیے لیا جاسکتا ہے۔ لیبارٹری معاون کے 

لیے کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے، ہدایتی مقاصد اور جانچ کے معیارات کو الزمی طور پر 
ضابطہ 3-681 حصہ III.C کے مطابق ہونا چاہیے۔

لیب اسسٹنٹ/سائنس سیمیمنار پیش کرنے والے سکول: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12

رصف سائنس کے استاد/استانی کا معاون: 3 اور 12

آفس سپیشلسٹ - تیاری
کریڈٹ: 1 گریڈز: 9-12  
دہرا داخلہ: جی نہیں ویٹڈ: نہیں 

پیشگی رشائط: کوئی نہیں

جو طلباء آفس سپیشلسٹ کا تسلسل مکمل کرتے ہیں ان کی مقامی طور پر 
شناخت ہوتی ہے یا تو اس تسلسل میں اس وقت تک رہتے ہیں جب تک وہ کسی 

دورسے کاروباری کورس میں منتقل ہونے کیلیے تیار نہ ہو جائیں۔ طلباء کی 
بورڈنگ، ورڈ پروسسنگ، دفرت کے معموالت اور ریکارڈ مینیجمنٹ سمیت شعبوں 

میں مہارتیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر چوتھے سال کی رضورت ہو تو استاد/استانی 
کو درج ذیل شعبوں میں رسگرمیوں پر زور دینا چاہیے: ورڈ پروسسنگ، سٹرڈ شیٹ، 

ڈیسک ٹاپ پبلیشنگ اور ریکارڈ منیجمنٹ۔

CTE کے سلسلے:  درج باال کورس اور درج ذیل میں سے کوئی کورسز - اکاؤنٹنگ، 
ایڈوانس اکاؤنٹنگ، بزنس ال، بزنس منیجمنٹ، کمپیوٹر اپلیکیشنز، کمپیوٹر 

انفارمیشن سسٹمز، ڈیٹابیس ڈیزائن اور مینجمنٹ )Oracle( ، ایڈوانس ڈیٹابیس 
ڈیزائن اور مینجمنٹ )Oracle(، ڈیزائن، ملٹی میڈیا، اور ویب ٹیکنالوجی، ایڈوانس 

ڈیزائن، ملٹی میڈیا، اور ویب ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹکنالوجی )IT( کی بنیادیں، 
عاملی معارشے میں IB انفارمیشن ٹکنالوجی کی بورڈنگ )ثانوی(، کی بورڈنگ 

ایپلیکیشنز، قانونی سسٹمز انتظامیہ، میڈیکل سسٹم انتظامیہ، آفس انتظامیہ، 
بزنس اور مارکیٹنگ کے اصول، ورڈ پروسسنگ، ڈیجیٹل ایپلیکیشن۔ 

کورس پیش کرنے والے سکول: 6 کے عالوہ متام

آفس سپیشلسٹ II - تیاری
کریڈٹ: 1 گریڈز: 10-12  

ویٹڈ: جی نہیں 
پیشگی رشائط: کوئی نہیں

جو طلباء آفس سپیشلسٹ کا تسلسل مکمل کرتے ہیں ان کی مقامی طور پر 
شناخت ہوتی ہے یا تو اس تسلسل میں اس وقت تک رہتے ہیں جب تک وہ کسی 

دورسے کاروباری کورس میں منتقل ہونے کیلیے تیار نہ ہو جائیں۔ طلباء کی 

بورڈنگ، ورڈ پروسسنگ، دفرت کے معموالت اور ریکارڈ مینیجمنٹ سمیت شعبوں 
میں مہارتیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر چوتھے سال کی رضورت ہو تو استاد/استانی 

کو درج ذیل شعبوں میں رسگرمیوں پر زور دینا چاہیے: ورڈ پروسسنگ، سٹرڈ شیٹ، 
ڈیسک ٹاپ پبلیشنگ اور ریکارڈ منیجمنٹ۔

CTE کے سلسلے: درج باال کورس اور درج ذیل میں سے کوئی کورسز - اکاؤنٹنگ، 
ایڈوانس اکاؤنٹنگ، بزنس ال، بزنس منیجمنٹ، کمپیوٹر اپلیکیشنز، کمپیوٹر 

انفارمیشن سسٹمز، ڈیٹابیس ڈیزائن اور مینجمنٹ )Oracle( ، ایڈوانس ڈیٹابیس 
ڈیزائن اور مینجمنٹ )Oracle(، ڈیزائن، ملٹی میڈیا، اور ویب ٹیکنالوجی، ایڈوانس 

ڈیزائن، ملٹی میڈیا، اور ویب ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹکنالوجی )IT( کی بنیادیں، 
عاملی معارشے میں IB انفارمیشن ٹکنالوجی کی بورڈنگ )ثانوی(، کی بورڈنگ 

ایپلیکیشنز، قانونی سسٹمز انتظامیہ، میڈیکل سسٹم انتظامیہ، آفس انتظامیہ، 
بزنس اور مارکیٹنگ کے اصول، ورڈ پروسسنگ۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 6 کے عالوہ متام

آفس سپیشلسٹ III - تیاری
کریڈٹ: 1 گریڈز: 11-12  

ویٹڈ: جی نہیں 
پیشگی رشائط: کوئی نہیں

جو طلباء آفس سپیشلسٹ کا تسلسل مکمل کرتے ہیں ان کی مقامی طور پر 
شناخت ہوتی ہے یا تو اس تسلسل میں اس وقت تک رہتے ہیں جب تک وہ کسی 

دورسے کاروباری کورس میں منتقل ہونے کیلیے تیار نہ ہو جائیں۔ طلباء کی 
بورڈنگ، ورڈ پروسسنگ، دفرت کے معموالت اور ریکارڈ مینیجمنٹ سمیت شعبوں 

میں مہارتیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر چوتھے سال کی رضورت ہو تو استاد/استانی 
کو درج ذیل شعبوں میں رسگرمیوں پر زور دینا چاہیے: ورڈ پروسسنگ، سٹرڈ شیٹ، 

ڈیسک ٹاپ پبلیشنگ اور ریکارڈ منیجمنٹ۔

CTE کے سلسلے: درج باال کورس اور درج ذیل میں سے کوئی کورسز - اکاؤنٹنگ، 
ایڈوانس اکاؤنٹنگ، بزنس ال، بزنس منیجمنٹ، کمپیوٹر اپلیکیشنز، کمپیوٹر 

انفارمیشن سسٹمز، ڈیٹابیس ڈیزائن اور مینجمنٹ )Oracle( ، ایڈوانس ڈیٹابیس 
ڈیزائن اور مینجمنٹ )Oracle(، ڈیزائن، ملٹی میڈیا، اور ویب ٹیکنالوجی، ایڈوانس 

ڈیزائن، ملٹی میڈیا، اور ویب ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹکنالوجی )IT( کی بنیادیں، 
عاملی معارشے میں IB انفارمیشن ٹکنالوجی کی بورڈنگ )ثانوی(، کی بورڈنگ 

ایپلیکیشنز، قانونی سسٹمز انتظامیہ، میڈیکل سسٹم انتظامیہ، آفس انتظامیہ، 
بزنس اور مارکیٹنگ کے اصول، ورڈ پروسسنگ۔

کورس پیش کرنے والے سکول: 6 کے عالوہ متام
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ویٹیڈ کورسز
نیچے درج کورسز کو کالج لیول کے ویٹیڈ کورسز کے طور پر مختص کیا گیا ہے۔ ان میں سے کسی بھی کورس کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے والے طلبا کے گریڈ 

پوائنٹ کے اوسط کا حساب لگانے کے لیے کورس )کورسوں( کو مندرجہ ذیل پوائنٹ ویلوز دی جائيں گی:

