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 عمومی معلوماتی مالقاتیں

والدین اور آٹھویں درجہ کے طلباء کو ہائی سکول پروگرام 

کے مواقعوں پر دو میں سے ایک عمومی معلوماتی اجالس 

ی جاتی ہے۔ دونوں مالقاتیں خزاں میں شرکت کی دعوت د

خصوصی پروگراموں،  بجے طے پائی ہیں۔ 9تا  7میں شام 

اور کیئریر اور ٹیکنیکل ایجوکیشن پروگراموں کے نمائندے 

ان دونوں اجالس میں موجود ہوں گے۔ مزید برآں، ہر ہائی 

دلچسپی رکھنے والے والدین اور طلباء کیلیئے اپنے  ،سکول

ی پروگرام پیش کریں گے۔ تمام سکولوں میں معلومات

اوقات کیلیئے، براہ مہربانی  راجالسوں کی تاریخوں او

 مخصوص پروگرام کا ویب پیچ مالحظہ کیجیئے۔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ڈپارٹمنٹ برائے 

 سٹوڈنٹ لرننگ و اکاونٹیبلٹی نے تیار کیا

Mrs.  Rita E. Goss 
 نگلرن سٹوڈنٹ برائے سپرنٹنڈنٹ ایٹ ایسوسی

 اکاؤنٹیبیلٹی و

Mr. Kenneth Bassett 
 گلرنن سٹوڈنٹ برائے ڈائریکٹر

Dr. James Mudd 
 روگرامزپ سپیشل و  ایجوکیشن گفٹڈ برائے سپروائزر

 

 شنیاس بروشر کی تیاری میں  ڈپارٹمنٹ برائے کمیونیک
 و ٹکنالوجی کی طرف سے معاونت کی گئی۔

 سرپرست، یا والدین عزیز
 

(  (PWCSسکولز پرنس ولیئم کاونٹی پبلک

 نہایت مسرت سے اپنے طلباء کیلئے

 ہائی سکول کے کئی تعلیمی پروگراموں کی پیش                                   

 نویں گریڈ کے طلباء اپنے داخلہ کش کرتے ہیں۔                                   

 جامع تعلیمی پروگرام والے ہائی سکول میں ہی                                    

 میں شرکت کر سکتے ہیں، اپنے داخلے والے                                  

 سکول کے خصوصی پروگراموں میں داخلے کی                                  

درخواست دے سکتے ہیں، یا پھر دوسرے ہائی                                   

ی پروگرام میں تبادلہ کرا سکتے ہیں۔ مزید سکول کے خصوصی تعلیم

ہائی سکول  Thomas Jeffersonبرآں،طلباء ریجنل گورنر سکول پروگرام، 

کنالوجی میں بھی داخلہ کی درخواست دے سکتے ہیں۔ یبرائے سائنس و ٹ

کے گورنر سکول میں داخلہ کی  Innovation Parkدسویں گریڈ میں، طلباء 

 درخواست دے سکتے ہیں۔

ولوں تمام ہائی اور مڈل سک ڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے کئی کورسیئر  اینکیرئ

میں دستیاب ہیں۔ پیشہ وارانہ پروگرام جو اس کتابچے میں درج ہیں وہ محدود 

 ہیں۔ یاد رکھیئے کہ مطلوبہستیاب سکولوں میں ہیں تاہم تمام طلباء کیلیئے د

اوجود ب ہونے کے بتعلیمی پروگرام طالبعلم/طالبہ کے اپنے سکول میں دستیا

اسے داخلہ کی درخواست بہر حال دینی ہو گی۔ ان معلومات کو دھیان سے 

پڑھئیے کیونکہ کچھ ایسے پروگرام جو طالبعلم/طالبہ کے داخلے والے سکول 

کی بجائے دوسرے سکول میں ہیں، ان میں داخلہ کیلئے تبادلہ کرانے کی 

 ضرورت ہو گی۔

( کے پروگرام نو ہائی سکولوں JROTCجونیئر ریزرو آفیسر ٹریننگ کور )

میں دستیاب ہیں۔ جن سکولوں میں یہ پروگرام دستیاب ہے اس سکول کے 

ہائی  Patriotاور  Brentsville ،Colgan طلباء اس میں داخلہ کے اہل ہیں۔ 

پروگراموں میں تبادلہ کرا  JROTCسکولوں کے طلباء ان تفویض کردہ 

 سکتے ہیں۔

نے گریڈ آٹھ کے طالبعلم/طالبہ کے ساتھ اس کے ہمیں امید ہے جب آپ اپ

ہائی سکول کی تعلیم کیلیئے منصوبہ بندی کریں گے تو  آپ اپنے وسیع 

پیمانے کے انتخابات کیلیئے دستیاب کورسوں کو مد نظر رکھیں گے۔ براہ 

مہربانی، مزید معلومات کیلئے اس کتابچے کا جائزہ لیجئے۔ ہائی سکول 

ھی فیصلہ کریں، مجھے امید ہے کہ آپ بچے کی پروگرام کیلئے آپ جو ب

تعلیم کیلئے سکول کے ساتھ شریک رہیں گے۔ سکول میں طلباء کی کامیابی 

میں والدین اور سرپرستوں کی دلچسپی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مسقبل 

کا عملہ اور میں آپ کے  PWCSکیلیئے اپنے طلباء کو تیار کرنے کیلیئے، 

 ی ہیں۔ساتھ کام کرنے کے متمن
 

مخلص،        

 
Steven L. Walts 

 سپرنٹنڈنٹ برائے سکولز
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 ورجینیا ریجنل اکیڈیمک ائیرگورنر سکول

 
 
 
  INNOVATION PARKورنر سکول بمقام گ
 

The Governor’s School بمقامInnovation Park    جارج میسن
یونیورسٹی کے تعاون سے تین سکول ڈویژن پرنس ولیئم کاؤنٹی، مناسس 

کی  (STEMنگ، اور ریاضی )سٹی، مناسس پارک کا ٹیکنالوجی، انجینئر
 تعلیم کے منصوبے کا آغاز ہے۔

پروگرام کا تدریسی ڈیزائن حیاتیات، کیمیا اور طبعیات کے ریشوں کو 

ریاضی، انجینئرنگ کے تصورات اور لیبارٹری کی تحقیق میں ضم کرتا 

ہے۔ سیکھنے کے تجربات اپنی مرکزی توجہ عملی تحقیق پر دیتے ہیں 

اروبار، صنعت، حکومت، اور یونیورسٹی کی اور نگرانی کے ساتھ ک

 سطح پر مواقعوں کی فراہمی کی جاتی ہے۔

جونیئر کالسوں میں جانے والے طلباء اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ 

دلچسپی رکھنے والے طلباء کو تفویض کردہ ہائی سکول کونسلر یا گفٹڈ 

ہ لریسورس استاد/استانی سے داخلہ درخواست حاصل کرنی چاہیئے۔ داخ

بھرنے کیلئے الزمی ہے کہ طلباء دسویں گریڈ کے اختتام تک الجبرا 

II ٹرگنامیٹری اور حیاتیات اور کیمیا دونوں مکمل کر لیں۔/The 

Governor’s School  میں معلوماتی مالقاتوں کے عالوہ ان معلوماتی

 مالقاتوں کا اہتمام ہر سکول میں کیا جائے گا۔

 Innovation Park قاممب گورنر سکول

George Mason یونیورسٹی کا سائنس و ٹیکنالوجی کیمپس 

10900 University Boulevard, Manassas, VA 20110-2203 

703.993.7027 
 

 

THOMAS JEFFERSON ہائی 
 سکول برائے سائنس و ٹیکنالوجی

 

Thomas Jefferson  ہائی سکول برائے سائنس و ٹیکنالوجی ایک

ئم کاؤنٹی کے طلباء کو اپنے چار سالہ ریجنل گورنر سکول، پرنس ولی

تعلیمی پروگرام میں درخواست اور امتحان کے عمل کے ذریعے داخلہ 

دیتے ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے طالب علم ہائی سکول کے سکول 

کونسلر سے معلوماتی پیکٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ طلباء کو آٹھویں 

 Thomasمکمل کرنا ہے یا پھر  1گریڈ کے اختتام تک الجبرا 

Jefferson   میں داخلہ کیلئے ڈائریکٹر ایڈمشن سے تحریری اجازت

کے داخلہ کے  Thomas Jeffersonمزید معلومات حاصل کرنی ہے۔ 

پر  www.tjadmissions.orgپر یا  571.423.3770دفتر کے ذریعے 

 دستیاب ہیں۔

Thomas Jefferson ہائی سکول 

6560 Braddock Road, Alexandria, Virginia 
22312 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تبادلے کے 

 پروگرام
 

 
 
