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وریات   19کوروناوائرس بیماری  یک وجہ ےس گریجویشن یک ضر
 میں تبدیلیوں کا خالصہ

لئی عام طور پر نیویارک میں اسٹوڈنٹس کو ہائی اسکول ےس فارغ  کریڈٹ( حاصل کرنے   44میں  NYCکریڈٹ )  22التحصیل ہونے ےک 

لئی  1+4اور  ۔ تفصیالت ےک  ورت ہوئی ہے وريات ک نيويار امتحانات پاس کرنے یک ضے معذور اسٹوڈنٹس ےک اور  میں گريجويشن یک ضے

۔ بہرحال کوویڈ   AFCپر  لئی گریجویشن ےک اختیارات  ےک   2021اور جنوری  2020وجہ ےس جون اور اگست  یک  19یک ہدایات دیکھیں

و بیھ تبدیل کردیا   وریاتوں ک لئی گریجویشن یک ضے ریجنٹس امتحانات منسوخ کردیئی گئی تھے۔ نیو یارک اسٹیٹ نے ان اسٹوڈنٹس ےک 

 جو منسوخ شدہ امتحانات ديئے کا ارادہ رکھئی تھے۔
 

وریات پر جون اور اگست NYSEDیٹ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ )نیویارک اسٹ ےک ریجنٹس امتحانات یک اثر   2020( نے گریجویشن یک ضے

۔  FAQاور  ہدایتیک بارے میں یہ  ےک ریجنٹس امتحانات منسوخیوں ےک بارے میں یہ  2021نے جنوری  NYSEDجاری کیا ہے

۔  جاری کیا FAQاور  ہدایت ۔ نیچے ایک خالصہ ہے  ہے

 

 کورس کریڈٹ
۔  •  ہائی اسکول اسٹوڈنٹس کو اپئے اسکول یک ذائی طور پر یا دور ےس سيکهئے ےک مواقع میں حصہ لینا چاہئی

لئی ڈپلوما کریڈٹ  جب  • و اس کورس ےک  و پورا کرنی ہو، آپ ک لئی اپئے کورس ورک میں درج کردہ معیارات ک تک کہ آپ سمسٹر ےک 

۔   حاصل کرنا چاہئی

 

 مستثنیات:  1+4ریجنٹس امتحانات اور دیگر 
ٰ ہے جو انہوں نر جنوری  گریڈ اسٹوڈنٹس ہمیشہ   7-12 میں دینر کا ارادہ کیا   2021ےک لئے ریجنٹس امتحان دینر ےس مستثنر

 وہ:  ےک پہےل سمسٹر ےک دوران 21-2020 تھا، اگر 

۔ 2021ایک ایسا کورس پاس کریں جو عام طور پر جنوری  •  ےک ریجنٹس امتحان ےک ساتھ ختم ہوجانی

ں؛ یا  • لئی ايک میک اپ پروگرام مکمل کری  کورس کریڈٹ حاصل کرنے ےک 

۔ےک پہےل سمسٹر ےک آخر میں فارغ ا 2020-21 • ورت ہے لئی اس امتحان یک ضے  لتحصیل ہونے ےک 

o  لئی جس میں   21- 2020نوٹ: یہ واحد طریقہ ہے جس میں ایک اسٹوڈنٹ اسکول سال ےک پہےل سمسٹر ےک دوران ايک ايسا کورس ےک 

لئی ہو جنوری  ۔  2021داخلہ نہ   ریجنٹس ےس معافے حاصل کر سکتا ہے

ٰ قرار دیا جاتا ہے جو انہوں نر   7-12 میں   2020جون یا اگست گریڈ اسٹوڈنٹس ہمیشہ ےک لئے ریجنٹس امتحان دینر ےس مستثنر

ےک آخر تک وابستہ کورس پاس کيا ہو اور درج ذیل حاالت میں ےس کوئے بیھ  2020دینر کا ارادہ کیا تھا، اگر انہوں نر اگست 

 صحیح ہوتا ہے تو: 

 میں وہ ايک ايسا کورس میں تھے جس ےک اخر میں امتحان ہو۔ گریمیا   موسم بہار  2020 •

لئی ٹیوٹرنگ میل۔ گریمموسم بہار یا   2020 • وينشن، اضافے ہدایات، امتحان یک تیاری ےک   میں انہیں تعلییم انٹر

گاہ کیا کہ ان یک خواہش ہے کہ وہ جون یا اگست  •  دوبارہ دیں۔ یا میں امتحان دیں یا  2020انہوں نے اسکول کو آ