)1.0W( ویٹڈ ایڈوانس پلیسمنٹ کورسز
AP انگریزی – ادب اور کمپوزیشن

VV انگریزی – ادب اور کمپوزیشن AP
AP انگریزی – زبان اور کمپوزیشن

VV انگریزی – زبان اور کمپوزیشن AP
AP انسانی جغرافیہ

VV انسانی جغرافیہ AP
AP تاریخ –امریکہ

VV تاریخ –امریکہ AP
پری- AP عاملی تاریخ
VV عاملی تاریخ AP
AP تاریخ – یورپین

VV تاریخ – یورپین AP
AP حکومت اور سیاست: امریکہ

VV حکومت اور سیاست: امریکہ AP
AP حکومت اور سیاست: تقابل

VV حکومت اور سیاست: تقابل AP
AP معاشیات  مائیکرو اور میکرو

VV  معاشیات – مائیکرو AP
VV  معاشیات – میکرو AP

AP نفسیات
VV نفسیات AP
AB کیلکولس AP

AB VV کیلکولس AP
BC کیلکولس AP

BC VV کیلکولس AP
AP تحقیق

AP سیمینار
A کمپیوٹر سائنس AP

A VV کمپیوٹر سائنس AP
AP کمپیوٹر سائنس کے اصول

AP شامریات
VV شامریات AP

AP کمپیوٹر سائنس
VV ماحولیاتی سائنس AP

AP حیاتیات
VV حیاتیات AP

AP کیمیا
VV کیمیا AP
AP طبعیات 1
AP طبعیات 2

 C طبعیات AP
VV چینی زبان AP
AP فرانسیسی زبان 

AP جرمن زبان 
AP اطالوی 

AP الطینی ورجل
VV اطالوی AP
AP روسی زبان

AP ہسپانوی زبان 
VV ہسپانوی زبان AP

AP ہسپانوی ادب
AP سٹوڈیو آرٹ D-2 ڈیزائن

AP سٹوڈیو آرٹ D-3 ڈیزائن 
AP سٹوڈیو آرٹ - ڈرائنگ

AP آرٹ کی تاریخ 
AP  موسیقی تھیوری

VV - ورچوئل )گھر پر رہ کر کمپیوٹر کے ذریعے تعلیم( ورجینیا

A = پانچ پوائنٹس

B+ =چار اعشاریہ چار پوائنٹس

+ B =  چار پوائنٹس

+C =  تین اعشاریہ چار پوائنٹس

 C = تین پوائنٹس

D+ = ایک اعشاریہ چار پوائنٹس

 D = ایک پوائنٹ

  F = صفر پوائنٹ
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)1.0W( ڈپلومہ کورسز IB ویٹڈ
HL = اعلی لیول

SL = معیاری لیول

I )HL( انگریزی IB
II )HL( انگریزی IB
II )SL( انگریزی IB
)SL( تھیٹر آرٹس IB
IB تھیوری آف نالج
 )SL( جغرافیہ IB
I )HL( تاریخ IB

)SL( سامجی اور ثقافتی علم نوع انسانی IB
)II )HL ( تاریخ IB

پری-IB ڈپلومہ پروگرام/AP حکومت اور سیاست: 
امریکہ 

پری-IB ڈپلومہ پروگرام/AP حکومت اور سیاست: 
تقابلہ

)SL( معاشیات IB
)HL( عاملی سیاست IB

)SL( نفسیات IB
)SL( کمپیوٹر سائنس IB

)HL( کمپیوٹر سائنس IB
)SL( ریاضی سٹڈیز IB

I )HL( ریاضی: انالیسس و اپروچ IB
II )HL ( ریاضی IB

I )SL ریاضی: انالیسس و اپروچ IB
II )SL( ریاضی IB

I )HL( حیاتیات IB
II )HL( حیاتیات IB

)SL( ماحولیاتئ سسٹمز اور سامجیات IB
)SL( طبعیات IB

IV )SL( فرانسیسی IB
 V )SL(  فرانسیسی IB
V )HL( فرانسیسی IB

IV )SL( جرمن IB
V )SL or HL جرمن IB

IV )SL( ہسپانوی IB
IV )HL ( ہسپانوی IB

V )SL( ہسپانوی IB

 V )HL ( ہسپانوی IB
IB ہسپانوی ) A1 )SL زبان اور ادب
IB ہسپانوی A1 )HL( زبان اور ادب

 )SL( بزنس اینڈ مینجمنٹ IB
)SL( فلم IB

)SLB یا SLA( ویژل آرٹس IB
I )HL ویژل آرٹس IB

II )HL ( ویژل آرٹس IB
I )SL ( موسیقی IB

II )HL ( موسیقی IB
IB ذاتی اور پیشہ وارنہ مہارتیں 

عاملی معارشے میں IB انفارمیشن ٹیکنالوجی
)SL( عاملی سیاست IB

)1.0W( ویٹڈ ایڈوانس انٹرنیشنل رسٹیفکیٹ برائے ایجوکیشن کورسز

AS = ایڈوانس ذیلی لیول
A = ایڈوانس لیول

AICE معاشیات
AICE انگریزی ادب )AS لیول(
AICE انگریزی ادب )A لیول(

AICE انگریزی زبان اور کمپوزیشن )AS لیول(
AICE عاملی تناظر

AICE سامجیات
AICE امریکی تاریخ )AS لیول(

 AS( -1991 1945 ،بین االقوامی تاریخ AICE
لیول(

AICE نفسیات )AS لیول(
AICE سوچنے کی مہارتیں )AS لیول(
AICE سوچنے کی مہارتیں )A لیول(

AICE ریاضی I )AS لیول(
AICE ریاضی II )AS لیول(

AICE مکینک )A لیول(
AICE کمپیوٹنگ )AS لیول(

AICE حیاتیات )AS لیول(
AICE حیاتیات )A لیول(

AICE ماحولیاتی منیجمنٹ )AS لیول(
AICE کیمیا )AS لیول(
AICE کیمیا )A لیول(  

AICE طبیعات )AS لیول(
)IV )AS  فرانسیسی AICE

AICE فرانسیسی  A IV لیول(
 I  )لیول AS(   کالسیکل سٹڈیز AICE

)IV )AS ہسپانوی AICE
)V )AS ہسپانوی AICE

)AS Level( آرٹ اور ڈیزائن AICE
AICE میوزک )AS/A لیول(

)1.0W( ویٹڈ کیریرئ اینڈ ٹیکنالوجی کورسز
 )PLTW( سول انجینرئنگ اور آرکیٹیکچر
 I کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز

 I DE کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز
 II کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز

 II DE کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز
III کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز

 III DE کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز
IV کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز

IV DE کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز
DE  I ]کریمینل جسٹس ]تعزیری انصاف

DE  II ]کریمینل جسٹس ]تعزیری انصاف
IT ڈیٹا بیس ڈیزائن اور منیجمنٹ

DE ڈیٹا بیس ڈیزائن اور منیجمنٹ IT
IT ایڈوانس ڈیٹا بیس ڈیزائن اور منیجمنٹ 

DE ایڈوانس ڈیٹا بیس ڈیزائن اور منیجمنٹ IT
)PLTW( انجینرئنگ کے اصول

 )PLTW( سافٹ ویرئ انجینرئنگ
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III فرانسیسی زبان AP-پری
III جرمن زبان AP-پری

III اطالوی زبان AP-پری
III روسی زبان AP-پری

III ہسپانوی زبان AP-پری

III فرانسیسی زبان AP-پری
IV جرمن زبان AP-پری

IV اطالوی زبان AP-پری
IV روسی زبان AP-پری

IV ہسپانوی زبان AP-پری

III فرانسیسی IGCSE
III اطالوی IGCSE
III الطینی IGCSE

III ہسپانوی IGCSE

 III  ڈپلومہ پروگرام فرانسیسی IB-پری
II فرانسیسی IB AB Initio

III  ڈپلومہ پروگرام ہسپانوی IB-پری
II ہسپانوی IB AB Initio

پری- AP الجربا II /ٹراگنومیٹری 
IGCSE الجربا II/ٹراگنومیٹری 

پری-IB ڈپلومہ پروگرام الجربا II/ٹراگنومیٹری
ایڈوانسڈ کمپیوٹر ریاضی

 II حیاتیات NVCC DE
NVCC DE یو ایس اور ورجینیا گورمننٹ 

NVCC DE انگریزی 12
NVCC DE حیاتیات  

NVCC DE یوایس/ورجینیا کی تاریخ 
NVCC DE سپیچ و کمیونیکیشن 

        )0.5W( ویٹڈ کیریرئ و ٹیکنالوجی کورسز

I - DE سائرب سیکیورٹی سسٹمز ٹیکنالوجی
II - DE سائرب سیکیورٹی سسٹمز ٹیکنالوجی
 DE I بچپن کی ابتدائی تعلیم اور خدمات

