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فارغ التحصیل ہونے کے اضافی طریقے فوری حوالہ کتابچہ
آپ کے اختیارات:
اپنے اسکول میں موجود رہیں۔ آپ کی عمر اور اسکول کی ہسٹری )کریڈٹ جمع اور ریجینٹس امتحانات) پر منحصر ہے – اپنے ہوم
اسکول میں رہنا یا واپس لوٹنا – آپ کا ہوم اسکول آپ کے لئے بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔
اسکول یا پروگرام میں اندراج کرائیں جو آپ کو فارغ التحصیل ہونے کے راستے پر واپس النے میں مدد کر سکتا ہے۔ اگر موجودہ
اسکول میں رہنا بہترین آپشن نہیں ہے ،تو اس ڈائریکٹری میں موجود اسکول اور پروگرام آپ کے لئے صحیح ہو سکتے ہیں۔ ان میں
چھوٹی کالسز ،ذاتی بنایا سیکھنے کے ماحول اور کالجوں اور کیریئرز کے کنکشن شامل ہیں۔
اس ڈائریکٹری میں اسکولوں اور پروگراموں کے لئے عمومی داخلہ کے معیار درج ذیل ہیں:
منتقلی اسکول

عمر ( 16-21مختلف بلحاظ اسکول)
ایک سال ہائی اسکول الزما ً مکمل کیا ہو
داخلے کے لئے درکار کریڈٹس کی تعداد
اسکول کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے لیکن
اتنی کم ہو سکتی ہے جتنی  0کریڈٹس
کل وقت ،ڈے اسکول
ایک ہائی اسکول ڈپلومہ حاصل کریں

ینگ اڈلٹ بورو سینٹرز )(YABCS

عمر17.5-21
اپنے ہائی اسکول کے پانچویں سال
میں ہوں
کم سے کم 17 ،کریڈٹس حاصل کریں
جز وقتی دوپہر/شام کے پروگرام
ایک ہائی اسکول ڈپلومہ حاصل کریں

High School Equivalency
Programs

عمر18-21
ایک کل وقتی یا جزوی وقتی پروگرام
میں شرکت کریں
ایک ہائی اسکول مساویانہ ڈپلومہ حاصل
کریں (جسے پہلے بطور ® GEDجانا
جاتا ہے)

کام کرنے کے لیے سیکھنا
کام کرنے کے لئے سیکھنے ) (LTWاقدام کے ذریعے بہت سے منتقلی کے اسکول اور نوجوان بالغ بورو مراکز کی مدد کی جاتی ہے۔
LTWطلباء کو رکاوٹوں پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے جو ایک ہائی اسکول ڈپلومہ کی طرف ان کی پیش رفت کو روکتی ہیں اور فارغ
التحصیل ہونے کے بعد ان کو فائدہ مند روزگار اور تعلیمی تجربات کی طرف جاتا ہے۔  LTWعمیق مالزمت کے لئے تیاری اور کیرئیر
دریافت کی سرگرمیاں پیش کرتا ہے جنہیں منتخب منتقلی اسکولوں اور نوعمر بالغ بورو مراکز ) (YABCsکے تعلیمی اجزاء کو بڑھانے
کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔  LTWکے حامل اسکول اور پروگرام میں ایک ادا شدہ انٹرن شپ شامل ہے۔

فارغ التحصیل ہونے کے لئے مراحل:
qآپ کے فارغ التحصیل ہونے کرنے میں مدد کے لئے اضافی اسکولوں اور پروگراموں کے بارے میں جاننے کے سلسلے میں اس
ڈائریکٹری کا جائزہ لیں۔

q

اپنے خاندان اور مشیران کو آپ کے لئے صحیح اسکول یا پروگرام کا انتخاب کرنے میں مدد کے لئے کہیں۔

q

آپ کے اندراج میں مدد کے لئے ریفرل سینٹر ،منتقلی اسکول ،یا  YABCکے نمائندے سے بات چیت کریں۔

qاپنے مشیر یا ریفرل سینٹر کونسلر سے دیگر معاونت کے بارے میں پوچھیں جس کی آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے ،جیسا کہ مالزمت
یا بچے کی نگہداشت۔

q

مالحظہ کریں http://tinyurl.com/going4me

ڈائریکٹری کے لئے اضافی راستے:
ہائی اسکول ڈپلومہ اور مساویانہ پروگرامز
2017-18

یہ نیویارک سٹی ڈیپارٹمنٹ کی پالیسی ہے کہ وہ حقیقی یا سمجھی جانیوالی نسل ،رنگ ،مذہب ،مذہب ،قوم ،قومی اصلیت ،غير ملکی ہونے کی حالت ،شہریت کی
حیثیت ،معذوری ،وزن ،صنف (جنس) کے بغیر سب ک لئے مساویانہ تعلیی مواقع فراہم کرے ،یا جنسی ہراسگی یا انتقام سمیت ،ان میں سے کسی وجوہات کی بنیاد
پر ہراسگی سے پاک ماحول کو برقرار رکھے۔ موزوں قوانین کی تعمیل کے بارے میں استفسارات یہاں بھجوائے جا سکتے ہیںDirector, Office of Equal :
Opportunity, 65 Court Street, Room 1102, Brooklyn, New York 11201, Telephone 718-935-3320.

Translated versions of this Directory will be available at:
https://tinyurl.com/going4me
.2017 خري ف ف ي اإلل ك ترون ي موق ع نا ع لى ال دل يل من م ترجمة ن سخ س ت توف ر

এই ডিরেক্টডেে অনূডিত সংস্কেণ ২০১৪ সারেে শেত ঋতু রত অনোইরন পাওয়া যারে।
本指南的中文譯本截至 2017 年秋季將登載在以下網站上。

Des versions traduites de cet Annuaie serontdisponibles sur notre site internet courant de
l’automne 2017.
Tradiksyon Anyè sa a ap disponib an kreyòl sou sit wèb nou an pou otòn 2017 la.
본 안내서의 번역본은 2017 년 겨울에 아래 웹사이트에 게재될 예정입니다.

Русский перевод справочника будет размещён на нашем вебсайте осенью 2017 г.
La versión traducida de este Directorio estará disponible en nuestra página web a partir
del otoño del 2017.
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ایک زیادہ صاف اور صحت افزوں نیویارک شہر کی تشکیل میں مدد کرنے کی کوشش میں حصہ دار بننے کے لیے برائے مہربانی اپنے ساتھ گھر پر اس
ڈائریکٹری کی صرف ایک نقل لے کر جائیں۔ درج ذیل پر ہمیں آن الئن تالش کریں  https://tinyurl.com/going4me۔

کیا ایک ہائی اسکول ڈپلومہ کی ضرورت ہے؟

اگر آپ کی عمر  15-21سال ہے اور کریڈٹس میں پیچھے رہ گئے ہیں ،تو بھی گریجویٹ کرنے میں بہت دیر نہیں ہوئی ہے۔ نیویارک شہر میں کئی اسکول
اور پروگرام ہیں جو آپ کو فارغ التحصیل ہونے کے راستے پر واپس آنے اور آپ کو ہائی اسکول سے باہر کی زندگی کے لئے تیار کرنے میں مدد کرتے
ہیں ،چاہے آپ کا اگال قدم کالج ،کام ،اور/یا تربیتی پروگرام ہو۔
اگر آپ اپنے موجودہ ہائی اسکول میں قیام کرنا آپ کے لئے مزید بہترین انتخاب نہ ہو تو پھر آپ ہائی اسکول ڈپلومہ یا ہائی اسکول مساویانہ ڈپلومہ
حاصل کرنے کے لئے اضافی اختیارات تالش کرنے کی خاطر اس ڈائریکٹری کو استعمال کریں تاکہ آپ کالج میں اپنا راستہ اور ایک کیرئیر راستہ تالش کر
سکیں۔ ذیل پر مزید جانیںhttps://tinyurl.com/going4me :۔

گریجویٹ ڈائریکٹری کے لئے اضافی طریقے استعمال کرنا

بورو کی جانب سے اسکول اور پروگراموں کو حروف تہجی کے حساب سے درج کیا گیا ہے۔ ہر بورو کے سیکشن کو صفحے کے سب سے اوپر رنگ
کے اشارے کے ساتھ نشان زد کیا گیا ہے۔ نوٹ :اس ڈائریکٹری میں درج کردہ معلومات اشاعت کے وقت درست ہے لیکن تبدیلی کے تابع ہو سکتا ہے۔
قطعی تازہ ترین معلومات کے لئے براہ راست اسکول یا پروگرام سے رابطہ کریں۔

مقام

ہر بورو سیکشن اس بورو میں ہر اسکول کے مقام کو نشان زد کرتے ہوئے ایک نقشہ شروع کرتا ہے۔ آپ میٹروپولیٹن ٹوانسپورٹ اتھارٹی )(MTA
کی ویب سائٹ پر سب وے یا بس کے ذریعہ اپنے گھر سے ایک اسکول کا بہترین راستہ تالش کر سکتے ہیں۔  www.mta.infoیا بذریعہ
www.hopstop.com۔

اسکول کا نام

ہر بورو سیکشن کی خصوصیت ہر نقشے کی عقبی جانب ایک فہرست ہونا ہے۔ ایک بورو کے اندر اسکول کا اندارج بلحاظ حروف تہجی ہوتا ہے ،اس کے
ساتھ جوابی صفحہ نمبر ہوتا ہے۔ اس ڈائریکٹری کے صفحات  109پر تمام اسکول (تمام پانچ بوروز) میں مکمل حروف تہجی کے لحاظ سے موجود ہیں۔

i

اپنے حقوق کے بارے میں جانیں
اگر آپ نیویارک شہر میں رہتے ہیں 21 ،سال سے کم عمر ہیں ،اور آپ نے ہائی اسکول ڈپلومہ حاصل نہیں کیا ہے:
•آپ کے پاس اسکول میں شرکت کرنے اور کنڈرگارٹن سے  21سال کی عمر تک مفت اسکول کی تعلیم یا ایک ہائی اسکول ڈپلومہ حاصل کرنے کا
حق ہے ،جو بھی پہلے نمبر پر ہو ،جیسا کہ قانون کے ذریعہ مہیا کیا گیا ہے؛ طلباء جن کا انگریزی زبان سیکھنے والوں کے طور پر تعین کیا گیا
ہے وہ قانون کے ذریعہ فراہم کردہ دوسرے زبانی پروگرام کے طور پر دولسانی تعلیم یا انگریزی کا اسحقاق رکھتے ہیں؛ معذوری کے حامل طلباء
جن کے بارے میں خصوصی تعلیم کی ضرورت ہونے کا تعین کیا گیا ہے وہ قانون کی طرف سے فراہم کردہ کے طور پر  3سال کی عمر سے
 21سال کی عمر تک مفت مناسب عوامی تعلیم حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں
•آپ کے پاس کسی بھی وقت ہائی اسکول میں ،اس تعلیمی سال کے آخر تک ،جس میں آپ کی عمر  21سال نہیں ہو جاتی ہے ،دوبارہ اندراج کرانے
کا حق ہے
•آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کو کسی غیر ڈپلومہ گرانٹنگ یا پارٹ ٹائم پروگرام میں غیررضاکارانہ طور پر منتقل نہ کیا جائے
•آپ کو اسکول میں نظم و ضبط اور قواعد و ضوابط کے ساتھ فراہم کیے جانے کا حق حاصل ہے
•آپ کو جاننے کا حق حاصل ہے کہ مناسب رویہ کیا ہے اور کس طرز عمل کا نتیجہ انضباطی کارروائیوں کی صورت میں نکل سکتا ہے
•آپ کے پاس اسکول کے قواعد و ضوابط کی مبینہ خالف ورزیوں کے سلسلے میں انضباطی کارروائی کی صورت میں قانون کی مناسب عمل کا
حق ہے
•آپ کو اپنے ،ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کے تناظر میں اسکولوں کے اہلکاروں کی کارروائیوں اور فیصلوں کے خالف اپیل کرنے کے طریقہ
کار کو جاننے کا حق حاصل ہے
•اپنے حقوق اور قابل اطالق طریقہ کار کی مکمل وضاحت کے لئے ،براہ مہربانی چانسلر کے ضوابط  A-240، A-443اور  A-450سے رجوع
کریں
•آپ کو محض عمر ،کریڈٹس کی کمی ،ناقص گریڈز ،بھگوڑے پن ،بے قاعدہ حاضری ،یا ریجنٹس یا  RCTکے امتحانات کو پاس کرنے میں ناکامی
کی وجہ سے کالس میں حصہ لینے سے روکا نہیں جائے گا (جب تک کہ آپ کی عمر  21سال سے زائد نہیں ہو جاتی ہے)
•اگر آپ کو ایک ہائی اسکول مساوایانہ پروگرام یا کسی دوسرے اسکول میں منتقل کیا جا رہا ہے تو آپ کے پاس اپنے موجودہ اسکول میں شرکت
کرنے کا حق ہے جب تک کہ آپ کو نئے اسکول یا پروگرام میں رجسٹر یا نامزد نہ کر لیا جائے

مزید برآں ،آپ کو یہ حقوق تب بھی حاصل ہیں اگر آپ:
•رضاکارانہ طور پر چھوڑ دیا ہو
•فی الحال ایک  High School Equivalency Programsمیں داخلہ دیا گیا ہے
•پہلے ہی ایک ہائی اسکول مساویانہ ڈپلومہ (جسے بطور ® GEDجانا جاتا ہے) یا  IEPڈپلومہ حاصل ہے
•ایک غیرمعمولی ترتیب میں تھے ،جیسا کہ اصالحاتی مرکز سہولت یا منشیات کے بیجا استعمال کے پروگرام میں
•آپ کے اسکول کی جانب سے نظم و ضبط کے تابع رہے ہوں
•متبادل تعلیمی اختیارات جیسے ہائی اسکول کی مساویانہ یا تکنیکی پروگرام سے رجوع کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا
ہر تعلیمی سال باضابطہ طور پر  1جوالئی سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ  1جوالئی کو یا اس کے بعد  21سال کے ہو جاتے ہیں ،لیکن ابھی تک ایک ہائی
اسکول ڈپلومہ حاصل نہیں کیا ہو ،تو آپ اس اسکول کے سال کے اختتام تک اسکول میں شرکت کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی عمر
 17سال یا اس سے کم ہے اور  1جوالئی یا اس کے بعد  17سال کے ہو جائیں گے ،تو قانونی لحاظ سے آپ سے اس اسکول کے اختتام سال تک وہیں
رہنے کا تقاضا کیا جاتا ہے ،جب تک کہ آپ نے ایک ہائی اسکول یا مساویانہ ڈپلومہ مکمل نہ کر لیا ہو1 .چانسلر ریگولیشنز کے لئے ،مالحظہ کریں:
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ChancellorsRegulations
اگر آپ کو اسکول میں مشکل ہو ،تو آپ خصوصی تدریس حاصل کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں :اور/یا خدمات ،جن میں تعلیمی مداخلتی خدمات،
طالب علم معاونت کی خدمات ،رہنمائی کی خدمات اور/یا تعلیمی لحاظ سے متعلقہ معاون خدمات شامل ہو سکتی ہیں۔ ہر طالب علم یا والدین کو
کسی بھی وقت ،یہ تعین کرنے کے لئے کہ آیا طالب علم کو خصوصی تعلیمی خدمات کی ضرورت ہے یا نہیں ،ایک تشخیص کی درخواست
کرنے کا حق حاصل ہے۔ اپنے رہنما مشیر سے پوچھیں کہ ایک تشخیص کی درخواست کس طرح کریں یا خصوصی تعلیم پر کمیٹی کو براہ راست
تحریر کر کے ایک تشخیص کی درخواست کیسے کریں۔ خصوصی تعلیم پر کمیٹیوں سے متعلق رابطے کی معلومات کے لئے ،مالحظہ کریں:
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/

 1ڈسٹرکٹ  75طالب علم موسم گرما کی اسکول کی خدمات کے لئے اہل ہےاگر اس کی  21ویں سالگرہ  1جوالئیسے  31اگست کے درمیان واقع ہوتی ہے تاہم ،ڈسٹرکٹ  75طالب علم آنے
والے/اگلے اسکول کے سال کے ستمبر میں اسکول جاری رکھنے کا اہل نہیں ہو گا/گی۔ ایک ڈسٹرکٹ  75طالب علم جس کی  21ویںسالگرہ ستمبر  1اور  30جون کے درمیانمیں واقع ہوتی
ہے وہ اس مدت کےدوران اسکول میں حاضر ہونے کے قابل ہے لیکن اس سال جوالئی/اگست کے دوران موسم گرما کی اسکول کی خدمات حاصل کرنے کا اہل نہیں ہو گا۔
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نیویارک سٹی ہائی اسکول داخلہ کا عمل
اہل طلبا نیو یارک شہر ہائی اسکولوں میں ہائی اسکول داخلہ کے عمل کے ذریعے درخواست دیتے ہیں۔ عمومی معلومات کے لیے ،مالحظہ فرمائیں:
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/

منتقلی ہائی اسکول
منتقلی اسکول چھوٹے ،اکادمیاتی لحاظ سے سخت محنتی ،کل وقتی ہائی اسکول ہوتے ہیں جنہیں طلباء کا دوبارہ بندوبست کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا
ہے جو ہائی اسکول میں پیچھے ہیں یا ڈراپ آؤٹ ہو چکے ہیں  15سے  21سال کے درمیان کی عمر کے طلباء جنہوں نے کم از کم ایک سال ہائی اسکول
مکمل کیا ہو ،منتقلی اسکولوں کے لئے اہل ہیں۔ ایک ہائی اسکول ڈپلومہ حاصل کرنے کے لیے طلباء دن کے وقت اسکول میں ُکل وقتی پڑھائی کرتے ہیں۔
داخلہ کے لئے مطلوب کریڈٹس کی تعداد منتقلی اسکول کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے ،جو انفرادی طور پر داخلہ کے معیار کا تعین کرتے ہیں۔
تبادلہ اسکولوں کے بنیادی عناصر میں شامل ہیں:
•ایک انفرادی تعلیمی ماحول
•سخت تعلیمی معیارات
علم تعلیم
مخصوص
•طلباء کے لیے
ِ
•تعلیمی اور ترقیاتی اہداف پر پورا اترنے کے لیے مدد
•کالج کے ساتھ روابط پر توجہ
•طلباء ایک روایتی ہائی اسکول ڈپلومہ کے ساتھ فارغ التحصیل ہوں

ینگ اڈلٹ بورو سینٹر)(YABCs
ینگ اڈلٹ بورو سینٹر شام کے تعلیمی پروگرام ہیں جنہیں ہائی اسکول کے طلباء کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے جو شاید چھوڑ جانے
پر غور کر رہے ہوں کیونکہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں یا اس وجہ سے کہ وہ بالغ ذمہ داریاں رکھتے ہیں جن کے سبب دن کے وقت اسکول میں شرکت کرنا
مشکل ہے۔  17.5اور  21سال کی عمر کے درمیان کے طلباء ،جو اپنے ہائی اسکول کے پانچویں سال میں ہیں اور کم از کم  17کریڈٹس حاصل کر چکے
ہیں YABC ،میں شرکت کرنے کے اہل ہیں۔ ایک ہائی اسکول ڈپلومہ حاصل کرنے کے لیے طلباء دن کے وقت اسکول میں جز وقتی شرکت کرتے ہیں۔
YABCمیں پڑھتے ہوئے اپنے تمام کریڈٹس حاصل کرنے اور تمام مطلوبہ امتحانات پاس کر لینے کے بعد طلباء اپنے آبائی اسکول سے ایک ڈپلومہ کے
ساتھ فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ طالب علم جو  YABCپروگرام میں رجسٹرڈ ہیں ،وہ اپنے اسکول بھیجے جانے کے ،تمام احتسابی اقدامات کے لئے ،بدستور
تفویض شدہ رہتے ہیں۔  YABCپروگرام کی طرف سے حاضری کی سختی سے نگرانی اور دستاویز بندی کی جاتی ہے۔
اہل ہونے کے لیے ،طلباء کو:
•نیویارک شہر کے ہائی اسکول میں اندراج ہونا چاہیئے
•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے
•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے لیے کم از کم  17کریڈٹس حاصل کیے ہونے چاہیئیں
•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے

ایکسیلیریٹڈ ایچیومنٹ اسکولز
ایکسیلیریٹڈ ایچیومنٹ اسکولز چھوٹے ،تعلیمی ،سخت محنتی ،کل وقتی ہائی اسکول ہوتے ہیں جو پہلی بار کے نویں گریڈر کی ضروریات کو پورا کرنے
کے لئے قائم کیے گئے ہیں ،جو زیادہ عمر میں ہائی اسکول میں داخل ہوتے ہیں ۔ وہ طلباء جو تیز تر کامیابی اسکولوں کے داخلے کے معیار پر پورا اترتے ہیں ،وہ
الزما ً ہائی اسکول داخلے کے عمل کے ذریعے اندراج کرائیں۔ ہائی اسکول داخلہ کے عمل کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ،مالحظہ کریں:
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/High/Admissions۔
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کام کرنے کے لیے سیکھنا )(LTW

کام کرنے کے لیے سیکھنا منتخب متبادل ہائی اسکولوں اور  YABCsکے اکادمیاتی جزو کو بڑھانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم ()DOE
کا عملے اور ایک شراکتی کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم ) (CBOاس پروگرام کی سائٹ پر موجود عملے کے ساتھ ،ان پروگراموں کو مشترکہ طریقے سے
چالتے ہیں۔
 LTWکا مقصد طلباء کو رکاوٹوں پر قابو پانے میں مدد کرنا ہے جو ایک ہائی اسکول ڈپلومہ کی طرف ان کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور
فارغ التحصیل ہونے کے بعد ان کو فائدہ مند روزگار اور تعلیمی تجربات کی طرف جاتا ہے۔
خدمات تمام داخل شدہ طلباء کے لئے سائٹ پر دستیاب ہیں اور ان میں شامل ہیں :کیریئر ریسرچ/ترقی ،انفرادی اور گروپ مشاورت ،تعلیمی معاونت،
سبسیڈائز کردہ انٹرنشپ تعیناتی ،اور کالج کی تیاری اور مشاورت۔
 LTWکا کلیدی پہلو بنیادی فرد نمونہ ہے ،جہاں ہر طالب علم کو ایک مشیر کے ساتھ مالیا جاتا ہے جو اہداف کے تعین ،پیش رفت کے تخمینے ،اور
خصوصی خدمات تک رسائی میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ پروگرام میں داخل ہونے کے فوری بعد طلباء ایک مشیر کے ساتھ مل کر کام کا آغاز کرتے ہیں
اور پروگرام کے تمام مراحل اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد تک جاری رکھتے ہیں۔
نوجوان ترقیاتی فلسفہ کے اصول  LTWماڈل کے تمام پہلوؤں کو مطلع کرتے ہیں۔ نوجوانوں کی ترقی ایک نقطہ نظر ہے جو نوجوان لوگوں کی طاقتوں پر زور
دیتا ہے ،بجائے کہ ان کے تئیں ایک سادہ نظم و ضبط کے ردعمل کے۔ یہ تناظر نوجوان لوگوں کو مواقع اور معاونت فراہم کرنے پر زور دیتا ہے تاکہ انہیں
فروغ پانے ،ترقی کرنے ،اپنی مہارتوں میں پیش رفت کرنے ،صحت مند ،ذمہ دار ،اور دیکھ بھال کرنیوالے نوجوان اور بالغ بن سکنے کا اہل بنایا جا سکے۔

پاتھ ویز ٹو گریجویشن )(P2G
پاتھ ویز ٹو گریجویشن ) (P2Gایک ڈسٹرکٹ  79پروگرام ہے جو طلباء کو تیار کرتا ہے ،جن کی عمر  18-21سال ہے کہ وہ ™ TASCامتحان
(جسے پہلے ® GEDٹیسٹ کے طور پر جانا جاتا ہے) دیں اور ہائی اسکول مساوایانہ ڈپلومہ حاصل کریں۔  TASCTMامتحان کے  5سیکشن ہیں اور  7گھنٹے
طویل ہے۔ فی الحال اس کو انگریزی ،ہسپانوی اور بریل کے ساتھ منتظم کیا جاتا ہے۔
ایک ہائی اسکول مساویانہ ڈپلومہ حاصل کرنے کے عالوہ P2G ،کے طلباء کو کالجوں اور کیریئر کے مواقع میں آگے بڑھانے میں مدد کی پیشکش کی
جاتی ہے۔ کالج اور کیریئر کوچز طلباء کو اپنے مستقبل کے لئے منصوبہ بندی کرنے میں مدد دیتی ہے ،اور ورک فورس کی تیاری کے پروگرام پیشہ ورانہ
تربیت اور ادائیگی شدہ انٹرنشپس پیش کرتے ہیں۔ کالسز کو متنوع ترتیبات میں منعقد کیا جاتا ہے ،جیسا کہ ہسپتال ،غیر منافع بخش ،کمیونٹی مراکز ،اور
ہائی اسکول کی عمارات۔
 P2Gنے پانچوں بوروز میں مقامات حاصل کیے ہوئے ہیں اور طلباء کے لئے بنا کسی اخراجات انہیں نیو یارک شہر کے باشندوں کے لئے پیش کیا جاتا ہے۔
اندراج کے لئے ،طالبء کو ہائی اسکول متبادالت کے لئے ایک حوالہ سینٹر کا دورہ کرنا چاہئیے۔ اس ڈائریکٹری کے صفحہ  108پر مقامات تالش کریں۔
مزید معلومات کے لیے ،مالحظہ فرمائیں Path2Grad.org۔

iv

ایک اسکول یا پروگرام کے لئے رجسٹر کرنا

اگر آپ پاس سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا اسکول یا پروگرام کو منتخب کرنے میں مدد چاہتے ہیں ،تو آپ اپنے موجودہ اسکول میں رہنمائی مشیر سے مالقات
کر سکتے ہیں یا مزید معلومات کے لئے اسکول یا پروگرام سے براہ راست مل سکتے ہیں۔ آپ ہائی اسکول متبادالت یا ایک خاندانی خوش آمدید سینٹر کے
لئے ایک ریفرل سینٹر کا دورہ بھی کر سکتے ہیں ،جہاں ایک تجربہ کار نیو یارک شہر پبلک اسکول کونسلر یا سوشل ورکر اضافی مدد فراہم کر سکتا ہے۔
ریفرل سینٹرز اور فیملی ویلکم سینٹر کے عملے کے اراکین آپ کو اسکول میں دوبارہ داخلہ کرنے میں مدد کے لئے تیار ہیں۔
اسکول/پروگرام کے اختیارات ،جن میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں ،پر منحصر آپ کے اگلے مراحل مختلف ہو سکتے ہیں:

اختیار

آگے کیا کریں:

Traditional High School

ایک روایتی ہائی اسکول کے لئے رجسٹر کرنے کے لئے فیملی ویلکم سینٹر پر جائیں۔ مقامات اور
رابطے کی معلومات کے لئے صفحہ  107مالحظہ کریں۔

Transfer School

اپنے موجودہ اسکول میں اپنے رہنما مشیر سے بات کریں یا ایک انٹیک انٹرویو کی شیڈول بندی
کرنے کے لئے ایک منتقلی اسکول سے رابطہ کریں۔

Young Adult Borough Center
)(YABC

مندرجہ ذیل حاصل کرنے کیلئے اپنے موجودہ ہائی اسکول میں رہنمائی مشیر سے مالقات کریں:
• YABCرہنمائی ریفرل فارم Y-1
• YABCکورس کے تقاضوں کا فارم Y-2
•آپ کی ٹرانسکرپٹ کی ایک کاپی
•آپ کے حفاظتی ٹیکوں کے ریکارڈ
رہنمائی کے مشیر کے ساتھ پہلی دو دستاویزات مکمل کریں ،اور پھر تمام مکمل دستاویزات کو
براہ راست  YABCمیں الئیں جس میں آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ اہل طلباء جو اس وقت ہائی
اسکول میں داخل نہیں ہیں کو ایک ہائی اسکول میں داخل ہونے کے لئے الزما ً ایک فیملی ویلکم
سینٹر میں جانا چاہئے۔ سواالت ،خدشات ،یا ایک تقرری کرنے کے لئے ،برائے مہربانی YABC
 APسپروائزر  YABCسائٹ سے رابطہ کریں۔  YABC APسپروائزرز عام طور پر  1:00بجے
دن سے  9:00بجے رات تک ٹیلی فون پر دستیاب ہوتے ہیں۔

Accelerated Achievement
Schools

ایک تیز رفتار کامیابی اسکول کے لئے رجسٹر کرنے کے لئے ،نیویارک شہر ہائی اسکول داخلے
کے عمل کے ذریعے درخواست دیں یا ایک فیملی ویلکم سینٹر کا دورہ کریں۔

High School Equivalency
Program

اپنے موجودہ اسکول میں اپنے رہنما مشیر سے بات کریں یا اپنے قریب ایک پروگرام تالش کرنے
کے لئے ایک ریفرل سینٹر کا دورہ کریں۔
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ہائی اسکول متبادالت کے لیے حوالہ جاتی مراکز
ہر بورو میں واقع ،ہائی اسکول متبادالت کے لیے حوالہ جاتی مراکز طلباء کو ان کے تعلیمی اختیارات کا جائزہ لینے میں مدد کرتا ہے۔ ہر ریفرل سینٹر
میں رہنمائی مشیران اور سماجی کارکنان ہوتے ہیں جو طلباء کو ان کے اگلے مرحلے کا تعین کرنے اور جستجو کرنے میں فوری طور پر مدد اور رہنمائی
فراہم کرتے ہیں۔ جبکہ ریفرل سینٹر طلباء کو براہ راست منتقلی اسکول یا  YABCsمیں داخل نہیں کر سکتا ہے ،وہ اختیارات کو محدود کرنے میں مدد کر
سکتے ہیں۔ جب بہترین انتخاب ایک ہائی اسکول مساویانہ ڈپلومہ ہے (سابقہ ® )GEDہو ،تو ریفرل سینٹر کا عملے طلباء کو پاتھ ویز ٹو گریجویشن میں داخل
کرتا ہے۔  21سال سے کم عمر طلباء اگر نیو یارک شہر میں رہتے ہیں ،ان کے پاس ایک ہائی اسکول ڈپلومہ نہیں ہے ،اور اب بھی ایک ہائی اسکول کی
سند حال کرنا چاہتے ہیں ،تو وہ ایک ریفرل سینٹر کا دورہ کر سکتے ہیں۔
ریفرل سینٹر آپ کی درج ذیل میں مدد کر سکتے ہیں:
• • NYCڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے طالب علم کے طور پر اپنے حقوق کے بارے میں
معلوم کرنا
•کسی بھی رکاوٹوں پر قابو پانے کی منصوبہ بندی کرنا جو آپ کو اسکول آنے سے روکتی ہیں
•اپنے ہائی اسکول کی ٹرانسکرپٹ کو سمجھنا
•ایک ہائی اسکول ڈپلومہ کے حصول کے تمام طریقوں کو کھوجنے ،یا ایک ہائی اسکول
مساویانہ پروگرام میں اندراج کرانا
•بچے کی دیکھ بھال ،سماجی کام ،اور منشیات کے عالج کے لئے حوالہ جات حاصل کرنا

اگر آپ  21یا اس سے زیادہ
کے ہیں تو ،مالحظہ کریں
http://schools.nyc.gov/
 community/AdultEdدفتر برائے بالغ
اور مسلسل تعلیم ) (OACEکے ذریعہ مفت
تعلیمی خدمات کے لئے۔

براہ مہربانی ایک تصویری شناخت اور حالیہ ترین ٹرانسکرپٹ الئیں ،اگر آپ کے پاس ہیں۔ اگر آپ کے
پاس اپنے انفرادی اکادمیاتی منصوبہ ) (IEPکی ایک نقل ہے ،تو اسے بھی براہ مہربانی ساتھ الئیں۔
اگر آپ کے پاس ان تک رسائی نہیں ہے ،تو ریفرل سینٹر کا عملہ بدستور آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر
آپ کے پاس ایک تصویری شناخت نہیں ہے ،تو داخلے پر اسکول سیفٹی ایجنٹ کو ریفرل سینٹر کو کال
کرنے کا کہیں تاکہ سینٹر تک کوئی آپ کے ہمراہ جا سکے۔ طلباء والدین/سرپرست کے بغیر ایک
ریفرل سینٹر کا دورہ کرسکتے ہیں۔ طلباء جن کی عمر  17سال ہے یا چھوٹے ہیں انہیں کسی متبادل
اسکول یا پروگرام میں داخل ہونے کے لئے والدین/سرپرست کی رضامندی کی ضرورت ہو گی۔

فیملی ویلکم سینٹرز
 Family Welcome Centerعملے کے اراکین پری کنڈرگارٹن سے ہائی اسکول ،بشمول طلباء ،میں نیویارک شہر کے بچوں کے ساتھ تمام
خاندانوں کے اندراج کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے دستیاب ہیں ،بشمول طلباء جو :شہر میں نئے ہیں ،جلد ہی شہر میں منتقل ہو رہے ہیں ،یا جن کا
تفویض کردہ اسکول دستاویزات میں سختی ظاہر کرتا ہے (مثالً سفر ،تحفظ یا طبی مشکالت)۔

اس بارے میں مزید معلومات کیلئے کہ کسی خاندانی خوش آمدید مرکز کا دورہ کرتے ہوئے کیا ہمراہ الئیں ،مالحظہ کریں:
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents/default.htm

ریفرل سینٹر اور فیملی ویلکم سینٹر کے مقامات کے لئے ،برائے مہربانی اس ڈائریکٹری میں صفحہ  107مالحظہ کریں۔
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اس ڈائریکٹری کو بورو کی طرف سے سیکشنز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر بورو کو رنگ کے اشارے ،نقشے ،اور منتقلی اسکلوں کے پرافائلز ،نوجوان بالغ
بورو سینٹرز  (YABCs)،پاتھ ویز ٹو گریجویشن سائٹس پر  High School Equivalency Programsاور  LYFEمراکز کے پروفائلز کے ساتھ نشان
زد کیا گیا ہے۔ ہر صفحے پر معلومات کی وضاحت یہاں ہے:

DBN 00X000

•

Sample Transfer School
منتقلی اسکول

رابطہ کی معلومات
پتہ:

مجموعی جائزہ

1

100 Luten Avenue
Staten Island, NY 10312

طلباء ،فیکلٹی اور خاندانوں کے ساتھ شراکت داری میں ،ہم اپنے طلباء کی ذاتی ترقی میں
معاونت اور ٰ
اعلی تعلیم میں کامیاب ہونے میں مدد کرنے کے لئے جدید طریقے استعمال
کریں گے۔ نمونہ ٹرانسفر اسکول میں ہر طالب علم کو ایک مشیر فراہم کیا جاتا ہے جس کی
ذمہ داریوں میں انفرادی اکادمیاتی رہنمائی ،کالج اور کیریئر کی تیاری ،اور زندگی کی مہارت
کی پیش رفت شامل ہیں۔
پروگرام :کام کرنے کے لئے سیکھنا ،سخت مشقتی سوسائٹی کالسیں ،ریجنٹس اور SAT
پریپٹوری کورسز
شراکت داریاں :کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم
غیر نصابی سرگرمیاں :طالب علم قیادت پروگرام ،انٹرنشپ پروگرام ،کیریئر دریافت ،بولے
جانیوالے الفاظ اور ڈیجیٹل میڈیا کورسز

فون000-000-0000 :
فیکس000-000-000 :
ای میلemail@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/00/K000 :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ
سب وے A, C, F :سے  Street-Stopیا  Rسے  Street-Stopجس کے بعد  Busہے؛
 F, Gسے  Stop-Street; F, M, Rسے Number Avenue-Number Street
بس Bus :سے  Stop & Street ,Busسے Street
اوپن ہاؤس کی معلومات :اسکول کا دورہ کرنے پر معلومات یہاں ہے

اندراج

داخلوں کی معلومات

2

5

•طلباء اور ان کے والدین/سرپرست کو اسکول سے رابطہ کرنا چاہئیے اور ایک انٹیک
تقرری کی شیڈول بندی کرنی چاہئے۔
•طلباء سے اپنی ٹرانسکرپٹ ،اور حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ مہیا کرنے کی درخواست کی
جاتی ہے۔ طلباء کو ایک انٹرویو کے لئے اسکول کے عملے سے ملنے کا کہا جائے گا

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال اور زائد عمر کے طلباء کے لئے کھال ہے
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ گریڈ کے
لیول پر
طلباء کی ُکل تعداد000 :

کارکردگی

4

3

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M000.pdf
نصاب :خوب پختہ
ہدایات :خوب پختہ
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :خوب پختہ
بلند توقعات :خوب پختہ
استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ
اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-کریڈٹ ہیں

1

رابطہ کی معلومات

ہر ڈائریکٹری صفحے کے سب سے اوپری بائیں کونے پر واقع ہے ،یہ سیکشن پتہ ،فون نمبر ،اور اسکول یا پروگرام سے کیسے رابطہ کرنا ہے کے بارے میں
اہم معلومات کی نشاندہی کرتا ہے۔

قابل رسائی ہونا
مقام کا ِ

فعالی طور پر یا قابل رسائی نہ ہونا اس حد کی نشاندہی کرتا ہے جو اسکول کی سہولیات تک محدود نقل و حمل کے حامل طلباء رسائی حاصل
کرسکتے ہیں۔ اضافی معلومات کے لئے ،براہ مہربانی صفحہ  xدیکھیں۔

2

اندراج

اسکول میں داخل شدہ طلباء کی عمومی طور پر تعداد۔

داخلہ کی ترجیحات
داخلہ کی ترجیحات اس ترتیب کی فہرست کا اندرج کرتی ہیں جن میں درخواست دہندگان کو زیر غور الیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کہا رہتے ہیں ،یا آپ
کی عمر کتنی ہے ،کی بنیاد پر پابندیاں یا ترجیحات شامل ہو سکتی ہیں۔

vii
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متوقع گریڈ تشکیل

منتقلی اسکولوں اور  YABCپروگرامز میں کوئی گریڈ ترتیب نہیں ہے۔ طلباء کے کریڈٹس مختلف ہوتے ہیں لہذا طلباء وہ کورسز کریں جن کی انہیں
ضرورت ہے۔

3

کارکردگی

نیویارک سٹی ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اسکول کے طریقوں اور طالب علم کے نتائج کے بارے میں معلومات جمع کرتا ہے ،جو ہر اسکول کے مثبت نقاط
اور بہتری کے امور کی شناخت میں مدد دے سکتا ہے۔ ڈائریکٹری اس میں سے کچھ معلومات پر مشتمل ہے ،جو منتقلی اسکول اور  YABCپروفائلز
پر درج ہے اور ذیل میں تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے۔ اسکول کی کارکردگی کی معلومات کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ،مالحظہ کریں:
www.nyc.gov/schools/accountability۔

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ

ہر ٹرانسفر اسکول اور  YABCپروفائل اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ سے تعلق رکھتا ہے ،جو بنیادی طور پر خاندانوں اور کمیونٹی کے اراکین کے۔
لئے ڈیزائن کردہ کارکردگی کی معلومات کا خالصہ ہے۔
منتقلی اسکول معیاری جائزہ سے سرجہ بندی پر مشتمل ہو گا ،جو ایک رسمی اسکول کے دورے کی بنیاد پر ،ایک تجربہ کار کی جانب سے
تشخیص ہے۔ استاد اسکول بھر میں عملدرآمد کی جانچ کے لئے کالس روم کی نگرانی کرتا ہے اور والدین ،طلباء ،اساتذہ اور اسکول کے رہنماؤں
کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہوتا ہے۔ اسکول مندرجہ ذیل اشاروں کی بنیاد پر اچھی طرح ترقی یافتہ ،ماہر ،ترقی کرتا ،یا زیر ترقی کی درجہ بندی
وصول کرتے ہیں:
نصاب :نصاب کتنا دلچسپ اور چیلنجنگ ہے؟
ہدایات :درس و تدریس کس حد تک مؤثر ہے؟
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :اسکول کتنی اچھی طرح اندازہ لگاتا ہے کہ طلباء کو کیا سیکھیا جائے؟
بلند توقعات :طلباء اور عملے کے ساتھ ٰ
اعلی توقعات کے بارے میں بات کیسے واضح طور پر کی جاتی ہے؟
استاد سے اشتراک عمل :اساتذہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کتنا اچھا کام کرتے ہیں؟

 100%طلباء زائد العمر/انڈر-کریڈٹ ہیں

ایک طالب علم کو مندرجہ ذیل معیار کی بناید پر زائد العمر/انڈر کریڈٹڈ تصور کیا جاتا ہے (جہاں عمر داخل تعلیمی سال کی  31دسمبر تک ہو ،اور
کریڈٹس اور ریجنٹس انٹری تعلیمی سال کے آغاز سے پہلے کے ہوں):
عمر

معیار

16

 11کریڈٹس سے کم؛
یا  22سے کم کریڈٹس اور صفر ریجنٹس پاس کیے ہوں

17

 22کریڈٹس سے کم؛
یا  33سے کم کریڈٹس اور صفر ریجنٹس پاس کیے ہوں

18

 33کریڈٹس سے کم اور چار یا شند ریجنٹس پاس کیے ہوں

 19یا اس سے زیادہ

 33کریڈٹس سے کم؛
یا  44کریڈٹس سے کم اور چار یا شند ریجنٹس پاس کیے ہوں؛
یا دو یا کم ریجنٹس پاس کیے ہوں

 DOEکے باہر سے ہائی اسکول میں داخل ہونے والے طلباء کے لئے ،ایک صرف-کریڈٹس معیار استعمال کیا جاتا ہے (کیونکہ ان طلباء نے عام
طور پر اپنے سابقہ اسکولوں میں ریجینٹس امتحان نہیں دیا ہوتا ہے)۔
عمر

معیار

16

 11کریڈٹس سے کم

17

 22کریڈٹس سے کم

18

 33کریڈٹس سے کم

 19یا اس سے بڑا

 44کریڈٹس سے کم
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مجموعی جائزہ

سیکھنے کے لئے ان کے مشن اور نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے ،ہر اسکول کی طرف سے جمع کرائی گئی ایک مختصر وضاحت۔

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم کی خدمات

خدمات کی ایک فہرست جو کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم پیش کرتی ہے۔ منتقلی اسکول یا  YABCمیں داخل طلباء کے لئے یہ خدمات کئی اسکولوں
اور پروگراموں میں دستیاب ہیں۔ سروسز میں شامل ہیں ،لیکن انہی تک محدود نہیں ،نوجوانوں کی ترقی کی پروگرامنگ ،کیس مینجمنٹ/مشاورت،
انٹرنشپس ،کیریئر کی منصوبہ بندی ،اور دریافت ،رہنمائی۔

انٹرنشپ کی جھلکیاں

قابل ذکر انٹرنشپ تجربات جو طلباء نے کام کرنے کے لئے سیکھنے ) (LTWکے ذریعے حاصل کیے ہیں۔

شراکت داریاں
کارپوریشنز ،کالجوں اور یونیورسٹیوں ،اداروں اور تنظیموں کی ایک فہرست جو ایک اسکول یا پروگرام کے ساتھ اشتراک میں کام کرتی ہے۔

پروگرام کی جھلکیاں ،لسانی کالسز ،ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کورسز
کسی خصوصی پروگرامز کی وضاحت ،ایڈوانسڈ پلیسمنٹ کورسز ،اور لسانی کالسیں جو اسکول پیش کرتا ہے۔

غیر نصابی سرگرمیاں
طلباء کی شرکت کے لئے سرگرمیاں عام طور پر اسکول سے پہلے یا اس کے بعد دستیاب ہیں۔ کچھ مثالوں میں قیادت کی ترقی ،کلبز ،اشاعتیں،
نسلی/ثقافتی سرگرمیاں ،فن کی سرگرمیاں ،کھیل ،اور ساالنہ تھیٹر پروڈکشنز شامل ہیں۔ نوٹ کریں کہ یہ فہرست ایک مکمل فہرست نہیں ہے اور ہو
سکتا ہے کچھ اسکول نے اپنے تمام مواقع کا اندراج نہ کیا ہو۔ اگر آپ کسی مخصوص سرگرمی میں دلچسپی رکھتے ہیں ،لیکن اسے صفحے پر نہیں
دیکھتے ہیں ،تو مزید معلومات کے لئے اسکول سے رابطہ کریں یا اسکول کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔

پبلک اسکول ایتھلیٹک لیگ )(PSAL

مساباتی لڑکے ،لڑکیاں اور اشتراکی سپورٹس ٹیمیں جو  PSALمتبادل لیگ میں حصہ لیتے ہیں۔

اسکول کے کھیل
اسکول کی بنیاد پر ایتھلیٹکس اور انٹرنیشنل کھیل۔

5

داخلہ کی معلومات

یہاں آپ داخلے کے لئے درخواست دہندگان پر غور کیے جانے کے لئے استعمال ہونے والے مختلف پراسس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ہر منتقلی اسکول
انفرادی طور پر داخلہ کے معیار کا تعین کرتا ہے۔

ix

خصوصی تعلیمی خدمات

معذوری کے حامل طلباء اس ڈائریکٹری میں درج کسی بھی ہائی اسکول ،پروگرام ،یا ہائی اسکول کے مساواتی پروگرام کے لئے درخواست دے سکتے ہیں۔
ان طلباء کو اس ڈائریکٹری میں بیان کردہ مراحل پر اپنے غیر معذور ساتھیوں کے طور پر عمل کرنا چاہئے تاکہ ایک اسکول یا پروگرام کے داخلے کے
عمل میں حصہ لیا جا سکے۔ جب کسی طالب علم کو ایک ہائی اسکول میں قبول کر لیا جاتا ہے ،اسکول طالب علم کا انفرادی تعلیمی پروگرام ) (IEPنافذ
اہل خانہ کا خیر مقدم کرے گی ،اور مل کر  IEPکا جائزہ لے گی یہ یقینی بنانے کے لیے کہ طالب علم
کرے گا۔ اسکول میں موجود  IEPٹیم طالب علم اور ِ
کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ کچھ صورتوں میں IEP ،ٹیم طالب علم کی ضروریات کو بہتر طور پر پورا کرنے کے لیے  IEPکی خامیوں کو دور
کرنے کے لیے ایک اجالس منعقد کر سکتی ہے۔ ہائی اسکول کے وہ طلباء جنہیں ایک ہی کالس میں دو اساتذہ مل کر پڑھاتے ہیں ) (ICTیا وہ خصوصی
کالس ) (SCکی خدمات وصول کر رہے ہیں انہیں ایک گروہ کی صورت میں کالسیں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ہر طالب علم/طالبہ کو اس کے  IEPکے
مطابق انفرادی خدمات ملیں گی ،اور حاالت کی مناسبت سے ،وہ پورا دن یا دن کے کسی حصے میں یہ خدمات اکٹھی کر کے مہیا کی جا سکتی ہیں۔ مزید
معلومات کے لیے ،مالحظہ فرمائیں www.nyc.gov/schools/Academics/SpecialEducation۔

قابل رسائی ہونا
مقام کا ِ

نیویارک شہر کا شعبہ تعلیم ) (DOEیہ یقینی بنانے کے لئے عہد بستہ ہے کہ معذوریوں کے حامل امریکی ایکٹ ) (ADAکی تعمیل میں ،اس کے پروگرام،
قابل رسائی ہیں۔
خدمات ،اور سرگرمیاں چلنے پھرنے سے معذور یا دیگر جسمانی معذوریاں رکھنے والوں سمیت معذوریوں کے حامل تمام طلباء کے لیے ِ
ہمارے اسکولوں کی عمارتیں رسائی کی کئی سطحات کا احاطہ کرتی ہیں۔  DOEتسلسل سے اپنے اسکولوں کا جائزہ لیتا رہتا ہے یہ تعین کرنے کے لیے کہ
قابل رسائی ہیں۔ اس ڈائریکٹری میں ہر اسکول یا پروگرام سائٹ تک رسائی کی حیثیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک اسکول کی
کون سے اسکول عملی طور پر ِ
عمارت کے اندر اسکول کے کثیر پروگرام ہو سکتے ہیں۔ ڈائریکٹری میں اندراج ہے کہ آیا ایک اسکول فعالی طور پر قابل رسائی ہے یا قابل رسائی نہیں ہیں۔
عملی طور پر قابل رسائی اسکول ،ایسے اسکول ہیں جس میں ایک معذوری کا حامل فرد داخل ہو سکتا ہے اور عمارت میں موجود تمام متعلقہ پروگراموں
اور جگہوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے ،بشمول سائنسی لیبارٹریز ،الئبریری ،کیفیٹیریا ،آڈیٹوریم اور جمنازیم۔ کچھ صورتوں میں رسائی کی گنجائش
قابل رسائی ہے۔
بنانے کی غرض سے اسکول کی کالسوں یا سرگرمیوں کی جگہ تبدیل کی جا سکتی ہے۔ کم از کم ایک بیت الخالء ِ
اسکول جو قابل رسائی نہیں ہے وہ عمارت کے اندر تمام متعلقہ پروگراموں اور جگہوں تک رسائی فراہم نہیں کر سکتے ہیں۔
قابل رسائی ہونے کے بارے میں اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں تو آپ کو مزید معلومات کے لیے اسکول سے رابطہ کرنا چاہیئے۔ کچھ اسکول
مقام کے ِ
قابل رسائی عمارتوں میں واقع ہیں جو ایک اسکول میں تمام متعلقہ جگہوں اور خدمات تک رسائی فراہم نہیں کر سکتیں۔ مثال کے طور پر،
جزوی طور پر ِ
قابل رسائی عمارتوں میں ہوں اور ان میں چڑھنے کے لیے ڈھلوان ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ،لیکن ہو سکتا ہے
ہو سکتا ہے یہ اسکول جزوی طور پر ِ
کہ چلنے پھرنے کی محدود ضروریات پورا کرنے کے قابل ہوں۔
نئے اسکولوں کی قابل رسائی ہونے کی حیثیت کے بارے میں اضافی معلومات کے لئے ،براہ مہربانی براہ راست اسکول سے رابطہ کریں یا
 SpacePlanning@schools.nyc.govپر  DOEکے دفتر برائے جگہ کی منصوبہ بندی سے رابطہ کریں۔ نیویارک شہر پبلک اسکولوں میں رسائی
کے بارے میں مزید معلومات کے لئے www.nyc.gov/schools/Offices/OSP/Accessibility.htm ،پر قابل رسائی اسکولوں
کی فہرست دیکھیں۔

نظام احتساب
 New York Stateکا
ِ

نیو یارک اسٹیٹ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ) (NYSEDاقدامات کے اپنے ہی مجموعہ کی بنیاد پر اسکولوں کی احتسابی حیثیت کا تعین کرتا ہے۔ New York
نظام احتساب کے بارے میں مزید معلومات کے لیے NYSED ،ویب سائٹ پر تشریف الئیںhttp://data.nysed.gov/ :۔
 Stateکے
ِ

x

انگریزی زبان سیکھنے والے

انگریزی زبان سیکھنے والے ) (ELLsاس ڈائریکٹری میں درج پروگراموں میں سے کسی میں بھی درخواست دے سکتے ہیں کیونکہ New York City
 Department of Educationکے تمام اسکول  ELLطلباء و طالبات کے لیے معاونتوں اور خدمات کا ایک سلسلہ مہیا کرتے ہیں تاکہ ان میں انگریزی
کی استعداد پیدا ہو اور انہیں اسکول ،کالج ،اور/یا پیشوں میں کامیابی کے لیے تیار کیا جائے۔
 New York Cityکے سرکاری ہائی اسکولوں میں  ELLخدمات پہنچانے کے تین مختلف ماڈل پیش کیے جاتے ہیں:

انگریزی بطور ثانوی زبان )(ESL

ت عملیوں کے استعمال کے
غیر منسلک انگریزی بطور ثانوی زبان پروگرام تمام لسانی فنون اور دیگرمضامین کی تعلیم مخصوص تعلیمی حکم ِ
ذریعے انگریزی میں مہیا کرتے ہیں جن کی توجہ انگریزی میں استعداد پیدا کرنے پر مرکوز ہوتی ہے۔  ESLپروگراموں میں تبدیلی آ سکتی ہے؛
کچھ اسکول  ESLکی علیحدہ کالسوں کی پیشکش کر سکتے ہیں جبکہ دوسرے  ESLتعلیم کو مضامین کی کالسوں میں پیش کر سکتے ہیں۔
ان پروگراموں میں مادری زبان میں معاونت بھی دستیاب ہو سکتی ہے۔

عبوری دو لسانی تعلیم )(TBE

دوہری زبان کی عبوری تعلیم پروگراموں میں لسانی فنون اور موضوع کے مواد کی تعلیم طالب علم کی مادری زبان اور انگریزی دونوں زبانوں
میں شامل ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انگریزی بطور ثانوی زبان میں وسیع تعلیم شامل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے طالب علم مادری زبان میں حاصل
کردہ پختہ علم اور تعلیمی مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے انگریزی میں استعداد پیدا کرتے ہیں ،انگریزی زبان کی تعلیم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے
اور مادری زبان میں تعلیم کم ہوتی چلی جاتی ہے۔

دو لسانی پروگرام )(Dual Language program

دو لسانی زبان پروگرام انگریزی اور ہدف زبان میں مضامین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگریزی زبان بولنے والوں کو انگریزی میں ماہر
طلباء و طالبات کے ساتھ ضم کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ دو لسانی پروگرام کا مقصد یقینی بنانا ہے کہ طلباء دولسانی ،دوخواندگی ،اور دو
ثقافتی طور پر فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ باآلخر ،وہ دو زبانوں میں تعلیم کی مہر کے ساتھ فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔

ایک اسکول میں  ELLخدمات کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے لئے ،برائے مہربانی براہ راست اسکولوں سے رابطہ کریں۔ انگریزی زبان سیکھنے
والوں ) (ELLsکے لیے خدمات اور معاونتوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے 212-473-2706 ،پر کال کریں یا انگریزی زبان سیکھنے والوں
کے دفتر کی ویب سائٹ پر تشریف لے جائیںwww.nyc.gov/schools/Academics/ELL :۔

xi

والدین طلباء کے لیے خدمات

اگر آپ امید سے ہیں یا آپ کے بچے ہیں تو ،آپ کو اپنے اسکول میں درج رہنے کا حق ہے۔ آپ سے قانونی طور پر اس اسکولی سال کے دوران جس میں
آپ  17سال کی عمر کے ہو جائیں گے اسکول میں شرکت کرنا مطلوب ہے۔
تعلیم کے ذریعے نوعمر خاندان کے لئے رہنا ) (LYFEایک ایسا پروگرام ہے جو نیو یارک شہر
کے محکمہ تعلیم کے اسکولوں میں داخل ہونے والے طلباء والدین کے بچوں کو مفت بچے کی
نگہداشت فراہم کرتا ہے۔ ہر  LYFEبچے کی نگہداشت کی سائٹ پر مصدقہ اساتذہ اور نگہداشت
کار شیر خوار اور گھٹنوں پر چلنے والے بچوں کے لئے محفوظ ،پروان چڑھانے والے اور بامعنی
ابتدائی بچپن سیکھنے کے تجربات فراہم کرتا ہے – اور ان کے والدین کو گھر پر وہی کرنے میں
مدد کرتا ہے۔ الئسنس یافتہ سماجی کارکنان طالب علم والدین کو معیار ریفرل خدمات سے منسلک
کرنے کے لئے ہفتہ وار انفرادی اور گروپ کے سیشن میں سہولت مہیا کرتے ہیں۔ یقینی بنانے کے
لئے کہ طلباء کے والدین ،والیدنیت میں کامابی سے تبدیل ہونے کے دوران ،فارغ التحصیل ہونے
کی جانب درست راستے پر گامزن رہتے ہیں ،عملہ بھی اسکول/کمیونٹی شراکت داروں کے ساتھ
اشتراک عمل کرتا ہے۔
نیویارک سٹی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ڈسٹرکٹ  79کے ذریعہ چالیا گیا LYFE ،پروگرام ،مسلسل ممکنہٰ ،
اعلی معیاری بچے کی نگہداشت ،اکادمیاتی
رہنمائی ،اور سماجی وکالتی خدمات مہیا کرنے کے ذریعے ،طالب علم والدین کے لئے ہائی اسکول (یا ایک ہائی اسکول مساویانہ ڈپلومہ مکمل کرنا) سے
فارغ التحصیل ہونے کی جانب راستے پر رہنے کو ممکن بناتا ہے۔
 LYFEمیں اندراج کے لئے ،آپ الزما ً:
•نیویارک سٹی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اسکول یا پروگرام میں داخل ہوں (بشمول پاتھ ویز ٹو گریجویشن سائٹس پر
 )High School Equivalency Programs۔ عملہ اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے کہ آیا آپ ایک نیو یارک شہر پبلک اسکول کے طالب
علم ہیں یا نہیں۔
•ایک  8ہفتے سے  3سال کی عمر کے مابین بچہ ہو۔)آپ کے بچے می عمر کم از کم  8ہفتے ہو اور اس نے عمر کے مناسب سے تمام حفاظتی ٹیکے
لگوائے ہوں۔ آپ کا بچہ  LYFEپروگرام میں تعلیمی سال کے اختتام تک داخل رہ سکتا ہے جس میں اس کی عمر تین سال ہو جاتی ہے۔(
 LYFEمیں اندراج کرنے کے لئے آپ کو ضرورت ہو گی:
•آپ کے بچے کی پیدائش کا سرٹیفیکیشن
•آپ کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ
•آپ کے بچے کے لئے ایک موجودہ بچے اور بالغ کا طبی معائنہ فارم
•آپ کے بچے کے حفاظتی ٹیکوں کا موجودہ ریکارڈ
•آپ کا  OSISنمبر
بعض معامالت میں ،آپ کا بچہ  LYFEچائلڈ کیئر سینٹر میں جا سکتا ہے ،جبکہ آپ کی کاغذی کارروائی کو انجام دیا جا رہا ہو۔
آپ اپنے بچے کا کسی  LYFEسائٹ میں اندراج کرا سکتے ہیں۔ آپ کو اسی اسکول میں جیسا کہ  LYFEسائٹ شرکت نہیں کرنا ہو گی جس میں آپ اپنے
بچے کا اندراج کرانا چاہتے ہیں۔ اپنا قریب ترین  LYFEمقام تالش کرنے کے لئے:
•ذیل پر آن الئن  LYFEمقامات نقشہ مالحظہ کریں http://lyfenyc.org
• •  212-609-8520پر  LYFEمرکزی دفتر کا معاہدہ کریں
•اپنی بورو میں ایک ریفرل سینٹر کو فون کریں اور بتائیں کہ آپ کو  LYFEکے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں
•اس ڈائریکٹری میں ہر بورو کے سیکشن کے اختتام پر “ LYFEپروگرام سائٹ ڈائریکٹری” پر جائیں
•اپنے موجودہ اسکول میں ایک عملے کے رکن سے پوچھیں
 LYFEمیں اندراج کرنے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے ،مالحظہ کریںhttp://lyfenyc.org/ :
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کالج اور کیرئیر کے لئے منصوبہ بندی
ﮐﺎﻟﺞ اور ﮐﯾرﺋﯾر ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻣﻧﺻوﺑہ ﺑﻧدی ﮐرﻧﺎ
ﮐﯾرﺋﯾر اور زﻧدﮔﯽ
ﮐﯽ ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ

آﮔﮯ ﮐﺎ ﺳوﭼﯾں!

ﭘوﺳٹ ﺳﯾﮑﻧڈری
ﺗﺟرﺑﺎت ﻣﯾں ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ
ﺣﺎﺻل ﮐرﯾں

اﺳﮑول ﯾﺎ ﭘروﮔرام ﻣﯾں
ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﺻل ﮐرﯾں ﺟو
ﻣﯾرے ﻟﺋﮯ درﺳت ﮨو

ﮐﺎﻟﺞ ،ووﮐﯾﺷﻧل ﮢرﯾﻧﻧﮓ ،روزﮔﺎر،
اور دﯾﮕر ﭘوﺳٹ ﺳﯾﮑﻧڈری ﺗﺟرﺑﺎت
ﻣﯾں ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﺻل ﮐرﻧﮯ ﮐﺎ اﻧﺣﺻﺎر
اس ﭘر ﮨو ﮔﺎ ﮐہ ﻣﯾں اﭘﻧﯽ ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ﮐﮯ
راﺳﺗﮯ ﮐﮯ ﮨر ﻗدم ﭘر ﮐﯾﺳﮯ
ﺗﯾﺎر ﮨوﺗﺎ ﮨوں۔

درﺳت اﺳﮑول ﯾﺎ ﭘروﮔر
ام ﭼﯾﻠﻧﺟﻧﮓ ﮐورس اور
ﺳرﮔرﻣﯾوں ﻣﯾں ﺷرﮐت ﮐﮯ
ﻣواﻗﻊ ﭘﯾش ﮐرے ﮔﺎ ﺟس ﺳﮯ
ﻣﺟﮭﮯ ﮐﺎﻟﺞ اور دﯾﮕر ﭘوﺳٹ
ﺳﯾﮑﻧڈری اﺧﺗﯾﺎرات ﻣﯾں ﮐﺎﻣﯾﺎب
ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺗﯾﺎر ﮨوﻧﮯ ﻣﯾں ﻣدد
ﻣﻠﮯ ﮔﯽ۔

ﺟﯾﺳﮯ آپ اﭘﻧﮯ
اﮔﻠﮯ ﻣرﺣﻠﮯ ﮐﮯ
ﻟﺋﮯ ﺗﯾﺎر ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں،
ﮔرﯾﺟوﯾﺷن ﮐﮯ ﺑﻌد
زﻧدﮔﯽ ﮐﮯ ﺑﺎرے
ﻣﯾں ﺳوﭼﻧﮯ ﮐﺎ وﻗت
ﺑﮭﯽ ﮨﮯ۔

اﺳﮑول ﯾﺎ ﭘروﮔرام
ﺗﻼش ﮐرﯾں ﺟو ﻣﯾرے
ﻟﺋﮯ درﺳت ﮨو

اﺳﮑول ﯾﺎ ﭘروﮔرام ﮐو ﻣﻧﺗﺧب
ﮐرﻧﺎ ﮐﯾرﯾﺋر اور ﭘوﺳٹ
ﺳﯾﮑﻧڈری ﮐﯽ ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ
ﮐﮯ راﺳﺗﮯ ﭘر ﺳب
ﺳﮯ اﮨم ﻓﯾﺻﻠوں ﻣﯾں
ﺳﮯ اﯾﮏ ﮨﮯ۔

ﻣﯾں ﯾﮩﺎں ﮨوں

آپ ﮐﮯ ﺟواﺑﺎت آپ ﮐﯽ ﻣدد ﮐرﯾں ﮔﮯ ﺟﯾﺳﺎ ﮐہ آپ اﭘﻧﮯ اﺳﮑول ﯾﺎ ﭘروﮔرام ﮐﮯ اﻧﺗﺧﺎب ﭘر ﻏور ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔
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کالج اور کیرئیر کے لئے منصوبہ بندی
ﭘڑﺗﺎل ﻓﮩرﺳت :آپ ﮐﮯ اﺳﮑول/ﭘروﮔرام ﮐﮯ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﺎ ﻣطﻠﻊ ﮐرﻧﺎ
ﺟب آپ اس ڈاﺋرﯾﮑﮢری ﮐﺎ ﺟﺎﺋزه ﻟﯾں ﮔﮯ ،ﺗو اﺳﮑوﻟوں ﮐو دﯾﮑﮭﯾں ﺟو آپ ﮐو ﮐﺎﻟﺞ اور دﯾﮕر ﭘوﺳٹ ﺳﯾﮑﻧڈری ﻣﯾں ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ آپ ﮐو ﺗﯾﺎر ﮐرﯾں ﮔﮯ ﻣواﻗﻊ۔
ﯾہ ﻏور ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ذﯾل ﻣﯾں ﭘڑﺗﺎل ﻓﮩرﺳت ﮐو اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﯾں آﯾﺎ ﮐہ ﮨر اﺳﮑول ﯾﺎ ﭘروﮔرام ﮐرے ﮔﺎ
• ﻣﯾرے ﻟﺋﮯ ﻣوﻗﻊ ﻓراﮨم ﮐرﯾں ﺑراﺋﮯ:





آﮔﮯ ﮐﺎ ﺳوﭼﯾں!

