طرز معاش اور تکنیکی تعلیم کے طلبا کے لیے :کریڈٹ کے مطلوبات
ِ

معاشرتی علوم
ذیل کی تقسیم کے ساتھ:
عالمی تاریخ ()4
ریاستہائے متحدہ تاریخ ()2
حکومت میں شرکت ()1
معاشیات ()1

8

8

سائنس (بشمول لیب)
ذیل کی تقسیم کے ساتھ:
حیاتی سائنس ()2
طبعی سائنس ()2
حیاتی سائنس یا طبعی سائنس

6

6

ریاضیات
ً
بشمول ایڈوانسڈ ریاضی (مثال جیومیٹری یا الجبرا
 )IIکے کم از کم  2کریڈٹس

6

6

جسمانی تعلیم (ہر سال)

صحت

اختیاری
ُ
کل

سائنس :آٹھ ( )8ریجنٹس سطح کے کریڈٹس ،بشمول ایک سلسلے کے جس میں ذیل
میں سے کم از کم تین شامل ہوں :حیاتیاتی ماحول ،علم کیمیا ،طبیعات ،یا AP
سائنس
ریاضیات :آٹھ ( )8ریجنٹس سطح کے کریڈٹس ،بشمول ایک سلسلے کے جس میں کم
از کم ذیل شامل ہوں :الجبرا  ،Iجیومیٹری ،اور الجبرا II
ایڈوانسڈ کورسز

ایڈوانسڈ پلیسمنٹ ( )APکورسز

کالج کریڈٹ کے لیے کورسز جیسے کالج ناؤ یا  CUNYارلی کالج

2

*6

2

2

4

4

1

1

7
+ 44

3

انٹرنیشنل بیچلریٹ ( )IBکورسز
ٔ
نیویارک شہر محکمہ تعلیم سرٹیفائیڈ کالج پریپریٹوری کورسز

 2013میں گریڈ  9میں داخل ہونے والے طلبا کے لیے

انگریزی

8

انگریزی کے عالوہ دوسری زبان ()LOTE

مضمون سے مخصوص سلسلے

کریڈٹس کی کم از کم تعداد

8

بصری فنون ،موسیقی ،رقص ،اور  /یا تھیٹر

ایک ہائی اسکول ڈپلومہ حاصل کرنے کے عالوہ ،طلبا ذیل کو مکمل کرکے کالج
طرز معاش کے لیے تیاری کرسکتے ہیں:
اور
ِ

سندیافتگی کے مطلوبات

ان مطلوبات کا اطالق صرف ایک منظور کردہ  CTEتعلیمی
پروگرام میں مندرج طلبا پر ہوتا ہے۔ ان مطلوبات کی تکمیل
کرنے والے طلبا اپنے ڈپلومہ پر ایک تکنیکی تصدیق کے اہل
ہوجاتے ہیں۔ طلبا کو اپنے رہنما مشیر سے یہ تصیق کرنے کے
لیے مشورہ کرنے کی صلح دی جاتی ہے کہ آیا اور کس طرح
یہ مطلوبات ان پر الگو ہوتے ہیں۔

ریجنٹس
ڈپلومہ

ایڈوانسڈ
ریجنٹس
ڈپلومہ

مستقبل پر نظر

نوٹ :منظور کردہ  CTEسلسلوں کے لیے مطلوبہ کریڈٹ کی تعداد مخصوص تعلیمی
پروگرام کے اعتبار سے مختلف ہوسکتی ہے۔ اس لئے طلبا کو تکنیکی تصدیق کے
ُ
ساتھ سندیافتہ ہونے کے لیے کل  44سے زیادہ کریڈٹ حاصل کرنے کا مطالبہ کیا
جاسکتا ہے۔  CTEمطوبات کی کمشنر کے ضابطے  )d)(6(100.5میں وضاحت کی
گئی ہے۔ منظور کردہ  CTEپروگراموں کی ایک فہرست ذیل پر پائی جاسکتی ہے:
./www.p12.nysed.gov/cte/ctepolicy