 DE II بچپن کی ابتدائی تعلیم اور خدمات
DE - کاروبار کرنے کے ہرن

HVAC I - DE ہیٹنگ، وینٹیلیشن، اور ایرئ کنڈیشنگ
HVAC II - DE ہیٹنگ، وینٹیلیشن، اور ایرئ کنڈیشنگ

DE - پروگرامنگ IT
DE ویب ٹیکنالوجیز IT

 DE - ایڈوانس ویب ٹیکنالوجیز IT
I - DE ویلڈنگ

 II - DE ویلڈنگ
III - DE ویلڈنگ

   )1.0W( اضافی ویٹڈ کورسز
   DE I ]ورجینیا ٹیچرز فار ٹومارو ]کل کے ورجینیا اساتذہ

AB کیلیئے ٹراگنامیٹری کے ساتھ پری کیلکولس 
BC کیلیئے پری کیلکولس

ڈیٹا سٹریکچر اور الگوریتھم 
NVCC DE ملٹی ویریبل کیلکولس

NVCC DE لینیر الجربا

)0.5W( ویٹڈ کورسز
نیچے درج کورسز کو پیشگی رشائط والے ویٹیڈ کورسز کے طور پر مختص کیا گیا ہے۔  ان میں سے کسی بھی کورس کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے والے طلبا 

کے گریڈ پوائنٹ کے اوسط کا حساب لگانے کے لیے کورس )کورسوں( کو مندرجہ ذیل پوائنٹ ویلوز دی جائيں گی:

A = پانچ پوائنٹس

B+ =چار اعشاریہ چار پوائنٹس

+ B =  چار پوائنٹس

+C =  تین اعشاریہ چار پوائنٹس

 C = تین پوائنٹس

D+ = ایک اعشاریہ چار پوائنٹس

 D = ایک پوائنٹ

  F = صفر پوائنٹ
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گریڈ 8

سٹینڈرڈ ڈپلومہ کیلیئے شیڈول کا منونہ - کریڈٹ کے 22 معیاری یونٹس درکار ہیں

گریڈ 9  گریڈ 11 گریڈ 12 

کورس کے شیڈول کا منونہ
طلباء ہر سال اپنے سکول کونسلر کے ساتھ مل کر کورسوں کا انتخاب کرتے ہیں۔  ان ذاتی انتخابات کو طالبعلم/طالبہ کی دلچسپیوں اور ہائی سکول کے بعد کے 

منصوبوں کی عکاسی کرنا چاہیئے۔  درج ذیل منونے کا شیڈول والدین اور طلباء کی رہنامئی کیلیئے ہے کہ وہ کس طرح ہائی سکول گریجوئیشن کے تقاضوں کو پورا کر 
سکتے ہیں۔  کسی ایک طالبعلم/طالبہ کا مخصوص شیڈول نیچے دیئے گئے منونے سے مختلف ہو سکتا ہے۔ 

ایڈوانسڈ سٹڈیز ڈپلومہ کیلیئے شیڈول کا منونہ - کریڈٹ کے 26 معیاری یونٹس درکار ہیں

انگریزی 9 انگریزی 10 انگریزی 11 انگریزی 12

I الجربا جیومیٹری الجربا II / ٹراگنومیٹری BC کیلیئے پری کیلکولس کیلکولس AB یا BC/ شامریات/
کمپیوٹر سائنس

ارضیاتی سائنس حیاتیات کیمیا I طبعیات

1500 سے عاملی تاریخ 1500 تک عاملی تاریخ امریکی اور ورجینیا کی تاریخ امریکی اور ورجینیا کی حکومت

I غیر ملکی زبان II غیر ملکی زبان III غیر ملکی زبان IV غیر ملکی زبان V غیر ملکی زبان

HPE I HPE II معاشیات اور ذاتی مالیات اختیاری مضامین

اختیاری مضامین اختیاری مضامین** اختیاری مضامین** اختیاری مضامین

گریڈ 9 گریڈ 10 گریڈ 11 گریڈ 12

ایک طالبعلم/طالبہ کے اختیاری انتخاب فائن آرٹس،  CTE، یا دیگر اختیاری کورس ہو سکتا ہے جو طالبعلم/طالبہ کی انفرادی رضوریات کو پورا کرے۔  جن طلباء کو 
اضافی تعلیمی مدد کی رضورت ہو وہ اپنے انفرادی تعلیمی منصوبے )IEP( یا انگریزی زبان کی خدمات کے منصوبے )SDP( میں بیان کردہ اختیاری کورس لے سکتے 

ہیں۔ 
**19-2018 کے تعلیمی سال اور اس کے بعد 9ویں گریڈ میں داخل ہونے والے طلباء کو الزمی طور پر اپنے ہائی سکول کے کیریرئ کے دوران تواتر کے اختیاری مضامین 

کی رشائط کو پورا کرنا ہے۔

انگریزی 9 انگریزی 10 انگریزی 11 انگریزی 12

I الجربا جیومیٹری الجربا II یا الجربا فنکشنز اینڈ ڈیٹا انیلیسس اعلی درجے کا ریاضی کورس یا کی سطح 
کی تیا ری کا اختیاری

ارضیاتی سائنس حیاتیات کیمیا اعلی درجے کا سائنس کورس یا کی سطح 
کی تیا ری کا اختیاری

1500 سے عاملی تاریخ 1500 تک عاملی تاریخ امریکی اور ورجینیا کی تاریخ امریکی اور ورجینیا کی حکومت

HPE I HPE II معاشیات اور ذاتی مالیات کیریرئ کی تیاری کے اختیاری مضمون

اختیاری مضامین اختیاری مضامین متواتر اختیاری مضامین متواتر اختیاری مضامین

اختیاری مضامین اختیاری مضامین اختیاری مضامین اختیاری مضامین

ایک طالبعلم/طالبہ کے اختیاری انتخاب فائن آرٹس،  CTE، یا دیگر اختیاری کورس ہو سکتا ہے جو طالبعلم/طالبہ کی انفرادی رضوریات کو پورا کرے۔  جن طلباء کو 
اضافی تعلیمی مدد کی رضورت ہو وہ اپنے انفرادی تعلیمی منصوبے )IEP( یا انگریزی زبان کی خدمات کے منصوبے )SDP( میں بیان کردہ اختیاری کورس لے سکتے 

ہیں۔

پرنس ولیئم کاونٹی کے متام ہائی سکول ایک معیاری سات- پریڈ A/B شیڈول کے تحت کام کرتے ہیں۔  کچھ سکول اپنے شیڈول میں ترمیم ال سکتے ہیں تاکہ دن کے 
دوران تدریس کیلیئے مزید وقت کو شامل کیا جا سکے۔

9ویں اور 10 ویں گریڈ میں طلباء کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ایسے اختیاری کورسز منتخب کریں جو انہیں ان دلچسپیوں کو جاننے میں مدد دیں جو وہ 
ہائی سکول کے بعد لینے کا منصوبہ رکھتے ہیں  اختیاری مضامین بنیادی مضامین کے شعبوں میں ایک اضافی کورس کے طور پر شامل ہو سکتے ہیں۔  

11ویں اور 12ویں گریڈ میں طلباء کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ان اختیاری کورسز پر توجہ دیں جو انہیں کالج کے اہم انتخاب اور /یا کام کی تیاری میں مدد 
دے سکیں۔  جو طلباء سٹینڈرڈ ڈپلومہ لینا چاہتے ہیں انہیں متواتر اختیاری کورسز لینا چاہیئے جو طلباء کی ایک خاص شعبے میں مہارتوں کو بڑھا سکے۔