ﮐﻼﺳﯾں ﻟﯾں ﺟو ﻣﯾری دﻟﭼﺳﭘﯾوں ﮐﮯ ﻋﯾن ﻣطﺎﺑق ﮨﯾں۔
ﮐورس ورک اور ﺳرﮔرﻣﯾوں ﻣﯾں ﻣﺷﻐول ﮨو ﺟو ﻣﯾری اﮨﻠﯾت ﮐﯽ ﺗﻌﻣﯾر ﮐرﺗﯽ ﮨﯾں اور ﻣﯾرے
ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ،ﮐﯾرﯾﺋر ،اور ﺳﻣﺎﺟﯽ/ذاﺗﯽ ﺗرﻗﯽ ﮐﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﮐرﺗﯽ ﮨﯾں۔
ﻣﯾرے ﺳﯾﮑﮭﻧﮯ ﮐﮯ ﺗﺟرﺑﺎت ﻣﯾں ﮢﯾﮑﻧﺎﻟوﺟﯽ ﺷﺎﻣل ﮐرﯾں۔
ﭼﯾﻠﻧﺟﻧﮓ ﮐورﺳز ﻟﯾں ﺟو ﻣﺟﮭﮯ ﮐﺎﻟﺞ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺗﯾﺎر ﮐرﯾں ﮔﮯ۔ )ﭼﯾﻠﻧﺟﻧﮓ ﮐورﺳز ﻣﯾں اﯾڈواﻧﺳڈ ﺗﻌﯾﻧﺎﺗﯽ ﮐﻼﺳز ،ﭼﺎر ﺳﺎﻟہ رﯾﺎﺿﯽ ،ﭼﺎر
ﺳﺎﻟہ ﺳﺎﺋﻧس ،اور ﺑﺎﻣﻌﻧﯽ اﺧﺗﯾﺎری ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺷﺎﻣل ﮨﯾں(۔

آﺳﺎن ﮐﻼﺳز ﻣﺟﮭﮯ ﭼﯾﻠﻧﺟﻧﮓ ﮐورﺳز ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺗﯾﺎر ﮐرﻧﮯ ،ﮐﺎﻟﺞ ﻣﯾں ﻣطﻠوب اور دﯾﮕر ﭘوﺳٹ ﺳﯾﮑﻧڈری ﮐﮯ ﻣواﻗﻊ اور ﮐﺎم ﮐﯽ دﻧﯾﺎ ﻣﯾں ﺿروری ﻋﻠم اور
ﻣﮩﺎرت ﻣﯾں ﻣدد ﻧﮩﯾں دﯾں ﮔﯽ؛
• اس ﺣوﺻﻠہ اﻓزاﺋﯽ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﻣﺟﮭﮯ ﺗﺎﻋﻣر ﻣﺗﻌﻠم ﺑﻧﻧﮯ ﻣﯾں ﻣﯾری ﻣدد ﮐرﯾں:
 ﭘڑھﻧﮯ ﮐﯽ اﭼﮭﯽ ﻋﺎدات ﻣﯾں ﭘﯾش رﻓت ﮐرﯾں۔
 ﺗﻣﺎم اﺳﺎﺋﻧﻣﻧﮢس ﮐو ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ﺳﮯ اور وﻗت ﭘر ﻣﮑﻣل ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻣﯾرے وﻗت ﮐو ﻣؤﺛر طرﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﻣﻧظم ﮐرﯾں۔
 ﮐﻼﺳز ﮐﮯ دوران اور ﺑﺎﮨر ﮢﯾﭼرز ﺳﮯ ﺳواﻻت ﭘوﭼﮭﻧﺎ ﺳﻣﯾت ،ﺳﯾﮑﮭﯾں ﮐہ ﮐب اور ﮐﯾﺳﮯ ﻣدد طﻠب ﮐرﻧﯽ ﮨﮯ۔
• ﻣﻌﻧﯽ ﺧﯾز ﺑﻌد از اﺳﮑول اور ﻏﯾر ﻧﺻﺎﺑﯽ ﺳرﮔرﻣﯾوں ،ﮐﻠﺑوں ،ﮐﮭﯾﻠوں ،اﻧﮢرﻧﺷﭘس ﯾﺎ ﻣﻼزﻣت ﮐﮯ ﻣواﻗﻌوں ﻣﯾں ﺷﻣوﻟﯾت اﺧﺗﯾﺎر ﮐرﻧﮯ ﻣﯾں ﻣﯾری ﺣوﺻﻠہ
اﻓزاﺋﯽ ﮐرﯾں ،اور ﻣﯾﻧﮢرﺷﭘس ﺟو ﻣﯾری دﻟﭼﺳﭘﯾوں ﮐﮯ ﻋﯾن ﻣطﺎﺑق ﮨﮯ اور دوﺳروں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﺎم ﮐرﻧﮯ ﮐﯽ ﻣﯾری ﺻﻼﺣﯾت ﮐو ﻓروغ دﯾﻧﮯ ،ذﻣہ داری
ﮐو ﺳﻧﺑﮭﺎﻟﻧﮯ ،اور دوﺳروں ﮐﯽ ﻗﯾﺎدت ﮐرﻧﮯ ﮐرﻧﮯ ﻣﯾں ﻣﯾری ﻣدد ﮐرﺗﯽ ﮨﮯ۔
• ﺳرﺷﺎر رﮨﻧﻣﺎﺋﯽ اور ﮐﺎﻟﺞ ﮐﮯ ﻣﺷﯾروں اور دﯾﮕر ﻋﻣﻠﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ رﮨﻧﻣﺎﺋﯽ اور ﻣﺷﺎورﺗﯽ ﭘروﮔرام ﮐﯽ رﺳﺎﺋﯽ ﻓراﮨم ﮐرﯾں ﺟو ﮨﺎﺋﯽ اﺳﮑول ﮐﮯ ﺑﻌد زﻧدﮔﯽ
ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮐﺎﻣﯾﺎب ﻣﻧﺻوﺑہ ﺗﯾﺎر ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮨﺎﺋﯽ اﺳﮑول ﮐﮯ ﮨر ﺳﺎل ﻣﯾرے ﺳﺎﺗﮭ ﻣل ﮐر ﮐﺎم ﮐرے ﮔﺎ ،ﺟﯾﺳﮯ ﮐہ وه ﻣﯾری ﻣدد ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔
 ﮨﺎﺋﯽ ﺳﮑول ﺳﮯ ﮔرﯾﺟوﯾٹ ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺗﻣﺎم ﺗﻘﺎﺿوں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں ﺟﺎﻧﯾں اور ﺗﻘﺎﺿﮯ ﺟن ﮐﯽ ﻣﺟﮭﮯ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﯾں اور ﻣﯾری ﭘﺳﻧد ﮐﮯ ﮐﯾرﯾﺋر
ﮐﯽ ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ﻣﯾں راه راﺳت ﭘر رﮨﻧﮯ ﻣﯾں ﻣدد ﮐﯽ ﺿرورت ﮨو ﮔﯽ۔
 ﻣﯾری دﻟﭼﺳﭘﯾوں اور اﮨﻠﯾﺗوں ﮐو ﻣزﯾد ﺗﻼش ﮐرﯾں؛ ﮐﺎﻟﺞ اور ﮐﯾرﯾﺋر ﮐﮯ ﻣواﻗﻌوں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں ﺟﺎﻧﯾں؛ اور ﮐﺎﻟﺞ ﮐﯽ درﺧواﺳت اور ﻣﺎﻟﯽ اﻣداد
ﮐﮯ ﻋﻣل ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں ﺳب ﮐﭼﮭ ﺟﺎﻧﯾں۔
 ﮐﯾرﯾﺋر اور ﮐﺎﻟﺞ ﺗﺣﻘﯾق ﮐﮯ اوزار ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﯾری ﻣدد ﮐرﺗﮯ ﮨوﺋﮯ ﮐﯾرﯾﺋر ﭘورٹ ﻓوﻟﯾو ﺗﯾﺎر ﮐرﯾں ﺟﯾﺳﺎ ﮐہ
 www.nycareerzone.orgﭘر ﮐﯾرﯾﺋر زون۔
• ﮨر ﺳﺎل ﻧﯾو ﯾﺎرک ﺷﮩر ﮐﮯ اﻧدر اور ﺑﺎﮨر ﮐﺎﻟﺞ ﮐﯾﻣﭘس ﮐﮯ دوروں ﮐﮯ ﻣواﻗﻊ ﻓراﮨم ﮐرﯾں؛ ﮐﯾﻣﭘس ﮐﮯ دورے ﮐرﯾں اور ﻣوﺟوده ﮐﺎﻟﺞ طﻠﺑﺎء ﺳﮯ
ان ﮐﮯ ﭘوﺳٹ ﺳﯾﮑﻧڈری ﺗﺟرﺑﺎت ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں ﺳواﻻت ﭘوﭼﮭﯾں۔
• ﮔرﯾﺟوﯾﺷن ﮐﮯ ﺑﻌد ﻣﻧﺻوﺑہ ﺑﻧدی ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں ﺑڑوں ﺳﮯ ﺳواﻻت ﮐرﻧﮯ ﮐﯽ ﺣوﺻﻠہ اﻓزاﺋﯽ ﮐرﯾں ﺑراﺋﮯ:
 ﻣﯾرے واﻟدﯾن/دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل ﮐﺎر ،ﻣﺷﯾروں اور اﺳﺎﺗذه ﺳﮯ ﺑﻌد از ﮔرﯾﺟوﯾﺷن ﻣﯾری ﻣﻧﺻوﺑوں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں ﺑﺎت ﮐرﻧﺎ،
 ﻟوﮔوں ﮐو ﺗﻼش ﮐرﻧﺎ ﺟو ﻣﯾری ﭘﺳﻧدﯾده ﻣﻼزﻣت رﮐﮭﺗﮯ ﮨﯾں ﯾﺎ ﻣﯾرے ﭘﺳﻧدﯾده ﮐﺎﻟﺞ ﻣﯾں ﭘڑھﺗﮯ ﮨﯾں اور ان ﺳﮯ ﻣﺷوره اور ﺗﺟﺎوﯾز
ﺣﺎﺻل ﮐرﻧﺎ ﮐہ اﻧﮩوں ﻧﮯ اﭘﻧﯽ ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ﮐﯾﺳﮯ ﺣﺎﺻل ﮐﯽ۔
• ﮨﺎﺋﯽ اﺳﮑول اور اس ﺳﮯ ﺑﺎﮨر ﻣﯾں اﭘﻧﯽ راه ﭘر ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﺻل ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ اﭘﻧﮯ واﻟدﯾن/دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل ﮐﺎروں ﮐﯽ اﮨم ﺷرﮐت ﮐﯽ ﺣوﺻﻠہ اﻓزاﺋﯽ ﮐرﯾں۔

xiv

کالج اور کیرئیر کے لئے منصوبہ بندی
فارغ التحصیل ہونے کے تقاضے

فارغ التحصیل ہونے کے تقاضوں ،بشمول گریجویشن کارڈز جو کورسز اور تشخیص سے متعلق رہنمائی فراہم کرتے ہیں ،کے بارے میں تازہ ترین
معلومات کے لئے ،طلباء کالجوں اور کیریئرز کے لئے تیاری مکمل کر سکتے ہیں ،وہ مالحظہ کریںhttp://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ :
GraduationRequirements/default.htm۔
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Arturo A. Schomburg Satellite Academy Bronx • DBN 12X446
منتقلی اسکول

رابطہ کی معلومات

مجموعی جائزہ

پتہ1010 Reverend James A. Polite Avenue :
Room 209
Bronx, NY 10459
فون718-518-3050 :
فیکس718-589-3710 :
ای میلMVernon@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://schomburgsatelliteacademy.org :
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/12/X446
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ

 Arturo A. Schomburg Satellite Academy Bronxایک متبادل منتقلی
ہائی اسکول ہے جو نوجوان ذہنوں کو تبدیل کرنے اور تعلیم کے ذریعے رہنے کے
لئے وقف شدہ ہے۔ اسکول کی کمیونٹی پرجوش اور قبول کرنیوالی ہے۔ طلباء ایک
وقت میں چند مضامین پر عمیق توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ چھوٹی جماعتیں اور ایک
بالک شیڈول اکادمیاتی سختی اور جماعتوں کی کامیابی سے تکمیل کی تائید کرتے ہیں۔
ہم طلباء کو محض عمومی ٹیسٹس کے بجائے پورٹ فولیو کی بنیاد پر تشخیص کے
ذریعہ اپنے ریجنٹس ہائی اسکول ڈپلومہ کو حاصل کرنے کے ذریعے کالج اور کیریئر
کے لئے تیار ہونے کا موقع پیش کرتے ہیں۔ طلباء ریاست کے فارغ التحصیل ہونے
کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے انگریزی ،تاریخ ،ریاضی اور سائنس میں پورٹ
فولیو کی تشخیص پیش کرتے ہیں؛ طلباء کو الزما ً انگریزی ریجنٹس بھی پاس کرنا ہو
گا۔ ہم اپنے سیکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی ایک روایت کے ساتھ ایک تخلیقی،
ہمدرد ،اکادمیاتی طور پر چیلنج کرنے والی کمیونٹی ہیں تاکہ کالج کے لئے انتہائی
تیاری کر لینے کے ساتھ ،ان کی زندگی اور دنیا میں مثبت تبدیلیاں کی جا سکیں۔

سب وے 5 ،2 :بطرف Prospect Avenue

بس BX17 :سے  164th Streetاور  Prospect Avenue; BX6سے
 163rd Streetاور  Prospect Avenue; BX4سے  163rd Streetاور
Westchester Avenue
اوپن ہاؤس کی معلومات :دلچسپی والے طلباء جو آنیوالے اوپن ہاؤسز کے دورے یا
ان سے متعلق استفسار کرنا چاہتے ہیں انہیں ہمارے مرکزی دفتر کو
 718-518-3050پر کال کرنی چاہئیے۔

پروگرام :کام کرنے کے لیے سیکھنا :انٹرنشپس؛ بعد از اسکول ٹیوٹرنگ؛ شام کی اسکول
کی کالسیں؛  College Nowکالسیں ،چھٹیاں اور موسم گرما کی اسکول کی کالسیں
لسانیاتی کالسیں :ہسپانوی اور فرانسیسی
شراکت داریاں :اوپننگ ایکٹ بہتر بنانا Lorenzo Dance Co.، R.F. ،کام کرنے
کے لئے سیکھنے کے پروگرام کے لئے آرٹ کنسلٹنٹس ،ایسٹ سائیڈ سیٹلمنٹس ہاؤس

اندراج

غیر نصابی سرگرمیاں :طالب علم قیادت ،ہم جنس پرست-راست اتحاد ،طالب علم
کونسل ،اوپن مائیک شاعری ،گانا ،رقص

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے رہائشیوں کے لئے کھال ہے جن کی ،کم سے
کم  10کریڈٹس کے ساتھ ،عمر  16سال ہے
کم از کم  14کریڈٹ کے ساتھ  17سال کی عمر ہے،
کم از کم  19کریڈٹ کے ساتھ  18سال کی عمر ہے،
کم از کم  28کریڈٹ اور  2ریجنٹس کے ساتھ عمر  19سال ہے
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر
طلباء کی ُکل تعداد164 :

 PSALمتبادل لیگ کھیلBoys Basketball :

داخلوں کی معلومات
•درخواست گزار کی عمر کم از کم  16سال یا زیادہ ہو اور انہوں نے کم از کم
ایک سال تک کسی اور ہائی اسکول میں شرکت کی ہو۔
•درخواست دہندگان کو الزما ً ایک درخواست جمع کرانی چاہیے اور اسکول میں
ایک متعامل انٹرویو میں حصہ لیا ہو۔
•طلباء سے اپنی ٹرانسکرپٹ ،پتہ کا ثبوت ،پیدائش کا سرٹیفکیٹ ،اور حفاظتی
ٹیکوں کا ریکارڈ مہیا کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔
•طلباء اور والدین/سرپرست سے کہا جائے گا کہ وہ قبولیت کے عمل کو حتمی
شکل دینے سے قبل ،اسکول کی کمیونٹی میں وقت گزارنے کے لئےانٹرویو/
تعارف کے لئے اسکول کے عملے سے مالقات کریں۔

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_HST_X446.pdf
نصاب :ماہر
تدریس :ترقی پذیر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
اعلی توقعات :ماہر
استاد سے تعاون :ماہر
 74%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد
العمر/انڈر-کریڈٹ ہیں۔
کام کرنا سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام
کی تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو
گریجویشن کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی
ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر
کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
 Arturo Schomburgکے لئے  LTWپارٹنر ایسٹ سائیڈ سیٹلمنٹ
ہاؤس ہے۔
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Bronx Arena High School • DBN 08X537
منتقلی اسکول

رابطہ کی معلومات

کارکردگی

پتہ1440 Story Avenue :
Bronx, NY 10473
کیمپسSoundview Educational Campus :
فون718-860-5056 :
ای میلinfo@bronxarena.org :
ویب سائٹhttp://www.bronxarena.org :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹhttp://schools.nyc.gov/OA/ :
_SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016
HST_X537.pdf
نصاب :خوب پختہ
ہدایت :خوب پختہ
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :خوب پختہ
بلند توقعات :خوب پختہ
استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ
 64%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

سب وے 6 :سے  Hunts Pointیا  5 ،2سے  Simpson Streetجس کے
بعد BX5

بس BX5 :سے  Story Avenueاور  Colgateیا Bronx River Avenue
اوپن ہاؤس کی معلومات :دلچسپی رکھنے والے طلباء کو اوپن ہاؤس کے اوقات کے
بارے میں جاننے یا ایک دورہ کی شیڈول بندی کرنے کے لئے اسکول سے رابطہ
کرنا چاہئے۔

مجموعی جائزہ
 Bronx Arena High Schoolمحکمہ تعلیم اور  SCOفیملی آف سروسز
کے مابین ایک اشتراک عمل ہے۔ ہم زاءد العمر ،انڈر-کریڈٹ نوجوانوں کی خدمت
کرنے کے لئے وقف ہیں ،ان کی اسکول میں دوبارہ مشغول ہونے اور تعلیم کے ساتھ
بااختیار کرنے کے لئے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جو انہیں کالج ،کیریئر اور زندگی
میں کامیابی کے لئے تیار کرے گا۔ ذاتی نوعیت کے اکادمیاتی تجربے کو تخلیق
کرنے کے لئے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ،ایک خود سے چلنے والے سیکھنے کے
ماحول میں طلباء کا کام کرنا 21 ،ویں صدی میں کامیاب ہونے کے لئے ضروری
مہارت حاصل کرنا۔

اندراج
داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال یا زائد عمر کے رہائشیوں کے لئے
کھال ہے
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر
طلباء کی ُکل تعداد214 :

پروگرام :کام کرنے کے لئے سیکھنا ،کریڈٹ جمع کرنے میں تیز رفتاری،
 ،iLearnNYCمنسلکہ بنیادیں ،ٹیکنالوجی کی کالسیں ،کالج اور کیریئر کی منصوبہ
بندی ،ادا شدہ انٹرنشپس
شراکت داریاں SCO :خاندان کی خدمات

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر
قابو پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں
رکاوٹ ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق،
کام کی تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ
التحصیل ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔
یہ  LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے
فراہم کی جاتی ہے۔

غیر نصابی سرگرمیاں :طالب علم کی قیادت ،باسکٹ بال کلب ،افریقی رقص ،ٹیک
اسکواڈ ،کالج ٹورز

داخلوں کی معلومات
•برونکس ایریا ایک رولنگ داخلہ کی پالیسی رکھتا ہے ،سارا سال طلباء کو قبول
کرتا ہے۔
•اوپن ہاؤسز کو ماہانہ منعقد کیا جاتا ہے (جون ،جوالئی اور ستمبر میں فی
مہینہ دو بار)۔
•درخواست دینے کے لئے :اوپن ہاؤس شیڈول کے بارے میں معلومات کے لئے
متوقع طلباء کو  718-860-5056پر کال کرنی چاہئے۔
•طلباء اور والدین/سرپرست سے کہا جاتا ہے کہ موجودہ ہائی اسکول کی
ٹرانسکرپٹ ،حاضری کی تاریخ اور  ،IEPاگر قابل اطالق ہو ،فراہم کریں۔
•اسکول میں قبول کردہ طلباء کو انٹیک کا عمل مکمل کرنے پر مطلع
کیا جائے گا۔

 Bronx Arena High Schoolکے لئے  LTWپارٹنر  SCOفیملی
آف سروسز ہے۔
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Bronx Community High School • DBN 08X377
منتقلی اسکول

رابطہ کی معلومات

مجموعی جائزہ

پتہ1980 Lafayette Avenue :
Bronx, NY 10473
کیمپسAdlai E. Stevenson Educational Campus :
فون718-892-1026 :
فیکس718-892-6941 :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/08/X377 :
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ

نیویارک سٹی مشن سوسائٹی کے ساتھ شراکت داری میںBronx Community ،
 )BCHS( High Schoolنوعمر لڑکوں کے لئے ایک چھوٹا منتقلی اسکول ہے جو
اسکول سے ناغہ کرتے رہے تھے یا چھوڑ دیا تھا۔  BCHSکو اسکول میں مسلسل
حاضری کو یقینی بنانے کے لئے طلباء کی انتہائی مدد اور خدمات مہیا کرنے کے
لئے تیار کیا گیا ہے۔ ہر طالب علم کو ایک مشیر تفویض کیا جاتا ہے جو زیادہ سے
زیادہ  25طلباء کے ساتھ کام کرتا ہے۔  BCHSایک تیز کریڈٹ پروگرام رکھتا ہے
تاکہ طلباء کو اضافی کریڈٹ حاصل کرنے کا موقع ملے۔ طلباء پوسٹ گریجویشن کے
منصوبوں کے ساتھ سندیافتہ ہوتے ہیں اور اسکول میں اندراج کے دوران مالزمت کی
تیاری اور صالحیتوں کے فروغ میں حصہ لیتے ہیں۔

بس BX36، BX39 :سے  Pugsley & Lafayette Avenues; BX5سے
 White Plains Roadاور ( Story Avenueشاپنگ سینٹر کے عقب میں)
اوپن ہاؤس کی معلومات :دلچسپی رکھنے والے طلباء اسکول سے اوپن ہاؤس کی
تاریخوں یا دورہ کو شیڈول کرنے کے لئے رابطہ کر سکتے ہیں۔

پروگرام BCHS :کام کرنے کے لئے سیکھنے کی پیشکش کرتا ہے۔ طلبا اسکو
ل اور مضافاتی کمیونٹی دونوں میں کمیونٹی کی ترقی اور اجتمائی خدمت کی
سرگرمیوں میں شامل ہوں گے۔ یہ نصاب عام مجمع میں تقریر خطاب پروگرام کے
ذریعے بنیادی خواندگی اور عددی صالحیتوں اور اس کے عالوہ زبانی اظہار
و ابالغ پر دھیان دے گا

اندراج

لسانیاتی کالسیں :ہسپانوی

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال یا زائد عمر کے رہائشیوں کے لئے
کھال ہے۔
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد180 :

شراکت داریاں :نیو یارک شہر مشن سوسائٹی

سب وے 6 :سے  Parkchesterجس کے ساتھ  BX36، BX39ہیں

غیر نصابی سرگرمیاں :ہفتہ میں دو بار وکیل مشیران کے ساتھ گروپ کے اجالس،
ساتھی مشاورت ،چھوٹے گروپ میں تدریس ،ہم مرتبہ ٹیوٹرنگ

داخلوں کی معلومات

کارکردگی

• Bronx Community High Schoolایک رولنگ داخلہ کی پالیسی
رکھتا ہے ،جو سال بھر طلباء کو قبول کرتا ہے جن کی عمر  16سال اور اس
سے زیادہ ہے اور جنہوں نے کم سے کم ایک سال کے لئے ہائی اسکول میں
شرکت کی ہو ،اور کم از کم واں  6گریڈ ریڈنگ لیول ہے۔
• 16سال کی عمر کے طلباء الزما ً  5-10کریڈٹس رکھتے ہوں؛  17سال کے
طلباء کے پاس  10-25کریڈٹس ہونا ضروری ہے؛ اور  18سالہ طلباء کے پاس
 65یا اس سے زیادہ کے اسکور کے ساتھ  25کریڈٹس اور دو ریجینٹس امتحان
ہونا ضروری ہے۔  BCHSکا مقصد  Stevenson Campusکے ارد گرد
کے عالقے میں طلباء کی خدمت کرنا ہے۔
•میجر انٹیک :مئی-ابتدائی اکتوبر (موسم خزاں کے داخلے کے لئے)
•درخواست دینے کے لئے :ایک مالقات کے لئے اسکول کو کال کریں یا تشریف
الئیں۔ طلباء الزما ً ایک اوپن ہاؤس میں شرکت کریں ،ایک انٹرویو اور انٹیک
پراسس میں مشغول ہوں۔
•طلباء سے اپنی ٹرانسکرپٹ ،پتہ کا ثبوت ،پیدائش کا سرٹیفکیٹ ،رابطہ کی
معلومات اور حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ مہیا کرنے کا کہا جاتا ہے۔
•اسکول میں قبول کردہ طلباء کو ٹیلی فون کال کر کے والدین/سرپرست کو مطلع
کیا جاتا ہے۔
•اس پروگرام میں قبول کیے جانیوالے طلباء واقفیت کے سیشن میں شرکت کریں
گے اور ان سے اسکول کی کمیونٹی میں حصہ لینے کی توقع کی جائے گی۔

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X377.pdf
نصاب :خوب پختہ
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :ماہر
 65%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔
کام کرنا سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے میں
مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔
 LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری،
مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو گریجویشن کے بعد فائدہ
مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں ایک
کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
 Bronx Community High Schoolکے لئے  LTWپارٹنر نیویارک شہر
مشن سوسائٹی ہے۔
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Bronx Haven High School • DBN 07X381
منتقلی اسکول

رابطہ کی معلومات

مجموعی جائزہ

پتہ333 East 151st Street :
Bronx, NY 10451
کیمپسAlfred E. Smith Educational Campus :
فون718-292-3638 :

طلباء ،فیکلٹی اور خاندانوں کے ساتھ شراکت داری میں ،ہم اپنے طلباء کی ذاتی ترقی
میں معاونت اور ٰ
اعلی تعلیم میں کامیاب ہونے میں مدد کرنے کے لئے جدید طریقے
استعمال کریں گے۔  Bronx Haven High Schoolمیں ہر طالب علم کوایک
مشیر فراہم کیا جاتا ہے جس کی ذمہ داریوں میں انفرادی اکادمیاتی رہنمائی ،کالج اور
کیریئر کی تیاری ،اور زندگی کی مہارت کی پیش رفت شامل ہیں۔ ایسٹ سائیڈ ہاؤس
سیٹلمنٹ کے ساتھ ہماری شراکت داری سماجی خدمات ،کالج کی تالش اور معتبر
انٹرنشپس فراہم کر کے طلباء کی خدمت کرنے کی صالحیت کو مستحکم کرتی ہے۔

فیکس718-292-6065 :
ای میلBronxHaven@eastsidehouse.org :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/08/X381 :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :جزوی طور پر ِ

پروگرام :کام کرنے کے لئے سیکھنا ،سخت محنت کی ادبی کالسیں ،ریجنٹس اور
 SATتیاری کے کورسز ،تیز تر کریڈٹ جمع کرنا ،اکادمیاتی ٹیوٹرنگ (بشمول موسم
گرما ،پورے تعلیی سال میں) ،مشاورتی گروپ ،کالج اور کیریئر کی تیاری ،ادائیگی
شدہ انٹرنشپس ،مالزمت کی تیاری کے پروگرام ،ٹیکنیکل کورسز

سب وے 5 ،2 :سے 3 Avenue-149 Street
th

rd

بس BX2، BX25، BX26، BX29، BX30، BX41 :سے  149ویں اسٹریٹ اور
کورٹ لینڈلڈ ایونیو
اوپن ہاؤس کی معلومات :ممکنہ طلباء کو معلومات حاصل کرنے اور ہمارے ساتھ
مالقات کا تعین کرنے کے لئے اسکول کو کال کرنی چاہئے۔ اس بات کو ترجیح دی
جاتی ہے کہ وہ اپنی ہائی اسکول ٹرانسکرپٹ کی نقل ہمارے پاس الئیں تاکہ جانچ کی
جا سکے کہ آیا وہ ایک منتقلی ہائی اسکول کے لئے اہل ہیں یا نہیں۔ اوپن ہاؤسز سال
بھر کے دوران قائم کئے جاتے ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے طلباء کو تاریخوں کے لئے
کال کرنی چاہئے۔

لسانیاتی کالسیں :ہسپانوی
شراکت داریاں :مشرقی سائیڈ ہاؤس سیٹلمنٹ
غیر نصابی سرگرمیاں :طالب علم قیادت پروگرام ،انٹرنشپ پروگرام ،کیریئر دریافت،
بولے جانیوالے الفاظ اور ڈیجیٹل میڈیا کورسز
 PSALمتبادل لیگ کھیل :باسکٹ بال ،طالب علم کی شمولیت پر منحصر

داخلوں کی معلومات

اندراج

• Bronx Haven High Schoolمیں ایک رولنگ داخلہ کی پالیسی ہے ،جو
سال بھر طلباء کو قبول کرتا ہے جن کی عمر  16سال ے اور کم سے کم ایک
سال کے لئے کسی اور ہائی اسکول میں شرکت کی ہے۔
•میجر انٹیک :موسم بہار (موسم خزاں کے داخلے کے لئے) ،نومبر
(دسمبر کے داخلے کے لئے)
•درخواست دینے کے لئے :اسکول سے رابطہ کریں اور انٹیک تقرری کی
شیڈول بندی کر لیں۔ طلباء اور والدین/سرپرست الزمی اوپن ہاؤس ،انٹرویو ،اور
واقفیت میں حصہ لیں۔
•طلباء کو اپنی ٹرانسکرپٹ ،RISA ،اور حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ فراہم کرنے
کا کہا جاتا ہے۔
•انٹرویو کے بعد ،اسکول میں قبول کردہ طلباء کو فون اور ای میل کے ذریعہ
مطلع کیا جائے گا۔

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال یا زائد عمر کے رہائشیوں کے لئے
کھال ہے۔
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد192 :

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X381.pdf
نصاب :ماہر
ہدایت :ترقی پذیر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :ماہر
 77%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر
قابو پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں
رکاوٹ ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق،
کام کی تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ
التحصیل ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔
یہ  LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے
فراہم کی جاتی ہے۔
 Bronx Haven High Schoolکے لئے  LTWپارٹنر ایسٹ سائیڈ
ہاؤس سیٹلمنٹ ہے۔
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Bronx Regional High School • DBN 12X480
منتقلی اسکول

رابطہ کی معلومات

مجموعی جائزہ

پتہ1010 Reverend James A. Polite Avenue :
Bronx, NY 10459
فون718-991-2020 :

 1980سے قائم شدہ  Bronx Regional High Schoolگریڈز  10-12کے
لئے ایک مکمل ڈپلومہ فراہم کرنیوالے پروگرام میں ،بنیادی طور پر برونکس سے
طلباء کی خدمت کرتا ہے۔ برونکس ریجنل ایسی جگہ ہے جہاں نوجوان افراد اور
عملہ مشفق اور پروان چڑھانے والی کمیونٹی کے طور پر مل جل کر کام کرتے ہیں
اور مختلف قسم کے تعلیمی تجربات کو دریافت کرتے ہیں۔ ہم علم کے سلسلے میں
جوش و جذبہ ،ماحول اور سماجی تبدیلی کے لئے ایک عزم اور ہمارے نصاب سے
متعلق استفسار کے لئے کشادگی سے کام لیتے ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر کا نتیجہ مستقبل
کی تعلیم ،کیرئیر اور ذاتی فیصلوں کو کرنے کے لئے ضروری اضافہ شدہ عزت نفس
اور خود مختیاری کی صورت میں نکلتا ہے جو ایک بہتر اور زیادہ مصفانہ دنیا پیدا
کرنے میں مدد دے گا۔

فیکس718-617-0257 :
ای میلmrodrig46@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/12/X480 :
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ
سب وے 5 ،2 :بطرف Prospect Avenue

بس BX17 :سے  164th Streetاور  Prospect Avenue; BX6سے
 163rd Streetاور  Prospect Avenue; BX4سے  163rd Streetاور
Westchester Avenue
اوپن ہاؤس کی معلومات :دلچسپی رکھنے والے طلباء اسکول میں کال کر سکتے ہیں
اور  Modesta Rodriguezکے ساتھ بات کرنے کا کہہ سکتے ہیں یا ہماری ویب
سائٹ مالحظہ کریں۔

شراکت داریاں :مونٹیفائر میڈیکل سینٹر ،ہنٹر کالج ،لیہمن کالج ،بڑھائیں  ،NYCشمالی
سینٹرل برونکس ہسپتال ،منیز فوڈ پینٹری ،ام کرنے کے لئے سیکھنا پروگرام کے لئے
ایسٹ سائیڈ ہاؤس

اندراج

غیر نصابی سرگرمیاں PM :اسکول ،بعد از اسکول ٹیوٹورنگ ،توسیعی دن تخلیقی فن
کی ٹیم

پروگرام :کیمپس پر تعلیم کے ذریعہ نوجوان فیملی کے لئے رہنا ( ،)LYFEکام کرنے
کے لئے سیکھنا ()LTW

داخلوں کی ترجیحات 16 :سال یا زائد عمر کے طلباء کے لئے کھال ہے۔
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد237 :

 PSALمتبادل لیگ کھیل :لڑکے اور لڑکیاں باسکٹ بال ،مشترک سافٹ بال

داخلوں کی معلومات
•برونکس ریجنل ایک رولنگ داخلہ کی پالیسی رکھتا ہے ،سارا سال طلباء کو
قبول کرتا ہے جن کی عمر  16سال اور زیادہ ہو یا اس سے زیادہ ہے ،کم از کم
 16کریڈٹس کے ساتھ ۔

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X480.pdf
نصاب :ماہر
ہدایت :ترقی پذیر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :ماہر
 64%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

•میجر انٹیک :اگست سے اکتوبر تک اور جنوری-اکتوبر۔
•درخواست دینے کے لئے :متوقع طلباء کو  8بجے صبح سے  3بجے سہ پہر،
 M-Fکے درمیان اسکول کو کال کرنی چاہئے۔ اسسٹنٹ پرنسپل رہنمائی ٹیم کے
ایک رکن کے ساتھ مالقات اور میٹنگ طے کرنے کے لئے کال کرے گا۔
•متوقع طلباء اور والدین/سرپرست سے کہا جاتا ہے کہ وہ موجودہ ہائی اسکول
ٹرانسکرپٹ (ہو سکتا ہے متعین ہو یا پہلے ہی چھوڑ دیا گیا ہو) فراہم کریں۔
•اسکول میں قبول کردہ طلباء سے ایک سیٹ کا وعدہ کیا جاتا ہے اور وہ الزما ً
واقفیت/اورئینٹیشن کے لئے واپس آئیں۔

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر
قابو پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں
رکاوٹ ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق،
کام کی تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ
التحصیل ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔
یہ  LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے
فراہم کی جاتی ہے۔
برونکس ریجنل کے لئے  LTWپارٹنر ایسٹ سائیڈ ہاؤس ہے۔
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Crotona Academy High School • DBN 07X321
منتقلی اسکول

رابطہ کی معلومات

مجموعی جائزہ

پتہ1211 Southern Blvd :
Bronx, New York 10459
فون(718) 860-5370 :

ساؤتھ برونکس مجموعی اقتصادی ترقی کارپوریشن ( )SoBROکے ساتھ شراکت
داری میں Crotona Academy High School ،ایک اسکول ہے جو ہر طالب
علم کے لئے کامِل ریاضی اور خواندگی انسداد کے ساتھ ٰ
اعلی تعلیمی توقعات کو فروغ
دیتا ہے۔ کروٹونا اکیڈمی نوجوانوں کے لئے کامیاب ہونے کا نیا راستہ پیش کرتی ہے
جو اسکول میں پیچھے رہ گئے ہیں اور ایک مختلف قسم کے ہائی اسکول کے تجربہ
کی تالش میں ہیں۔ طلباء سے ٰ
اعلی اکادمیاتی معیار پر پورا اترنے اور نیویارک سٹی
ہائی اسکول فارغ التحصیل ہونے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی امید کی جاتی ہے۔

فیکس(718) 860-5371 :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/07/X321 :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ

پروگرام :پورٹ فولیو کی تشخیص ،اہلیت پر مبنی اور معیار کی بنیاد پر تدریس ،کام
کرنے کے لئے سیکھنا ،College Now ،انٹرنیٹ پر مبنی ریاضی اور انگریزی
سے بھرپور ،ادائیگی شدہ انٹرنشپس ،کالج اور کیریئر کی تیاری

سب وے 2 :یا  train 5سے Freeman Avenue

بس BX19 :سے Freeman Avenue
اوپن ہاؤس کی معلومات :دلچسپی رکھنے والے طلباء ہمیں  (718) 860-5370پر
ایک انٹرویو شیڈول کرنے کے لئے کال کر سکتے ہیں۔

شراکت داریاںSoBRO :
غیر نصابی سرگرمیاں :اسکول سے پہلے اور بعد میں ٹیوٹرنگ ،کمیونٹی سروس،
انٹرنشپس ،ثقافتی اور اکادمیات سے بھرپور دورے ،کالج کے دورے ،گرین ہاؤس
پروجیکٹس ،بالغ ہوتے بچوں کی جنسی صحت میں پروجیکٹس ،صحت کی تندرستی،
اور غذایت

اندراج
داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے رہائشی افراد ،جن کی عمر کم از کم  16سال
ہے کیلئے کھال ہے ،جنہوں نے کم از کم ایک سال ہائی اسکول میں مکمل کیا ہو۔
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد150 :

داخلوں کی معلومات

کارکردگی

•کم سے کم  10کریڈٹ کے ساتھ  16سالہ طلباء ،کم سے کم;  17 17کریڈٹ
کے ساتھ زائد ،اور  2ریجنٹس امتحان پاس کیے ہوں؛  18سال ،کم از کم 20
کریڈٹس اور  2ریجنٹس کے ساتھ درخواست دینے کے اہل ہیں۔
•ہم ان طلباء پر غور کریں گے جو انٹرویو کے عمل کے ذریعہ انفرادی بنیادوں
پر ان معیارات پر پورا نہیں اترتے ہیں۔
•تمام طلباء کو الزمی طور پر والدین/سرپرست کے ہمراہ ہونا چاہئے اور ان سے
ٹرانسکرپٹ ،پتہ کے ثبوت ،حفاظتی ٹیکوں کے ریکارڈ ،اور کسی بھی دوسرے
قابل اطالق دستاویز کو النے کی درخواست کی جاتی ہے۔

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X321.pdf
نصاب :ترقی پذیر
ہدایت :ترقی پذیر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ترقی پذیر
بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :ماہر
 74%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر
قابو پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں
رکاوٹ ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق،
کام کی تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ
التحصیل ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔
یہ  LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے
فراہم کی جاتی ہے۔
 Crotona Academy High Schoolکے لئے LTW
شراکت دار  SoBROہے۔
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ELLIS – English Language Learners and International Support Preparatory • DBN 10X397
منتقلی اسکول

رابطہ کی معلومات

مجموعی جائزہ

پتہ99 Terrace View Avenue :
Bronx, NY 10463
فون718-220-1889 :
فیکس718-901-5928 :
ای میلNVega12@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/10/X39 :
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ

 ELLISپریپٹری اکیڈمی  16سے  21سالہ نئے آنے والے تارک وطن انگریزی زبان
سیکھنے والے طالب علم کی تنظیم کے لئے کام کرتی ہے ،جن میں سے کافی کو
مداخلت کا سامنا کرنا پڑا ہو یا بصورت دیگر ان کی رسمی تعلیم محدود ہو نیویارک
اسٹیٹ ریجنٹس امتحان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے عالوہ ELLIS ،طلباء ہر سال
دو اکادمیاتی پورٹ فولیوز تیار کرتی ہے اور تین سالون سے انٹرنشپس میں شرکت
کرتی ہے۔ ایک توسیع شدہ تعلیمی سال کے طور پر ELLIS ،اسکول کا سال ستمبر
سے جوالئی تک ہوتا ہے۔  CUNY College Nowکورسز کے ذریعے لینے
کے لئے بھرپور مواقع دستیاب ہیں۔ موسم گرما میں ،انتہائی حوصلہ افزائی طلباء
 College Nowاداروں اور ایریا یونیورسٹی میں سائنسی ریسرچ انٹرنشپس میں
حصہ لے سکتے ہیں۔ کالج  ELLISکے طلباء کے لئے مقصد سے واضح طور پر آگاہ
ہے ،اور  2012کی  50%افتتاحی کالس کو چار سالہ کالجوں میں قبول کیا گیا تھا۔

سب وے 1 :سے Marble Hill - 225thsS

بسBx1, Bx10, Bx7, Bx9, M100 :
اوپن ہاؤس کی معلومات :اوپن ہاؤسز کے بارے میں مزید معلومات کے لیے برا ِہ
مہربانی اسکول سے رابطہ کریں۔

شراکت داریاں ISA، YMCA :اور برونکس آرٹ اسمبل ،سٹی کالج آف نیو یارک
( )CCNYمیں ہائی پرفارمنس لرننگ انسٹیٹیوٹ ،امیرکن کیمیکل سوسائٹی کا
پروجیکٹ SEED

اندراج

غیر نصابی سرگرمیاں :اس تعلیمی سال میں پیش کیے جانیوالے پروگراموں اور
سرگرمیوں ے لئے برائے مہربانی اسکول سے رابطہ کریں۔

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال یا زائد عمر کے رہائشیوں
کے لئے کھال ہے۔
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ
کہ گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد384 :

داخلوں کی معلومات
•طلباء کی عمر کم از کم  16سال ہونا الزمی ہے اور ایک سال ہائی اسکول
مکمل کیا ہو۔
•داخلہ کے عمل پر معلومات کے لئے اسکول سے رابطہ کریں۔

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X397.pdf
نصاب :ماہر
ہدایت :ترقی پذیر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :ماہر
 85%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔
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Jill Chaifetz Transfer School • DBN 07X379
منتقلی اسکول

رابطہ کی معلومات

مجموعی جائزہ

پتہ778 Forest Avenue :
Bronx, NY 10456
فون718-402-2429 :
فیکس718-402-3120 :
ویب سائٹ http://schools.nyc.gov/schoolportals/07/X379 :یا
http://jillchaifetztransferschool.weebly.com/
قابل رسائی ہونا :مکمل قابل رسائی
مقام کا ِ

 Jill Chaifetz Transfer High Schoolایک کمیونٹی اسکول ہے اور اس کے
ساتھ ساتھ ایک چھوٹا منتقلی اسکول بھی ہے جو طلباء کو ایک چیلنجنگ تعلیم فراہم
کر رہا ہے جو اس سے قبل بہت ناغہ کرنیوالے رہے ہوں یا انہوں نے ہائی اسکول کو
چھوڑ دیا تھا۔ محکمہ تعلیم اور  BronxWorksکے ساتھ شراکت داری کے ذریعہ
قائم کردہ ،ہمارے اسکول کا مشن اپنے تمام طلباء کی ایک ہائی اسکول ڈپلومہ حاصل
کرنے میں مدد کرنا اور پوسٹ سیکنڈری کامیابی کے لئے تیار ہو کر فارغ التحصیل
کرنا ہے۔  BronxWorksکے ساتھ ہمارا تعلق طالب علم کی کامیابی کو یقینی بنانے
کے لئے مؤثر معاونت اور سماجی خدمات فراہم کرنے کے مؤثر طریقے سے اپنے
طلباء کی خدمت کرنے کی ہماری صالحیت کو مستحکم بناتا ہے۔

سب وے 5 ،2 :سے  Jackson Ave; 5 ،2سے Prospect Ave

پروگرام :کام کرنے کے لئے سیکھنا ،جامع سپورٹ سروسز ،ریجنٹس کی تیاری ،ادا
شدہ انٹرنشپس

بس BX36 :سے  Arthur Avenue; BX15، BX40، BX42، BX55سے
 East Tremontاور 3rd Avenues
اوپن ہاؤس کی معلومات :ہم کمیونٹی ،والدین اور دیگر تعلیمی اداروں سے مالقاتیوں
کو اپنے اسکول میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دورے کا بندوبست کرنے کے لئے
براہ مہربانی مرکزی دفتر سے رابطہ کریں۔

شراکت داریاں ،BronxWorks :ایسٹر سروسز CATCH ،پروگرام
غیر نصابی سرگرمیاں :قیادت ،تمام موضوع کے امور میں ٹیوٹرنگ PM ،اسکول
کلبز :سپورٹس ،باسکٹ بال ،تندرستی ،آرٹ ،کمیونٹی گارڈن

اندراج

داخلوں کی معلومات

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال اور زائد عمر کے رہائشیوں کے
لئے کھال ہے۔
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد216 :

• Jill Chaifetz Transfer High Schoolایک رولنگ داخلے کی پالیسی
رکھتا ہے ،سال بھر طلباء کو قبول کرتا ہے جن کی عمر  16سال اور زیادہ ہو
اور انہوں نے کم از کم ایک سال تک کسی اور ہائی اسکول میں شرکت کی ہو۔
•میجر انٹیک :خزاں اور بہار؛ دسمبر میں کچھ محدود اندراج۔
•درخواست دینے کے لئے:
•مالحظہ کریں www.jillchaifetztransferschool.weebly.com
یا اوپن ہاؤس تاریخوں کے لئے اسکول کو کال کریں۔
•طلباء کو اپنی ٹرانسکرپٹ ،حاضری ،اور حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ فراہم کرنے
کا کہا جاتا ہے۔
•طلباء ایک انٹرویو کے لئے اسکول کے عملے سے مالقات کریں گے۔
•اسکول میں قبول کیے جانے والے طلباء کو واقفیت میں شرکت کے دعوت
نامے کے ساتھ فون/خط کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X379.pdf
نصاب :ماہر
ہدایت :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
اعلی توقعات :ماہر
استاد سے تعاون :ماہر
 51%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔
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Mott Haven Community High School • DBN 07X557
منتقلی اسکول

رابطہ کی معلومات

مجموعی جائزہ

پتہ455 Southern Boulevard :
Bronx, NY 10455
فون718-665-8512 :
فیکس718-665-8518 :
ای میلhspadac@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/07/X557 :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ

 Mott Haven Community High Schoolمشن ایک محفوظ ،معاون تعلیمی
ماحول فراہم کرنا ہے جو زیادہ العمر ,،انڈر کریڈٹ طلباء کو ایک نئی شروعات فراہم
کرتا ہے اور انہیں سمجھنتے ہوئے کہ وہ اپنے ماضی سے سیکھ سکتے ہیں اور اس
کے پابند نہیں ہیں مثبت سمت میں آگے بڑھانے کی طاقت دیتا ہے۔ اجزاء جو ہمارے
طلباء کو آگے بڑھانے میں مدد کریں گے ہماری مشاورتی پروگرام ،سرپرستانہ
پروگرام ،انفرادی تعلیم کے پروجیکٹس ،اور انٹرنشپس ہیں۔ ہمارے طلباء کالج میں
پوسٹ سیکنڈری کامیابی اور/یا اپنی کمیونٹی میں مثبت رہنماؤں بننے کے لئے ایک
کیریئر کے لئے تیار ایک ہائی اسکول ڈپلومہ کے ساتھ فارغ التحصیل ہوں گے۔

سب وے 5 ،2 :سے  Jackson Av; 6سے 143 St-St Mary’s St
rd

پروگرام :مشاورتی پروگرام ،انفرادی تعلیم کے پروجیکٹس ،کام کرنے کے لئے
سیکھنا ،انٹرنشپس ،ادائیگی کردہ انٹرنشپس کے مواقع SAT ،اور ریجنٹس پریپ
کورسز ،اسکول ٹیوٹرنگ سے پہلے اور بعد میں ،تیز تر کریڈٹ جمع کرنا ،پوسٹ
سیکنڈری مشاورت

E

بسBX17، BX19، BX33، BX4 :
اوپن ہاؤس کی معلومات :دلچسپی رکھنے والے طلباء جو اسکول کا دورہ کرنا یا کسی
آنے والے اوپن ہاؤسز کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں وہ 718-665-8512
پر کال کریں۔

لسانیاتی کالسیں :ہسپانوی
شراکت داریاں :مشرقی سائیڈ ہاؤس سیٹلمنٹ

اندراج

غیر نصابی سرگرمیاں :رقص ،موسیقی ،دورے ،کمیونٹی سروس ،باسکٹ بال ،بیس
بال ،سافٹ بال

داخلوں کی ترجیحات 16 :سالہ اور بڑے نیو یارک کے رہائشیوں کی نسبت 16 ،سال
اور زیادہ عمر کے برونکس کے رہائشیوں کے لئے ترجیح۔
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر
طلباء کی ُکل تعداد242 :

داخلوں کی معلومات
• Mott Haven Community High Schoolمیں ایک رولنگ داخلہ
کی پالیسی ہے ،جو سال بھر طلباء کو قبول کرتا ہے جن کی عمر  16سال اور
اس سے زیادہ ہے اور کم سے کم ایک سال کے لئے کسی اور ہائی اسکول میں
شرکت کی ہے۔
•میجر انٹیک :اگست-ستمبر ،دسمبر-جنوری ،اور مئی کے بعد (ستمبر کے
داخلوں کے لئے)
•درخواست دینے کے لئے 718-665-8512-4126 :پر کال کریں،
 hspadac@schools.nyc.govپر ای میل کریں ،یا 718-665-8518
پر یا اپنی دستاویزات فیکس کریں اور اسکول جواب دے گا۔ ایک انفرادی
انٹرویو کی ضرورت ہے۔
•طلباء سے اپنی ٹرانسکرپٹ ،RISA ،حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ ،اور ( IEPاگر
قابل اطالق ہو) فراہم کرنے کا کہا جاتا ہے۔
•اسکول میں قبول کیے جانے والے طلباء کو درخواست دینے اور ان کی ان ٹیک
میٹنگ مکمل ہونے کے بعد ایک ہفتے کے اندر مطلع کر دیا جائے گا۔

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X557.pdf
نصاب :ماہر
ہدایت :ترقی پذیر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
بلند توقعات :خوب پختہ
استاد سے اشتراک عمل :ماہر
 82%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر
قابو پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں
رکاوٹ ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق،
کام کی تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ
التحصیل ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی
ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف
سے فراہم کی جاتی ہے۔
 Mott Haven Community High Schoolکے لئے  LTWپارٹنر
ایسٹ سائیڈ ہاؤس سیٹلمنٹ ہے۔
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PULSE - Providing Urban Learners Success in Education High School • DBN 10X319
منتقلی اسکول

رابطہ کی معلومات

مجموعی جائزہ

پتہ560 East 179th Street :
Bronx, NY 10457
فون718-294-0230 :
فیکس718-901-5928 :
ای میلcwiggins3@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/10/X319 :
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ

)Providing Urban Learners Success in Education (PULSE
 High Schoolایک طالب علم پر مرکوز نصاب کے ذریعہ سیکھنے والوں میں
ایک جذبہ بیدار کرتا ہے۔ اس نصاب میں ،طلباء بنیادی مضامین کو چیلنجنگ ،حقیقی
دنیا کے مسائل اور منصوبوں کے ذریعے سیکھتے ہیں FedCap Wildcat
 Service Corporationکے ساتھ شراکت میںPULSE High School ،
اکادمیاتی کام ،کمیونٹی کی بنیاد پر شراکت داروں ،طلباء کیلئے عملہ کی خدمات اور
خاندان کی معاونت کے درمیان مضبوط روابط قائم کرتا ہے۔ یہ کنکشن ایک چیلنجنگ
لیکن معاون سیکھنے کے ماحول کے اندر فعال ،مصروف طلباء پیدا کرتے ہیں۔
پروگرام :کام کرنے کے لئے سیکھنا ،فارینسک سائنس ،فزکس ،اور اپالئیڈ ریاضی
میں کالسز ،برونکس کمیونٹی کالج میں  College Nowبرونکس کمیونٹی کالج میں
کیمپس فرائیڈے انیشیٹیو کالج

سب وے 4 :سے  Burnside Avenue; B، Dسے Tremont Avenue

بس BX36 :سے  Arthur Avenue; BX15، BX40، BX42، BX55سے
 East Tremontاور 3rd Avenues
اوپن ہاؤس کی معلومات :موسم بہار میں ایک اوپن ہاؤس منعقد کیا جائے گا۔ مزید
معلومات کے لیے برا ِہ مہربانی اسکول سے رابطہ کریں۔

شراکت داریاں :وائلڈ کیٹ سروس کارپوریشن ،برونکس کمیونٹی کالج ،تھیٹر ڈویلپمنٹ
فنڈ ،لنکولن سینٹر ،مین ہٹن تھیٹر کلب ،امیرکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری ،کارنیگی
ہال ،ایک اسکول میں ٹائم وارنر اسٹوڈیو ،ہر ایچ ون ٹیچ ون نوجوان لیڈر شپ تربیتی
پروگرام ،پیٹر ویسٹ بروک فاؤنڈیشن

اندراج

غیر نصابی سرگرمیاں :توسیعی دن PM ،اسکول

داخلوں کی ترجیحات 17 :سالہ اور بڑے نیو یارک کے رہائشیوں کی نسبت 17 ،سال
اور زیادہ عمر کے برونکس کے رہائشیوں کے لئے ترجیح۔
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد236 :

داخلوں کی معلومات
•طلباء کی عمر کم از کم  17سال ہونا الزمی ہے اور انہوں نے ہائی اسکول کا
ایک سال مکمل کیا ہو۔
•داخلہ کے لئے مطلوب کریڈٹس کی کوئی کم از کم تعداد نہیں ہے۔ داخلہ کے
لئے مطلوب کریڈٹس کی کم از ک تعداد کو ہر ایک انفرادی کیس کی بنیاد پر
متعین کیا جاتا ہے۔
•میجر انٹیک :مئی (خزاں کے داخلہ کے لئے) جنوری (فروری کے داخلہ کے
لئے)
•درخواست دینے کے لئے :درخواست کے عمل کو شروع کرنے کے لئے کسی
بھی وقت اسکول کو کال کریں۔ انٹرویو کی مدت کے قریب انٹرویو شیڈول
کرنے کے لئے اسکول واپس کال کرے گا۔ طلباء جن کے ایک انٹرویو کی
شیڈول بندی کی گئی ہے وہ الزما ً اپنے والدین/سرپرست کے ساتھ تشریف الئیں۔
•طلباء سے اپنی ٹرانسکرپٹ ،RISA ،حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ ،پتہ کا ثبوت اور
اپ ڈیٹ شدہ ( IEPاگر قابل اطالق ہو) فراہم کرنے کا کہا جاتا ہے۔
•اسکول میں قبول کردہ طلباء کو انٹرویو کے ایک ہفتے کے اندر ٹیلی فون کے
ذریعے مطلع کیا جائے گا۔
•طلباء جو معیار پر پورا نہیں اترتے ہیں ان کو ایک انٹرویو کے عمل کے ذریعہ
انفرادی بنیاد پر زیر غور الیا جائے گا۔

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X319.pdf
نصاب :ماہر
ہدایات :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
اعلی توقعات :ماہر
استاد سے تعاون :ماہر
 84%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر
قابو پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں
رکاوٹ ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق،
کام کی تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ
التحصیل ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی
ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف
سے فراہم کی جاتی ہے۔
 PULSEکے لئے  LTWپارٹنر  FedCapہے  -وائلڈ کیٹ سروس کارپوریشن۔
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Adlai E. Stevenson Campus: YABC • DBN 08X507
نوعمر بالغ بورو مرکز

رابطہ کی معلومات

کارکردگی

پتہ1980 Lafayette Avenue :
Bronx, NY 10473

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X507.pdf
 56%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد
العمر/انڈر-کریڈٹ ہیں۔

ہوسٹ اسکولBronx Community High School :
کیمپسAdlai E. Stevenson Educational Campus :
فون718-792-8264 :
فیکس718-829-4139 :
ای میلgdelacruz@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://www.yabcstevenson.com :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ

مجموعی جائزہ
یہ طلباء کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ ان کا بنیادی مقصد اپنی ضروریات کی
تکمیل ،گریجویٹ ہونا ،اور اپنے ڈپلومہ کا حصول ہے۔ ہمارے کمیونٹی پر مبنی
پارٹنر ،اچھی شیفرڈ سروسز کے ساتھ ساتھ ،ہماری یہ کوشش ہے کہ جس قدر ہو
سکے اس تجربے کو بھرپور اور فائدہ مندبنایا جائے۔

سب وے 6 :سے  Parkchesterجس کے ساتھ  BX36, BX39ہیں
بس BX36, BX39 :سے  Pugsley & Lafayette Avenues; BX5سے
 White Plains Roadاور ( Story Avenueشاپنگ سینٹر کے عقب میں)
رجسٹریشن رابطہ :محترہہ  G. Marte: 718-792-8264ایکسٹینشن 11104
ت مالقات طے کرنے کے لیے رجسٹریشن
اوپن ہاؤس کی معلومات :وق ِ
رابطہ کو کال کریں۔

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات :تمام طلباء وصول کرتے ہیں :کام کرنے کے لئے
سیکھنا ادائیگی شدہ انترنشپس ،انفردی اور گروپ مشاورت ،کیریئر کے مواقع ،کالج
کے دورے ،حاضری کا فروغ ،خاندان کی مشغولیت ،کالج کی منصوبہ بندی اور تالش
انٹرنشپ کی جھلکیاںYMCA، Preschool، PS 138 :
شراکت داریاں :اچھی شیفرڈ خدمات ،برونکس کمیونٹی کالج ،سولیوان کاؤنٹی
کمیونٹی کالج ،ڈچیز کمیونٹی کالج

اندارج اور داخلوں کی معلومات

لسانیاتی کالسیں :ہسپانوی

طلباء کی ُکل تعداد215 :
اندراج کا اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:
•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں
•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے۔
•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے سلسلے میں کم از کم  17کریڈٹس
حاصل کیے ہوں
•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے

غیر نصابی سرگرمیاں :براڈوی شو ،باسکٹ بال گیمز ،پارکوں
کی سیر ،کالج کے دورے
تفریحی سرگرمیاں :باسکٹ بال

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل
ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ
 LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم
کی جاتی ہے۔
 Adlai E. Stevenson YABCکے لئے  LTWپارٹنر
 Good Shepherd Servicesہے۔
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Alfred E. Smith Campus: YABC • DBN 11X456
نوعمر بالغ بورو مرکز

رابطہ کی معلومات

کارکردگی

پتہ333 East 151st Street :
Bronx, NY 10451

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X456.pdf
 58%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد
العمر/انڈر-کریڈٹ ہیں۔

ہوسٹ اسکولBronx Haven High School :
کیمپس :الفریڈ ای اسمتھ کیریئر اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ہائی اسکول
فون (718) 993-1706 :یا (718) 993-1846
ای میلAmilton2@schools.nyc.gov :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :جزوی طور پر ِ

مجموعی جائزہ
 The Alfred E. Smith Campus YABC Programاپنے طلباء کے ساتھ
منسلک ہونے کے اپنے مشن پر فخر کرتا ہے ،جو وکالت اور مشاورت ،ادا شدہ
انٹرنشپس ،کالج اور کیریئر مشورے/تیاری اور سب سے اہم بات  -طلباء کی اپنے
ہائی اسکول ڈپلومہ حاصل کرنے میں حوصلہ افزائی کے ذریعہ معاونت کا راستہ
فراہم کرتا ہے۔ ہماری کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم ،ایسٹ سائیڈ ہاؤس سیٹلمنٹ ،اور
محکمہ تعلیم کے درمیان تعاون ،ہماری کامیابی کا ایک کلیدی نقطہ نظر ہے۔ یکے بعد
دیگرے کام کرنا ،ہم نے ایک شراکت داری تیار کی ہے جس میں ہمارا بنیادی مقصد
ہمارے نوجوانوں کی اکادمیاتی/سماجی سالمیت اور کامیابی کی معاونت کرنا اور
فروغ دینا ہے۔ تمام طلبای اشتراک عمل کے منصوبوں میں مصروف رہتے ہوئے اور
اپنی مسائل کو حل کرنے کی مہارت کو مستحکم بناتے ہوئے ،چھوٹی جماعتوں میں
سیکھنے کے لئے عملی نقطہ نظر سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ریجنٹس تیاری ،انتخابی ،اور
انفرادی ٹیوٹرنگ پیش کی جاتی ہے۔

سب وے 5 ،2 :سے 3rd Avenue-149th Street
بس BX2, BX25, BX26, BX29, BX30, BX41 :سے  149اسٹریٹ اور
Courtland Avenue
رجسٹریشن رابطہ 718-993-1706 :یا  (718) 993-1846میں Andrew
( Buckleyپروگرام کے ڈائریکٹر) یا ( Daniela Perezلیڈ مشیر)
اوپن ہاؤس کی معلومات :دلچسپی رکھنے والے طلباء پیر سے جمعرات بوقت
 4:00بجے  7:00بجے شام کے درمیان ایک مالقات کے وقت کی شیڈول بندی کر
سکتے ہیں۔ درخواست پر کیمپس کی سیر/دورے دستیاب ہیں۔ مزید معلومات کے لئے،
رجسٹریشن کے روابط کو فون کریں ،ہمیں فیس بک یا ٹویٹر پر تالش کریں،
یا  amilton2@schools.nyc.govپر ای میل کریں.