+ 4 4

* ایڈوانسڈ ریجنٹس ڈپلومہ کے لیے فنون یا  CTEتصدیقات مکمل کرنے والے طلبا سے  LOTEکے صرف  2کریڈٹس مکمل کرنا مطلوب ہے اور ان سے  LOTEامتحان دینا مطلوب نہیں ہے۔
ان تصدیقات کے متعلق مزید معلومات کے لیے پشت پر مالحظہ کریں۔
** سرٹیفائڈ کالج پریپریٹوری کورسز کے بارے میں مزید معلومات کے لیے پر جائیں۔ .gov/Accountability/tools/report/default.htm
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کریڈٹ کے مطلوبات
 NYSEDضابطے  .100.5کی تلخیص مئی  2013سے جدید پر جائیں .www.p12.nysed.gov/part100/pages/1005.html

ایڈوانسڈ ریجنٹس ڈپلومہ

ریجنٹس ڈپلومہ

•کسی بھی ایڈوانسڈ پلیسمنٹ ( )APامتحان میں  3+اسکور کریں

ریجنٹس امتحان

•ایک کالج کریڈٹ حاصل کرنے واال کورس “ ”Cیا اس سے متجاوز سے پاس کریں

کم از کم اسکورز

کامن کور فنون انگریزی زبان (†)ELA

پاس ہونے واال اسکور^

کامن کور ریاضی†

ایک ریاضیہ امتحان
میں پاس ہونے واال
اسکور^
•الجبرا ،I
•جیومیٹری یا
•الجبرا ،II

•ایک ایڈوانسڈ ریجنٹس ڈپلومہ حاصل کریں

پاس ہونے واال اسکور^
تینوں ریاضیہ امتحانات
میں پاس ہونے واال
اسکور^
•الجبرا ،I
•جیومیٹری ،اور
•الجبرا ،II

عالمی تاریخ اور جغرافیہ

+ 65

+ 65

ریاستہائے متحدہ کی تاریخ اور حکومت

+ 65

+ 65

ایک سائنس امتحان
میں :65+
•حیاتی ماحولیات،
•ارضی سائنس،
•علم کیمیا ،یا
•طبیعات

سائنس

نیویارک شہر انگریزی کے عالوہ دوسری
زبان ()LOTE

ایک ہائی اسکول ڈپلومہ حاصل کرنے کے عالوہ ،طلبا ذیل کی حصولیابویں کے ذریعے کالج اور
طرز معاش کے لیے تیاری کرسکتے ہیں:
ِ

مطلوب نہیں

دو سائنس امتحان
میں :65+
•حیاتی ماحولیات ،اور
•ارضی سائنس،
•علم کیمیا ،یا
•طبیعات
+ 65

•ایک  CTEڈپلومہ تصدیق حاصل کریں اور  /یا ایک صنعتی تسلیم شدہ تکنیکی
تشخیص الئسنس اور  /یا سرٹیفیکیشن کے لیے پاس کریں
•ایک فنون ڈپلومہ تصدیق حاصل کریں
•کسی بھی انٹرنیشنل بیچلریٹ ( )IBامتحان میں  4+اسکور کریں

کامن کور ریجنٹس امتحانات
†وہ طلبا جو  2013-14میں یا اسکے بعد گریڈ  9میں داخل ہونگے انکے لیے کامن کور
سے ہم آہنگ  ELAریجنٹس امتحان پاس کرنا الزمی ہوگا۔
•وہ طلبا جو  2013-14میں یا اسکے بعد ہائی اسکول ریاضی (عام طور پر الجبرا) کی
تعلیم شروع کریں گے انکے لیے کامن کور سے ہم آہنگ ریاضی ریجنٹس امتحان
(امتحانات) پاس کرنا الزمی ہوگا۔
•صرف جون اور اگست  2014کے لیے ،طلبا امتحانی مطلوبات کی کامن کور یا غیر
کامن کور  ELAاور ریاضی ریجنٹس امتحانات سے تکمیل کرسکتے ہیں۔ کامن کور
معیارات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے http://schools.nyc.gov/Academics/
 CommonCoreLibrary/ForFamilies/default.htmمالحظہ کریں۔
"
.http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/default.htm

^ان ریجنٹس امتحانات کے لیے پاس ہونے والے اسکور اور کالج مستعدی کے اشاریے
جون  2014کے بعد متعین کیے جائیں گے iمالحظہ کریں
./http://www.p12.nysed.gov/assessment/hsgen