 میں امتحان دیا یا دوبارہ دیا ہو۔  2020، یا جنوری 2019، اگست  2019انہوں نے جون  •

https://www.chp.gov.hk/files/pdf/what_you_must_now_for_covid19_urdu.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/what_you_must_now_for_covid19_urdu.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/what_you_must_now_for_covid19_urdu.pdf
https://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/highschool_promotion_graduation_requirements.pdf
https://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/graduation_options_for_students_with_disabilities.pdf
https://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/graduation_options_for_students_with_disabilities.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-memo-cancellation-june-2020-regents-exams.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-regents-grad-req-faq.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-memo-cancellation-june-2020-regents-exams.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-memo-cancellation-june-2020-regents-exams.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
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یٹے ڈویلپمنٹ اور پیشہ مہارت ) ےک لئے تیاری یک ہے وہ یہ   CDOSےک دوران   19( یک سندیں: جن اسٹوڈنٹس نر کوویڈ CDOSکٹں

سیکھنر ےک معیارات میں بیان کردہ علم اور مہارت کا   CDOSاسناد حاصل کرسکئے ہیں اگر وہ بصورت دیگر ابتدائے سطح 

 مظاہرہ کریں تو: 

• CDOS  1آپشن : 

o  ۔  2020اس راسئی پر اسٹوڈنٹس کو بہار ٰ قرار دیا گیا ہے  ےک سمسٹر میں کریڈٹ / گھنٹوں ےس مستثنے

o 2020-20 ( اسکول سال ےک دوران اسکول مجازی طور پر کام پر مبنے لرننگWBL  اور )CTE  ۔ پروگرام فراہم کرسکئی ہیں

ٰ کہیک اسناد دے سکئی ہیں   CDOSاسکول اب بیھ  گھنٹوں کا ایک حصہ مہیا   WBLاگر وہ دور ےس لرننگ یک وجہ ےس   حنی

۔  نیہ  کرسکئی

• CDOS  اسکول سال میں فارغ التحصیل ہونا تھا، انہیں  20-2019: اس راسئی پر اسٹوڈنٹس جس کو 2آپشنCDOS    یک

ٰ ہونا چاہئی تھا اور جب تک کہ وہ دورسی صورت میں  سیکھئے ےک معیارات کا مظاہرہ کریں، انہیں   CDOSتشخیص ےس مستثنے

 سند دينا چاہئی تھا۔

نٹنڈنٹ تشخیص کا راستہ: معذور ا • لئی کام کرےک اس    CDOSکا استعمال کرنی ہونی   ہدایات سٹوڈنٹس اب بیھ مذکورہ سٹر یک ےک 

۔  راسئی ےس مقایم ڈپلوما حاصل کرسکئی ہیں
 

؟
ی

 کیےس ظاہر ہویک
ر
ی ٹرانسکريپٹ میں ریجنٹس امتحانات یس معاف  مٹں

 " کا اسکور نظر آنی گا۔ E" یا "WAامتحان یک سامئے "معافے حاصل کرنے واےل اسٹوڈنٹ کو اپئے ٹرانسکريپٹ میں  •

۔ •
ے

ٰ ریجنٹس امتحانات ےک سکور پر غور کئں بغٹں کئں جائیں ےک  آنرز/ایڈوانسڈ ریجنٹس ڈپلومہ ےک تعینات مستثنے

۔   • ب ہیں لئی سیفنر نیٹ ےک آپشنس اب بیھ دستیا ی سیفنر نیٹ معذور اسٹوڈنٹس اور انگریزی زبان سیکھئے والوں ےک  کمپنسیٹر

لئی معاف شدہ ریجنٹس  54-45کا استعمال کرنی ہونی معذور اسٹوڈنٹس کم ریجنٹس امتحان ےک اسکور ) ( یک معاوضہ ےک 

۔   امتحان کا استعمال نہیں کرسکئی
 

چھوٹ نہیں چاہتا ہوں تو میں کیا   CDOSاگر میں ریجنٹس امتحان میں مستثنیات یا 

 کرسکتا ہوں؟ 
۔ والدین کیس معافر یا چھوٹ کو    CDOSےک امتحان میں مستثنیات یا  19والدین کیس بیھ کوویڈ  د کرسکئے ہیں چھوٹ مسٹے

۔  د کرسکئے ہیں اگر وہ چاہنے ہیں کہ ان کا بچہ اس معافر ےک ساتهـ فارغ التحصیل ہونر ےک بجانے ہائے اسکول میں یہ رہے مسٹے

د کرنر ےک لئے وال  دین پر الزم ہے کہ: چھوٹ یا معافر مسٹے

ے حاصل کریں:  • ۔ درج ذيل معلومات شامل کرنے کا یقیں ے بھیجیں  اپئے اسکول کو ایک خط، ای میل یا میی

o  اسٹوڈنٹ کا نام اور تاری    خ پیدائش 

o اسکول کا نام 

o پتہ(۔ ،  والد کا نام اور رابطہ کرنے ےک معلومات )ای میل، فون نمٹر

o  امتحانات یاCDOS ۔ ورياتوں یک فہرست بنائیں جس ےس آپ اپئے بچے کو معافے نہیں دینا چاہئی ہیں  ضے