گریڈ 10
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متواتر اختیاری مضامین
نیچے دیئے گئے مضامین کی فہرست میں سے کوئی دو کریڈٹ، جو تواتر سے لیئے گئے ہوں، طلباء کو قابل بنائیں گے کہ وہ اس تعلیمی 

مضمون کے علم کو بڑھا سکیں اور وہ گریجویشن کے تقاضوں کیلیئے تواتر کے اختیاری رضوریات کو پورا کرے گا۔

آرٹ
آرٹ 1-5

آرٹ کی تاریخ
آرٹ پورٹ فولیو کی تیاری 

AP سٹوڈیو آرٹ D-2 ڈیزائن 
AP سٹوڈیو آرٹ D-3 ڈیزائن 

AP سٹوڈیو آرٹ ڈرائنگ 
AP آرٹ کی تاریخ 

فوٹوگرافی 
 II فوٹوگرافی
I آرٹ CFPA

II آرٹ CFPA
CFPA 2D میڈیا اور ڈیزائن
CFPA 3D میڈیا اور ڈیزائن

کمپیوٹر آرٹ 
IGCSE آرٹ اور ڈیزائن 

 ;AS آرٹ اور ڈیزائن )لیول AICE 
)A لیول

 I ویژل آرٹس IB
 II ویژل آرٹس IB
iT گرافک ڈیزائن 

 I کمپیوٹر گرافکس IT
 II کمپیوٹر گرافکس IT

 I ملٹی میڈیا سافٹ ویرئ ڈیزائن اور ڈویلپمنٹ IT
II ملٹی میڈیا سافٹ ویرئ ڈیزائن اور ڈویلپمنٹ IT

IT فوٹوگرافی 
سائنسی متثال

ریاضی
ایڈوانس کمپیوٹر ریاضی 

 A کمپیوٹر سائنس AP
ڈیٹا سٹریکچر اور الگوریتھم

AICE کمپیوٹنگ 
SL/HL کمپیوٹر سائنس IB

پرفارمنس میوزک
کوئی دو بینڈ، آکسٹرا، کوئر، تھیٹر، اور ڈانس کی 

پرفارمنس کالسیں

ڈانس
I – IVرقص CFPA

CFPA ڈانس کمپوزیشن اور فن کا مظاہرہ

پرفارمنگ آرٹس
تھیٹر

تھیٹر I: تھیٹر کا تعارف 
تھیٹر II: تھیئٹر میں مظاہرہ کی تحقیق 

III تھیٹر
IV تھیٹر

ٹیکنیکل تھیٹر/ پروڈکشن
IB تھیٹر آرٹس  

میوزکل تھیٹر 
ایڈوانسڈ پرفارمنس ٹھیٹر 

سٹیج اور سکرین کیلیئے ہدایت کاری

خصوصی میوزک
AP  موسیقی تھیوری

II میوزک IB اور I میوزک IB
I میوزک تھیوری

II میوزک تھیوری
میوزک ٹیکنالوجی

ایڈوانس میوزک ٹیکنالوجی
عاملی میوزک کا رسوے

I کالس وائس
II کالس وائس

III کالس وائس
IGCSE میوزک سٹڈیز

AICE موسیقی
پری-IB ڈپلومہ پروگرام بینڈ
پری-IB ڈپلومہ پروگرام کوئر

پری-IB ڈپلومہ پروگرام آکسٹرا
کالس پیانو
کالس گٹار

انگریزی
II  اور I تخلیقی تحریر نویسی

تخلیقی تحریر نویسی کی اشاعت 
I – III صحافت

فوٹو جرنلزم/ائیر بک 
سپیچ کمیونیکیشن کا تعارف 

سپیچ کمیونیکیشن میں بہرتی 

جسامنی تعلیم
ایڈوانس PE/ذاتی فٹنس 

ایڈوانس PE/ویٹ ٹریننگ 

CFPA - Colgan ہائی سکول 
تخلیقی تحریر نویسی کا مطالعہ

شارٹ اور النگ فکشن کی تحریر نویسی-ایڈوانس 
صنفی توجہ

تخلیقی نان فکشن کی تحریر نویسی-ایڈوانس 
صنفی توجہ

شاعری کی تحریر نویسی-ایڈوانس صنفی توجہ
سکرین اور سٹیج کیلیئے تحریر نویسی-ایڈوانس 

صنفی توجہ
تخلیقی تحریر نویسی کی اشاعت

ایڈوانس تخلیقی تحریر نویسی کی ورکشاپ اور 
سیمینار

ESOL/عاملی زبان
عاملی زبان کے تسلسل کے دو کورس جو ایڈوانسڈ 

سٹڈیز ڈپلومہ کی رشائط پوری کرنے کیلیئے 
استعامل نہیں کیے گئے یا انگریزی سیکھنے والوں 

کیلیئے انگریزی کی رشائط۔

ملٹری سائنس
I – IV نیول سائنس

I – IV ملٹری سائنس
 )I-IV )MCJROTC لیڈرشپ ایجوکیشن

 I-IV ایرئوسپیس سائنس اینڈ لیڈرشپ
 ))AFJROTC

کیریرئ اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن
CTE تواتر اختیاری کورس کے لحاظ سے مختلف ہو 

سکتے ہیں۔ براہ مہربانی کورس کی تفصیالت اس 
کتاب کے کیرئیر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے سیکشن 

میں مالحظہ کیجیئے۔

خصوصی تعلیم
I-IV ازالہ مہارتیں

II اور I سامجی مہارتیں

** - 0.5 کریڈٹ کورسز. طلباء کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیئے کہ کل 2 کریڈٹ کو ایک تواتر میں حاصل کرنا چاہیئے۔
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کورسز
صفحہ 

منرب

فن باغبانی

باغبانی کی سائنسز 67 	 	 	 	

 I لینڈ سکیپینگ 67 	 	 	

II لینڈ سکیپینگ 67 	 	

سبزہ لگانا اور دیکھ بھال کرنا 67 	 	 	

بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی

اکاؤنٹنگ  67 	 	 	

ایڈوانس اکاؤنٹنگ  67 	 	

بزنس الء 68 	 	 	

بزنس منیجمنٹ 68 	 	 	

کمپیوٹر انفارمیشن سسٹم  68 	 	 	 	

ایڈوانسڈ کمپیوٹر انفارمیشن سسٹم  68 	 	 	

ڈیزائن، ملٹی میڈیا اور ویب ٹیکنالوجیز 68 	 	 	 	

ایڈوانسڈ ڈیزائن، ملٹی میڈیا، اور ویب ٹیکنالوجی 68 	 	 	

ڈیجیٹل ایپلیکیشن 69 	 	 	 	

معاشیات اور ذاتی مالیات 69 	 	 	

کاروبار کرنے کے ہرن 69 	 	 	

بزنس اور مارکیٹنگ کے اصول 69 	 	

پروگرامنگ 69 	 	 	

ایڈوانس پروگرامنگ 70 	 	

IT پروگرامنگ 70 	 	 	

IT ڈیٹا بیس ڈیزائن اور منیجمنٹ )اوریکل( 70 	 	

IT ایڈوانس ڈیٹا بیس ڈیزائن اور منیجمنٹ )اوریکل( 70 	

انٹرنیشنل بزنس اور مارکیٹنگ 70 	 	 	

انفارمیشن ٹیکنالوجی )IT( کی بنیادیں 71 	 	

IT ویب ٹیکنالوجیز 71 	 	 	

IT ایڈوانس ویب ٹیکنالوجیز 71 	 	

کیریرئ کنکشنز

کیرئیر سٹریٹیجیز ]روزگار کی حکمت عملیاں[ 71 	 	 	

سائنس برائے خاندان و صارف

پکوان کے ہرن سے تعارف 71 	 	 	

I پکوان کے ہرن 71 	 	

II پکوان کے ہرن 72 	

I بچپن کی ابتدائی تعلیم اور خدمات 72 	 	

II بچپن کی ابتدائی تعلیم اور خدمات 72 	

فیملی ریلیشن ]خاندانی تعلقات[ 72 	 	 	 	

فیشن سے متعلق پیشوں سے تعارف 72 	 	

اندیپنڈنٹ لونگ ]آزادانہ بودو باش[ 73 	 	 	 	

انڈویجل ڈیویلمنٹ ]انفرادی ترقی[  73 	 	 	 	

الئف پالننگ ]زندگی کی منصوبہ بندی[   73 	 	

نیوٹریشن اینڈ ویلنس ]غذائیت اور صحت مندی[ 73 	 	 	 	

بچے کی نشوومنا اور رسپرستی 73 	 	 	 	

I ]ورجینیا ٹیچرز فار ٹومارو ]کل کے ورجینیا اساتذہ 74 	 	

II ]ورجینیا ٹیچرز فار ٹومارو ]کل کے ورجینیا اساتذہ 74 	

ہیلتھ اینڈ میڈیکل سائنس

)PLTW( بائیو میڈیکل انویشن 74 	 	

 )PLTW( انسانی جسم کے نظام 74 	 	 	

)PLTW( میڈیکل انٹرویشن 74 	 	
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)PLTW( بائیو میڈیکل سائنس کے اصول 74 	 	 	 	