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات :کام کرنے کے لئے سیکھنا ،ایک بنیادی شخص،
انفرادی اور گروپ مشاورت ،ادائیگی کردہ انٹرنشپس ،کیریئر /کالج کی تیاری ،کیرئیر
کی دریافت اور مشاورت (بشمول سی وی لخھنا اور موک انٹرویو) ،بحران مداخلت،
ثالثی ،ایجنسی کے باہر حوالہ جات ،کیس مینجمنٹ ،ٹیوٹرنگ ،حاضری کا فروغ
اور معاونت ،کمیونٹی اور رضاکارانہ پروجیکٹس SAT ،کی تیاری ،سبسڈی شدہ
 CUNYفیسیں۔

اندارج اور داخلوں کی معلومات
طلباء کی ُکل تعداد215 :
اندراج کا اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:
•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں
•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے۔
•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے سلسلے میں کم از کم  17کریڈٹس
حاصل کیے ہوں
•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے

انٹرنشپ کی جھلکیاں :سینئر سینٹرز ،ڈے کیئر سینٹرز ،موسیقی کی پیداوار،
اور فیشن
شراکت داریاں :مشرقی سائیڈ ہاؤس کی آباد کاری ،مورگن اسٹینلے ،برونکس کمیونٹی
کالج ،دروازے ،ہوسٹوس کمیونٹی کالج ،مرسی کالج ،نیو یارک کیئرز– RAPP ،
رشتہ داری میں بدسلوکی اور روک تھام کا پروگرام ،منصوبہ بندی والدینیت ،ٹیکنیکل
کیریئر انسٹی ٹیوٹ

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر
قابو پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں
رکاوٹ ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق،
کام کی تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ
التحصیل ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی
ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف
سے فراہم کی جاتی ہے۔

لسانیاتی کالسیں :ہسپانوی
غیر نصابی سرگرمیاں :نیوز لیٹر ،طالب علم وکالء-قیادتی گروپس ،خاندان کے
واقعات ،تفریحی سفر ،شہروں کا ایک بیرونی جائزہ ،رضاکارانہ منصوبے ،کالج
میلوں اور سفروں ،عملہ بمقابلہ طلباء باسکٹ بال گیم ،چھٹی کے دن رات کا کھانا،
اتحاد رات کا کھانا

الفریڈ ای سمتھ کیمپس کے لئے  LTWپارٹنر:
 YABCمشرقی سائیڈ ہاؤس کا تصفیہ ہے۔

کلبز :شاعری ،قیادت ،کھانا پکانا
تفریحی کھیل :باسکٹ بال ،فلیگ فٹبال ،سافٹ بال
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Christopher ColumBus: YABC • DBN 11X417
نوعمر بالغ بورو مرکز

رابطہ کی معلومات

مجموعی جائزہ

پتہ925 Astor Avenue :

 Christopher Columbus High Schoolمیں  YABCکا مشن سخت محنت
اور جدت انگیزی ،کالج کی تیاری کا نصاب فراہم کرنا ہے جسے طلباء کے شہر اور
ریاست کے معیار پر پورا اترنے کے لئے تیار کیا گیا ہے ،تاکہ ہمارے طلباء کو بہت
سے امکانات سے بھرپور مستقبل کا تصور کرنے کی صالحیت دی جا سکے۔ ہمارے
کمیونٹی پر مبنی پارٹنر Good Shepherd Services ،کے ساتھ ،ہم ایسا ماحول
فراہم کرتے ہیں ،جہاں تمام طلباء کی معاونت کی جاتی ہے اور انہیں پروان چڑھایا
جاتا ہے جب وہ کامیابی سے ایک ہائی اسکول ڈپلومہ حاصل کرتے ہیں ،جو ٰ
اعلی
تعلیم اور بامعلق مالزمت کے تئیں طلباء کے اختیارات کو وسعت دے گا۔ ہم اپنے
طلباء کو ٹیکنالوجی کے ذریعے تحریک پذیر عالمی مارکیٹ میں مقابلہ کرنے کیلئے
تیار کرتے ہیں۔ خصوصی تعلیم کی خدمات حاصل کرنے والے طلباء کے لئے ،ہم
ایک اپ ڈیٹ شدہ  IEPکی ایک نقل کی درخواست کرتے ہیں۔

Bronx, NY, 10469

ہوسٹ اسکولPelham Preparatory Academy :
کیمپسChristopher Columbus Educational Campus :
فون718-944-3689 :
فیکس718 944-3682 :
ای میلJjimenez11@schools.nyc.gov :
ویب سائٹwww.cchsyabc.com :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ

سب وے 5 ،2 :سےPelham Parkway
بس BX8 :سے  Williamsbridge Roadاور  Astor Avenue; BX12سے
 Bronxwood Avenue; BX26سے  Allerton Avenueاور Boston
 Road; BX39سے  Boston Roadاور Astor Avenue

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات :تمام طلباء وصول کرتے ہیں :کام کرنے کے
لئے سیکھنا ،عمومی فیملی مشاورت ،کالج منصوبہ بندی اور تحقیقات ،معلومات کی
مشاورت ،مالزمت کی تیاری کی ورکشاپس ،ادائیگی شدہ انٹرنشپس ،کیریئر مشاورت،
پوسٹ سیکنڈری منصوبہ بندی اور دریافت ،ٹیوٹرنگ ،حاضری آؤٹ ریچ ،ایک
پرائمری فرد ،ہفتہ وار مالی مدد ورکشاپس ،طالب علم مشاورتی بورڈ

رجسٹریشن رابطہJovana Miranda 718-944-3444, Darkis :
 Rodriguez: 718-944-3500ایکسٹینشن 3613۔
اوپن ہاؤس کی معلومات :براہ مہربانی آنیوالے اوپن ہاؤسز یا ایک دورہ کی شیڈول
بندی کے لئے کال کریں۔ طلباء  ،Jovana Mirandaروم  ،129سے بروز پیر تا
جمعرات بوقت دن  1:00-6:00بجے شام اور جمعہ  8:00بجے صبح  2:00 -بجے
دوپہر کے دوران رابطہ کر سکتے ہیں۔

انٹرنشپ کی جھلکیاں :مورس پارک ڈے کیئر سینٹر ،مارننگ سائیڈ ہاؤس ،برونکس
ہاؤس ،جیکبی ہسپتال ،ہیبریو ہاؤس ،مورس پری اسکول ،برونکس میں قانونی دفاتر
شراکت داریاں ،Good Shepherd Services :برونکس کمیونٹی کالج ،کالج آف
ویسٹ چیسٹر کالج ،منرو کالج ،سٹی ٹیک ،کو-آپ ٹیکنیکل ہائی اسکول
لسانیاتی کالسیں :ہسپانوی

اندارج اور داخلوں کی معلومات

غیر نصابی سرگرمیاں :رہنمائی کا پروگرام ،طالب علم مشاورت ،کام کی تیاری کی
ورکشاپس ،کالج کے دورے ،کالج اور کیریئر میلے ،صحت کے میلے ،رقص اور
تھیٹر ٹیلنٹ شو ،فیشن شو NYC ،دریافت کرنے کے دورے ،بشمول عجائب گھر ،براڈ
وے شوز ،اور ریستوران

طلباء کی ُکل تعداد215 :
اندراج کا اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:
•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں
•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے۔
•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے سلسلے میں کم از کم  17کریڈٹس
حاصل کیے ہوں
•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے

کلب :باسکٹ بال ،مشاورتی بورڈ
تفریحی کھیل :مشترکہ باسکٹ بال ،والی بال ،پرچم فٹ بال ،سافٹ بال

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X417.pdf
 42%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر
قابو پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں
رکاوٹ ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق،
کام کی تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ
التحصیل ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی
ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف
سے فراہم کی جاتی ہے۔
کرسٹوفر کولمبس کے لئے  LTWپارٹنر:
 YABC Good Shepherd Servicesہے۔
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DeWitt Clinton Campus: YABC • DBN 10X668
نوعمر بالغ بورو مرکز

رابطہ کی معلومات

کارکردگی

پتہ100 West Mosholu Parkway South :
Bronx, NY 10468

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X668.pdf
 41%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/
انڈر-کریڈٹ ہیں۔

ہوسٹ اسکولDeWitt Clinton High School :
فون 718-543-1000 :ایکسٹینشن 1024
فیکس718-548-0036 :
ای میلvjackso7@schools.nyc.gov :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :جزوی طور پر ِ

مجموعی جائزہ
 Good Shepherd Servicesکے ساتھ شراکت داری میںDeWitt Clinton ،
 High Schoolمیں  YABCطلباء کی ضروریات پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو
زائد العمر اور کم کریڈٹ کے حامل ہیں۔ ہمارا مقصد ایک پروان چڑھانے واال اور
محفوظ اکادمیاتی اور سماجی ماحول فراہم کرنا ہے جو سیکھنے کو فروغ دیتا ہو ،تاکہ
طلباء اپنا ہائی اسکول ڈپلومہ حاصل کر سکیں ،اور معاشرے کے کارآمد شہری بننے
کے لئے ضروری مہارت حاصل کر سکیں۔ اس مقصد کے ساتھ مطابقت میں ،ہم نے
سخت محنتی معیار کی بنیاد پر اور طالب علم پر مرکوز نصاب تیار کا ہے جو طلباء
کو اسکول میں مصروف رکھے گا اور وہ باقاعدگی سے کالسوں میں شرکت کریں
گے۔ مزید برآں ،ہم شراکت داروں کو تخلیق کے ذریعے طالب علم کی کامیابی کے
لئے امکانات کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ ہر طالب علم کو ایک اکادمیاتی اور وکیل
کونسلر تفویض کیا جاتا ہے جو طلباء کی رہنمائی کے لئے مل کر کام کرتے ہے،
ان کی ترقی کی نگرانی کرتے ہیں اور طلباء کے خاندانوں کے ساتھ مضبوط تعلقات
استوار کرتے ہیں۔

سب وے 4 :سے Mosholu Parkway؛  B, Dسے Bedford Blvd
بسBx1, Bx10, Bx16, Bx2, Bx26, Bx28, Bx34, BxM3, BxM4 :
رجسٹریشن رابطہ ،Veronica Jackson :اسسٹنٹ
پرنسپل 718-543-1000 :ایکسٹینشن 1024
اوپن ہاؤس کی معلومات :طلباء بروز پیر تا جمعرات تک بوقت  1:00بجے دن-7:30
بجے شام تک یا بروز جمعہ کو  8:00بجے صبح -3:00بجے سہ پہر تک روم
نمبر  102میں  YABCکا دورہ کر سکتے ہیں۔ طلباء ای میل بھی کر سکتے ہیں
 vjackso7@schools.nyc.govیا  718-543-1000ایکسٹینشن  1024پر
کال کر سکتے ہیں

اندارج اور داخلوں کی معلومات
طلباء کی ُکل تعداد215 :
اندراج کا اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:
•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں
•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے۔
•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے سلسلے میں کم از کم  17کریڈٹس
حاصل کیے ہوں
•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات :تمام طلباء درج ذیل وصول کرنے کے اہل ہیں:
انفرادی اور گروپ مشاورت ،کیریئر کی دریافت (بشمول سی وی کی تیاری اور
نوکری کے لئے تیاری کی ورکشاپس) ،ادائیگی شدہ انٹرنشپس ،بیرونی ایجنسی حوالہ
جات ،پوسٹ سیکنڈری منصوبہ بندی SAT ،تیاری ،کالج اور تکنیکی تربیتی پروگرام
کی دریافت ،کالج کی منصوبہ بندی اور دریافت (بشمول کالج کے دورے/سیریں ،اس
کے ساتھ مالی معاونت اور کالج کے لئے درخواست میں معاونت) ،کمیونٹی کی تعمیر
کے دوے اور ایونٹس
شراکت داریاںGood Shepherd Services :
لسانیاتی کالسیں :ہسپانوی

پروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے میں مدد ) (LTWکام کرنا سیکھنا
 LTWکرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔
اکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری ،مہارتوں
کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے بعد فائدہ
کی معاونتیں ایک  LTWمند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ
پارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔ ) (CBOکمیونٹی پر مبنی تنظیم

غیر نصابی سرگرمیاں :کالج کے دورے ،زمینی دورے ،حوصلہ افزائی کے دورے،
منائے جانیوالے ایونٹس ،مرد اور خواتین کے گروپ
تفریحی کھیل :بوائز باسکٹ بال

پارٹنر  LTWکے لئے Dewitt Clinton YABC
ہے۔ Good Shepherd Services
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Herbert H. Lehman YABC • DBN 08X408
نوعمر بالغ بورو مرکز

رابطہ کی معلومات

مجموعی جائزہ

پتہ3000 East Tremont Avenue :
Bronx, NY 10461

والدین اور ایسٹ سائیڈ ہاؤس سیٹلمنٹ کے ساتھ شراکت داری میں ،ہربرٹ ایچ لہمان
 ،YABCہمارے تمام طلباء کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ایک اکادمیاتی
چیلنجنگ اور سماجی طور پر معاون تعلیمی ماحول فراہم کرتا ہے۔ پروان چڑھانے
واال ماحول طلباء کو مشغول کرتی ہے اور ان کو کامیاب ہونے اور اپنے ہائی اسکول
اور پوسٹ سیکنڈری اہداف کی تکمیل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اسکول کمیونٹی
ایک توجہ مرکوز تعلیمی پروگرام فراہم کرنے کے لئے وقف ہے جو کامیابیٰ ،
اعلی
توقعات ،تخلیقیت ،اور مثبت شہریت کی خصوصیات کو فروغ دیتا ہے۔

ہوسٹ اسکولHerbert Lehman High School :
فون718-904-4280 :
فیکس718-904-5070 :
ای میلmsmallh@schools.nyc.gov :

ویب سائٹwww.lehmanyabc.com :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ
سب وے 6 :سے Westchester Square-East Tremont Avenue
بس BX8, BX9, BX40, BX42 :سے  Westchester Squareاور East
Tremont Avenue

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات :لیہمان  YABCمیں ایسٹ سائیڈ ہاؤس سیٹلمنٹ
عملے کو یقین ہے کہ ،معاونت کے ساتھ ،تمام  YABCطلباء اپنے مقاصد ،جو انہوں
نے اپنے لئے مقرر کیے ہیں ،کو حاصل کرنے اور ان سے آگے بڑھ سکنے کے قابل
ہیں۔ ایسٹ سائیڈ ہاؤس پروگرام تمام  YABCطلباء کے تعلیمی ،ذاتی ،پیشہ ورانہ ،اور
پوسٹ سیکنڈری مقاصد کی تائید کرتا ہے تاکہ وہ کمیونٹی کے خود مختار ،کامیاب
اور مثبت رکن بن سکیں۔ خدمات میں حاضری کا فروغ اور معاونت ،مشغولیت کلب
اور گروپ ،دورے ،مہمان مقررین ،پوسٹ سیکنڈری منصوبہ بندی ،درخواست
فیسوں کے لئے مالیات ،سی وی لکھنے میں معاونت اور کیریئر کی منصوبہ بندی،
ادائیگی شدہ انٹرنشپس ،پیشہ ورانہ ترقیاتی ورکشاپس ،مالزمت کی تالش میں معاونت،
ضرورت کے مطابق سماجی معاونت خدمات اور اضافی ذاتی اور مالیاتی معاونتیں۔

رجسٹریشن رابطہ ،Martin Smallhorne :اسسٹنٹ پرنسپل:
718-904-4280؛  ،Hiedi Shefferایسٹ سائیڈ ہاؤس سیٹلمنٹ پروگرام
ڈائریکٹر917-863-0142 :
اوپن ہاؤس کی معلومات :کیمپس کے دورے پیر سے جمعرات کے دوران
 4:00-8:00بجے شام میں منعقد ہوتے ہیں۔

انٹرنشپ کی جھلکیاں :ایسٹ ساؤتھ ہاؤس سیٹلمنٹ ،آل اسٹیٹ ،پیینا اور کاہن قانون فرم،
امریکن ایونگ اینڈ سائن کمپنی ،ایلیکس فیملی گروپ ڈے کیئر،1800fixit.com ،
نیو یارک بوٹینیکل گارڈنز ،ویسٹ چیسٹر اسکوائر آرٹس االئنس ،جیکوبی میڈیکل سینٹر،
ذاتی ٹچ ہوم کیئر ،بریمی انکارپوریشن۔

اندراج اور داخلوں کی معلومات
طلباء کی ُکل تعداد215 :
اندراج کا اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:
•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں
•اس تعلیمی سال مکمل کیا ہونا جس میں وہ
• 17سال کا ہوتا/ہوتی ہے
•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے سلسلے میں کم از کم 17
•کریڈٹس حاصل کیے ہوں
•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے

شراکت داریاں :ایسٹ سائیڈ ہاؤس سیٹلمنٹ ،CUNY ،مونٹیفیور میڈیکل سینٹر ،ورک
فورس  ،1کیسل ہل الئبریری ،لہمان ٹی وی ،کالج مقاصد NY
لسانیاتی کالسیں :ہسپانوی
غیر نصابی سرگرمیاں :کام کرنے کے لئے سیکھنا انٹرنشپ پروگرام ،کمیونٹی سروس
ایونٹس NYC ،میوزیمز اور ثقافتی سائٹس کے دورے ،راتوں رات کالج دورے،
براڈوے شوز ،پیشہ ورانہ کھیلوں کے ایونٹس ،پروم ،اسپرٹ ویک ،وارسٹی باسکٹ
بال ٹیم ،باسکٹ بال کے مقابلوں میں  ،3باربی کیو اور کارنیول
کلب :شطرنج ،ان الئٹن ( ،)MENخواتین کی خود مختیاری ،سالسا کلب ،اینائمم کلب،
گرم موضوعات مباحثہ گروپ ،کتاب ،شطرنج ،ڈیبٹ ،ایئر بک ،ڈیجیٹل میڈیا اور فلم
بنانا ،ویب ڈیزائن ،کمیونٹی سروس ،طالب علم حکومت

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X408.pdf

تفریحی کھیل :یوگا ،رقص ،باسکٹ بال ،فلیگ فٹ بال ،کک بال

 49%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل
ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ
 LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم
کی جاتی ہے۔
 LTWشراکت دار Herbert H. Lehman High School
 YABCکے لئے ایسٹ سائیڈ ہاؤس تصفیہ ہے۔
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The YABC at James Monroe Campus • DBN 12X428
نوعمر بالغ بورو مرکز

رابطہ کی معلومات

مجموعی جائزہ

پتہ1300 Boynton Avenue :
Bronx, NY 10472

خاندانوں اور ہمارے کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم ،اچھی شیفرڈ سروسز کے ساتھ
 James Monroeکیمپس میں  ،YABCطلباء کو ایک ماحول فراہم کرنے کے
لئے وقف شدہ ہیں جو معاون ،نگہداشتی اور فروغ دینے واال ہو۔ یہ اس نمونے کے
ذریعہ ہے کہ ہم طلباء کو زندگی بھر کے لئے سیکھنے واال بننے کے لئے بااختیار
بناتے ہیں۔ ہم ایک تعلیمی جزو فراہم کرتے ہیں جو سخت محنت ،جدت انگیزی ،اور
پروجیکٹ پر مبنی ہے جو خاص طور پر تمام ہائی اسکول فارغ التحصیل ہونے کے
تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے طلباء کی مدد کرنے کے لئے پیش کیا جاتا ہے۔ ہم
انگریزی زبان سیکھنے والوں اور معذوری کے حامل طلباء کے لئے ،خدمات میں
اضافہ کرتے ہوئے ،اسکول کے دنوں اور اختتام ہفتہ دونوں مواقع پر آن الئن کالسز
کے مواقع پیش کرتے ہیں۔ ہم والدین کو مشغول کرتے ہیں اور سماجی خدمات اور
ذہنی صحت کے حوالہ جات کی پیشکش کرتے ہیں جو خاندان کی زندگی کے معیار
کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔

ہوسٹ اسکولMetropolitan Soundview High School :
کیمپسJames Monroe Educational Campus :
فون718-860-8287 :
فیکس718-893-3262 :
ای میلcshabazz@schools.nyc.gov :
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ

سب وے 6 :سے Elder Avenue
بس BX4 :سے  Boynton & Westchester Avenues; BX27سے
 Boynton Avenue; BX36سے E. 174۔ اسٹریٹ اور برونکس ریور ایونیو
رجسٹریشن رابطہCathy Ayoub: 718-860-8187 :
اوپن ہاؤس کی معلومات :ہمارے پاس ایک کھلے دروازہ کی پالیسی ہے ،جہاں طلباء
اور خاندان کو پیر سے جمعرات تک اسکول کے اوقات کے دوران ،اور جمعہ
 3:00-6:00بجے شام کے دوران خوش آمدید کہا جاتا ہے۔

ہماری کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم ،اچھی شیفرڈ سروسز طلباء کو درج ذیل فراہم
کرتی ہے :کام کرنے کے لئے سیکھنا ،ایک بنیادی شخص ،انفرادی اور گروپ
مشاورت ،اکادمیاتی معاونت ،کالج کی منصوبہ بندی اور دریافت (بشمول کالج کے
لئے درخواست ،مالیاتی امداد ،کالج کے دورے اور سیر کے سلسلے میں مدد) ،پوسٹ
سیکنڈری منصوبہ بندی ،ادائیگی شدہ انٹرنشپس ،کیریئر اور ورک فورس کی ترقی
(بشمول کوور لیٹر اور سی وی تحریر لکھنے کی ورک شاپس اور موک انٹرویو)،
ماہانہ کمیونٹی کے اجالسوں ،تنازعات کے حل پر ورکشاپس ،موثر مواصالتی
مہارتیں اور کام کے اخالقی اصول ،صحت مند تعلقات ،گھریلو تشدد ،قانونی امداد،
امیگریشن۔

اندارج اور داخلوں کی معلومات
طلباء کی ُکل تعداد215 :
اندراج کا اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:
•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں
•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے۔
•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے سلسلے میں کم از کم  17کریڈٹس
حاصل کیے ہوں
•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے

انٹرنشپ کی جھلکیاں :برونکس معطلی مرکز ،سونیا سوٹومایور کمیونٹی سینٹر،
 ،YMCAآرمری ڈاگ اینڈ کیٹ ہسپتال ،برونکس ویور کمیونٹی سینٹر ،شیرون بپٹسٹ
ڈے کیئر ،ساؤتھ برونکس کنسرن سٹیزنز
شراکت داریاں :اچھی شیفرڈ سروسز ،شعبہ صحت ،منصوبہ بند والدینی ذمہ داریاں،
کانوینٹ ہاؤس ،نیون پروگرام ،BEOC ،شہری شکایت بورڈ ،برونکس ورکس،
-YMCA, Yروڈ ،موڈیز ،فیس بک ،گوگل ،ایکسیس ،VR-برونکس  DAآفس ،ہینکلز
اور میک کوئے ،ایئر اپ

کارکردگی

لسانیاتی کالسیں :ہسپانوی اور فرانسیسی

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_YABC_X428.pdf
 67%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

غیر نصابی سرگرمیاں :آف سائٹ پراجیکٹ پر مبنی سرگرمیاں ،سماجی دورے،
فالڈلفیا اور بوسٹن کے تاریخی دورے ،حوصلہ افزائی کے سفر اور ایونٹس،
صحت اور تندرستی ہفتہ ،فیوچر فوکس کالج اور کیریئر ڈے ،باسکٹ بال ٹیم،
انٹرنیشنل سرگرمیاں۔
کلبز :شاعری ،سروائیورز فورم ،مرد اور خواتین کے گروپ ،وی ڈے
تفریحی کھیل :باسکٹ بال

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر
قابو پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں
رکاوٹ ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق،
کام کی تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ
التحصیل ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی
ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف
سے فراہم کی جاتی ہے۔
 James Monroeتعلیمی کیمپس کے لئے  LTWپارٹنر:
 YABC Good Shepherd Servicesہے۔
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John F. Kennedy YABC • DBN 10X504
نوعمر بالغ بورو مرکز

رابطہ کی معلومات

کارکردگی

پتہ99 Terrace View Avenue :
Bronx, NY 10463

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X504.pdf
 58%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

ہوسٹ اسکولBronx Theatre High School :
کیمپسJohn F. Kennedy Educational Campus :
فون 718-817-7400 :ایکسٹینشن 6104
فیکس718-329-0433 :
ای میلJBarron4@schools.nyc.gov :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ

مجموعی جائزہ
 Good Shepherd Servicesکے ساتھ شراکت داری میں ،کینیڈی کیمپس
 YABCکو بڑے طلباء کی خدمت کے لئے تیار کیا گیا ہے ،جو خاندان یا مالزمت کی
ذمہ داریوں کے حامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے طالب علم کو روایتی وقت کے فریم
میں ہائی اسکول مکمل کرنے سے روکا ہو۔

سب وے 1 :سے  Street۔ 225یا  Street۔231
بس BX1, BX20 :سے  Street; BX7۔ West 231سے West 225 Street
 & Marble Hill; BX9سے ; Street۔Kingsbridge Road & West 225
 BX10سے  Street & Tibbett Avenue۔West 231
۔

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات :تمام طلباء درج ذیل وصول کرنے کے اہل ہیں:
ادائیگی کردہ انٹرنشپس ،کام کے لئے تیاری کی ورکشاپ ،کیرئیر کی دریافت ،زمینی
دورے ،پیشہ ورانہ ترقی ،انفرادی نوجوان وکیل ،ایک کے لئے ایک کیس مینجمنٹ،
گروہ مشاورت ،بیرون ایجنسی حوالہ جات ،راتوں رات کالج کے دورے ،مقامی
کالجوں میں دن کے دورے ،تعلیمی ورکشاپس ،ریفرل خدمات ،زندگی کی مہارتوں کی
تربیت ،سی وی بنانا اور لکھنا ،موک انٹرویوز ،دولسانی عملہ (ہسپانوی)

رجسٹریشن رابطہ ،James Barron :اسسٹنٹ پرنسپل فون  718-817-7470یا
 Good Shepherd Services، Jennifer Rodriguez-Irizarryڈائریکٹر
 718-817-7400ایکسٹینشن 1385
اوپن ہاؤس کی معلومات :طلباء  718-817-7400ایکسٹینشن  1385پر ایک
مالقات کا تعین کرنے یا دورے کے لئے  Good Shepherd Servicesکے
دفتر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

انٹرنشپ کی جھلکیاں :برلنگٹن کوٹ فیکٹری ،جیوش ہوم کیئر ،شرویئر نرسنگ ہوم،
چلڈرنز لرننگ کمپنی ،کڈویلی ریورڈیل ،نکوالس کارڈیل ،بک کلچر ،کنگزبرج ہائٹس
کمیونٹی سینٹر ،ویور ڈیل  YMاور YWHA۔

اندارج اور داخلوں کی معلومات

شراکت داریاں :کولمبین پریسبائیسٹرین ،ماؤنٹ سینائی ،FDNY ،راؤنڈ اباوٹ تھیٹر،
وارن کورٹ لینڈٹ پارک فاریسٹ ریسٹوریشن NY ،کیئرز SUNY ،بنگہیمٹن

طلباء کی ُکل تعداد215 :
اندراج کا اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:
•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں
•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے۔
•کم از کم  17کریڈٹس حاصل کیے ہوں ہائی اسکول فارغ التحصیل ہونے
کے سلسلے میں
•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے

لسانیاتی کالسیں :ہسپانوی
غیر نصابی سرگرمیاں :طالب علم کونسل ،اعزاز سوسائٹی ،فوٹوگرافی ،ویڈیوگرافی،
بزنس انٹرپرائز ،نشہ کرنیوالے ڈرائیورز کے خالف طلباء ( ،)SADDڈرائیورز
ایجوکیشن۔ پروگرام
تفریحی کھیل :مشترکہ باسکٹ بال

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل
ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ
 LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم
کی جاتی ہے۔
جان ایف .کینیڈی کے لئے  LTWپارٹنر YABC Good Shepherd
 Servicesہے۔
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Walton Campus: YABC • DBN 10X503
نوعمر بالغ بورو مرکز

رابطہ کی معلومات

کارکردگی

پتہ2780 Reservoir Avenue :
Bronx, NY 10468

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X503.pdf
 44%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

ہوسٹ اسکولHigh School for Teaching and the Professions :
کیمپسWalton Educational Campus :
فون 718-329-7380 :ایکسٹینشن 3012
ای میلtlopez3@schools.nyc.gov :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ

مجموعی جائزہ
ہماری کمیونٹی پر مبنی شراکت اچھی شیفرڈ سروسز کے ساتھ مل کر ،ہمارے
پروگرام طلباء کو اپنے ہائی اسکول ڈپلومہ کو ایک معاون ماحول میں حاصل کرنے
کا موقع فراہم کرتی ہیں جو تعلیمی محنت کے لئے محرک آمیز ہو۔ طلباء کو ایک
سماجی معاون نطام بھی فراہم کیا جاتا ہے جو ان کی پیش رفت کی نگرانی کرتا ہے،
کالج اور کیریئر مشاورت ،انٹرنشپس اور مالزمت کے لئے تیاری کی ورکشاپس کی
پیشکش کرتا ہے۔

سب وے D, 4 :سے Kingsbridge Road
بس BX1, BX2 :سے  Grand Concourse; BX20سے Kingsbridge
 Road; BX26, BX28سے ;Jerome Avenue & Kingsbridge Road
 BX38سے University & Riverdale Avenues

رجسٹریشن رابطہ ،Jesus Hernandez :پروگرام ڈائریکٹر،
 718-329-7380 Good Shepherd Servicesایکسٹینشن  3222یا 3221
اوپن ہاؤس کی معلومات :طلباء ایک سیر اور/یا ایک دورے کے لئے ملقات کا تعین
کرنے کے لئے  Jesus Hernandezسے رابطہ کر سکتے ہیں۔

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات :تمام طلباء وصول کرتے ہیں :کام کرنے کے لئے
سیکھنا ،ایک وکیل کونسلر ،انفرادی ،خاندانی اور گروپ مشاورت ،بحران میں مداخلت
اور ثالثی ،بیرونی حوالہ جات ،نوکری کی تالش میں مدد ،بائیو ڈیٹا لکھنا ،کیریئر
مشاورت/دریافت (بشمول ایک خاص کیریئر کے لئے کالج کی تالش) ،کالج کے میلے،
کالج کے لئے درخواست اور الیاتی معاونت فارمز میں مدد ،موسم گرما برج پروگرام
( CUNYتعیناتی امتحان پاس کرنے کے لئے تعلیمی معاونت) ،کالج مضمون نگاری
کی مہارت ،ادا شدہ انٹرنشپس ،مالزمت کے لئے تیاری کی ورکشاپس ،دوست مشاورت
(طلباء قائدانہ مہارتیں ،سننے کی مہارتیں اور مسائل کو حل کرنا سیکھتے ہیں)

اندارج اور داخلوں کی معلومات
طلباء کی ُکل تعداد215 :
اندراج کا اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:
•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں
•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے۔
•کم از کم  17کریڈٹس حاصل کیے ہوں ہائی اسکول فارغ التحصیل ہونے کے
سلسلے میں
•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے

شراکت داریاں ،Good Shepherd Services :برونکس کمیونٹی کالج
لسانیاتی کالسیں :ہسپانوی
کلب :رضاکارانہ خدمات ،طالب علم کی حکومت ،تفریحی دورے ،تعلیمی دورے،
خیراتی ایونٹس (مثالً ایک کھانے کے باورچی خانے میں رضاکارانہ مدد دینا ،ایڈز
واک) ،پروم ،سینئر اسکول کے دورے ،تفریحی دورے (جیسا کہ واشنگٹن ڈی سی،
اسکول بھر میں پکنک) ،جون میں انعامات کی تقریب ،فروری اور جون میں فارغ
التحصیل ہونے

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر
قابو پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں
رکاوٹ ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق،
کام کی تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ
التحصیل ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔
یہ  LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے
فراہم کی جاتی ہے۔

تفریحی کھیل :باسکٹ بال ،سافٹ بال ،فٹ بال

والٹن کیمپس کے لئے  LTWپارٹنر:
 YABC، Good Shepherd Servicesہے
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Bronx Pathways to Graduation/Referral Center at Bronx Regional High School
پاتھ ویز ٹو گریجویشن (جسے پہلے بطور  GED® Plusجانا جاتا تھا) میں اندراج کے لئے ،طالب علم الزما ً
پہلے ایک ہائی اسکول متبادالت کے لئے ریفرل سینٹر کا دورہ کریں۔ ریفرل سینٹر میں ،طلباء آمنے سامنے ایک
ریفرل کونسلر سے مالقات کریں گے ،ان کے اختیارات کا جائزہ لیں گے ،اور ان کی تعلیمی تاریخ ،مستقبل کے
مقاصد ،اور اضافی معاونت کی ضرورت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جب مناسب ہو ،ریفرل کونسلر طلباء کا پاتھ
ویز ٹو گریجویشن میں اندراج کریں گے۔
ہائی اسکول متبادالت کے لیے حوالہ جاتی مراکز ہائی اسکول کے متبادل کے بارے میں مشورہ فراہم کرتے ہیں ،طلباء کو ہائی اسکول مسابقتی پروگراموں میں داخل ہونے میں مدد
دیتے ہیں ،جب مناسب ہو ،اور طلباء کا متعلقہ معاونت (جیسے بچے کی نگہداشت ،مشاورت اور منشیات کے عالج) سے رابطہ قائم کراتے ہیں۔ آپ کو حوالہ جاتی مرکز میں جانا
چاہیئے اگر آپ کی عمر  21سال سے کم ہے ،نیو یارک شہر میں رہتے ہیں ،آپ کے پاس ہائی اسکول ڈپلومہ نہیں ہے ،لیکن آپ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنے
اسکول سے دوبارہ رابطہ جوڑنے کے لئے اضافی معاونت کی ضرورت ہے۔ ریفرل سینٹر آپ کی درج ذیل میں مدد کر سکتے ہیں:
• NYCڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے طالب علم کے طور پر اپنے حقوق کے بارے میں معلوم کرنا
•کسی بھی رکاوٹوں پر قابو پانے کی منصوبہ بندی کرنا جو آپ کو اسکول آنے سے روکتی ہیں
•اپنے ہائی اسکول کی ٹرانسکرپٹ کو سمجھنا
•ایک ہائی اسکول ڈپلومہ کے حصول کے تمام طریقوں کو کھوجنے ،یا ایک ہائی اسکول مساویانہ پروگرام میں
اندراج کرانا
•بچے کی دیکھ بھال ،سماجی کام ،اور منشیات کے عالج جیسی خدمات کے سلسلے میں حوالہ جات حاصل کرنا

Bronx Pathways to Graduation Hub/Referral Center at Bronx
Regional High School
رابطہ معلومات

مجموعی جائزہ

پتہ1010 Rev. James Polite Avenue :

پاتھ ویز ٹو گریجویشن طلباء کو ان کے ہائی اسکول مساویانہ ڈپلومہ (جسے پہلے
® GEDکے نام سے جانا جاتا تھا) حاصل کرنے اورکالج اور/یا کیریئر کا تعاقب
کرنے کے لئے تیار کرتا ہے۔  18تا  21سال عمر کے طلباء ایک کل وقتی یا جزوقتی
پروگرام میں شمولیت کا انتخاب کر سکتے ہیں۔  17سالہ عمر کے طلباء صرف والدین
یا سرپرست کی اجازت کے ساتھ داخلہ لے سکتے ہیں۔ حتمی فیصلہ ہر کیس کی
نوعیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ کثیر سیٹالئٹ مقامات کے ساتھ برونکس کے پاس
ایک پاتھ ویز ٹو گریجویشن ہب ہے۔

فون 718-518-3320 :فیکس718-518-4009 :
قابل رسائی
قابلیت رسائی :جزوی طور پر ِ
سب وے 2, 5 :بطرف Prospect Avenue
بس Bx4 :سے  3rd Avenue; Bx6سے ;Prospect Ave./E.163rd St
 Bx15سے 3rd Ave/E۔  163rd St; Bx17سے Prospect Ave./E۔
 165th St; Bx21سے  Boston Rd/E.165th St; Bx35سے E. 169th
St./Tiffany St۔

اندارج اور داخلوں کی معلومات
ہائی اسکول مساوات کے پروگراموں میں داخلہ کرنے کے لئے ،طلباء کے
لئے ضروری ہے کہ:
• 18-21سال سے زائد عمر ہو (یا تخفیفی حاالت ،والدین/سرپرست کی
رضامندی ،اور منتظم کی منظوری کے ساتھ  17سال کی عمر کا/کی حامل)
•برا ِہ کرم حوالہ جاتی مراکز برائے ہائی اسکول متبادالت پر تشریف الئیں۔
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گریجویشن سیٹالئٹ مقامات کے لئے برونکس پاتھ ویز
گریجویشن سیٹالئٹ مقامات کے لئے برونکس پاتھ ویز :کل وقت ڈے پروگرامز
پروگرام سائٹ کا نام

 Bronx Pathwaysبمقام گریجویشن ہب/ریفرل
 Bronx Regional High Schoolمیں مرکز
•  ELLخدمات ESL :؛ عارضی دولسانی پروگرام :ہسپانوی
• ابتدائی خواندگی/ارلی لٹریسی*

رابطہ نمبر

پتہ

1010 Rev. James Polite Avenue
Bronx, NY 10459

718-518-3320

پاتھ ویز ٹو گریجویشن بمقام Adlai Stevenson HS

1980 Lafayette Avenue, RM 218,
Bronx NY 10473

718-794-7066

پاتھ ویز ٹو گریجویشن بمقام Argus

2038 Davidson Avenue, Bronx
NY 10453

718-731-6360

پاتھ ویز ٹو گریجویشن بمقام برونکس ایجوکیشنل اپرچیونٹی
سینٹر

1666 Bathgate Avenue, Bronx
NY 10457

718-530-7011

پاتھ ویز ٹو گریجویشن بمقام Bronx NeON

198 E. 161stStreet, 1st Fl
Bronx, NY 10451

718-590-5793

پاتھ ویز ٹو گریجویشن بمقام Bronx Community College
Future Now

2155 University Avenue
Gould Residence Hall, Room 512
Bronx, NY 10453

718-289-5852

پاتھ ویز ٹو گریجویشن بمقام  Bronx Youthمرکز

424 East 147th Street, 4th Floor,
Bronx NY 10455

 929-285-3200ایکسٹنشن 3540

پاتھ ویز ٹو گریجویشن بمقام the Children’s Aid Society

1522 Southern Boulevard, Bronx
NY 10460

718-589-4441

پاتھ ویز ٹو گریجویشن بمقام Davidson Avenue

1732 Davidson Avenue
Bronx, NY 10453

718-299-5926

پاتھ ویز ٹو گریجویشن بمقام DeWitt Clinton High School
•  ELLخدمات :عبوری دو لسانی پروگرام :ہسپانوی

100 West Mosholu Parkway South,
Bronx, NY 10468

 ,718-543-1000ایکسٹینشن 2982

میری میچل فیملی اینڈ چلڈرنز سینٹر میں پاتھ ویز ٹو گریجویشن
•  ELLخدماتESL :؛ دو لسانی پروگرام :ہسپانوی

2007 Mapes Avenue
Bronx, NY 10460

718-583-1765

نارتھ سینٹرل برونکس ہسپتال میں پاتھ ویز ٹو گریجویشن

3424 Kossuth Avenue, 14thFloor
Bronx, NY 10467

718-519-4816

نیو سیٹلمنٹس اپارٹمنٹس  IIمیں پاتھ ویز ٹو گریجویشن

1614 Walton Avenue
Bronx, NY 10452

718-450-8466

پاتھ ویز ٹو گریجویشن بمقام Project Ready

55 East 175th Street
Bronx, NY 10453

 ,718-466-3600ایکسٹینشن 629

 Workforce 1پر پاتھ ویز ٹو گریجویشن بمقام West Farms

901 East Tremont Avenue,
Bronx NY 10460

 929-888-9535ایکسٹنشن 113

گریجویشن سیٹالئٹ مقامات کے لئے برونکس پاتھ ویز :جز وقتی ایوننگ پروگرامز
پروگرام سائٹ کا نام

رابطہ نمبر

پتہ

 Adlai Stevensonپر پاتھ ویز ٹو گریجویشن شام کا پروگرام

1980 Lafayette Avenue, Rm 218
Bronx NY 10473

718-794-7066

 Bronx Regionalپر پاتھ ویز ٹو گریجویشن شام کا پروگرام

1010 Reverend James Polite Ave
Bronx NY 10459

718-518-3320

 DeWitt Clintonپر پاتھ ویز ٹو گریجویشن شام کا پروگرام

100 W Mosholu Pkwy S, rm 298
Bronx NY 10466

 ,718-543-1000ایکسٹینشن 2982

 Lehman High Schoolمیں پاتھ ویز ٹو گریجویشن شام کا
پروگرام

3000 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10461

718-518-3320
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 پروگرام سائٹ ڈائریکٹریLYFE برونکس

) فارغ التحصیل ہونے کے لئے ٹریک پر رہنے والے طلباءLYFE( تعلیم کے ذریعے نوعمر خاندان کے لئے رہنا
والدین کی مدد کے لئے مفت بچے کی نگہداشت اور معاون خدمات فراہم کرتا ہے۔
 بچے کی نگہداشت کی خدمات استعمال کر سکتےLYFE  پبلک اسکول یا پروگرام میں شرکت کرنے والے طلباء ہیNYC فی الحال صرف داخل شدہ اور ایک
 پروگرام کی سائٹ نہیں ہے یا اگر کوئی دوسری پروگرام سائٹ ہے جس سے آپ کے اسکول جانے کے دوران آنا اور اناLYFE ہیں۔ اگر آپ کے اسکول میں
 مرکزی دفتر کو یا معاونت کے لئے اپنی بورو میں ریفرل سینٹر کو کال کر سکتے ہیں۔LYFE  پر212-609-8520 آسان ترین ہے۔ آپ براہ راست

سرکاری ٹرانسپورٹ

رابطہ نمبرز

پتہ

پروگرام سائٹ کا مقام

Fordham Road  سےD :سب وے
60، 61، 62، BX9، BX15، :بس
BX55

776  ایکسٹینشن،718-733-4559
212-609-8531

500 East Fordham Road
Bronx, NY 10458

Theodore Roosevelt Educational
Campus (Belmont Preparatory
High School)

170th Street  سےB, D :سب وے
BX32، BX1، BX2 :بس

5234  ایکسٹینشن،718-410-4060
5006  ایکسٹینشن،718-410-4000

240 East 172nd Street
Bronx, NY 10457

William Howard Taft Educational
Campus

174th Street  سے2 :سب وے
BX21، BX19 :بس

718-991-0860

1619 Boston Road
Bronx, NY 10472

Performance Conservatory
High School

Intervale  سے2, 5 :سب وے
Avenue
BX17، BX6، BX4 :بس

718-378-0405
718-842-0591

1010 Reverend James A.
Polite Avenue, 1st Floor
Bronx, NY 10459

Bronx Regional High School

Intervale  سے2, 5 :سب وے
Avenue
BX6 :بس

718-378-0405
718-378-0404

1010 Reverend James A.
Polite Avenue, 3rd floor,
Bronx, NY 10459

Bronx Regional High School

Bedford Park  سے4 :سب وے
Boulevard
BX1، BX2، BX28 :بس

 یا1721  ایکسٹینشن،718-543-1000
1140

100 West Mosholu
Parkway
South Bronx, NY 10468

DeWitt Clinton High School

Elder Avenue  سے6 :سب وے
BX4، BX27، BX36 :بس

718-860-8160
718-860-8116

1300 Boynton Avenue
Bronx, NY 10472

James A. Monroe Educational
Campus

Prospect  بطرف2, 5 :سب وے
Avenue
BX6 :بس

 یا5262  ایکسٹینشن،718-292-4513
5272

900 Tinton Avenue
Bronx, NY 10456

Jane Addams High School for
Academics & Careers

Dyre Ave  سے5 :سب وے
BX21 :بس

1273  ایکسٹینشن،718-860-2510
718-378-7207

1110 Boston Road
Bronx, NY 10456

Morris Educational Campus
(School for Excellence)

Burnside  سے4 :سب وے
Avenue
BX3، BX40 :بس

718-993-6357

701 Saint Ann’s Avenue
Bronx, NY 10455

South Bronx Educational Campus
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Aspirations High School • DBN 23K646
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات
پتہ:

جائزہ

1495 Herkimer Street
Brooklyn, NY 11233

دی چائلڈ سینٹر آف  NYاینڈ دی سپورٹس اینڈ آرٹس ان اسکول فاؤنڈیشن کے ساتھ
شراکت داری میں ,Aspirations High School ،نوجوانوں کو ہائی اسکول اور
اس سے آگے کے سفر کے لئے لیس کرتا ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی سیکھنے والی
کمیونٹی ہیں جو کالس روم کے اندر اور باہر تمام طلباء کے ساتھ قریبی تعلقات کو
فروغ دینے کے لئے ہمارے سائز کا استعمال کرتے ہیں۔ کالس روم میں ،طلباء کے
پاس اپنی تعلیم حاصل کرنے ،نمائش اور جشن کا وقت اور جگہ موجود ہے۔ کالس
روم کے باہر ،ہم طلباء کی ذاتی ترقی کی معاونت کرنے کے لئے جامع پروگرامز
مہیا کرتے ہیں ،جب وہ صحتمند نوجوان میں پیش رفت کرتے ہیں ،ایک ہائی اسکول
ڈپلومہ حاصل کرتے ہیں اور زندگی کو بہتر بنانے کے لئے مہارت اور تجربات
حاصل کرتے ہیں جو وہ ہائی اسکول کے بعد رہنا چاہتے ہیں۔

فون718-498-5257 :
فیکس718-498-5264 :
ای میلAspire.to.Dream.1495@gmail.com :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/23/K646 :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ
سب وے A, C, J, L, Z :سے Broadway Junction
()East New York

پروگرام :کام کرنے کے لئے سیکھنا PM ،اسکول اور ہفتہ سکول،
 College Now @Medgarایورز کالج ،ادا کردہ انٹرنشپس ،ریجنٹس کی تیاری

بس B20, B25, B83, B56 :سے  Fulton Streetاور Van Sinderen
 B12 ;Avenueسے  B44 ;Alabama Avenueسے Liberty Avenue
اور Van Sinderen Avenue

شراکت داریاں :دی چائلڈ سینٹر آف نیویارک ،سپورٹس اینڈ آرٹس ان سکول فاؤنڈیشن،
 ENACT, MICوومینز ہیلتھ کلینک اور  .G.I.A.N.Tسوچنا

اوپن ہاؤس کی معلومات :اوپن ہاؤس کی تاریخوں یا دورہ کو شیڈول کرنے کے لئے
براہ مہربانی اسکول سے رابطہ کریں۔

غیر نصابی سرگرمیاں :طالب علم کونسل ،قدم/رقص ٹیم ،مطبخی فنون ،آرٹ گیلری،
ساتھی لیڈرشپ ،کمیونٹی سروس ،اسکول کے اخبار ،نوجوان مردوں اور خواتین کو
بااختیار بنانے کے پروگرام ،کام کیلئے تیاری کے سیمینار ،کیریئر کی ترقی اور سی
وی لکھنے کی ورکشاپس ،کالج کے دورے

اندراج
داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال اور زائد عمر کے رہائشیوں کے
لئے کھال ہے۔

کھیل :بوائز باسکٹ بال

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے،
نہ کہ گریڈ کے لیول پر
طلباء کی ُکل تعداد236 :

داخلوں کی معلومات

•طلباء کی عمر کم از کم  16سال یا زیادہ ہو اور انہوں نے کم از کم ایک سال
تک کسی اور ہائی اسکول میں شرکت کی ہو۔

کارکردگی

•میجر انٹیک :جوالئی تا اکتوبر اور فروری

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ
/http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K646.pdf

•درخواست دینے کے لئے :اسکول میں والدین رابطہ کار سے رابطہ کریں،
یا دی چائلڈ سینٹر آف نیویارک کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے رابطہ کریں ،پری
اسکریننگ اور داخلہ کے لئے ایک تقرری قائم کرنے کے لئے۔

نصاب :ماہر

•طلباء سے اپنی موجودہ ٹرانسکرپٹ ،حاضری کی ہسٹری ،حفاظتی ٹیکوں کا
ریکارڈ ،اور ( IEPاگر قابل اطالق ہو) فراہم کرنے کا کہا جاتا ہے۔

ہدایت :ترقی پذیر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ترقی پذیر

•اسکول میں قبول کردہ طلباء کو ایک واقفیت سیشن میں شرکت کے  3-4دن بعد
اطالع دی جائے گی۔

بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :ترقی پذیر
 75%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے
کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی
معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
 Aspirations High Schoolکے لئے  LTWشراکت دار دی
چائلڈ سینٹر آف  NYہے۔

27

Bedford Stuyvesant Preparatory High School • DBN 13K575
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات
پتہ:

جائزہ

832 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11216

 Bedford Stuyvesant Preparatory High Schoolمیں ،ہم مسلسل
معاونت اور حوصلہ افزائی کے ماحول کو فروغ دینے میں یقین رکھتے ہیں۔ یہ
ہمارے طلباء کی اکادمیاتی کامیابی کو بڑھانے کے لئے اسکول کمیونٹی کا مشن ہے۔
عملہ ،والدین اور طلباء حقیقی دنیا کی سیکھنے کی سرگرمیوں میں مشغول ہو کر اس
کی تکمیل کرتے ہیں جو طلباء کی بااختیارگی کی معاونت کرتی ہے اور اکادمیاتی
مہارت کو فروغ دے کر ،طلباء کو ریاستی اور قومی معیاراے پر پورا اترنے میں مدد
کرتی ہیں۔

فون718-622-4310 :
فیکس718-398-4381 :
ای میلkjackson32@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://www.bsphs.org :
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/13/K575

پروگرام :توسیع شدہ دن ،سمر اکیڈمی ،مشاورت ،کلنری آرٹس پروگرام ،کیمپس پر
تعلیم کے ذریعہ نوجوان فیملی کا رہنا ( ,)LYFEٹریمیسٹر شیڈول

قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ
سب وے A, C :سے Nostrand Ave؛  Gسے Bedford-Nostrand Avenues

شراکت داریاں :نوعمر انتخاب ،بیڈفورڈ اسٹیوسسٹنٹ بحالی کارپوریشن میڈرگر
ایورز کالج

بس B26 :سے  Halsey & Marcy Avenue; B44سے
 Nostrand & Marcy Avenue; B25سے Nostrand & Fulton
 Avenue; B52سے Marcy & Gates Avenue

غیر نصابی سرگرمیاں :پیر ٹیوٹرنگ ،طلباء حکومت ،لڑکیوں کی قیادت ،لڑکے کی
قیادت ،ادبی میگزین ،ڈرامہ ،کالج کے دورے ،اور براڈ وے شو سمیت مختلف دورے

ہاوس کی معلومات :طلباء کو اسکول سے رابطہ کرکے ایک دورہ کا شیڈول
اوپن ٔ
بنانے کے لئے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔

کلبز :بک کلب ،کرچیٹ کلب

اندراج

 PSALمتبادل لیگ کھیل :لڑکوں اور لڑکیوں کی باسکٹ بال

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال اور زائد عمر کے رہائشیوں کے
لئے کھال ہے۔

داخلوں کی معلومات
•بیڈفورڈ اسٹوویسینٹ ایک رولنگ داخلہ پالیسی رکھتا ہے ،جو ہر ٹریمیسٹر کے
آغاز پر طلباء کو قبول کرتا ہے۔ داخلہ ہائی اسکول کے طلباء کے لئے کھال ہے
جن کی عمر  16سال ہے اور کم از کم  8کریڈٹس کے حامل ہیں۔

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد122 :

•میجر انٹیک :جوالئی سے اکتوبر (موسم خزاں کے لئے) ،نومبر (دسمبر کے
داخلے کے لئے) ،اور مارچ (مارچ کے داخلے کیلئے)

کارکردگی

•درخواست دینے کے لئے :ایک مالقات کے وقت اور مطلوب دستاویزات کی
ایک فہرست کے لئے والدین رابطہ کار سے  9بجے صبح  3بجے دوپہر کے
درمیان رابطہ کریں۔ واک ان کو بھی قبول کیا جاتا ہے ،لیکن اگر دستاویزات
مکمل نہیں ہیں اور/یا ایک سرپرست ہمراہ نہیں ہے تو دوسرا دورہ بھی کرنا پڑ
سکتا ہے۔

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K575.pdf
نصاب :ماہر
ہدایت :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر

•انٹرویو کے لئے طلباء سے والدین/سرپرست کی ہمراہی میں آنے کا مطالبہ کیا
جاتا ہے ،اور ان کی ٹرانسکرپٹ ،حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ( IEP ،اگر قابل
اطالق)( RISA ،طالب علم حاضری کی رپورٹ) فراہم کرنے کا کہا جاتا ہے۔

استاد سے اشتراک عمل :ماہر

•پروگرام میں قبول کردہ طلباء کو عام طور پر اسی دن مطلع کر دیا جاتا ہے،
بشرطیکہ کہ تمام دستاویزات موجود ہوں۔

بلند توقعات :خوب پختہ
 74%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔
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Brooklyn Academy High School • DBN 13K553
منتقلی اسکول

جائزہ

رابطہ معلومات
	832 Marcy Avenue
پتہ:
Brooklyn, NY 11216

ہماری کمیونٹی کی بنیاد پر شراکت دار  CAMBAکے ساتھ ساتھ ،بروکلین اکیڈمی
ٰ
اعلی معیارات اور عمدگی پر زور دیتی ہے۔ ہم ایک پروان چڑھانے والے اور
محفوظ ماحول کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسکول ہیں۔ بروکلین اکیڈمی میں شرکت والے
تمام طلباء کو مختفل اقسام کے موجودپپ اختیارات فراہم کیے جاتے ہیں جو انہیں
کامیابی کا تجربہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں ،بشمول بعد از اسکول انٹرنشپسPM ،
ٹیوٹرنگ ،ہفتہ ریجنٹس پریپ کالسز ،تدریس ،اور کالج کے تعاون دستیاب ہیں۔ ہمارے
طلباء طالب علم حکومت کے فعال ارکان کے طور پر اسکول کمیونٹی کا ایک الزمی
حصہ ہیں اور اسکول قیادت ٹیم میں خدمات انجام دیتے ہیں۔

فون718-857 4237 :
فیکس718-399 1909 :
ای میلCHall@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/13/K553 :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ

سب وے A, C :سے  Nostrand Avenue; Gسے
Bedford-Nostrand Avenues

پروگرام :کام کرنے کے لئے سیکھنا College Now ،کالج کی تیاری (بشمول ان
ہاؤس کالج میلہ اور کالج کے دورے) ،لبرٹی شراکت داری پروگرامiLearn ،

بس B26 :سے  Halsey & Marcy Avenue; B44سے & Nostrand
 Marcy Avenue; B25سے  Nostrand & Fulton Avenue; B52سے
Marcy & Gates Avenue

شراکت داریاں ,CAMBA :نیویارک یونیورسٹی ،مرسی کالج اٹالنٹک تھیٹر کمپنی،
اومیگا پیسی  ,Phiبیڈفورڈ سٹویسینٹ آف براؤن اسٹونرز
زبان کی کالسیں :امریکی سائن زبان ،ہسپانوی

اوپن ہاؤس کی معلومات :والدین/سرپرست اور طلباء کو  8:00بجے صبح
سے  3:00بجے سہ پہر کے دوران تشریف النے پر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔
مزید معلومات کے لئے( Lynette Cunningham ،والدین رابطہ کار) سے
 ,718-857-4237ایکسٹینشن  434پر رابطہ کریں یا @LCunningham4
 schools.nyc.govیا ( David Asheاسسٹنٹ پرنسپل) سے ,718-857-4237
ایکسٹینشن  424یا  AGerste@schools.nyc.govپر رابطہ کریں۔

 PSALمتبادل لیگ کھیل :بوائز اینڈ گرلز باسکٹ بال ،مخلوط سافٹ بال

اندراج

اسکول سپورٹس باسکٹ بال

داخلوں کی ترجیحات 16-21 :سال کی عمر کے نیویارک شہر کے رہائشیوں کے
لئے کھال ہے۔

داخلوں کی معلومات

غیر نصابی سرگرمیاں :بروز ہفتہ ریجنٹس تیاری کورسز ،انٹرنشپس ،مابعد اسکول
ٹیوٹرنگ اور کالسز ،شام کے اسکول کے پروگرام ،ٹیلنٹ شو ،آرٹ نمائش
کلبز :نوجوان مرد اور خواتین کا گروپ ،مرحلہ

•بروکلین اکیڈمی  16سال کی عمر اور اس سے زیادہ کی عمر کے طللباء کو
قبول کرتی ہےجنہوں نے کم از کم ایک ریجنٹس امتحان پاس کیا ہو اور کم از کم
 10کریڈٹس ہوں۔

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد169 :

•میجر انٹیک :اگست سے اکتوبر تک اور جنوری-اکتوبر

کارکردگی

•درخواست دینے کے لئے :ایک انٹرویو کا بندوبست کرنے کے لئے اسکول کو
کال کریں یا  9بجے صبح سے  2بجے دن کے اوقات میں تشریف الئیں۔ طلباء
و طالبات الزما ً ایک بالغ فرد کے ہمراہ ہوں۔

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K553.pdf

•طلباء سے اپنی اپ ڈیٹ شدہ ٹرانسکرپٹ ,RISA ،حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ ،پتہ
کا ثبوت اور ( IEPاگر قابل اطالق ہو) فراہم کرنے کا کہا جاتا ہے۔

نصاب :خوب پختہ

•اسکول میں قبول کردہ طلباء کو اورئنٹیشن کے عمل کے بعد مطلع کیا جائے گا۔

ہدایت :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ :کرنا ماہر
بلند توقعات :خوب پختہ
استاد سے اشتراک عمل :ماہر
 63%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی
ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری،
مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے
بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں
ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
 Brooklyn Academy High Schoolکے لئے  LTWشراکت دار
 CAMBAہے۔
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Brooklyn Bridge Academy • DBN 18K578
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات
پتہ:

جائزہ

6565 Flatlands Avenue
Brooklyn, NY 11236

بروکلین برج اکیڈمی  (BBA), CAMBAکے ساتھ شراکت داری میں ،ان طلباء کے
لئے ایک چھوٹی سیکھنے والی کمیونٹی ہے جو ناغہ کرتے رہے ہیں یا ہائی اسکول
کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ہمارے جامع پروگرام میں ایک چیلنجنگ اکادمیاتی
شیڈول شامل ہے جو کریڈٹ کی تعداد کو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے جو طلباء حاصل
کر سکتے ہیں اور انہیں ریجنٹس امتحان پاس کرنے کے لئے تیار کرتا ہے۔ اسکول کا
عملہ طلباء کو مشورہ دینے ،صحت کی دیکھ بھال تک رسائی اور روزگار کی سہولت
کے مواقع کے ذریعہ اپنے سیکھنے اور ان کی زندگیوں کے بارے میں مطلع کردہ
انتخاب کرنے کے لئے مصروف عمل ہے اور مدد کرے گا۔ ہماری شراکت داریوں
کے ذریعے :ہمارا اسکول طلباء کیلئے ٰ
اعلی توقعات کے ساتھ ایک محنت طلب اور
ذاتی نوعیت کے ماحول کی پیشکش کرتا ہے جن کی عمر  16سالہ اور اس سے زیادہ
ہے جو اپنے ہائی اسکول ڈپلومہ کو حاصل کرنے کے لئے پوری طرح پرعزم ہیں۔

فون718-968-1689 :
فیکس718-968-1678 :
ای میلMJeanPa@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/18/K578 :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ
سب وے 2, 5 :سے ;Brooklyn College-Flatbush Avenue
 Lسے Canarsie-Rockaway Parkway
بس B6, B78, B82 :سے Ralph & Flatlands Avenues

پروگرام :کام کرنے کے لئے سیکھنا ،پیشہ ورانہ انٹرنشپس کے ذریعہ حقیقی دنیا کے
امور سیکھنا ،دوسرے کی جگہ مالزمت کا تجربہ حاصل کرنا اور دورے ،روزانہ کی
مشاورت سمیت جامع معاونت خدمات SAT ،اور ریجنٹس کی تیاری کے کورسز

ہاوس کی معلومات :اوپن ہاؤس تاریخوں یا ایک دورہ کو شیڈول کرنے کے لئے
اوپن ٔ
اسکول کو کال کریں۔

اندراج

شراکت داریاں ,CAMBA :کولمبیا یونیورسٹی (میالن اسکول اسکول آف پبلک ہیلتھ)،
کامیابی کے لئے لباس ،میسیز CUNY ،میجر ایئرز اور رہنما ستارے

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال یا زائد عمر کے رہائشیوں کے لئے
کھال ہے۔

غیر نصابی سرگرمیاں :کمیونٹی مشاورتی بورڈ ،اسکول کمیونٹی کے اجالسوں ،کالج
کلینک ،سبق

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد200 :

کلز کی دستیابی طلباءکی دلچسپی کی بنیاد پر

داخلوں کی معلومات

کارکردگی

• BBAایک رولنگ داخلہ کی پالیسی رکھتا ہے ،جو سال بھر طلباء کو قبول کرتا
ہے جن کی عمر  16سال اور اس سے زیادہ ہے اور جنہوں نے کم از کم ایک
سال کے لئے ہائی اسکول میں شرکت کی ہو ،اور کم از کم 6واں گریڈ ریڈنگ
لیول ہو۔

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K578.pdf
نصاب :ماہر

•درخواست دینے کے لئے :اسکول سے رابطہ کریں اور انٹیک تقرری کی
شیڈول بندی کر لیں۔

طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر

•طلباء کو ایک تشخیصی تشخیص کا ٹیسٹ اور ایک انٹرویو کے لئے اسکول
کے عملے سے ملنے کا کہا جائے گا۔

ہدایت :ماہر
بلند توقعات :خوب پختہ

•طلباء سے اپنی ٹرانسکرپٹ ،حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ ،اور ( IEPاگر قابل
اطالق ہو) فراہم کرنے کا کہا جاتا ہے۔

استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ
 74%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

•اسکول میں قبول کردہ طلباء کو انٹیک کے عمل کے بعد مطلع کیا جائے گا ،اور
ان سے واقفیت سیشن میں حصہ لینے اور کمیونٹی میں حصہ لینے کی توقع کی
جائے گی۔