 پر فارم بھریں۔ 3ےک صفحہ  دايات ہ NYSED اسیا  •
 

 
 

• NYC ( ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشنDOE  د کرنے ےک بارے میں ، چھوٹ اور معافے کو مسٹی لئی ( اسکولوں میں اسٹوڈنٹس ےک 

۔  ہدايات  یک  DOEيہ   دیکھیں

 

۔  کچھ  والدین د اور دورسوں کو قبول کرسکئے ہیں د   لیکنچھوٹ یا معافيوں کو مسٹے ایک بار جب آپ چھوٹ یا معافر مسٹے

۔ لئی کوئی  کردینے ہیں تو بعد میں آپ درخواست نہیں کرسکئے کہ وہ واپس اپالی کیا جانے اسٹوڈنٹس قطع نظر عمر ےک اپئے 

د نہیں کرسکئی   چھوٹ یا معافے مسٹی

 
 

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-memo-cancellation-june-2020-regents-exams.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-memo-cancellation-june-2020-regents-exams.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-memo-cancellation-june-2020-regents-exams.pdf
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 TASC ہائے اسکول ےک برابری اور  

، ، ریاضے ، سماجر علوم اور    عام طور پر جو اسٹوڈنٹس ڈپلوےم ےک بغٹں ہائی اسکول چھوڑنی ہیں وہ پانچ شعبوں )پڑھئے لکهئے

۔ HSEےک سب ٹیسٹ پاس کرےک  TASCسائنس( میں ریجنٹس امتحانات یا  اسٹوڈنٹس کو  عام طور پر  ڈپلوما حاصل کرسکئی ہیں

لئی ۔ سب ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا TASC کم از کم ایک ۔  NYSED FAQ تفصیالت ےک   دیکھیں

 

سب ٹیسٹ یا دورسے امتحانات پاس کئں  TASCیک وجہ ےس بند ہیں آپ بغٹں کیس   19ٹیسٹ مراکز کوویڈ  TASCمگر جبکہ 

HSE  :ڈپلوما حاصل کرسکئے ہیں اگر آپ 

 میں داخلہ ليا؛ اور  (P2Gایک منظور شدہ ہائی اسکول برابری ےک پروگرام )جیےس  •

• 3  :  یا اس ےس زیادہ سب ٹیسٹ عالقوں میں

o  ریجنٹس امتحان میں پاس کرنے واال اسکور ، اور / یا 

o  ت(؛ اور/ یا 19ریجنٹس امتحان کوویڈ  معافيات )مثتثنيا

o TASC  یاGED سب ٹیسٹ میں پاسنگ اسکور؛ 

لئی ٹيچرز یک فراہم کردہ مکمل تعينات۔  • ، ہر مضمون ےک  لئی  بافی کیس بیھ سب ٹیسٹ ےک 

 

 ٰ   حنے
 

يڈ ےس بیھ آگ ےک سبب ایک یا ایک ےس زیادہ   19اگر آپ ےک ٹرانسکرپٹ ےس یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کوویڈ  اس ايمرجنیس پٹں

ٰ ہیں تو آپ کو بیھ  ٰ کردیا جانی گا۔ TASCریجنٹس امتحانات ےس مستثنے  ےک اس سب ٹیسٹ ےس مستثنے

 

لئی  TASC 19کوویڈ  ت ےک بارے میں تفصیالت ےک  ۔  یک ہدايات  NYSED مستثنيا  دیکھیں

 

 

 
 

 

۔ اگر آپ کو   AFCیہ حقائق نامہ قانوئے مشورے کو تشکیل نہیں کر رہا۔ یہ حقائق نامہ  ے کا خالصہ پیش کرنی ہے یک رانی کو بتانی بغٹں موجودہ پالیسیوں یا قوانیں

 کوئی قانوئے مسئلہ ہے تو براہ مہربائے کیس وکیل یا مختار ےس رابطہ کریں۔ 
 

Copyright   لئی ایڈوکیٹ، انکارپوریشن 2020© نومٹر  میں نيويارک میں بچوں ےک 
 

۔ یہ دیکھنر ےک لئے کہ آیا آپ ےک قریب ٹیسٹ سینٹر کھال ہے یا    19ٹیسٹ مراکز کوویڈ  TASCبہت ےس  یک وجہ ےس بند ہیں

 کلک کریں۔  یہاں نہیں 

 
 

میں ایک مفت، منظور شدہ ہائی اسکول  NYCپر ای ميل کر ےک  ReferralCenters@schools.nyc.gov  اسٹوڈنٹس نوٹ:
۔   برابری پروگرام میں داخله ےل سکئی ہیں

http://www.acces.nysed.gov/hse/regents-hse-exam-pathway-frequently-asked-questions
http://www.acces.nysed.gov/common/acces/files/hse/hse-guidance.pdf
mailto:ReferralCenters@schools.nyc.gov
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