متخصص
ہائی اسکول
تجویز
تمام طلبا کے لیے متخصص ہائی اسکولوں میں داخلوں
کو مساوی بنانا

متخصص ہائی اسکول
:ذیل میں ہیں
The Bronx High School of Science
The Brooklyn Latin School
Brooklyn Technical High School
High School for Mathematics, Science and
Engineering at City College of New York
High School of American Studies at Lehman College
Queens High School for the Sciences at York
College
Staten Island Technical High School
Stuyvesant High School
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ی
ی
نہی ےہ۔
 لگوارڈیا ہائ اسکول ےہ جو اس تجویز کاحصہ ں،نواں متخصص ہائ اسکول
2

اہداف
ایک واحد امتحان سے
زیادہ کو زیر غور النا

داخلے کا ایک بہتر اور
منصفانہ طریق کار:
• طلبا کو پیشکشیں کرنے کے لیے  -متعدد عناصر کو استعمال کرتا ہے  -متخصص ہائی اسکول
داخلہ امتحان ( )SHSATکو استعمال نہیں کرتا۔
 oایک واحد امتحان طالب علم کی قابلیت کا اشاریہ نہیں ہو سکتا ہے۔
 oنیو یارک شہر ملک میں واحد ضلع ہے جو طلبا کو ایک واحد امتحان کی بنیاد پر داخلہ دیتا ہے۔

• متخصص ہائی اسکولوں ( )SHSکی تعلیمی شدت کو برقرار رکھنا۔
تعلیمی شدت کو
برقرار رکھنا

تنوع میں
اضافہ کرنا

• متخصص ہائی اسکولوں کے تنوع میں اضافہ کرنا۔
 2016 oمیں SHS ،کی  50%پیشکشیں پورے نیو یارک شہر کے صرف  4%مڈل اسکولوں میں طلبا کو کی
گئی تھیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ  SHSمیں شرکت کرنے والے طلبا پورے شہر کے مڈل اسکولوں سے ہوں اور
ہمارے شہر کی متنوع آبادی کی بہتر عکاسی ہو۔
 oسیاہ فام اور الطینی طلبا نیو یارک شہر کے ہائی اسکولوں کا  68%حصہ ہیں ،لیکن صرف  9%کو ایک
نشست کی پیشکش کی جاتی ہے۔
 oنیو یارک شہر ہائی اسکولوں کی  75%آبادی کم آمدنی والے طلبا ہیں ،لیکن ان میں صرف  40%کو ایک
نشست کی پیشکش کی جاتی ہے۔
* تحقیق کی بنیاد ہر امتحان والے اسکول :امریکہ کے سب سے زیادہ منتخب کیے جانے پبلک ہائی اسکول بذریعہ  Finnاینڈ Hockett۔

3

کیا تجویز ہے؟
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اس وقت

حصہ 1
 ہر ایک اسکول کی نشستوں میں  20%اضافہ کر کے ڈسکوری پروگرام میں توسیع کرنا۔

ڈسکوری پروگرام
 20%نشستوں تک
توسیع دینا

ڈسکوری پروگرام موسم گرما میں بہتری کا ایک ایسا پروگرام جو اعلی کارکردگی دکھانے والے ،پسماندہ طلبا کو
 SHSمیں داخل ہونے میں مدد کرتا ہے۔
ے
اگر طلبا مندرجہ ذیل معیار پر پورا اترت ںہی تو یہ اہل ہوں گ:
1

زیادہ غربت والی
آبادی کے اسکول
میں ہدف طلبا ہیں

2

3

نیچ کا اسکور حاصل کرنا۔
 SHSATکم ےس کم اسکور یک حد ےس ذرا ے
ی
ںی
متعلمی یک حثیت یک نییا رر ہہ
آمدئ ،رہائش یک صورت حال ،یا انگریزی زبان ےک
ان ےک گھر یک
پسماندہ ںہی۔
زیا ہ غربت وایل آبا ی ےک اسکول می رشکت ے
کرت ںہی۔
ں