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی
ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری،
مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے
بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں
ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
بروکلین برج اکیڈمی کے لئے  LTWشراکت دار  CAMBAہے۔
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Brooklyn Democracy Academy • DBN 23K643
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات
شراکت داریاں :یہودی چائلڈ کیئر ایسوسی ایشن ،براؤنزویلی تفریحی سینٹر ،پولیس
ایتھلیٹک لیگ ،آپریشن  S.N.U.G., ARCHESمنقلبی صالح کاری-YMI ،نوجوان
مرد انیشی ایٹو  -کام کی ترقی کا پروگرام-CEO ،اقتصادی مواقع کے لئے سینٹر

	985 Rockaway Avenue
پتہ:
Brooklyn, NY 11212
فون718-342-6590 :

غیر نصابی سرگرمیاں :طالب علم قیادت ٹیم ،شطرنج کلب PSAL ،بوائز اینڈ گرلز
باسکٹ بال ٹیم ،کوئر ،المنائی طلباء ایسوسی ایشن ،چیئر لیڈنگ/اسٹیپ ٹیم ،ٹیلنٹ/فیشن
شو ،ساالنہ  JCCAگاال ،ایئربک کلب ،پیپ ریلی ،پروم ،سینئر دورہ ،طالب علم سفیر

فیکس718-342-6708 :
ای میلdromain@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/23/K643 :

داخلوں کی معلومات

قابل رسائی ہونا :قابل رسائی
مقام کا ِ
سب وے L :سے ,New Lots Avenue followed by B15-
 1سے  Rockaway Avenue followedاس کے ساتھ B60

•بروکلین ڈیموکریسی ایک رولنگ داخلہ کی پالیسی رکھتی ہے ،جو سال بھر
طلباء کو قبول کرتی ہے جن کی عمر  16سال ہے اور کم از کم ایک سال کے
لئے کسی اور ہائی اسکول میں شرکت کی ہو۔

بس B8, B15, B35, B60 :سے Rockaway & Hegeman Avenues
ہاوس کی معلومات :دلچسپی رکھنے والے طلباء  718-342-6590پر کال
اوپن ٔ
کر سکتے ہیں اور ایک ایڈووکیٹ کونسلر ،والدین رابطہ کار ،یا اسسٹنٹ پروگرام
ڈائریکٹر کے ساتھ بات کرنے کا پوچھ سکتے ہیں۔

•میجر انٹیک :طلباء کی وسط مارچ-جون (موسم بہار/موسم خزاں داخلوں کے
لئے) ،ستمبر-اکتوبر (خزاں کے داخلوں کے لئے) ،جنوری-فروری (مارچ کے
داخلوں کے لئے) درخواستیں دینے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

اندراج

•درخواست دینے کے لئے :طلباء اور والدین/سرپرست/بااعتماد بالغ ()23+
اسکول سے رابطہ کریں اور ایک انٹیک کی تقرری شیڈول بنائیں ،یا پیر سے
جمعرات کو بوقت  9بجے صبح تشریف الئیں۔

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال یا زائد عمر کے رہائشیوں کے
لئے کھال ہے۔

•طلباء ایک انٹیک کے عمل میں حصہ لیں گے جس میں درج ذیل ہو گا :طالب
علم کی علمی تشخیص (ریاضی ،تحریر ،اور پڑھنے کی سمجھ) ،ایک طالب علم
انٹرویو ،اور والدین/نگرانی/بااعتماد بالغ انٹرویو۔

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد208 :

•طلباء سے ایک تازہ کردہ ٹرانسکرپٹ ،حاضری کا ریکارڈ ،امیگریشن ریکارڈ،
پیدائش کا سرٹیفکیٹ ،نظم و ضبط کا ریکارڈ اور ( IEPاگر قابل اطالق ہو) فراہم
کرنے کا کہا جاتا ہے۔  BDAشناخت کردہ سیکھنے ی معذوری کے حامل طلباء
کو جگہ دے سکتا ہے جن کا  IEPوارنٹس انٹیگریٹڈ شریک ٹیچنگ ( )ICTیا
خصوصی تعلیم ٹیچر سپورٹ سروسز ( )SETSSہے۔

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K643.pdf

•اسکول میں قبول کردہ طلباء کو انٹیک کا عمل مکمل کرنے پر دو ہفتوں کے
اندر مطلع کیا جائے گا۔ تمام دستاویزات ،طلباء اور والدین انٹرویو جمع کرانا
الزمی ہے ،اور ایک طالب علم کی درخواست وصول ہونے سے پہلے ٹیسٹنگ
مکمل کرنا الزمی ہے۔

نصاب :ماہر
ہدایت :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
بلند توقعات :خوب پختہ

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی
ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری،
مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے
بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں
ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔

استاد سے اشتراک عمل :ماہر
 88%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

جائزہ
بروکلین ڈیموکریسی اکیڈمی کو اسکول میں مسلسل حاضری کو یقینی بنانے کے لئے
طلباء کی انتہائی حد تک معاونت کرنے اور خدمات مہیا کرنے کے لئے مرتب کیا
گیا ہے۔ ہر طالب علم کو اسکول میں اپنے وقت کے دوران ایک ایڈووکیٹ کونسلر
تفویض کیا جاتا ہے۔ طلباء کالج اور افرادی قوت کے لئے خود کو تیار کرنے کے
لئے بعد از سند منصوبوں کے ساتھ فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ وہ اسکول میں داخل
ہونے کے دوران روزگار کی تیاری اور مہارت کی پیش رفت میں شرکت کرتے ہیں۔

بروکین ڈیموکریسی کے لئے  LTWشراکت دار جیوش چائلڈ کیئر ایسوسی ایشن ہے۔

پروگرام LTW :ادائیگی شدہ انٹرنشپس ،تیز تر کریڈٹ جمع کرنا ،ذاتی بنایا اکادمیاتی
پروگرام ،خواندگی کی بنیاد پر تدریسی پروگرام SAT ،اور ریجنٹس تیاری کے
کورسز ،سال بھر تعلیمی سال ( 4دور) ،ذاتی کردہ مقصد مقرر کرنا اور فارغ
التحصیل ہونے سے متعلق منصوبہ ،کالج کیمپس دورے (بشمول تاریخی سیاہ کالجز
اور یونیورسٹیاں) ،کالج پروگرام میں  CUNYایٹ ہوم
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Brooklyn Frontiers High School • DBN 15K423
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات
پتہ:

جائزہ

112 Schermerhorn Street,
Brooklyn NY 11201

 Brooklyn Frontiers High Schoolان طلباء کی خدمت کرتا ہے جو فارغ
التحصیل ہونے کی طرف اپنی پیش رفت میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم ہر فرد کی منفرد
خوبیوں اور ضروریات کو شناخت کرتے ہوئے ،طلباء کے لیے ایک انفرادی تعلیمی
تجربہ پیش کرتے ہیں۔ تدریسی پروگرام کو ہر طالب علم کو چیلنج کرنے کے لیے
تیار کیا گیا ہے اور اسے ایک معان ماحول میں نافذ کیا جاتا ہے جو تنقیدی سوچ کی
مہارتوں ،ذاتی تعلقات اور طالب علم کی خود وکالت کی اقدار پر زور دیتا ہے۔ طالب
علم خود وکالت ہم یقینی بنانے پر عہد بستہ ہیں کہ طلباء اپنے اہداف کو سند حاصل
کرنے سے آگے تک وسعت دیں اور کالج اور پیشوں میں کامیاب منتقلی کے لیے
مہارتیں اور خود اعتمادی حاصل کریں۔

فون718-722-4727 :
فیکس718-722-7919 :
ای میلinfo@brooklynfrontiers.org :
ویب سائٹwww.brooklynfrontiers.org :
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ
سب وے 2, 3, 4, 5 :سے Court St – Bourough Hall; A, C, F, R
سے  Jay StMetroTech; B, Qسے  DeKalb Ave; Gسے
Hoyt & Schermerhorn

پروگرام :مارننگ ریڈنگ کلب ،ریاضی لیب ،لسانیات ،کالج پریپ میتھ،
 College Nowادائیگی کردہ انٹرنشپس کام کرنے کے لئے سیکھنا

بسB103, B25, B26, B38, B41, B45, B52, B54, B57, B61, B62, :
B63, B65, B67

شراکت داریاںGood Shepherd Services :
غیر نصابی سرگرمیاں :بعد از اسکول اکادمیاتی معاونت ،ریجنٹس تیاری ،کک فار
الئف ،موسیقی کے سازوسامان کی تدریس ،ہم جنس پرست-راست االئنس ،دستکاری
کلب ،ایئر بک ،تھیٹر ،طالب علم کی قیادت ،خواتین کا گروپ ،ڈنجین اور ڈریگن کلب،
ثقافت کلب ،سکول باغبانی کلب

اوپن ہاؤس کی معلومات :اوپن ہاؤس کی تاریخوں یا دورہ کو شیڈول کرنے کے لئے
براہ مہربانی اسکول سے رابطہ کریں۔

اندراج

کھیل PSAL :باسکٹ بال

اہلیت :نیویارک شہر کے رہائشی افراد کے لئے کھال ہے ،جن کی عمر کم از کم 16
سال ہے ،جنہوں نے ہائی اسکول میں کم از کم ایک سال مکمل کیا ہو۔
طلباء کی ُکل تعداد173 :

داخلوں کی معلومات

• Brooklyn Frontiers High Schoolطلبا کی منتقلی کے لئے ایک
رولنگ داخلہ کا عمل رکھتا ہے۔ ایک انٹرویو کا اہل ہونے کے لئے ،طلباء کو
الزما ً کم از کم  16سال کی عمر اور زیادہ ہونا چاہئیے ،اور کم از کم ایک سال
تک ایک دوسرے ہائی اسکول میں شرکت کی ہو ،اور ایک ہائی اسکول ڈپلومہ
حاصل کرنے کے لئے پرعزم ہو۔

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K423.pdf

•طلباء اور ان کے والدین/سرپرست کو اسکول سے رابطہ کرنا چاہئیے اور ایک
انٹیک تقرری کی شیڈول بندی کرنی چاہئے۔

نصاب :خوب پختہ
ہدایت :ماہر

•اہل طلباء کو ایک انٹرویو کے لئے اسکول کے عملے سے ملنے کا کہا جائے گا۔

طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر

•طلباء کو انٹرویو کے وقت اپنی ٹرانسکرپٹس فراہم کرنی چاہئے۔

بلند توقعات :خوب پختہ

•اس پروگرام میں قبول کیے جانیوالے طلباء واقفیت کے سیشن میں شرکت کریں
گے اور ان سے اسکول کی کمیونٹی میں حصہ لینے کی توقع کی جائے گی۔

استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ
 100%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی
ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری،
مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے
بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں
ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
 Brooklyn Frontiers High Schoolکے لئے  LTWپارٹنر
 Good Shepherd Servicesہے۔
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Brooklyn High School for Leadership and Community Service • DBN 13K616
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات
پتہ:

جائزہ

300 Willoughby Avenue
Brooklyn, NY 11212

بروکلین کمیونٹی سروسز کے ساتھ شراکت داری میں ،ہمارا مشن ایک طالب علم
مرکوز ،چیلنجنگ اور ذاتی بنایا تعلیمی تجربہ فراہم کرنا ہے جو زائدالعمر ،انڈر
کریدٹ ہائی اسکول کے طلباء کو اپنا ہائی اسکول ڈپلومہ حاصل کرنے اور مکمل
طور پر حصہ لینے والے کمیونٹی کے اراکین ،رہنما اور زندگی بھر کے لئے
سیکھنے واال بننے کے لئے باختیار بنایا ہے۔ ہم طلباء کے ساتھ کالج اور ایک کیرئیر
کے ذریعے پوسٹ سیکنڈری کامیابی کے لئے منصوبہ بندی فراہم کرنے کے لئے بھی
کام کریں گے۔

فون718-638-3062 :
فیکس718-638-3404 :
ای میلhhansen@wearbcs.org :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/13/K616 :
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ

پروگرام :کام کرنے کے لئے سیکھنا ،ادائیگی کردہ انٹرنشپس کے لئے مواقع ،کمیونٹی
سروس ،دستاویزی ,EVC/شاعری ورکشاپس ،ان اسکول نوجوان ( ,)ISYکیپری
کارن ،توسیع سیکھنا کریڈٹ کورسز ،روبوٹکس ،ایپکس ،اور کیسل سیکھنا

سب وے G :سے Classon Avenue

بس B48 :سے  Franklinاور  Willoughby Avenue, B38سے
 Lafayetteاور  Kent Avenues, B54سے  Myrtleاور Kent Avenues

شراکت داریاں :بروکلین کمیونٹی سروسز

اندراج

غیر نصابی سرگرمیاں :طالب علم سفیر ،کمیونٹی سروس ،انٹرنشپس ،ٹیوٹرنگ،
ایئربک ،فٹنس ،آرٹ تھراپی ،فلم/دستاویزی ،خواندگی ،شاعری ،اسپیکرز بیورو ،اوپن
مائک ،بعد از اسکول ٹیوٹرنگباکسرسائز

ہاوس کی معلومات :برائے مہربانی  ,718-638-3062ایکسٹینشن  242یا
اوپن ٔ
 347-203-9647پر  Heather Hansenسے رابطہ کریں۔

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال یا زائد عمر کے رہائشیوں کے
لئے کھال ہے۔

کلبز :کمیونٹی گارڈن ،ایئربک ،فٹنیس ،جوان مردوں کا کلب ،نوجوان خواتین کا کلب،
آرٹ کلب

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد203 :

داخلوں کی معلومات
•Brooklyn High School for Leadership and Community
 Serviceایک رولنگ داخلہ پالیسی رکھتا ہے ،جو پورے سال طلباء کو قبول
کرتا ہے جن کی عمر  16سال یا اس سے زیادہ ہے ،اور کم از کم ایک سال کے
لئے کسی دوسرے ہائی اسکول میں شرکت کی ہو۔

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K616.pdf

•طلباء سے اپنی ٹرانسکرپٹ ،اور حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ مہیا کرنے کا کہا
جاتا ہے۔
•درخواست دینے کے لئے Heather Hansen :سے ذیل پر رابطہ کریں
 hhansen@wearbcs.orgیا  ,718-638-3062ایکسٹینشن  242یا
 ,347-203-9647ایک انٹیک تقرری کی شیڈول بندی کرنے کے لئے۔

نصاب :ماہر
ہدایت :ترقی پذیر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ترقی پذیر
بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :ماہر
 80%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی
ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری،
مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے
بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں
ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
 Brooklyn High School for Leadership and Communityکے
لئے  LTWشراکت دار بروکلین کمیونٹی سروسز ہے۔
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Brownsville Academy High School • DBN 17K568
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات
پتہ:

شراکت داریاں ,CAMBA :امریکی کینسر سوسائٹی ،بروک ڈیل ہسپتال ،بروکلین
کالج ،میڈگر ایورس کالج ،جان جے کالج آف کرمنولوجی ،بروکلین کالج فارمنگ
ڈیل ،النگ آئی لینڈ یونیورسٹی ،بروکلین میوزیم ،تخلیقی آؤٹ لیٹ ،امریکی ذیابیطس
ایسوسی ایشن ،چیز مینہٹن بینک

1150 East New York Avenue
Brooklyn, NY 11212

فون718-778-7305 :

زبان کی کالسیں :ہسپانوی

فیکس718-778-7385 :

غیر نصابی سرگرمیاں :سفیر ،اسکالر حکومت ،ساتھی ثالثی/SAT ،ریجنٹس تیاری،
اسکول نیوز لیٹر ،پروجیکٹ آرٹس ،آنر سوسائٹی ،ڈرامہ ،رقص ،کمپیوٹر کلب ،سپوکن
ورڈ ،خواتین کی بااختیاری ،بامقصد مرد ،شطرنج ،فن کلب ،چیرلیڈنگ ،اسٹیپ ٹیم،
 BRICآرٹس ،سبز زمین شاعروں کا کیفے ،لڑکی بات سنو ،براؤنزویل میں بنا،
گراؤنڈز ویل

ای میلdmoorer@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/17/K568 :
Brownsvilleacademy.com
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ
سب وے 3 :سے Sutter Avenue-Rutland Road

 PSALمتبادل لیگ کھیل :باسکٹ بال ،ٹینس ،ٹریک ،پنگ پونگ

بس B12 :سے  East 98th Street; B15سے East New York Avenue

داخلوں کی معلومات

ہاوس کی معلومات :تاریخوں اور اوقات کے لیے برا ِہ کرم سکول سے رابطہ
اوپن ٔ
کریں۔

•براؤنزویل اکیڈمی رولنگ داخلہ کی پالیسی رکھتی ہے ،جو سال بھر اسکالرز کو
قبول کرتی ہے ،جن کی عمر  16سال اور زیادہ ہے اور کم از کم  10کریڈٹ
کے حامل ہیں۔ بڑے اسکالرز کے لئے زیادہ کریڈٹس اور ریجنٹس امتحانات
مطلوب ہیں۔

اندراج
داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال اور زائد عمر کے رہائشیوں کے
لئے کھال ہے۔

•میجر انٹیک :ہر نئے ٹرائی سمیسٹر (ستمبر ،دسمبر ،مارچ) ،اور جون میں
(موسم گرما کے داخلہ کے لئے) اور جوالئی-اگست (ستمبر کے داخلہ کے لئے)
شروع کرنا

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد155 :

•درخواست دینے کے لئے :اسکول کو کال کریں اور سیکریٹری ،والدین رابطہ
کار ،یا کمیونٹی ایسوسی ایٹ کے ساتھ ایک تقرر کی شیڈول بندی کر لیں۔ متوقع
طلباء کے ساتھ والدین/سرپرست کا ہونا الزمی ہے۔

کارکردگی

•اسکالرز کو اپنی ٹرانسکرپٹ ،حالیہ رپورٹ کارڈ ,RISA, RESI ،حفاظتی
ٹیکوں کا ریکارڈ ،پیدائش کا سرٹیفکیٹ ،پتہ کا ثبوت فراہم کرنے کا کہا جاتا ہے۔

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K568.pdf

•متحرک اسکالرز جو اہلیت کے تقاضوں پر پورا اترتے ہیں ایک درخواست
مکمل کریں گے اور ایک واقفیت سیشن میں حصہ لیں گے۔

نصاب :ماہر

•اسکالرز اور والدین/سرپرست سے انٹرویو لیا جائے گا اور اندراج کے بارے
میں ایک فیصلہ کیا جائے گا۔ جو اسکالرز ہمارے داخلے کے معیار پر پورا
زیر
نہیں اترتے ہیں انہیں ایک انٹرویو کے عمل کے ذریعے انفرادی بنیادوں پر ِ
غور الیا جائے گا۔

ہدایت :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
بلند توقعات :خوب پختہ
استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ
 68%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی
ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری،
مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے
بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں
ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔

جائزہ
 Brownsville Academy High School, CAMBAکے ساتھ اشترک عمل
میں چالیا جاتا ہے ،ایک اکادمیاتی طور پر سخت محنتی ڈپلومہ پلس ہائی اسکول
ہے۔ ڈپلومہ پلس ،اسکالرز کو کالجوں کے کورسز ،انٹرنشپس اور کمیونٹی سروس
کے مواقع پر انہیں منکشف کر کے کالج اور کیریئر تیاری کے لئے تیار کرتا ہے۔
اسکالرز کو فارغ التحصیل ہونے سے پہلے الزما ً مثالی کام پر مشتمل ایک پورٹ
فولیو تیار کر لینا چاہئیے۔ ہم اسکالرز کو اس میں داخل ہونے ،کامیاب ہونے اور کالج
سے فارغ التحصیل ہونے کے لئے تیار کرتے ہیں۔ براونزویلی اکیڈمی ایک ایلیٹ
جدت زون ( )iZoneاسکول ہے ،جو اسکالرز کو ماہر اساتذہ سے سیکھنے کے
دوران آن الئن کورسز فراہم کرتا ہے۔ ہمارے اسکول کی ہر الزمی خصوصیت کو
بالغ اسکالرز کی معاونت کرنے کے لئے تخلیق کیا گیا ہے جن کے پاس کریڈٹس کی
کمی ہے اور ایک چھوٹے ،اسکالر-پر مرکوز سیکھنے کے ماحول سے فائدہ اٹھا
سکیں گے۔

براونزویلی اکیڈمی کے لئے  LTWپارٹنر  CAMBAہے۔

پروگرام :کام کرنے کے لئے سیکھنا ،اقوام متحده ماڈلCollege Now ،
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Bushwick Community High School • DBN 32K564
منتقلی اسکول

جائزہ

رابطہ معلومات
231 Palmetto Street
Brooklyn, NY 11221

پتہ:

) Bushwick Community High School (BCHSان طلباء کی خدمت کرتا
ہے جن کی عمر  17-21سال ہے ،جنہوں نے ہائی سکول میں کامیابی حاصل نہیں
کی ہے اور وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھنا اور ڈپلومہ حاصل کرنے کے خواہش مند
ہیں۔ سینٹ نکس االئنس کے ساتھ شراکت داری میں BCHS ،ایک نگہبان اور منظم
ماحول اور ہر طالب علم کے لئے اعتماد اور احترام کے ذاتی بندھن کے ذریعے ٰ
اعلی
توقعات کی ثقافت تخلیق کرتا ہے۔ نصاب سماجی انصاف پر توجہ مرکوز کرتا ہے
اور کالج اور کیریئر کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔  BCHSان طلباء کی مدد کرنے کا
متالشی ہے جو اپنی زندگی اور کمیونٹی کو تبدیل کر رہے ہیں جس میں وہ رہتے ہیں۔

فون718-443-3083 :
فیکس718-443 0781 :
ای میلLGonzal20@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/32/K564 :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ
سب وے L, M :سے  Myrtle-Wyckoff Avenues; Jسے
Gates Avenue

پروگرام :ایڈوانس پلیٹشن انگریزی اور ریاضی کورسز ،افریقی اور الطینی مطالعات،
کالج اور کیریئر کی منصوبہ بندی ،والدین کی تعلیم کی کالسز ،صحت مند تعلقات
گروپ مشاورت ،کریڈٹ وصولی ،آن الئن کریڈٹ جمع کرنا ،کریڈٹ کے لئے ہفتہ وار
جم پروگرام ،توسیعی دن PM/کالسز ،ٹیوٹورنگ

بس B52, B60 :سے Wilson & Gates Avenues
ہاوس کی معلومات :ہم کمیونٹی ،والدین اور دیگر تعلیمی اداروں سے مالقاتیوں
اوپن ٔ
کو اپنے اسکول میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دورہ ترتیب دینے کے لیے پرنسپل یا
اسسٹنٹ پرنسپل سے رابطہ کریں۔

شراکت داریاں :نیو ویژن  ,PSOسینٹ نکس االئنس ،بروکلین/اسٹیٹن آئی لینڈ بلڈ
سروسز ،سڑک بنائیں نیو یارک ،ہسپانوی فیملی کے لئے اتحاد سروسز ،ریان نینا
کمیونٹی ہیلتھ سینٹر ،سنکوفا کمیونٹی بااختیار بنانا ،بہتر کل کے لئے مواقع ()OBT
انکارپوریٹڈ ،گرینڈ اسٹریٹ تصفیہ ،کالج سمٹ ،کالج رسائی کنسورشیم آف نیویارک
( ,)CACNYکالج اعتماد

اندراج
داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  17سال اور زائد عمر کے رہائشیوں کے
لئے کھال ہے۔ داخلہ کے لئے کوئی کم از کم کریڈٹ مطلوب نہیں ہیں۔

زبان کی کالسیں :ہسپانوی

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر
طلباء کی ُکل تعداد236 :

غیر نصابی سرگرمیاں :موسیقی پروڈکشن اسٹوڈیو SAT ،تیاری LGBTQ ،ہم جنس
پرست-راست االئنس ،تخلیقی لبریشن پروجیکٹ ،پیرنٹنگ گروپ کونسلنگ ،خواتین
کا گروپ ،حاضری میں بہتری اور ڈراپ آؤٹ روک تھام ( ,)AIDPبار ٹنڈز-جائنٹ
تھنکنگ ،کیفے ملک سپوکن ورڈ

کارکردگی

کلبز :سینئر سرگرمیاں کمیٹی ،مطبخی ناشتا کلب ،مردوں کا گروپ ،طلباء حکومت،
پیر رہنما

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K564.pdf

 PSALمتبادل لیگ کھیل :تفریحی ،بال باسکٹ ،جم “واکس” برائے کریڈٹPSAL ،
گرلز والی بال

داخلوں کی معلومات

نصاب :ماہر
ہدایت :ماہر

•دلچسپی رکھنے واے طلباء کی عمر کم از کم  17سال یا زیادہ ہو اور انہوں نے
کم از کم ایک سال کے لئے کسی اور ہائی اسکول میں شرکت کی ہو۔

طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر

•میجر انٹیک :ستمبر  -اکتوبر اور موسم بہار (فروری کے داخلوں کے لئے) کے
درمیان تین بار۔

بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :ماہر

•درخواست دینے کے لئے :دو دن کے الزمی اورئنٹیشن کے لئے شیڈول بندی
کرانے کے لئے بنیادی دفتر میں والدین رابطہ کار کو کال کریں ،یا داخلہ کی
درخواست کو مکمل کرنے کے لئے والدین/سرپرست کے ہمراہ اسکول میں
تشریف الئیں۔

 89%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی
ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری،
مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے
بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں
ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔

•طلباء سے اپنی ٹرانسکرپٹ ،حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ ،اور IEP
(اگر قابل اطالق ہو) فراہم کرنے کا کہا جاتا ہے۔
•درخواستوں پر پہلے آئیں ،پہلے پائیں کی بنیاد پر عمل کاری کی جاتی ہے۔
•اسکول میں قبول کردہ طلباء کو کالس کی اسائنمنٹ ،اور ان کی اوڑئینٹیشن
کرنے کے لئے تعیناتی امتحان مکمل کرنے کے بعد مطلع کیا جائے گا۔

 Bushwick Community High Schoolکے لئے  LTWپارٹنر سینٹ
نکس االئنس ہے۔
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East Brooklyn Community High School • DBN 18K673
منتقلی اسکول

جائزہ

رابطہ معلومات
9517 Kings Highway
Brooklyn, NY 11212

پتہ:

) East Brooklyn Community High School (EBCHSنوجوانوں کے
لئے مرتب کردہ ایک چھوٹا منتقلی اسکول ہے جو مختلف وجوہات کی بنا پر کریڈٹس
کے حصول میں پیچھے دہ گئے ہیں۔ ہم اپنی عمارت میں واحد اسکول ہیں ،جس میں
ایک کمپیوٹر لیب ،ایک بیرونی باسکٹ بال عدالت شامل ہے اور وسیع پیمانے پر فنون
پروگرامنگ پیش کرتے ہیں۔ ہم بہترین تدریس ،چھوٹے کالس سائزز اور ہر طالب
علم کے لئے ایک ایڈووکیٹ کونسلر تفویض کرنے کے امتزاج کے ذریعے ہر طالب
علم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مصروف عمل رہتے ہیں۔  EBCHSایک
کمیونٹی اسکول ہے جو طلباء اور خاندانوں کو بہت سی خدمات اور معاونت فراہم کرتا
ہے اور طلباء کی ان کے ہائی اسکول ڈپلومہ کو حاصل کرنےمیں مدد کرتا ہے۔ تمام
طلباء  EBCHSمیں کام کرنے کے لئے سیکھنا کے پروگرام کے ذریعہ ایک ادا شدہ
انٹرنشپ اور ورک فورس کی تیاری کے اہل ہیں۔ اسکول کو نیویارک سٹی ڈیپارٹمنٹ
آف ایجوکیشن اور  SCOفیملی آف سروسز کے ذریعہ مشترکہ طور پر چالیا جاتا
ہے۔ ہم طلباء کو ایک معیاری تعلیم کے ساتھ فارغ االتحصیل کرنے کے لئے پرعزم
ہیں جو انہیں پوسٹ سیکنڈری تعلیم ،بامعنی مالزمت ،صحت مند ذاتی اور خاندان کے
تعلقات ،اور ان کی کمیونٹیز میں شراکت کے لئے تیار کرتی ہے۔

فون718-927-6880 :
فیکس718-927-6885 :
ای میلinfo.schools@ebchighschool.org :
ویب سائٹhttp://www.ebchighschool.org :
http://schools.nyc.gov/schoolportals/18/K673
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ
سب وے 3 :سے  Sutter Avenueیا Saratoga Avenue
بس B12, B15, B17, B35, B47, B7, B8 :سے Clarkson Avenue
اوپن ہاؤس معلومات دلچسپی رکھنے والےطلباء کو  718-927-6880پر مرکزی
دفتر سے رابطہ کرنا چاہئے یا ای میل کریں
.info.schools@ebchighschool.org

اندراج

پروگرام LTW :انٹرنشپس ،کالج اور کیریئر تیاری مشاورت ،باہمی تعاون سے ٹیم
کوچنگ ،پراجیکٹ کی بنیاد پر سیکھنا (فورینسکس ،موٹ عدالت ،فلم) ،خواندگی اور
تمام کالسوں میں تنقیدی سوچ SAT ،اور ریجنٹس کی تیاری

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال اور زائد عمر کے رہائشیوں کے
لئے کھال ہے۔

شراکت داریاں SCO :خاندان کی خدمات

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد193 :

غیر نصابی سرگرمیاں :طالب علم قیادت کے گروپ ،بعد کا اسکول پروگرام :رقص،
موسیقی ،اور تھیٹر ،شاعری ,DJ ،فلم سازی PSAL ،باسکٹ بال ٹیم ،ہم جنس پرست-
راست طلباء االئنس ،موبائل فونز کلب

کارکردگی

داخلوں کی معلومات

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K673.pdf

• EBCHSایک رولنگ داخلہ کی پالیسی رکھتا ہے ،جو سال بھر طلباء کو قبول
کرتا ہے جن کی عمر  16سال اور اس سے زیادہ ہے ،جنہوں نے ایک اور ہائی
اسکول میں شرکت کی ہو ،اور وہ ایک کل وقتی ہائی اسکول میں واپس کے لئے
تیار اور پرعزم ہیں۔

نصاب :خوب پختہ
ہدایت :خوب پختہ

•میجر انٹیک :جوالئی-اکتوبر (موسم خزاں کے داخلوں کے لئے) ،نومبر-دسمبر
(موسم سرما کے داخلوں کے لئے) ،اور فروری-مارچ (موسم بہار کے داخلوں
کیلئے)

طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
بلند توقعات :خوب پختہ

•درخواست دینے کے لئے :مرکزی دفتر کو کال کریں ،تشریف لے جائیں ،یا
رہنمائی کونسلر ریفرل کے ذریعے۔ تمام طلباء الزما ً ایک انٹیک پراسیس کو
مکمل کریں اور ایک اورئینٹیشن میں شرکت کرنی چاہئے۔

استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ
 77%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

•طلباء سے اپنی موجودہ ٹرانسکرپٹ اور رپورٹ کارڈ ،حاضری کے ریکارڈز،
اور ( IEPاگر قابل اطالق ہو) فراہم کرنے کا کہا جاتا ہے۔ والدین/سرپرستوں کو
ایک واقفیت میں شرکت کے لئے مدعو کیا جاتا ہے۔

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی
ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری،
مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے
بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں
ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔

•اسکول میں قبول کردہ طلباء کو انٹیک کا عمل مکمل کرنے پر ایک فون کال
کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔

 East Brooklyn Community High Schoolکے لئے  LTWپارٹنر
 SCOفیملی آف سروسز ہے۔
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Liberation Diploma Plus High School • DBN 21K728
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات
پتہ:

جائزہ

2865 West 19th Street
Brooklyn, NY 11224

 CAMBAکے ساتھ شراکت داری میں ،لبریشن ڈپلومہ پلس ہائی اسکول کا مقصد
اکادمیاتی ،سماجی اور جذباتی لحاظ سے طالب علم کو تیار کرنا ہے۔ ہم طلباء کو ان
کے اختیارات کا اندازہ لگانے کے لئے ضروری مہارت کے ساتھ لیس کریں گے
تاکہوہ مطلع اور مناسب انتخاب کر سکیں اور ہر طالب علم کے لئے منفرد کامیابی
کے لئے انفرادی منصوبہ بنا سکیں۔ ہمارا سال بھر کا ماڈل (ٹریمیسٹرز بمع موسم گرما
اسکول) طلباء کو تیز رفتار شرح پر کریڈٹس حاصل کرنے اور فارغ التحصیل ہونے
کی ضروریات کو حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمارے اجتمائی شراکت دار
طرز معاش کی تیاری اور کالج کا انکشافسے تعارف ممکن بناتے
تمام طلبا کے لیے
ِ
ہیں۔ طلباء کے پاس کالج کریڈٹ (س) حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ نیویارک شہر
فارغ التحصیل ہونے کی ضروریات کو پورا کرنے کے عالوہ ،ہائی اسکول ڈپلومہ
حاصل کرنے کے لئے طلباء کو ایک پورٹ فولیو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔

فون718-946-6812 :
فیکس718-946-6825 :
ای میلscaraway@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/21/K728/ :
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ
سب وے D, F, N, Q :سے Coney Island – Stillwell Avenue
بس B63 :سے  Surf Avenueاور  West 17th Street; B74سے
 Mermaid Avenueاور  West 19th Street; B82سے  Cropseyاور
Mermaid Avenues

پروگرام :کام کرنے کے لئے سیکھنا ،طالب علم کونسل ،مشاورتی قیادت ،اسکول کا
اخبار ،کمیونٹی سروس گروپ ،اسکول کی قیادت کی ٹیم ،توسیعی دن PM/اسکول،
College Now

ہاوس کی معلومات :اوہن ہاؤسز کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ،طلباء
اوپن ٔ
کو  718-946-6812پر کال کرنے کا کہا جاتا ہے یا ہماری ویب سائٹ مالحظہ
کریں۔

شراکت داریاں ,CAMBA :ڈپلومہ پلس ،میڈگر ایورز کالج ،کونے آئی لینڈ جنریشن
گیپ ،شہری پڑوسی خدمات ،کونے آئی لینڈ تشدد کے خالف اتحاد ،میں اپنی زندگی
سے محبت کرتا ہوں کا قدم

اندراج
داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال یا زائد عمر کے رہائشیوں کے لئے
کھال ہے۔

زبان کی کالسیں :ہسپانوی
غیر نصابی سرگرمیاں :مشاورتی قیادت ،طالب علم کونسل ،کمیونٹی سروس کی
قیادت ،اسکول کی قیادت کی ٹیم ،بعد از اسکول افزائش ،ساتھی ٹیوٹرنگ ،اسکول کے
اخبار

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد206 :

 PSALمتبادل لیگ کھیل :باسکٹ بال

کارکردگی

داخلوں کی معلومات

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K728.pdf

• Liberation Diploma Plus High Schoolایک رولنگ داخلے کی
پالیسی رکھتا ہے ،سال بھر طلباء کو قبول کرتا ہے جن کی عمر  16سال یا
زیادہ ہے۔

نصاب :ماہر

•درخواست دینے کے لئے :اسکول سے رابطہ کریں اور ایک انٹیک کی تقرری
کا شیڈول بنائیں ،یا بذات خود اسکول میں تشریف الئیں۔

ہدایت :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :خوب پختہ

•طلباء کو ایک انٹرویو کے لئے اسکول کے عملے سے ملنے کا کہا جائے گا۔

بلند توقعات :خوب پختہ

•طلباء سے اپنی ٹرانسکرپٹ ،اور حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ مہیا کرنے کا کہا
جاتا ہے۔

استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ
 48%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

•اسکول میں قبول کردہ طلباء کو انٹیک کا عمل مکمل کرنے پر جلد ہی مطلع کیا
جائے گا۔

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو گریجویشن کے بعد
فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں
ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
 Liberation Diploma Plus High Schoolکے لئے
 LTWشراکت دار  CAMBAہے۔
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Metropolitan Diploma Plus High School • DBN 23K647
منتقلی اسکول

جائزہ

رابطہ معلومات
985 Rockaway Avenue
Brooklyn, NY 11212

پتہ:

 Metropolitan Diploma Plus High Schoolایک سیکھنے والی کمیونٹی
ہے جہاں بالغ طلباء کی صالحیتوں کی معاونت کرنے کے لئے عزم ہے جیسا کہ
وہ تعلیم سے دوبارہ منسلک ہوتے ہیں اور مواقع سے بھرے راستوں سے گزرتے
ہیں۔ نیویارک شہر مشن سوسائٹی اور سنگل شیفرڈ کے ساتھ تعاون کے ذریعے طلباء
حقیقی دنیا کے تجربات میں حصہ لے سکتے ہیں جو چیلنجز ،علم ،انتخاب ،اور مثبت
نتائج فراہم کرتے ہیں۔ طلباء کالج اور کیریئر تیاری کی مہارت کو بہتر بنانے کے لئے
سیکھنے کے تجربات میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہائی سکول میں دوبارہ شرکت کرنے
کے بعد نوجوانوں کی ترقی اور قیادت طلباء میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔

کیمپسThelma Hamilton Campus :
فون718-342-6249 :
فیکس718-342-6329 :
ای میلmyallowitz@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/21/K728 :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ
سب وے L :سے  New Lots Avenueجس کے بعد ہے  B15; 3سے
 Rockaway Avenueجس کے بعد ہے B60

پروگرام :کام کرنے کے لئے سیکھنا انٹرنشپ ،پاور آور ہفتہ ریجنٹس تیاری3000 ،
حاصل کریں ،ایپیکس لرننگ آن الئن کورس ،پاورسپیک ،سکیڈوال ،کنوالوڈ
انٹرن شپ جھلکیاں :موڈیلز 3 ،سیاہ بلیوں کا کیفے اور بیکری ،کی کی پال پیٹ
سپا اور بوتیک ،براؤنزویل کمیونٹی جسٹس سینٹر ،براؤنزویل تفریحی سینٹر ،فرینڈز
اکیڈمی آف کراؤن ہائٹس ،فوسٹر کمیونٹی سینٹر۔

بس B8, B15, B35, B60 :سے Rockaway & Hegeman Avenues
ہاوس کی معلومات :ایک مالقات کا تعین کرنے کے لئے براہ کرم والدین رابطہ
اوپن ٔ
کار کو  718-342-6249پر کال کریں۔

شراکت داریاں :نیو یارک سٹی مشن سوسائٹی ،ٹرانسفر اسکول کامن کور انسٹی ٹیوٹ،
ڈاکٹر بیٹی شاباز ہیلتھ سینٹر ،سنگل شیفرڈ

اندراج

زبان کی کالسیں :ہسپانوی (پاورپیک)

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے رہائشی افراد ،جن کی عمر کم از کم  16سال
ہے کیلئے کھال ہے ،جنہوں نے کم از کم ایک سال ہائی اسکول میں شرکت کی ہو۔

 PSALمتبادل لیگ کھیل :لڑکوں اور لڑکیوں کی باسکٹ بال

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر
طلباء کی ُکل تعداد211 :

داخلوں کی معلومات
• Metropolitan Diploma Plus High Schoolمیں ایک رولنگ داخلہ
کی پالیسی ہے ،جو سال بھر طلباء کو قبول کرتا ہے جن کی عمر  16سال اور
اس سے زیادہ ہے اور کم از کم ایک سال کے لئے کسی اور ہائی اسکول میں
شرکت کی ہے۔

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K647.pdf

•میجر انٹیک :موسم بہار ،موسم گرما ،اور اگلے تعلیمی سال کے لئے موسم
خزاں

نصاب :خوب پختہ

•درخواست دینے کے لئے :اسکول کے عملے کے ساتھ انٹرویو کی شیڈول بندی
کرنے کے لئے اسکول سے رابطہ کریں۔

طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :خوب پختہ

•طلباء سے فیکس کرنے کا کہا جاتا ہے :اپنی ٹرانسکرپٹ ،حاضری کی رپورٹ،
طالب علم تاریخ کا پروفائل ،انضباطی تاریخ ،انفرادی تعلیم کے منصوبے
( ,)IEPاور حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ کو  (718) 342-6329نمبر پر۔

ہدایت :خوب پختہ
بلند توقعات :خوب پختہ
استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ

•اسکول میں قبول کردہ طلباء کو بذریعہ فون مطلع کیا جائے گا :انٹیک کی
تقرری کے  1-2دن کے اندر ،اور واقفیت کے سیشن میں حصہ لینے اور
اسکول کمیونٹی میں حصہ لینے کی توقع کی جائے گی۔

 80%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی
ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری،
مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے
بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں
ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
 Metropolitan Diploma Plus High Schoolکے لئے  LTWپارٹنر
نیویارک سٹی مشن سوسائٹی ہے۔
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Olympus Academy • DBN 18K635
منتقلی اسکول

رابطہ کی معلومات

جائزہ

755 East 100th Street
پتہ:
Brooklyn, NY 11236
فون718-272-1926 :

انٹرپرسنل ڈویلپمنٹ کے لئے نیو یارک سینٹر کے ساتھ اور محکمہ تعلیم کے
ساتھ شراکت داری میں ،اولمپس اکیڈمی ایک منتقلی اسکول ہے ،جسے طلباء کی
ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے جو پہلے کسی دوسرے ہائی
اسکول میں داخل تھے۔ ہمارے طلباء ایک تیز رفتار کریڈٹ پروگرام سے گزریں
گے ،جو انہیں فوری طور پر ہائی اسکول کامیابی حاصل کرنے کا موقع پیش کرے
گا۔ مخلوط تدریس کے لئے ذاتی کردہ سیکھنے کے تجربات اور مواقع کے بارے
میں مشغول ہونے کے لئے ،جو حقیقی دنیا کا نفاذ رکھتی ہیں ،ہمارے طلباء کامیابی
کے لئے ضروری مہارتیں حاصل کریں گے اور دنیا کے لئے تیار ہوں گے جو ان کا
انتظار کر رہی ہے۔

فیکس718-272-5713 :
ای میلintake@olympusacademy.org :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/18/K635 :
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ

سب وے L :سے Canarsie-Rockaway Parkway

پروگرام ,iLearn NYC :کام کرنے کے لئے سیکھنا ،انٹرنشپس ،مشورہ گروپس،
کالج کی تیاری ،کیریئر کی تالش ،تیز رفتار کریڈٹ جمع کرنا ،آمنے سامنے مشاورت

بس B6, B60, B82 :سے  Glenwoodاور 101st Street
اوپن ہاؤس کی معلومات :دلچسپی رکھنے والے طلباء کو اوپن ہاؤس کے اوقات کے
بارے میں جاننے یا ایک دورہ کی شیڈول بندی کرنے کے لئے  718-272-1926پر
کال کرنی چاہئے۔

شراکت داریاں :نیویارک سینٹر برائے انٹرپرسنل ڈویلپمنٹ
غیر نصابی سرگرمیاں :ساتھی ثالثی AM & PM ،ٹیوٹرنگ ،بروز ہفتہ اسکول،
ریجنٹس پری پروگرام ،جوان بالغ سپورٹ ،طلباء حکومت ،لڑکے اور گرلز گروپ/
کھیل

اندراج
داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال اور زائد عمر ،جن کی عمر زیادہ
ہو گئی ہے اور وہ انڈر کریڈٹ ہیں ،کے رہائشیوں کے لئے کھال ہے۔

داخلوں کی معلومات

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد226 :

•اولمپس اکیڈمی ایک رولنگ داخلہ کی پالیسی رکھتی ہے ،جو سال بھر طلباء
کو قبول کرتی ہے جن کی عمر  16سال اور اس سے زیادہ ہے اور کم سے کم
ایک سال کے لئے کسی اور ہائی اسکول میں شرکت کی ہو۔
•میجر انٹیک :موسم گرما (ستمبر کے داخلے کے لئے ،اختتام اکتوبر  3پر)1st
اور جنوری-فروری میں (موسم بہار کے داخلے کے لئے)

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K635.pdf

•درخواست دینے کے لئے :داخلے کے لئے اندراج کھلنے کے دن پیر-جمعہ،
 9:00بجے صبح 2:00بجے دوپہر طلباء ایک مالقات کی شیڈول بندی کرنے
خود آ سکتے ہیں یا کال کر سکتے ہیں۔ طلباء کے لئے ایک درخواست مکمل
کرنا ضروری ہے ،ایک انٹرویو میں حصہ لیں ،اور طالب علم کو قبول کرنے
کے لئے سمجھنے سے پہلے والدین/سرپرست میٹنگ کی ضرورت ہے۔

طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ترقی پذیر

•طلباء کو پتہ کا ثبوت ،ایک حالیہ ٹرانسکرپٹ ،اپنا آخری رپورٹ کارڈ ،حفاظتی
ٹیکوں کا ریکارڈ ،I.E.P. ،اور دیگر موزوں اسکول کے ریکارڈ فراہم کرنے کا
کہا جاتا ہے۔

نصاب :ماہر
ہدایت :ترقی پذیر
بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :ماہر

•مکمل درخواست کے عمل کو مکمل کرنے کے بعد ،اسکول میں قبول کردہ
طلباء کو اطالع دی جائے گی۔ قبول شدہ طلباء کے لئے الزما ً پڑھنے اور
ریاضی میں  STARSتشخیص مکمل کرنا ضروری ہے۔

 94%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی
ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری،
مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے
بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں
ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
اولمپس اکیڈمی کے لئے  LTWشراکت دار نیویارک سینٹر فار انٹرپرسنل ڈویلپمنٹ ہے۔
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Professional Pathways High School • DBN 22K630
منتقلی اسکول

جائزہ

رابطہ معلومات
3000 Avenue X
Brooklyn, NY 11235

پتہ:

 CAMBAکے ساتھ شراکت میں ,Professional Pathways High School
ایک چھوٹا منتقلی کا اسکول ہے ،جو سیکھنے اور ترقی کے لئے ذاتی نقطہ نظر کے
ذریعہ متبادل ترتیب میں طلباء کو تعلیم اور حوصلہ افزائی کرنے کے لئے وقف ہے۔
اسکول کا مشن اسکول کی کمیونٹی کے تمام اراکین کے درمیان مضبوط شراکت داری
کے ذریعے طلباء کی اکادمیاتی اور سماجی ضروریات کی معاونت کرنا ہے ،پوسٹ-
سیکنڈری تیاری اور خواندگی پر زور کے ساتھ پروجیکٹ کی بنیاد پر سیکھنے کے
ذریعے طلباء کو اکادمیاتی لحاظ سے دوبارہ مشغول کرنا ہے ،کمپیوٹر خواندگی اور
کیریئر کے تکشف کے ذریعے کالج/کیریئر بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ ہم یقینی بنائیں
گے کہ ہر طالب علم واضح بیان کردہ اہداف اور پوسٹ سیکنڈری کی کامیابی کے لئے
ایک منصوبہ کے ساتھ فارغ التحصیل ہو۔

فون718-332-6290 :
ای میلddecamp@schools.nyc.gov :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ

سب وے B, Q :سے Neck Rd
بسB36 :

ہاوس کی معلومات :دلچسپی رکھنے والے طلباء اور ان کے والدین/سرپرست
اوپن ٔ
ایک انٹیک تقرری کی شیڈول بندی کرنے کے لئے اسکول کو بنیادی نمبر پر کال کر
سکتےہیں۔

پروگرام :پیشہ ورانہ طریقے ،کام کرنے کے لئے سیکھنے ( )LTWکی پیشکش
کرتے ہیں ،بشمول انٹرنشپس ،کمپیوٹر کی مہارت کورس ،کیریئر کی ترقی کورس،
کالج کے دورے ،میوزیم اور تھیٹر دورے ،گروپ اور انفرادی مشاورت ،کالج کی
تیاری کی مشاورت

اندراج
داخلوں کی ترجیحات :پورے تعلیمی سال میں نیویارک شہر کے  16سال اور زائد
عمر کے رہائشیوں کے لئے کھال ہے۔

شراکت داریاں ,CAMBA :کالج پراعتماد ،اور گرین ہاؤس پروگرام

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد209 :

غیر نصابی سرگرمیاں :باسکٹ بال ،طالب علم کونسل ،مردوں کے گروپ ،شطرنج
کلب ،چوئیر ،آرٹ کلب ،گارڈن کلب ،ایئربک
 PSALمتبادل لیگ کھیل :بوائز باسکٹ بال

کارکردگی

داخلوں کی معلومات

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K630.pdf

• Professional Pathways High Schoolایک رولنگ داخلہ کی پالیسی
رکھتا ہے ،جو سال بھر طلباء کو قبول کرتا ہے جن کی عمر  16سال اور اس
سے زیادہ ہے اور جنہوں نے کم از کم ایک سال کے لئے ہائی اسکول میں
شرکت کی ہو ،اور کریڈٹ میں پیچھے رہ گئے ہیں اور ایک کل وقتی اسکول
میں واپس لوٹنے کے لئے پرعزم ہیں۔

نصاب :ماہر
ہدایت :ترقی پذیر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر

•میجر انٹیک :اسکول صبح روز بجے  9:00بجے  3:00بجے شام کے لئے
کھال ہوا ہے۔

بلند توقعات :خوب پختہ
استاد سے اشتراک عمل :ماہر

•درخواست دینے کے لئے :اسکول سے رابطہ کریں اور انٹیک تقرری کی
شیڈول بندی کر لیں۔ انٹرویو میں والدین/سرپرست کا طلباء کے ہمراہ آنا الزمی
ہے۔ قبول کردہ طلباء کو تین کاروباری دنوں کے اندر مطلع کر دیا جائے گا۔

 73%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

•طلباء کو اپنی ٹرانسکرپٹ ،حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ ،پتہ کا ثبوت ،حاضری کی
رپورٹ ،ڈسپلن رپورٹ ،اور ( IEPاگر قابل اطالق ہو) فراہم کرنے کا کہا جاتا ہے۔

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی
ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری،
مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے
بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں
ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
 Professional Pathways High Schoolکے لئے  LTWشراکت دار
 CAMBAہے۔
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Research and Service High School • DBN 16K669
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات
پتہ:

جائزہ

1700 Fulton Street
Brooklyn, NY 11213

 Research and Service High Schoolمیں ،ہم سختی سے مواقع کی مساوات
پر یقین رکھتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ طلباء میں اکثر شاندار ٹیلنٹ چھپا ہوتا ہے
جن کی بہترین پیش رفت کے لئے غیر معمولی تعلیم اور ذاتی قابلیت کی ضرورت ہوتی
ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طالب علم اس وقت سب سے بہترین سیکھتے ہیں جب انہیں
معاشرے میں مؤثر پیشہ ورانہ اور قیادت کا کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہونے کے
ذرہعے اپنی تمام تر صالحیتوں کو سامنے النے اور قومی اور عالمی کمیونٹی میں مفید
شہری بننے کے لئے تیار ہونے کا چیلنج دیا جاتا ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ طلباء اس
وقت بہترین سیکھتے ہیں جب اکادمیاتی ،اقتصادی ،سماجی ،اور سیاسی اسباق ذاتی
طور پر بامعنی ہوں اور منصوبوں کو ڈیزائن کرنے اور نافذ کرنے میں اپنے کردار کو
سمجھتے ہیں جو ان کے معاشرے کو متاثر کرتے ہیں۔

فون718-804-6800 :
ای میلresearchandservice@gmail.com :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :جزوی طور پر ِ

سب وے A, C :سے Utica Avenue

بس B46 :سے  Malcolm X, B25سے  Malcolm X, B15سے Fulton
ہاوس کی معلومات :دلچسپی رکھنے والے طلباء اور ان کے والدین/سرپرست
اوپن ٔ
ایک انٹیک تقرری کی شیڈول بندی کرنے کے لئے اسکول کو بنیادی نمبر پر کال کر
سکتےہیں۔

پروگرام :کام کرنے کے لئے سیکھناiLearn NYC ،

اندراج

شراکت داریاںGood Shepherd Services :

داخلوں کی ترجیحات :پورے تعلیمی سال میں نیویارک شہر کے  16سال اور زائد
عمر کے رہائشیوں کے لئے کھال ہے۔

غیر نصابی سرگرمیاں PM :ٹیوٹرنگ ،ریجنٹس تیاری ،کالج کے دورے اور کیریئر
شیڈوئنگ ،اکادمیاتی مشاورتی ،کالج کی تیاری ،کیریئر دریافت ،آن الئن کریڈٹ جمع
کرنے ،ایک پر ایک مشاورت ،ادا کردہ انٹرنشپس ،پینتھر پینٹیری۔

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد265 :

 PSALمتبادل لیگ کھیل :باسکٹ بال ،ٹریک ،فٹ بال ،پرچم فٹ بال ،ٹینس ،ہینڈبال،
فٹ بال

کارکردگی

داخلوں کی معلومات

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K669.pdf

• Research and Serviceمیں ایک رولنگ داخلہ کی پالیسی ہے ،جو سال
بھر طلباء کو قبول کرتا ہے جن کی عمر  16سال اور اس سے زیادہ ہے اور کم
از کم ایک سال کے لئے کسی اور ہائی اسکول میں شرکت کی ہے۔

نصاب :ماہر

•میجر انٹیک :اگست-اکتوبر ،جنوری ،مارچ

طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ترقی پذیر

•درخواست دینے کے لئے :ایک انٹیک وقت مالقات کی شیڈول بندی کرنے کے
لئے اسکول کے انٹیک کے شعبہ کو کال کریں۔

ہدایت :ترقی پذیر

•طلباء سے کہا جاتا ہے کہ حالیہ ٹرانسکرپٹ ،حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ ،پیدائش
کا سرٹیفکیٹ ،سوشل سیکورٹی نمبر ،پتہ کا ثبوت( IEP ،اگر قابل اطالق) ،اور
دیگر معلومات فراہم کریں۔

بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :ماہر
 73%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

•طلباء کو اسکول کے عملے سے ملنے کا کہا جائے گا۔
•اسکول میں قبول کیے جانیوالے طلباء کو انٹیک کی تقرری کے بعد مطلع
کیا جائے گا اور ان سے واقفیت کے سیشن میں حصہ لینے اور اسکول کے
کمیونٹی میں حصہ لینے کی توقع کی جائے گی۔

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی
ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری،
مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے
بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں
ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
 Research and Service High Schoolکے لئے  LTWپارٹنر
 Good Shepherd Servicesہے۔
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South Brooklyn Community High School • DBN 15K698
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات
پتہ:

جائزہ

173 Conover Street
Brooklyn, NY 11231

) South Brooklyn Community High School (SBCHSنوجوان لوگوں
کے لئے ڈیزائن کردہ ایک چھوٹا منتقلی اسکول ہے ،جو 9ویں گریڈ میں ابتدائی اندراج
کے بعد ،ایک روایتی ہائی اسکول میں کامیاب حاصل کر رہے ہیں۔ محکمہ تعلیم اور گڈ
شیفرڈ خدمات کی جانب سے مشترکہ طور پر چالیا جانیواال WBCHS ،کو اسکول میں
مسلسل حاضری کو یقینی بنانے کے لئے نمایاں معاونت اور خدمات مہیا کرنے کے لئے
ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس اسکول میں گریڈ نہیں ہیں اور یہ مخلوط گروہ بندی کے لیے پابن ِد
عہدپُرعظم ہے جو ایک معیارات پر مبنی اکادمیاتی نمونے کو نوجوانوں کی بہبودیت میں
طریق عمل سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ تیز رفتار کریڈٹ پروگرام کے ساتھ ،طلباء
بہترین
ِ
کے پاس زیادہ سے زیادہ  15کریڈٹس فی سال حاصل کرنے کا موقع ہے۔

فون , 718-237-8902 :ایکسٹینشن 2050
فیکس718-422-1927 :
ای میلadmissions@mysbchs.org :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/15/K698 :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ

سب وے A, C, F :سے  Jay Street-MetroTechیا سے Lawrence
 Street-MetroTechجس کے بعد ہے  B61; F, Gسے Smith-9
 Streets; F, M, Rسے 4th Avenue-9th Street
R

پروگرام :کام کرنے کے لئے سیکھنا iLearn ،College Now ،آن الئن اور مرکب
طبقے ،ادا کردہ انٹرنشپس ،سروس سیکھنے کے منصوبوں ،سوادگی کی بنیاد پر
تدریس اور تیز کریڈٹ پروگرام ،چھوٹے سیکھنے والے کمیونٹی

بس B61 :سے  Wolcott & Van Brunt Streets, B57سے
Lorraine Street

شراکت داریاںGood Shepherd Services :

ہاوس کی معلومات :دلچسپی رکھنے طلباء اور ان کے والدین/سرپرست اسکول
اوپن ٔ
سے رابطہ کریں۔

غیر نصابی سرگرمیاں :طلباء حکومت ( ,)YESفلم ،ویڈیو ،فوٹو گرافی ،آؤٹ باؤنڈ
ایکسچینج سیکریٹری سیکھنے ،کک برائے الئف مطبخی فنون ،کیریئر ڈے

اندراج

 PSALمتبادل لیگ کھیل :لڑکوں کی باسکٹ بال ،لڑکیوں کی باسکٹ بال ،لڑکیوں کی
والی بال

داخلوں کی ترجیحات 16 :سالہ یا اس سے زیادہ عمر کے جنوبی بروکلین میں رہنے
والے طلباء ،بشمول ریڈ ہک ،کیرول گارڈن ،کوبلبل ہیل ،گوانس ،ویکوف ،پارس
سلوپ ،ونڈسر ٹیرس اور سن سیٹ پارک ،اور  45منٹ سے کم کے سفر پر موجود
طلباء۔ ہمارے قریبی عالقوں کے زپ کوڈ ہیں11201, 11205, 11215, :
 11238.ای 11216, 11217, 11220, 11225, 11231,11232,

داخلوں کی معلومات
• SBCHSایک رولنگ داخلہ کی پالیسی رکھتا ہے ،سارا سال طلباء کو قبول
کرتا ہے۔
ً
• 16سال کی عمر کے طلباء کے پاس الزما  0-11کریڈٹ ہونے چاہئیں؛
 17سالہ عمر 22 ،کریڈٹ سے کم اور  1ریجنٹس؛  18سال عمر 33 ،کریڈٹس
سے کم اور  2ریجنٹس  19-21جبکہ  44کریڈٹس سے کم اور  3ریجنٹس۔

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر
طلباء کی ُکل تعداد201 :

•میجر انٹیک :جوالئی اور اگست (ستمبر کے داخلے کے لئے) ،اکتوبر اور نومبر
(دسمبر کے داخلے کے لئے) ،فروری اور مارچ (مارچ کے اختتام کے لئے)
درخواست دینے کیلئے :دفتری اوقات کار  8:00بجے سے  4:00بجے کے
دوران  (718) 237-8902 x 2051پر کال کریں ،M-F ،یا اوقات کے بعد
ایک پیغام چھوڑ دیں۔ ہم ترجیح دیتے ہیں کہ طلباء بذات خود کال کریں۔

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K698.pdf
نصاب :ماہر

•طلباء کو اپنی ٹرانسکرپٹ ،IEP ،اگر ایک ہو ،اور حاضری کا ریکارڈ فراہم
کرنے کا کہا جاتا ہے۔ انہیں پہلے ہی فیکس/اسکین کیا جا سکتا ہے یا طالب علم
کے ساتھ اس کی ابتدائی انٹیک مالقات کے دن میں الیا جا سکتا ہے۔

ہدایت :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر

•اسکول میں قبول کردہ طلباء کو درخواست کا عمل مکمل کرنے کے ایک ہفتہ
کے اندر مطلع کیا جائے گا ،اور واقفیت اور موسم گرما کے کورسز میں شرکت
کرنے کا کہا جائے گا۔

بلند توقعات :خوب پختہ
استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ
 87%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی
ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری،
مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے
بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں
ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
 South Brooklyn Community High Schoolکے لئے  LTWپارٹنر
 Good Shepherd Servicesہے۔
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W.E.B. DuBois Academic High School • DBN 17K489
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات
پتہ:

جائزہ

402 Eastern Parkway
Brooklyn, NY 11225

 W.E.B. Du Bois High Schoolزائدالعمر ،انڈرکریڈٹ طلباء کی خدمت کرتا
ہے جنہیں ایک ہائی اسکول ڈپلومہ کی ضرورت ہے۔ طلباء کو ایک چھوٹے سیکھنے
کے ماحول میں ایک ذاتی بنائے گئے ڈھانچہ کے ساتھ اپنی اکادمیاتی اور سماجی
ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تعلیم دی جاتی ہے۔ مزید برآں ،ہمارے تجربہ کار
تدریس کا عملہ ،طلباء کی ہماری کمیونٹی کی بنیاد پر شراکت داروں کی جانب سے
معاونت کی جاتی ہے ،جو مشاورت ،ٹیوٹورنگ اور افزودگی کی خدمات فراہم کرتے
ہیں۔ یہ ہمارا مشن ہے کہ یقین بنائیں کہ طالب علم ہمارے اسکول سے پوسٹ سیکنڈری
منصوبہ اور کالج اور کیریئر کی کامیابی کے لئے ضروری علم اور مہارتوں کے
ساتھ فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔

فون718-773-7765 :
فیکس718-773-7849 :
ای میل17K489@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/17/K489 :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ
سب وے 2, 3, 4, 5 :سے Franklin Avenue
بس B44 :سے  Eastern Parkwayاور ;Nostrand Avenue
 B49سے  Rogers Avenueاور Eastern Parkway

پروگرام :آن الئن اور مرکب سیکھنا NYC WEB ،سینٹر موسیقی اور ویڈیو پروڈکشن
پروگرام

ہاوس کی معلومات :داخلہ کے انٹرویو پیر سے جمعہ کو  10:00بجے سے
اوپن ٔ
 1:00بجے تک منعقد کیا جاتا ہے۔ مزید معلومات یا ایک مالقات کا تعین کرنے کے
لئے متوقع طلباء کو  718-773-7765ایکسٹینشن  1142پر کال کرنی چاہئے۔

شراکت داریاں :نیویارک شہر شعب تعلیم آئی زون
زبان کی کالسیں :ہسپانوی

اندراج

غیر نصابی سرگرمیاں :اکادمیاتی ٹیوٹورگ ،کالج اور کیریئر تیاری کی مدد ،یوتھ
سروس کلب ،طلباء حکومت ،موسیقی اور ویڈیو پروڈکشن ،انٹرامیورل باسکٹ بال

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے طلباء

داخلوں کی معلومات

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد105 :

• W.E.B.ڈو بائیوس ایک رولنگ داخلہ کی پالیسی رکھتا ہے ،سارا سال طلباء
کو قبول کرتا ہے۔ کم از کم  5ہائی اسکول کے کریڈٹس کے ساتھ طلباء کی عمر
کم از کم  16سال ہونی چاہئیے ،کم از کم  10ہائی اسکول کریڈٹس کے ساتھ
 17سالہ عمر ،یا کم از کم  20ہائی اسکول کریڈٹس کے ساتھ  18سالہ عمر ہونا
چاہئے۔ انتہائی متحرک طلباء جو ان کریڈٹ کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے
ہیں انہیں بھی زیر غور الیا جائے گا۔