ڈپلومہ تصدیقات :طلبا ڈپلومہ ڈیزگنیشن حاصل کرسکتے ہیں جو اضافی کورسز اور امتحانات کی کامیاب تکمیل کو تسلیم کرتا ہے۔
•	فنون تصدیق طلبا کے لیے کسی ایک فنی شعبے (بصری فنون ،موسیقی ،رقص ،یا تھیٹر) میں  10کریڈٹس مکمل کرنے اور متعلقہ فنی تشخیصات پاس کرنا الزمی ہیں۔ * ایڈوانسڈ ریجنٹس ڈپلومہ کے لیے فنون تصدیقات
مکمل کرنے والے طلبا سے  LOTEکے  2کریڈٹس مکمل کرنا مطلوب ہے اور ان سے  LOTEامتحان پاس کرنا مطلوب نہیں ہے۔
ُ
•	 CTEتصدیق منظور کردہ  CTEپروگراموں کے طلبا کے لیے متبادل کریڈٹ اور تشخیصی مطلوبات کی تکمیل الزمی ہے۔ کل کریڈٹس کی تعداد بلحاظ سلسلہ مختلف ہوتی ہے اور  44سے متجاوز کرسکتی ہے۔ *
ایڈوانسڈ ریجنٹس ڈپلومہ کے لیے  CTEتصدیقات مکمل کرنے والے طلبا سے  LOTEکے صرف  2کریڈٹس مکمل کرنا مطلوب ہے اور ان سے  LOTEامتحان پاس کرنا مطلوب نہیں ہے۔
•	آنرز نامزدگی طلبا کے لیے انکے ڈپلومہ کی نوعیت کے مطابق مطلوبہ ریجنٹس امتحانات میں  90یا اس سے متجاوز اوسط حاصل کرنا الزمی ہے۔ کامن کور ریجنٹس امتحانات متعارف کرائے جانے کے ساتھ ،نیویارک
ٔ
ریاست محکمہ تعلیم اس تصدیق کے لیے نئے اسکور مطلوبات کا تعین کرسکتا ہے۔
•	ریاضی میں مہارت ((صرف ایڈوانسڈ ریجنٹس ڈپلومہ) :طلبا کے لیے تینوں ریاضی ریجنٹس امتحانات میں  85یا اس سے زیادہ اسکور کرنا الزمی ہے۔ نیویارک ریاست محکمئہ تعلیم اس تصدیق کے لیے کامن کور
ریجنٹس امتحانات کے نئے اسکور مطلوبات کا تعین کرسکتا ہے۔
•	سائنس میں مہارت ((صرف ایڈوانسڈ ریجنٹس ڈپلومہ) :طلبا کے لیے تینوں سائنس ریجنٹس امتحانات میں  85یا اس سے زیادہ اسکور کرنا الزمی ہے۔
نوٹ :معذوری کے حامل طلبا کے لیے امتحانات کے مطلوبات کی تکمیل کے اضافی متبادالت میسر ہیں۔ مالحظہ کریں ./http://www.p12.nysed.gov/specialed

Department of
Education

TM

)T&I 19855 (Language

 NYSEDضابطے  .100.5کی تلخیص مئی  2013سے جدید پر جائیں .www.p12.nysed.gov/part100/pages/1005.html

کریڈٹ کے مطلوبات

 2013میں گریڈ  9میں داخل ہونے والے طلبا کے لیے

ان مطلوبات کا اطالق صرف ایک منظور کردہ
 CTEتعلیمی پروگرام میں مندرج طلبا پر ہوتا
ہے۔ ان مطلوبات کی تکمیل کرنے والے طلبا اپنے
ڈپلومہ پر ایک تکنیکی تصدیق کے اہل ہوجاتے
ہیں۔ طلبا کو اپنے رہنما مشیر سے یہ تصیق
کرنے کے لیے مشورہ کرنے کی صلح دی جاتی
ہے کہ آیا اور کس طرح یہ مطلوبات ان پر الگو
ہوتے ہیں۔

مستقبل پر نظر

سندیافتگی کے مطلوبات

طرز معاش اور تکنیکی تعلیم کے طلبا:
ِ

امتحان کے مطلوبات

†

ریجنٹس
ڈپلومہ

کم از کم کریڈٹ کی تعداد

8

انگریزی

8

معاشرتی علوم

4

عالمی تاریخ

2

ریاستہائے متحدہ تاریخ

1

معاشیات

1

حکومت میں حصہ لینا

6

سائنس (بشمول لیب)