 
 
 
 

 ہے۔ فروری 1تمام تبادلہ درخواستوں کی حتمی تاریخ 

 
تبادلہ پروگرام میں داخلہ ملنے کے بعد، طلباء اس سکول میں منتقل ہوں گے 

 ہے۔جہاں یہ پروگرام دستیاب 
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 ٹرانسپورٹیشن کی سہولت

رہائش پذیر طلباء اپنے مخصوص پروگرام والے سکول کی حدود میں 

روزانہ کی سکول بس استعمال کر سکتے ہیں۔ خاص پروگراموں والے 

سکولوں کی حدود سے باہر رہائش پذیر  طلباء کو ایکسپریس بس سٹاپ 

کے ذریعے ٹرانپورٹیشن کی سہولت ملے گی۔ ٹرانسپورٹیشن کی 

درخواست بشمول مخصوص ایکسپریس سٹاپ کا انتخاب کی نشاندہی 

طور پر  مخصوص تعلیمی پروگرام کی داخلہ درخواست کے ساتھ الزمی 

کریں۔ مخصوص تعلیمی پروگرام میں داخل طالبعلم/طالبہ ہر سال 

ٹرانسپورٹیشن کی درخواست دیں گے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ 

 ایکسپریس بس سٹاپ تک اور اس سے سواری فراہم کریں۔
 

 
 

ورجینیا ہائی سکول لیگ میں 
 ل ہونے کی اہلیتشام

 کے سکول کسی جو طلباء وہ والے جانے میں گریڈ نویں
 وہ ہیں ہوئے ٹرانسفر کیلئے داخلہ میں پروگرام مخصوص
VHSL لاہ کے ہونے شریک میں سرگرمیوں کردہ سپانسر کی 

 یکس جو طلباء والے جانے میں گریڈز گیارہویں اور دسویں ہیں۔
 کے VHSL وہ ہیں ئےہو ٹرانسفر میں پروگرام تعلیمی خصوصی

 اہل کے کرنے شرکت کیلئے دنوں 365 سرگرمیوں اہتمام زیر

 ریگولیشن VHSL میں پتے رہائشی انکے  کہ یہ اال نہیں،
28a-7-1 کیلئے معلومات مزید ہے۔ آئی تبدیلی تحت کے PWCS 

 دیکھئیے۔ 2-721 ریگولیشن کی

 

 
 درخواست دینے کا طریقۂ کار

ام میں داخلہ کیلئے تمام طلباء کو کسی بھی مخصوص تعلیمی پروگر

درخواست مکمل کرنا ضروری ہے۔ سکول کی ہی حدود میں آنے 

والے رہائشی طلباء اور پروگرام کیلئے ٹرانسفر ہو کر آنے والے طلباء 

کیلئے بھی درخواست دینا ضروری ہے۔ درخواستیں مخصوص 

پروگرام کی ویب سائٹ سے لی جا سکتی اور آن الئن مکمل کی جا 

 سکتی ہیں۔ کچھ پروگراموں کی دستیابی محدود ہے۔

سینٹر برائے فائن و پرفارمنگ آرٹس کیلئےداخلہ درخواست دینے کی 

( ہائی سکول میں جنوری میں ہوں شآڈیشن )تمام  میں ہے۔دسمبر آخری تاریخ 

 گے۔

جنوری سے پہلے کے رہائش پذیر تمام طلباء  1ؤنٹی میں پرنس ولیئم کا

جنوری  1ہے۔ جو طلباء کاؤنٹی میں فروری  1آخری تاریخ کیلئے داخلہ کی 

کے بعد منقل ہوئے ہیں انہیں مزید معلومات کیلئے پروگرام کوآرڈینیٹر یا 

 پروگرام آف انسٹرسٹ سے رابطہ کرنا چاہیئے۔

ہائی سکول کے 
 مخصوص پروگرام

 
  خصوصیایڈوانسڈ پلیسمنٹ سکالرز 

 پروگرام
 

  برائے بائیو ٹیکنالوجیمرکز 
 

 کیمبرج پروگرام 
 

 مرکز برائے ماحولیاتی اور قدرتی سائنسز 
 

 فائن و پرفارمنگ آرٹس کا مرکز 

 

 عالمی مطالعے و زبانوں کا مرکز 
 

  برائے انفارمیشن ٹیکنالوجیمرکز 
 
 ( انٹرنیشنل بیکولوریٹIBپروگرام ) 
 

  بمقامپری گورنر سکول Osbourn Park 
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سکول کے عالقے کی حدود 
 بندی

 
عالقے کے سکولوں کے پروگرام 

 برائے:
 کیمبرج پروگرام، انفارمیشن
 ٹیکنالوجی پروگرام، انٹرنیشنل بیکولوریٹ 

 سکالرزمخصوص  پروگرام، اور ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کے
 

   جو طلباء Forest Park, C. D. Hylton, Freedom, Gar-Field, 

Potomac, Colgon  اورWoodbridge  ہائی سکولوں کی حدود میں

 Forest Parkہائی سکول کے کیمبرج پروگرام، Potomacرہتے ہیں وہ 

ہائی سکول  Gar-Fieldہائی سکول کے انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام، 

ہائی سکول کے  Woodbridgeکے انٹر نیشنل بیکولریٹ پروگرام اور 

منٹ سکالرز کے خصوصی پروگرام  میں داخلہ لینے کے ایڈوانسڈ پلیس
 اہل ہیں۔

    جو طلباءBrentsville, Battlefield. Osbourn Park, Patriot اور ,

Stonewall Jackson  ہائی سکولوں کی حدود میں رہتے ہیں وہ

Brentsville ،ضلع ہائی سکول کے کیمبرج پروگرامBattlefield  ہائی

ہائی  Stonewall Jacksonالوجی پروگرام، سکول کے انفارمیشن ٹکن

ہائی سکول کے ایڈوانسڈ  Patriotسکول کے انٹرنیشنل بیکولوریٹ  اور 

 پلیسمنٹ سکالرز کے خصوصی پروگرام میں داخلہ لینے کے اہل ہیں۔

  جو طلباءColgan  ہائی اسکول کی حدود میں رہتے ہیں، جو

Brentsville پروگرام کے  کے زیادہ قریب رہتے ہیں، وہ دونوں

سینیئر ہائی سکول کے پروگرام کی بجائے  Potomacکوآڈینیٹر سے 

Brentsville  کے کیمرج پروگرام میں جانے کی درخواست کر سکتے

 ہیں۔

  کوئی بھی طالبعلم/طالبہ جوParkside  مڈل سکول میں زیر تعلیم ہے
ہائی سکول کے  Woodbridgeاور اسکی رہائش  واضح طور پر 

ہائی میں   Woodbridgeہائی سکول کی بجائے  Patriotقریب ہے وہ 
ایڈوانسڈ پلیسمنٹ سکالرز پروگرام میں داخلہ لینے کیلئے دونوں 

 سکولوں کے کو آرڈینیٹرز سے اجازت حاصل کر سکتا ہے۔
 

عالقے کے سکولوں کے پروگرام 
 برائے:

 بائیو ٹیکنالوجی سینٹر، سینٹر برائے
 ر برائےماحولیات اور قدرتی سائنس، سینٹ

 فائن و پرفارمنگ، سینٹر برائے
 انٹرنیشنل سڈیز و لیگوئجز، اور 

Governor’s School-The Pre  بمقامOsbourn Park 
 

  طلباء جو کسی بھی ہائی سکول کی حدود میں رہائش پذیر ہیں وہ

Osbourn Park  ،کے سینٹر برائے بائیو ٹیکنالوجیFreedom  سکول

سکول کے  Colganقدرتی سائنس،  کے سینٹر برائے ماحولیات اور

سکول کے سینٹر  Hyltonسینٹر برائے فائن و پرفارمنگ آرٹس  اور 

 داخلہ لینے کے اہل ہیں۔ برائے انٹر نیشنل سٹڈیز و لینگوئج میں

 

 

 ایڈوانسڈ پلیسمنٹ سکالرز خصوصی پروگرام
 

PATRIOT ہائی سکول    

  WOODBRIDGE  سکول ہائیسینیئر 

 منٹ سکالرز سپیشلٹی پروگرامایڈوانسڈ پلیس

                     (AP  کالج بورڈ کی طرف سے ایڈوانسڈ )سکالرز

پلیسمنٹ پروگرام سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہ پروگرام طلباء کو پری کالج 
  اور کالج لیول کے کورسوں کی