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K489.pdf

•میجر انٹیک :جون (موسم گرما/موسم خزاں کے داخلے کے لئے) ،جنوری
(فروری کے داخلے کے لئے)

نصاب :ماہر

•درخواست دینے کے لئے :وقت مالقات طے کرنے کے لئے اسکول کو
 10بجے صبح  1بجے دن میجر انٹیک اوقات کے دوران کال کریں۔

ہدایت :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر

•طلباء کو اپنی ٹرانسکرپٹ ,RESI ،اور حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ فراہم کرنے کا
کہا جاتا ہے۔

بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :ماہر

•ہماری داخلی عمل میں ٹرانسپٹ تشخیص اور طالب علم اور والدین انٹرویو شامل
ہیں۔

 74%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

•انٹرویو/انٹیک کے وقت پر ،اسکول میں قبول کردہ طلباء کو مطلع کیا جائے گا۔
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West Brooklyn Community High School • DBN 15K529
منتقلی اسکول

جائزہ

رابطہ معلومات
1053 41st Street
Brooklyn, NY 11219

پتہ:

) West Brooklyn Community High School (WBCHSنوجوان لوگوں
کے لئے ڈیزائن کردہ ایک چھوٹا منتقلی اسکول ہے ،جو 9ویں گریڈ می ابتدا ابتدائی
داخلہ کے بعد بہت زیادہ غیرحاضر رہے ہوں یا اسکول چھوڑ دیا ہو۔ محکمہ تعلیم اور
گڈ شیفرڈ خدمات کی جانب سے مشترکہ طور پر چالیا جانیواال WBCHS ،کو اسکول
میں مسلسل حاضری کو یقینی بنانے کے لئے نمایاں معاونت اور خدمات مہیا کرنے
کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس اسکول میں گریڈ نہیں ہیں اور یہ مخلوط گروہ بندی
کے لیے پابن ِد عہدپُرعزم ہے جو ایک ادبی اور معیارات پر مبنی تعلیمی نمونے کو
طریق عمل سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ تیز رفتار کریڈٹ
نوجوانوں کی بہبود میں بہترین
ِ
پروگرام کے ساتھ ،طلباء کے پاس زیادہ سے زیادہ  18کریڈتس فی سال حاصل کرنے
کا موقع ہے۔

فون718-686-1444 :
فیکس718-686-1189 :
ای میلMelissa_Beckford@goodshepherds.org :
ویب سائٹwww.WestBrooklyn.org :
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ

سب وے D :سے 9th Avenue

بس B35 :سے  Fort Hamilton Parkwayاور 39 Street
th

پروگرام WBCHS :کام کرنے کے لئے سیکھنا اور ایک خواندگی کی بنیاد پر تدریسی
پروگرام پیش کرتا ہے جو ریاست اور مقامی معیار کو پورا کرتا ہے اور ریجنٹس
امتحان کے لئے طلباء کو تیار کرتا ہے۔ اسکول ستمبر اور جون کے درمیان  3سائیکل
شیڈول کے ساتھ تیز رفتار کریڈٹ پروگرام پیش کرتا ہے جو اسکول کے مینڈیٹ کے
مطابق ہوتا ہے۔ ہم ایک چھوٹے ،لیکن طاقتور سیکھنے والے ماحول ہیں جہاں طلباء
کو چھوٹے گروپ کے اندر اور ایڈووکیٹ کونسلر کے ساتھ کام کرنے کی توقع ہوتی
ہے ،ہر طالب علم کو داخلہ دیا جاتا ہے جو طلباء کو اپنے اسکول کی کمیونٹی اور
خاندان کی زندگی سے منسلک کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔

ہاوس کی معلومات :داخلہ کی معلومات کے لئے ،دلچسپی رکھنے والےطلباء کو
اوپن ٔ
 718-686-1444ایکسٹینشن  2093پر فون کرنا چاہئے۔

اندراج
داخلوں کی ترجیحات 16 :سالہ اور زیادہ عمر کے طلباء کے لئے کھال ہے؛ ترجیح
مندرجہ ذیل زپ کوڈ پر رہنے والوں کو دی جائے گی۔ 11204,11210,
11218, 11219, 11220/11232
( 6thایونیو اور اوپر) 11230,روا 11226, 11228,

شراکت داریاںGood Shepherd Services :

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد214 :

غیر نصابی سرگرمیاں :اسکول کا اخبار ،گراؤنڈزویل کے ساتھ میورل پروجیکٹ ،کام
کرنے کے لئے سیکھنا ،اور ہفتہ میں دو بار کمیونٹی کے رہنماؤں (مشاورتی) کالس
میں طالب علم کی شرکت۔

کارکردگی

 PSALمتبادل لیگ کھیل :لڑکوں اور لڑکیوں کی باسکٹ بال

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K529.pdf

داخلوں کی معلومات
• WBCHSایک رولنگ داخلہ کی پالیسی رکھتا ہے ،جو سال بھر طلباء کو قبول
کرتا ہے جن کی عمر  16سال اور اس سے زیادہ ہے اور جنہوں نے کم از کم
ایک سال ہائی اسکول میں مکمل کیا ہو۔

نصاب :ترقی پذیر
ہدایت :ترقی پذیر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر

•پڑھنے اور ریاضی تشخیصی تعیناتی ٹیسٹ کو انٹیک کے عمل میں شامل کیا۔

بلند توقعات :خوب پختہ

•طالب علم اور والدین/سرپرست کے ساتھ انٹرویو کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔

استاد سے اشتراک عمل :ماہر
 79%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی
ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری،
مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے
بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں
ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
 West Brooklyn Community High Schoolکے لئے  LTWپارٹنر
 Good Shepherd Servicesہے۔
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Abraham Lincoln YABC • DBN 21K411
نوبالغ برو مرکز

رابطہ معلومات

کارکردگی

پتہ2800 Ocean Parkway :
Brooklyn, NY 11235

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K411.pdf

ہوسٹ اسکولAbraham Lincoln High School :

 48%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

فون718-333-7455 :
فیکس718-333-7555 :

جائزہ

ای میلnreich@schools.nyc.gov :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ
سب وےXa :

ہمارے کمیونٹی کی بنیاد پر شراکت داروں کے ساتھ مل کر Good Shepherd
 Servicesہم یقین رکھتے ہیں کہ ہر طالب علم دوسرے موقع کا مستحق ہے۔ ہم سب
اپنی زندگیوں میں غلطی کرتے ہیں اور ہمیں ماضی میں کی جانیوالے غلطیوں کو
دیکھتے رہنے کے بجائے کامیابی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم پورٹ
فولیو تشخیص استعمال کرتے ہیں جہاں ہر طالب علم ہر رات ہر کالس میں ایک
مصنوعات تیار کرتا ہے۔ اس وجہ سے طالب علم کی حاضری درحقیقت انتہائی اہمیت
رکھتی ہے! انتخابی پیشکشیں :پولیس اور جرم ،ریاضی اور انگریزی میں CUNY
تشخیص کی تیاری ،اینیمل سائنس ،فزکس اور پالٹو کے ساتھ تفریح آن الئن کریڈٹ
جمع کرنا

Q

بس ,B1, B4, B36 :سے  Ocean Parkwayاور West Avenue
رجسٹریشن رابطہNeal Reich: 718-333-7455 :
ت مالقات طے کرنے یا دورہ کرنے کے لیے برا ِہ کرم
اوپن ہاؤس کی معلومات :وق ِ
اسکول کو کال کریں۔

اندارج اور داخلوں کی معلومات
طلباء کی ُکل تعداد215 :

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات :تمام طلباء وصول کرتے ہیں :کام کرنے کے لئے
سیکھنا ،نوجوان ترقیاتی پروگرامنگ ،کیس مشاورت ،کیریئر مشاورت ،ایک پرائمری
فرد ،پوسٹ سیکنڈری منصوبہ بندی ،کالج اور کیریئر دریافت (کالج کیمپس کے دورے
اور راتوں بھر کے دورے)؛ تمام رجسٹر شدہ طلباء ادا کردہ انٹرنشپس اور کام کرنے
کے لئے سیکھنا کیریئر کی تعلیم کی کالسوں کے لئے اہل ہیں (کریڈٹ بیئرنح کیریئر
دریافت کالسیں)

اندراج کے اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:
•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں
•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے
•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے سلسلے میں کم از کم  17کریڈٹس
حاصل کیے ہوں

انٹرنشپ کی جھلکیاں :نیویارک ایکویریم ،کونی آئی لینڈ ہسپتال ،موڈیلز کھیلوں کا
سامان CVS ،فارمیسی ،والگرینز ،برلنگٹن کوٹ فیکٹری ،آرٹیچوک پیزا

•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے

شراکت داریاںGood Shepherd Services :

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے
کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی
معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔

زبان کی کالسیں :ہسپانوی
غیر نصابی سرگرمیاں :کالج کے دورے ،ٹیم کے عمارتوں کے دورے ،فارغ التحصیل
ہونے کا جشن ،اختتام سال کی پارٹی ،باسکٹ بال گیمز ،کارنیول نائٹ ،حاضری اور
اکادمیاتی ترقی کے جشن ،مکمل سروس ہیلتھ کلینک
تفریحی کھیل :باسکٹ بال

ابراہام لنکن  YABCکے لئے  LTWپارٹنر Good Shepherd
 Servicesہے۔
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Automotive YABC • DBN 14K923
نوبالغ برو مرکز

رابطہ معلومات

کارکردگی

پتہ50 Bedford Avenue :
Brooklyn, NY 11222

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K923.pdf

ہوسٹ اسکولAutomotive High School :

 53%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

فون 718-218-9301 :ایکسٹینشن 1595
فیکس718-599-4351 :

جائزہ

ای میلMpollic@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://www.autohs.com/yabc :

آٹوموٹو  YABCایک ایسی کمیونٹی ہے جو انفرادی توجہ کے ذریعہ متبادل ترتیب
میں طلباء کی حوصلہ افزائی کرنے کے لئے وقف ہے ،کورس ورک کو مشغول
کرتے ہوئے جو ذاتی اظہار اور کیرئیر کی دریافت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔
ہم یقینی بناتے ہیں کہ ہر طالب علم کے پاس واضح طور پر بیان کردہ پوسٹ
سیکنڈری تعلیم اور/یا مالزمت کا منصوبہ ہے۔ Good Shepherd Services
 Automotive High Schoolمیں  YABCکا حصہ بننے پر خوش ہیں۔ خدمات
کو ایک نوجوانوں کی پیش رفت کے فلسفہ پر بنایا گیا ہے۔ ہم طلباء کی اہداف حاصل
کرنے اور بنیادی زندگی کی مہارتوں پر کمال دسترس حاصل کرنے کے سلسلے میں
شناخت اور توجہ مرکوز کرنے میں معاونت کرتے ہیں ،بشمول کارروائی کی منصوبہ
بندی اور مثبت مواصالت۔

ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ
سب وے G :سے  Nassau Avenue; Lسے Bedford Avenue
بس B43, B48, B61 :سے  Nassauاور Manhattan Avenues
رجسٹریشن رابطہ Michael Pollicino: 718-218-9301 :ایکسٹینشن 1595
اوپن ہاؤس کی معلومات :دلچسپی رکھنے والے طلباء  YABCسے آنے والے اوپن
ہاؤسز سے متعلق رابطہ کرسکتے ہیں۔ عملہ بروز پیر سے جمعرات بوقت 3:00
بجے سہ پہر -7:00بجے شام کے دوران دستیاب ہے۔

اندارج اور داخلوں کی معلومات

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات :تمام طلباء وصول کرتے ہیں :کام کرنے کے لئے
سیکھنا ،انفرادی اور گروپ مشاورت ،بحران سے متعلق مشاورت ،کمیونٹی ایجنسی
کے حوالہ جات ،کالج اور کیریئر دریافت ،ادا کردہ انٹرنشپس ،فیلڈ کے دورے ،پوسٹ
سیکنڈری منصوبہ بندی ،گریجویشن فالو اپ

طلباء کی ُکل تعداد215 :
اندراج کے اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:
•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں

انٹرنشپ کی جھلکیاں :نیویارک آنکھ اور کان انفرمیری ،ویکوف ہائٹس میڈیکل سینٹر،
شان کیسی اینیمل ریسکیو ،بشوک سٹی فارم ،طالب علم کونسل

•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے
•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے سلسلے میں کم از کم  17کریڈٹس
حاصل کیے ہوں

شراکت داریاںGood Shepherd Services :

•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے

زبان کی کالسیں :ہسپانوی
غیر نصابی سرگرمیاں :ٹیلنٹ شو ،گیم نائٹس ،فیلڈ دورے ،طالب علم کونسل ،نوجوان
خواتین کا گروپ ،ہم جنس پرست/راست افراد کا االئنس ،فلم کلب

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے
کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی
معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔

تفریحی کھیل :باسکٹ بالٹاؤن بروکلین

آٹوموٹیو  YABCکے لئے  LTWشراکت دار
 Good Shepherd Servicesہے۔
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Boys and Girls YABC • DBN 11X417
نوبالغ برو مرکز

رابطہ معلومات

کارکردگی

پتہ1700 Fulton Street :
Brooklyn, NY 11213

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K959.pdf

ہوسٹ اسکولBoys and Girls High School :

 53%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

فون718-467-1700 :
فیکس718-221-0645 :

جائزہ

ای میلHBurrowesIII@schools.nyc.gov :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ

بوائز اینڈ گرلز  YABCایک ایسی کمیونٹی ہے جو طلباء کی انفرادی توجہ ،کورس
ورک میں مشغولیت جو ذاتی اظہار اور کیرئیر دریافت کی حوصلہ افزائی کرتی
ہے کے ذریعے متبادل ترتیب میں طلباء کی حوصلہ افزائی کے لئے وقف ہے۔ ہم
یقینی بناتے ہیں کہ ہر طالب علم کے پاس ایک واضح پوسٹ سیکنڈری منصوبہ ہو
جو ان کو برقرار رکھے۔ خدمات کو ایک نوجوانوں کی پیش رفت کے فلسفہ پر بنایا
گیا ہے۔ ہم طلباء کی اہداف کی شناخت کرنے اور ان کے حصول اور بنیادی زندگی
کی مہارتوں میں کمال حاصل کرنے ،بشمول کارروائی کی منصوبہ بندی اور مثبت
مواصالت میں مدد کرتے ہیں۔

سب وے A, C :سے Utica Ave

بسB15, B25, B26, B43, B46, B47, B65 :
رجسٹریشن رابطہ:Horacio (Tito) Burrowes :
718-467-1700 x3570
ہاوس کی معلومات :ایک تعیناتی کا تعین کرنے کے لئے براہ کرم رجسٹریشن
اوپن ٔ
رابطہ وک کال کریں یا  x3872 or x3871 718-467-1700پر گڈ شیفرڈ
سروس آفس کو کال کریں۔

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات :تمام طلباء وصول کرتے ہیں :نوجوان ترقیاتی
پروگرامنگ ،کیس مشاورت ،کیریئر مشاورت ،ایک پرائمری فرد ،پوسٹ سیکنڈری
منصوبہ بندی ،کالج اور کیریئر دریافت (بشمول کالج کیمپس کے دورے اور راتوں
کے دورے)؛ تمام رجسٹر شدہ طلباء ادا کردہ انٹرنشپس اور کیریئر تعلیم کی کالسز
کے اہل ہیں

اندارج اور داخلوں کی معلومات
طلباء کی ُکل تعداد215 :
اندراج کے اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:
•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں

انٹرنشپ کی جھلکیاں :طلباء کو بروکلین کے بیڈفورڈ-اسٹیوسسٹنٹ عالقے میں مختلف
اقسام کی تعیناتیوں میں رکھا گیا ہے۔

•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے
•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے سلسلے میں کم از کم  17کریڈٹس
حاصل کیے ہوں

شراکت داریاںGood Shepherd Services :
زبان کی کالسیں :ہسپانوی

•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے

غیر نصابی سرگرمیاں :طالب علم کی دلچسپی کی بنیاد پر ،ہم پیش کرنے کا منصوبہ
بناتے ہیں غیر نصابی سرگرمیاں :اور انٹرامیورل سپورٹس۔

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے
کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی
معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔

تفریحی کھیل YABC :مردوں کی باسکٹ بال کی ٹیم طلباء کی دلچسپی کی بنیاد پر
دیگر تفریحی سپورٹس کی پیشکشیں کی جائیں گی۔

بوائز اینڈ گرلز  YABCکے لئے  LTWشراکت دار Good Shepherd
 Servicesہے۔

47

Downtown Brooklyn YABC • DBN 13K657
نوبالغ برو مرکز

رابطہ معلومات

کارکردگی

پتہ105 Johnson Street/Tech Place :
Brooklyn, NY 11201

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K657.pdf

ہوسٹ اسکولGeorge Westinghouse Career and Technical :
Education High School

 47%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

کیمپسGeorge Westinghouse Educational Campus :
فون718-222-0913 :

جائزہ

فیکس718-222-0919 :

ڈاون ٹاؤن بروکلین  YABCسکھانے کے لئے بہت سے طریقوں کا نقطہ نظر کا حامل
ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر طالب علم مختلف قابلیتوں اور ترقی کے امور کا حامل
ہے اور ہم مختلف نقطہ نظر استعمال کرتے ہیں  -گروپ ورک سے  SMARTبورڈ
ٹیکنالوجی اور دستی سیکھنے کے استعمال تک  -جیسا کہ ہمارے طلباء کو جو کچھ
پڑھایا جا رہا ہے اسے برقرار رکھنے اور یاد رکھنے کے طریقے۔ محکمہ تعلیم
 Good Shepherd Servicesکے ساتھ مل کر کام کرتا ہے ،یقینی بنانے کے
لئے کہ ہر طالب علم کو زیادہ سے زیادہ معاونت حاصل ہوتی ہے جس کی انہیں ڈاؤن
ٹاؤن بروکلین  YABCمیں ضرورت ہے۔ ہر طالب علم سے ایک فرد واحد کے طور
پر برتاؤ کیا جاتا ہے اور کئی لوگ ان کی وکالت کرتے ہیں :ان کے وکیل مشیروں
اور رہنمائی کے کونسلرز سے طلباء کا ڈین ،اسسٹنٹ پرنسپل ،پروگرام ڈائریکٹر اور
باقی اساتذہ سے۔ خصوصی کالسز میں مطبخی فنون ،فزکس ،اور مائیکروسافٹ آفس
ایپلیکیشنز شامل ہیں۔

ای میلJArzuaga@schools.nyc.gov :
قابل رسائی ہونا:
ناقابل رسائی
مقام کا ِ
ِ
سب وے A, C, F :سے  Jay Street-Borough Hall; Rسے Lawrence
 Street-MetroTech; 2, 3 to Hoyt Street; 4, 5سے Borough
Hall-Court Street
بس B25, B26, B37, B38, B41, B45, B52, B67, B75, B103 :سے
 Jay Streetاور  Myrtle Avenueیا  Flatbush Avenueاور Tillary
Street
رجسٹریشن رابطہ ،Joe Arzuaga :سائٹ ایڈمنسٹریٹر718-222-0913 :
ایکسٹینشن  ،Sarah Lorch ;2500پروگرام ڈائریکٹر718-222-0913 :
ایکسٹینشن 2502

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات :تمام طلباء  LTWخدمات وصول کرنے کے اہل
ہیں ،جس میں ادائیگی کردہ انٹرنشپس ،انفرادی اور گروپ مشاورت ،بحران کا انتظام،
کیریئر کی دریافت اور منصوبہ بندی ،کالج کی دریافت (بشمول کالج کے دورے ،کالج
اور کیریئر نائٹس ،کالج مضمون نگاری کی دعوتیں) ،مقصد کے تعین کی ورکشاپس،
زندگی کی مہارتوں کی ورکشاپس (مثال کے طور پر ،مالیاتی خواندگی  ،ٹائم مینجمنٹ)،
صحت کی ورکشاپس (مثال کے طور پر ،تعلقات ،ایچ آئی وی/ایڈز کی روک تھام)،
نوجوان مردوں کا گروپ ،نوجوان خواتین کا گروپ ،کمیونٹی سروس گروپ

ہاوس کی معلومات :مالقات کرنے کے لئے طلباء کو  718-222-0913پر ہم
اوپن ٔ
سے رابطہ کرنا چاہئے۔

اندارج اور داخلوں کی معلومات
طلباء کی ُکل تعداد215 :
اندراج کے اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:

انٹرنشپ کی جھلکیاں :کیکیز پیٹ سپا ،ہنی ڈیو ڈے کیئر ،ہیئر ڈیزائن ،کوبل ہل ہیلتھ
سینٹر ،ایچ ون ٹیچ ون ڈے کیئر ،کنگز کاؤنٹی اور  CVSفارمیسیز ،انتظامی تعیناتیاں،
ڈاؤن ٹاؤن بروکلین ایریا میں مختلف ایلیمنٹری اسکول ،طالب علم کونسل ،کمیونٹی
ایسوسی ایٹس۔

•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں
•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے
•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے سلسلے میں کم از کم  17کریڈٹس
حاصل کیے ہوں

شراکت داریاںGood Shepherd Services :

•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے

زبان کی کالسیں :ہسپانوی
غیر نصابی سرگرمیاں :بیس بال اور باسکٹ بال گیمز کے دورے ،کیمپنگ/راماپو/
فریش ایئر فنڈ ،بولنگ ،ٹیلنٹ شو ،پروم ،اوور نائٹ کالج ٹپس

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے
کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی
معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔

تفریحی کھیل :باسکٹ بال

ڈاؤن ٹاؤن بروکلین  YABCکے لئے  LTWشراکت دار
 Good Shepherd Servicesہے۔

48

Erasmus Campus YABC • DBN 17K467
نوبالغ برو مرکز

رابطہ معلومات

کارکردگی

پتہ911 Flatbush Avenue :
Brooklyn, NY 11226

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_YABC_K467.pdf

ہوسٹ اسکولScience, Technology and Research Early College :
High School

 56%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

کیمپسErasmus Hall Educational Campus :
فون718-564-2590 :

جائزہ

فیکس718-564-2591 :

ہم ایسا پروگرام ہیں جس کا مشن سماجی ماحول میں مختلف تدریس کو استعال کرتے
ہوئے اپنا ہائی اسکول ڈپلومہ حاصل کرنا ہے جو زندگی بھر سیکھنے اور خود کے
لئے کافی ہونے میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ ہم  CAMBAکے ساتھ شراکت داری میں،
یہ یقینی بنانے کے لئے روزانہ کام کرتے ہیں ،کہ ہمارے طلباء کا اکادمیاتی تجربہ
ایک مثبت تجربہ ہو۔ ان میں سے بہت سی صالحیتیں غیر تسلیم شدہ اور بنا استعفادہ
گئی ہیں۔ ہمارے طلباء میں کسی دوسری جگہ پر ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد
ہمارے پروگرام میں چلنے کا حوصلہ ہے ،اور ہم وہاں ان کے کامیاب ہو سکنے میں
انہیں بااختیار بنانے کے لئے موجود ہیں۔

ای میلapughro@schools.nyc.gov :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ

سب وے B, Q, 2, 5 :سے Church Avenue

بس B23 :سے  Flatbush Avenueاور Cortelyou Road; B35, B41
سے  Flatbushاور Church Avenues
رجسٹریشن رابطہ Pierre Merisier: 718-564-2400 :ایکسٹینشن 29212
ہاوس کی معلومات :اسکول کے دورے درخواست کرنے پر دستیاب ہیں۔ ایک
اوپن ٔ
تقرری کی شیڈول بندی کرنے کے لئے ،براہ کرم  Pierre Merisierسے
 ,718-564-2400ایکسٹینشن  29212پر رابطہ کریں ،بروز پیر تا جمعرات
بوقت  3:00بجے دوپہر تا صبح  8:00بجےشام کے دوران۔

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات :تمام طلباء وصول کرتے ہیں :کام کرنے کے لئے
سیکھنا ،ایک بنیادی فرد ،ایک انفرادی خدمت منصوبہ اور مقصود انٹرویو ،حاضری
آؤٹ ریچ ،انفرادی بنایا اور گروپ مشورہ ،پوسٹ سیکنڈری منصوبہ بندی ،کالج اور
کیریئر دریافت (بشمول کالج کالجوں ،کالج کے دورے اور کیریئر کے اہداف) ،ادا شدہ
انٹرنشپس ،سی وی کی تیاری اور لکھنا ،فرضی انٹرویو ،ہفتہ وار نوکری کی تیاری
کی ورکشاپس اور سیمینارز ،مالیاتی خواندگی

اندارج اور داخلوں کی معلومات
طلباء کی ُکل تعداد215 :

انٹرنشپ کی جھلکیاں :طلباء کو بروکلین کے فلیٹ بش عالقہ میں مختلف قسم کی
تعیناتیوں پر رکھا گیا ہے ،بشمول بیوٹی سیلونز ،اسکول/ڈے کیئر کے مراکز ،ہسپتال،
ریٹیل اسٹورز ،ریستوران ،فارمیسیاں ،مقامی کاروبار ،اور  CAMBAانتظامی دفاتر

اندراج کے اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:
•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں
•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے

شراکت داریاںCAMBA :

•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے سلسلے میں کم از کم  17کریڈٹس
حاصل کیے ہوں

زبان کی کالسیں :ہسپانوی ،فرانسیسی

•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے

غیر نصابی سرگرمیاں :شطرنج کلب ،مشاورت ،کالج مشاورت ،انٹرایکٹو بورڈ گیمز،
عمدہ ڈائننگ ،براڈ وے کھیل ،سماجی مہارتوں کی تعمیر پر ورکشاپ ،مسئلہ حل کرنا،
مؤثر مواصالت ،خواتین/مرد بااختیار گروپس

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے
کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی
معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
ایراسموس کیمپس  YABCکے لئے  LTWشراکت دار  CAMBAہے۔
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Franklin Delano Roosevelt YABC • DBN 20K658
نوبالغ برو مرکز

رابطہ معلومات

کارکردگی

پتہ5800 20th Avenue :
Brooklyn, NY 11204

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_YABC_K658.pdf

ہوسٹ اسکولFranklin Delano Roosevelt High School :

 60%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد
العمر/انڈر-کریڈٹ ہیں۔

فون718-621-8931 / 718-621-8930 :

فیکس718-621-8922 :

جائزہ

ای میل,Julio_Pena@GoodShepherds.org :
ARepole@Schools.nyc.gov

 Franklin Delano Roosevelt YABCمیں ،ہمارے شراکت دار Good
 Shepherd Servicesکے ساتھ ،ہم طلباء کو ایک صحت مند اور پیداواری
اکادمیاتی ماحول فراہم کرنے کے لئے مثبت اسکول کی ثقافت پر زور دیتے ہیں۔ ہم
یقینی بنانے کے لئے کہ ہر طالب علم کامیاب ہو ،طلباء کو مختلف اکادمیاتی لسانی
افزائش کی سرگرمیاں اور ایونٹس مہیا کرتے ہیں تاکہ ان کے برقرار رہنے اور
اشتراک عمل کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔

ویب سائٹwww.fdryabc.com :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ
سب وے F :سے  Avenue I; Nسے 20th Avenue
بس B8 :سے  18th Avenueاور  58th Street; B9سے 60th Street
اور  20th Avenue; B6 to Bay Parkwayاور  59th Street; B11سے
 20th Avenueاور 50th Street

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات :تمام طلبا کو ایک ایڈوکیٹ کونسلر/سوشل ورکر
تفویض کیا جاتا ہے ،انفرادی/گروپ مشورے ،پوسٹ سیکنڈری پالننگ ،کالج اور
کیریئر دریافت (بشمول کالج کیمپس کے دورے اور راتوں کے دورے) میں شرکت کی
جاتی ہے؛ تمام رجسٹر شدہ طلباء کیریئر تعلیم کی کالسوں کے لئے ادا شدہ انٹرنشپس
اور کام کرنے کے لئے سیکھنے کے اہل ہیں (کریڈٹ-بیئرنگ کیریئر دریافت کالسز)

رجسٹریشن رابطہ ،Julio Peña III :پروگرام ڈائریکٹر یا اینڈریا
ریروول ،رہنمائی کونسلر
اوپن ہاؤس معلومات دلچسپی رکھنے والے طلباء کو کال کرنی چاہئیے/ای میل:
رجسٹریشن کے دن اور اوقات کے بارے میں جاننے کے لئے مالقاتیں ہر سمسٹر کے
آغاز سے بروز پیر تا جمعرات  4:00بجے شام سے  7:30بجے شام کے دوران
کی جاتی ہیں۔ براہ مہربانی ہماری ویب سائٹ کی پڑتال کریں :رجسٹریشن شیڈول اور
تفصیالت کے لئے.

انٹرنشپ کی جھلکیاں :پاز ان پیاڈائز ،گلیکسی کامکس ،ریمیکس ریلیٹی ،موڈیلز
سپورٹنگ گڈز ،میمونیڈیز میڈیکل سینٹر ،بروکلین پبلک الئبریری ،برلنگٹن کوٹ
فیکٹری۔
شراکت داریاںGood Shepherd Services :

اندارج اور داخلوں کی معلومات

زبان کی کالسیں :ہسپانوی

طلباء کی ُکل تعداد215 :

غیر نصابی سرگرمیاں :طالب علم کونسل ،کالج انفارمیشن سیمینارز ،کیریئر فیئرز،
ٹیوٹرنگ ،خصوصی ایونٹ نائٹس ،گلی کلب ،والدین گروپ ،گائے کوڈ (نوجوان
مردوں کا گروپ) ،گرل کوڈ (نوجوان خواتین کا گروپ) ،کوکنگ کلب

اندراج کے اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:
•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں
•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے

تفریحی کھیل :باسکٹ بال

•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے سلسلے میں کم از کم  17کریڈٹس
حاصل کیے ہوں
•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے
کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی
معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
فرینکلین ڈیالنو روزویلیٹ  YABCکے لئے  LTWشراکت دار
 Good Shepherd Servicesہے۔
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Franklin K. Lane YABC • DBN 19K50
نوبالغ برو مرکز

رابطہ معلومات

جائزہ

پتہ999 Jamaica Avenue :
Brooklyn, NY 11208

 The Franklin K. Lane Campus YABCکا موٹو “کوئی عذر نہیں ،کوئی حد
نہیں” ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محکمہ تعلیم اور Good Shepherd Services
کے اضافی اشتراک عمل اور باہمی تعاون کے ساتھ ،ایک طالب علم ،جو صبر و امان
کے ساتھ مسلح ہو ،کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہمارا پروگرام منفرد ہے کہ یہ علمی معاونت
اور مختلف پیشکشیں فراہم کرتا ہے جو طلباء کو اپنی تعلیم میں خود کو دوبارہ وقف
کرنے ،ایک بروقت انداز میں فارغ التحصیل ہونے کی ضروریات تک پہنچنے ،اور
پوسٹ گریجویشن اختیارات کی جستجو کرنے ،جیسا کہ کالج اور کیرئیر پالننگ کی
اجازت دیتی ہیں۔

ہوسٹ اسکولAcademy of Innovative Technologyf :
کیمپسFranklin K. Lane Educational Campus :
فون 718-674-2100 :ایکسٹینشن 3330
فیکس718-827-4013 :
ای میل19k501@schools.nyc.gov :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :جزوی طور پر ِ

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات Good Shepherd Services :فراہم کرتا ہے:
کام کرنے کے لئے سیکھنا ،ایک بنیادی فرد ،انفرادی اور گروپ مشاورت ،ادا کردہ
انٹرنشپس ،کیریئر پالننگ اور دریافت (بشمول انفرادی بنائی ہوئی کیریئر کونسلنگ)،
کمیونٹی کی تعمیر کی سرگرمیاں ،ٹیم تیار کرنے کی مشقیں ،حاضری آؤٹ ریچ

سب وے J :سے 75 Street
th

بس Q56 :سے  Elderts Laneاور  Jamaica Avenue; B13سے
 Hemlock Streetاور Jamaica Avenue

انٹرنشپ کی جھلکیاں :موڈلز ،برلنگٹن کوٹ فیکٹری ،سینٹ نکس االئنس ،پپ ہب،
 Franklin K. Laneکیمپس کے اندر واقع اسکول ،نیو یارک شہر کا محکمہ تعلیم،
براؤنزویلی تفریح سینٹر ،سینٹ البانز ،باڈی یونیک ،سنگل اسٹاپ ،فاریسٹ پارک اور
آرلنگٹن الئبریری کے  NYSویٹرانز کے گھر ،P.S. 290 ،کوئنز  DAکا آفس ،لٹل
بزی باڈیز ڈے کیئر ،مرکز برائے نرسنگ بحالی

رجسٹریشن رابطہ ,718-647-2100 :ایکسٹینشن  ,3304سیلولر 646-581-
3157؛ ایلتھیا ویگا ایکسٹینشن  3332اور Mildred Velasquez 3338
گائیڈنس کونسلر917-667-3319 :؛ روزالی  ،Marksنائب پرنسپل646-784- :
6841
اوپن ہاؤس کی معلومات :دلچسپی رکھنے والے طلباء کو ایک اپائنٹمنٹ کی شیڈول
بندی کے لئے  4:30اور  8:00بجے کے درمیان  Ms. Pascaleسے رابطہ کرنا
چاہئے

شراکت داریاں ،Good Shepherd Services :محکمہ صحت ،کئی CUNY
اسکول ،کنگز بوور ،نیویارک سٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ ،نیویارک ٹیکنیکل کالج ،مرسی
کالج John Jay ،کالج ،النگ آئی لینڈ یونیورسٹی نرسنگ پروگرام ،ہیمپشائر کالج،
 ،NPowerیوتھ کنیکٹ ،ایک بہتر کے لئے مواقع ،نارتھ ویل ہسپتال ،سنگل اسٹاپ،
 LYFEسینٹر (مفت آن سائٹ چائلڈ کیئر عمر  3ماہ سے  3سال تک)

اندارج اور داخلوں کی معلومات
طلباء کی ُکل تعداد215 :

زبان کی کالسیں :ہسپانوی ،فرانسیسی

اندراج کے اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:

غیر نصابی سرگرمیاں :طالب علم کونسل ،بزنس الیکٹیو ،فیلڈ ڈے ،سکیوینجر ہنٹ،
ڈے کالج کے دورے ،تفریح اور ترغیب پر مبنی دورے LGBTQIA ،گروپ گیمنگ
گروپ ،بوال جانیوال لفظ اور والدینی ورکشاپس

•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں
•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے
•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے لیے کم از کم  17کریڈٹس حاصل
کیے ہونے چاہیئیں

تفریحی کھیل :باسکٹ بال ،اور والی بال

•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_YABC_K501.pdf
 47%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے
کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی
معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
فرینکلین کے لین کیمپس  YABCکے لئے  LTWشراکت دار
 Good Shepherd Servicesہے۔
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South Shore Campus YABC • DBN 18K922
نوبالغ برو مرکز

رابطہ معلومات

کارکردگی

پتہ6565 Flatlands Avenue :
Brooklyn, NY 11236

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K922.pdf

ہوسٹ اسکولBrooklyn Bridge Academy :
کیمپسSouth Shore Educational Campus :

 56%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد
العمر/انڈر-کریڈٹ ہیں۔

فیکس718-968-4247 :

جائزہ

فون 718-968-1689 :ایکسٹینشن 3736
ای میلdharris12@schools.nyc.gov :

ساؤتھ شور  YABCایک کلی سیکھنے واال پروگرام ہے جو نوجوانوں کو اپنے
کمیونٹی کی بنیاد پر شراکت دار CAMBA ،کے ساتھ شراکت داری پوسٹ سیکنڈری
دنیا اور اس کے بعد کے لئے تعلیمی اور جذباتی کامیابی کے لئے تیار کرتا ہے۔
ساؤتھ شور  YABCایک انفرادی طور پر بنیاد پر سیکھنے کا منصوبہ تیار کرتا ہے،
بشمول اکادمیاتی اور مستقبل کی کامیابی کے لئے نوجوانوں کو تیار کرنے کے لئے
مشاورت کا جزو۔

قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ
سب وے 5 ,2 :سے  Brooklyn College-Flatbush Avenue; Lسے
Canarsie-Rockaway Parkway
بس B6, B78, B82 :سے  Ralphاور Flatlands Avenue
رجسٹریشن رابطہ ،Shenika Montaque :انٹیک کوآرڈینیٹر 718-968-
 ،4100ایکسٹینشن 3892

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات :تمام طلباء وصول کرتے ہیں :کام کرنے کے لئے
سیکھنا ،ایک بنیادی فرد ،وسیع مشاورتی پروگرام ،کیریئر سے آگہی اور منصوبہ
بندی ،کام کیلئے تیاری کی ورکشاپس ،ادا شدہ انٹرنشپس ،دو ماہانہ کام کی تیاری کے
سیمینارز

اوپن ہاؤس کی معلومات :دلچسپی رکھنے والے طلباء ہمارے  YABCمیں بروز پیر
سے جمعرات  10بجے صبح سے  6بجے شام اور جمعہ کو  10بجے اور  2بجے
دوپہر کے دوران مل سکتے ہیں۔ کیمپس کا دورہ کا تعین کرنے کے لئے براہ کرم
 Shenika Montaqueسے رابطہ کریں۔

انٹرنشپ کی جھلکیاں :فوڈ پینٹیری ،ویٹ ٹیک ،ماحولیاتی تعمیر ،ویلفیئر ٹو ورک
پروگرام ،ہسپتال میں تعیناتیاں ،کارپوریٹ ریٹیل ،قانونی فرمز ،فٹنیس/ایتھلیٹک کلب،
بیکری

اندارج اور داخلوں کی معلومات
طلباء کی ُکل تعداد215 :

شراکت داریاں.CAMBA Inc :

اندراج کے اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:

زبان کی کالسیں :ہسپانوی

•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں

غیر نصابی سرگرمیاں :مین-اپ (نوجوان مردوں کا سپورٹ گروپ) ،جدید خواتین
(نوجوان خواتین کا سپورٹ گروپ) ،ٹیلنٹ شو ،طالب علم حکومت ،طالب علم وکالت
گروپ ،یوگا کلب ،تحریر نگاری کا کلب ،کالج کلب ،شطرنج کلب

•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے
•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے سلسلے میں کم از کم  17کریڈٹس
حاصل کیے ہوں

تفریحی کھیل :باسکٹ بال ،فلیگ فٹبال

•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے
کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی
معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
ساؤتھ شور کیمپس  YABCکے لئے  LTWشراکت دار  CAMBAہے۔
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Thomas Jefferson Campus YABC • DBN 19K431
نوبالغ برو مرکز

رابطہ معلومات

کارکردگی

پتہ400 Pennsylvania Avenue :
Brooklyn, NY 11207

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_YABC_K431.pdf

ہوسٹ اسکولPerforming Arts and Technology High School :

 56%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

کیمپسThomas Jefferson Educational Campus :
فون 718-922-0762 :ایکسٹینشن 1302

جائزہ

فیکس718-498-4312 :
ای میلjbatist3@schools.nyc.gov :

 The Thomas Jefferson Campus YABCایک شام کا تعلیمی/نوجوان ترقیاتی
پروگرام ہے جو زاءد العمر ،انڈر کریڈٹ  New York City high schoolکے طلباء
کو ایک ہائی سکول کا ڈپلومہ حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمارے شراکت دار
 Medgar Evers Collegeکالج کے ساتھ مل کر ،ہمارا عملہ  YABCمیں داخل شدہ
طلباء کو بالغوں کی ذمہ داریاں سنبھالنے اور ہائی اسکول کے ڈپلومہ کو حاصل کرنے
کے لئے کسی بھی رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔  Jefferson YABCطلباء
کو ایک ہائی اسکول ڈپلومہ حاصل کرنے اور نہایت اہم کیریئر کے انتخاب (یعنی کالج،
مالزمت یا پیشہ ورانہ تربیت) کرنے کے لئے چھوٹے تعلیمی ماحول میں کام کرنے کا
ایک موقع پیش کرتا ہے۔ یہ منفرد پروگرام اکادمیاتی کالس روم تدریس ،ٹیوٹرنگ ،کیریئر
دریافت ،کیس مینجمنٹ ،کام کی تیاری کی تربیت ،اور سبسیڈائزڈ انٹرنشپس کو یکجا کرتا
ہے۔ ہم عبوری دولسانی تعلیمی سروسز کی پیشکش بھی کرتے ہیں۔

ویب سائٹwww.yabctj.com :
قابل رسائی ہونا :قابل رسائی
مقام کا ِ

سب وے 3 :سے  Pennsylvania Avenue; Aسے Broadway
 Junction; Cسے Liberty Avenue

بس B14 :سے  Pennsylvaniaاور Sutter Avenues; B15
سے  Pennsylvaniaاور New Lots Avenues; B20, B83 to
 Pennsylvaniaاور Blake Avenues
رجسٹریشن رابطہ ،Juan Batista :اسسٹنٹ پرنسپل,718-922-0762 :
ایکسٹینشن  ,LeHendro Gadson ;1302پروگرام ڈائریکٹر718-566- :
 ,7156ایکسٹینشن  ,Diana Pace ;1280اسسٹنٹ ڈائریکٹر718-566-7156 :
ایکسٹینشن 1286

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات :تمام طلباء وصول کرتے ہیں :کام کرنے کے لئے
سیکھنا ،ایک بنیادی فرد ،اکادمیاتی معاونت ،اکادمیاتی ٹیوٹرنگ ،امتحان کی تیاری،
انفرادی مشاورت ،گروپ ورکشاپس ،مسئلہ حل کرنے میں معاونت ،ذاتی مقاصد حاصل
کرنے میں مدد ،سکھانا ،مالزمت اور کیریئر کی ترقی ،نوکری کیلئے تیاری اور کیریئر
دریافت ،سی وی کی تیاری اور لکھنا ،ایک مالزمت تالش کرنے میں معاونت ،کالج کی
تیاری ،کالج ورکشاپس ،کالج میلے ،کالجز اور یونیورسٹیوں کا دورہ ،درخواستوں اور
مالیاتی مدد کے فارمز کے سلسلے میں مدد College Now ،پروگرام

ہاوس کی معلومات :ہمارے پاس ایک کھلے دروازہ کی پالیسی ہے جہاں طلباء
اوپن ٔ
بروز پیر تا جمعرات کو  9:00بجے صبح سے  9:00بجے رات اور جمعہ کو 9:00
بجے صبح سے  5:00بجے شام کے دوران رابطہ کر سکتے ہیں یا تشریف ال سکتے
ہیں۔

اندارج اور داخلوں کی معلومات

انٹرنشپ کی جھلکیاں :بروک ڈیل ہسپتال CVS ،فارمیسی ،فیتھ پرنٹنگ سے تعمیر،
 MECریپروگرافکس پرنٹنگ ،بروکلین پبلک الئبریریز ،بروکلین چلڈرنز میوزیم،
 DEFJAMریکارڈز PC ،ٹیک

طلباء کی ُکل تعداد215 :
اندراج کے اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:
•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں

شراکت داریاںMedgar Evers College :

•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ ½  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے

زبان کی کالسیں :ہسپانوی

•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے

غیر نصابی سرگرمیاں :ویب ڈیزائن ،انسٹرومینٹل ،تشخیص اور آواز کی تربیت ،فنون
اور دستکاری ،فوٹو ایڈیٹنگ ،موسیقی تعریف وتوصیف ،سسکو سرٹیفکیشن کالسز،
 College Nowکالج کی تیاری ،آڈیو سٹوڈیو ،گرلز گروپ ،مینز گروپ

•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے سلسلے میں کم از کم  17کریڈٹس
حاصل کیے ہوں

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل
ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ
 LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم
کی جاتی ہے۔
 Thomas Jefferson Campus YABCکے لئے LTW
شراکت دار میجر ایورز کالج ہے۔
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بروکلن پاتھ ویز ٹو گریجویشن ریفرل سینٹرز
پاتھ ویز ٹو گریجویشن پاتھ ویز ٹو گریجویشن میں اندراج کے لئے ،طالب علم الزما ً پہلے ایک حوالہ جاتی مراکز
برائے ہائی اسکول کے متبادالت .ریفرل سینٹر میں ،طلباء آمنے سامنے ایک ریفرل کونسلر سے مالقات کریں
گے ،ان کے اختیارات کا جائزہ لیں گے ،اور ان کی تعلیمی تاریخ ،مستقبل کے مقاصد ،اور اضافی معاونت کی
ضرورت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جب مناسب ہو ،ریفرل کونسلر طلباء کا پاتھ ویز ٹو گریجویشن میں اندراج
کریں گے۔
ہائی اسکول متبادالت کے لیے حوالہ جاتی مراکز ہائی اسکول کے متبادل کے بارے میں مشورہ فراہم کرتے ہیں ،طلباء کو ہائی اسکول مسابقتی پروگراموں میں داخل ہونے میں مدد
دیتے ہیں ،جب مناسب ہو ،اور طلباء کا متعلقہ معاونت (جیسے بچے کی نگہداشت ،مشاورت اور منشیات کے عالج) سے رابطہ قائم کراتے ہیں۔ آپ کو حوالہ جاتی مرکز میں جانا
چاہیئے اگر آپ کی عمر  21سال سے کم ہے ،نیو یارک شہر میں رہتے ہیں ،آپ کے پاس ہائی اسکول ڈپلومہ نہیں ہے ،لیکن آپ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنے
اسکول سے دوبارہ رابطہ جوڑنے کے لئے اضافی معاونت کی ضرورت ہے۔ ریفرل سینٹر آپ کی درج ذیل میں مدد کر سکتے ہیں:
• NYCڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے طالب علم کے طور پر اپنے حقوق کے بارے میں معلوم کرنا
•کسی بھی رکاوٹوں پر قابو پانے کی منصوبہ بندی کرنا جو آپ کو اسکول آنے سے روکتی ہیں
•اپنے ہائی اسکول کی ٹرانسکرپٹ کو سمجھنا
•ایک ہائی اسکول ڈپلومہ کے حصول کے تمام طریقوں کو کھوجنے ،یا ایک ہائی اسکول مساویانہ پروگرام میں
اندراج کرانا
•بچے کی دیکھ بھال ،سماجی کام ،اور منشیات کے عالج جیسی خدمات کے سلسلے میں حوالہ جات حاصل کرنا

بروکلن پاتھ ویز ٹو گریجویشن ریفرل سینٹرز
@ Downtown Brooklyn

@ بیڈفورڈ سٹیوویسنٹ کمپلیکس میں

رابطہ معلومات

رابطہ معلومات

پتہ832 Marcy Avenue :

پتہ69 Schermerhorn Street :

فون 718-636-5770 :فیکس718-398-4476 :
قابل رسائی
قابلیت رسائی :عملی طور پر ِ
سب وے A ,C :سے  Nostrand Avenue, Gسے Bedford-Nostrand
Avenue
بس B43 :سے  Tompkins Ave; B44سے ;Nostrand/Putnam Ave
 B52سے Gates/Marcy Aves

فون 718-935-9457 :فیکس718-935-0140 :
قابل رسائی
قابلیت رسائی :جزوی طور پر ِ
سب وے A, C, F :یا  Rریل گاڑی سے Jay Street/Metrotech; 2, 3,
 4یا  5ٹرین برائے Borough Hall۔
بس B26، B41، B45، B52، B57 :یا B103

اندارج اور داخلوں کی معلومات

جائزہ

ہائی اسکول مساوات کے پروگراموں میں داخلہ کرنے کے لئے ،طلباء کے لئے
ضروری ہے کہ:
• 18-21سال سے زائد عمر ہو (یا تخفیفی حاالت ،والدین/سرپرست کی
رضامندی ،اور منتظم کی منظوری کے ساتھ  17سال کی عمر کا/کی حامل)

پاتھ ویز ٹو گریجویشن طلباء کو ان کے ہائی اسکول مساویانہ ڈپلومہ (جسے پہلے
® GEDکے نام سے جانا جاتا تھا) حاصل کرنے اور کالج اور/یا کیریئر کا تعاقب
کرنے کے لئے تیار کرتا ہے۔  18تا  21سال عمر کے طلباء ایک کل وقتی یا جزوقتی
پروگرام میں شمولیت کا انتخاب کر سکتے ہیں۔  17سالہ عمر کے طلباء صرف والدین
یا سرپرست کی اجازت کے ساتھ داخلہ لے سکتے ہیں۔ حتمی فیصلہ ہر کیس کی
نوعیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ بروکلین میں کثیر سیٹالئٹ مقامات کے ساتھ دو ریفرل
سینٹرز ہیں۔

•برا ِہ کرم حوالہ جاتی مراکز برائے ہائی اسکول متبادالت پر تشریف الئیں
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بروکلن پاتھ ویز ٹو گریجویشن سیٹالئٹ مقامات
 کل وقت ڈے پروگرامز:بروکلن پاتھ ویز ٹو گریجویشن سیٹالئٹ مقامات
رابطہ نمبر

پتہ

پروگرام سائٹ کا نام

718-636-5770

832 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11216

حب میں پاتھ ویز/بیڈفورڈ اسٹیوسیسنٹ کمپلیکس ریفرل سینٹر
ٹو گریجویشن
ارلی لٹریسی/• ابتدائی خواندگی
ESL : خدماتELL •

718-257-5800

2400 Linden Boulevard
Brooklyn, NY 11208

 میں پاتھ ویز ٹوAlpha School-Center for Progressive Living, Inc.
گریجویشن

زیر غور

1700 Fulton Street
Brooklyn, NY 11213

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنBoys and Girls High School

718-623-4050

585 DeKalb Avenue
Brooklyn, NY 11205

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنBrooklyn Job Corps Academy

718-455-4308

1615 St. John’s Place
Brooklyn, NY 11233

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنD.R.E.A.M.S.

زیر غور

1600 Avenue L
Brooklyn, NY 11230

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنEdward R Murrow High School

718 -346-2539

829 Saratoga Avenue
Brooklyn, NY 11212

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنFannie Barnes Urban Strategies Inc.

718-649-3400

1965 Linden Boulevard
Brooklyn, NY 11207

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنLinden Learning Center
 اور ہسپانوی عبوری دولسانی پروگرامESL :  خدماتELL  •

718-270-6252

1150 Carroll Street
Brooklyn, NY 11225

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنMedgar Evers College

718-369-0303

783 Fourth Avenue
Brooklyn, NY 11232

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنOpportunities for a Better Tomorrow I

33  ایکسٹینشن،718-387-1600

25 Thornton Street
 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنOpportunities for a Better Tomorrow II
Brooklyn, NY 11206

718-923-8256

88 Visitation Place
Brooklyn, NY 11231

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنRed Hook Community Justice Center

718-381-9653

1474 Gates Avenue
Brooklyn, NY 11237

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنRidgewood Bushwick

718-935-9457

69 89th Street
Brooklyn, NY 11201

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنSchermerhorn Street
ESL :  خدماتELL •

718-968-4118

6565 Flatlands Avenue
Brooklyn, NY 11236

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنSouth Shore Educational
کمپلیکس

3107  ایکسٹینشن،718-788-7608

360 36th Street, PS 371
Brooklyn, NY 11232

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنSunset Center

718-245-7061

594 Albany Avenue
Brooklyn, NY 11201

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنSusan Smith McKinney
نرسنگ اور ریہیب سینٹر

718-215-6990

17 Hinsdale Street
Brooklyn, NY 11207

YRoads پاتھ ویز ٹو گریجویشن بمقام

 جز وقتی ایوننگ:بروکلن پاتھ ویز ٹو گریجویشن سیٹالئٹ مقامات
رابطہ نمبر

پتہ

پروگرام سائٹ کا نام

718-337-7400

2800 Ocean Parkway
Brooklyn NY 11235

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشن شام کاAbraham Lincoln High School
پروگرام

718-636-5770

1700 Fulton Street
Brooklyn, NY 10473

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشن شام کا پروگرامBoys & Girls High School

2040  ایکسٹینشن،718-935-9457

69 89th Street
Brooklyn, NY 11201

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشن شام کا پروگرامSchermerhorn Street
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 پروگرام سائٹ ڈائریکٹریLYFE بروکلین

) گریجویشن کے لئے ٹریک پر رہنے والے طلباء والدین کیLYFE( تعلیم کے ذریعے نوعمر خاندان کے لئے رہنا
مدد کے لئے مفت بچے کی نگہداشت اور معاون خدمات فراہم کرتا ہے۔
 بچے کی نگہداشت کی خدمات استعمال کر سکتےLYFE  پبلک اسکول یا پروگرام میں شرکت کرنے والے طلباء ہیNYC فی الحال صرف داخل شدہ اور ایک
 پروگرام کی سائٹ نہیں ہے یا اگر کوئی دوسری پروگرام سائٹ ہے جس سے آپ کے اسکول جانے کے دوران آنا اور اناLYFE ہیں۔ اگر آپ کے اسکول میں
 مرکزی دفتر کو یا معاونت کے لئے اپنی بورو میں ریفرل سینٹر کو کال کر سکتے ہیں۔LYFE  پر212-609-8520 آسان ترین ہے۔ آپ براہ راست

سرکاری ٹرانسپورٹ

پتہ

رابطہ نمبرز

پروگرام سائٹ کا مقام

Myrtle  سےL, M :سب وے
Avenue
B54, B52, B13, Q54 :بس

2050 ، ایکسٹینشن718-381-7100
8530-628-718

400 Irving Avenue
Brooklyn, NY 11237

Bushwick Educational Campus

Borough  سےA, C, G :سب وے
Hall
B103, B37, B41, B41L, :بس
B45, B67

1060  ایکسٹینشن،718-935-9457
1050  ایکسٹینشن،718-935-1726

67-69 Schermerhorn St
Brooklyn, NY 11201

پاتھ ویز ٹو گریجویشن بمقام
ڈاؤن ٹاؤن بروکلین

Nostrand  سےA, C :سب وے
Avenue
B52, B26, B44, B43 :بس

636  ایکسٹینشن،718-622-4310
627 پر

832 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11216

Bedford Stuyvesant Preparatory
High School

 سے3, 4, 2, S :سب وے
Eastern Parkway/Brooklyn
Museum
B41, B71 :بس

1711  ایکسٹینشن،718-230-6250
718-399-0922

883 Classon Avenue
Brooklyn, NY 11225

Prospect Heights Educational
Campus

Broadway  سےA, C :سب وے
Junction/East New York
B20, B25, B83, 024, 026 :بس

 ایکسٹینشن،718-498-5257
137  یا136

1495 Herkimer Street
Brooklyn, NY 11233

Aspirations High School

Grand Street  سےL :سب وے
B13, 054, 059 :بس

718-468-8461
2851  ایکسٹینشن،718-387-2800

850 Grand Street
Brooklyn, NY 11211

Grand Street Campus

75th Street/  سےJ :سب وے
Elderts Avenue
056 :بس

8420  ایکسٹینشن،718-647-2100

999 Jamaica Avenue
Brooklyn, NY 11208

Franklin K. Lane Educational
Campus

59th Street  سےR :سب وے
B37, X27, X37, B9 :بس

718-759-3485
718-759-3401

350 67thStreet
Brooklyn, NY 11220

High School of
& Telecommunications, Arts
Technology

Kingston  سےA, C :سب وے
Avenue/Throop Avenue
B65, B15 :بس

718-953-8119
718-771-0333

150 Albany Avenue
Brooklyn, NY 11213

Paul Robeson High School for
Business & Technology

Pennsylvania  سے3, 4 :سب وے
Avenue
B20, B83 :بس

 ایکسٹینشن،718-922-0762
135  یا136

400 Pennsylvania Avenue
Brooklyn, NY 11207

Thomas Jefferson Educational
Campus (PATHS)

Liberty  سےA, C :سب وے
Avenue
B12، B20، B83 :بس

 ایکسٹینشن،718-345-9100
1011  یا1010  یا1060

145 Pennsylvania Avenue
Brooklyn, NY 11216

William H. Maxwell High School
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High School for Excellence and Innovation
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Cascades High School • DBN 01M650
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات

جائزہ

پتہ198 Forsyth Street :
New York, NY 10002

 CAMBAکے ساتھ شراکت داری میں  ،Cascades High Schoolطلباء کی
اکادمیاتی کامیابی کی معاونت ایک جامع طلباء کی خدمات کی ٹیم کی طرف سے کی
جاتی ہے جس میں رہنمائی کونسلرز ،کالج کے مشیر ،والدین رابطہ کار اور اساتذہ
شامل ہیں۔ ہمارا آرٹ اور ٹیکنالوجی پروگرام میں شرکت کی حوصلہ افزائی کی جاتی
ہے۔ طلباء اسکول کمیونٹی کا ایک الزمی حصہ ہیں ،طالب علم حکومت کے فعال
ارکان ہیں اور بہت سے اسکول کی کمیٹیوں کی خدمت کرتے ہیں۔

فون646-654-1261 :
فیکس646-654-1742 :
ای میل01M650@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://www.cascadeshs.org :

پروگرام :کیمپس پر تعلیم کے ذریعہ نوجوان فیملی کے لئے رہنا ( ،)LYFEکام کرنے
کے لئے سیکھنا ()LTW

http://schools.nyc.gov/schoolportals/01/M650
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ
سب وے F :سے  Lower East Side – 2nd Avenue; J, Zسے Bowery

شراکت داریاں ،CAMBA :تیسری اسٹریٹ موسیقی کمپنی ،اسکولوں میں مشورے،
ویژن اکادمیاتی میڈیا ،نیویارک یونیورسٹی ،نیویارک سٹی یونیورسٹی (،)CUNY
میوزیم آف جدید آرٹ ( ،)MoMAوائس ایڈیشنل گروپ

بس M15 :سے  East Houstonاور  Forsyth Streetsیا Allen and
 Stanton Streetsکی جانب

زبان کی کالسیں :ہسپانوی

اوپن ہاؤس معلومات دلچسپی رکھنے والے والدین اور طالب علم کی کسی بھی وقت
دورہ کرنے کے لئے حوصلہ افزائی کی جاتی ہیں۔ ابتدائی تشخیص فیکس پر کی جاتی
ہے طالب علم کی اپ ڈیٹ شدہ ٹرانسکرپٹ کی وصولی۔ اسکول کے لئے کال بیک
نمبر کو شامل کریں۔

غیر نصابی سرگرمیاں :طالب علم کی قیادت اور حکومت ،ٹیوٹرنگ ،جامع PM
اسکول کے کورسز ،آن الئن اکادمیاتی ٹیوٹوریل معاونت روزانہ  24گھنٹے دستیاب
ہے AM ،اور  PMکالسوں ،ایئربک آرٹ ڈیزائن ،موسیقی ،تھیٹر ،رقص ،فٹنس کلب،
روبوٹکس

اندراج

کلبز :طلباء حکومت ،فٹنس کلب ،ہوم ورک کلب

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال یا زائد عمر کے رہائشیوں کے لئے
کھال ہے۔

 PSALمتبادل لیگ کھیل :بوائز باسکٹ بال

داخلوں کی معلومات

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد239 :

• Cascades High Schoolایک رولنگ داخلہ پالیسی رکھتا ہے ،جو پورے
سال طلباء کو قبول کرتا ہے جن کی عمر  16سال یا اس سے زیادہ ہے ،اور کم
از کم  10کریڈٹس ،ایک ریجنٹس امتحان ،اور کم از کم  6ویں گریڈ ریاضی اور
پڑھنے کی سطح کے حامل ہیں۔

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹhttp://schools.nyc.gov/OA/ :
_SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016
HST_M650.pdf
نصاب :ترقی پذیر
ہدایت :ترقی پذیر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
بلند توقعات :خوب پختہ
استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ

•میجر انٹیک :موسم خزاں کے سمسٹر کے لئے ابتدائی رجسٹریشن میں دلچسپی
رکھنے والی طلباء کو ہمارے موسم گرما کے واقفیت پروگرام میں داخلہ دینا
چاہیے ،جو جوالئی اور اگست میں چلتا ہے۔ اضافی رجسٹریشن ہر سیمسٹر کے
پہلے کم ہفتوں کے دوران منعقد کی جاتی ہے اور جب تک کہ دستیاب نشستیں
پر نہیں کر لی جاتی ہیں جاری رہے گی۔
•درخواست دینے کے لئے :انٹیک اجالس شیڈول کرنے کے لئے والدین رابطہ
کار کو کال کریں۔ اس پروسیسنگ میں ایک ٹرانسکرپٹ تشخیص ،اور والدین/
طالب علم انٹرویو شامل ہے۔ طلباء سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی سرکاری
ٹرانسکرپٹ ،پیدائش کا سرٹیفکیٹ ،پتہ کا ثبوت ،حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈIEP ،
(اگر قابل اطالق) اور  ENLلیوں (اگر قابل اطالق ہو) فراہم کریں۔

 46%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

•انٹرویو کے وقت پر ،اسکول میں قبول کردہ طلباء کو مطلع کیا جائے گا۔

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی
ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری،
مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے
بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں
ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
ہے۔  CAMBAشراکت دار  LTWکے لئے .Cascades High School
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City-As-School • DBN 02M560
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات
پروگرام :مشاورتی ،College Now ،کالج کنسلٹنگ CUNY ،کالج کورسز،
ایڈوینچر کی بنیاد پر سیکھنا اور پروجیکٹس کی شدید خاصیت ،طلباء کے والدین
کے لئے  LYFEمرکز ،بحالی جسٹس ایکشن ٹیم SAPIS ،مشاورت PSAT ،تیاری،
 PSATاور  ،SATسائٹ پر دی گئی ہے

پتہ16 Clarkson Street :
Manhattan, NY 10014
کیمپسFred Koury Campus :
فون212-337-6881 :

شراکت داریاں :نیو میوزیم ،کالسیکی اسٹیج کمپنی ،گن کے تشدد کے خالف نیو
یارکرز ،تعلیمی ویڈیو سینٹر انکارپوریٹڈ (دستاویزی فلم سازی)College Now ،
پروگرام ،کوپر یونین-ہفتہ وار پروگرام-MoMA ،ٹین پروگرام :بنانے میں۔ کارکردگی
کی بنیاد پر تشخیص کے لئے نیویارک اسٹیٹ کنسورشیمیم ،ایپل نمایاں پروگرام،
کمپریہینسیو ڈویلپمنٹ ،انکارپوریٹڈ ،کالین لورڈ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر ،دی ڈور

فیکس212-337-6875 :
ای میلadmissions@cityas.org :
ویب سائٹhttp://www.cityas.org :
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ
سب وے to Houston Street; A, B, C, D, E, F, M 1 :سے West
4 Street-Washington Square

