نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم ،بالغان تعلیم اور جاری تعلیم
اکثر اوقات پوچحے جانے والے سواالت




۔ دفتر برائے تعلیم بالغاں و جاری تعلیم ) (OACEکی کالسوں اور سہولیات تک
رسائی کی اہلیت کون رکھتا ہے؟
ریاستہائے متحدہ ہائی اسکول مساوی ) (HSEیا ڈپلومہ نہ رکھنے والے نیویارک
شہر میں رہائش پذیر  21سال کی عمر سے بڑا کوئی بھی فرد کالسوں کے لیے رجسٹر
کرسکتا ہے۔ اس کے عالوہ کوئی مطلوبات نہیں ہیں۔ ریاستہائے متحدہ ہائی اسکول
مساوی ڈپلومہ رکھنے والوں کے لیے طرز معاش اور تکنیکی تعلیم ) (CTEکی کچھ
کالسوں میں محدود دستیابی ہے۔
 OACEکی کالسوں کے لیے کوئی فیس ہے؟
انگریزی بحثیت دوسری زبان ) ،HSE ،(ESOLاور بنیادی بالغان تعلیم )(ABE
کالسوں کے لیے کوئی فیس نہیں ہے۔ البتہ ،طرز معاش اور تکنیکی تعلیم ) (CTEکی
کچھ کالسوں کے لیے طلبا کا نصابی کتابیں اور مواد خریدنا مطلوب ہے۔



اگر طالب علم کام کرتا ہے ،مالی امداد حاصل کرتا ہے ،یا نقل وطنی کے
دستاویز نہیں رکھتا ،کیا یہ اس کو  OACEکی مفت سہولیات تک رسائی سے روکے
گا؟
جی نہیں



 OACEکی کالسوں لینے کے لیے کیا یہ الزمی ہے کہ طالب نے کم سے کم سطح کی
تعلیم مکمل کی ہو؟
جی نہیں



اگر میرے پاس ہائی اسکول ڈپلومہ یا کسی دوسرے ملک کی کالج کی سند ہے ،کیا
میں تعلیم بالغان کی کالسیں لے سکتا ہوں؟
جی ہاں



اگر میرے پاس ہائی اسکول ڈپلومہ یا ریاستہائے متحدہ کی کالج کی سند ہے،
کیا میں تعلیم بالغان کی کالسیں لے سکتا ہوں؟
جی نہیں ،ریاستہائے متحدہ ہائی اسکول مساوی ڈپلومہ رکھنے والوں کے لیے طرز
معاش اور تکنیکی تعلیم ) (CTEکی کچھ کالسوں میں محدود دستیابی ہے۔



کیا طلبا کو اپنی شناخت کی تصدیق کرنے اور  /یا کالسوں میں اندراج کروانے
کے لیے سوشل سیکیورٹی یا دستاویزات کی ضرورت ہے؟
 ESOL, ABEاور  HSEکالسوں میں رجسٹر کرنے والے طلبا کو انکے سوشل سیکیورٹی
نمبر فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو طللبا سندیافتگی کی جانب جانے والی
 CTEکالسوں میں اندراج کرواتے ہیں ان سے سوشل سیکیورٹی نمبر یا مالزمت کی
تقرری کے لیے شناخت کی تصدیق کرنے کے لیے دیگر دستاویزات کے لیے پوچھا جا
سکتا ہے۔



کالسیں کہاں منعقد ہوں گی اور کالسوں کی پیشکش کس وقت کی جائے گی؟
کالسوں کی پیشکش  175مقامات پر پانچوں بروز میں کی جاتی ہیں۔ تمام طلبا کے
لیے وقت کی پابندی کرنے کے لیے صبح ،دوپہر ،شام اور سنیچر کی کالسوں کی
پیشکش کی جاتی ہے۔



اگر ایک طالب علم مین ہیٹن میں کام کرتا ہے اور برونکس میں رہتا ہے تو کیا
اس کو کسی ایک برو کا حوالہ دیا جا سکتا ہے؟
جی ہاں ،اہل طلبا ان کے لیے سہل ترین مقام پر کالسوں میں شرکت کر سکتے ہیں۔