)I )18 weeks عملی نرسنگ 75 	 بالغان کیلیئے

)II )18 weeks عملی نرسنگ 75 	 بالغان کیلیئے

عملی نرسنگ III – بالغان 75 بالغ

I سپورٹس میڈیسن 75 	 	

II سپورٹس میڈیسن 75 	 	

انٹرنیشنل بیکولوریٹ 

IB بزنس منیجمنٹ 75 	 	

عاملی معارشے میں IB انفارمیشن ٹیکنالوجی 76 	 	

IB ذاتی اور پیشہ وارنہ مہارتیں 76 	 	

JROTC

I )NJROTC( نیول سائنس 77 	 	 	

II )NJROTC( نیول سائنس 77 	 	 	

III )NJROTC( نیول سائنس 77 	 	

IV )NJROTC( نیول سائنس 77 	 	 	

I )AJROTC( ملٹری سائنس 77 	 	 	 	

II )AJROTC( ملٹری سائنس 78 	 	 	

III )AJROTC( ملٹری سائنس 78 	 	

 IV )AJROTC( ملٹری سائنس 78 	

I )MCJROTC( لیڈرشپ ایجوکیشن 78 	 	 	 	

II )MCJROTC( لیڈرشپ ایجوکیشن 78 	 	 	

III )MCJROTC( لیڈرشپ ایجوکیشن 79 	 	

IV )MCJROTC( لیڈرشپ ایجوکیشن 79 	

I )AFJROTC( ایرئوسپیس سائنس اینڈ لیڈرشپ 79 	 	 	

II )AFJROTC( ایرئوسپیس سائنس اینڈ لیڈرشپ 79 	 	 	

III )AFJROTC( ایرئوسپیس سائنس اینڈ لیڈرشپ 80 	 	

IV )AFJROTC( ایرئوسپیس سائنس اینڈ لیڈرشپ 80 	 	

مارکیٹنگ

فیشن مارکیٹنگ 80 	 	 	

ایڈوانس فیشن مارکیٹنگ 80 	  	

مہامن نوازی اور سیاحت میں مواقع 80 	 	 	

ہوٹل منیجمنٹ اینڈ آپریشنز 80 	 	

مارکیٹنگ 81  	 	 	

ایڈوانس مارکیٹنگ 81 	

سپورٹس، سیر، اور تفریحی مارکیٹنگ 81 	 	 	

ایڈوانس سپورٹس، سیر، اور تفریحی مارکیٹنگ 81 	 	

ٹیکنالوجی ایجوکیشن

CAD - آرکیٹیکچر ڈرائنگ -  ڈیزائن 81 	 	 	

کنسٹرکشن ]تعمیراتی[ ٹیکنالوجی 81 	 	 	 	

I انجنیرئنگ ایکسپلوریشن 82 	 	 	

انجنیرئنگ ایکسپلوریشن I - روبوٹک 82 	 	 	

انجینرئنگ اناالئسس اور ایپلیکیشن II - ربوٹک 82 	 	

II انجینرئنگ اناالئسس اور ایپلیکیشن 82 	 	

مواصالتی نظام 82 	 	 	 	

ڈیجٹل ویزوالئزیشن 82 	 	 	

CAD-انجینرئنگ ڈرائنگ اور ڈیزائن 82 	 	 	

گرافک مواصالتی نظام 83 	 	 	

پاور اور ٹرانسپورٹیشن 83 	 	 	
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پروڈکشن سسٹم 83 	 	 	

پائیدار اور قابل تجدید ٹیکنالوجیز 83 	 	 	 	

ٹیکنیکل ڈرائنگ 83 	 	 	 	

ٹیکنالوجی فاؤنڈیشنز 83 	 	 	 	

ویڈیو اور میڈیا ٹیکنالوجی 83 	 	

 )PLTW( پراجیکٹ لیڈ دی وے

)PLTW( سول انجینرئنگ اور آرکیٹیکچر 84 	 	 	

 )PLTW( ڈیجیٹل الیکٹرانکس 84 	 	 	

)PLTW( انجینرئنگ ڈیزائن اور ڈیویلپمنٹ 84 	

)PLTW( انجینرئنگ ڈیزائن کا تعارف 84 	 	 	 	

 )PLTW( انجینرئنگ کے اصول 84 	 	 	

)PLTW( سافٹ ویرئ انجینرئنگ 84 	 	

ٹریڈ ]تجارت[ اور انڈسٹری ]صنعت[

I آٹو موٹیو ٹیکنالوجی 85 	 	

II آٹو موٹیو ٹیکنالوجی 85 	 	

III آٹو موٹیو ٹیکنالوجی 85 	 	

I ]بلڈنگ ٹریڈز ]عامرت سازی کے ہرن 85 	 	

II ]بلڈنگ ٹریڈز ]عامرت سازی کے ہرن 85 	 	

I املاریاں بنانا 85 	 	 	

II املاریاں بنانا 85 	 	

I کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز 85 I سمسٹر 	

II کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز 86 II سمسٹر 	

III کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز 86 I سمسٹر 	

IV کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہارڈویرئ آپریشنز 86 II سمسٹر 	

I ]کاسمیٹولوجی ]بناؤ سنگھار 86 	

II  ]کاسمیٹولوجی ]بناؤ سنگھار 86 	

I ]کریمینل جسٹس ]تعزیری انصاف 86 	 	

II ]کریمینل جسٹس ]تعزیری انصاف 87 	

سائرب سیکیورٹی نیٹ ورک سسٹمز 87

سائرب سیکیورٹی سسٹمز ٹیکنالوجی 87

سائرب سیکیورٹی سسٹمز ٹیکنالوجی، ایڈوانسڈ 87

I الیکٹرسٹی 87

گیم ڈیزائن اور ڈویلپمنٹ 87

I ہیٹنگ، وینٹیلیٹنگ، ائیرکنڈیشنگ، اور ریفریجریشن 87 	 	

II ہیٹنگ، وینٹیلیٹنگ، ائیرکنڈیشنگ، اور ریفریجریشن 88 	 	

I پلمبنگ 88 	 	 	

II پلمبنگ 88 	 	

I ٹی وی پروڈکشن 88 	 	

II ٹی وی پروڈکشن 88 	 	

ٹیلی ویژن پروڈکشن III - عملی مشق 88 	

I ویلڈنگ 88 	 	 	

II ویلڈنگ 89 	 	

III ویلڈنگ 89 	

انگریزی

انگریزی 9 92 	

انگریزی 10 92 	

انگریزی 11 92 	

انگریزی 12 92 	
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پری-AP انگلش 9 92 	