زبان کی کالسیں :ہسپانوی ،اطالوی

th

غیر نصابی سرگرمیاں :شہری کاشتکاری ،دھیان ،آرٹ پورٹ فولیو کوچنگ،GSA ،
ایئربک ،طالب علم کی قیادت ،اسکول آرٹس کلب کے بعد ،بنٹنگ ،اسٹیج پرفارمنس
کلب ،شیکسپیر سمیکڈ ،پروم ،واکنگ کلب ،شہری سائکلنگ ،یوگا ،ہڈسن دریا روائی

بس M20 :سے Houston St
ہاوس کی معلومات :ممکنہ طلباء دورہ کر سکتے ہیں www.cityas.org
اوپن ٔ
یا آنے والے اوپن ہاؤس کی تاریخوں اکے لئے  212-337-6881پر داخلہ ہاٹ الئن
پر کال کریں۔

داخلوں کی معلومات

اندراج

•طلباء کے لیے الزم ہے کہ ستمبر کے آغاز میں  16سال عمر کے ہوں اور کم
از کم  20کریڈٹس رکھتے ہوں ،جس میں الزما ً  2سائنس اور  2ریاضی۔ میں
شامل ہوں۔

داخلوں کی ترجیحات 16 :سال یا زائد عمر کے طلباء کے لئے کھال ہے۔
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد616 :

•میجر انٹیک :مئی -اگست (ستمبر کے داخلے کیلئے) ،ستمبر (اکتوبر کے داخلے
کے لئے) ،دسمبر-جنوری (فروری کے داخلے کیلئے)
•درخواست دینے کے لئے :طلباء کو  www.cityas.orgپر آن الئن درخواست
الزمی ہے اور ایک اوپن ہاؤس میں شرکت الزمی ہے

کارکردگی

•مالحظہ کریں  www.cityas.orgتازہ ترین اوپن ہاؤس کی تاریخوں کے لئے۔

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹhttp://schools.nyc.gov/OA/ :
_SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016
HST_M560.pdf
نصاب :خوب پختہ
ہدایت :خوب پختہ
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :خوب پختہ
بلند توقعات :خوب پختہ
استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ
 41%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

•ہر مارکنگ کی مدت کے آغاز سے پہلے اورینٹیشن منعقد کی جاتی ہے۔

جائزہ
شہر کے طور پر اسکول کے منفرد نصاب کا کام جگہ کے تجربے کے ساتھ کالس روم
سیکھنے میں شامل ہے۔ طلباء نے  400سے زیادہ انٹرنشپس کا انتخاب کیا ہے جس میں
امریکی میوزیم آف فطری تاریخ ،مینہٹن برورو صدر کے دفتر ،اور  60مختلف چیلنجنگ
اور دلچسپ گھریلو طبقے شامل ہیں جو پراجیکٹ کی بنیاد پر سیکھنے اور تشخیص کا
استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے طلباء کو معیاری ٹیسٹ لینے کے بجائے پورٹلوں کو پیش
کرکے نیویارک ایس ریجنٹس ڈپلومہ کے ساتھ فارغ التحصیل طالب علم آدھے اونچائی
کے لئے انٹرنشپس میں شرکت کرتے ہیں اور عمارت کے جدید نصاب کے دوسرے
نصف کے لئے پورٹ فولیو کے ٹکڑے ٹکڑے کی ترقی کے لئے عمارت میں جدید
کالسیں لے جاتے ہیں۔ انٹرنشپس اور منصوبوں کے ذریعے ،ہمارے طلباء مستند سیکھنے
اور  21ویں صدی کی مہارتیںتیارکرنےمیں مصروف عمل ہیں۔ ہمارے کام کی راہنمائی
کرنے والے بنیادی اقدار ایجنسی ،آزادی ،خود اظہار ،اہم سوچ ،ذمہ داری ،باہمی احترام،
اعتماد اور معاشرے کے ذہن میں ہیں۔ نوجوانوں کی مدد کے لئے نوجوانوں کو تازہ
کرنے ،آگے بڑھانے اور اپنی مکمل صالحیت تک پہنچنے کے لئے ،ہم طلباء کو اپنے
مفادات کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتے ہیں ،کالج کی درخواست کے عمل کو تشویش
کرتے ہیں اور ہائی بعد از اسکول زندگی میں منتقلی کرتے ہیں۔ شہر کے طور پر اسکول
ایک محفوظ اور احترام ماحول ہے۔ طلباء کو ان کے کالج اور کیریئر کے اختیارات کو
تالش کرنے کے لئے علم ،سماجی مہارت ،اور اعتماد حاصل ہے۔
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Edward A. Reynolds West Side High School • DBN 03M505
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات

جائزہ

پتہ140 West 102nd Street :
Manhattan, NY 10025

 Edward A. Reynolds West Side High Schoolاقتصادی طور پر خود
کفیل ،سماجی طور پر باشعور ،تنقیدی سوچ کے حامل شہریوں کو ترقی دینے کے
لئے وقف ہے۔ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر طالب علم کو انفرادی کوششوں اور
کامیابی کے سلسلے میں کامیابی حاصل کرنے والے ماحول میں کامیابی حاصل کرنے
کے قابل ہے۔ ہم ایک ماحول فراہم کرتے ہیں جس میں چھوٹے طبقات کے سائز ،ایک
معاون “خاندان گروپ” اور والدین کی شمولیت کے مواقع شامل ہیں۔ West Side
 High Schoolایکماحول فراہم کرتا ہے جو ان طلباء کی خدمت کرتا ہے جنہیں
دوسرے اسکولوں کی طرف سے ہتا دیا گیا ہو یا نکال دیا گیا ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ
ہمارے تمام طلباء کو فارغ التحصیل ہونے پر کالج کے لئے تیار ہیں۔  2012سے،
ہمارے اسکول نے صحت مند کھانے اور جسمانی سرگرمیوں کے پروگراموں کے
لئے قومی شناخت حاصل کی ہے اور پالیسیوں جو صحت مند نسل کے صحت مند
اسکولوں کے پروگرام کے اتحاد کے ذریعہ مقرر کردہ معیار سے زیادہ یا زیادہ سے
زیادہ ہیں جو انگریزی زبان سیکھنے والے عمر  16سال سے زیادہ ہیں۔

فون212-678-7300 :
فیکس212-678-7380 :
ای میلadmissions@earwshs.net :
ویب سائٹhttp://www.earwshs.net :

http://schools.nyc.gov/schoolportals/03/M505/
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ

سب وے 1, B, C :سے 103 Street
rd

بس M7, M11, M104 :سے 102nd Street
ہاوس کی معلومات :دلچسپی رکھنے والے طلباء کو ایک دورہ کے لئے ایک
اوپن ٔ
تقرری بنانے کے لئے اسکول کو فون کرنا چاہئے۔

پروگرام ،AVID :فیملی گروپ ،ایم اسکول PM ،اسکول ،ہفتہ الجبرا برائے آل
اکیڈمی ،College Now ،کالج اور کیریئر منصوبہ بندی

اندراج

شراکت داریاں :ہیلتھ کورز ،فیملی کک پروڈکشنز ،نیوٹریبلٹ یونیورسٹی،LYFE ،
ریان سینٹر ،ایک صحت مند جنریشن کے لئے االئنس

داخلوں کی ترجیحات 17 :سال یا زائد عمر کے طلباء کے لئے کھال ہے۔
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد492 :

غیر نصابی سرگرمیاں :رقص ،کھانا پکانا ،کتائی ،ویڈیو پروڈکشن ،ایونٹ پالننگ،
ٹریک کلب ،یوگا ،باغبانی
 PSALمتبادل لیگ کھیل :بوائز اینڈ گرلز باسکٹ بال ،مخلوط سافٹ بال ،گرلز والی بال

کارکردگی

داخلوں کی معلومات

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹhttp://schools.nyc.gov/OA/ :
_SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016
HST_M505.pdf
نصاب :ماہر
ہدایت :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ
 64%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

• Edward A. Reynoldsایک رولنگ داخلے کی پالیسی رکھتا ہے ،جس
میں پورے طلباء کو تسلیم کرتے ہیں جن کی عمر  17سال ہے اور اور وہ کم از
کم  10کریڈٹ اہل کیے ہیں۔ اسکول ان طلباء پر غور کریں گے جو انٹرویو کے
عمل کے ذریعہ انفرادی بنیادوں پر ان معیارات پر پورا نہیں اترتے ہیں۔
•رولنگ داخلے۔ میجر انٹیک :جون  -اگست (ستمبر کے داخلے کے لئے) ،جنوری
(فروری کے داخلے کے لئے) ،اور فروری (مارچ کے وسط کے اختتام کے لئے)
•درخواست دینے کے لئے :مالحظہ کریں  www.earwshs.netاور داخلہ
فارم مکمل کریں۔ انٹرویو شیڈول پر تبادلہ خیال کرنے کے لئے والدین رابطہ
کار آپ کے اندر اندر آپ سے رابطہ کریں گے۔
•طلباء سے اپنی ٹرانسکرپٹ ،RISA ،حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ ،اور پتہ کا ثبوت
(اگر قابل اطالق ہو) فراہم کرنے کا کہا جاتا ہے۔
•اسکول میں قبول کردہ طلباء کو اورئینٹیشن سیشن کا عمل مکمل کرنے پر مطلع
کیا جائے گا۔
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Emma Lazarus High School • DBN 02M394
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات

جائزہ

پتہ100 Hester Street :
New York، NY 10002

نیویارک سٹی مشن سوسائٹی اور ڈپلومہ پلس کے ساتھ شراکت میں Emma Lazarus
 ،High Schoolایک ایسا ماحول فراہم کرتا ہے جہاں انگریزی زبان سیکھنے میں
کسی بھی شنوتی بھر اکادمیاتی کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ طلباء کی اکادمیاتی پیش رفت
زبان اور مواد کا حصول ،معاون مشورتی ،کام بین االقوامی ،مشاورت ،کالج اور کیریئر
کی تالش ،توسیع دن کی کالس اور ثقافتی طور پر منسوب سرگرمیاں پر توجہ مرکوز
کی طرف سے فروغ دیا جاتا ہے۔ پراجیکٹ کی بنیاد پر سیکھنے اور دیگر ہاتھوں
کے نقطہ نظر ہماری تعلیم کے بنیادی مرکز میں ہیں۔ ہمارے اساتذہ ہمارے طلباء کو
اکادمیاتی طور پر اور جذباتی طور پر ہائی اسکول اور اس سے باہر کے ذریعے اپنے
راستے پر معاونت کرتے ہیں۔

فون212-925-5017 :
فیکس212-925-5920 :
ای میلemmalazarus1@gmail.com :
ویب سائٹhttp://www.emmalazarus.org :
http://schools.nyc.gov/schoolportals/02/M394/
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ
سب وے B, D :سے  Grand Street; 6, J, N, Q, Rسے
 Canal Street; Fسے East Broadway

پروگرام :کام کرنے کے لئے سیکھنا ،اسکول کی قیادت کی ٹیم ،مشاورتی ،ٹیکنالوجی/
زبان کے حصول کے پروگرام ،اور کالج کی تیاری کے پروگرام
شراکت داریاں :نیو یارک سٹی مشن سوسائٹی

بس M15 :سے  Hesterاور  Allen Streets; M103سے Grand Street
اور Bowery

زبان کی کالسیں :منظم آن الئن سیکھنے کے ذریعہ رسائی کو کھولیں۔

ہاوس کی معلومات 9:00-11:00 :بجے کے مابین  MWFپر داخلہ انٹیک
اوپن ٔ
اور انٹرویو منعقد کیے جاتے ہیں۔ اگر انفرادی تقرریوں کو ہمارے والدین رابطہ کار،
 Jillian Ramosسے رابطہ کرنے کی ضرورت ہو تو اس وقت باہر کا اہتمام کیا
جا سکتا ہے۔  ،2043یا ہمارے رہنمائی کے مشیر Stacy Shau ،سے ایکسٹیشن
 2065پر۔

غیر نصابی سرگرمیاں PM :اسکول کے پروگرام سمیت اکادمیاتی کالسیں ،رقص،
یوگا ،طالب علم کے نصاب ،کمیونٹی اور قیادت کی عمارت کی سرگرمیوں اور
ٹیکنالوجی کی تربیت ،طالب علم کونسل اور حکومت کی ترقی ،طالب علم اور فنکار
لیڈ ورکشاپ ،اور کیریئر کی ترقی میں شامل ہیں۔
 PSALمتبادل لیگ کھیل :ہم اسکول کے بعد کا پروگرام پیش کرتے ہیں۔ ان مواقع پر
مزید معلومات کے لئے ہم سے رابطہ کریں۔

اندراج
داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے رہائشیوں کے لئے کھال ہے جن کی عمر
 16سال اور اس سے زیادہ جو انگلش کی محدود مہارت کے حامل ہیں اور کم از کم
ایک سال کے لئے ہائی سکول میں شرکت کی ہے

داخلوں کی معلومات
• Emma Lazarus High Schoolمیں ایک بھرپور داخلہ پالیسی ہے ،جو
طلباء کو بھرپور طور پر قبول کرتے ہیں جو انگریزی زبان سیکھنے والے عمر
 16سال سے زیادہ ہیں۔

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر
طلباء کی ُکل تعداد309 :

•میجر انٹیک :انٹیک کرنے کے لئے عملہ ہر وقت دستیاب ہوتا ہے۔
•درخواست دینے کے لئے :ایک انٹیک تقرری کی شیڈول بندی کے لئے اسکول
سے رابطہ کریں یا تشریف الئیں۔

کارکردگی

•طلباء کو والدین/سرپرست کے ساتھ پہنچنے اور اپنی ٹرانسکرپٹ ،حفاظتی
ٹیکوں کا ریکارڈ اور پتہ کا ثبوت فراہم کرنے کا کہا جاتا ہے۔

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹhttp://schools.nyc.gov/OA/ :
_SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016
HST_M394.pdf
نصاب :خوب پختہ
ہدایت :خوب پختہ
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :خوب پختہ
بلند توقعات :خوب پختہ
استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ
 80%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

•اسکول میں قبول کردہ طلباء کو داخلہ انٹرویو اور بات چیت پر مطلع کیا جائے گا۔

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی
ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری،
مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے
بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں
ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
 Emma Lazarus High Schoolکے لئے  LTWپارٹنر نیویارک شہر مشن
سوسائٹی ہے۔
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Forsyth Satellite Academy • DBN 01M458
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات
پتہ198 Forsyth Street :
Manhattan, NY 10002

فارغ التحصیل ہونے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے انگریزی اور سائنس۔
ہماری کالسیں طلباء کو سیکھنے کی محبت کو دوبارہ برداشت کرنے اور کمیونٹی
کے احساس کو فروغ دینے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہمارا نصاب طلباء کی حوصلہ
افزائی کرتا ہے کہ وہ اسکالرز کے درمیان رابطے اور اسکول کے باہر اپنے تجربات
کے درمیان رابطے بنائے۔ ہم پختہ یقین رکھتے ہیں کہ تعلیم آزادی ہے۔ فورسیتھ
سیٹالئٹ اکیڈمی ایک ایسا اسکول ہے جہاں ترقی اور کوشش کامیابی اور کامیابی کے
لئے ہے۔

فون212-677-8900 :
فیکس212-260-3063 :
ای میلIRobert4@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/01/M458 :
www.forsythsatellite.org

پروگرام :مشاورتی/خاندانی گروہ ،بین االقوامی میڈیا اور وڈیو پروجیکٹ ،بحالی
کی مشق اور پیر مڈل ایشن ،انٹیگریٹڈ آرٹس اور کالج تیاری PM ،اسکول ،کریڈٹ
ریکوری iLearn NYC، TJX ،یوتھ بزنس انسٹی ٹیوٹ ،رننگ کلب

ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ
سب وے F :سے  Lower East Side-2nd Avenue; J, Zسے Bowery

شراکت داریاں :نیو یارک کی آؤٹ لک باؤنڈ سکول ،ہنر ہینڈل اور خود کو ،ہینری
اسٹریٹ ہٹانے ،یونیورسٹی کے تصفیے  ،YMCAدائمی غیرحاضری پن اور بھگوڑا
پن ،نیویارک یونیورسٹی ،کولمبیا یونیورسٹی اساتذہ کالج ،کوئنز کالج CUNY ،اور
 SUNYکالجز ،اسکولوں کے اتحاد کے رنگوں کو تعلیم دینے والے بچوں کے میئر
کے ٹاسک فورس ،)COSEBOC( .ڈائون ٹائون کمیونٹی ٹیلی ویژن ،فن برائے ترقی

بس M15 :سے  East Houston Streetاور  2nd Avenue; M21سے
East Houston & Forsyth Streets
ہاوس کی معلومات :دلچسپی رکھنے والے طلباء کو اسکول کو فون کرنا چاہئیے
اوپن ٔ
یا ذیل پر داخلہ کے صفحے کو دیکھنا چاہئے
.www.forsythsatellite.org

زبان کی کالسیں :ہسپانوی

اندراج

غیر نصابی سرگرمیاں :آرٹس کنکشن ،شہری کالم ،رنڈیلیل ،افریقی برازیل آرٹس
کلب ،تمام مرد قارئین اور مصنفین ،یونیورسٹی کی تصفیے کے سلسلے کے پروگرام،
 DCٹیلی ویژن

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال یا زائد عمر کے رہائشیوں کے لئے
کھال ہے
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر
طلباء کی ُکل تعداد212 :

داخلوں کی معلومات
• Forsyth Satellitle Academyرولنگ داخلہ کی پالیسی رکھتی ہے ،جو
سال بھر اسکالرز کو قبول کرتی ہے ،کم از کم  5کریڈٹس کے ساتھ جن کی عمر
کم از کم  16سال ہے۔

کارکردگی

•میجر انٹیک :ستمبر-اکتوبر (موسم خزاں داخل) ،جنوری-فروری (موسم سرما
میں داخلہ) ،پیر سے جمعرات ،صبح  9:00بجے سے صبح  3:00بجے شام۔
آئندہ اسکول کے اسکول میں داخل کرنے کے لئے موسم گرما کے دوران
(درخواست اور وقت مقرر) کے اطالق بھی قبول کیے جاتے ہیں۔

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M458.pdf
نصاب :ماہر
ہدایت :ترقی پذیر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ترقی پذیر
بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :ترقی پذیر

•درخواست دینے کے لئے :درخواست کو بذات خود اٹھائیں یا ڈاؤن لوڈ کریں
 .www.forsythsatellite.orgانٹرویو کے وقت پر ،اسکول میں قبول
کردہ طلباء کو اپنی درخواست جمع کرا دینے کے بعد ،مطلع کیا جائے گا۔

 74%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

جائزہ
 Forsyth Satellite Academyایسے نوجوان نوجوانوں کو پیش کرتے ہیں
جنہوں نے روایتی ہائی اسکولوں میں جدوجہد کی ہے جو اپنے ہائی اسکول ڈپلومہ کو
چھوٹے ،طالب علم سے متعلق ماحول میں حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ہم
سیکھنے والوں کی متنوع کمیونٹی ہیں اور ہم طلباء کی انفرادی ضروریات کو پورا
کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ہم علم ،الفاظ ،فن ،رشتوں ،اور عدم تشدد کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اپنے طلباء میں
خود کشقہ ،امید ،اور اعتماد کو فروغ دیتے ہیں۔ کارکردگی کی بنیاد پر تشخیصی اسکول
کے طور پر ،ہم سب کے لئے ماسوائے  ELAویجنٹس ،ایک ریجنٹس چھوٹ رکھتے
ہیں ،لہذا فورسیتھ طلباء سماجی مطالعہ ،ریاضی میں پورٹ فولیو پیش کرتے ہیں،
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Harlem Renaissance High School • DBN 05M285
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات
پتہ22 East 128th Street :
New York, NY 10035

اقسام :طلباء کو معاونت فراہم کریں اور واضح اہداف اور انفرادی کارروائی کی
منصوبہ بندی کو فروغ دینے کے لئے ہمارا ساتھ مل کر کام کریں۔ ہمیں ضرورت ہے
کہ اسکول تک آنے والے تمام الیکٹرانک آالت/فونز بدل جائیں۔

فیکس212-996-4354 :

پروگرام :کام کرنے کے لئے سیکھنا ،دوپہر کے کھانے کے پروگرام (صحت؛ دماغی
صحت؛ ویڈیوگرافی؛ فوٹوگرافی؛ موسیقی/پوکیوشن/نالی انجکشن) ،آن الئن اور مرکب
سیکھنے SPARK ،پروگرام ،پروفیشنل موسیقی سٹوڈیو اور ویڈیو ایڈیٹنگ لیب،
نوجوان والدین گروپ ،ہم آہنگی اور تصادم کے حل ،ٹریننگ ،کیمپس پر تعلیم کے
ذریعے جوان خاندان کے لئے رہنا ()LYFE

فون212-996-3795 :
ای میلasandigo@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/05/M285/ :
default.htm
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ

سب وے 2, 3, 4, 5, 6, B, C :سے 125 Street

شراکت داریاں :نیویارک سٹی مشن سوسائٹی ،ہنٹر کالج لبرٹی پارٹنرشپ پروگرام،
مارکوس اسٹوڈیوز (آرٹس پارٹنر) ،ہارلم ہسپتال 100 ،اسکول پروجیکٹ ،اسٹریٹ کارنر
وسائل SPARK, NAMI, NYC ،ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ ،مائونٹ سینا ،ایڈولسینٹ ہیلتھ

ت مالقات کے تعین کے لیے برا ِہ کرم سکول کال کریں۔
ہاوس کی معلومات :وق ِ
اوپن ٔ

زبان کی کالسیں :ہسپانوی

اندراج

غیر نصابی سرگرمیاں AM :اور  PMاسکول ،ریڈیو اور موسیقی کی پیداوار ،ویڈیو
صحافت ،باغبانی AP ،انگریزی انگریزی SAT ،اور ریجنٹس تیار ،کالج اور کیریئر
کے مواقع“ ،میں امن ہوں” سماجی کام ،تھیٹر دورے ،کالج کے دورے ،GLA ،گروو
اینسیمبل

th

بس BX15, M101, M103 :سے 125 Street
th

داخلوں کی ترجیحات 16 :سالہ اور بڑے نیو یارک کے رہائشیوں کی نسبت 16 ،سال
اور زیادہ عمر کے می ہیٹن اور برونکس کے رہائشیوں کے لئے ترجیح۔
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد231 :

داخلوں کی معلومات
• HRHSایک رولنگ داخلہ کی پالیسی رکھتا ہے ،سارا سال طلباء کو قبول کرتا ہے۔

کارکردگی

•میجر انٹیک :مئی/جون/جوالئی/اگست (ستمبر اطمینان داخلے) ،اکتوبر/نومبر
(دسمبر کے داخلے کے لئے) ،اور جنوری/فروری (مارچ کے داخلے کے لئے)

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M285.pdf
نصاب :ماہر
ہدایت :ترقی پذیر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :ماہر
 68%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

•درخواست دینے کے لئے :ایک انٹرویو شیڈول کرنے کے لئے Ms. Sandigo
کو کال کریں۔
•طلباء کو والدین/سرپرست کے ساتھ انٹرویو میں حاضر ہونا ضروری ہے ،پھر
واقفیت میں حصہ لیں۔ انٹرویو اسکول کے دن کے دوران داخلہ ٹیم کے ساتھ
منعقد کیا جاتا ہے ،جن میں پرنسپل ،رہنما قونصلر اور حاضری استاد شامل ہیں۔
•طلباء کو انٹرویو میں ان کی نقل و اشاعت اور ان کی حفاظتی ٹیکوں کے
ریکارڈز کی ایک نقل فراہم کرنے کا کہا جاتا ہے۔ انفرادی تعارف سیشن طلبا
کے لئے طے کی جائے گی جو ٹریمسٹر کے آغاز میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی
ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری،
مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے
بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں
ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔

جائزہ
نیویارک مشن سوسائٹی کے ساتھ شراکت میںHarlem Renaissance High ،
 ،Schoolجو روایتی ہائی اسکولوں میں کامیابی کے لئے رکاوٹوں کا سامنا کرنا
پڑا وہ طلباء کے لئے ایک خاص ترتیب ہے۔ ہماری پہلے نمبر پر توجہ ایک معاون،
استقبالی ماحول فراہم کرنا ہے ،جو ہمارے طلباء کو کامیابی سے ہائی اسکول سے
فارغ التحصیل ہونے اور دو یا چار سالہ کالجوں ،تجارتی اسکولوں یا فوجی خدمات
سمیت پوسٹ سیکنڈری کے مواقع پر منتقل ہونے میں مدد دے گا۔ یہ ماضی کے
اسکول ،ہم نے طلباء کے لئے ایک آرٹس کورس پیش کرنا شروع کر دیا ہے جو جو
کیریئرز یا مارکوس اسٹوڈیوز اور اسٹریٹ کارنر ریسورسز کے ساتھ کام کر رہے
ہیں بصری اور کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے مواقع میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم
اس آرٹ پروگرام کو آگے بڑھانے اور آرٹس کمیونٹی میں مواقع کے فوائد لینے کے
لئے آگے بڑھنے کے لئے مقابلہ کریں گے اور یہ واقعی ہارلیم رینائیسینس کی تصور
سےمماثل ہو۔ ہم انٹرنشپ کی تفویض AP ،انگلش اور کمیونٹی سروس پروگرام بھی
پیش کرتے ہیں۔ پروگراموں کی وسیع

 Harlem Renaissance High Schoolکے لئے  LTWپارٹنر نیویارک
شہر مشن سوسائٹی ہے۔
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Harvey Milk High School • DBN 02M586
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات

جائزہ

پتہ2-10 Astor Place, 3rd Floor :
Manhattan, NY 10003

) Harvey Milk High School (HMHSکا مشن ،ایک چھوٹے سے منتقلی کا
اسکول ہے ،یہ تمام نوجوانوں کے لئے محفوظ اکادمیاتی ماحول بنانے کے ذریعے
کامیاب ،آزاد سیکھنے والوں کی کمیونٹی قائم اور فروغ دینا ہے۔  HMHSگریڈ
 10-12میں طلبا کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جنہوں نے داخلے سے قبل کم از کم
ایک دوسرے ہائی اسکول میں کامیاب نہیں کی ہے اور وہ متبادل ،چھوٹے اسکول کے
ماحول میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اسکول تمام طلباء کو کالج اور کیریئر
کی تیاری کے لئے سخت اکادمیاتی اکیڈمی کے ساتھ فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے
جو کہ اہم سوچ کی مہارت اور طالب علم کے تعاون پر زور دیتا ہے۔  HMHSمیں یہ
نرسنگ اکادمیاتی ترتیب نہ صرف اکادمیاتی کامیابی کو چیلنجنگ اور فروغ دیتا ہے،
بلکہ یہ مختلف متنوع ،خود اعتمادی ،اعتماد مند کمیونٹی کو فروغ دیتا ہے۔

فون212-477-1555 :
فیکس212-674-8650 :
ای میلrtorres10@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/02/M586 :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ

سب وے 6 :سے  Astor Place; Rسے  8اسٹریٹ-نیویارک یونیورسٹی
th

بس M1, M8 :سے  Broadwayیا  Lafayette Avenueاور ;8th Street
 M103سے  Cooper Plaza; M6سے Astor Place

پروگرام :ہم آہنگی ،سروس سیکھنے مواقع ،تنوع پینلز ،ہمسایہ تعلیم ،مشورتی،
انٹرنشپس ،ٹیوٹرنگ PM ،اسکول ،ہفتہ سکول ،مالزمت کی تیاری ،کالج اور کیریئر
کونسلنگ ،College Now ،نیویارک کالج کالجوں اور  PLATOتک رسائی  -تیز
رفتار کے لئے آن الئن کالسز کریڈٹ جمع کرنا

اوپن ہاؤس کی معلومات :براہ کرم ہمارے والدین رابطہ کار Ms. Rocio Torres
سے  212-477-1555اختیار  1یا  646-265-5760سے مالقات کریں گے۔۔
درخواستین استقبالیہ کی جگہوں سے یا ہمارے پر حاصل کی جا سکتی ہے
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M586/ :
TopLinks/Application+Page.htm

شراکت داریاں :ہیٹریک-مارٹین انسٹی ٹیوٹ ،نیو یارک یونیورسٹی لبرٹی شراکت
داری ،تھیٹر ڈویلپمنٹ فنڈ ،تاریخ اور اپنا سامنا کرنا ،فائزر ،ہماری پیروی کریں،
 PENCILشراکت داریاں :پال ہسٹنگز قانونی فرم ،ڈے ول کو شامل کریں

اندراج

زبان کی کالسیں :ہسپانوی

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے طلباء کے لئے کھال ہے ،جو اپنے موجودہ
اسکولوں سے منتقل کرنا چاہتے ہیں؛ داخلہ ایک ضمنی/انٹرویو کے عمل کی بنیاد پر ہے۔

غیر نصابی سرگرمیاں :طالب علم کونسل ،ٹیوٹرنگ PM ،اسکول ،ہفتہ کا اسکول،
رقص ،آرٹ ،ہیٹریک-مارٹن انسٹی ٹیوٹ پروگرام

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ گریڈ
کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد74 :

 PSALمتبادل لیگ کھیل:

داخلوں کی معلومات

کارکردگی

• Harvey Milk High Schoolمیں ایک رولنگ داخلہ کی پالیسی ہے ،اس
معاملے میں مقدمہ کی بنیاد پر طلباء کو بھرپور طور پر تسلیم کرتے ہیں۔

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹhttp://schools.nyc.gov/OA/ :
_SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016
HST_M586.pdf
نصاب :ماہر
ہدایت :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
بلند توقعات :خوب پختہ
استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ
 62%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

•انٹیک کے عمل کارکنوں سے متعدد تشخیص اور انٹرویو لینے کے خواہاں ہیں۔
•اسکول میں قبول کردہ طلباء کو انٹیک کا عمل مکمل کرنے پر مطلع کیا جائے گا۔
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High School for Excellence and Innovation • DBN 06M423
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات

جائزہ

پتہ650 Academy Street :
Manhattan NY 10034

 High School for Excellence and Innovationمیں ،ہم اپنے طلباء کو
فراوانی سے مواقع فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ ہائی سکول کے تجربے کے دوران طلباء
کی آواز اور انتخاب کا تجربہ کریں۔ اپنے سکول کی برادری کے رکن کے طور بھرپور
شرکت کرنے کی طلباء کی استعداد بناتے ہوئے ،ہم تبدیلی کے نمائندے بننے میں ان کی
مدد کرتے ہیں جو اپنے گھروں ،عالقوں اور دنیا کو مثبت طریقے سے متاثر کرتے ہیں۔
ہمارا ماننا ہے کہ سابقہ مشکالت سے قطع نظر ،ہر طالب علم ہائی سکول کا ایک ڈپلومہ
حاصل کر سکتا ہے اور اپنے  21ویں صدی کے پیشے کے راستوں پر چلنے کے لیے
ٰ
اعل ٰی ثانوی تربیت یاکالج میں تبدیلی کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔

فون2125691022 :
فیکس2125691190 :
ای میلhs.excellenceinnovation@gmail.com :
ویب سائٹwww.schools.nyc.gov/SchoolPortals/06/M423 :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ

سب وے 1 :سے  Dyckman St; Aسے Dyckman St200 St

پروگرام ،iLearnNYC :ہفتہ اکیڈمی اور  PMاسکول ،فلم پروڈکشن ،بینڈ ،آرٹ،
انٹرامیورل سپورٹس ،مارشل آرٹس ،والدین  GEDکالسز ،نئی زبان کے طور پر
انگریزی ،عبوری دولسانی تعلیم

th

بسBx12, Bx12-SBS, Bx20, Bx7, BxM1, M100, M3, M4 :
ہاوس کی معلومات :براہ کرم والدین کے دورے کی تاریخوں کے لئے یا متوقع
اوپن ٔ
طالب علم کے دورے کی شیڈول بندی کے لئے اسکول سے رابطہ کریں۔

زبان کی کالسیں :ہسپانوی
غیر نصابی سرگرمیاں :آرٹس اور ثقافتی دورے ،کمیونٹی بیسڈ سروس پروجیکٹس،
ویلیو پروگرام ،ریاضی ٹیم NYS ،ریجنٹس کی تیاری ،پیر ٹیوٹرنگ ،ہفتہ اکیڈمی،
اسکول ٹور گائیڈز ،سائنس محققین ،طالب علم کونسل ،طالب علم ہمدردی ٹیم ،طالب
علم امیدواروں ،طالب علم لیڈ ہال جمعرات ،راک موسیقی بینڈ

اندراج
اہلیت :صرف پہلی بار ہائی اسکول میں داخل ہو رہے  15تا  16سال کی عمر کے
 New York Cityکے مکینوں کے لیے کھلے ہیں۔ طلباء کے پاس ایلیمنٹری اور/یا
مڈل اسکول میں دو بار پیچھے رکھے جانے کا ریکارڈ ہونا الزمی ہے۔
طلباء کی ُکل تعداد221 :

اسکول سپورٹس بوائز :بیس بال اور باسکٹ بال؛ لڑکیاں :باسکٹ بال ،سافٹ بال،
بیرون خانہ ٹریک؛ طلباء بمقابلہ اساتذہ کھیلیں
والی بال کلب؛ مخلوط:
ِ

کارکردگی

داخلوں کی معلومات

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹhttp://schools.nyc.gov/OA/ :
_SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016
HST_M423.pdf
نصاب :ماہر
ہدایت :ترقی پذیر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ترقی پذیر
بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :ترقی پذیر
 52%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

ت عام اور انفرادی ان ٹیک مالقات میں حاضر ہوں۔
•طلباء پر الزم ہے کہ ایک دعو ِ

67

Humanities Preparatory Academy • DBN 02M605
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات

جائزہ

پتہ351 West 18th Street :
Manhattan, NY 10011

ہم انفرادی تعلیم کے ساتھ طلباء کی ایک رنگا رنگ جماعت پیش کرتے ہیں جو کا
زور شرکتی جمہوریت ،استفسار پر مبنی تعلیم ،کارکردگی پر مبنی امتحان اور سماجی
خدمت پر ہے۔ ہمارے مشن اور تنوع کے ساتھ عہد بستگی کے جزو کے طور پر ،ہم
تبادلے والے طلباء کو قبول کرتے ہیں جو ایک متبادل ،زیادہ انفرادی تعلیمی ماحول
کے متالشی ہیں۔

کیمپسHigh School for Humanities Educational Campus :
فون212-929-4433 :
فیکس212-929-4445 :

پروگرام :سائنس اور سوسائٹی ،تشدد اور امن سمیت متعدد موضوعات کے ساتھ
جدید کورس ،ریاضی کی تاریخ؛ شاعری کافی ہائوس؛ کالج کے کورسز ،کالج کے
ورکشاپوں SAT ،پریپ کورسز ،کمیونٹی کی کارروائیوں کی بین االقوامی خدمات،
نیویارک کی کارکردگی کے معیار کنسورشیمم کے خصوصی پہلوؤں ،نیویارک سٹی
لکھائی پروجیکٹ ،مونٹلایر ،نیو اورلینز سمیت شہروں پر دلچسپی کی بنیاد پر/سماجی
کارروائی کا دورہ (کٹینہ کے بعد) ،واشنگٹن ،ڈی سی

ای میلHilda@humanitiesprep.org :
ویب سائٹhttp://www.humanitiesprep.org :
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M605
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ

سب وے 1 :سے  18 Street; 2, 3, A, C, Eسے  14اسٹریٹ؛  Lسے
8 Avenue
th

th

th

شراکت داریاں :نیویارک آؤٹ ورڈ باؤنڈ ،ہم جنس پرست عورتیں ،ہم جنس پرست
مرد ،ہم جنس پرست اور ٹرانسجینڈر ( )LGBTکمیونٹی سینٹر (“سینٹر”) ،نیویارک
کی تحریری پروجیکٹ ،لینج فائونڈیشن ،ہڈسن دریا کمیونٹی سیلنگ ،ہیلتھ کورورس،
پہاڑ سنی میڈیکل سینٹر ،باروچ کالج ،یوجین لینگ کالج آف نیو لبرل آرٹس ،ہنٹر کالج،
نیو یارک یونیورسٹی ،سینٹر فار آرٹس ایجوکیشن ،کلنری پرفارمنگ آرٹس سینٹر،
نیووریکن شاعروں کا کیفے PEN ،امریکی سینٹر ،الزمی اسکولوں کے اتحاد ،نیو
یارک کی کارکردگی معیار کنسورشیم ،ایکشن سینٹر ٹو اینڈ ورلڈ ہنگر ،گوگل
(پہال روبوٹکس پروگرام) D.E. ،شاء

بس M5, M7 :سے  18th Street; M14A, M14Dسے 8th Avenue
ت عام خزاں میں منعقد ہوں گی۔ مزید معلومات
ہاوس کی معلومات :ہماری دعو ِ
اوپن ٔ
کے لیے برا ِہ کرم سکول کو کال کریں۔

اندراج
داخلوں کی ترجیحات :مینہٹن کے طلباء یا رہائشیوں کیلئے ترجیح؛ پھر نیو یارک شہر
کے باشندے۔

غیر نصابی سرگرمیاں :انصاف کمیٹی ،طالب علم مفاہمت ،اسٹاف کے لئے بحالی
انصاف کے ماڈل ،گرلز کے معاون گروپ ،اجنبی مینجمنٹ گروپ ،اہم دوست
گروہوں ،انکوائری گروپوں ،تقسیم/جمہوری لیڈر ،اتفاق رائے کی بنیاد پر فیصلہ ساز،
بصری اور کارکردگی کا مظاہرہ فن سوسائٹی ،موسیقی کلب :طلباء حکومت ،طالب
علم سرگرمیوں کی کمیٹی ،نیویارک میں آؤٹ لک باؤنڈ ایڈورٹائزنگ ،سیلنگ ،پریپ
کورپس ،روبوٹکس ،شیکسپیئر سوسائٹی ،ہمانی ٹیوب ،ہیلتھ وے“ ،آئرن شیف ”،آرٹس
اور دستکاری ،موسیقی گروپ/بینڈ

متوقع درجہ کی وضع9 - 12 :
طلباء کی ُکل تعداد225 :

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M605.pdf
نصاب :خوب پختہ
ہدایت :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
بلند توقعات :خوب پختہ
استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ
 9%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

 PSALمتبادل لیگ کھیل :بوائز بیس بال ،باسکٹ بال اور  JVباسکٹ بال ،بولنگ،
ہینڈبال ،فٹ بال ،ساسر ،گرلز باسکٹ بال ،ہینڈبال ،فٹ بال ،سافٹ بال ،ٹینس ،والی بال؛
ٹیم کے بولنگ ،ٹینس ،ٹیبل ٹینس (پنگ پونگ)

داخلوں کی معلومات
•مزید معلومات کے لیے برا ِہ مہربانی اسکول سے رابطہ کریں۔
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Independence High School • DBN 02M544
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات

جائزہ

پتہ850 10 Avenue :
Manhattan, NY 10019

ٰ Independence High School
اعلی اکادمیاتی معیار کے ساتھ ایک چھوٹا
سا ،دیکھ بھال والے ماحول میں تدریس کرتا اور سیکھتا ہے۔ ہمارے اسکول نوجوان
بالغوں کی مدد کے لئے وقف ہیں کیونکہ وہ صحت مند اور زیادہ کامیاب انتخاب
کرتے ہیں۔ ہم فن اور ٹیکنالوجی سے بھرپور سخت محنتی کامن کور سے آہنگ
نصاب پیش کرتے ہیں۔ بہتر رہنمائی کی خدمات کے ذریعے ،ایک مشیر اور طالب
علم  Cambaایڈوکیٹس ہر طالب علم اور خاندان کے ساتھ کام کرتا ہے جو اکادمیاتی
اہداف حاصل کرتا ہے اور پوسٹ سیکنڈری منصوبہ کی منظوری دیتا ہے۔ سینئر
انٹرنشپس طلباء کو پوسٹ سیکنڈری کے مواقع کے لئے تیار کرتی ہیں۔

th

فون212-262-8067 :
فیکس212-262-8110 :
ای میلRSmolki@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/02/M544 :
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ

سب وے 1, 2, 3, A, B, C, D :سے ;59 Street-Columbus Circle
 N, Q, Rسے 57 Street

پروگرام :کالج مشاورت ،بحال  ،Camba ،360کام کرنے کے لئے سیکھناPM ،
اسکول (ضمیمہ انسداد سپورٹ) ،ایوننگ اسکول ،کیمپس پر تعلیم کے ذریعہ نوجوان
خاندان کے لئے رہنا ،اوئیسے آن الئن تدریس  CUNY LINCT، APکورسز ،دماغی
صحت کے وسائل

th

th

بس M11 :سے  57th Street; M31, M57سے 9th Avenue
ہاوس کی معلومات :اوپن ہاؤس کی تاریخوں یا دورہ کو شیڈول کرنے کے لئے
اوپن ٔ
براہ مہربانی اسکول سے رابطہ کریں۔

شراکت داریاںCAMBA :

اندراج

زبان کی کالسیں :ہسپانوی اور الطینی

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے طلباء کے لئے کھال ہے جن کی ،کم سے کم
 8کریڈٹس کے ساتھ ،عمر  16سال ہے۔

غیر نصابی سرگرمیاں :سینئر انٹرنشپس ،طالب علم معامالت کے رابطہ کار (،)COSA
بک کلب ،ریکارڈنگ اسٹوڈیو کی طرف سے منظم کردہ طالب علم سرگرمیاں

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد338 :

داخلوں کی معلومات
• Independence High Schoolمیں ایک رولنگ داخلہ کی پالیسی ہے،
جو سال بھر طلباء کو قبول کرتا ہے جن کی عمر  -21 16سال ہے اور کم از
کم  8کریڈٹس ہیں ،اور  1ریجنٹس امتحان پاس کیا ہوا ہے ،اور کم از کم ایک
سال کے لئے ایک ہائی اسکول میں شرکت کی ہے۔

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M544.pdf
نصاب :ماہر
ہدایت :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
بلند توقعات :خوب پختہ
استاد سے اشتراک عمل :ماہر
 68%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

•میجر انٹیک :جاری؛ ٹریمیسٹرز ستمبر ،دسمبر اور مارچ میں شروع ہو جاتے ہیں۔
•درخواست دینے کے لئے :ایک ہاؤس اور ایک واقفیت کے لئے ایک اپ ڈیٹ
قائم کرنے کے لئے انٹیک آفس کو فون کریں۔
•طالب علم والدین/سرپرست کو ہمراہ الئے گا اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنی
ٹرانسکرپٹ ،حاضری کا ریکارڈ ،حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ فراہم کریں۔
•طلباء جنہیں اسکول میں قبول کیا جاتا ہے ،انہیں اوپن ہاؤس یا فون کال پر مطلع
کیا جاتا ہے۔ ہم ان طلباء پر غور کریں گے جو انٹرویو کے عمل کے ذریعہ
انفرادی بنیادوں پر ان معیارات پر پورا نہیں اترتے ہیں۔

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔
 LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری ،مہارتوں
کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے بعد فائدہ مند
مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی
پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
 Independence High Schoolکے لئے  LTWشراکت دار  CAMBAہے۔
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Innovation Diploma Plus High School • DBN 03M404
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات

جائزہ

پتہ145 West 84th Street :
New York, NY 10024

کیتھولک چیریٹیز االئنزا ڈویژن کے ساتھ شراکت داری میںInnovation ،
 Diploma Plus High Schoolنے ایسے طلباء کو فراہم کیا ہے جو روایتی ہائی
اسکول کی ترتیب میں سماجی اور اکادمیاتی کامیابی کے لئے محدود مواقع رکھتے
ہیں ،جو اسکول کا تجربہ ہے جو ان کی زندگی کے تجربات کی قدر کرتا ہے ،خود
اعتمادی کا احساس بناتا ہے۔ فخر ،اور کالج اور/یا ایک پیشہ ور کیریئر میں منتقلی
کے لئے انہیں تیار کرتا ہے۔ انوویشن ایک طالب علم کو کالج کی تیاری کا تجربہ فراہم
کرنے کے لئے مصروف عملہے جو ان کی اپنی پوسٹ سیکنڈری جستجو میں معاونت
کرے گا۔ ہمارے اسکول کا مقصد ہر فارغ التحصیل کے لئے ایک مستند سیکھنے واال
ہے اور تجزیاتی اور سماجی مہارتوں کو حاصل کرنے کے لئے ہے جو ہماری کبھی
تبدیل کرنے والے دنیا میں ہونے کی ضرورت ہے۔

کیمپسLouis D. Brandeis Educational Campus :
فون212-724-2039 :
فیکس212-724-2765 :
ای میلjaimee.fischer@innovationdp.org :
ویب سائٹhttp://www.innovationdp.org :
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ
سب وے 1, B, C :سے 86 Street
th

پروگرام :کام کرنے کے لئے سیکھنا( College Now ،سائٹ پر) AP ،کالسزPM ،
اسکول ،مشاورتی ،پروجیکٹ کی بنیاد پر سیکھنا ،ملٹی میڈیا اور بصری فنون ،مخلوط
سیکھنا ،تھیٹر فنون

بس M7, M10, M11, M104 :سے  84th Street; M86سے Columbus
Avenue
معلوماتی نشستیں :براہ مہربانی اسکول کی جانچ پڑتال کریں

شراکت داریاں :کیتھولک چیریٹیز االئنزا ڈویژن ،BMCC ،(College Now) ،تعلیمی
ویڈیو سینٹر  ،(EVC)، PROSEنیو ویژنز

ویب سائٹ :معلومات کے سیشن کے لئے سائن اپ کرنے کے لئے۔ اضافی طور پر،
براہ کرم اگلے معلومات کے اجالس کے بارے میں پوچھ گچھ کریں۔

زبان کی کالسیں :ہسپانوی

اندراج

غیر نصابی سرگرمیاں :کیریئر دریافت ،ادا کردہ انٹرنشپس ،طالب علم حکومت ،ٹیوٹرنگ،
ریجنٹس اور  SATکی تیاری ،کالج کے دورے ،راتوں رات نوجوان ترقیاتی دورے،
باسکٹ بال ٹورنامنٹ

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال اور زائد عمر کے رہائشیوں کے
لئے کھال ہے۔
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد174 :

کلبز :طالب علم حکومت ،پروجیکٹ  .G.R.E.E.Nمرد مشاورت پروجیکٹ ،پروجیکٹ
( .R.E.Dجوان خواتین کا گروپ) ،شطرنج اور کارڈ پلے کلب ،سپوکن ورڈ کلب ،تھیٹر کلب

داخلوں کی معلومات

کارکردگی

• Innovation Diploma Plus High Schoolمیں ایک بھرپور داخلہ
پالیسی ہے جس میں پورے طلباء کو تسلیم کرنا ہے جو کم از کم  10کریڈٹس،
ایک ریجنٹس امتحان کے ساتھ  16سال سے زیادہ عمر کے ہیں اور اس سے
زیادہ کم از کم ایک سال کے لئے ایک ہائی اسکول میں شرکت کی ،اور واپس
کرنے کے لئے مصروف عمل ہیں۔ ایک مکمل وقت ہائی اسکول.

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M404.pdf
نصاب :ماہر
ہدایت :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
بلند توقعات :خوب پختہ
استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ
 68%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

•درخواست دینے کے لئے :مالحظہ کریں  www.innovationdp.orgیا
والدین/سرپرست کے ساتھ اسکول کے بارے میں مزید جاننے کے لئے ایک
انفارمیٹن سیشن کے لئے سائن اپ کرنے کے لئے یا  212-362-5830پر کال
کریں۔ اگر دلچسپی ہے تو ،ایک انٹیک انٹرویو کا تعین کیا جائے گا۔
•طلباء کو اپنے حالیہ مستقل ریکارڈ (ترجیحا ً) یا ٹرانسکرپٹ ،طالب علم کی
تشخیص کی رپورٹ ( ATSپر  )RESIسب سے حالیہ رپورٹ کارڈ ،حاضری
کی رپورٹ ( ATSپر  ،)RISAاور ( IEPاگر قابل اطالق) النی چاہئے۔

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی
ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری،
مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے
بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں
ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
 Innovation Diploma Plus High Schoolکے لئے  LTWپارٹنر
کیتھولک چیریٹیز االئنزا ڈویژن ہے۔
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The James Baldwin School • DBN 02M313
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات

جائزہ

پتہ351 West 18th Street :
Manhattan, NY 10011

ہم ایک متفرق طالب علم باڈی کے لئے ایک ذاتی ،بین االقوامی تعلیم پیش کرتے ہیں۔
ہم بنیادی اقدار ،شراکت دار جمہوریت ،انکوائری کی بنیاد پر سیکھنے ،کارکردگی کی
بنیاد پر تشخیص ،اور کمیونٹی سروس پر زور دیتے ہیں۔ ہمارے مشن اور تنوع کے
ساتھ عہد بستگی کے جزو کے طور پر ،ہم تبادلے والے طلباء کو قبول کرتے ہیں جو
ایک متبادل ،زیادہ انفرادی اکادمیاتی ماحول کے متالشی ہیں۔ نیویارک کی کارکردگی
کے معیار کے کنسورشیمیم کے ایک حصے کے طور پر ،ہمارے پاس  ELAریجنٹس
امتحان کے عالوہ تمام ریاستی ریجنٹس امتحانوں سے چھوٹ موجود ہے۔ The James
 Baldwin School، NYCآؤٹ آؤٹ باؤنڈ اسکول اور  ELتعلیم کے ساتھ شراکت دار
ہے ،جن کے اسکول ڈیزائن کے اصول ہمارے اکادمیاتی پروگرام اور معاشرتی اقدار
کو شکل اور معاونت دیتے ہیں۔ تمام نئے طلبا ایک آؤٹ ورڈ باؤنڈ کیمپنگ سفر پر چلتے
ہیں جو اعتماد اور کمیونٹی کی تعمیر کرتا ہے۔ ہر طالب علم کی مدد کے لئے ایک مشیر
اور ایک مشاورتی گروپ ہے جس کریو کہا جاتا ہے۔ وہاں آوارہ ٹاؤن میٹنگ اور ہمارے
شیڈول میں طویل عرصے سے گہرائی سیکھنے کی اجازت دینے کے لئے کالسیں ہیں۔
ہمارے کالج کے پروگرام نیویارک شہر کالجوں ،دوروں ،اور مالی امداد اور درخواستیں
کے ساتھ مدد میں کالس شامل ہیں۔ ہمارے بنیادی اقدار انسانیت ،عقل ،تنوع ،حقیقت اور
امن ،انصاف اور جمہوریت کے عزم کے لئے احترام ہیں۔

کیمپسBayard Rustin Educational Campus :
فون212-627-2812 :
فیکس212-627-9803 :
ای میلadmissions@baldwinnyc.org :
ویب سائٹhttp://www.thejamesbaldwinschool.org :
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M313
قابل رسائی ہونا :قابل رسائی
مقام کا ِ
سب وے 1 :سے  18 Street; 2, 3, A, C, Eسے  14اسٹریٹ؛  Lسے
8 Avenue
th

th

th

بس M5, M7 :سے  18th Street; M14A, M14Dسے 8th Avenue
ہاوس کی معلومات :اوپن ہاؤس کی معلومات کے بارے میں اور James
اوپن ٔ
 Baldwin Schoolمیں درخواست دینے کے بارے میں جاننے کے لئے ،براہ
کرم  ،212-627-2812ای میل پر ہمارے داخلے رابطہ کار سے رابطہ کریں۔
 admissions@baldwinnyc.orgیا تشریف الئیں
.http://www.thejamesbaldwinschool.org

شراکت داریاں NYC :آؤٹ ورڈ باؤنڈ اسکول اور  ELتعلیم ،الزمی یوگا سینٹر،
 LGBTکمیونٹی سینٹر ،یوڈین گائلڈ ،نیو یارک کی کارکردگی معیار کنسورشیم ،پہاڑ
سنی صحت کلینک (سائٹ پر) NYUs ،کی اکادمیاتی اہلیت پروگرام کے معیار کے
طلباء میں نوجوان شمولیت اختیار کرنے کی خدمات کالج۔

اندراج
داخلوں کی ترجیحات 15 :سالہ اور بڑے نیو یارک کے رہائشیوں کی نسبت 15 ،سال
اور زیادہ عمر کے مینہٹن کے رہائشیوں کے لئے ترجیح۔ طلباء نے الزما ً ایک اور
ہائی اسکول میں کم از کم ایک سال کے لئے شرکت کی ہو۔

زبان کی کالسیںASL :
غیر نصابی سرگرمیاں :فیئرنیس کمیٹی ،ساتھی ثالثی PBAT ،ٹیوٹورنگSAT ،
پریپ ،ویژول آرٹ ،موسیقی پروڈکشن ،انٹرنشپس

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد267 :

کلبز :موک ٹرائل ٹیم ،ساتھی ثالثی ،سینیئر سرگرمی کمیٹی ،کافی ہائوس آرٹسٹالؤنج،
کمیونٹی ایکشن پروجیکٹ (بفیلو میں انسانیات کام-ہفتہ کے لئے جائے پیدائش) ،وزن
کی تربیت ،ہڈسن دریا کمیونٹی سیلنگ

کارکردگی

 PSALمتبادل لیگ کھیل :بوائز بیس بال ،باسکٹ بال اور  JVباسکٹ بال ،بولنگ،
ہینڈبال ،ساسر ،والی بال؛ گرلز باسکٹ بال ،ہینڈبال ،ساسر ،سافٹ بال ،ٹینس ،والی بال
اور  JVوال بال

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M313.pdf
نصاب :ماہر
ہدایت :ترقی پذیر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ترقی پذیر
بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :ماہر
 48%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

داخلوں کی معلومات
•درخواست کا جائزہ لینے اور ایک انٹرویو پر طلباء کو داخل کیا جاتا ہے۔ ہم دلچسپی
رکھنے والے طلباء اور خاندانوں کو ہمارے بارے میں مزید جاننے کے لئے اپنے
اوپن ہائوسز میں سے ایک میں شرکت کے لئے حوصلہ افزائی دیتے ہیں.
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The Judith S. Kaye High School • DBN 02M310
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات

جائزہ

پتہ321 East 96th Street :
Manhattan, NY 10128

) The Judith S. Kaye High School (JSKطلباء کو دوبارہ مشغول کرے گا جو
ہائی اسکول فارغ التحصیل ہونے کے ٹریک پر نہیں ہیں۔ خدمات کی کثرت سے استفادہ
کرتے ہوئے JSK ،ہر طالب علم کو ڈپلومہ ،کیریئر اور تکنیکی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے
اور کالج ،کیریئر اور فارغ التحصیل منصوبہ تیار کرنے کے لئے اپنی مرضی کے
مطابق سطح کی مدد ہوگی۔ تمام طلباء کو مطالعہ کے سلسلے میں حصہ لیں گے ،جس
میں باہمی مہارت کی ترقی شامل ہو گی ،جو اپنی ضروریات کو بہتر بناتی ہے تاکہ
 21ویں صدی کالج اور کیریئر دنیا کے مطالبہ میں کامیاب ہو سکیں۔  JSKارادے کی
بنیاد پر آزاد ،سوچنے والوں کے خیال رکھنے والوں کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اچھے
کام کرنے کی کوشش کریں۔ اس اسکول کا نام  Judith S. Kayeکے نام سے جانا گیا
ہے ،جو نیو یارک اسٹیٹ کے چیف جسٹس کے طور پر خدمت کرنے کی پہلی خاتون
ہے جو اسکول میں اور عدالت کے باہر طلباء کو رکھنے کا ایک چیمپئن تھی۔

فون718-935-5508 :
ای میلabrown192@schools.nyc.gov :
قابل رسائی ہونا :قابل رسائی
مقام کا ِ
سب وے 6 :سے  96 Street, Qسے 96 Street
th

th

بس ,M96, M15 :سے 96th Street; BXM1, M98, M101, M102,
 M103سے  East 95th Streetاور Lexington
اوپن ہاؤس کی معلومات :متوقع طلباء ہمیں ( -935-3406 )718پر ایک انٹرویو
شیڈول کرنے کے لئے کال کر سکتے ہیں۔ موسم خزاں کے سمسٹر کے لئے اندراج مئی
 2017میں شروع ہوتا ہے اور موسم گرما میں اور ستمبر کے آغاز میں جاری ہے۔

پروگرام :تمام طلباء  JSKوقت اپنے وقت میں ایک یا زیادہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے
کے لئے کیریئر اور تکنیکی تعلیم میں حصہ لیں گے۔  17کیریئر اور تکنیکی
اختیارات بھی شامل ہوں گے :تعمیراتی بحالی ،بجلی کی تنصیب ،کارپینٹری ،پلمبنگ،
شمسی توانائی کی تنصیب ،ویلڈنگ ،سرٹیفائیڈ نرس اسسٹنٹ ،آفس کی مہارتیں،
میڈیکل بلنگ اور کوڈنگ ،ویژن ٹیکنالوجی ،سسکو نیٹ ورکنگ ،گرافک ڈیزائن،
 A+/ITلوزامات ،ویب ڈیزائن اور سوشل میڈیا ،آٹوموٹو ٹیکنیشن ،کلنری آرٹس،
نیچرل ہیئر سٹائلنگ

اندراج
داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال یا زائد عمر کے رہائشیوں کے لئے
کھال ہے۔
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات یا گریڈ لیول پر مبنی ہے۔
طلباء کی ُکل تعداد91 :

شراکت داریاں :ڈسٹرکٹ  ،79باہر رہنے کے باہر ( ،)GOSOلینکس ہل پڑوسی ہاؤس،
آئی لینڈ اکیڈمی کے دوست ،لنکن مرکز ،اور یہودی میوزیم( CAMBA ،کام کرنے کے
لئے سیکھنا)

کارکردگی
ابھی تک دستیاب نہیں ہے۔

زبان کی کالسیں :ہسپانوی ،فرانسیسی
غیر نصابی سرگرمیاں JSK :اسکولوں کے کھیلوں کے مواقع اور کلبوں کے بعد اضافی
نصاب سرگرمی بھی ہوگی۔

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی
ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری،
مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے
بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں
ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔

داخلوں کی معلومات
•طلباء کی عمر  16سال یا اس سے زیادہ ہو۔

 Judith S. Kaye High Schoolکے لئے  LTWشراکت دار  CAMBAہے۔
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Liberty High School Academy for Newcomers • DBN 02M550
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات
پتہ250 West 18th Street :
New York, NY

پروگرام Liberty High School :ابتدائی طور پر نیو یارک اسٹیٹ ہائی اسکول
ڈپلومہ کے ساتھ دفارغ التحصیل ہونے والے مبدیوں کے لئے صرف  ESLپروگرام
کے ساتھ منفرد ہے۔

فیکس212-727-1369 :

شراکت داریاں :کچن ،ایک مقامی تھیٹر آرٹس کمپنی ،نیویارک شہر امیگریشن اتحاد،
ایکشن  ،NYCدی برج فار ڈانس ،TADA ،ورثہ ہیلتھ کیئر ،لٹل فالور یوگا ،علی
ثقافتی آرٹس اور مشاورت پروگرام کے ساتھ نئے آنیوالے شراکت داروں کے لئے
Liberty High School Academy۔

فون212-691-0934 :
ای میلrhuegel@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M550/ :
http://libertyhsnyc.com/

زبان کی کالسیں :ہسپانوی

قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :جزوی طور پر ِ
سب وے 1 :سے  18 Street, 2, 3, F, Mسے 14 Street, A, C, E,
 Lسے  14 Streetسے 8 Avenue
th

th

 :AP4ALL APہسپانوی زبان اور ثقافت AP ،انگریزی زبان اور ساخت AP ،امریکی
تاریخ

th

th

بسM1, M11, M14A, M14D, M20, M23, M5, M7 :

عنوان  IIIسمر پروگرام

ہاوس کی معلومات :مزیدمعلومات کے لیے برا ِہ کرم رابطہ کار برائے والدین کو
اوپن ٔ
کال کریں۔  (212) 691-0934ایکسٹینشن 1120

غیر نصابی سرگرمیاں :افریقی ڈرمنگ ،پنگ پانگ ،تھیٹر آرٹس ،بیل اسکول اخبار،
قومی اعزاز سوسائٹی باب

اندراج

کلبز :آرٹ کلب ،روبوٹکس کلب ،طالب علم گورنمنٹ کلب ،صحافت کلب ،اور یوگا کلب

داخلوں کی ترجیحات :نئے تارکین وطنوں کو کھولیں اور طلباء کو اب تک انگریزی
حصول کی ضرورت ہوتی ہے۔

 PSALمتبادل لیگ کھیل :بوائز باسکٹ بال ،گرلز والی بال ،اور بوائز سوسر

داخلوں کی معلومات

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد430 :

•نئے آنے والوں کے لئے  Libery High School Academyایک طویل
عرصے تک رولنگ داخلہ کی پالیسی رکھتا ہے ،جس میں پورے طلباء کو تسلیم
کیا جاتا ہے جو  9ویں گریڈ میں داخل ہونے کے لئے  14.5سال کی عمر کی
کم از کم عمر ہیں۔ طلباء کو  1ریجنٹس منظور کرنے کی ضرورت ہے اور اگر
نیویارک ڈیویل سکول کے اسکول اور 9ویں یا 10ویں گریڈ میں منتقل ہو جائے
تو کم از کم  8-10کریڈٹ پاس کیے جاتے ہیں یا  2ریجینٹس منظور کئے جاتے
ہیں اور اگر کم از کم  10-15کریڈٹ کسی  NYC DOEاسکول سے منتقل
ہوجائیں تو  11واں یا  12واں گریڈ۔
•طلباء الزما ً انگریزی زبان سیکھنے والے ہوں ،ملک میں نئی آمد ہو ،یا حالیہ آمد
ہو ( 1-2سال)۔

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M550.pdf
نصاب :ماہر
ہدایت :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
بلند توقعات :خوب پختہ
استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ
 51%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

•میجر انٹیک :داخلہ سارا سال  9-12بجے کے درمیان ہوتا ہے۔
•درخواست دینے کے لئے :ایک انٹرویو کے لئے والدین/سرپرست کے ساتھ پیر-
جمعہ صبح کے وقت تشریف الئیں۔ طلباء ایک مالقات کرنے کے لئے والدین
رابطہ کار یا رہنمائی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔
•طلباء سے کہا جاتا ہے کہ والدین/سرپرست النے کے لئے ،اور ان کی حفاظتی
ٹیکوں کا ریکارڈ ،پتہ ،شناخت اور تمام غیر ملکی ٹرانسکرپٹس کا ثبوت فراہم کریں۔

جائزہ

•اسکول میں قبول کردہ طلباء کو ان کے انٹرویو کے اسی دن مطلع کیا جائے گا۔
منظوری کے وقت طلباء کو ایک تشخیصی ٹیسٹ دیا جائے گا۔