زیادہ غربت والی آبادی والے اسکول میں اکانومک نیڈ انڈکس ) (Economic Need Index) (ENIکم سے کم  60%ہوتی ہے۔ یہ
اسکول میں معاشی دشواری سے دوچار طلبا کی فیصد کا اندازہ ہے۔ کسی بھی اسکول کے  ENIکو اسکول پرفارمنس ڈیش بورڈ
پر دیکھیںtools.nycenet.edu/dashboard/ :
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اگال

حصہ 2
• تین سال کے عرصے میں  SHSATکو بتدریج ختم کر دیا جائے گا۔

 SHSATبتدریج
بند ہونا

اعلی کارکردگی
دکھانے والے طلبا
کو پیشکشیں

• محکمئہ تعلیم کے ہر ایک پبلک مڈل اسکول سے چوٹی کے  7%طلبا کو  SHSکی پیشکش کرنا۔
• طلبا ( )1اپنے  7گریڈ کے نیو یارک ریاست ریاضی اور  ELAامتحان اسکور اور ( )2اپنے  7گریڈ میں ان
کے اسکول کے دیگر طلبا کے مقابلے میں انگریزی ،ریاضی ،معاشرتی علوم ،اور سائنس کے کورسز کے
گریڈز کی بنیاد پر درجہ بندی موصول کریں گے۔
• طلبا کو ان کی درجہ بندی کی بنیاد پر ترتیب دیا جائے گا تاکہ ہر ایک اسکول میں چوٹی کی کارکردگی
دکھانے والوں کا تعین کیا جا سکے۔
• ایک  SHSپیشکش موصول کرنے کے لیے چوٹی کی کارکردگی دکھانے والے طلبا کی درجہ بندی شہر کے
چوٹی کے  25%میں ہونا بھی ضروری ہے۔

نیو یارک ریاست کا موجودہ قانون  SHSمیں داخلے کے لیے صرف  SHSATکے معیار کا تقاضا کرتا
ہے۔ ان میں سے کسی تبدیلیوں کے نفاز العمل ہونے کے لیے نیو یارک ریاست مجلس قانون ریاست کے
قانون میں تبدیلی کے لیے ووٹ ڈالے گی۔

* مرکب اسکور کلیہ (فارموال  55٪اوسط گریڈ اسکور کارکردگی بمعہ  ELAاور ریاضی کے ریاستی امتحان  45%اوسط کارکردگی
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اگال

حصہ  :2بتدریج بند ہونے
کی تجویز
ذیل کو پیشکش کی جائے گی۔ ۔ ۔

 SHSATبتدریج
بند ہونا

سال 1

سال 2

اعلی کارکردگی
دکھانے والے طلبا
کو پیشکشیں

سب سے پہلے :ہر مڈل اسکول کے چوٹی کے  3%طلبا کو (~ پیشکشوں کا )25%
اس کے بعد :جو طلبا  SHSATکے ذریعے اہل ہوں گے (~ پیشکشوں کا )75%
سب سے پہلے :ہر مڈل اسکول کے چوٹی کے  5%طلبا کو (~ پیشکشوں کا )50%
اس کے بعد :جو طلبا  SHSATکے ذریعے اہل ہوں گے (~ پیشکشوں کا )75%

سب سے پہلے :ہر مڈل اسکول کے چوٹی کے  7%طلبا کو (~ پیشکشوں کا )90%
سال 3

اس کے بعد :غیر پبلک اسکول کے طلبا ،نیو یارک شہر میں نئے طلبا ،اور کوئی
بھی دیگر طلبا جو  SHSمیں کورس کے کم سے کم گریڈ )A-( 93% ،کے ساتھ
درخواست دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ طلبا کسی بھی بقایا نشستوں کے لیے
ایک قرعہ اندازی میں شرکت کریں گے۔ (~ پیشکشوں کا )10%

اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پیشکشیں  SHSATکی بنیاد پر نہیں کی جائیں گی۔