ان  تدریس فراہم کرتا ہے۔

کورسوں میں طالب علموں کو کالج 

جائےگا اور کا ماحول فراہم کیا 

سخت محنت طلب تعلیم کی بنیادی 

توجہ کا مرکز  تعلیمی مواد کا 

علم، ناقدانہ سوچ، اور تجزیاتی 

  صالحیتوں،

کے ساتھ ساتھ تعلیم کی عادت کو ضابطے میں النے پر دیا جاتاجاتا 

کے امتحانات میں کامیابی لینے کیلئے تیار  APہے۔ طالب علموں کو 

یاں جیسے کالج نائٹس، معلوماتی فورم کیا جاتا ہے۔ خصوصی سرگرم

اور نصابی مواد سے متعلق سرگرمیوں کی پیش کش کی جاتی ہے۔ 

طلباء سینئر سال میں تعلیمی اہمیت کے حامل شعبے جیسے انگریزی، 

ریاضی، سائنس، یا تاریخ اور سماجی علوم پر ایک تحقیقی پراجیکٹ 

 مکمل کریں گے۔

رانا ضروری ہے۔  اس پروگرام میں طلباء کیلیئے داخلہ درخواست جمع ک

 APشرکت کرنے کیلیئے، طلباء کو الزمی طور پر ہر سال دو یا زیادہ پری 

سکول بھی طلباء سے  Patriotکورس میں داخلہ لینا ضروری ہے۔  APیا 

کے چھ کورس مکمل  APتقاضہ کرتا ہے کہ وہ گریجوئیشن سے پہلے 

گھنٹے پورے  60مت کے کریں۔ گریجوئیشن ہونے تک طلباء کمیونٹی خد

کرنے کے ساتھ ساتھ ایک سینئر تحقیقی پراجیکٹ بھی مکمل کریں گے۔ 

 ایکسپریس ٹرانسپورٹیشن کی محدود سہولت موجود ہے۔
 
 

 بائیو ٹیکنالوجی سینٹر
 

OSBOURN PARK ہائی سکول 
 

ہائی سکول میں واقع  Osbourn Park بائیو ٹیکنالوجی سینٹر

 باء کو چیلنجنگ اور سائنسی نصاب سے مزینہے۔ س پروگرام کے تحت طل
پروگرام ہیش کیا جاتا ہے جس میں بائیو ٹکنالوجی، میڈیکل سائنس اور 

دیگر سائینسی شعبوں کے تعلق پر توجہ دی جاتی ہے۔ سال اول و دوئم کے 
فنون زبان اور سماجی علوم کے توسیع دوران، بائیو ٹیک سینٹر کے طلباء 

 تے ہیں۔شدہ کورسوں سے مربوط ہو
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اس پروگرام میں مسائل 

کے حل اور عملی تعلیم 

کے ساتھ ساتھ سائنسی 

خواندگی پر توجہ دی جاتی 

ہے۔ طلباء کمیونٹی کی 

خدمت اور  علم میں اضافہ 

 کرنے والی 

غیر نصابی سائنسی سرگرمیوں میں شرکت کرتے ہیں۔ اس 

 یپروگرام میں شریک کرنے کیلیئے، طلباء کو ہر سال الزم

تفویض کردہ بائیو ٹیک سینٹر سائنس کی جماعت میں داخلہ لینا 

چاہیئے اور نویں سے بارہویں جماعت تک بائیو ٹیک سینٹر 

کورس کے ایک سلسلے کو مکمل کرنا چاہیئے۔  اس پروگرام 

میں داخل تمام طلباء ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کے وسیع مضامین کی 

کتے ہیں۔ فہرست اور اختیاری کورسوں سے انتخاب کر س

 ٹرانسپورٹیشن کی سہولت محدود ہے۔
 
 

 کیمبرج پروگرام
 

BRENTSVILLE  ڈسٹرکٹ ہائی سکول               

POTOMAC ہائی سکول 

کیمبرج پروگرام جدید انٹرنیشل 

اور طلباء کی  پری یونیورسٹی نصاب  اور

صالحیتوں و دلچسپیوں کے مطابق بنایا گیا امتحانی 

 ۔ کورسزنظام بھی پیش کرتا ہے

تدریس کی ایسی 

تحقیقاتی نقطۂ نظر پر 

منحصر ہیں جن میں 

طلباء مسائل کے حل 

میں آغاز کرتے اور 

تخلیقی صالحیتوں کا 

استعمال کرتے ہیں۔ 

کیمبرج انٹرنیشنل کے 

 امتحانات

کیلئے بیرونی جانچ میں تحریری امتحانات، پراجیکٹ پر کیا گیا  

یڈوانس لیول کورسز لینے والے کام، اور انفرادی تحیقیق شامل ہے۔ ا

( ڈپلومہ AICEطلباء، ایڈوانسڈ انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ آف ایجوکیشن)

 کے اہل ہو سکتے ہیں۔

اس پروگرام میں داخلہ لینے کیلئے الزمی ہے طالب علم ہر سال 

کم از کم ایک کیمبرج کورس میں داخل ہوں اور الزمی طور پر 

ں۔ کالسیں پوری کری ایک ترتیب کے ساتھ گریڈ نو سے بارہ تک

 ن کی محدود سہولت ہے۔شٹرانسپورٹی

مرکز برائے ماحولیاتی اور قدرتی 
 سائنسز

 
FREEDOM ہائی سکول 

 

( کے CENSسنٹر برائے ماحولیات و قدرتی سائنس ) 

ہائی سکول میں چار  Freedomخصوصی تعلیمی پروگرام بمقام 

 ں۔سالہ انتہائی محنت طلب پروگرام پیش کئے جاتے ہی

جس میں لیبارٹری اور عملی تحقیق شامل ہیں۔ علم سے مزین اور دوسرے 

علوم سے مربوط نصاب طلباء کو سائنسی اور دیگر اکیڈیمک شعبوں میں 

 تعلق کو سمجھنے میں زبردست مدد کرتا ہے۔

پروگرام متعامل سائنسی تحقیق اور 

 پراجیکٹس پر  زور دیتا ہے جو 

CENS کی لیبارٹری، گرین ہاوس، 

مچھلی گھر، متنوع مسکن اور 

گیلے تاالب کا استعمال کرتے ہیں۔ 

طلباء مخلوط نصاب اور غیر 

 نصابی سرگرمیوں، 

بشمول کمیونٹی خدمت میں حصہ لیتے ہیں، اور کاروباری دنیا و کمیونٹی 

سے مربوط ہوتے ہیں جو ان کی ماحولیاتی اور قدرتی سائنس کی سمجھ 

کے سائنسی کورس،  CENSسلسلہ وار  کو بڑھاتی ہے۔ اس پروگرام میں

انگلش اور تاریخ اور سماجی علوم کے کورس اور   AP/ APپری 

 ریاضیاتی علم شامل ہے۔ ٹرانسپورٹین کی محدود سہولت ہے۔
 
 
 

 مرکز برائے فنون اور اداکاری
 

CHARLES J. COLGAN, SR ہائی سکول 
 

 

 نیادی ہدف نوجوانفائن و پرمارمنگ آرٹس  کا ب سنٹر برائے           

 آرٹسٹوں میں  تخلیقی سرگرمی، اپنی ذات کا اظہار، تعلیمی           

 کامیابی، اور ناقدانہ سوچ کو پروان چڑھانا اور اس کی حوصلہ            

 افزائی کرنا ہے۔ طلباء کی عام بنیادی مہارت حاصل کرنے کی          

و فن کو وسیع طور پر ج  کوششوں میں مدد کی جاتی ہے           

سمجھنے کو بڑھاتی ہے۔ طلباء کی ان مہارتوں میں تربیت کی جاتی ہے 

جو یونیورسٹی کے فن پروگرام میں کامیاب ہونے اور ایک وسیع فن کی 

کمیونٹی کا قابل قدر حصہ دار بننے کیلیئے ضروری ہے طالبعلم/طالبہ کو 

قع ملتا ہے کسی ایک اختصاصی شعبے میں مہارت حاصل کرنے کا مو

 ،یکنالوجیٹجیسے رقص، آالت موسیقی، صوتی موسیقی، موسیقی کی 

12 13 



14 15       15                                                              15                                                                                     14                                           