2

حیاتی سائنس

2

طبعی سائنس

2

حیاتی سائنس یا طبعی سائنس

ریاضیات

انگریزی کے عالوہ دیگر زبانیں ()LOTE

*6
2

**6

^2

بصری فنون ،موسیقی ،رقص ،اور  /یا تھیٹر

4

جسمانی تعلیم

1

صحتیاتی تعلیم

7+

اختیاری مضامین

44+

مجموعہ

ریاضیات 8 :ریجنٹس سطح کے
کریڈٹ ،بشمول ایک سلسلے کے
جو کم از کم ذیل پر مشتمل ہو:
انٹگریٹڈ الجبرا ،جیومیٹری ،اور
^^
الجبرا  / 2ٹرگنومیٹری

•ایڈوانسڈ پلیسمنٹ ()AP
کورسز
•کالج کریڈٹ کے کورسز جیسے
کالج ناؤ یا  CUNYارلی کالج
•انٹرنیشنل بیچلریٹ ( )IBکورسز
• NYCDOEتصدیق شدہ کالج
^^^
تیاری کے کورسز

نوٹ :ریاستی منظور شدہ  CTEسلسلوں کے لیے
کریڈٹ کے مطلوبات مخصوص تعلیمی پروگرام پر
منحصر ،مختلف ہوسکتے ہیں۔ اسلئے طلبا سے
تکنیکی توثیق کے ساتھ سندیافتہ ہونے کے لیے 44
سے زیادہ کریڈٹ مطلوب ہوسکتے ہیں۔

5

صحت اور جسمانی تعلیم

مضامین سے مخصوص سلسلے

سائنس 8 :ریجنٹس سطح کے
کریڈٹ ،بشمول ایک سلسلے کے
جو کم از کم ذیل میں سے تین
پر مشتمل ہو :حیاتی ماحولیات،
علم کیمیا ،طبعیات ،یا AP
سائنس

ایڈونسڈ کورسز

44+

• طلبا ریجنٹس یا ایڈوانسڈ ریجنٹس ڈپلومہ پر ایک اعزازی درجہ (آنرز) حاصل کرسکتے ہیں اگر وہ مطلوبہ ریجنٹس امتحانات میں  90+اوسط حاصل کریں۔
• ^ طلبا ریجنٹس یا ایڈوانسڈ ریجنٹس ڈپلومہ پر ایک فنون توثیق حاصل کرسکتے ہیں اگر وہ کسی ایک نوعیت کے فنون (رقص ،موسیقی ،تھیٹر ،یا بصری فنون) میں  10کریڈٹ مکمل کریں اور
متعلقہ فنون تشخیص پاس کرلیں۔
طرز معاش اور تکنیکی تعلیم ( )CTEپروگراموں میں مندرج طلبا کو ایک  CTEڈپلومہ توثیق حاصل کرنے کے لیے متبادل کریڈٹ اور تشخیص کے مطلوبات کی
• نیویارک ریاست کے منظورکردہ
ِ
تکمیل کرنا الزمی ہے۔
* کسی ابتدائی سطح کے ریاضی یا سائنس کورس کے لیے  4سے زائد کریڈٹ نہیں دیے جائیں گے جو ریجنٹس امتحان پر اختتام پذیر ہونے کے لیے تشکیل دیا گیا ہو۔
**	وہ طلبا جو ایڈوانسڈ ریجنٹس ڈپلومہ کے لیے فنون یا  CTEتوثیق مکمل کریں گے ان سے انگریزی کے عالوہ دوسری زبان کے صرف  2کریڈٹ مکمل کرنا مطلوب ہے اور انکے لیے
 LOTEامتحان دینا الزمی نہیں ہے۔
^^	طلبا جو خزاں  2013کے لیے  CUNYپروگراموں میں داخل کیے جاتے ہیں اور وہ یہ کورس پاس نہیں کرتے ان سے بغیر کریڈٹ والی انسدادی کالسیں لینا مطلوب ہوسکتا ہے
(مالحظہ کریں  )www.cuny.edu/academics/testing/cuny-assessment-tests/faqs.html#1ان مطلوبات میں تبدیلی ہوسکتی ہے اور ہر کیمپس میں مختلف ہوسکتی ہیں۔ داخلے کی
معلومات کے لیے  www.cuny.edu/prepareپر جائیں۔
^^^  NYCDOEتصدیق شدہ کالج تیاری کے کورسز کے بارے میں مزید جاننے کے لیے schools.nyc.gov/Accountability/tools/report/default.htm ،پر جائیں۔
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امتحان کے مطلوبات
 NYSEDضابطہ  100.5اور چانسلر کا ضابطہ  A-501کا خالصہ۔ جدید مورخہ اپریل 2012۔ جدید ترین معلومات کے لیے  www.p12.nysed.gov/part100/pages/1005.htmlپر جائیں۔