 Liberty High School Academy for Newcomersنیو یارک شہر میں
مغرب  18اسٹریٹ پر واقع ایک چھوٹا سا اسکول ہے ،جس سے گریڈ  9سے  12تک
نئے تارکین وطن کے طلباء کی خدمت کی جاتی ہے ،یا وہ طالب علم جنہیں اب بھی
انگریزی حصول کی ضرورت ہوتی ہیں۔ ہم مختلف ثقافتی اور اکادمیاتی پس منظر کے
طلباء کو تعلیم دینے کے لئے وقف ہیں ،کیونکہ وہ امریکی اکادمیاتی نظام میں منتقلی
کرتے ہیں۔ ہم طلباء کے لئے ایک چھوٹا سا محفوظ ماحول فراہم کرتے ہیں جو طلباء
کی تنوع کا جشن منانے کے دوران انگریزی کو اضافی زبان کے طور پر حاصل
کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔
ہمیں طلباء کو ٰ
اعلی معیار کی ہدایات فراہم کرنے پر یقین رکھتے ہیں تاکہ طلباء کو
کالج اور کیریئر کے لئے تیار اس
کے ساتھ ساتھ عالمی معاشرے میں ذمہ دار شراکت دار بنایا جا سکے۔ ہم طلباء اور
خاندانوں کو اسکول کی کالسز ،ٹیوٹرنگ ،سرگرمیوں ،اور کیریئر ،اکادمیاتی اور
ذاتی مشورے کے بعد فراہم کرنے کے لئے ہر ایک کو اپنی صالحیت تک پہنچنے
کے لئے مشغول کرتے ہیں۔
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Lower East Side Preparatory High School • DBN 01M515
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات

جائزہ

پتہ145 Stanton Street :
Manhattan, NY 10002

) ،Lower East Side Preparatory High School (LESPکی امریکی نیوز
اینڈ ورلڈ رپورٹ کے ذریعہ سب سے اوپر  100ہائی اسکولوں میں درجہ بندی کی گئی
ہے ،جو ایک مشق اکادمیاتی پروگرام فراہم کرتا ہے جو ہائی اسکول ریجنٹس یا ٰ
اعلی
درجے کی ریجینٹس ڈپلومہ کی جانب لے جاتا ہے۔ ہمارے نصاب میں مختلف طلباء کی
آبادی کی ضروریات کا اشارہ ،امداد اور افزودگی فراہم کرنا۔ ہمارے پاس مضبوط ،ESL
بلنگلنگ چینی اور ہسپانوی پروگرام ہیں جو طلباء کو ٰ
اعلی تعلیم اور روزگار کے حصول
کے لئے تیار کرتا ہے۔  LESPروبوٹکس ،سائنس اور ریاضی کو یکجا کرنے والے
جنگ-آزمائشی پروگرام پیش کرتا ہے۔ ہمارے پاس آئی پیڈس ،وائرلیس کمپیوٹر لیبز اور
ایک جدید آرٹ سائنس لیب کے ساتھ ایک شاندار الئبریری میڈیا مرکز ہے۔ کیلکولی،
کیمسٹری ،سٹوڈیو آرٹ ،انگریزی ،چینی ،اور ہسپانوی میں  APکورسز پیش کرتے
ہیں۔  LESPکے پاس وسیع طور پر مابعد اسکول پروگرام ،سماجی کام ،اور رہنمائی کی
معاونت ہے۔

فون212-505-6366 :
فیکس212-260-0813 :
ای میلranaya@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://www.lespnyc.com :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ

سب وے F, J, M, Z :سے Delancey Street-Essex Street

بس M9, M14A :سے  Rivingtonاور  Essex Streets; M15سے
 Rivingtonاور  Allen Streets; M21سے  Essexاور Houston
 Streets; B39سے  Essexاور Delancey Streets

پروگرام ،College Now :روبوٹکس ،عبوری دولسانی تعلیمESL، MOUSE ،
اسکواڈ سرٹیفیکیشن ،پیر ٹیوٹرنگ ،میکر بوٹ ( 3Dپرنٹنگ) ،اور توسیع دن کے
پروگراموں جو طالب علم کی ضروریات/مفادات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہمارے
موجودہ پیشکشوں میں شامل ہیں :دستاویزی فلمی فلم سازی ،میرین حیاتیات ،جینیات،
بیماریوں ،جسمانی تعلیم (یوگا ،پنگ پونگ ،جدید رقص) ،فن تعمیر اور داخلہ ڈیزائن،
فوٹوشاپ ،ادبی جریدہ ،چینی سوسائٹی ،ڈرامہ ،تقریر ،اور مطبخی فنون

ہاوس کی معلومات :براہ کرم ای میل کریں  ckung@schools.nyc.govیا
اوپن ٔ
اوپن ہائوس کی معلومات کے لئے کال کریں یا دورہ کا شیڈول بنائیں۔ روزانہ انٹرویو اور
انٹرویو ہر روز منعقد ہوتے ہیں ،دوپہر کے روز صبح  9:00بجے سے  1بجے دن۔

اندراج
داخلوں کی ترجیحات 16 :سالہ عمر کے طلباء کو کھولیں۔ مزید تفصیالت کے لئے
داخلہ کی معلومات دیکھیں۔

شراکت داریاں :نیویارک یونیورسٹی/College Now BMCC ،ہنٹر کالج ،ہینری
اسٹریٹ تصفیے ،الئنز کلب ،گرینڈ اسٹریٹ تصفیہ ،ایشیائی امریکی برائے مساوات،
چارلس بی وان ہیلتھ سینٹر ،رقص کالس روم ،پرفارمنگ آرٹس کے لئے لنکن سینٹر،
 ،iLearnNYCہیلتھ آرٹس انیشیٹیو (  ،)HAIگولڈ مین ساکس ،بیلے ہسپانیکو ،جادو باکس

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات کی بنیاد پر ہے ،نہ کہ
گریڈ لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد559 :

غیر نصابی سرگرمیاں :طلباء حکومت ،اعزاز سوسائٹی ،ساتھی ٹیوٹرنگ ،قیادت
پروگرام SAT ،تیاری ،ریجنٹس تیاری MOUSE ،اسکواڈ ،فن ،ڈرامہ ،ویڈیو پروڈکشن،
کورل موسیقی ،جدید رقص ،ہپ ہاپ رقص ،بال روم رقص ،چینی ثقافت کلب ،پنگ
پونگ ،باسکٹ بال ،فٹنس روم ،رقص ٹیم ،ویب ڈیزائن ،شطرنج کلب ،فورینسکس ،اور
فیلڈ دورے

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹhttp://schools.nyc.gov/OA/ :
_SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016
HST_M515.pdf
نصاب :خوب پختہ
ہدایت :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :خوب پختہ
بلند توقعات :خوب پختہ
استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ
 73%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

 PSALمتبادل لیگ کھیل :بوائز باسکٹ بال ،مخلوط ٹریک ،ٹیبل ٹینس ،فٹ بال

داخلوں کی معلومات
منتقل کرنے والے طلباء کو کم از کم  10کریڈٹ ہونا چاہیے اور  2ریجنٹس امتحان
پاس کیے ہوں۔  NYSکے باہر سے آنے والے طلباء نے ان کے پچھلے اسکول میں
9واں گریڈ میں حصہ لیا تھا۔ طلباء جو مندرجہ باال معیار کو پورا نہیں کرتے ہیں اب
بھی ہمارے انٹرویو کے عمل کے ذریعہ تصور کیا جا سکتا ہے۔
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Manhattan Comprehensive Night and Day School • DBN 02M575
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات
پروگرام LTW :ادا کردہ انٹرنشپس ،نئی زبان کے طور پر وسیع انگریزی ()ENL
الٹراساؤنڈ ،College Now ،کیلکول  ،ABکیلکولیسی  ،BCچینی زبان اور ثقافت،
انگریزی ادب اور ساخت ،ہسپانوی زبان ،فرانسیسی زبان ،حکومت ،کمپیوٹر سائنس
سمیت ٰ
اعلی درجے کی پلیٹ فارم کورسز۔
شراکت داریاں :جامع ڈویلپمنٹ ،انکارپوریٹڈ ( ،)CDIال گویوارڈیا کمیونٹی کالج،
کوپر یونین (مکینیکل انجنیئرنگ) ،راکفیلر یونیورسٹی (لیبارٹری دریافت جانوروں
کی تحقیق) ،CVS ،ماؤنٹین سینٹ کے نیویارک آنکھ اور کان انفرمریٹری ،نیویارک
پارکس ڈیپارٹمنٹ NYC ،پبلک الئبریری
غیر نصابی سرگرمیاں :فوٹو گرافی کلب ،انٹرمیولر باسکٹ بال ،آرٹ کلب ،نیو یارک
دریافت ،ماحولیاتی کلب ،کورس ،اختتام اختتام جم ،آوازیں  LGBTQطالب علم گروپ

پتہ240 2nd Avenue :
()corner of 15th Street and 2nd Avenue
New York, NY 10003
فون212-353-2010 :
فیکس212-353-1673 :
ای میلmtoise@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://www.mcndhs.com :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ
سب وے L :سے  1 Avenue; 4, 5, 6, N, Q, Rسے Street- 14
 Union Square; Lسے 3 Avenue
st

rd

 PSALمتبادل لیگ کھیل :مردوں کے فٹ بال ،خواتین کے فٹ بال ،خواتین والی والی
بال ،شریک ٹیبل ٹینس

بس M15 :سے  2nd Avenue; M14سے 2nd Avenue
ہاوس کی معلومات :ہم ستمبر ،اکتوبر ،جنوری ،فروری ،مئی اور جون میں منگل
اوپن ٔ
کی شام کو اوپن ہاؤس منعقد کرتے ہیں۔ معلوم کرنے کے لئے کہ ہمارا اگلے اوپن ہاؤس
کن ہو گا ،ذیل پر ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں  www.mcndhs.comاور داخلے
پر کلک کریں یا  212-353-2010ایکسٹینشن 309۔ ہر طالب علم نے رجسٹریشن میں
انٹرویو کیا اور انفرادی پروگرام کو فارغ التحصیل ہونے کی پیشکش کی۔

داخلوں کی معلومات
• -18-2017تعلیمی سال میں داخلے کے لیے طلباء کے لیے الزمی ہے کہ 1
جوالئی  2017سے پہلے  17سال کے ہوں۔ تبادلہ طلباء نے الزمی طور پر کم
از کم  17کریڈٹس حاصل کیے ہوں اور  1ریجنٹس امتحان انگریزی یا معاشرتی
علوم میں  65کے ساتھ پاس کیا ہو۔

اندراج

•ہم طلباء کو اگست کے آخر میں اگست کے آغاز سے اکتوبر ( 31موسم خزاں کے
سیمسٹر کے لئے) ،جنوری  1فروری ( 28موسم بہار کے سیمسٹر کے لئے) ،اور
 1جون  30جون (موسم گرما کے لئے رجسٹر کرنے والے طلباء رجسٹرکریں گے۔

داخلوں کی ترجیحات :ہمارے اسکول پرانے طلباء کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
 -18-2017تعلیمی سال میں داخلے کے لیے طلباء کے لیے الزمی ہے کہ  1جوالئی
 2017سے پہلے  17سال کے ہوں۔ تبادلہ طلباء نے الزمی طور پر کم از کم 17
کریڈٹس حاصل کیے ہوں اور  1ریجنٹس امتحان انگریزی یا معاشرتی علوم پاس کیا ہو۔

•درخواست دینے کے لئے :ذیل پر آن الئن رجسٹر کریں www.mcndhs.com.
آن الئن رجسٹر کرنے والے تمام طالب علم اگلے اوپن ہاؤس کے لئے مدعو کریں
گے۔ اوپن ہاؤس میں ،طلباء کا ایک انٹرویو کے لئے شیدول بنایا جائے گا۔
•طلباء کو ان کے مستقل ریکارڈ (ترجیحا ً) یا ٹرانسکرپٹ فراہم کرنے کا کہا
جاتا ہے؛ طالب علم کی تشخیص کی رپورٹ ( ATSپر  RESIرپورٹ)؛ IEP
(اگر قابل اطالق ہے)
•اسکول میں قبول کردہ طلباء کو ایک تعلیمی دن کے اندر ای میل :مطلع کر دیا
جائے گا۔

متوقع درجہ کی وضع :کریڈٹ کی ضروریات اور فارغ التحصیل ہونے کی
ضروریات پر تشکیل ،گریڈ کی سطح نہیں۔
طلباء کی ُکل تعداد764 :

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M575.pdf
نصاب :ماہر
ہدایت :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :خوب پختہ
بلند توقعات :خوب پختہ
استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ
 72%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو پانے
میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالتی
ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی تیاری،
مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کوفارغ التحصیل ہونے کے بعد
فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی معاونتیں ایک
کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
 Manhattan Comprehensive Night & Day High Schoolکے
لئے  LTWشراکت دار کمپریہینسیو ڈویلپمنٹ ،انکارپوریٹڈ ہے۔

جائزہ
ہم  NYCمیں سب سے بڑا اور سب سے پرانا منتقلی ہائی اسکول ہیں۔ ہمارے اسکول
کی کمیونٹی کو بڑی عمر کے ،کم از کم قابل ہائی اسکول کے طلباء کی خدمت کرنے
کے لئے منفرد طور پر وقف ہے  -چاہے وہ طویل عرصے سے رہائشی باشندے یا
حالیہ تارکین وطن ہیں۔ چند اسکولوں کو اکادمیاتی ادارے اور سپورٹ سروسز کی سطح
مل سکتی ہے جو ہم تمام طلباء کو پیش کرتے ہیں۔ طلبہ اب  APاور College Now
کورسز میں نئی زبان کی کالس کے طور پر سطح پر انگریزی شروع کرسکتے ہیں۔ ہم
ایسے طلباء کو بھی فراہم کرتے ہیں جو ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے شیڈول
کے ساتھ بالغ ذمہ داریاں رکھتے ہیں۔ کالسیں پیش کی جاتی ہیں
دن اور شام کے دوران اور شام میں طلباء کو منتقل کرنے کے لئے انگریزی زبان
سیکھنے والے ( )ELLsدونوں۔ موسم گرما سمیت طلباء کے اسکول میں اسکول میں
داخل ہونے کے لئے رجسٹرڈ ہیں۔ جامع ڈویلپمنٹ انکارپوریٹڈ ( )CDIہماری غیر منافع
بخش شراکت دار ہے۔ وہ مفت ،آن سائٹ کے طالب علم کی معاونت فراہم کرتے ہیں،
بشمول ٹیوٹرنگ ،کالج مشاورتی ،اسکالرشپس ،کیریئر دریافت اور انٹرنشپس ،قانونی مدد،
ہاؤسنگ اور طبی مسائل کے حوالہ جات ،اور فارغ التحصیل ہونے کی خدمات کے بعد۔
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Murray Hill Academy • DBN 02M432
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات
پروگرام :ریجنٹس اور  SATتیاری ،یوتھ ڈویلپمنٹ پروگرام ،آمنے سامنے مشاورت،
ٰ
اعلی درجے کی تعیناتی کورسز ،انفرادی کالج اور کیریئر کونسلنگ ،مالزمت کا تربہ
حاصل کرنا ،انٹرنشپس ،کمیونٹی سروس ،اسکول سروس پروگرام ،بلینڈڈ سیکھنے کا
ماحول ،iLearn ،کامیابی کی نگرانی ،باروچ کالج اور بورہ آف مینہٹن کمیونٹی کالج
کے ساتھ  ،College Nowمخلوط میڈیا کے ساتھ آرٹس پروگرام ،سینٹ کی صالحیت،
 ،PENCILطالب علم سپورٹ سروسز Good Shepherd Services ،بگ برادرز
اور بگ سسٹرز (وییل ،گوشال اور منجگز) ،بیلویو ہسپتال سینٹر ،ہائی اسکول جو کام
کرتا ہے ،بین االقوامی تعاون (آسٹریلیا ،فن لینڈ اور جنوبی افریقہ)۔

پتہ111 East 33rd Street :
New York, NY 10016
فون212-696-0195 :
فیکس696-2498 212 :
ای میلAmannin3@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://www.mhacademy.net :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ

زبان کی کالسیں :ہسپانوی اور آن الئن زبان کی کالسیں

سب وے 6 :سے  33 Street; B, D, F, N, Q, Rسے 34 Street-
Herald Square
rd

th

غیر نصابی سرگرمیاں :طلباء کے لئے بعد از اسکول معاونت اور انرچمنٹ ،ٹیوٹرنگ
اور ریجنٹس کی تیاری ( ،)STARSہفتہ ٹیوٹرنگ ،نیشنل آنر سوسائٹی ،طالب علم
کونسل ،بییٹس موسیقی اور شاعری ،بصری آرٹس کلب ،اسٹریٹ سولجرز کمیونٹی
سروس ،پاو پرنٹ اخبار ،ماؤس ٹیک اسکواڈ ،ایئر بک NYPD ،یوتھ ایکسپلورر ،ڈانس
کلب ،گرین ٹیم ،فلم کلب ،پیر میڈیشن ٹیم ،طالب علم سرگرمیاں  (COSA)، GSAکلب،
رشتہ داری بلڈنگ کلب

بسM15, M101, M102, M1, M2, M3, M4 to 34th Street; M16 :
سے Park Avenue
ہاوس کی معلومات :دورہ کو شیڈول کرنے کے لئے ،براہ کرم 212-696-
اوپن ٔ
 0195پر  Amannin3@schools.nyc.govکال کریں یا ای میل کریں۔

اندراج

 PSALمتبادل لیگ کھیل :بیس بال اور  JVبیس بال ،باسکٹ بال اور  JVباسکٹ بال،
بولنگ ،والی بال ،سافٹ بال؛ کلی جسمانی تعلیم کی کالسیں ،ہم بیڈمنٹن ،باسکٹ بال،
طاقت اور کنڈیشننگ ،فلور ہاکی ،ہینڈبال ،اسکوٹر بال ،والی بال ،اور ویفل بال پیش
کرتے ہیں۔

داخلوں کی ترجیحات 16 :سال سے کم عمر نیویارک شہر کے رہائشی باشندوں کے
لئے کھال ہے۔
متوقع درجہ کی وضع 9 :سے 12
طلباء کی ُکل تعداد315 :

داخلوں کی معلومات

کارکردگی

•میورے ہل اکیڈمی ایک رولنگ داخلہ کی پالیسی رکھتا ہے ،سارا سال طلباء کو
قبول کرتا ہے۔

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹhttp://schools.nyc.gov/OA/ :
_SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016
HST_M432.pdf
نصاب :ماہر
ہدایت :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ
 15%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

•ٹرانسفر/فاسٹ ٹریک پروگرام ان طلباء کو قبول کرتا ہے جو  8یا کم کریڈٹس
کے ساتھ  15-16سال کی عمر کے حامل ہیں اور اس نے کسی دوسرے اسکول
میں صرف ایک سال کے لئے شرکت کی ہو۔
•درخواست دینے کے لئے :طلباء  mhacademy.netپر آن الئن درخواست
کے عمل کو آن الئن شروع کر سکتے ہیں اور ٹیب “طالب علم کی معلومات منتقل
کریں” پر کلک کریں۔ اگلے مراحل کے لئے طلباء سے رابطہ کیا جائے گا۔ وہ
اسکول میں بھی  212-696-0195پر کال کر سکتے ہیں یا پرنسپل کو ای میل
کر سکتے ہیں۔ .AMannin3@schools.nyc.gov
•طلباء سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ انٹرویو میں سرپرست/خاندانی رکن
کی ہمراہی میں تشریف الئیں۔ مالقات کے لئے مندرجہ ذیل دستاویزات الزمی
ہیں :طالب علم کی ٹرانسکرپٹ ،حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ ریکارڈIEP ،
(اگر قابل اطالق)( RISA ،طالب علم حاضری کی رپورٹ) ،اور HDSP
(موجودہ اسکول سے  ATSرپورٹ)۔

جائزہ
 Murray Hill Academyکا داخلوں کا ایک منفرد نمونہ ہے 60 :فیصد طلباء کو
ہائی سکول داخلوں کے عمل کے ذریعے داخل کیا جاتا ہے اور  40فیصد کو پورے
سال میں بطور تبادلہ طلباء داخل کیا جاتا ہے۔ ہمارے اسکول طلباء کو مخلوط تعلیم
کے ساتھ ایک چیلنجنگ نصاب پیش کرتا ہے ،بشمول آن الئن مینیجرز اور انٹرنشپس
کے ساتھ آن الئن کورسز شامل ہیں۔ ہم اپنے طلباء کی اکادمیاتی ترقی کے ساتھ ساتھ
ان کی سماجی اور جذباتی ترقی کا عزم بھی رکھتے ہیں۔ ہمارا ہدف تمام طلباء کو کالج
اور پیشوں کے لیے تیار کرنا اور کامیاب ،مفید شہری بننے کے لیے تیار کرنا ہے۔

•اسکول میں قبول کردہ طلباء کس درخواست کے عمل کو مکمل کرنے کے پانچ
دنوں کے اندر مطلع کیا جائے گا ،اور ایک اورئینٹیشن سیشن میں حصہ لینا
الزمی ہے۔
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Satellite Academy High School • DBN 02M570
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات
پتہ120 West 30th Street :
Manhattan, NY 10001

ان کی حاضری ،مستقبل کی کامیابی کے لئے مکمل سیکھنے کے ساتھ فعال
سیکھنے اور فارغ التحصیل بن جاتے ہیں۔ ہم دیگر اسکولوں سے ریجنٹس امتحان
قبول کرتے ہیں ،لیکن ہمارے اسکول میں صرف کارکردگی کی بنیاد پر تشخیص
ٹاسکس ( )PBATsپیش کرتے ہیں۔ یہ  PBATsاسی طرح شمار ہوتا ہے جیسے
ریجنٹس امتحان ہائی اسکول ڈپلومہ کی طرف جاتا ہے ،ہم محض سوچتے ہیں کہ یہ
ایک مضمون میں علم کا مظاہرہ کرنے کا ایک بہتر طریقہ ہے۔ ہمارے پاس مختلف
تنظیموں کے ساتھ شراکت داری ہے جہاں طلباء کو فن اور فٹنس کے عالقوں میں
سرگرمیوں تک رسائی حاصل ہے۔

فون646-674-2800 :
ای میلSZbaida@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://www.satelliteacademy.org :
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M570
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ

سب وے B, D, F, N, Q, R :سے 34 Street-Herald Square; 1,
 2, 3, A, C, Eسے 34 Street-Penn Station

پروگرام :بیرون ملک مطالعہ ،نیا طالب علم اورئینٹیشن سیمسٹر ،مشاورتی گروپ،
انٹر ڈسپلنری کورس ،آرٹ اور فٹنس کی سرگرمیاں ،تنازعات کا حل ،پورٹ فولیو اور
کارکردگی کی بنیاد پر تشخیص ،انٹرنشپس ،طالب علم کی قیادت

th

th

بس M4, M5, M6, M7 :سے 30th Street; M16, M34 cross-town
سے  6thیا 7th Avenues

شراکت داریاں :سماجی ذمہ داری سکھانے کے لئے مارننگ سائیڈ سینٹر ،ری
نائسیس  ،EMSتنظیم برائے ٹراپیکل اسٹڈیز ،ایوی کڈز یوگا ،PENCIL ،روتھ چائلڈ
کارپوریشن ،نیو انگلینڈ یونیورسٹی۔ نیویارک یونیورسٹی ،کولمبیا یونیورسٹی ،اساتذہ
کالج ،کوئنز کالج ،دی آرٹ آف اسٹیپنگ ،فن کنکشن ،آئرن ڈیل ،مینہٹن تھیٹر کلب،
باسکٹ بال سٹی ،پالنٹ فٹنیس ،بچوں کے لئے رامپو ،اور  AMCتھیٹر۔

ہاوس کی معلومات :موسم خزاں کے سمسٹر کے لئے داخلہ مارچ میں شروع
اوپن ٔ
ہوتا ہے اور موسم گرما میں اور ستمبر کے آغاز میں جاری رہتا ہے۔ موسم بہار کے
سمسٹر کے لئے دسمبر میں شروع ہوتا ہے اور فروری کے آغاز میں جاری ہے۔

اندراج

زبان کی کالسیں :ہسپانوی ،فرانسیسی

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال یا زائد عمر کے رہائشیوں کے لئے
کھال ہے۔

غیر نصابی سرگرمیاں :بعد اسکول ٹیوٹرنگ ،رننگ کلب ،ایئربک

متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد280 :

داخلوں کی معلومات
•درخواست گزار کی عمر کم از کم  16سال یا زیادہ ہو اور انہوں نے کم از کم
ایک سال تک کسی اور ہائی اسکول میں شرکت کی ہو۔

کارکردگی

•میجر انٹیک :دیر مارچ  -اگست (موسم خزاں کے لئے) ،اکتوبر  -جنوری
(تھوڑا موسم بہار کے داخلے کے لئے)

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹhttp://schools.nyc.gov/OA/ :
_SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016
HST_M570.pdf
نصاب :خوب پختہ
ہدایت :خوب پختہ
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :خوب پختہ
بلند توقعات :خوب پختہ
استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ
 84%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

•درخواست دینے کے لئے :ایک درخواست کے لئے براہ کرم 8:30-4:30کے
درمیان اسکول کے ذریعہ کال کریں یا تشریف الئیں۔ مکمل درخواست کے ساتھ
دستاویزات کو ہمارے پاس چھوڑا جا سکتا ہے۔
•داخلہ کے عمل میں درج ذیل شامل ہیں :ایک درخواست ،ایک گروپ انٹرویو،
ایک انفرادی انٹرویو ،پلیٹ فارم ٹیسٹ ،والدین کی واقفیت کے اجالس اور
شیڈوںگ کے تین دن۔ ایک معلوماتی سیشن کے لئے والدین/سرپرست کا طالب
علم کے داخلے سے قبل اسکول میں طالب علم کے ہمراہ آنا الزمی ہے۔
•طلباء سے کہا جاتا ہے کہ پتہ ،ٹرانسکرپٹ ،حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ ،سماجی
سیکیورٹی کارڈ ،پیدائش سرٹیفکیٹ ،اور ( IEPاگر قابل اطالق ہو) کا ثبوت فراہم کریں۔
•اسکول میں قبول کردہ طلباء کو انٹیک کا عمل مکمل کرنے پر مطلع کیا جائے
گا۔ جو طلباء داخلے کے معیارات پر پورا نہیں اترتے انہیں ایک انٹرویو کے
زیر غور الیا جائے گا۔
عمل کے ذریعے انفرادی بنیادوں پر ِ

جائزہ
سیٹالئٹ اکیڈمی ایک متبادل منتقلی ہائی اسکول ہے جو نوجوان ذہنوں کو تبدیل کرنے
اور تعلیم کے ذریعے رہنے کے لئے وقف شدہ ہے۔ ہم مڈ ٹاؤن مینہٹن کے قلب میں
واقع ہیں۔ ہمارے اسکول طلباء ،جن کی عمر کم از کم  16سال ہے ،ان کو ہائی اسکول
کے ڈپلومہ کو چھوٹے ،طالب علم پر مرکوز سیکھنے کی کمیونٹی میں حاصل کرنے
کے لئے مواقع فراہم کرنے کے لئے وقف ہیں۔ ہم طلباء کو بیرون ملک مطالعہ کرنے
کے بہت سے مواقع پیش کرتے ہیں اور ڈیزائن فیلڈ میں خصوصی مطالعہ کورسز اور
انکوائری نصاب ڈیزائن کرتے ہیں جو تنقیدی سوچ اور خواندگی کی مہارت پر زور
دیتے ہیں۔ ہمارا مشن طلباء کو بہتر بنانے میں مدد دینا ہے
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The Urban Academy High School • DBN 02M565
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات

جائزہ

پتہ317 East 67th Street :
Manhattan, NY 10065
کیمپسJulia Richman Educational Campus :

 The Urban Academy High Schoolکو ایک مشکل ،کالج کی بنیاد پر
نصاب میں دلچسپی رکھنے والے طلباء کے لئے ایک چھوٹا ،ذاتی اکادمیاتی ترتیب
فراہم کرتا ہے۔ طلباء کو خیاالت کا مطالعہ ،بحث ،تحقیق ،اور بحث اور معلومات کا
اندازہ کریں۔ انکوائری کی بنیاد پر کالسیں ،کمیونٹی سروس انٹرنشپس ،فیلڈ دورے،
اور منتخب شدہ کالجوں سے کالس لینے کا موقع اسکول کے پروگرام میں مرکزی
ہے۔ اسکول اس کے طلباء کو فارغ التحصیل کرنے کے لئے کارکردگی کی بنیاد
پر تشخیص کا استعمال کرتا ہے۔ طلباء کو ایک اکادمیاتی ماحول میں کام کرنے کی
ضرورت ہے جو آزاد کام اور تحقیق پر زور دیتا ہے اور اسکول کی اکادمیاتی ثقافت
میں حصہ لینے کے عزم کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔

فون212-570-5284 :
فیکس212-570-5366 :
ای میلqueries@urbanacademy.org :
ویب سائٹhttp://www.urbanacademy.org :
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M565
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ

سب وے 6 :سے  68 Street-Hunter Collegeیا
th

Q

سے Street

پروگرام :ڈرامے لکھنا اور ڈرامے بنانا /ری ہرسلز ،قانون کی وکالت اور
نصاب :پروجیکٹٰ ،
اعلی درجے کی پلیٹ فارم کورسز ،انٹرنشپس ،سماجی خدمت

.72nd

بس M15, M101, M102 :سے  67th Street; M66سے 2nd Avenue

شراکت داریاں :مینہٹن تھیٹر کلب ،نیو یارک کی کارکردگی کے معیار کنسورشیم

ہاوس کی معلومات :براہ کرم والدین کے دورے کی تاریخوں کے لئے یا متوقع
اوپن ٔ
طالب علم کے دورے کی شیڈول بندی کے لئے اسکول سے رابطہ کریں۔

زبان کی کالسیں :ہم امریکی سائنسی زبان کو ہر سمسٹر پیش کرتے ہیں ،اور سیمسٹر
کی طرف سے مقرر کردہ دیگر طبقات.

اندراج

غیر نصابی سرگرمیاں :تصویر دستاویزی ،اوپیرا دورے ،تھیٹر کلب ،موسیقی تھیٹر ،آلہ
ہدایت:

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے مکینوں کے لیے کھلے ہیں
متوقع درجہ کی وضع 9 :سے 12
طلباء کی ُکل تعداد166 :

کلبز :ایئربک ،طلباء حکومت
 PSALسپورٹس :بوائز باسکٹ بال ،ساسر ،والی بال؛ گرلز باسکٹ بال ،ساسر ،والی بال

کارکردگی

اسکول سپورٹس انٹرامیورلز

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹhttp://schools.nyc.gov/OA/ :
_SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016
HST_M565.pdf
نصاب :خوب پختہ
ہدایت :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :خوب پختہ
بلند توقعات :خوب پختہ
استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ
 23%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

داخلوں کی معلومات
•ہماری داخلی عمل میں طالب علم کا دورہ ،ایک تحریری درخواست ،اور ایک
انٹرویو شامل ہے۔ والدین کے دورے بھی دستیاب ہیں۔
•ہمارے اسکول میں داخلہ اور کارکردگی کی بنیاد پر تشخیص کے لئے مزید
معلومات کے لئے اسکول سے رابطہ کریں۔
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George Washington Campus YABC • DBN 06M457
نوبالغ برو مرکز

رابطہ معلومات

کارکردگی

پتہ549 Audubon Avenue	:
Rooms 508, 511, 514, 516
New York, NY 10040

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_M457.pdf

ہوسٹ اسکولHigh School for Law and Public Service Campus :
George Washington Educational Campus
فون ,212-342-6140 :ایکسٹینشن 6331, 6335, 6152, 5010

 32%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد
العمر/انڈر-کریڈٹ ہیں۔

جائزہ

فیکس646-781-8530 :

ہمارے کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم ،ایسٹ سائیڈ ہاؤس سیٹلمنٹ کے ساتھ شراکت داری
میں ،ہمارا  YABCپروگرام ،پروگرام کے لئے اہل طلباء کی خدمت کرتا ہے ،اور طلباء
کو ایک ہائی اسکول ڈپلومہ حاصل کرنے کی صالحیت فراہم کرتا ہے اور اس کے
ساتھ ساتھ ایک معاون ماحول میں مختلف کیریئر اور کالج کے اختیارات کو تالش کرنے
میں مدد دیتا ہے۔ ہم چھوٹی کالس روم ترتیبات ELL ،معاونت ،ریجنٹس ٹیوٹرنگ ،ادا
شدہ انٹرنشپس/کام کے تجربات ،اور مثبت سیکھنے کے ماحول میں مستقبل کے لئے
منصوبہ بندی کا موقع پیش کرتے ہیں۔ ہم طلباء ،مشغول خاندانوں ،اور انفرادی تعلیمی
مدد فراہم کرنے کے لئے ایک طاقت پر مبنی نقطہ نظر استعمال کرتے ہیں۔

ای میلsakel@schools.nyc.gov :
ویب سائٹwww.gwyabc.org :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ
سب وے 1 :سے 191 Street
st

بس M101 :سے  192nd Streetاور  Amsterdam Avenue; M3سے
191st Street & St. Nicholas Avenue
رجسٹریشن رابطہ Samuel Akel: 212-342-6140 :ایکسٹینشن ;6335
 Marlene Madera: 212-342-6140ایکسٹینشن 6331
Joel Cuello: 917-891-0145
اوپن ہاؤس کی معلومات :دلچسپی لینے والے طلباء کو ایک دورہ یا تقرری کی شیڈول
بندی کرنے کے لئے رجسٹریشن رابطے کو کال کرنی چاہئے۔  YABC، 1:00بجے
دن سے  9:00بجے رات ،بروز پیر تا جمعرات اور جمعہ کو  9:00بجے صبح سے
 5:00بجے شام تک کام کرتا ہے۔

اندارج اور داخلوں کی معلومات

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات :تمام طلباء کو پاس کام کرنے کے لئے سیکھنا
( )LTWکے پروگرام میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے جو کمیونٹی کی بنیاد پر ادائِگی
کردہ انٹرنشپس فراہم کرتا ہے۔ ہر طالب علم کو ایک  CBOکونسلر تفویض کیا گیا ہے
جو پیشہ ورانہ افرادی قوت کی ترقی ،کیریئر ریسرچ ،کیریئر منصوبہ بندی ،زندگی کی
مہارتوں کی ترقی ،کالج کی تالش ،اور کالج منصوبہ بندی کے سلسلے میں مدد دیتا ہے۔
انٹرنشپ کی جھلکیاں :برونکس اور مینہٹن کے اندر طلباء کو ادائیگی کردہ انٹرنشپس
کی پوزیشنوں میں رکھا جاتا ہے۔ انٹرنشپس عام طور پر بزنس ،مواصالت ،تعلیم،
صحت کی خدمات ،سماجی خدمات ،میڈیا اور غیر منافع بخش اداروں کے امور میں ہیں۔

طلباء کی ُکل تعداد215 :

شراکت داریاں :مشرقی سائیڈ ہاؤس سیٹلمنٹ

اندراج کے اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:

غیر نصابی سرگرمیاں :کالج کے دورے ،رضاکارانہ مواقع ،باسکٹ بال ،طالب علم
رہنما ،خواتین کے گروپ ،فوٹو گرافی ،تفریحی دورے SAT ،تیاری ،کلنری کلب،
بک کلب ،براڈ وے شو ،کیریئر میلے

•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں
•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے
•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے سلسلے میں کم از کم  17کریڈٹس
حاصل کیے ہوں
•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل
ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ
 LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم
کی جاتی ہے۔
 George Washington Campus YABCکے لئے  LTWپارٹنر ایسٹ
سائیڈ ہاؤس سیٹلمنٹ ہے۔

79

Washington Irving YABC • DBN 02M473
نوبالغ برو مرکز

رابطہ معلومات

کارکردگی

طویل عرصے تک تعمیر کی وجہ سے ،واشنگٹن اروونگ  YABCکو موسم گرما کے
لئے ہیلتھ پروفیشنل  HSکی جانب سے چالیا جائے گا اور ستمبر  2017سے اسے
فیشن ہائی اسکول میں منتقل کر دیاجائے گا۔ تازہ ترین پتے کے لئے براہ مہربانی
عملے سے رابطہ کریں۔

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_M473.pdf
 41%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد
العمر/انڈر-کریڈٹ ہیں۔

جائزہ

فون 212-674-5000 :ایکسٹینشن 11491
ای میلAAyetiw@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://www.wiyabc.net :
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ

سب وے 4, 5, 6, L, N, Q, R :سے 14 Street-Union Square
th

بس M1, M2, M3, M15, M101, M102 :سے East 16th Street; M14
سے  Irving Place; M9سے Irving Place & East 16th Street
رجسٹریشن رابطہAli McLaughlin, AMclaughlin2@schools.nyc.gov :
 212-674-5000ایکسٹینشن 11450
اوپن ہاؤس انفارمیشن کے طلباء پیر سے جمعرات تک  4:30بجے شام سے 7:00
بجے شام میں آ سکتے ہیں۔ اوپن ہاؤسز عام طور پر ایک سیمسٹر میں دو بار منعقد
ہوتا ہے اور تاریخوں ہماری ویب سائٹ پر شائع کیا جاتا ہے۔

اندراج
طلباء کی ُکل تعداد215 :

ہماری کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم کے ساتھ شراکت داری میں ،ہمارے مشن ایک مثبت
خاندان جیسا ماحول پیدا کرنا ہے جو طلباء کو اپنا ہائی اسکول ڈپلومہ حاصل کرنے
کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہونا طلباء کو عالمی کمیونٹی
کے اندر مکمل طور پر فعال شہری بننے کی اجازت دے گا۔ ایک کمیونٹی کے طور
پر ہمارا نقطہ نظر ہائی اسکول کے تجربے کے مابین فرق کو ختم کرنا اور بالغ پن
اور ٰ
اعلی تعلیم میں ایک طالب علم کے تمام مواقع جو اس کے سامنے پیش کیے جائیں
ان کو پہچاننا اور ان سے فائدہ اٹھانے کی صالحیت کو تیار کر کے داخل ہونا ہے۔
کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات :تمام طلباء درج ذیل وصول کرنے کے اہل ہیں :کام
کرنے کے لئے سیکھنے کی خدمات ،بشمول مختلف شعبہ جات ،انفرادی مشاورت،
گروپ مشاورت ،کیریئر کی منصوبہ بندی اور دریافت ،حاضری آؤٹ ریچ ،کیس
کانفرنسنگ۔
انٹرن شپ :جھلکیاں طلباء کو تعلیم ،کاروبار/ریٹیل ،حکومت ،غیر منافع بخش/سوشل
سروس ،میڈیا/مواصالت ،صحت اور قانون میں مینہٹن کے عالقے میں ادا انٹرنشپس
میں رکھا جاتا ہے۔
شراکت داریاں :نیو یارک شہر مشن سوسائٹی

اندراج کے اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:

زبان کی کالسیں :ہسپانوی

•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں

غیر نصابی سرگرمیاں :ٹاؤن ہال اجالس ،متاثر کن مقررین ،کالج کے دورے
(دن اور راتوں میں) ،طلباء کی ری ٹریٹس ،چھٹیوں کے ڈنر اور ثقافتی تقریبات،
کمیونٹی سروس ،پیر قیادت گروپ

•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے
•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے سلسلے میں کم از کم  17کریڈٹس
حاصل کیے ہوں
•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل
ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ
 LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم
کی جاتی ہے۔
 Washington Irving Campus YABCکے لئے  LTWپارٹنر نیویارک
شہر مشن سوسائٹی ہے۔
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مینہٹن پاتھ ویز ٹو گریجویشن/متبادل لرننگ سینٹر کمپلیکس میں ریفرل سینٹر
پاتھ ویز ٹو گریجویشن پاتھ ویز ٹو گریجویشن میں اندراج کے لئے ،طالب علم الزما ً پہلے ایک حوالہ جاتی مراکز
برائے ہائی اسکول کے متبادالت .ریفرل سینٹر میں ،طلباء آمنے سامنے ایک ریفرل کونسلر سے مالقات کریں
گے ،ان کے اختیارات کا جائزہ لیں گے ،اور ان کی تعلیمی تاریخ ،مستقبل کے مقاصد ،اور اضافی معاونت کی
ضرورت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جب مناسب ہو ،ریفرل کونسلر طلباء کا پاتھ ویز ٹو گریجویشن میں اندراج
کریں گے۔
ہائی اسکول متبادالت کے لیے حوالہ جاتی مراکز ہائی اسکول کے متبادل کے بارے میں مشورہ فراہم کرتے ہیں ،طلباء کو ہائی اسکول مسابقتی پروگراموں میں داخل ہونے میں مدد
دیتے ہیں ،جب مناسب ہو ،اور طلباء کا متعلقہ معاونت (جیسے بچے کی نگہداشت ،مشاورت اور منشیات کے عالج) سے رابطہ قائم کراتے ہیں۔ آپ کو حوالہ جاتی مرکز میں جانا چاہیئے
اگر آپ کی عمر  21سال سے کم ہے ،نیو یارک شہر میں رہتے ہیں ،آپ کے پاس ہائی اسکول ڈپلومہ نہیں ہے ،لیکن آپ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنے اسکول سے
دوبارہ رابطہ جوڑنے کے لئے اضافی معاونت کی ضرورت ہے۔ ریفرل سینٹر آپ کی درج ذیل میں مدد کر سکتے ہیں:
• NYCڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے طالب علم کے طور پر اپنے حقوق کے بارے میں معلوم کرنا
•کسی بھی رکاوٹوں پر قابو پانے کی منصوبہ بندی کرنا جو آپ کو اسکول آنے سے روکتی ہیں
•اپنے ہائی اسکول کی ٹرانسکرپٹ کو سمجھنا
•ایک ہائی اسکول ڈپلومہ کے حصول کے تمام طریقوں کو کھوجنے ،یا ایک ہائی اسکول مساویانہ پروگرام میں
اندراج کرانا
•بچے کی دیکھ بھال ،سماجی کام ،اور منشیات کے عالج جیسی خدمات کے سلسلے میں حوالہ جات حاصل کرنا

مینہٹن پاتھ ویز ٹو گریجویشن حب/متبادل لرننگ کمپلیکس میں حب/ریفرل سینٹر
رابطہ معلومات

جائزہ

پتہ269 W. 35th Street :

پاتھ ویز ٹو گریجویشن طلباء کو ان کے ہائی اسکول مساویانہ ڈپلومہ (جسے پہلے
 GEDکے نام سے جانا جاتا تھا) حاصل کرنے اور®کالج اور/یا کیریئر کا تعاقب
کرنے کے لئے تیار کرتا ہے۔  18تا  21سال عمر کے طلباء ایک کل وقتی یا جزوقتی
پروگرام میں شمولیت کا انتخاب کر سکتے ہیں۔  17سالہ عمر کے طلباء صرف والدین
یا سرپرست کی اجازت کے ساتھ داخلہ لے سکتے ہیں۔ حتمی فیصلہ ہر کیس کی
نوعیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ ین ہٹن میں ہے ایک برونکس کے پاس ایک پاتھ ویز
ٹو گریجویشن ہب ہے۔

فون 212-244-1274 :فیکس212-244-1793 :
قابل رسائی
قابلیت رسائی :عملی طور پر ِ
th
A
سب وے , C, E, 1, 2, 3 :سے 34 Street
بس M16, M20 :سے  37th Street۔8th Ave/W

اندارج اور داخلوں کی معلومات
ہائی اسکول مساوات کے پروگراموں میں داخلہ کرنے کے لئے ،طلباء کے لئے
ضروری ہے کہ:
• 18-21سال سے زائد عمر ہو (یا تخفیفی حاالت ،والدین/سرپرست کی
رضامندی ،اور منتظم کی منظوری کے ساتھ  17سال کی عمر کا/کی حامل)
•برا ِہ کرم حوالہ جاتی مراکز برائے ہائی اسکول متبادالت پر تشریف الئیں
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مینہٹن پاتھ ویز ٹو گریجویشن سیٹالئٹ مقامات
مینہٹن پاتھ ویز ٹو گریجویشن سیٹالئٹ مقامات کل وقت ڈے پروگرامز
پپتہ

پروگرام سائٹ نام

را بطہنمبر

پاتھ ویز ٹو گریجویشن بمقام Alternative
تعلیمی کمپلیکس ریفرل سینٹر/حب
•  ELLخدماتESL :
• ابتدائی خواندگی*

269 W. 35th Street
New York, NY 10001

212-244-1274

 Chelsea Hudson Guildمیں پاتھ ویز ٹو گریجویشن

441 West 26thStreet, 2ndFloor
New York, NY 10001

212-760-9800

پاتھ ویز ٹو گریجویشن بمقام سٹی کالج

160 Convent Avenue, Room 3/207A
New York, NY 10031

 ،212-650-7000ایکسٹینشن 13924

پاتھ ویز ٹو گریجویشن بمقام Cornerstone

1833 Lexington Avenue, Room 100
New York NY 10029

 ،212-360-7625ایکسٹینشن 403

 Covenant Houseمیں پاتھ ویز ٹو گریجویشن

460 West 41st Street, 2nd floor
New York NY 10036

212-613-0341

 GOSOمیں پاتھ ویز ٹو گریجویشن

91 East 116thSt.
New York, NY 10029

212-831-5020

 Harlemمیں پاتھ ویز ٹو گریجویشن
Renaissance High School
•  ELLخدماتESL :

22 East 128thStreet
New York, NY 10035

 ،212-996-3795ایکسٹینشن  3091یا
3092

 Jeffrey C. Tenzerمیں پاتھ ویز ٹو گریجویشن
•  ELLخدماتESL :؛ عارضی دولسانی پروگرام :ہسپانوی

198 Forsyth Street
New York, NY 10002

212-673-8254

لنکن اسکوائر پڑوسی مرکز میں پاتھ ویز ٹو گریجویشن
مین ہیٹن لرننگ سینٹر میں پاتھ ویز ٹو گریجویشن
 NMICیوتھ بلڈ میں پاتھ ویز ٹو گریجویشن

250 West 65th Street, 2nd floor
New York NY 10023
317 West 52ndStreet
New York, NY 10019
45 Wadsworth Avenue, Room 202
New York, NY 10033

212-874-0860
 ،212-247-4307ایکسٹینشن 1021
 ،212-822-8300ایکسٹینشن 416

اسٹینلے آئزاکس پڑوس سینٹر میں پاتھ ویز ٹو گریجویشن

1792 First Avenue
New York, NY 10128

212-360-7625

ہیمپشائر اسکول میں پاتھ ویز ٹو گریجویشن

157 West 47thSt, 6thFl
New York, NY 10036

212-768-3700

دی ڈور میں پاتھ ویز ٹو گریجویشن

555 Broome Street, 3rdFloor
New York, NY 10013

 ،212-941-9090ایکسٹینشن  3252یا
3324

یوتھ ایکشن اور ہومز پروگرام میں پاتھ ویز ٹو گریجویشن

206 East 118thStreet
New York, NY 10035

 ،212-860-8170ایکسٹینشن 16

مینہٹن پاتھ ویز ٹو گریجویشن سیٹالئٹ مقامات جز وقتی ایوننگ پروگرامز
پتہ

پروگرام سائٹ کا نام

رابطہ نمبر

پاتھ ویز ٹو گریجویشن بمقام Alternative
ایجوکیشن کمپلیکس ریفرل سینٹر ہب

269 W. 35th Street
New York, NY 10001

212-244-1274

 Covenant House PMمیں پاتھ ویز ٹو گریجویشن

460 West 41st Street, 2nd floor
New York NY 10036

212-613-0341

ہیٹریک-مارٹن انسٹیٹیوٹ میں پاتھ ویز ٹو گریجویشن

2 Astor Place, 3rd Floor
New York NY 10003

 ،212-674-2600ایکسٹینشن 221
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مین ہٹن  LYFEپروگرام سائٹ ڈائریکٹری

تعلیم کے ذریعے نوعمر خاندان کے لئے رہنا ( )LYFEگریجویشن کے لئے ٹریک پر رہنے والے طلباء والدین کی
مدد کے لئے مفت بچے کی نگہداشت اور معاون خدمات فراہم کرتا ہے۔
فی الحال صرف داخل شدہ اور ایک  NYCپبلک اسکول یا پروگرام میں شرکت کرنے والے طلباء ہی  LYFEبچے کی نگہداشت کی خدمات استعمال کر سکتے
ہیں۔ اگر آپ کے اسکول میں  LYFEپروگرام کی سائٹ نہیں ہے یا اگر کوئی دوسری پروگرام سائٹ ہے جس سے آپ کے اسکول جانے کے دوران آنا اور انا
آسان ترین ہے۔ آپ براہ راست  212-609-8520پر  LYFEمرکزی دفتر کو یا معاونت کے لئے اپنی بورو میں ریفرل سینٹر کو کال کر سکتے ہیں۔

پروگرام سائٹ کا مقام

رابطہ نمبرز

پتہ

سرکاری ٹرانسپورٹ

City-As-School

16 Clarkson Street
New York, NY 10014

212-337-6876
718-337-6858

سب وے 1, 2 :سے Houston Street
بسM20, M21 :

Edward A. Reynolds West Side
High School

140 West 102nd Street
New York, NY 10025

212-678-7339
 ،212-678-7300ایکسٹینشن
1080

سب وے 1 :سے 103rd Street
بسM11, M7, M104 :

Cascades High School

198 Forsyth Street
New York, NY 10002

212-505-2785
212-673-5266

سب وے F, V :سے 2nd Avenue
بسM15, M21 :

Harlem Renaissance
High School

22 East 128th Street
New York, NY 10035

 ،212-996-3795ایکسٹینشن
 ,3031 ,2013سے 3041

سب وے 2, 3, 4, 5, 6 :سے 125th
Street
بسM1 :

High School for
Environmental Studies

850 West 10th Avenue
New York, NY 10019

212-262-8067

سب وے D :سے 59th Street
بسM11, M31, M57 :

Julia Richman Urban Academy

317 East 67th Street
New York, NY 10065

212-717-2391

سب وے F, 4, 6 :سے 68th Street/
Hunter College
بسM66 :

Louis D. Brandeis High School

145 West 84th Street
New York, NY 10024

212-595-4136

سب وے E, A, C :سے 50th Street
بسM10, M20, M104 :

Manhattan High School

317 West 52nd Street
New York, NY 10019

 ،212-247-4307ایکسٹینشن
 2109یا 2111

سب وے A, B, C :سے 125th Street
بسM2, M2L :

Mid-Manhattan Adult
Learning Center

212 West 120th Street
New York, NY 10027

 ،212-666-1919ایکسٹینشن
4111
212-932-0842

سب وے A, C, E, 1, 2 :سے Canal
Street
بسM6, M20 :

دی ڈور

121 6th Avenue
New York, NY 10013

 ،212-941-9090ایکسٹینشن
 3317یا 3341
212-996-9173

سب وے 1, 2, A, B, C :سے Canal
Street
بسM11, M7 :
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North Queens Community High School • DBN 25Q792
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات

جائزہ

پتہ141-25 77th Road :
Flushing, NY 11367

 )NQCHS( North Queens Community High Schoolنوجوان لوگوں
کے لئے ڈیزائن کردہ ایک چھوٹا سا منتقلی اسکول ہے ،جو کوئنز کمیونٹی کے اندر
ایک ہائی اسکول میں ابتداء داخلہ کے بعد ،اسکول سے غیرحاضری کرتے رہے یا
چھوڑ گئے تھے۔ نیو یارک سٹی محکمہ تعلیم اور  SCOفیملی آف سروسز کی جانب
سے مشترکہ طور پر چالئے جانیوالے NQCHS ،کو طلباء کو شدید معاونت اور
خدمات مہیا کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ اسکول میں مسلسل حاضری،
ایک ہائی اسکول ڈپلومہ کے ساتھ فارغ التحصیل ہونے کی جانب پیش رفت ،اور کالج
اور کیریئر کے لئے تیار ہونے کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہر طالب علم کو اسکول میں
اپنے وقت کے دوران ایک ایڈووکیٹ کونسلر تفویض کیا جاتا ہے۔ ہر کونسلر زیادہ
سے زیادہ  25تک طلباء کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس اسکول میں گریڈ نہیں ہیں اور یہ
مخلوط گروہ بندی کے لیے پابن ِد عہدپُرعظم ہے جو ایک مسابقت طلب ،معیارات پر
طریق عمل سے ہم آہنگ
مبنی تعلیمی نمونے کو نوجوانوں کی بہبودیت میں بہترین
ِ
کرتا ہے۔ ایک تیز رفتار کریڈٹ جمع کرنے کے پروگرام کے ساتھ ،طلباء کو روایتی
ہائی اسکول کی نسبت زیادہ کریڈٹ فی سال حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔

فون718-380-1650 :
فیکس718-380-2189 :
ای میلnqchs@sco.org :
ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/25/Q792 :
www.nqchs.org
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ
سب وےto Kew Gardens-Union Turnpike :

E, F

بس Q20A, Q20B, Q44 :سے  Main Street & 77 Road; Q46سے
Main Street & Union Turnpike
th

اوپن ہاؤس کی معلومات :ہم کمیونٹی ،والدین اور دیگر تعلیمی اداروں سے مالقاتیوں
کو اپنے اسکول میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دورہ ترتیب دینے کے لیے پرنسپل یا
اسسٹنٹ پرنسپل سے رابطہ کریں۔

پروگرام :کام کرنے کے لئے سیکھنا ،خواندگی کی بنیاد پر تدریسی پروگرام ،ماسٹری
گریڈنگ سسٹم SAT ،اور ریجنٹس کی تیاری کے کورسز ،کالج کیمپس دورے،
انٹرنشپس ،کیریئر کی ترقی کی سرگرمیاں

اندراج

شراکت داریاں SCO :خاندان کی خدمات

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال یا زائد عمر کے رہائشیوں کے لئے
کھال ہے۔
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد218 :

غیر نصابی سرگرمیاں :طالب علم قیادت ٹیم؛ طلباء کی دلچسپی کی بنیاد پر دیگر
سرگرمیاں

داخلوں کی معلومات
• North Queens Community High Schoolایک رولنگ داخلہ کی
پالیسی رکھتا ہے ،جو سال بھر طلباء کو قبول کرتا ہے جن کی عمر  16سال
اور اس سے زیادہ ہے اور جنہوں نے کم از کم 6واں گریڈ ریڈنگ لیول حاصل
کیا ہو ،اور کم از کم ایک سال ایک اور ہائی اسکول میں شرکت کی ہو۔
•میجر انٹیک :جاری
•درخواست دینے کے لئے :ایک انٹیک تقرری کی شیڈول بندی کے لئے اسکول
سے رابطہ کریں۔
•طلباء سے ایک انٹرویو کے لیے اپنی ٹرانسکرپٹ جمع کرانے اور سکول کے
عملے کے ساتھ مالقات کرنے کا کہا جائے گا۔
•اسکول میں قبول کیے جانیوالے طلباء کو انٹیک کے عمل کو مکمل کرنے کے
بعد مطلع کیا جائے گا اور واقفیت سیشن کے لئے شیڈول بندی کی جائے گی۔

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q792.pdf
نصاب :ماہر
ہدایت :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
بلند توقعات :خوب پختہ
استاد سے اشتراک عمل :خوب پختہ
 79%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد
العمر/انڈر-کریڈٹ ہیں۔

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل
ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ
 LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم
کی جاتی ہے۔
 North Queens Community High Schoolکے لئے LTW xrakt
 dar SCOفیملی آف سروسز ہے
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Queens Academy High School • DBN 25Q540
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات

کارکردگی

فلشنگ سائٹ
پتہ138-11 35 Avenue :
Flushing, NY 11354

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q540.pdf
نصاب :ترقی پذیر
ہدایت :ترقی پذیر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ترقی پذیر
بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :ترقی پذیر

th

فون718-463-3111 :
فیکس718-886-5015 :
ای میلLSasso@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://www.QueensAcademyHS.com :
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/25/Q540

 65%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد
العمر/انڈر-کریڈٹ ہیں۔

ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ

سب وے 7 :سے  ,Main Streetپھر  15منٹ کی واک

بسAvenue :

جائزہ

th

اوپن ہاؤس کی معلومات :اورئنٹیشن ہر پیر اور بدھ کو ہوتی ہے ،اور تقرریاں
ضروری ہے۔

کوئنز اکیڈمی کا مشن ٰ
اعلی تعلیم کی توقعات کے سلسلے میں ایک عزت مند ماحول
فراہم کرنا ہے جہاں طلباء ،والدین اور اکادمیاتی کمیونٹی تمام نتائج کے لئے اجتماعی
ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔

جمیکا سائٹ

شراکت داریاں :لیٹیمز کمیونٹی ہاؤس ،ہپ ہاپ  4الئف ،پراٹ انسٹی ٹیوٹ ،نیویارک،
نیٹورک فار ٹیچر اینٹرپرینئرشپ ،مینٹل انکارپوریٹڈ۔ (بوال جانیوال لفظ)

پتہ142-10 Linden Boulevard, 4th Floor :
Jamaica, NY 11436
فون718-322-3580 :
فیکس718-659-9278 :

زبان کی کالسیں :ہسپانوی
غیر نصابی سرگرمیاں PM :اسکول ،ہفتہ کی ٹیوٹرنگ ،کام کا مطالعہ انٹرنشپس،
کالج میلے اور دورے ،APEX، iZone ،آرچری کلب ،کلنری کلب،
،College Now DIG/IT

ای میلbpiccio@schools.nyc.gov :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ
سب وے E, F, J, Z :سے  Sutphin Boulevardجس کے ساتھ ہے Q40

 PSALمتبادل لیگ کھیل :لڑکے اور لڑکیاں باسکٹ بال ،مشترک سافٹ بال

داخلوں کی معلومات

بسnd Street :
اوپن ہاؤس کی معلومات :اورئینٹیشن کا انعقاد ہر منگل اور جمعرات
صبح  9بجے ہوتا ہے۔

• Queens Academy High Schoolمیں ایک رولنگ داخلہ کی پالیسی
ہے ،جو سال بھر طلباء کو قبول کرتا ہے جن کی عمر  16سال اور اس سے
زیادہ ہے اور کم سے کم  10کریڈٹس ہیں + 14 ،کریڈٹس کے ساتھ  17سال
کی عمر ہے ،کم از کم ایک سال کے لئے کسی اور ہائی اسکول میں شرکت کی
ہو ،اور ایک ہائی اسکول ڈپلومہ حاصل کرنے کی خواہش ہو۔

اندراج
داخلوں کی ترجیحات :تمام نیو یارک شہر کے طلباء کے لئے کم از کم  10کریڈٹس
کے ساتھ  16سال کی عمر اور  14+کریڈٹس کے لئے  17سال کی عمر جو ہائی
اسکول ڈپلومہ حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور شرکت کی ہے ،کم از کم،
ہائی اسکول میں ایک سال۔
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد435 :

•میجر انٹیک :موسم گرما-اکتوبر ،دسمبر ،مارچ
•درخواست دینے کے لئے :ایک انٹرویو کی شیڈول بندی کرنے کے لئے ای
میل یا کال کریں (جمیکا کیمپس  ،718-558-2050فلش کیمپس
)718-463-3111
•طلباء سے اپنی سرکاری ٹرانسکرپٹ ،ایڈریس کا ثبوت ،حاضری ریکارڈ ،نظم و
ضبط ریکارڈ ،اور حفاظتی ٹیکوں کے ریکارڈ کی ایک نقل فراہم کرنے کا کہا
جاتا ہے۔ والدین/گارڈین کا واقفیت/رجسٹریشن میں حاضر ہونا ضروری ہے۔
•انٹیک کے عمل کے مکمل ہونے کے بعد ،اسکول میں قبول کردہ طلباء
کو فون یا ای میل کے ذریعہ مطلع کیا جائے گا۔
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Queens Satellite High School for Opportunity • DBN 28Q338
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات

جائزہ

پتہ162-02 Hillside Avenue :
Jamaica, NY 11432

 )QSHSO( Queens Satellite High School for Opportunityہمارے
طلباء کے لئے مواقع کو فروغ دینے کے لئے متنوع ،معاون اور مثالی اکادمیاتی
ماحول تخلیق کرنے کے لئے پرعزم ہے۔ ہم ایک سخت محنتی اکادمیاتی پروگرام فراہم
کرتے ہیں جو نوجوانوں کو مہم کارانہ ،سماجی ،کاروباری ،ادبی ،اور کالج اور ایک
کیرئیر میں کامیاب ہونے کے لئے الزمی تکنیکی مہارت کے ساتھ مجاز بناتا ہے۔

فون718-657-3920 :
فیکس718-658-2309 :
ای میلmmelkonian@schools.nyc.gov :

پروگرام :کالج اور کیریئر سینٹرنگ ( )CCMپروگرام طلباء کو سماجی ،اکادمیاتی،
کاروباری اداروں اور گلوبل معاشرے میں کامیابی کے لئے ضروری کاروباری
مہارتوں کے ساتھ بااختیار بنانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔  CCMسیمینارز ،کالج
ورکشاپس ،کالج کے دورے ،کمیونٹی سروسز ،غیر اداشدہ انٹرنشپس ،اور ادا کردہ
انٹرنشپس پر مشتمل ہے۔ کاروباری اور مقامی کمیونٹی سے معلم ہمارے استادوں
کے ساتھ اشتراک عمل کرتے ہیں جو ہمارے طلباء کے لئے حقیقی دنیا کے روبط
التے ہیں۔ سیشن کو مثبت کردار کی عالمات کو فروغ دینے اور کمیونٹی سروس،
انٹرنشپس ،کالج اور کیریئرز کے لئے طلباء کو تیار کرنے کے لئے مرتب کیا گیا ہے۔

ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/12/X446 :
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ
سب وے E، F :سے Parsons Boulevard
بس Q17 :سے 167 Street
th

اوپن ہاؤس کی معلومات :دلچسپی رکھنے والے طلباء کو  718-657-3920پر Luz
 ،M. Rojasاسسٹنٹ پرنسپل سے رابطہ کرنا چاہئے۔

اندراج
داخلوں کی ترجیحات :نیویارک کے شہریوں کے لئے کھال ہے جس کی عمر  15سال
یا اس سے زیادہ ہے جو اسکول کے مشن کے لئے وقف ہیں۔
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد198 :

شراکت داریاں :ریٹ کارلٹن ،ایک بہتر جمیکا ،کوآلیشن فار یوتھ اینڈ کمیونٹی
ت لوڈر ،فیسنگ ہسٹری اینڈ اوورسیلفز،
امپاورمنٹ ،CUNY College Now ،ایس ِ
گریٹر جمیکا ڈویلپمنٹ کارپوریشن ،ہوفسٹرا یونیورسٹی JP ،مورگن چیز ،جونیئر
اچیومنٹ ،میراتھن وینچرز ،دی نیٹ ورک فار ٹیچنگ انٹرپرینؤرشپ ،دی نیویارک
کونز بورو کمیونٹی کالج ،کوئنز چیمبر آف کامرس ،کوئنز سینٹرل الئبریری،
ٹائمزَ ،
ساؤتھ ایشین یوتھ ایکشن ،سینٹ جانس یونیورسٹی ،سٹی میڈن ،سٹفین ،BID، YMCA
یارک کالج