 میں داخلہ لینے تھیٹر، تخلیقی ادب اور بصری فنون۔ اس پروگرام

کیلئے طلباء کو ایک آڈیشن دینا اور/یا اپنا پورٹ فولیو دینا ہوتا ہے۔ 

 طلباء

اس پروگرام میں منظور 

شدہ طلباء کو الزمی طور 

پرفارمنگ پر فائن و 

آرٹس کی کم از کم ایک 

جماعت میں داخلہ لینا ہے 

اور نویں سے بارہویں 

جماعت کے دوران 

جماعتوں کا تواتر مکمل 

کرنا ہے۔ اس پروگرام 

 میں داخل تمام طلباء 

ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کے کورسوں کی جامع فہرست سے انتخاب کر  

 سکتے ہیں۔ ٹرانسپورٹین کی محدود سہولت ہے۔
 

 
 

 برائے عالمی مطالعہ و زبانیںمرکز 
 

C. D. HYLTON ہائی سکول 
   

                 Hylton ہائی اسکول میں سینٹر برائے بین االقوای تعلیم 

 ( طلباء کو عالمی آگاہی پر توجہCISL) اور زبانیں                    

قع ایک جامع پروگرام آف سٹڈی کا مو مرکوز کرتے ہوئے                 

میں شرکت، ثقافتوں اور زبانوں، معلومات  CISLمکمل  فراہم کرتا ہے۔

اور رابطہ اور سماجی اور سیاسی سائنسز سے متعلقہ عالمی امور کی 

تفہیم بڑھاتا ہے۔ مزید برآں، عملی تجربہ جیسے طالبعلم/طالبہ کا تبادلہ، 

 اقوام تحدہ کا نمونہ، اور تعلیم کیلئے 

ہے۔   سفر کی معاونت کی جاتی

طلباء عالمی زبانوں یا سماجی 

اور سیاسی سائنسز میں کسی 

ایک مطالعہ پر توجہ مرکوز 

 کرنے کو چن سکتے ہیں۔

پروگرام میں  CISLاس مکمل 

 شامل ہونے کیلیئے، طلباء کو

عالمی زبان، انگریزی اور معاشرتی علوم کی جماعتوں میں داخلہ لینا 

پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔  پروگرام کے حصوں کے طور CISLہو گا جو 

CISL  ،طلباءAP  ،تاریخAP  ،ہیومن جغرافیہ اور کیپ سٹون کورس

AP  کمپیروٹو گورنمنٹ لیتے ہیں جس میں تحقیقی مقالہ کا حصہ شامل

کے بنیادی مضامین اور اختیاری مضامین کی  APہے۔ مزید برآں، وہ 

 جامع فہرست سے بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ ان کورسوں کی جانچ

 CISLپڑتال باہر والے کالج بورڈ کی جانب سے کی جاتی ہے۔ 

پروگرام کے اندر کسی انفرادی مطالعہ کے شعبے سے متعلق، براہ 

کوآرڈینیٹر سے رابطہ کیجیئے۔  CISLمہربانی مزید معلومات کیلیئے 

 ایکسپریس ٹرانسپورٹین کی محدود سہولت مہیا کی جاتی ہے۔

سینٹر برائے انفارمیشن 
 وجیٹیکنال

 
BATTLEFIELD ہائی سکول 

 FOREST PARK ہائی سکول 

نٹر برائے انفارمیشن ٹکنالوجی طلباء کو انفارمیشن یس

ٹکنالوجی کی وسیع رینج پڑھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے جو 

تین اہم موضوعات کا احاطہ کرتا ہے: ریاضی اور کپمیوٹر پروگرامنگ، 

پیشہ وارانہ اور عمومی  یٹ ورکنگ۔گرافکس و ملٹی میڈیا، اور ہارڈ ویئر ون

سرٹیفکیشن والے پروگراموں کی پیش کش کی جاتی ہے۔ ان سرٹیفیکیٹ 

پروگراموں میں کمپیوٹر گرافکس، ملٹی میڈیا، کمپیوٹر کی مرمت، کمپیوٹر 

پروگرامنگ، اور نیٹ ورکنگ شامل ہیں۔ طلباء کو ایڈوانسڈ گرافک، نیٹ 

یاری کیلیئے کم از کم دو سال ورک اور پروگرامنگ سرٹیفیکیشن کی ت

 کیلئے بڑے درجے کی کالسوں کی ضرورت ہے۔

 اس پروگرام میں شامل ہونے کیلیئے، 

 کی بنیادی  iTکم از کم ایک  طلباء کو

 کی ترتیب  جماعتوں iTجماعت اور  

 مکمل کرنا ہو گی۔ اس پروگرام میں

 داخل تمام طلباء ایڈوانسڈ پلیسمنٹ  

رست اور اختیاری کورسوں سے انتخاب کر کے وسیع مضامین کی فہ

 ے۔ن کی محدود سہولت مہیا کی جاتی ہشسکتے ہیں۔ ایکسپریس ٹرانسپورٹی
 
 

انٹرنیشنل بیکولوریٹ 
 پروگرام

 
GAR-FIELD ہائی سکول 

 STONEWALL JACKSON ہائی سکول 

              Gar-Field  ہائی اسکول اورStonewall Jackson ہائی 

 ( کی اجازتIBOسکول، انٹرنیشنل بیکولوریٹ آرگانائزیشن )                 

  پہلے اور دوسرے سے سخت تعلیمی پروگرام پیش کرتے ہیں۔              

 IBسال کے وہ طلباء جو ایڈوانسڈ کورس کے تواتر کی جماعتیں )پری 

ڈپلومہ پروگرام کالس( لیتے ہیں، انہیں تمام تعلیمی شعبوں میں تدریس 

( کے فریم ورک کےتحت پڑھایا اور IBMYPمڈل سال پروگرام ) کیلیئے

کورس میں داخل ہوتے  IBجانچا جاتا ہے۔ جونیئر اور سینئر طلباء جو 

کے اصولوں کے مطابق  IBOہیں جو بیرونی طور پر معتدل ہیں انہیں 

کالس میں تین طریقوں سے  IBجانچا جاتا ہے۔ جونیئرز اور سینئر  

 شرکت کر سکتے ہیں:



16 17  16 17 

 

 

 

 

پیشہ وارانہ اور تکنیکی 
 تعلیم

کیرئیر  IBڈپلومہ حاصل کر کے،  IBمکمل 

سے متعلق پروگرام مکمل کر کے یا دلچسپی 

مضمون میں انفرادی سرٹیفیکیٹ  IBکے 

 حاصل کر کے۔

 جیسا کہ طالبعلم/طالبہ کی شرکت کے مختلف

وجہ ڈپلومہ پر ت IB، مکمل ((IBDPڈپلوما پروگرام  لیول دستیاب ہیں، 

مرکوز کرتا ہے جہاں طلباء چھ مضامین میں اندرونی اور بیرونی امتحانات 

الفاظ پر  4000گھنٹے مکمل کرتے ہیں؛  150مکمل کرتے ہیں؛ تخلیقیت کے 

منبی توسیعی مضمون لکھتے ہیں؛ اور علم کے نظریے پر مبنی ایک سیمینار 

 کورس مکمل کرتے ہیں۔

IB پروگرام کیریئر کی بنیاد پر منبی (IBCP ہے جو )ویں 12ویں اور 11

جماعت کے طلباء کیلیئے ایک نیا جدید تدریسی فریم ورک ہے جس نے 
IB ساتھ یکجا ہوتا ہے، خاص طور کے اصولوں  کے وژن اور تعلیمی

پر ان طلباء کیلیئے تیار کیا گیا ہے جو کیرئیر کی بنیاد پر مبنی تدریس 
 میں مشغول ہونا چاہتے ہیں۔

 IBCP ے اور بین االقوامی سطح پر تسلیم کیئے گئےاعلی درج IB  ڈپلومہ

 IBCپروگرام اور ایک منظور شدہ کیریئر پر مبنی طالبعلم/طالبہ اور منفرد 

بنیادی کے ساتھ یکجا کرتا ہے۔ ایکسپریس ٹرانسپورٹیشن کی محدود سہولت مہیا 
  کی جاتی ہے۔

 
 بمقام پری گورنر سکول 

OSBOURN PARK 
OSBOURN PARK ائی سکولہ 

The Pre-Governor’s School بمقام 
 Osbourn Park (PGS@OP) 

 طالبعلم/طالبہ کے ساتھ تعلیمی 

ماحول کیلیئے ایک تیاری کا پروگرام ہے جو سائنس، 

( پر توجہ STEMٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی )

  مرکوز کرتا ہے۔ طلباء

بامعنی مطالعہ میں مشغول ہوں گے 

جو انہیں پوسٹ سیکنڈری کوششوں 

کیلیئے تیار کرنے کیلیئے ڈیزائن دیا 

گیا ہے۔ اگر وہ گیارہویں اور 

 Innovationبارہویں گریڈ میں 

Park  میںThe Governor’s 

School @ ( GS@IP میں جانا )