پری-AP انگلش 10 92 	

AP انگریزی زبان اور ترکیب 93 	

AP ادب اور ترکیب 93 	

IGCSE انگریزی 9 93 	

IGCSE انگریزی 10 93 	

)AS( انگریزی زبان اور کمپوزیشن AICE 93 	

)AS( انگریزی ادب AICE 93 	

AICEانگریزی ادب A لیول 94 	

پری-IB ڈپلومہ پروگرام انگریزی 9 94 	

پری-IB ڈپلومہ پروگرام انگریزی 10 94 	

IB انگریزی I ادب اعلی لیول 94 	

IB انگریزی II ادب اعلی لیول 94 	

IB انگریزی II ادب معیاری لیول 94 	

پری-IB ڈپلومہ پروگرام سپیچ کمیونیکیشن کا تعارف  95 	 	 	

DE سپیچ کمیونیکیشن سے تعارف 95

DE انگریزی 12 95

تخلیقی تحریر نویسی 10th( 1 اجازت کے ساتھ( 95 	 	 	

II تخلیقی تحریر نویسی 95 	 	

I صحافت 95 	 	 	 	

II صحافت 95 	 	 	

III صحافت 95 	 	

فوٹو صحافت – ائیر بک 96 	 	 	 	

سپیچ کمیونیکیشن سے تعارف 96 	 	 	 	

سپیچ کمیونیکیشن میں بہرتی 96 	 	 	

کثیر ثقافتی ادب میں بین االقوامی رابطہ 96 	 	

PSAT – SAT زبانی-ریاضی تیاری کی کالس 96 	 	 	

مطالعہ میں بہرتی 96 	 	 	 	

انگریزی 9 سیمینار – فنون زبان میں SOL سکور کی بنیاد پر تعین ہوتا ہے 96 	

تخلیقی تحریر نویسی 96

تخلیقی تحریر نویسی کا مطالعہ 96 	 	 	 	

ایڈوانس صنف پر توجہ - سکرپٹ کی تحریر اور تخلیقی غیر افسانہ 97 	 	 	

ایڈوانس صنف پر توجہ - شاعری اور افسانہ 97 	 	 	

97 ایڈوانس صنف پر توجہ - اشاعت کیلیئے تخلیقی تحریر 	 	 	

ایڈوانس تخلیقی تحریر نویسی کی ورکشاپ اور سیمینار 97 	

انگریزی سیکھنے والے کی نشوومنا )ELD( اور شیلٹرڈ تدریسی ]ایک ہی وقت میں مختلف[ )SI( کورسز

تعلیمی مقاصد کیلیئے انگریزی 98 	

)ELD( انگریزی 9 کیلیئے انگریزی زبان میں بہرتی 98 	 	

)ELD( انگریزی 10 کیلیئے انگریزی زبان میں بہرتی 98 	 	 	

)ELD( انگریزی 11 کیلیئے انگریزی زبان میں بہرتی 98 	 	 	

الجربا کیلیئے تیاری 98 	

عاملی تاریخ کا رسوے 98 	

عمومی سائنس 99 	

سیکھنے والوں کی رینج کیلیئے تعلیمی خواندگی 99 	 	 	

فائن اینڈ پرفارمنگ آرٹس

رقص I  رقص کے بنیادی اصول 100 	 	 	 	

رقص II  رقص اور تخلیقی عمل 100 	 	 	
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CFPA رقص I کمپنی 100 	 	 	 	

CFPA رقص II کارپس 100 	 	 	 	

CFPA رقص III طائفہ 100 	 	 	 	

CFPA ڈانس  IV آرٹسٹ 100 	 	 	 	

CFPA ڈانس کمپوزیشن اور فن کا مظاہرہ 100 	 	

کالس پیانو – گٹار 101 	 	 	 	

II اور I میوزک تھیوری 101 	 	 	 	

میوزک کی تاریخ 101 	 	 	 	

میوزک ٹیکنالوجی 101 	 	 	

ایڈوانس میوزک ٹیکنالوجی 101 	 	

آکسٹرا 101 	 	 	 	

کوئر 102 	 	 	 	

خواتین کا طائفہ  102 	 	 	 	

خواتین کا چیمرب طائفہ 102 	 	 	

I, II, III کالس وائس 102 	 	 	 	

بینڈ  102 	 	 	 	

مارچنگ بینڈ 103 	 	 	 	

AP  موسیقی تھیوری 103 	 	

I )SL( موسیقی IB 103 	

II )HL( موسیقی IB 103 	

IGCSE میوزک سٹڈیز 103 	 	 	

AICE میوزک )AS - A لیول( 103 	 	

فلم سٹڈیز 103 	 	 	 	

تھیٹر I: تھیٹر کا تعارف 104 	 	 	 	

تھیٹر II: تھیئٹر میں مظاہرہ کی تحقیق 104 	 	 	

ٹیکنیکل تھیٹر – پروڈکشن 104 	 	 	

III تھیٹر 104 	 	

IV تھیٹر 104 	

)SL( فلم IB 104 	 	 	

)SL( تھیٹر آرٹس IB 104 	 	

میوزکل تھیٹر 104 	 	

ایڈوانسڈ پرفارمنس ٹھیٹر 104 	 	

سٹیج اور سکرین کیلیئے ہدایت کاری 105 	

آرٹ I – اہم بنیادیں  105 	 	

 II آرٹ 105 	 	 	

 III آرٹ 105 	 	 	

 IV آرٹ 105 	 	 	

 V آرٹ 105 	 	 	

I مجسمہ سازی D 3 105 	 	 	 	

پری-AP آرٹ پورٹ فولیو کی تیاری  105 	 	 	

I فوٹوگرافی 105 	 	 	

II فوٹوگرافی 106 	 	

I کمپیوٹر آرٹ 106 	 	 	

آرٹ کی تاریخ 106 	 	 	 	

سائنسی متثال 106 	 	 	 	

AP سٹوڈیو آرٹ D-2 ڈیزائن 106 	 	 	 	

AP سٹوڈیو آرٹ ڈرائنگ 106 	 	 	 	

AP سٹوڈیو آرٹ D-3 ڈیزائن 107 	 	 	 	
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AP آرٹ کی تاریخ 107 	 	 	

IGCSE آرٹ اور ڈیزائن 107 	 	 	

AICE آرٹ اور ڈیزائن 107 	 	

CFPA آرٹ I – اہم بنیادیں 107 	 	 	 	

II آرٹ CFPA 107 	 	 	

CFPA 2D میڈیا اور ڈیزائن  107 	 	

CFPA 3D میڈیا اور ڈیزائن  108 	 	

)SLB یا SLA( ویژل آرٹس IB 108 	 	

)I )HL ویژل آرٹس IB 108 	 	

)II )HL ویژل آرٹس IB 108 	

iT گرافک ڈیزائن 108 	 	 	 	

I کمپیوٹر گرافکس IT 108 	 	 	

II کمپیوٹر گرافکس IT 109 	 	

I اکیڈمی آف ملٹی میڈیا :I ملٹی میڈیا سافٹ ویرئ ڈیزائن اور ڈویلپمنٹ IT 109 	 	

II اکیڈمی آف ملٹی میڈیا :II ملٹی میڈیا سافٹ ویرئ ڈیزائن اور ڈویلپمنٹ IT 109 	

IT فوٹوگرافی 109 	 	

I فوٹوگرافی DE 109 	 	 	

غیر ملکی )عاملی( زبان

I فرانسیسی 110 	 	 	 	

I جرمن 110 	 	 	 	

I اطالوی 110 	 	 	 	

I ہسپانوی 110 	 	 	 	

II فرانسیسی 110 	 	 	 	

II جرمن 110 	 	 	 	

II اطالوی 110 	 	 	 	

II ہسپانوی 110 	 	 	 	

II ایڈوانس فرانسیسی 110 	

II ایڈوانس ہسپانوی 110 	

III فرانسیسی 110 	 	 	 	

III جرمن 110 	 	 	 	

III اطالوی 110 	 	 	 	

III ہسپانوی 110 	 	 	 	

IV فرانسیسی 110 	 	 	 	

IV جرمن 110 	 	 	 	

IV اطالوی 110 	 	 	 	

IV ہسپانوی 110 	 	 	 	

V فرانسیسی 111 	 	 	

V جرمن 111 	 	 	

V ہسپانوی 111 	 	 	

I عربی 111 	 	 	 	

II عربی 111 	 	 	 	

III عربی 111 	 	 	 	

IV عربی 111 	 	

چینی I )منڈرین( 111 	 	 	 	

I کورین 111 	 	 	 	

II کورین 111 	 	 	 	

III کورین 112 	 	 	 	

IV کورین 112 	 	 	
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I روسی 112 	 	 	 	