دفتر برائے تعلیم بالغاں و جاری تعلیم کے ذریعے کون سی کالسوں کی پیشکش کی
جائے گی؟
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• بنیادی تعلیم بالغان ) :(ABEبنیادی تدریس اور ہائی اسکول مساوی ) (HSEتشخیصی
امتحان کے لیے تیاری۔
• دیگر زبانیں بولنے والوں کے لیے انگریزی ) :(ESOLابتدائی سے نمویافتہ سطوح
• طرز معاش اور تکنیکی تعلیم ) :(CTEایئرکنڈیشن  /ریفیرجریٹر کی مرمت کی
کالسیں ،موٹر گاڑیوں کے میکنیک ،عمارتوں کی دیکھ بھال ،کیبل کی تنصیب،
بڑھئی کا کام ،کمپیوٹر کی تعلیم ،کمپیوٹر کی مرمت ،برقیاتی )الیکٹریکل(
تنصیب ،کھانا پکانا  /تقریبات میں کھانا پیش کرنا )کیٹرینگ( ،صحتیاتی طرز
معاش ،الیکڑیکل ،میڈیکل بیلینگ ،مائکرو سافٹ آفیس ،پلمبینگ اور ویب پیج
ڈیزائین۔


اگر کوئی پرنسپل ،والدین ربط دہندہ ،یا والدین اپنے  K-12کے اسکول کے مقام
پر  OACEکی کالس کی پیشکش کرنا چاہتا ہو ،تو وہ کس سے رابطہ کریں؟
ہر عالقے میں تعلیم بالغاں کے پرنسپل ہیں۔ اسکول کے رابطے کی معلومات کو
تالش کرنے کے لیے سائٹ کے رجسٹریشن کے صفحے کو مالحظہ کریں۔



 OACEکی کالسوں میں طلبا کے اندراج کا کیا طریقہ کار ہے؟
ہر برو میں خواندگی مراکز ہیں جہاں طلبا کالسوں کے لیے رجسٹر کر سکتے ہیں۔
رجسٹریشن دوسرے مقامات پر بھی دستیاب ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہر طالب علم ایک
داخلے کے انٹرویو سے گذرے ،اس کے بعد ان کو پیشکش کیے جانے والے پروگرامز
کی دستیابیوں کی وضاحت کی جائے۔ اہل طلبا ایک کیس مینیجر کے ساتھ ایک
تشخیصی سیشن سے گذریں گے اور ان کی تقرری اس کے مطابق کی جائے گی۔



کیا یہ داخلے کے انٹرویو کسی خاص وقت اور تاریخ کو کیے جاتے ہیں؟
جی ہاں یہ معلومات اس مقام پر دستیاب ہیں جس کو طالب علم نے داخلے کے عمل
میں شرکت کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ طلبا ،براہ کرم داخلے کے جدول کی
معلومات کے لیے پہلے رابطہ کریں کیونکہ جدول میں تبدیلی آسکتی ہے۔ برائے
مہربانی ہمارے مقامات کے فون نمبر اور ہمارے پتوں کے لیے اس مقام کے
رجسٹریشن کے مقامات کے صفحے کو مالحظہ کریں۔



بنیادی بالغان تعلیم ) (ABEاور ہائی اسکول مساوی ) (HSEکالسوں کے درمیان کیا
فرق ہے؟
بنیادی بالغان تعلیم کی کالسیں طلبا کو  HSEکالسوں کے لیے تیار کرنے کے لیے
مطالعے اور ریاضی کی کم تر سطوح سے خطاب کرتی ہیں۔  HSEکالسیں طلبا کو
ثانوی مقابلہ جاتی امتحانی تشخیص ) (TASCکے لیے تیار کرتی ہیں۔



 ESLکی کالس کیا ہے؟
 ESLکی کالسیں طلبا کی انگریزی زبان اور مطالعے کی صالحیتوں کو تعمیر کرنے
میں مدد کرتی ہیں۔



تدریسی مراکز )لٹریسی زون( کیا ہیں؟
تدریسی مراکز کو نئے آنے والے خاندانوں ،بالغ طلبا ،اور برادری کے ارکان
کے لیے مل بیٹھنے کے مرکز ہیں تاکہ ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔
مرکز طلبا کو کالسوں سے متعارف اور ان کی رہائشی ،قانونی ،طبی ،روزگار اور
دیگر ضروریات کے وسائل تک رسائی میں معاونت کرتے ہیں۔ لٹریسی زون اور ان
کے وسائل خاندانوں کو نئی ثقافت میں گھلنے ملنے اور نئی زبان سیکھنے جیسی
دقتوں سے نمٹنے میں مدد کرتے ہیں۔ چار لٹریسی زون ہیں مین ہیٹن ،کوئنز،
بروکلین اور برونکس میں۔ مزید معلومات کے لیے اس سائٹ پر طالبانہ معاونت
کے صفحے کو مالحظہ کریں۔
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