چاہتے ہیں تو ان کو تکنیکی تحریر 

 ے اور ر بناننویسی کی قابلیت کو بہت

The Governor’s School @ Innovation Park 

ات پوری کرنے کے مواقع ملیں گے۔ دیگر گریجوئیشن کی ضروری

اس پروگرام کے تمام طلباء ایڈوانس پلیسمنٹ کی وسیع فہرست 

سے بنیادی اور اختیاری کورس چن سکتے ہیں۔ ایکسپریس 

 ٹرانسپورٹیشن کی محدود سہولت مہیا کی جاتی ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]پیشہ وارانہ اور تکنیکی تعلیم[ CTEمیں  ہائی سکول 
اپنی عملی زندگی کے پیشے کا آغاز ساتھ  کے
 ئے۔یکیج

 

 

 دوہرا داخلہ

  سرٹیفکیشن

 الئسنس

 پروگرام کی تکمیل
 
 
 

 
 ہائی سکول

 
 
 

 
 تعلیمی بنیاد
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19 18 

 کیرئیر و ٹیکنیکل
ایجوکیشن  
  

 

پرنس ولیئم کاونٹی سخت نصاب فراہم کرنے کیلیئے کیرئیر و ٹیکنیکل 

( پروگرامز کی وسیع اقسام پیش کرتا ہے جو طلباء کو CTEایجوکیشن )

تعلیمی اور تکنیکی علم اور مہارتوں کے حصول، قیادتی مواقع اور حقیقی 

دنیا کے اعمال میں مصروف رکھتا ہے۔ طلباء کے پرانے علم کے ساتھ  

کے طریقہ کار میں سیاق و  CTEنئے علم اور مسائل کو جوڑا جاتا ہے، 

لیم دی جاتی ہے تاکہ طالبعلم علم حاصل کرنے کے سباق کے مطابق تع

دوران یہ جان سکیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ 

CTE  کے پہلے سے تیار طلباء اپنے پوسٹ سیکنڈری تجربہ کیلیئے

 چاہے یہ ان کے کام میں براہ راست ہو، اضافی تکنیکی تعلیم یا کالج۔

 
بائیو میڈیکل سائنس: پراجیکٹ لیڈ دا وے، زراعت، آٹو موٹو ٹیکنالوجی، 

، HVACالماریاں بنانا، سائبر سیکوریٹی، انجینرنگ: پراجیکٹ لیڈ دا وے, 

 رٹرانسفٹیلی ویژن پروڈکشن،اور ویلڈنگ جس سکول میں طالب علم  

ہونا چاہتے ہیں اس سکول میں منظوری کے بعد ان مضامین کی کالسوں 

سہولت دستیاب ہے۔ طلباء جن کا  کا تسلسل الزمی ہے۔ بس کی محدود

داخلہ عمارتی تعمیر کے پیشوں، کاسمٹالوجی، فنون پکوان،  ہیٹنگ، 

وینٹیلیشن، اے سی مرمت، اور عملی نرسنگ میں قبول کیا جاتا ہے وہ 

اپنے داخلہ والے سکول میں بنیادی مضامین کی کالسیں لیں گے اور انہیں 

CTE رفت کیلئے ٹرانسپورٹیشن  کی تعلیم دینے والے سکول میں آمد و

 فراہم کی جائے گی۔

 
کچھ کورسوں میں طلباء کو یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ ہائی سکول 

میں مکمل کردہ کورسوں، اختیاری مضمون کا تصدیقی کریڈٹ، ڈپلومہ 

پر تصدیقی مہر، اور الئسنس و صنعتی سرٹیفکیشن کے بدلے کالج کے 

 کریڈٹ حاصل کر سکیں

 
راموں سے متعلق مزید معلومات کیلئے طالبعلم/طالبہ یا والدین ان پروگ

 703.791.7297کو  Mr. Doug Wrightکے اضافی سواالت ہیں تو  

 پر ای میل کیجیئے۔ .wrightdr@pwcs.eduپر یا 

 زراعت 
 

BRENTSVILLE ڈسٹرکٹ ہائی سکول 
 

Brentsville یں زراعت کا پروگرام ایسا پروگرام ہے جو ایسا نصاب م

جہاں طلباء ابتدائی مالزمت ضروری علم، مہارتیں، عادات فراہم کرتا ہے 

 ہیں جیسے گرین ہاؤس شعبوں میں بہتری حاصل کرتے اور رویے اور

 کی پیداوار، لینڈ اور نرسری                                                

 گھاس کا  سکیپ ڈیزائن اور                                                

 شوونما میں قیادتی انتظام۔ طلباء                                                

 تدریس وصول کرتے ہیں اور                                                  

 کے ذریعے FFAان کو                                                   

 قیادت کے مواقع فراہم کرتے ہیں،                                                   

 زراعت کیلیئے کیرئیر و ٹیکنیکل                                                   

 لباء کی تنظیم۔ایجوکیشن ط                                                   

یہ چار سالہ تعلیمی پروگرام ہے۔ طالب علموں کیلئے دستیاب کورسوں میں 

اور کھیل کے   IIاور لینڈ سکیپینگ  Iباغبانی کی سائنس، لینڈ سکیپینگ 

میدان میں ٹرف گھاس پچھانے اور اس کی دیکھ بھال شامل ہیں۔ ایکسپریس 

 ٹرانسپورٹیشن کی محدود سہولت مہیا کی جاتی ہے۔
 
 

 آٹو موٹیو ٹیکنالوجی
 

C. D. HYLTON ہائی سکول 

 OSBOURN PARK ہائی سکول 

 آٹو موٹیو  ٹیکنالوجی دراصل نیشنل آٹو موٹیو

( کا تسلیم کردہ تعلیمی پروگرام ہے اور NATEFایجوکیشن فاونڈیشن )

 ASEاسکی تعلیم 

 یتے ہیں۔دسرٹیفائیڈ آٹو ٹیکنیشن 

 گریجوایٹس کو آٹو یہ پروگرام  

 کے امتحانات  وٹیو  سروسم

 کیلئے تیار کرتا ہے۔ آٹو موٹیو 

 ٹیکنالوجی پروگرام کا مشن  

 آٹو میٹو ٹیکنالوجی طالبعلم کو

 کے شعبے میں کامیاب آغاز 

ور/یا متعلقہ پیشہ وارانہ شعبے میں اکیلیئے ضروری علم، مہارتیں دالنے  

 اپنی تعلیم جاری رکھنے میں مدد دینا ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:wrightdr@pwcs.edu


20 21 
21                                                                                               20                                           

20 21 

ہ چار سالہ تعلیمی پروگرام ہے۔ براہ مہربانی مخصوص کورس کی ی

 معلومات کیلئے انفرادی سکولوں سے رابطہ کیجیئے۔

ہائی  Hyltonجب اس پروگرام میں داخلہ منظور ہو جاتا ہے تو  انہیں 

سکول میں منتقل کر دیا جاتا ہے بشرطیکہ کہ ان کا بنیادی داخلے واال 

, یا Forest Park, Freedom Gar-field, Potomacسکول،

Woodbridge کو  ہائی سکولز میں سے ہے۔ طلباءOsbourn Park 

کے پروگرام میں قبول کیا جاتا ہے بشرطیکہ ان بنیادی داخلہ واال 

, یا  Battlefield, Brentsville, Colgan, Patriotسکول 

Stonewall Jackson  ہے۔ ایکسپریس ٹرانسپورٹیشن کی محدود

 کی جاتی ہے۔سہولت مہیا 
 

 
 

 بائیو میڈیکل سائنس:
 پراجیکٹ لیڈ دی وے 

 
OSBOURN PARK ہائی سکول 

 

سخت محنت طلب اور متعلقہ چار کورس اور پراجیکٹ لیڈ دا وے 

(PLTW و بائیو میڈیکل سائنس کے مضامین کے تسلسل میں طالب )

ماہرین کے کردار کی تحقیق کرتے اور  وہ انسانوں علم بائیو میڈیکل 

عالج کی ادویات، نفسیات، جینیات، مائیکرو بائیولوجی اور پبلک  کے

ہیلتھ کے علمی نظریوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حقیقی دنیا میں کے 