II روسی 112 	 	 	

III روسی 112 	 	 	

I امریکی سائن لینگویج 112 	 	 	 	

II امریکی سائن لینگویج 112 	 	 	 	

III امریکی سائن لینگویج 112 	 	 	 	

IV امریکی سائن لینگویج 112 	 	 	 	

I الطینی 113 	 	 	 	

II الطینی 113 	 	 	 	

III الطینی 113 	 	 	

IV الطینی 113 	 	

V الطینی 113 	 	

ہسپانوی برائے رواں متکلمین  I – ابتدائی لیول 113 	 	 	 	

ہسپانوی برائے رواں متکلمین  II – درمیانہ لیول 114 	 	 	 	

ہسپانوی برائے رواں متکلمین III – ایڈوانسڈ لیول  114 	 	

III فرانسیسی زبان AP-پری 114 	 	 	 	

III جرمن زبان AP-پری 114 	 	 	 	

III روسی زبان AP-پری 114 	 	 	 	

III ہسپانوی زبان AP-پری 114 	 	 	 	

III اطالوی زبان AP-پری 114 	 	 	 	

III فرانسیسی زبان AP-پری 114 	 	 	 	

IV جرمن زبان AP-پری 114 	 	 	 	

IV اطالوی زبان AP-پری 114 	 	 	 	

IV روسی زبان AP-پری 114 	 	 	 	

IV ہسپانوی زبان AP-پری 114 	 	 	 	

AP فرانسیسی زبان 115 	 	 	

AP جرمن زبان 115 	 	 	

AP اطالوی زبان 115 	 	 	

AP روسی زبان 115 	 	 	

AP ہسپانوی زبان 115 	 	 	

AP الطینی ورجل 115 	 	 	

AP ہسپانوی ادب 115 	 	 	

III فرانسیسی IGCSE 115 	 	 	

III ہسپانوی IGCSE 115 	 	 	

III اطالوی IGCSE 115 	 	 	

III الطینی IGCSE 115 	 	 	

I کالسیکل سٹڈیز AICE 116 	 	

)IV )AS فرانسیسی AICE 116 	

)IV )AS ہسپانوی AICE 116 	

AICE فرانسیسی V )A( ادب 116 	

AICE ہسپانوی V )A( ادب 116 	

II  ڈپلومہ پروگرام فرانسیسی IB-پری 116 	 	

II  ڈپلومہ پروگرام ہسپانوی IB-پری 116 	 	

III  ڈپلومہ پروگرام فرانسیسی IB-پری 116 	 	

III  ڈپلومہ پروگرام ہسپانوی IB-پری 116 	 	 	

I فرانسیسی IB AB Initio 116 	

I ہسپانوی IB AB Initio 116 	

II فرانسیسی IB AB Initio 117 	 	
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II ہسپانوی IB AB Initio 117 	 	

IV )SL( فرانسیسی IB 117 	 	

IV )SL( ہسپانوی IB 117 	 	

V )SL( فرانسیسی IB 117 	

V )SL( ہسپانوی IB 117 	

IV )HL( فرانسیسی IB 117 	

IV )HL( ہسپانوی IB 117 	

V )HL( فرانسیسی IB 117 	

V )HL( ہسپانوی IB 117 	

IB ہسپانوی A1 SL زبان اور ادب 117 	 	

IB ہسپانوی A1 HL زبان اور ادب 117 	 	

عمومی کراس نصاب

)TOK( تھیوری آف نالج IB 118 	

AICE سوچنے کی مہارتیں )A لیول( 118 	 	

AP کمپیوٹر سائنس کے اصول 118 	 	 	 	

I, II, III لیڈرشپ ڈویلپمنٹ 118 	 	 	 	

ورزش اور کھیل کی لیڈرشپ ڈویلپمنٹ  118 	 	 	 	

AP سیمینار 118 	

AP تحقیق 118 	

IB ذاتی اور پیشہ وارنہ مہارتیں 119 	 	

AICE عاملی تناظر 119 	 	

گفٹڈ ایجوکیشن

)GEMS( گفٹڈ ایجوکیشن ملٹی-ڈسپلرنی سیمینار 120 	

)GEMS( گفٹڈ ایجوکیشن ملٹی-ڈسپلرنی سیمینار 120 	

صحت اور جسامنی تعلیم

 I صحت اور  جسامنی تعلیم 121 	 	 	 	

II صحت، فزیکل ایجوکیشن اور کالس روم ڈرائیور ایجوکیشن 121 	 	 	 	

ڈرائیونگ کی تعلیم )گاڑی میں( 121 	 	 	

جسامنی تعلیم معاونت 121 	 	

AICE جسامنی تعلیم 121 	 	

ایڈوانس جسامنی تعلیم - ذاتی فٹنس 122 	 	

ایڈوانس فزیکل ایجوکیشن - الئف ٹائم ایکوٹک فٹنس اور رسگرمیاں اور الئف گارڈ ٹریننگ 122 	 	

ایڈوانس جسامنی تعلیم - ویٹ ٹریننگ 122 	 	

ریاضی

الجربا I، حصہ 1 اور حصہ  2 128 	 	

I الجربا 128 	 	

جیومیٹری، حصے 1 اور 2 128 	 	

جیومیٹری 128 	 	 	

الجربا، فنکشنز اینڈ ڈیٹا انیلیسس 128 	 	

II الجربا 129 	 	 	 	

ایڈوانسڈ ریاضی 129 	 	

I الجربا AP-پری 129 	

پری-AP جیومیٹری 129 	 	

پری- AP الجربا II  - ٹراگنومیٹری 129 	 	 	

AB کیلیئے ٹراگنامیٹری کے ساتھ پری کیلکولس 129 	 	 	

BC کیلیئے پری کیلکولس 130 	 	 	

AP شامریات 130 	 	

AB کیلکولس AP 130 	 	
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BC کیلکولس AP 130 	 	

IGCSE جیومیٹری 130 	 	

IGCSE الجربا II -ٹراگنومیٹری 130 	 	

AICE ریاضی I )AS لیول( 131 	 	

AICE ریاضی II )A لیول( 131 	

)A میکنکس )لیول AICE 131 	

I ڈپلومہ پروگرام الجربا IB-پری 131 	

پری-IB ڈپلومہ پروگرام جیومیٹری 131 	 	

II ڈپلومہ پروگرام الجربا IB-پری 131 	 	 	

پری-IB ڈپلومہ پروگرام الجربا II - ٹراگنومیٹری 131 	 	

)I )SL ریاضی: انالیسس و اپروچ IB 132 	 	

 )II )SL ریاضی IB 132 	 	

)SL( ریاضی سٹڈیز IB 132 	

)I )HL ریاضی: انالیسس و اپروچ IB 132 	

 )II )HL ریاضی IB 132 	

ملٹی ویرایبل کیلکولس 132 	

لینیر الجربا 132 	

ٹراگنومیٹری 133 	 	

ڈسکریٹ ریاضی 133 	 	

پرابیبلٹی اور شامریات 133 	 	

کمپیوٹر ریاضی 133 	 	 	 	

ایڈوانسڈ کمپیوٹر ریاضی 133 	 	 	 	

A کمپیوٹر سائنس AP 133 	 	 	

ڈیٹا سٹریکچر اور الگوریتھم 134 	 	

AICE کمپیوٹنگ )AS لیول( 134 	 	

)SL( کمپیوٹر سائنس سٹینڈرڈ لیول IB 134 	 	

 )HL( کمپیوٹر سائنس ہائی لیول IB 134 	

ایڈوانسڈ کمپیوٹر سٹڈیز 134 	 	

GS پری-کیلکولس موسم خزاں 134 	 	

A حصہ ،I کیلکولس GS 135 	 	

B حصہ ,I کیلکولس GS 135 	 	

GS کیلکولس موسم خزاں 135 	 	

GS کیلکولس موسم بہار 135 	 	

GS ملٹی ویریبل کیلکولس موسم خزاں 135 	 	

GS لیرن الجربا موسم بہار 135 	 	

سائنس

I ارضیاتی سائنس 136 	 	 	 	

I ایڈوانس ارضیاتی سائنس 136 	 	 	 	

I حیاتیات 136 	 	 	 	

I کیمیا 136 	 	 	

ماحولیاتی سائنس 136 	 	 	 	

I طبعیات 136 	 	 	

پری-AP حیاتیات 137 	 	 	 	

AP حیاتیات 137 	 	

پری-AP  کیمیا 137 	 	 	

AP کیمیا 137 	 	

AP کمپیوٹر سائنس 137 	 	

AP طبعیات 1 137 	 	
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AP طبعیات 2 138 	