محکمئہ تعلیم ہر ایک طالب علم کے مڈل اسکول کی درجہ بندی کا حساب لگائے گا۔
اسکولوں اور طلبا کو کوئی بھی اضافی معلومات فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
7

اس تجویز سے کیا
حاصل ہو گا؟
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تعلیم
مڈل اسکول کےچوٹی کے
وہ  7%طلبا جو ان طلبا سے
ملتا جلتا تعلیمی ریکارڈ
دکھتے ہیں جنہوں نے
 SHSATپیشکشیں موسول
کی تھیں۔

موجودہ
پیشکشوں
کے ساتھ
مڈل
اسکول

چوٹی کے
 7%طلبا

• اوسط 94٪ :GPA

• اوسط 94٪ :GPA

• ریاستی امتحان میں مہارت کی اوسط سطح4.1 :

• ریاستی امتحان میں مہارت کی اوسط سطح3.9 :
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تعلیم

مہارت کی درجہ بندی

اوسط گریڈز

جو طلبا موجودہ پیشکشیں موصول کرتے ہیں اور جو طلبا ریاست کے امتحان اور اوسط گریڈ کے چوٹی کے  7%طلبا سے ملتا جلتا اسکور رکھتے ہیں
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جغرافیہ

اسکول کے ذریعے
موجودہ پیشکشیں

اسکول کے ذریعے چوٹی کے 7%

2x

مڈل اسکول کی
نمائندگی میں اضافہ

4x

برونکس کے طلبا کی
پیشکشوں میں
اضافہ
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اعداد وشمار

نسلیاتی اعاد و شمار

 SHSATکے اعداد و
شمار نیو یارک شہر کے
اعداد و شمار عکاسی
کرتے ہیں

36٪

سیاہ فام اور الطینی
طلبا کی پیشکشوں
میں
اضافہ

18٪

طالبات کی پیشکشوں
میں اضافہ

3%

7%
2%

13%
13%
4%

15%

24%

Private
Other

40%

27%

White

6%

Latino

3%

Black
Asian

19%

28%
50%

30%
16%

Top 7% Offers

Current Offers

Citywide
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غربت
کم آمدنی والے طلبا کی آبادی نسل کی ترتیب میں

21٪

82%
76%

کم آمدنی والے
طلبا کی
پیشکشوں میں
اضافہ

69%
61%

67%
61%

53%

50%

46%

30%

تمام گروپس
غربت کی آبادی
والے طلبا کی
پیشکشوں میں
اضافہ دیکھیں
گے

20%
16%

White

Other

Latino
Top 7% Offers

Black

Asian

Overall

Current Offers

متوجہ ہوں :پبلک اسکول کے صرف ان طلبا کے اعاد و شمار کو ظاہر کیا گیا ہےجن کے اہل خانہ کی آمدنی کے اعداد و شمار دستیاب ہیں۔
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گھریلو
زبان
 SHSمیں گھریلو
زبانوں کے تنوع کی
نمائندگی میں اضافہ

ہمارا نمونہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ
ہم مندرجہ ذیل قومیتوں والے طلبا
میں اضافہ دیکھیں گے جو ذیل
زبانیں بولتے ہیں:
ایشیائی
اردو ،تگاالگ (فلپائینی)
افریقی
فرانسیسی ،فوالنی ،ٹوی،
منڈینکا اور سوننک

انگریزی کے عالوہ چوٹی گھریلو زبانیں
4%

Korean

3%
2%
4%

1%
7%

13%

15%

6%

French
Haitian
Creole
Urdu

2%
4%
4%

14%

25%

Arabic
Russian

کریبیئین  /الطینی
ہیشیئن کریول ،ہسپانوی
سفید فام
البانوی ،پولیش
مشرو وسطی
عربی

55%

Bengali

56%

Chinese
Spanish

37%

6%

Top 7% Offers

Current Offers

Citywide

اس نمونے کے مطابق انگریزی کے عالوہ گھریلو زبانوں کی نمائندگی پورے شہر کے  8گریڈ کے
طلبا کی گھریلو زبانوں کی عکاسی کرتی ہے۔
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ہم
ابتدائی تعلیم کو
توسیع دے رہے ہیں