 تناظر میں طالب علم

جھوٹ موٹ کے فوت شدہ 

فرد  کی موت کی تحقیقی 

سرگرمیوں میں حصہ 

لیتے ہیں۔ وہ ایک ٹیم کی 

صورت میں دور حاضر 

ت اور مستقبل کے صح

کے شدید مسائل کو 

 سمجھنے اور 

ان کا حل نکالنے کیلئے انسانی جسم کی اندرونی ساخت اور انکے باہمی 

ربط کا جائزہ لیتے اور بیماریوں کی روک تھام، تشخیص اور عالج کی 

جستجو کرتے ہیں۔ ایکسپریس ٹرانسپورٹیشن کی محدود سہولت مہیا کی 

 جاتی ہے۔

 الماریاں بنانے کا ہنر 
 

C. D. HYLTON ہائی سکول 
 

طلباء ورکشاپ اور آالت کی حفاظت اور مہارتوں کا 

اطالق سیکھتے ہیں جب وہ بلیو پرنٹس کو پڑھنا 

سیکھتے، مواد کا تخمینہ اور انتخاب کرتے؛ سٹاک 

 کو کاٹتے

شکل دیتے؛ اشیا  جوڑنا، باندھنا 

اور اجزاء نصب کرتے اور سطح 

کو ہموار کرتے ہیں۔ الماریاں 

ے میں سیکھی گئی تکنیکیں، بنان

مسائل حل کرنا، قیادت اور تخلیقی 

مہارتوں کو تعمیراتی کاموں اور 

 پیشوں سے 

 باالتر صنعتوں میں الگو کیا جا سکتا ہے

اور طلباء کو زندگی بھر سیکھنے اور کامیابی کیلئے تیار کر سکتے 

یکل ویں گریڈ میں ٹیکن9ہیں۔ یہ چار سالہ تعلیمی پروگرام ہے۔ طلباء 

ویں گریڈ میں 11ویں گریڈ میں تعمیراتی ٹیکنالوجی؛ 10ڈرائنگ؛ 

لیتے ہیں۔  IIویں گریڈ میں کیبیٹ میکنگ  12، اور  Iکیبنیٹ میکنگ 

 ایکسپریس ٹرانسپورٹیشن کی محدود سہولت مہیا کی جاتی ہے۔
 
 

 سائیبر سیکوریٹی
 

POTOMAC ہائی سکول 
 

یقے دونوں حاصل کریں طلباء درج ذیل شعبہ جات میں اصول اور طر

اور آالت، انٹیلیجنٹ  گے: اہم بنیادی ڈھانچے کی سیکورٹی کے نظام

 کمپیوٹنگ اور آالت کنٹرول، سسٹم سیکوریٹی، بزنس انفارمیشن ٹیکنالوجی 

 نیٹ ورک سیکوریٹی سسٹم و                                               

 انڈسٹری/ یوٹیلیٹی ٹیکنیکس،                                              

 انڈسٹریل کنٹرول سسٹمز نیٹ                                               

 اور ڈیوائس سیکوریٹی؛ ورک                                              

 سسٹم سیکوریٹی؛ اور خالقی حدود                                             

 کے مطابق ہیکنگ کا کردار اور                                              

ٹولز۔ یہ چار سالہ تعلیمی پروگرام                                              

اختیاری مضمون جیسے انفارمیشن  ITویں گریڈ میں ایک  9ہے۔ طلباء 

گریڈ میں پروگرامنگ؛ ویں  10ٹیکنالوجی  کے بنیادی نظریات لیں گے؛ 

ویں  12؛  Iویں گریڈ میں کمپیوٹر سسٹمز ٹیکنالوجی/ سائیبر سیکوریٹی 11

/ سائیبر سیکوریٹی اور فرانزک  IIگریڈ میں کمپیوٹر سسٹمز ٹیکنالوجی 

 لین گے۔ ٹرانسپورٹیشن کی سہولت محدود ہے۔
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ہیٹنگ، وینٹیلیشن، اور ایئر کنڈیشنگ 
(HVAC) 

 

 نٹی کالجناردرن ورجینیا کمیو
 ٹرانسفر پروگرام منفردپروگرام/دوہرا داخلہ/ 

 

ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج  اور 

PWCS  ،نے ہیٹنگ، وینٹی لیشن

( کے HVACو ایئر کنڈیشنگ )

 کورس میں دوہرے داخلہ 

کیلئے باہمی اشتراک عمل کیا ہے۔ یہ 

 HVACدو سالہ پروگرام طلباء کو 

کالج  15میں سرٹیفکیٹ کیلیئے 

 8ڈٹ )پہلے سال میں کری

کریڈٹ(  7کریڈٹ؛دوسرے سال میں 

کرنے کے قابل  کے ساتھ گریجوایٹ

  کرتا ہے۔ طلباء

میں  Woodbridgeروزانہ پیر سے جمعہ دو گھنٹوں کیلئے 

NVCC  کے کیمپس میں کالج کورس کی کالسیں لیتے ہیں، جبکہ

طالب علم اپنا باقی وقت اپنے سکولوں میں ہائی سکول کی تعلیم 

 HVACکمل کرنے کی شرط پوری کرنے میں صرف کرتےہیں۔ م

 2کا کورس لینے کے بدلے طلباء کو  ہر سال ہائی سکول کے 

کریڈٹ ملتے ہیں۔ ایکسپریس ٹرانسپورٹیشن کی محدود سہولت مہیا 

 کی جاتی ہے۔
 

 ٹی وی پروڈکشن
 

C. D. HYLTON ہائی سکول 
 

ائی سکول میں ہ Hyltonتمام طلباء کیلیئے دستیاب ہے اور صرف 

پڑھایا جاتا ہے، ٹی وی پروڈکشن پروگرام طلباء کو ٹی وی کمیرے 

چالنا، آڈیو سامان اور ویڈیو سوئچنگ اور آالت کو چالنا، ریکاڈر 

ٹی وی پروڈکشن چار سالہ  سکھاتا ہے۔ کے طور پر اور ایڈیٹر

تعلیمی پروگرام ہےجس کا آغاز وڈیو اور میڈیا ٹیکنالوجی کی تعلیم 

 ویں گریڈ میں شروع ہوتا ہے۔ 9ھ کے سات

دس  Iٹیلی ویژن پروڈکشن 

ویں گریڈ میں اور ٹیلی 

 II 11thویژن پروڈکشن 

ویں گریڈ میں لیا جاتا 

 IIIٹی وی پروڈکشن  ہے۔

ایک عملی کورس ہے جو 

بلند درجے کی نشریات کی 

تیاری کے عملی آالت سے 

 روشناس کراتا ہے۔

ل کی تعلیم کے بعد عملی زندگی میں کامیابی اس پروگرام سے طالب علموں کو سکو

کیلئے تیار کیا جاتا ہے۔ اس شعبہ میں دلچسپی رکھنے والے طلباء ہائی سکول کی 

 تعلیم کے بعد یونیورسٹی یا سپیشالئزڈ ٹیکنیکل سکول کی تعلیم مکمل کرتے ہیں۔

پروگرام کے دوران، طلباء پروگرام کی پروپوزل، سکرپٹ،اور سٹوری بورڈ 

ستعمال کرتے ہوئے پیشہ وارانہ پروڈکشن تیار کرتے ہیں۔ طالب علم کی کو ا

قیادت اور آزادی پر پورے پروگرام کے دوران زور دیا جاتا ہے۔ ایکسپریس 

 ٹرانسپورٹیشن کی محدود سہولت مہیا کی جاتی ہے۔
 

 
 

 ویلڈنگ
 

POTOMAC ہائی سکول 
 

ئی سکول میں پڑھایا ہا Potomacیہ پروگرام تمام طلباء کیلئے ہے اور صرف 

جاتا ہے، ویلڈنگ کے طلباء گیس اور /یا ویلڈنگ کے عمل .کا تجربہ کرتے 

ہیں  اور ڈایا گراف، بلیو پرنٹ، یا تحریری ہدایات کے مطابق میٹل کی تراش 

 Potomacخراش کرتے ہیں  

ہائی سکول یہ پروگرام چار سال کا ہے  

جس کے بعض کورسوں دو حصوں پر 

 بعض کورس ی جاتی ہے۔مشتمل تدریس د

دوہرے داخلے کے کریڈٹ کیلئے ناردرن 

ورجینیا کمیونٹی کالج کے ذریعے دستیاب 

 ہیں۔

 طلباء اپنے پہلے سال میں ٹیکنالوجی                                       

 ایجوکیشن کے اختیاری مضمون جیسے                                       

 ویں گریڈ میں 10ٹیکنیکل ڈرائنگ لیتے ہیں۔                                        

ویں گریڈ میں وہ  11لیتے ہیں۔  Iوہ ویلڈنگ                                        

لیتے ہیں۔ ایکسپریس  IIIویں گریڈ میں وہ ویلڈنگ  12اور  IIویلڈنگ 

 ٹرانسپورٹیشن کی محدود سہولت مہیا کی جاتی ہے۔
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 نوٹس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ٹرانسپورٹ کی سہولت کیلئے درخواست کی حتمی 

