
 

 

 

 کے طلباء ہائی سکول کے بعد کی زندگی کیلیئے تیار ہیں عالمی سطح       

 
 ورجینیا گریجویٹ کا پروفائل ]خاکہ[

سال کے تجربے کے  12تا  Kہر طالبعلم/طالبہ 

 کرتا ہے: کام دوران ورجینیا میں درج ذیل
 

مناسب تعلیمی اور تکنیکی 
 کرتے ہیںعلم حاصل اور الگو 

عملی زندگی کی فائدہ مند مہارتوں،  مواد سے آگاہی           
خصوصیات اور کردار کو حاصل کرتے اور 

 ان کا مظاہرہ کرتے ہیں
 
 
 
 

 

 ذریعۂ معاش کیلیئے منصوبہ بندی                                                                   کام کی جگہوں کی مہارتیں سیکھنا       
 
 
 
 

    علم، مہارتوں اور ذاتی دلچسپیوں کو 
 کیریئر کے مواقعوں کے برابر التے ہیں

 
 

 
 

 کمیونٹی اور شہری ذمہ داری

 

متنوع کمیونٹیوں کے تعلقات بناتے اور 
 ہیں کی قدر کرتےساتھ رابطے 

 
 

 

 
 ]سے شروع ہونے Cپانچ 

 والی خصوصیات[ 
 طلباء کو ورجینیا گریجویٹ کے پروفائل پر پورا اترنے

 کے قابل ہونے کی تیاری کے دوران، سکولوں سے 
 تسلی کریں کہ تقاضہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کی 

 صالحیتیں موجود ہوں طلباء میں درج ذیل 
 کے نام سے جانا گیا ہے: Cصالحیتیں جنہیں "پانچ "

 ناقدانہ سوچ 

 تخلیقی سوچ 

 رابطہ 

 اشتراک 

 شہریت 

ذریعۂ معاش کی تالش 

 اور منصوبہ بندی
ورجینیا گریجویٹ کے پروفائل کے ذریعۂ معاش کی 

منصوبہ بندی کے حّصے طلباء کو موقع فراہم کرتے ہیں 
کہ وہ مالزمت کے انتخابات اور ذریعۂ معاش کے ان 

میں جانیں جنہیں انہوں نے پہلے راستوں کے بارے 
ڈپلومہ حاصل  ایلمنٹری اور مڈل سکول میں جانا تھا۔

ٹیسٹوں کی تعداد کم کر کے، نئے  SOLکرنے کیلیئے 

سٹینڈرڈ، سکولوں کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ طلباء 
کام کی بنیاد پر اور کام سیکھنے کے پروگراموں  کیلیئے

اور بطور شہری ہونے  کو بڑھا کر کالج، ذریعۂ معاش،
 کی تیاری کو بڑھا سکتے ہیں۔



 گریجویشن کی شرائط
 ویں گریڈ اور اس کے بعد آنے والوں کیلیئے9کے تعلیمی سال میں  2018-19

 
 

 سٹینڈرڈ ڈپلومہ
 تصدیق شدہ        درکار کریڈٹ کے    مضمون

  درکار   معیاری یونٹ                                              

 2 4 انگریزی

 1 3 ریاضی

 1 3 سائنس

 1 3 تاریخ/سوشل سائنس

 2 اور صحت

 جسمانی تعلیم

 2 عالمی زبان،

 فنون لطیفہ، یا کیریئر
 و ٹیکنیکل ایجوکیشن  

 1                           معاشیات اور

 ذاتی مالیات

 4 اختیاری

 5** 22 کل

 ایڈوانسڈ سٹڈیز ڈپلومہ
 تصدیق شدہ        درکار کریڈٹ کے    مضمون

 کریڈٹ درکار   معیاری یونٹ                                              

 2 4 انگریزی

 1 4 ریاضی

 1 4 سائنس

 1 4 تاریخ/سوشل سائنس

 3 عالمی زبان

 2 صحت اور

 جسمانی تعلیم

 1 یا کیریئر فنون لطیفہ،
 و ٹیکنیکل ایجوکیشن  

 1                           معاشیات اور

 ذاتی مالیات

 3 اختیاری

 5** 26 کل

طلباء کو الزمی ان مقاصد پر پورا اترنا ہے جو  –اپالئیڈ سٹڈیز ڈپلومہ 

 انفرادی تعلیمی پروگرام میں بیان کیے گئے ہیں
 ی تقاضے:گریجویشن کے اضاف

 پاس کریں  کا امتحان میں داخلہ لیں اور اس کورس کا ایک سند CTEیا  ایک ایڈوانسڈ کورس •

 ایک ورچوئل کورس لیں اور اسے پاس کریں •

 کی تربیت حاصل کریں CRP/AEDابتدائی طبی امداد/ •
 ٹیسٹ لینا ہو گا۔ SOL، انہیں سال کے اختتام پر **وفاقی اور گریجویشن کے تقاضوں کو پورا کرنے کیلیئے، طلباء کیلیئے ضروری ہے کہ وہ جب ہائی سکول کے ان مخصوص کورسوں میں داخلہ لیں

 ٹیسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہو گی۔ SOLی سکول میں داخلے کے دوران مزید جب ایک طالبعلم/طالبہ ان دونوں تقاضوں کو پورا کر لے گا/گی، اسے ورجینیا کے کسی پبلک ہائ

 پرنس ولیئم کاؤنٹی کے طلباء اور والدین کیلیئے وسائل
 

 

Naviance طالبعلم/طالبہ 
 یہ پروگرام ہائی سکول کے طلباء کو مفت فراہم

 ویں گریڈ کے9کیا جاتا ہے۔ آپ کا سکول کونسلر  

 شروع میں رجسٹریشن اور الگ ان معلومات فراہم 
 اور آپ اس تک رسائی اپنے ہائی سکول کے کریں گے 
 والدین اور طلباء  ہوم پیج سے کر سکتے ہیں۔ 

 کالجوں، ذریعۂ معاش، وظیفوں اور بہت سی چیزوں کے
 بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں!

 کمپیوٹر یا موبائل سے پرنسآپ اپنے 
 کیلیئےولیئم کے کسی بھی ہائی سکول  

Naviance طالبعلم/طالبہ تک رسائی  

 کے ذریعے https://bit.ly/2MVEutyویب سائٹ 
 کر سکتے ہیں۔    

  

    Wizardورجینیا   
سیکنڈری تعلیم کے -پورے ورجینیا میں پوسٹ

 اور ہیں۔ والدینستیاب مواقعوں کے بارے میں معلومات د

تک  Wizardورجینیا  الزمی مالحظہ کرنا چائیے! طلباء کو

ئل سے ویب کسی بھی انٹرنیٹ والے کمپیوٹر یا موبارسائی 
 سے ممکمن ہے۔ www.vawizard.org سائٹ

 

 سٹوڈنٹس سروسز کا دفتر
پیشہ  ان کے تعلیمی، کے دورانوالدین اور طلباء کو ہائی سکول  

 کیلیئے وارانہ اور سماجی/جذباتی تجربات کے دوران مدد کرنے
اپنے کمپیوٹر یا موبائل سے  فراہم کرتا ہے۔ آن الئن وسائل

سٹوڈنٹ سروسز کے دفتر کے ویب پیچ تک 
www.pwcs.edu/departments/STUDENT_SERVICES  

  کے ذریعے رسائی حاصل کریں۔           

https://bit.ly/2MVEuty
http://www.vawizard.org/
http://www.pwcs.edu/departments/STUDENT_SERVICES