 2011 ,2010 ,2009 ,2008اور  2012میں گریڈ  9میں داخل ہونے والے طلبا کے لیے

ان مطلوبات کا اطالق صرف ریاست سے منظور شدہ CTE
تعلیمی پروگرام میں مندرج طلبا پر ہوتا ہے۔ ان مطلوبات کی
تکمیل کرنے والے طلبا اپنے ڈپلومہ پر تکنیکی توثیق کے اہل
قرار پاتے ہیں۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ آیا اور کس طرح یہ
مطلوبات ان پر الگو ہوتے ہیں طلبا کو تجویز کیا جاتا ہے کہ
وہ اپنے رہنمائی مشیر سے تصدیق کریں۔

ایڈوانسڈ
ریجنٹس
ڈپلومہ

مستقبل پر نظر

ہائی اسکول ڈپلومہ حاصل کرنے کے عالوہ ،طلبا ذیل کامیابی کے ساتھ مکمل
طرز معاش کے لیے مستعد ہوسکتے ہیں:
کرکے کالج اور
ِ

کریڈٹ کے مطلوبات

طرز معاش اور تکنیکی تعلیم طلبا :کریڈٹ کے مطلوبات
ِ

طرز معاش اور تکنیکی تعلیم طلبا :امتحان کے مطلوبات
ِ

†

ڈپلومہ

ریجنٹس ڈپلومہ

نیویارک ( )CUNYکالج مستعدی

ریجنٹس مطلوبات

کے کم از کم اشاریے*^

کم از کم اسکورز

جامع انگریزی ریجنٹس امتحان

65 +

ریاضی ریجنٹس امتحانات***

 65 +کسی بھی
ریاضی ریجنٹس
امتحان میں

65 +
ذیل میں :65 +
• انٹگریٹڈ الجبرا
• جیومیٹری اور
• الجبرا  / 2ٹرگنومیٹری

عالمی تاریخ اور جغرافیہ ریجنٹس امتحان

65 +

65 +

ریاستہائے متحدہ تاریخ اور حکومت ریجنٹس
امتحان

65 +

65 +

سائنس ریجنٹس امتحان

 65 +کسی بھی
سائنس ریجنٹس
امتحان میں

انگریزی کے عالوہ دیگر زبانوں ( )LOTEکا
امتحان
تکنیکی تشخیص امتحان قومی تسلیم شدہ
معیارات پر مبنی**

 2012-13سٹی یونیورسٹی آف

ذیل میں :65 +
•حیاتی موحولیات
اور
علم کیمیا ،ارضی
• ِ
سائنس ،یا طبیعات

انگریزی ریجنٹس امتحان میں
 75+حاصل کریں*^
قابل اطالق
کم از کم ایک
ِ
ریاضی ریجنٹس امتحان میں
 80+حاصل کریں*^

اضافی اقدام

•کسی بھی ایڈوانسڈ پلیسمنٹ ( )APامتحان میں 3+
حاصل کریں
•ایک ایسا کورس “ ”Cیا زیادہ کے ساتھ پاس کریں
جس سے کالج کریڈٹ ملتے ہوں
•ایک ایڈوانسڈ ریجنٹس ڈپلومہ حاصل کریں
•ایک فنون ڈپلومہ توثیق حاصل کریں
•کسی بھی بین االقوامی بیچلریٹ ( )IBامتحان میں 4+
حاصل کریں
 **CTEمطلوبات کی کمشنر کے ضابطے )d)(6(100.5
میں توضیح کی گئی ہے۔ تمام منظور شدہ  CTEتعلیمی
پروگراموں کی ایک فہرست ذیل پر پائی جاسکتی ہے:

www.p12.nysed.gov/cte/ctepolicy/
approved.html

65 +
پاس ہونے واال
اسکور

پاس ہونے واال اسکور

•   CTEپروگرام کے طلبا کے لیے ،الئسنس اور  /یا سرٹیفیکیشن
کے لیے صنعتی تسلیم شدہ تشخیص پاس کریں