کارکردگی

زبان کی کالسیں :ہسپانوی
غیر نصابی سرگرمیاں :طالب علم حکومت کی تنظیم ،کمیونٹی سروس ،انٹرنشپس

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q338.pdf
نصاب :ترقی پذیر
ہدایت :ترقی پذیر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :ماہر
 70%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

کلبز :تاریخی سوسائٹی ،سروس کلب ،مذاق مقدمہ ،رائٹرز کلب
 PSALمتبادل لیگ کھیل :لڑکوں اور لڑکیوں کی باسکٹ بال

داخلوں کی معلومات
•طلباء کے لیے کم از کم  15سال عمر ہونا الزمی ہے اور کم از کم ایک سال
کے لیے ہائی سکول میں پڑھے ہوں۔
•داخلے کے عمل میں ایک درخواست اور اسکول میں ایک باہمی تعامل کا دورہ
شامل ہے۔ طالب علم اور ان کے والدین/سرپرست کو ایک انٹرویو کے لیے
سکول کے عملے کے ساتھ مالقات کرنے کو کہا جائے گا۔
•جو طلباء داخلے کے معیارات پر پورا نہیں اترتے انہیں ایک انٹرویو کے عمل
زیر غور الیا جائے گا۔
کے ذریعے انفرادی بنیادوں پر ِ
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VOYAGES Preparatory High School • DBN 24Q744
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات

جائزہ

پتہ45-10 94th Street :
Queens, NY 11373

 VOYAGESکا عملہ سمجھتا ہے اور تعریف کرتا ہے کہ روایتی ہائی اسکول ہر
ایک کے لئے صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم ریپ اراؤنڈ سپورٹ ،کالج-طرز کالس
روم تدریس ،اور بامعنی چیلنجز فراہم کرنے کے لئے ،کوئنز کمیونٹی ہاؤس کے
ساتھ شراکت داری میں ایک چھوٹا منتقلی کا اسکول ہیں۔  VOYAGESہر طالب
علم کے منفرد ٹیلنٹ اور طاقت کی قدر کرتا ہے اور ہر طالب علم کو اس کی
انفرادی اکادمیاتی ،جذباتی اور سماجی صالحیتوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے
لئے ضروری معاونت فراہم کرتا ہے۔ ہمارے طلباء اس علم اور مہارتوں کے ساتھ
ہمرےپاس سےفارغ التحصیل ہوں گے جو ایک کامیاب اور مطمئن پوسٹ سیکنڈری
تعلیم اور کیرئیر کی جستجو کرنے کے لئے ضروری ہے۔

فون718-271-7851 :
فیکس718-271-8549 :
ای میلsukianasanchez@voyagesprep.org :
ویب سائٹhttp://www.voyagesprep.org :
http://schools.nyc.gov/schoolportals/24/Q744
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :عملی طور پر ِ
سب وے 7 :سے  Junction Boulevard; Rسے Grand Avenue-
 Newtownجس کے بعد ہے Q58

پروگرام :کام کرنے کے لئے سیکھنا ،انفرادی اور چھوٹے گروپ کونسلنگ ،روزانہ
کی مشاورت ،ٹریڈ اسکول اور کیریئر کی تالش اور تیاری ،لچکدار اکادمیاتی شیڈول
بندی اور بلینڈڈ سیکھنا ،ادا کردہ انٹرنشپس ،ساتھی ثالثی

بس Q58 :سے  Corona Avenueاور  94 Street; Q72سے Junction
 Boulevardاور 45 Avenue
th

th

شراکت داریاں :کوئنز کمیونٹی ہاؤس ،کالج رسائی اور کامیابی  CASP -پروگرام
(الگوارڈیا کمیونٹی کالج اور کوئنز بورو کمیونٹی کالج)

اوپن ہاؤس کی معلومات :دلچسپی رکھنے والے طلباء اور ان کے خاندانوں کو فون
کے ذریعے ہم سے رابطہ کرنے پر خوش آمدید کہا جاتا ہے

غیر نصابی سرگرمیاں :یوگا ،موسیقی پیداوار ،شطرنج ،فلم اور مباحثہ کلب

اندراج

 PSALمتبادل لیگ کھیل :لڑکوں کی باسکٹ بال ،مخلوط سافٹ بال ،مخلوط ٹیبل
ٹینس ،بوائز فٹ بال

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال یا زائد عمر اور انڈر کریڈیٹڈ
رہائشیوں کے لئے کھال ہے۔
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد251 :

داخلوں کی معلومات
• VOYAGESپریپاریٹری ایک رولنگ داخلہ کی پالیسی ہے ،جو سال بھر طلباء
کو قبول کرتا ہے جن کی عمر  16سال اور اس سے زیادہ ہے اور کم سے کم
ایک سال کے لئے کسی اور ہائی اسکول میں شرکت کی ہے۔

کارکردگی

•میجر انٹیک :مئی/جون اور بعض اوقات جوالئی میں موسم گرما کے برج/پری
اسکول سال سرگرمیوں میں طالب علم کی شرکت کی کچھ توقعات کے ساتھ

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q744.pdf
نصاب :ماہر
ہدایت :ترقی پذیر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا ماہر
بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :ترقی پذیر
 86%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

•درخواست دینے کے لئے :مالحظہ کریں  www.voyagesprep.orgایک
درخواست کے لئے۔ مکمل درخواستوں کو  718-271-8549پر فیکس کیا
جا سکتا ہے۔
•طلباء کو اپنی ٹرانسکرپٹ ،ایک حوالہ فارم ،حالیہ ترین رپورٹ کارڈRISA ،
فارم ،امیونائزیشن ریکارڈ ،پتہ کا ثبوت ،اور ( IEPاگر قابل اطالق ہے) فراہم
کرنے کا کہا جاتا ہے۔
•اسکول میں قبول کردہ طلباء کو بھرتی/داخلہ دور کے اختتام پر اسکول میں
قبول کیا جاتا ہے۔

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل
ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ
 LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم
کی جاتی ہے۔
 VOYAGESتیاری کے لئے  LTWپارٹنر کوئنز کمیونٹی ہاؤس ہے۔
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VOYAGES Preparatory High School – South Queens • DBN 27Q261
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات

جائزہ

پتہ156-10 Baisley Boulevard, 2nd Floor :
Jamaica, NY 11434

 VOYAGESساؤتھ کا عملہ سمجھتا ہے اور تعریف کرتا ہے کہ روایتی ہائی اسکول
ہر ایک کے لئے صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ،ہم نے ایک چھوٹا منتقلی اسکول قائم
کیا ہے تاکہ طلباء کے لئے ان کے اپنے تعلیمی مقاصد کی جستجو میں ایک اختیار
کے طور پر خدمت کی جا سکے۔ ہمارا اسکول ایسے طلباء کی خدمت کرتا ہے جو
زائدالعمر اور انڈر-کریڈٹ ہیں اور اپنے سابقہ ہائی اسکولوں میں ناکام رہے ہیں۔
 VOYAGESساؤتھ ہر طالب علم کے منفرد ٹیلنٹ اور طاقت پر تعمیر کرے گا اور
ان کی انفرادی اکادمیاتی ،جذباتی اور سماجی صالحیتوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے
کے لئے ضروری معاونت فراہم کرے گا۔ ہمارے طلباء اس علم اور مہارتوں کے ساتھ
ہمیں چھوڑیں گے جو ایک کامیاب اور مطمئن پوسٹ سیکنڈری تعلیم اور کیرئیر کو
حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے۔

فون718-276-1946 :
فیکس718-276-2784 :
ای میلadmissions@voyagessouth.org :
ویبhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/27/Q261/ :
http://www.voyagessouth.org
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ
ناقابل اطالق
سب وے:
ِ

پروگرام :کام کرنے کے لئے سیکھنا کی خدمات بشمول ادا شدہ اور غیرادا شدہ
انٹرنشپس ،مشاورتی خدمات ،کالج دریافت اور تیاری ،انفرادی اور چھوٹا گروپ
مشاورت NYS ،ریجنٹس ڈپلومہ کے ساتھ اضافہ شدہ دوسالہ اکادمیاتی پروگرام،
ساتھی ثالثی ،مخلوط سیکھنا ،ریجنٹس کی تیاری

بسQ111, Q113, Q6, Q7 :

اوپن ہاؤس کی معلومات :ہمارے اسکول کے بارے میں مزید جاننے کے لئے دلچسپی
رکھنے والے طلباء اور ان کے خاندان بنیادی نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔

اندراج

شراکت داریاں :کوئنز کمیونٹی ہاؤس ،کوئنز بورو کمیونٹی کالج
Connect2College

داخلوں کی ترجیحات :نیویارک شہر کے  16سال یا زائد عمر کے رہائشیوں کے لئے
کھال ہے
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر
طلباء کی ُکل تعداد291 :

غیر نصابی سرگرمیاں :موسیقی کی پیداوار ،فزیکل تربیتی کلب ،رقص ،سپورٹس
کلب YMCA ،لیڈرز کلب ،ہم گے اسٹریٹ االئنس ( ،).G.S.Aفوٹو گرافی کلب ،ٹین
پیرنٹ سپورٹ گروپ۔ ہم طلباء کے مفادات اور ضروریات پر منحصر اپنی پیشکشوں
کو اپنائیں گے۔

کارکردگی

 PSALمتبادل لیگ کھیل :باسکٹ بال

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q261.pdf
نصاب :ماہر
ہدایت :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ترقی پذیر
بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :ماہر
 83%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

داخلوں کی معلومات
• VOYAGESابتدائی – ساؤتھ کوئنز میں ایک رولنگ داخلہ کی پالیسی ہے ،جو
ان طلباء کو قبول کرتا ہے جن کی عمر  16سال اور اس سے زیادہ ہے اور کم
از کم ایک سال کے لئے کسی اور ہائی اسکول میں شرکت کی ہے۔
•میجر انٹیک:
•درخواست دینے کے لئے :اسکول کو کال کریں اور انٹیک کوآرڈینیٹر کے ساتھ
ایک تقرری کا شیڈول بنا لیں۔ طلباء کو ایک انٹرویو کے لئے اسکول کے عملے
سے ملنے کا کہا جائے گا۔ انٹیک پروسیس میں ایک واقفیت اور موسم گرما برج
پروگرام (داخلہ کے وقت پر منحصر) شامل ہے۔
•طلباء سے اپنی ٹرانسکرپٹ ،اور حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ مہیا کرنے کا کہا جاتا ہے۔
•اسکول میں قبول کردہ طلباء کو انٹیک کے عمل کو مکمل کرنے کے ایک ہفتہ
کے اندر مطلع کیا جائے گا ،اور واقفیت سیشن میں شرکت کریں گے۔

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل
ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ
 LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم
کی جاتی ہے۔
 VOYAGES Preparatory High Schoolکے لئے  LTWپارٹنر جنوبی
کنیز ،کوئنز کمیونٹی ہاؤس ہے۔
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Flushing YABC • DBN 25Q467
نوبالغ برو مرکز

رابطہ معلومات

کارکردگی

پتہ35-01 Union Street, Room B10 :
Flushing, NY 11354

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_Q467.pdf

ہوسٹ اسکولFlushing High School :
فون (718) 888-7500 :ایکسٹینشن 6100
فیکس718-888-7578 :
ای میلjpetty@schools.nyc.gov :
ویب سائٹwww.flushingyabc.org :

 52%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

جائزہ
نیویارک کے چائلڈ سینٹر کے ساتھ مل کر ،فلشنگ  YABCبدیر دوپہر اور شام کے
پروگرام چالتا ہے جنہیں زائد المعر اور انڈر کریڈٹ طلباء کی خدمت کرنے کے
لئے مرتب کیا گیا ہے۔ ہم بالغ سیکھنے والوں کی ایک کمیونٹی ہیں جو ایک بامقصد
سیکھنے کے تجربہ کے لئے موقع پیدا کرنے کے لئے وقف ہے۔ ہم علمی اور سماجی
چیلنجز کو سمجھتے ہیں جن کا نوجوان بالغوں کو سامنا ہو سکتا ہے اور ہر ایک
طالب علم کی مسلسل ذاتی پیش رفت کو فروغ دینے ،ان کی صالحیتوں تک پہنچنے،
اور ان کے اپنے تمام تعلیمی اہداف کو حاصل کرنے میں مدد دینے کے لئے وقف ہیں۔

سب وے 7 :سے Flushing-Main Street
بسQ44, Q27, Q17, Q16, Q20 A/B, Q65, Q66 :
رجسٹریشن رابطہBenjamin Petty: 718-888-7500 x6100 :
اوپن ہاؤس کی معلومات :طلباء اور والدین کو بروز پیر تا جمعرات بوقت  2:00بجے
دوپہر -3:30بجے سہ پہر کے دوران خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ دلچسپی رکھنے والے
درخواست دہندگان کو ایک تعیناتی کی شیڈول بندی کرنے کے لئے Benjamin
 Pettyسے  x6100 718-888-7500پر رابطہ کرنا چاہئے۔

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات :تمام طلباء سیکھنے کے لئے کام کرنے کے لئے
اہل ہیں :کیریئر پالننگ اور دریافت ،ماہانہ کام کی تیاری کی ورکشاپس ،انفرادی
اور گروپ مشاورت ،کمیونٹی کی تعمیر کی سرگرمیاں ،تعلیمی اور تفریحی دورے،
کالج کی منصوبہ بندی اور دریافت ،کالج کے دورے ،ایک بنیادی شخص ،ادا کردہ
انٹرنشپس۔

اندارج اور داخلوں کی معلومات
طلباء کی ُکل تعداد215 :
اندراج کے اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:
•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے

انٹرن شپ :جھلکیاں  YABCطلباء کوئنز بھرمیں متنوع حد کے سیکٹرز ،بشمول
تعلیم ،کاروباری/ریٹیل ،حکومت ،غیر منافع بخش/سماجی خدمات ،میڈیا/مواصالت،
اور صحت میں انٹرنشپس تعیناتیوں میں مصروف عمل ہے۔

•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے سلسلے میں کم از کم  17کریڈٹس
حاصل کیے ہوں

شراکت داریاں :نیویارک کا چائلڈ سینٹر ،مینہٹن تھیٹر کلب ،کامیڈی ہال آف دی فیم،
فلشنگ YMCA

•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے

زبان کی کالسیں :ہسپانوی

•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں

غیر نصابی سرگرمیاں :کالج کے دورے ،ثقافتی ایونٹس ،غیر نصابی پروگرامنگ
بشمول ٹورنامنٹ ،خاندان کی خدمات ،اور ذاتی نشونما اور ترقی سے متعلق
سرگرمیاں

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل
ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ
 LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم
کی جاتی ہے۔

فلشنگ  YABCفی سمیسٹر دو بار ایک والدین نائٹ اس کے ساتھ ساتھ طلباء اور
خاندانوں کے لئے مفت شہریت کے امتحان کی تیاری کی ورکشاپس کی میزبانی بھی
کرتا ہے۔

فلشنگ  YABCکے لئے  LTWشراکت دار نیویارک کا چائلڈ سینٹر ہے۔
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High School for Arts and Business YABC • DBN 24Q457
نوبالغ برو مرکز

رابطہ معلومات

جائزہ

پتہHorace Harding Expressway North 105-25 :
Corona, NY 11368

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HS_Q550.pdf
 49%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

ہوسٹ اسکولHigh School for Arts and Business :
فون718-271-8383 :
فیکس718-271-7196 :
ای میلDbenais@schools.nyc.gov :
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ

جائزہ
 YABCہائی اسکول برائے آرٹس اور بزنس طلباء کے لئے ایک دوسرا موقع فراہم
کرتا ہے۔ کوئنز کمیونٹی ہاؤس کے ساتھ شراکت داری میں ،ہم اپنے طلباء کو ٰ
اعلی
معیار اور “حقیقی دنیا” سیکھنے کے تجربات پر مبنی جامع تعلیم فراہم کرتے ہیں۔
وسیع پیمانے پر تعلیمی تجربات اور کیریئر اور کالج دریافت کے ذریعہ ،ہمارے کثیر
الثقافتیطلباء وہ مہارتیں اور صالحیتیں حاصل کرے گا جس کی مسابقاتی  21ویں صدی
میں اکادمیاتی اور پیشہ ورانہ تعاقب میں آگے بڑھنے کے لئے ضرورت ہے۔ ہماری
ثقافتی متنوع اسکول کمیونٹی اشتراک عمل پر توجہ مرکوز کرتی ہے اور انتظامیہ،
اساتذہ ،طلباء ،والدین اور بیرونی اداروں سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ اکٹھا
کرتی ہے۔ یہ اشتراک عمل ایک شراکت داری تشکیل دیتا ہے جو کامیابی کی جانب
پہلے قدم کو یقینی بناتے ہوئے ذاتی ترقی ،قیادت اور سالمیت کی معاونت کرتا ہے۔

سب وے E, F, G, R :سے  Forest Hills-71 Avenueجس کے
بعد ہے Q23
st

بس Q23, Q58, Q88 :سے  Horace Harding Expresswayاور
108 Street
th

رجسٹریشن رابطہ718-271-8383 :
ہاوس کی معلومات :دلچسپی رکھنے والے درخواست دہندگان کو Dalia
اوپن ٔ
 Benaissaسے  718-271-8383پر یا ای میل کے ذریعے رابطہ کرنا چاہئے
 .Dbenais@schools.nyc.govمعلوماتی سیشن یا کیمپس ٹور کی شیڈول بندی
کرنے کے لئے  YABCسے رابطہ کریں۔

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات :کوئنز کمیونٹی ہاؤس کے ذریعے تمام طلباء درج
ذیل وصول کرنے کے اہل ہیں :ایک بنیادی فرد ،اکادمیاتی معاونت (ٹیوٹرنگ ،حوالہ
جات اور فارغ التحصیل ہونے منصوبہ بندی) ،ادا شدہ انٹرنشپس ،کیریئر پالننگ اور
دریافت ،پوسٹ سیکنڈری تعلیمی خدمات ،پیشہ ورانہ ترقی ،کالج کے لئے درخواستیں
اور مالیاتی امداد کے ساتھ معاونت ،ماہانہ کالج کے دورے ،المنائی ایونٹس ،معاون
خدمات اور بہت کچھ مزید۔

اندارج اور داخلوں کی معلومات
طلباء کی ُکل تعداد215 :
اندراج کے اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:
•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں
•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ ½  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے۔

انٹرنشپ کی جھلکیاں YABC :طلباء مختلف متنوع شعبہ جات میں انٹرنشپس میں
شرکت کرتے ہیں بشمول تخلیقی فنون ،بچے کی دیکھ بھال ،صحت کی دیکھ بھال،
انفارمیشن ٹیکنالوجی ،اشاعت ،ریٹیل

•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے

شراکت داریاں :کوئنز کمیونٹی ہاؤس ،ڈریس فار سکسیس ،iLearnNYC ،آرٹس
کنکشن ،کالج رسائی کی کامیابی کا پروگرام ( ،)CASPالگارڈیا ،کوئنز بورو کمیونٹی
کالجز W!SE ،فنانشیل سوسائٹی سرٹیفیکیشن

•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے سلسلے میں کم از کم  17کریڈٹس
حاصل کیے ہوں

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل
ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ
 LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم
کی جاتی ہے۔

زبان کی کالسیں :ہسپانوی
غیر نصابی سرگرمیاں :کالج کے دورے ،ثقافتی تقریبات ،باسکٹ بال ٹیم
کلبز :مصنفین کلب ،خواتین کا گروپ ،مردوں کے گروپ ،طلباء حکومت،
شطرنج کلب

 High School for Arts & Business YABCکے لئے  LTWشراکت دار
کوئنز کمیونٹی ہاؤس ہے۔
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John Adams High School YABC • DBN 27Q487
نوبالغ برو مرکز

رابطہ معلومات

جائزہ

پتہ101-02 Rockaway Boulevard :
O
 zone Park, NY 11417

کوئنز کمیونٹی ہاؤس کے ساتھ ساتھ John Adams YABC ،ہماری متنوع طالب
علم آبادی کو ہائی اسکول ،کالج اور اس سے آگے ،کامیابی کے لئے ضروری
سماجی ،ثقافتی اور تکنیکی مہارت فراہم کرتا ہے۔ ہمارا پروگرام تمام طلباء کو
ٰ
اعلی معیار کے تعلیمی تجربہ فراہم کرنے کے لئے پرعزم ہے جو انہیں اپنی مکمل
صالحیت کو حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ طلباء کی طلباء پر مرکوز پروگرامنگ
کے ذریعہ اپنی قوتوں اور بہتری کے امور کو دریافت کرنے کے لئے حوصلہ افزائی
کی جاتی ہے۔ ہمارے نصاب میں روایتی ،مرکب اورآن الئن سیکھنے میں انتخاب کے
ساتھ کریڈٹ جمع کرنا شامل ہے۔ ہم ہائی اسکول اور/یا کالج کریڈٹس کے لئے کالج
ناؤ پیش کرتے ہیں۔ ایک سخت تعلیمی نصاب کے عالوہJohn Adams YABC ،
طلباء کو نوجوانوں کی ترقی کے اصولوں کے تحت ترقی کرنے ،طلباء کی مشغولیت
پر توجہ مرکوز کرنے ،صحت مند تعلقات کو فروغ دینے ،اسکول کے اندر اور باہر
کمیونٹی کو تعمیر کرنے ،اور طلباء کی آواز کے لئے مواقع فراہم کرنے کا موقع
فراہم کرتا ہے۔ ہم ہر طالب علم کی ذاتی ترقی کی حوصلہ افزائی کے لئے خاندان کی
مستقل مشغولیت کے لئے مصروف عمل رہتے ہیں۔

ہوسٹ اسکولJohn Adams High School :
فون718-322-0581 :
فیکس718-738-9077 :
ای میلevolovo@schools.nyc.gov :
ویب سائٹhttp://www.yabc.org :
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ
سب وے A :سے 104 Street
th

بس Q7, Q8, Q11, Q21, Q21A, Q41 :سے Rockaway Boulevard
اور  102nd Street; Q112سے  Liberty Avenueاور 105 Street
th

رجسٹریشن رابطہEdita Volovodovskaya: 718-322-0581 :
اوپن ہاؤس کی معلومات :طلباء اور والدین کو بروز پیر تا جمعرات بوقت  4:00بجے
شام -7:00بجے شام کے دوران ہماری سائٹ ہر ملنے کے لئے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔

کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات :تمام طلباء کو ایک بنیادی فرد تفویض کیا جاتا ہے
جو طلباء کو اہداف مقرر کرنے ،مسائل کی شناخت کرنے ،حل نکالنے ،اور ترقی
کی نگرانی کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ہمارا  YABCتمام طلباء کو کام کرنے کے لئے
سیکھنا کے سیمینار کے ساتھ بامعنی ،ادائیگی شدہ انٹرنشپس کے مواقع فراہم کرتا ہے
(مثال کے طور پر سی وی اور کوورلیٹر کو اپ ڈیٹ کرنا ،کام کے لئے پیشہ ورانہ
لباس زیب تن کرنا ،مالیات کا انتظام کرنا اور طویل المدت اہداف تیار کرنا) ،کیریئر
کی منصوبہ بندی اور دریافت ،انفرادی اور گروپ مشاورت ،ٹیوٹورنگ ،کمیونٹی کی
تعمیر کی سرگرمیاں ،تعلیمی اور تفریحی دورے ،اور کالج منصوبہ بندی اور دریافت
(بشمول کالج کے دورے)۔

اندارج اور داخلوں کی معلومات
طلباء کی ُکل تعداد215 :
اندراج کے اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:
•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں
•وہ تعلیمی سال مکمل کیا ہونا چاہیئے جس میں وہ  17سال کا ہوتا/ہوتی ہے

انٹرنشپ کی جھلکیاں WBAI :ریڈیو اسٹیشن ،کوئنز بورو آرٹ گیلری ،جوناتھن بلم
آرٹ گیلری ،امیگریشن موومنٹ انٹرنیشنل ،کامیابی کے لئے لباس پہننا ،للی اور فگ
ٹی اینڈ کنفیکشنز ،جمیکا ہسپتال اور ٹرمپ پیویلیون (نرسنگ ہوم) ،مقامی منتخب کردہ
حکام کے دفاتر (بشمول اسٹیتس اسمبلیمین فرانسسکو مویا آفس)

•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے سلسلے میں کم از کم  17کریڈٹس
حاصل کیے ہوں
•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے

کارکردگی

شراکت داریاں :کوئنز کمیونٹی ہاؤس iLearnNYC، iEARN ،لرن گلوبل نیٹ
ورک ،میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز ،قانونی معاونت اور امداد (کوئنز لیگل سروسز کے
ذریعہ) ،منشیات کے بیجا استعمال پر کونسلنگ ،کمیونٹی آؤٹ ریچ گروپس ،پیشہ
ورانہ تنظیمیں ،مقامی کاروبار ،کوئنز بورو اور الگارڈیا کمیونٹی کالجز

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_Q487.pdf

زبان کی کالسیں :ہسپانوی

 50%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔

غیر نصابی سرگرمیاں :کالج کے دورے ،ثقافتی ایونٹس ،ٹیلنٹ شوز ،کھیل،
کھیلوں کے واقعات ،تقریبات

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل
ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ
 LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم
کی جاتی ہے۔

کھیل :باسکٹ بال ،اور سوکر

 John Adams YABCکے لئے  LTWپارٹنر کوئنز کمیونٹی ہاؤس ہے۔
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کوئنز پاتھ ویز ٹو گریجویشن/جمیکا لرننگ سینٹر میں ریفرل سینٹر
پاتھ ویز ٹو گریجویشن پاتھ ویز ٹو گریجویشن میں اندراج کے لئے ،طالب علم الزما ً پہلے ایک حوالہ جاتی مراکز
برائے ہائی اسکول کے متبادالت .ریفرل سینٹر میں ،طلباء آمنے سامنے ایک ریفرل کونسلر سے مالقات کریں گے،
ان کے اختیارات کا جائزہ لیں گے ،اور ان کی تعلیمی تاریخ ،مستقبل کے مقاصد ،اور اضافی معاونت کی ضرورت
پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جب مناسب ہو ،ریفرل کونسلر طلباء کا پاتھ ویز ٹو گریجویشن میں اندراج کریں گے۔
ہائی اسکول متبادالت کے لیے حوالہ جاتی مراکز ہائی اسکول کے متبادل کے بارے میں مشورہ فراہم کرتے ہیں ،طلباء کو ہائی اسکول مسابقتی پروگراموں میں داخل ہونے میں مدد
دیتے ہیں ،جب مناسب ہو ،اور طلباء کا متعلقہ معاونت (جیسے بچے کی نگہداشت ،مشاورت اور منشیات کے عالج) سے رابطہ قائم کراتے ہیں۔ آپ کو حوالہ جاتی مرکز میں جانا
چاہیئے اگر آپ کی عمر  21سال سے کم ہے ،نیو یارک شہر میں رہتے ہیں ،آپ کے پاس ہائی اسکول ڈپلومہ نہیں ہے ،لیکن آپ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنے
اسکول سے دوبارہ رابطہ جوڑنے کے لئے اضافی معاونت کی ضرورت ہے۔ ریفرل سینٹر آپ کی درج ذیل میں مدد کر سکتے ہیں:
• NYCڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے طالب علم کے طور پر اپنے حقوق کے بارے میں معلوم کرنا
•کسی بھی رکاوٹوں پر قابو پانے کی منصوبہ بندی کرنا جو آپ کو اسکول آنے سے روکتی ہیں
•اپنے ہائی اسکول کی ٹرانسکرپٹ کو سمجھنا
•ایک ہائی اسکول ڈپلومہ کے حصول کے تمام طریقوں کو کھوجنے ،یا ایک ہائی اسکول مساویانہ پروگرام میں
اندراج کرانا
•بچے کی دیکھ بھال ،سماجی کام ،اور منشیات کے عالج جیسی خدمات کے سلسلے میں حوالہ جات حاصل کرنا

کوئنز پاتھ ویز ٹو گریجویشن حب/جمیکا لرننگ سینٹر میں ریفرل سینٹر
رابطہ معلومات

جائزہ

فون 718-739-2100 :فیکس718-523-1251 :
قابل رسائی
قابلیت رسائی :عملی طور پر ِ
سب وے E, F :سے Parsons Boulevard
بس Q43 :سے Hillside Ave/163rd St.

پاتھ ویز ٹو گریجویشن طلباء کو ان کے ہائی اسکول مساویانہ ڈپلومہ (جسے پہلے
® GEDکے نام سے جانا جاتا تھا) حاصل کرنے اور®کالج اور/یا کیریئر کا تعاقب
کرنے کے لئے تیار کرتا ہے۔  18تا  21سال عمر کے طلباء ایک کل وقتی یا جزوقتی
پروگرام میں شمولیت کا انتخاب کر سکتے ہیں۔  17سالہ عمر کے طلباء صرف والدین
یا سرپرست کی اجازت کے ساتھ داخلہ لے سکتے ہیں۔ حتمی فیصلہ ہر کیس کی نوعیت
کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ کوئنز ایک رکھتا ہے برونکس کے پاس ایک پاتھ ویز ٹو
گریجویشن ہب ہے۔

پتہ162-02 Hillside Avenue :

اندارج اور داخلوں کی معلومات
ہائی اسکول مساوات کے پروگراموں میں داخلہ کرنے کے لئے ،طلباء کے لئے
ضروری ہے کہ:
• 18-21سال سے زائد عمر ہو (یا تخفیفی حاالت ،والدین/سرپرست کی
رضامندی ،اور منتظم کی منظوری کے ساتھ  17سال کی عمر کا/کی حامل)
•برا ِہ کرم حوالہ جاتی مراکز برائے ہائی اسکول متبادالت پر تشریف الئیں۔
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کوئنز پاتھ ویز ٹو گریجویشن سیٹالئٹ مقامات
کوئنز پاتھ ویز ٹو گریجویشن سیٹالئٹ مقامات کل وقت ڈے پروگرامز
رابطہ نمبر

پتہ

پروگرام سائٹ کا نام

718-739-2100

162-02 Hillside Avenue
Queens, NY 11432

Jamaica Learning پاتھ ویز ٹو گریجویشن بمقام
ہب/ریفرل سیٹر
 ہسپانوی، فرانسیسی:؛ عارضی دولسانی پروگرامESL : خدماتELL •
*ارلی لٹریسی/• ابتدائی خواندگی

347-886-1720

101-02 Rockaway Boulevard
Queens, NY 11417

Adams Academy پاتھ ویز ٹو گریجویشن بمقام

3038  ایکسٹینشن،718-726-9790

23-40 Astoria Boulevard
Queens, NY 11102

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشن مرکزAstoria Community

4230  ایکسٹینشن،718-528-2920

156-10 Baisley Boulevard
Queens NY 11434

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنAugust Martin High School

718-888-2591

216 B 87 St.
Queens, NY 11691

 میں پاتھ ویز ٹوCommunity Development Institute (CDI)
گریجویشن

251  ایکسٹینشن،718-651-0096

107-20 Northern Boulevard
Queens, NY 11368

 میں پاتھ ویز ٹوElmcor Youth & Adult Activities, Inc
گریجویشن

347-331-6812

8-21 Bay 25 St.
Queens, NY 11691

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنFar Rockaway High School

718-206-6890

134-20 Jamaica Avenue,
Axel Building Dental
Queens, NY 11418

 میں پاتھ ویز ٹوJamaica Hospital Dental Assistant Program
گریجویشن

718-482-5399

29-10 Thompson Avenue
Queens, NY 11101

LaGuardia Community College Workforce Educational
 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنCenter

TBD

142-10 Linden Boulevard, 4th floor
Jamaica NY 11436

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنQueens Transition Center (QTC)

718-262-2084

94-20 Guy Brewer Boulevard
Queens, NY 11451

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنYork College

212-875-4124

161-04 Jamaica Avenue 2nd floor
Jamaica NY 11432

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنYouth Build South

212-630-9727

161-04 Jamaica Avenue
Queens, NY 11432

 میں پاتھ ویز ٹو گریجویشنY Roads Center

کوئنز پاتھ ویز ٹو گریجویشن سیٹالئٹ مقامات جز وقتی ایوننگ پروگرامز
رابطہ نمبر

718-739-2100

پتہ

پروگرام سائٹ کا نام

162-02 Hillside Avenue
Jamaica NY 11432

97

جمیکا میں پاتھ ویز ٹو گریجویشن
 بجے شام) اور3-6(  سہ پہرLearning Center
) بجے رات5-8( شام

Queens LYFE Program Site Directory

تعلیم کے ذریعے نوعمر خاندان کے لئے رہنا ( )LYFEگریجویشن کے لئے ٹریک پر رہنے والے طلباء والدین کی
مدد کے لئے مفت بچے کی نگہداشت اور معاون خدمات فراہم کرتا ہے۔
فی الحال صرف داخل شدہ اور ایک  NYCپبلک اسکول یا پروگرام میں شرکت کرنے والے طلباء ہی  LYFEبچے کی نگہداشت کی خدمات استعمال کر سکتے
ہیں۔ اگر آپ کے اسکول میں  LYFEپروگرام کی سائٹ نہیں ہے یا اگر کوئی دوسری پروگرام سائٹ ہے جس سے آپ کے اسکول جانے کے دوران آنا اور انا
آسان ترین ہے۔ آپ براہ راست  212-609-8520پر  LYFEمرکزی دفتر کو یا معاونت کے لئے اپنی بورو میں ریفرل سینٹر کو کال کر سکتے ہیں۔
پروگرام سائٹ کا مقام

پتہ

رابطہ نمبرز

سرکاری ٹرانسپورٹ

Beach Channel High School

100-00 Beach Channel Drive
Rockaway Park, NY 11694

 ،718-734-3300ایکسٹینشن
 3591یا 1591
917-319-1476

سب وے S :سے Rockaway Park/116th
Street
بسQ22, Q21, Q52 :

Far Rockaway High School

821 Bay 25th Street
Far Rockaway, NY 11691

718-337-9484

سب وے A :سے Beach 25th Street
بسO, M17 Xpress :

Hillcrest High School

160-05 Highland Avenue
Jamaica, NY 11432

 ،718-658-5407ایکسٹینشن
3450
718-526-1106

سب وے F :سے Parsons Boulevard
بسQ111, Q112, Q113, Q1, Q43 :

Long Island City High School

14-30 Broadway
Long Island City, NY 11101

718-777-1061
 ،718-545-7095ایکسٹینشن
 3457یا 1600

سب وے N, W :سے Broadway
بسQ100, Q69, QM22 Xpress, Q104 :

Springfield Gardens
Educational Complex

143-10 Springfield Boulevard
Springfield Gardens, NY 11413

 ،718-949-8405ایکسٹینشن
1011
718-276-1020

سب وے :کوئی ٹرینیں نہیں
بسQ77, Q85, Q85L :
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Concord High School • DBN 31R470
منتقلی اسکول

رابطہ معلومات

جائزہ

پتہ109 Rhine Avenue :
Staten Island, NY 10304

 Concord High Schoolایسے طلبا کے لئے ایک بھرپور ماحول فراہم کرتا ہے
جو زائد العمر اور انڈر کریڈٹ ہیں۔ تعلیمی دن کے دوران استعمال کرنے کے لئے
طلباء کو ایپل لیپ ٹاپ دیئے جاتے ہیں۔ ہم ایک وسیع تعلیمی پروگرام ،کالج شراکت
داریاں ،غیر نصابی سرگرمیاں ،مشاورت ،لیڈرشپ کالس ،کلبز ،اور ایک فعال والدین
ایسوسی ایشن اور طالب علم کونسل پیش کرتے ہیں۔

فون718-447-1274 :
فیکس718-442-6276 :
ای میلCAnzalone2@schools.nyc.gov :

پروگرام :گرافک اور ویژول آرٹس

ویب سائٹhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/31/R470 :
ناقابل رسائی
قابل رسائی ہونا:
مقام کا ِ
ِ
سب وے SIRTA :سے Grasmere Station
بس S74, S76 :سے ;Richmond Road corner of Steuben Street
 S53سے  Targee Street; S53سے Richmond Road
اوپن ہاؤس معلومات میں دلچسپی رکھنے والے طلباء ،والدین اور اسکول کونسلرز ذیل
پر ہماری ویب سائٹ مالحظہ کر سکتے ہیں
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/31/R470

اندراج
داخلوں کی ترجیحات :طالب علم کی  30جون 2017 ،پر عمر کم از کم  16سال ہونا
اور کم از کم  10کریڈٹ ہونا الزمی ہے۔
متوقع درجہ کی وضع :اسکول کا ڈھانچہ کریڈٹ کی ضروریات پر مبنی ہے ،نہ کہ
گریڈ کے لیول پر۔
طلباء کی ُکل تعداد182 :

شراکت داریاں :نیو یارک سینٹر برائے انٹرپرسنل ڈیویلپمنٹ ،پروجیکٹ ہاسپیٹیلٹی،
ویگنر کالج ،CSI، YMCA، JCC ،کیمیلوٹ پیر میڈیشن ،کالج آف اسٹیٹن آئی لینڈ،
سنڈوگ تھیٹر ،رینوسیروس پریزنٹیشنز ،ایک توسیعی آرٹس پروگرام کے ذریعہ
سیکھنا ( ،)LEAPہاربر آرٹس ،اسٹیٹن آئی لینڈ کے لئے کونسل برائے آرٹس اینڈ
ہیومینیٹیز ،کارنیگی ہال ،دماغی صحت کا مائنڈلیب ،وومینز تھیٹر پروجیکٹ ،ہنٹر
کالج ،نوجوان سامعین ،ENACT، GrowNYC ،منسلکہ فاؤنڈیشنز ،iLearn ،موو
دس ورلڈ( ADL ،اینٹی ڈفیمیشن لیگ) پیر ایجوکیٹرز ،ریمیپو فار چلڈز ،جنریشن
سٹیزن ،ریڈ االئنس ،جنریشن ریڈی
زبان کی کالسیں :ہسپانوی
غیر نصابی سرگرمیاں :ہم پلہ ثالثی/تنازعات کا حل ،طالب علم کونسل ،قیادت کی
کالسیں ،انٹرنشپس ،بعد اسکول انرچمنٹ پروگرام PM ،اسکول ،ریجنٹس کی تیاری
اسکول میں سپورٹس :کوئی نہیں

داخلوں کی معلومات
•طالب علم کی  30جون 2017 ،پر عمر کم از کم  16سال ہونا اور کم از کم
 10کریڈٹ ہونا الزمی ہے۔
•میجر انٹیک :جون  -اکتوبر اور فروری (پیر سے جمعرات)
•درخواست دینے کے لئے :سیکرٹری کے ساتھ ایک مالقات طے کرنے کے لئے
 718-447-1274پر کال کریں۔
•طلباء سے اپنی ٹرانسکرپٹ ،حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ ،اور ( IEPاگر قابل
اطالق ہو) فراہم کرنے کا کہا جاتا ہے۔
•اسکول میں قبول کردہ طلباء کو ان کی انٹیک کی میٹنگ کے وقت مطلع کر دیا
جائے گا اور داخلہ کے لئے درکار کاغذی کارروائی کو بھرنے کا کہا جائے گا۔

کارکردگی
اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_HST_R470.pdf
نصاب :ماہر
ہدایت :ماہر
طالب علم کے سیکھنے کی جانچ کرنا :ماہر
بلند توقعات :ماہر
استاد سے اشتراک عمل :ماہر
 65%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-
کریڈٹ ہیں۔
کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل
ہونے کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ
 LTWکی معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم
کی جاتی ہے۔
انٹرپرسنل ڈویلپمنٹ کے لئے کنکورڈ کے لئے  LTWپارٹنر ،نیویارک سینٹر ہے۔

101

Tottenville YABC • DBN 31R607
نوبالغ برو مرکز

رابطہ معلومات

کارکردگی

پتہ100 Luten Avenue :
Staten Island, NY 10312

اسکول کوالٹی اسنیپ شاٹ:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_YABC_R607.pdf
 60%اس اسکول میں خدمت فراہم کیے جانیوالے  100%طلباء زائد العمر/انڈر-کریڈٹ ہیں۔

ہوسٹ اسکولTottenville High School :
فون ,718-668-8800 :ایکسٹینشن 22081
فیکس718-668-8884 :
ای میلMNoto@schools.nyc.gov :
قابل رسائی
مقام کا ِ
قابل رسائی ہونا :جزوی طور پر ِ
سب وے Staten Island Railway (SIR) :سے Huguenot Avenue
بس S55, S56, S59, S78, S79 :سے Luten Avenue
رجسٹریشن رابطہ ،Michael Noto :اسسٹنٹ پرنسپل718-668-8880 ،
ایکسٹینشن  22081یا  Michael DeVito، NYCIDپروگرام ڈائریکٹر @
 718-668-8800ایکسٹینشن 40030
اوپن ہاؤس کی معلومات :ہم گروپس اور دوروں کے لئے کسی بھی وقت کھلے ہیں۔
دوروں کا انتظام  ،Michael Notoاسسٹنٹ پرنسپل ،سے ,718-668-8800
ایکسٹینشن  22081پر رابطہ کر کے کیا جا سکتا ہے طالب علم ایک انٹیک تقرری
میں شرکت کرتا ہے۔ طلباء کی اس میٹنگ میں والدین/سرپرست ہمراہ النے کے لئے
حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

اندارج اور داخلہ کی معلومات
طلباء کی ُکل تعداد215 :
اندراج کے اہل ہونے کے لیے ،طلباء پر الزم ہے:
•نیو یارک شہر کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہوں
•کم از کم  17.5سال عمر ہو
•اپنے ہائی اسکول کے کم از کم پانچویں سال میں ہونا چاہیئے
•ہائی اسکول کے فارغ التحصیل ہونے کے لیے کم از کم  17کریڈٹس حاصل
کیے ہونے چاہیئیں

جائزہ
انٹرپرسنل ڈویلپمنٹ کے لئے نیویارک سینٹر کے لئے شراکت داری کے ساتھ ،ٹوٹن
ویلی  YABCایک معاون ،چیلنجنگ اور پروان چڑھانے واال تعلیمی ماحول فراہم
کرتا ہے جو طلباء کو اکادمیاتی لحاظ سے اہل بنانے اور اپنے مقاصد تک پہنچنے میں
کامیاب ہونے میں مدد دے گا۔ اسکول کمیونٹی ایک جامع تعلیمی ماحول فراہم کرنے
کے لئے وقف ہے جو معیار کو بلند کرتا ہے ،تعلیمی سرگرمیوں کی معاونت کرتا ہے،
تخلیقی تجربات فراہم کرتا ہے اور مثبت شہریت کی خصوصیات کو فروغ دیتا ہے۔
کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیم خدمات :تمام طلباء درج ذیل وصول کرنے کے اہل ہیں:
مقصد کا تعین/تحریکی کونسلنگ ،نفرادی اور گروپ کونسلنگ ،ماہانہ طالب علم
ترقی کی جانچ ،کالج اور کیریئر ورکشاپس ،ادا شدہ انٹرنشپس ،پیشہ ورانہ ترقی کی
ورکشاپس اور مشورے ،ریزوم اور کوور لیٹر کی تیاری کی خدمات ،آزادانہ مطالعہ
کی کالسوں کے لئے معاونت ،ریجنٹس کی تیاری اور ٹیوٹورنگ
انٹرنشپ کی جھلکیاں :اسٹیٹن آئی لینڈ بورڈ آف ریئلٹرز ،اسٹیٹن آئی لینڈفزیکل تھراپی،
کلوو لیکس ہیلتھ کیئر اینڈ ریہیبیلیٹیشن سینٹر ،اینانڈیل ویٹرنری کلینک ،سٹیفن سیلرز
فاؤنڈیشن ،اسٹیٹن آئی لینڈ بلیو بیلٹP.S. 48 ،
شراکت داریاں :نیو یارک سینٹر برائے انٹرپرسنل ڈیولپمنٹ NY ،اربن لیگ ،رچمنڈ
کاؤنٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی ،کمیونٹی وسائل ایکسچینج ،نارتھ فیلڈ بینک فاؤنڈیشن،
 ،CHASIسینٹر  ،Andrew Lanzaسینیٹر Diane Savino, Pitta & Giblin
 ،LLPوکٹری اسٹیٹ بینک ،اسٹیٹن آئی لینڈ اکنامک ڈویلپمنٹ کارپوریشن،
 UAU, YMCAمشاورت
زبان کی کالسیں :ہسپانوی
خصوصی کورس پیشکشیں :آٹوموٹو ریپئر شاپ اور مطبخی فنون

کام کرنے کے لئے سیکھنا ( )LTWپروگرام طلباء کو اس طرح کی رکاوٹوں پر قابو
پانے میں مدد کرتا ہے جو ان کے ہائی اسکول کے ڈپلومہ کی پیش رفت میں رکاوٹ
ڈالتی ہیں۔  LTWاکادمیاتی اور طالب علم معاونت ،کیریئر اور تعلیمی تحقیق ،کام کی
تیاری ،مہارتوں کی ترقی ،اور انٹرنشپس پیش کرتا ہے جو طلباء کو فارغ التحصیل ہونے
کے بعد فائدہ مند مالزمت اور تعلیمی تجربات کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ  LTWکی
معاونتیں ایک کمیونٹی پر مبنی تنظیم ( )CBOپارٹنر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔
انٹرپرسنل ڈویلپمنٹ کے لئے ٹوٹن ویلی  YABCکے لئے  LTWپارٹنر ،نیویارک
سینٹر ہے۔
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 St. Georgeمیں  Staten Islandپاتھ ویز ٹو گریجویشن/ریفرل سینٹر
پاتھ ویز ٹو گریجویشن پاتھ ویز ٹو گریجویشن میں اندراج کے لئے ،طالب علم الزما ً پہلے ایک حوالہ جاتی مراکز
برائے ہائی اسکول کے متبادالت .ریفرل سینٹر میں ،طلباء آمنے سامنے ایک ریفرل کونسلر سے مالقات کریں
گے ،ان کے اختیارات کا جائزہ لیں گے ،اور ان کی تعلیمی تاریخ ،مستقبل کے مقاصد ،اور اضافی معاونت کی
ضرورت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جب مناسب ہو ،ریفرل کونسلر طلباء کا پاتھ ویز ٹو گریجویشن میں اندراج
کریں گے۔
ہائی اسکول متبادالت کے لیے حوالہ جاتی مراکز ہائی اسکول کے متبادل کے بارے میں مشورہ فراہم کرتے ہیں ،طلباء کو ہائی اسکول مسابقتی پروگراموں میں داخل ہونے میں مدد
دیتے ہیں ،جب مناسب ہو ،اور طلباء کا متعلقہ معاونت (جیسے بچے کی نگہداشت ،مشاورت اور منشیات کے عالج) سے رابطہ قائم کراتے ہیں۔ آپ کو حوالہ جاتی مرکز میں جانا
چاہیئے اگر آپ کی عمر 21سال سے کم ہے ،نیو یارک شہر میں رہتے ہیں ،آپ کے پاس ہائی اسکول ڈپلومہ نہیں ہے ،لیکن آپ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنے
اسکول سے دوبارہ رابطہ جوڑنے کے لئے اضافی معاونت کی ضرورت ہے۔ ریفرل سینٹر آپ کی درج ذیل میں مدد کر سکتے ہیں:
• NYCڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے طالب علم کے طور پر اپنے حقوق کے بارے میں معلوم کرنا
•کسی بھی رکاوٹوں پر قابو پانے کی منصوبہ بندی کرنا جو آپ کو اسکول آنے سے روکتی ہیں
•اپنے ہائی اسکول کی ٹرانسکرپٹ کو سمجھنا
•ایک ہائی اسکول ڈپلومہ کے حصول کے تمام طریقوں کو کھوجنے ،یا ایک ہائی اسکول مساویانہ پروگرام میں
اندراج کرانا
•بچے کی دیکھ بھال ،سماجی کام ،اور منشیات کے عالج جیسی خدمات کے سلسلے میں حوالہ جات حاصل کرنا

 St. Georgeمیں  Staten Islandپاتھ ویز ٹو گریجویشن ہب/ریفرل سینٹر
رابطہ معلومات

جائزہ

پتہ450 St. Mark’s Place :

پاتھ ویز ٹو گریجویشن طلباء کو ان کے ہائی اسکول مساویانہ ڈپلومہ (جسے پہلے
® GEDکے نام سے جانا جاتا تھا) حاصل کرنے اور کالج اور/یا کیریئر کا تعاقب
کرنے کے لئے تیار کرتا ہے۔  18تا  21سال عمر کے طلباء ایک کل وقتی یا
جزوقتی پروگرام میں شمولیت کا انتخاب کر سکتے ہیں۔  17سالہ عمر کے طلباء
صرف والدین یا سرپرست کی اجازت کے ساتھ داخلہ لے سکتے ہیں۔ حتمی فیصلہ ہر
کیس کی نوعیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اسٹیٹن آئی لینڈ کے پاس ہے برونکس کے
پاس ایک پاتھ ویز ٹو گریجویشن ہب ہے۔

فون 718-273-3225 :فیکس718-448-3936 :
قابل رسائی
قابلیت رسائی :عملی طور پر ِ
بس S46, S48, S62, S66 :سے Victory Blvd/Bay St.

اندارج اور داخلوں کی معلومات
ہائی اسکول مساوات کے پروگراموں میں داخلہ کرنے کے لئے ،طلباء کے
لئے ضروری ہے کہ:
• 18-21سال سے زائد عمر ہو (یا تخفیفی حاالت ،والدین/سرپرست کی
رضامندی ،اور منتظم کی منظوری کے ساتھ  17سال کی عمر کا/کی حامل)
•برا ِہ کرم حوالہ جاتی مراکز برائے ہائی اسکول متبادالت پر تشریف الئیں۔
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اسٹیٹن آئی لینڈ پاتھ ویز ٹو گریجویشن سیٹالئٹ مقامات
اسٹیٹن آئی لینڈ پاتھ ویز ٹو گریجویشن سیٹالئٹ مقامات کل وقت ڈے پروگرامز
پتہ

پروگرام سائٹ کا نام

رابطہ نمبر

پاتھ ویز ٹو گریجویشن بمقام St. George
ریفرل سیٹر/ہب
•  ELLخدمات ESL :
• ابتدائی خواندگی/ارلی لٹریسی*

450 St. Marks Place
Staten Island, NY 10301

718-273-3225

کالج آف اسٹیٹن آئی لینڈ ( )CSIمیں پاتھ ویز ٹو گریجویشن

2800 Victory Boulevard
Staten Island NY 10314

718-983-3720

 Port Richmond High Schoolمیں پاتھ ویز ٹو گریجویشن

85 St. Joseph’s Avenue
Staten Island, NY 10302

 ,718-420-2100ایکسٹینشن 8472
یا 8473

سینیٹیشن ،اسٹیٹن آئی لینڈ میں پاتھ ویز ٹو گریجویشن

66 Swan Street
Staten Island, NY 10301

718-442-0071

پاتھ ویز ٹو گریجویشن بمقام Staten Island Neon

340 Bay Street, Room A
Staten Island NY 10301

718-876-5214

 Staten Island Youth Buildمیں پاتھ ویز ٹو گریجویشن

53 Broad Street
Staten Island NY 10301

347-695-1920

اسٹیٹن آئی لینڈ پاتھ ویز ٹو گریجویشن سیٹالئٹ مقامات جز وقتی ایوننگ پروگرامز
پتہ

پروگرام سائٹ کا نام

رابطہ نمبر

سینٹ جارج ریفرل سینٹر/حب میں پاتھ ویز ٹو گریجویشن ایوننگ
پروگرام

450 St. Marks Place
Staten Island, NY 10301

718-273-3225

 Tottenville High Schoolمیں پاتھ ویز ٹو گریجویشن

100 Luten Ave
Staten Island, NY 10312

718-273-3225
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اسٹیٹن آئی لینڈ  LYFEپروگرام سائٹ ڈائریکٹری

تعلیم کے ذریعے نوعمر خاندان کے لئے رہنا ( )LYFEگریجویشن کے لئے ٹریک پر رہنے والے طلباء والدین
کی مدد کے لئے مفت بچے کی نگہداشت اور معاون خدمات فراہم کرتا ہے۔
فی الحال صرف داخل شدہ اور ایک  NYCپبلک اسکول یا پروگرام میں شرکت کرنے والے طلباء ہی  LYFEبچے کی نگہداشت کی خدمات استعمال کر سکتے
ہیں۔ اگر آپ کے اسکول میں  LYFEپروگرام کی سائٹ نہیں ہے یا اگر کوئی دوسری پروگرام سائٹ ہے جس سے آپ کے اسکول جانے کے دوران آنا اور انا
آسان ترین ہے۔ آپ براہ راست  212-609-8520پر  LYFEمرکزی دفتر کو یا معاونت کے لئے اپنی بورو میں ریفرل سینٹر کو کال کر سکتے ہیں۔

پروگرام سائٹ کا مقام

Port Richmond High School

پتہ

رابطہ نمبرز

718-815-8727
 ،718-420-2100ایکسٹینشن
6227

85 Saint Joseph’s Avenue
Staten Island, NY 10302
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سرکاری ٹرانسپورٹ

سب وے :کوئی ٹرینیں نہیں
بسS46, S96, S94 :

فیملی ویلکم سینٹرز
 پر کال کریں۔718-935-3500 اگر آپ داخلوں کے بارے میں سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی

Bronx
جن اضالع کے لیے دستیاب ہیں

مقام

7, 9, 10

1 Fordham Plaza, 7th Floor
Bronx, 10458

8, 11, 12

1230 Zerega Avenue
Bronx, 10462

Brooklyn
جن اضالع کے لیے دستیاب ہیں

مقام

17, 18, 22

1780 Ocean Avenue
Brooklyn, 11230

20, 21

415 89thStreet
Brooklyn, 11209

19, 23, 32

1665 St. Marks Avenue
Brooklyn, 11233

13, 14, 15, 16

29 Fort Greene Place (BE12)
Brooklyn, 11217

Manhattan
جن اضالع کے لیے دستیاب ہیں

مقام
1, 2, 4

333 Seventh Avenue (12thFloor)
New York, 10001

3, 5, 6

388 West 125thStreet (7thFloor)
New York, 10027

Queens
جن اضالع کے لیے دستیاب ہیں

مقام

24, 30

28-11 Queens Plaza North
Long Island City, 11101

25, 26

30-48 Linden Place
Flushing, 11354

27, 28, 29

90-27 Sutphin Boulevard
Jamaica, 11435

Staten Island
جن اضالع کے لیے دستیاب ہیں

مقام
31
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715 Ocean Terrace (Building A)
Staten Island, 10301

ہائی اسکول متبادالت کے لیے حوالہ جاتی مراکز
Bronx
عوامی نقل و حمل
Prospect Avenue  سے5  یا2 :سب وے
Bx4, Bx6; Bx17 :بس

فون نمبر
718-518-3320

مقام
Bronx Regional High School
1010 Rev. James A. Polite Avenue,
Room 436
Bronx, NY 10459

Brooklyn
عوامی نقل و حمل
Nostrand  سےA :سب وے
B26, B43, B44, B52 :بس
Jay  سےR train  یاA, C, F :سب وے
 ریل گاڑی5  یاStreet/Metrotech; 2, 3, 4

Borough Hall برائے

فون نمبر

مقام

718-636-5770

832 Marcy Avenue, Room 204
Brooklyn, NY 11216

718-935-9457

69 89th Street
Brooklyn, NY 11201

B103  یاB26, B41, B45, B52, B57 :بس

Manhattan
عوامی نقل و حمل

فون نمبر

1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, N, :سب وے
34th Street  سےQ, R
M10; M11; M16; M20; M34 :بس

212-244-1274

مقام
269 West 35th Street, 11th Floor
New York, NY 10018

Queens
عوامی نقل و حمل
Parsons Boulevard  سےE, F :سب وے
Q25, Q34, Q43, Q65 :بس

فون نمبر
718-739-2100

مقام
162-02 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432

Staten Island
عوامی نقل و حمل
S42, S46, S48, S51, S61, S62, S66, :بس
S67, S74, S76, S78

فون نمبر
718-273-3225

مقام
450 St. Marks Place
Staten Island, NY 10301

سواالت؟

 مندرجہ ذیل مقام پر ایک ریفرل سینٹر کا دورہ کریں؛ یا
 یا،718-557-2525 : درج ذیل پر ہاٹ الئن پر کال کریں
ReferralCenters@schools.nyc.gov : ای میل

کسی تک پہنچنے میں مشکل ہے؟
 پر کال کریں؛ یا917-521-3639 
youthhelp@schools.nyc.gov : ای میل

108

فہرست

پروگرامز/حروفِ تہجی کے لحاظ سے درج کردہ اسکول

Abraham Lincoln YABC ......................................................................... 45
Adlai E. Stevenson Campus: YABC ....................................................... 13
Alfred E. Smith Campus: YABC ............................................................. 14
Arturo A. Schomburg Satellite Academy Bronx ..................................... 3
Aspirations High School ....................................................................... 27
Automotive YABC ............................................................................... 109
Bedford Stuyvesant Preparatory High School ..................................... 28
Boys and Girls YABC ............................................................................. 47
Bronx Arena High School ....................................................................... 4
Bronx Community High School .............................................................. 5
Bronx High School Equivalency Programs ........................................... 22
Bronx Haven High School ....................................................................... 6
Bronx LYFE Program Site Directory ...................................................... 24
Bronx Regional High School ................................................................... 7
Brooklyn Academy High School ........................................................... 29
Brooklyn Bridge Academy .................................................................... 30
Brooklyn Democracy Academy ............................................................ 31
Brooklyn Frontiers High School ............................................................ 32
Brooklyn High School Equivalency Programs ...................................... 55
Brooklyn High School for Leadership and Community Service ........... 33
Brooklyn LYFE Program Site Directory ................................................. 57
Brownsville Academy High School ....................................................... 34
Bushwick Community High School ...................................................... 35
Cascades High School ........................................................................... 60
Christopher ColumBus: YABC ............................................................... 15
City-As-School ...................................................................................... 61
Concord High Schoo ........................................................................... 101
Crotona Academy High School .............................................................. 8
DeWitt Clinton Campus: YABC ............................................................. 16
Downtown Brooklyn YABC ................................................................... 48
East Brooklyn Community High School ............................................... 36
Edward A. Reynolds West Side High School ........................................ 62
ELLIS – English Language Learners and International Support
Preparatory ............................................................................................ 9
Emma Lazarus High School .................................................................. 63
Erasmus Campus YABC ......................................................................... 49
Family Welcome Centers ................................................................... 107
Flushing YABC ....................................................................................... 92
Forsyth Satellite Academy .................................................................... 64
Franklin Delano Roosevelt YABC .......................................................... 50
Franklin K. Lane YABC ........................................................................... 51
George Washington Campus YABC ...................................................... 79
Harlem Renaissance High School ......................................................... 65
Harvey Milk High School ...................................................................... 66
Herbert H. Lehman YABC ..................................................................... 17

High School for Arts and Business YABC .............................................. 93
High School for Excellence and Innovation ......................................... 67
Humanities Preparatory Academy ....................................................... 68
Independence High School .................................................................. 69
Innovation Diploma Plus High School .................................................. 70
The James Baldwin School ................................................................... 71
The YABC at James Monroe Campus ................................................... 18
Jill Chaifetz Transfer School .................................................................. 10
John Adams High School YABC ............................................................ 94
John F. Kennedy YABC .......................................................................... 19
The Judith S. Kaye High School ............................................................ 72
Liberation Diploma Plus High School ................................................... 37
Liberty High School Academy for Newcomers .................................... 73
Lower East Side Preparatory High School ............................................ 74
Manhattan Comprehensive Night and Day School ............................. 75
Manhattan High School Equivalency Programs ................................... 82
Manhattan LYFE Program Site Directory .............................................. 84
Metropolitan Diploma Plus High School .............................................. 38
Mott Haven Community High School .................................................. 11
Murray Hill Academy ........................................................................... 76
North Queens Community High School .............................................. 87
Olympus Academy ............................................................................... 39
Professional Pathways High School ..................................................... 40
PULSE - Providing Urban Learners Success in Education
High School .......................................................................................... 12
Referral Centers for High School Alternatives ................................... 108
Research and Service High School ....................................................... 41
Queens Academy High School ............................................................. 88
Queens High School Equivalency Programs ........................................ 96
Queens LYFE Program Site Directory ................................................... 98
Queens Satellite High School for Opportunity .................................... 89
Satellite Academy High School ............................................................ 77
South Brooklyn Community High School ............................................. 42
South Shore Campus YABC .................................................................. 52
Staten Island High School Equivalency Programs .............................. 104
Staten Island LYFE Program Site Directory ......................................... 106
Thomas Jefferson Campus YABC .......................................................... 53
Tottenville YABC ................................................................................. 102
The Urban Academy High School ........................................................ 78
VOYAGES Preparatory High School ...................................................... 90
VOYAGES Preparatory High School – South Queens ........................... 91
W.E.B. DuBois Academic High School .................................................. 43
Walton Campus: YABC ......................................................................... 20
Washington Irving YABC ....................................................................... 80
West Brooklyn Community High School .............................................. 44

109

تسلیمات
گریجویٹ ڈائریکٹری کے لئے اضافی راستے :ہائی اسکول ڈپلومہ اور مساویانہ پروگرامز
نیویارک سٹی ڈیپارٹمنٹ آف تعلیم ،پوسٹ سیکنڈری ریڈینیس آفس ،کا ایک پروجیکٹ ہے
اسکول کے پرنسپل اور پروگرام ڈائریکٹران کے عالوہ ،دفتر برائے پوسٹ سیکنڈری ریڈی نیس مندرجہ ذیل تنظیموں اور دفاتر کا ان کی تائید اور مدد
کے لئے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے:
 ،Cooper-Hewittنیشنل ڈیزائن میوزیم
تدریس اور سیکھنے کی تقسیم
کاروائیوں کی تقسیم
دفتر برائے طالب علم اندراج
ترجمہ اور ترجمانی کا یونٹ

فارغ التحصیل ہونے
کے

اضافی طریقے
ہائی اسکول ڈپلومہ اور مساویانہ پروگرامز
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 Jamel Springleکی جانب سے تخلیق کردہ | کوپ ٹیک

 ،Corey Proberپرنسپل | کوپ ٹیک
 ،Izabela Nieznalskiآرٹ ٹیچر | کوپ ٹیک

فارغ التحصیل ہونے
کے

اضافی طریقے
ہائی اسکول ڈپلومہ اور مساویانہ پروگرامز