مزید مسابقت
طلب کورس کی
پیشکش
اسکول کے
سرمائے میں
اضافہ

ہم اور کیا کر رہے ہیں؟
سب کے لیے مساوات اور عمدگی

• سب کے لیے مساوات اور عمدگی الئحہ عمل تمام طلبا کے لیے کالج اور طرز معاش میں کامیابی کی راہ ہموار کرتا ہے۔
• ہمارے تین سال اور چار سال کی عمر طلبا مفت  ،مکمل دن کے ،اعلی معیار کے  3-Kفار آل اور پری کے فار آل کے ذریعے
تعلیم کا آغاز قبل از وقت کرتے ہیں۔
• ہمارے اسکول بنیادی صالحیتوں کو تقویت دے رہے ہیں اور یوینورسل لٹرسی اور الجبرا فار آل کے ساتھ قبل از وقت تعلیم دے
رہے ہیں۔
• ہمارے اسکول کمپیوٹر سائنس فار آل اور اے پی فار ال کے ذریعے طلبا کو مزید مسابقت طلب ،عملی ،کالج اور طرز معاش
سے ہم آہنگ کورس کے کام کی بھی پیشکش کرتے ہیں۔
• ہم نیو یارک شہر کے پبلک اسکولوں میں "فیئر اسٹوڈنٹ فنڈنگ" میں سالانہ  $350ملین سے زائد کی سرمایہ کاری کر رہے
ہیں۔

•

ہم کیسی پیش رفت کر رہے ہیں؟
•

آج تک سندیافتگی کی اعلی ترین سطح  2017 -کی کالس .74%

•

آج تک ثانوی کے بعد اندراج کی اعلی ترین سطح  2016 -کی کالس 57 %

• آج تک کالج کی مستعدی کی اعلی ترین شرح  2017 -کی کالس میں سندیافتگان .64%
• شہر کے طلبا ریاست کے  ELAاور ریاضی کے امتحانات میں مسلسل بہتری ظاہر کر رہے ہیں ،اور یہ  2016کے بعد پہلی بار
ریاست کے  ELAاور ریاضی کے امتحانات میں اپنے نیو یارک ریاست کے ہمسروں بہتر کار کردگی دکھا رہے ہیں۔  2013سے
اب تک نیو یارک شہر کے طلبا نے انگریزی کی مہارت میں  54%اضافہ کیا ہے۔
ان آغاز کاریوں کے ذریعے ہم اس بات کو یقینی بنانے کی راہ پر گامزن ہیں کہ  2026تک ہمارے  80٪طلبا وقت پر ہائی اسکول سے
سندیافتہ ہوں گے اور ہمارے دو تہائی سندیافتگان کالج کے لیے تیار ہوں گے۔
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اگال قدم کیا ہو گا؟
ہم پورے شہر میں برادریوں ،حمایتی گروپس ،اور سابقہ طلبا کے گروپس کے ساتھ سرگرم عمل ہیں تاکہ
ان کی ضروریات کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے ،ان کی تشویشات کو سنا جا سکے ،اور اس تجویز پر
ان کی رائے اکٹھا کی جائے۔
نیو یارک ریاست مجلس قانون کے لیے مجلس قانون کے آنے والے اجالس میں SHS
داخلوں میں تبدیلی کے لیے ووٹ ڈالنا اور اس کی منظوری دینا الزمی ہے۔
ریاست کے قانون میں کسی بھی تبدیلی کے قطع نظر ،ہم اپنے منصوبے کے حصہ - 1
موسم گرما  2019میں  -ڈسکوری پروگرام میں توسیع  -کا آغاز کریں گے۔

سواالت؟ ای میل diversity@schools.nyc.gov
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