†	طلبا ریجٹس ڈپلومہ کے لیے امتحان کے مطلوبات کی تکمیل دیگر نوعیت کے امتحانات میں خاص اسکور حاصل کرکے کرسکتے ہیں ،جیسے ایڈوانسڈ پلیسمنٹ امتحانات SAT ،مضمون امتحان ،اور
دیگر۔ ایڈوانسڈ ریجٹس ڈپلومہ اور  /یا اعزازی درجہ (آنرز) کے ساتھ ایک ڈپلومہ حاصل کرنے والے طلبا دو  NYSEDمنظور شدہ متبادل امتحانات اپنے ڈپلومہ کی جانب استعمال کرسکتے ہیں۔
*^	طلبا کالج مستعدی کا مظاہرہ متبادل  CUNYامتحان مطلوبات کی تکمیل کرکے بھی کرسکتے ہیں ،بشمول  SAT, ACTاور  CUNYتشخیص امتحان ()CAT۔ خزاں  2013کے لیے  CUNYپروگراموں میں
داخل کیے جانے والے طلبا جو ان مطلوبات کی تکمیل نہیں کرتے ہیں ان سے بغیر کریڈٹ والی انسدادی کالسیں لینا مطلوب ہوسکتا ہے (مالحظہ کریں www.cuny.edu/academics/testing/cuny-assessment-tests/faqs.
 )html#1یہ مطلوبات تبدیل ہوسکتے ہیں اور ہر کیمپس میں مختلف ہوسکتے ہیں۔ داخلوں کے بارے میں معلومات کے لیے  www.cuny.edu/prepareپر جائیں۔
***	طلبا جنہوں نے ریاضی  Aیا ریاضی  Bریجنٹس امتحان پاس کرلیا ہے انہیں متبادل امتحان مطلوبات کے لیے سابقہ سندیافتگی کے مطلوبات سے رجوع کرنا چاہیئے۔ ریاضی  Aاور ریاضی  Bآخری بار
جنوری  2009اور جون  2010میں بلترتیب دیے گئے تھے۔
نوٹ 2008 :میں گریڈ  9میں داخل ہونے والی کالس کے لیے ،مقامی ڈپلومہ عام تعلیم طلبا کے لیے ایک انتخاب نہیں ہوگا۔ طلبا کو ایک ریجنٹس یا ایڈوانسڈ ریجنٹس ڈپلومہ حاصل کرنے کے لیے تمام مطلوبہ
ریجنٹس امتحانات  65یا زائد اسکور کے ساتھ پاس کرنے الزمی ہیں۔

Department of
Education
)T&I-18024 (Urdu

TM

امتحان کے مطلوبات

 NYSEDضابطہ  100.5اور چانسلر کا ضابطہ  A-501کا خالصہ۔ جدید مورخہ اپریل 2012۔ جدید ترین معلومات کے لیے  www.p12.nysed.gov/part100/pages/1005.htmlپر جائیں۔

 2011 ,2010 ,2009 ,2008اور  2012میں گریڈ  9میں داخل ہونے والے طلبا کے لیے

ریجنٹس

ایڈوانسڈ

طرز معاش کے لیے مستعدی
ایک ہائی اسکول ڈپلومہ حاصل کرنے کے عالوہ طلبا کالج اور
ِ
کا مظاہرہ ذیل کی حصولیابیوں سے کرسکتے ہیں:

سندیافتگی کے مطلوبات

ان مطلوبات کا اطالق صرف ریاست سے منظور شدہ
 CTEتعلیمی پروگرام میں مندرج طلبا پر ہوتا ہے۔
ان مطلوبات کی تکمیل کرنے والے طلبا اپنے ڈپلومہ
پر تکنیکی توثیق کے اہل قرار پاتے ہیں۔ یہ یقینی
بنانے کے لیے کہ آیا اور کس طرح یہ مطلوبات ان پر
الگو ہوتے ہیں طلبا کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے
رہنمائی مشیر سے تصدیق کریں۔

مستقبل پر نظر