 ہے۔ مارچ 15تاریخ 
 

ٹرانسپورٹ پروگرام والے طلباء اپنی بنیادی کالسوں کیلئے  اپنے داخلہ والے 

پروگرام والی کالسوں کیلیئے بس  CTEاور وہاں سے اپنے  سکول جائیں گے

 لیں گے۔

 

 

 

 زٹرانسپورٹ پروگرام
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 عمارت سازی کے ہنر
 

PATRIOT سکول ہائی 
 

عمارتوں کی تعمیر دو سالہ پروگرام ہے جس کا آغاز گیارہویں گریڈ 

عمارتوں کو کھڑا کرنے، نصب  سے ہوتا ہے۔ یہ پروگرام طلباء کو

 کے ساتھ ساتھ دیگر اورمرمت کرنے برقرار رکھنے کرنے، 

 ے دھات،مواد جیس                                                

 لکڑی، پتھر، اینٹ،                                                

 کنکریٹ اور  گالس،                                                 

 مالمرکب مادے کا استع                                                 

 بنانے کرتے ہوئے ڈھانچے                               

 پہلے سال، کیلیئے تیار کرتا ہے۔                               

چنائی،  گیارہویں گریڈ میں طلباء                                                 

نے پر ھبجلی اور پلمنگ کے شعبوں میں بنیادی حفاظتی مہارتوں کو سیک

توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ دوسرے سال میں، بارہویں گریڈ کے طلباء ان 

صنعتوں میں بنیادی حفاظتی مہارتوں کو برقرار رکھتے ہوئے ان پر 

 بہترین مہارت حاصل کرنے کیلیئے آگے بڑھتے ہیں۔
 

  بناؤ سنگھار
 

STONEWALL JACKSON  ہائی سکول

WOODBRIDGE ہائی سکول 

ری مہارتوں اور علم کو بہتر بنانے کیلیئے ڈیزائن کیا گیا یہ پروگرام ان ضرو

ہے جو ورجینیا بورڈ آف رجسٹرڈ پروفیشنلز ہیئر ڈریسرز کے امتحان کو پاس 

کرنے کیلئے چاہیئے۔ گریجوئیٹس سے ریاست کا امتحان لینے کی توقع کی 

 جاتی ہے۔ جو طلباء یہ پروگرام کامیابی سے مکمل کرتے ہیں اور اپنا الئسنس

کا امتحان پاس کر لیتے ہیں ان کے پاس وہ ضروری علم اور مہارتیں ہوتی ہیں 

جو ابتدائی درجے کی درج ذیل نوکریوں کیلیئے ضروری ہیں: ناخنوں کی 

حفاظت کا ماہر، سیلون کا استقبالیہ، شیمپو ٹیکنیشن اور الئسنس شدہ 

رہویں غاز گیاکاسمٹالوجی دو سالہ تعلیمی پروگرام ہے جس کا آ کاسمیٹالوجسٹ۔

 گریڈ سے ہوتا ہے۔ طلباء پروگرام کی بنیادی کالسیں

 اپنے سکول میں لیں گے اور انہیں 

 Stonewall Jackson ہائی سکول 

 کے مرکز برائے فنون پکوان میں 

 جانے کیلیئے ٹراسپورٹ دی جائے 

 ,Hyltonگی بشرطیکہ وہ  

 Brentsville،,Battlefield, 

 Osbourn Park  یا ،Patriot ہائی 

طلباء اپنی بنیادی کالسیں اپنے ہی سکول میں  سکول کے طالب علم ہیں۔ 

ہائی سکول  Woodbridgeلیں گے اور انہیں کاسمٹالوجی سنٹر  بمقام 

 ,Colganمیں جانے کیلئے بس کی سہولت دی جائے گی بشرطیکہ وہ 

Forest Park, Freedom, Gar-Field یا ,Potomac high  ہائی

 داخل ہیں۔سکولوں میں 

 پکوان کے فنون
 

 

PATRIOT ہائی سکول 

 POTOMAC ہائی سکول 

پکوان کے فنون دو سالہ تعلیمی پروگرام ہے جس کا آغاز گیارہویں گریڈ سے ہوتا 

ہے۔  پکوان کے فنون کی تعلیمی پروگرام میں  طالب علم کھانے پکانے کی عملی 

کھانے کے  اداروں اور تربیت، اور اس کے پیش کاری کا فن سیکھتے ہیں  جو 

کھانے سے متعلقہ صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔ طلباء کھانے کی خدمات کی 

پیسٹری باورچی، بیکر/صنعت میں پیشوں کیلیئے تیاری کرتے ہیں جیسے شیف/

شیف اور مہمان نواز کے طور پر کام کرنا شامل ہے۔ دو سالہ پروگرام کے 

انے کی اشیاء کی منصوبہ بندی دوران، طلباء کو کھانے پیش کرنے اور کھ

کرنے، منتخب کرنے، محفوظ کرنے، خریدنے اور تیار کرنے کے مواقع 

 دیئے جاتے ہیں؛ 

بنیادی غذائیت، صفائی اور 

 کھانے کی حفاظت؛ 

کمرشل سامان کو استمعال اور 

خیال رکھنا سکھایا جاتا ہے؛ اور 

تنظیمی کھانے کے اداروں کو 

ان چالنے کی مشق کی جاتی ہے۔ 

اوصاف کو نکھارنے کے ساتھ 

 ساتھ،

طلباء کو کھانا پیش کرنے کے آداب اور ڈائنگ روم کے انتظامات کرنے کا 

بھی موقع ملتا ہے۔ طلباء کو اس پروگرام کے دوران، کمیونٹی میں اور مقامی 

کاروباری مالکان کے ساتھ مختلف کھانے کی تنظیموں کے ساتھ کام کرنے کا 

 ہے۔ حقیقی موقع دیا جاتا

طالب علم پروگرام کی بنیادی کالسیں اپنے سکول میں لیں گے اور انہیں 

Patriot  ہائی سکول کے مرکز برائے فنون پکوان میں جانے کی

 ,Battlefield , Hyltonسپورٹ دی جاتی ہے بشرطیکہ وہ نٹرا

Brentsville  یا,Osbourn Park  یاStonewall Jackson  ہائی سکول کے

 طالب علم ہیں۔

پروگرام کی بنیادی کالسیں اپنے سکول میں لیں گے اور انہیں  طلباء

Potomac  ہائی سکول کے مرکز برائے فنون پکوان میں جانے کی

،Colganسپورٹ دی جاتی ہے بشرطیکہ وہ نٹرا Forest Park, 

Freedom،  Gar-Field   یاWoodbridge  ہیں۔ طلباءہائی سکول کے 
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 عملی نرسنگ
 

 

 OSBOURN PARK ہائی سکول 
 

عملی نرسنگ کا نصاب 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 وارانی اہلیت کی بنیاد 

 اس صنعت میں صنعت کی مطلوبہ اہلیت، سرٹیفکیشن، اور الئسنس ہے۔

 تمام طلباء کیلیئے کورسز

  دستیاب ہیں اور 

Osbourn Park ہائی 

 سکول، مقامی ہسپتالوں 

اسسٹڈ لوینگ 

فیسیلیٹیز اور نرسنگ 

ہومز میں پڑھائے 

 جاتے ہیں۔

 عملی نرسنگ کا

ماہ کا تعلیمی پروگرام ہے جس کا آغاز ہائی سکول کے  18پروگرام  

س طلباء سے فیسینئر سال سے ہوتا ہے۔ پروگرام کے دوسرے سال میں 

لی جاتی ہے۔ عملی نرسنگ میں داخلے کیلئے درخواست بھرنا الزمی 

ہے اور ہو سکتا ہے کہ داخلے کیلئے  انٹرویو اور ٹیسٹ لیا جائے۔ 

پروگرام میں داخلے والے سال سے پہلے رجسٹریشن کا عمل مکمل 

کرنا الزمی ہے۔ ہائی سکول کے طالب علموں کیلئے ایکسپریس 

فراہم کی جاتی ہے۔ ہائی سکول کے طلباء کو ان کے ٹرانسپورٹیشن 

 سکول سے پروگرام والی جگہ پر بسوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طالبعلم/طالبہ کے اپنے 

 سکول میں مواقع
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جونیئر ریزرو 
آفیسر ٹرینگ 