AP طبعیات C: مکینک 138 	 	

IGCSE حیاتیات 138 	 	

AICE حیاتیات )AS لیول( 138 	 	

AICE حیاتیات )A لیول( 138 	 	

IGCSE کیمیا 138 	 	

AICE کیمیا )AS لیول( 139 	 	

IGCSE طبعیات 139 	 	

AICE طبیعات )AS لیول( 139 	 	

AICE ماحولیاتی منیجمنٹ )AS لیول( 139 	 	

پری-IB ڈپلومہ پروگرام زمینی سائنس 139 	 	 	 	

)SL( ماحولیاتئ سسٹمز اور سامجیات IB 139 	 	

I ڈپلومہ پروگرام حیاتیات IB-پری 140 	 	 	 	

I )HL( حیاتیات IB 140 	

II )HL( حیاتیات IB 140 	

I )SL( کیمیا IB 140 	 	 	

II )SL( کیمیا IB 140 	 	

)SL( طبعیات IB 141 	 	

حیاتیات II حیاتیات میں ایڈوانسد عنوانات کا رسوے 141 	 	

I )HL( حیاتیات IB 141 	

II )HL( حیاتیات IB 141 	

ارضیاتی سائنسII: سمندری سائنس 142 	 	

ارضیاتی سائنسII: علم فلکیات 142 	 	

ارضیاتی سائنسII: جسامنی ارضیات 142 	 	

حیاتیات II حیاتیات میں ایڈوانسد عنوانات کا رسوے 142 	 	

حیاتیات II DNA سائنس اور بائیو ٹیکنالوجی کا تعارف 142 	 	

حیاتیات II ماحولیات 142 	 	

لیب اسسٹنٹ - سائنس سیمینا یا سائنس کے استاد/استانی کے معاون 143 	 	 	

کیمیا II: فارنک سائنسز اور کیمیکل انالسس 143 	 	 	

مائیکرو بیالوجی اور بیکٹیریالوجی کا تعارف 143 	 	 	

فارنسک سائنسز کا تعارف 143 	 	 	

سائنسی تحقیق کے طریقے 143 	

 INNOVATION PARK مبقام THE GOVERNOR’S SCHOOL

 I کالج طبیعات GS 143 	 	

GS کالج طبیعات I لیب 144 	 	

 II کالج طبیعات GS 144 	 	

GS کالج طبیعات II لیب  144 	 	

I یونیورسٹی طبیعات GS 144 	

GS یونیورسٹی طبیعات I لیب  144 	

 II یونیورسٹی طبیعات GS 144 	

GS یونیورسٹی طبیعات II لیب  144 	

 I عمومی حیاتیات GS 144 	 	

GS عمومی حیاتیات I لیب  144 	 	

II عمومی حیاتیات GS 144 	 	

GS عمومی حیاتیات II لیب 145 	 	

GS ہیومن اناٹومی اینڈ فزیالوجی 145 	

GS مائیکروبیالوجی 145 	

GS مائیکروبیالوجی لیب 145 	
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I عمومی کیمیا GS 145 	 	

GS عمومی کیمیا I لیب 145 	 	

II عمومی کیمیا GS 145 	 	

GS عمومی کیمیا II لیب 145 	 	

GS آرگانک کیمیا کا تعارف 145 	 	

GS آرگانک کیمیا کا تعارف لیب 146 	 	

GS ماحولیاتی کیمیا 146 	

GS ماحولیاتی کیمیا لیب 146 	

سامجی علوم

عاملی تاریخ اور 1500 تک کا جغرافیہ 147 	

عاملی تاریخ اور 1500 سے کا جغرافیہ 147 	

امریکی اور ورجینیا کی تاریخ 147 	

امریکی اور ورجینیا کی حکومت 147 	

پری- AP عاملی تاریخ اور 1500 تک کا جغرافیہ 147 	

پری- AP عاملی تاریخ 148 	

AP امریکی تاریخ 148 	

AP حکومت اور سیاست: امریکہ 148 	

AP حکومت اور سیاست: تقابلہ 148 	 	

پری- AICE عاملی تاریخ اور 1500 تک کا جغرافیہ 148 	

IGCSE تاریخ 148 	

AICE عاملی تاریخ 149 	

AICE امریکی تاریخ 149 	

پری- IB ڈپلومہ پروگرام عاملی تاریخ اور 1500 سے کا جغرافیہ 149 	

پری-IB ڈپلومہ پروگرام - AP حکومت اور سیاست: تقابلہ 149 	 	 	

پری-IB ڈپلومہ پروگرام - AP حکومت اور سیاست: امریکہ 149 	 	 	

)SL( عاملی سیاست IB 149 	 	

)HL( امریکہ کی تاریخ :I تاریخ IB 150 	 	

)HL( ویں صدی کی تاریخ کے عنوانات II: 20 تاریخ IB 150 	

)SL( جغرافیہ IB 150 	 	

امریکہ/ورجینیا کی تاریخ دہرا داخلہ 150 	

امریکہ/ورجینیا کی حکومت دہرا داخلہ 151 	

AP معاشیات 151 	 	

AP یورپ کی تاریخ 151 	 	

AP انسانی جغرافیہ 151 	 	

AP نفسیات 151 	

IB معاشیات 151 	

)SL( سامجی اور ثقافتی علم نوع انسانی IB 152 	 	

IB نفسیات 152 	

AICE معاشیات )AS – A لیول( 152 	 	 	

AICE عاملی تناظر 152 	

AICE عاملی تناظر 152 	 	

AICE بین االقوامی تاریخ، 1945-1991 152 	 	

AICE نفسیات 153 	

AICE سامجیات 153 	

تاریخ کا عملی تجربہ: پرنس ولیئم کاونٹی کے ماضی کی تالش 153 	 	 	

نفسیات 153 	

سامجیات 153 	

بیسویں صدی کی تاریخ 153 	 	
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عاملی جغرافیہ 153 	

قانون کا تعارف 154 	

خصوصی تعلیم 

IV اور ,I, II, III ازالہ مہارتیں 155 	 	 	 	

نوجوانوں کیلیئے مالزمت کے مواقع )مالزم( 155

I مالزمت 155 	 	 	 	

II مالزمت 155 	 	 	

IV اور مالزمت III مالزمت 155 	 	 	

زندگی کی مہارتیں 155 	 	 	 	

I سیکھنے کی حکمت عملیاں 155 	 	 	 	

II سیکھنے کی حکمت عملیاں 156 	 	 	 	

ذاتی زندگی اور مالیات 156 	 	 	

I سامجی مہارتیں 156 	 	 	 	

II سامجی مہارتیں 156 	 	 	

منتقلی کے کام کی مہارتیں 156 	 	 	 	

سٹوڈنٹ اسسٹنٹ

خصوصی تعلیم کے لیے طلباء معاون 156 	 	 	 	

جسامنی تعلیم معاونت 156 	 	

لیب اسسٹنٹ - الئربیری اسسٹنٹ 156 	 	 	

لیب اسسٹنٹ - سائنس سیمینا یا سائنس کے استاد/استانی کے معاون 157 	 	 	

آفس سپیشلسٹ - تیاری 157 	 	 	 	

آفس سپیشلسٹ II - تیاری 157 	 	 	

آفس سپیشلسٹ III - تیاری 157 	 	
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