 کارپز
 

 عمومی معلومات

لباء ے نویں گریڈ کے طپرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز، ہائی سکول ک

( کی JROTCکیلئے پروگرام برائے جونیئر ریزرو آفیسر ٹرینگ کور )

پیش کش فوج، نیوی، ایئر فورس، اور میرینز جانے کیلئے کرتے ہیں۔ 

جو طالب علم اس پروگرام میں داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ الزمی طور 

JROTC پروگرام پیش کرنے والے سکولوں کے عالقے میں رہائش 

پذیر ہوں یا انہیں تفویض کردہ سکول کی حدود کے رہائشی ہوں۔ طلباء 

پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ نویں گریڈ میں اس پروگرام میں داخل ہوں 

تاکہ وہ اس چار سالہ پروگرام سے مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ اس 

پروگرام کی پیشکش کرنے والے سکولوں اور معلوماتی پری زینٹیشنوں 

 ان داخلہ درخواستیں دستیاب ہیںکے دور

 
JROTC  کے نمائندے ہر سال موسم بہار میں مڈل سکولوں کے طلباء کیلئے معلوماتی

سیشن کا اہتمام کریں گے۔ مزید معلومات کیلئے فہرست میں شامل سکولوں سے رابطہ 

 کیلجئے۔

 

 پروگرام کی تشریح

سر ٹرینگ ( جونیئر ریزرو آفیPWCSپرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز) 

( کا پروگرام نویں گریڈ میں پیش کرتے ہیں۔ تمام تعلیمی JROTCکور )

پروگراموں کو کچھ اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ طلباء میں قائدانہ اہلیت، 

 ذمہ دار شہری  اور تنظیمی اوصاف پیدا ہوں۔

 
کورس کی تدریس کالس روم کی تدریس اور عملی تربیت کی بنیاد 

کہ قیادتی تعلیم اور نشوونما پر زور دیا جائے۔ پر رکھی گئی ہے تا

قیادت کی تدریس کا بنیادی محور صحت، جسمانی چستی، مشق اور 

تقریبات اور فوجی تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے اور ان کی تعلیم ایسے 

 JROTCدی جاتی ہے کہ اس سے قیادت کے اوصاف پیدا ہوں۔ 

 کے طلباء

ی ہوتے ہیں: ٹیم ک شغولمتسلسل کے ساتھ ان سرگرمیوں میں 

صورت میں ورزش، ائیر رائفل کے مقابلہ، کمیونٹی کی 

خدمت، کلر گارڈ، اکیڈیمک ٹیم، سخت تربیتی کیمپنگ، اور 

 تیاری کے سیشن۔

 درخواست دینے کا طریقۂ کار

میں داخلہ درخواست دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ   JROTCجو طلباء 

واست مکمل کریں گے۔ داخلہ اپنے عالقے کے سکول میں داخلہ درخ

 درخواست تمام سکولوں میں دستیاب ہے۔

 
سے پہلے رہائش پذیر طلباء کی حتمی درخواستیں  1پرنس ولیئم کاونٹی جنوری 

 ہر تعلیمی سال کے مارچ کے اختتام تک جمع ہو جانی چاہئیں۔

 
روگرام میں داخلہ درخواست دینے کا خواہشمند ہے اور یہ پ JROTCاگر طالبعلم/طالبہ 

پروگرام کیلئے  JROTCانکے اپنے سکول میں دستیاب ہے تو الزمی ہے کہ وہ  

میں  JROTCدرخواست اپنے ہی سکول میں دیں، ان طالبعلم/طالبہ کو  کسی اور جگہ پر 

 داخلہ کیلئے ٹرانسفر کی سہولت نہیں ہو گی۔

 
Brentsville District  ہائی سکول میں زیر تعلیم طالب علم  جوJROTC 

پروگرام میں داخلہ کے خواہشمند ہیں وہ داخلہ کی درخواست برائے 

AFJROTC  پروگرامStonewall Jackson  ہائی سکول میں دیں۔Patriot 

 JROTCہائی سکول میں زیر تعلیم طالب علموں کیلئے الزمی  ہے کہ 

ہائی  Battlefieldیا  Stonewall Jacksonپروگرام میں داخلے کیلئے 

ی انکی رہائش سے نزدیک ہے، میں داخلہ کی درخواست سکول ، جو بھ

پروگرام میں  JROTCہائی سکول میں زیر تعلیم طلباء جو  Colganدیں 

پروگرام  JROTCداخلہ کے خواہشمند ہیں وہ داخلہ کی درخواست برائے 

Osbourn Park ہائی سکول میں دیں۔ 

 
ورجینیا ہائی سکول لیگ میں شامل 

 ہونے کی اہلیت

 طلباء والے جانے میں یڈگر نویں

  جو طلباءJROTC  پروگرام میں داخلہ لیتے
کی سپانسر سرگرمیوں میں  VHSLہیں وہ 

 حصہ لینے کے اہل ہیں۔
 

 طلباء والے جانے میں گریڈ گیارپویں اور دسویں

پروگرام میں تبادلہ کی درخواست دی ہے وہ  JROTCطلباء جنہوں نے 

VHSL  دنوں کیلئے شرکت نہیں کر  365کی سپانسر کردہ سرگرمیوں میں

کے مطابق  28a-7-1کی ریگولیشن  VHSLسکتے اال یہ کہ انکے پتے میں 

 PWCSرہائشی پتے میں تبدیلی آجائے۔ مزید معلومات کیلیئے براہ مہربانی 

 مالحظہ کیجیئے۔ 2-721کا ریگولیشن 
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سکول بورڈ
Mr. Ryan Sawyers 

 چیئرمین 
Mrs. Lillie G. Jessie 

 ضلع Occoquanرمین، وائس چیئ
 

Mr. William J. Deutsch 
Coles ضلع 

Ms. Diane L. Raulston 
Neabsco ضلع 

Mrs. Alyson A. Satterwhite 
Gainesville ضلع 

Mr. Gil Trenum 
Brentsville ضلع 

Mr Justin David Wilk 
Potomac ضلع 

Ms. Loree Y. Williams 
Woodbridge ضلع 

سپرنٹنڈنٹ برائے سکولز
Dr. Steven L. Walts 

سپرنٹنڈنٹ کا عملہ
Ms. Rae E. Darlington 

 ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ
 

Mr. William G. Bixby 
ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ برائے  

 مڈل سکولز
 

Mr. David S. Cline 
ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ برائے  

 فنانس و سپورٹ سروسز
 

Mr. R. Todd Erickson 
ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ برائے 

 زی ایلیمنٹری سکولزمرک
 

Mr. Craig Gfeller 
   برائے سپرنٹنڈنٹ ایٹ ایسوسی

 اسکولزی ایلیمنٹرمشرقی 

Mrs. Rita Everett Goss 
ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ برائے 
 سٹوڈنٹ لرننگ و اکاونٹیبیلٹی

 
Mrs. Jarcelynn M. Hart 

ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ برائے  
 مفربی ایلیمنٹری سکولز

 
Mr. Keith A. Imon 

ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ برائے  
 سزکنالوجی سرویکمیونیکیشن و ٹ

 
Mr. Keith J. Johnson 

ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ برائے 
 ہیومن ریسورس

 
Mr. Michael Mulgrew  

ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ برائے 
 ہائی سکولز

 

 

 

 ںاور سرگرمیوں رامویا اپنے تعلیمی پروگں مالزمت می  PWCS) (پرنس ولیم کاؤنٹی پبلک اسکولز

، عمر، طبی کیفیاتقہ یا متعل، جنس، حمل، پچے کی پیدائش قومی نسب، مذہب، رنگ، نسلں می

ک نہیں سلوی کی بنیاد پر اہل افراد سے امتیازی سابق جنگی فوجی حیثیت یا معذور، ازدواجی حیثیت

رسائی فراہم کرتے ں تک یکساں کے گروپوں اور دیگر نامزد نوجوانوبوائے سکاؤٹ   PWCSکرتے۔ 

کے متعلق شکایات کی تحقیقات مندرجہ  IXاور ٹائٹل  504ں ۔ غیر امتیازی پالیسیوں، بشمول سیکشن ہی

 :کریں گے( افراد)ذیل فرد 

 ایسوسی ایٹ سپرنڻنڈنٹ برائے ہيومن ریسورسز

Prince William County Public Schools, P.O. Box 389, Manassas, VA 
PRINCE WILLIAM CONTY PUBLIC SCHOOLS IS RECOGNIZED FOR EXCELLENCE IN 

COMMUNICATIONS BY THE NATIONAL SCHOOL PUBLIC RELATIONS   

ASSOCIATION 

 

      
  


