اکثر پوچھے جانے والے
سواالت

ہائی اسکول مساوی ڈپلومہ ( )HSEکیا ہے اور میں اس کے
ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟
ایک ® HSEڈپلومہ سندیافتگی کی جانب متبادل راہ ہے (سابقہ
طور پر جی ای ڈی کہالیا جاتا تھا) .یہ آپ کو سندیافتگی
کی زندگی کے بعد عمدہ مواقع دے گا بشمول کالج اور
طرز معاش کے تربیتی پروگراموں کے۔ اگر آپ کے پاس پہلے
سے مالزمت ہے تو ،ایک  HSEڈپلومہ آپ کے مالزمت کے
انتخابات کو اور آپ کی آمدنی کو توسیع دے گا!
حوالہ جاتی مراکز کیا ہیں؟
حوالہ جاتی مراکز آپ کے تعلیم کے متعلق سواالت کے لیے
ایک مرکز ہے۔ ہم آپ کی مفت  HSEپروگراموں میں اندراج
کروانے اور  /یا ہائی اسکول متبادالت کی تحقیق کرنے میں
مدد کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو مشاورت ،طرز معاش کی
تربیت اور منشیات کے استعمال کے عالج جیسی مختلف
معاونتی خدمات کے حوالے فراہم کر سکتے ہیں۔
سندیافتگی کی جانب راہیں ( )P2Gکیا ہے؟
 P2Gضلع  79کا ایک ایسا مفت پروگرام ہے جو  18-21سال
کے عمر کے طلبا کو ™ TASCامتحان لینے کے لیے (جس کو
سابقہ طور پر جی ای ڈی امتحان کہا جاتا تھا) HSE® ،ڈپلومہ
حاصل کرنے ،اور کالج کی اور طرز معاش کی جانب پیش
رفت کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔
رسمی ہائی اسکول میرے لیے کارآمد نہیں تھا۔  P2Gکس
طرح مختلف ہے؟
 P2Gمیں ،ہم طلبا کو کالس روم کی تعلیم سے کہیں زیادہ
فراہم کرتے ہیں۔  P2Gکے اساتذہ کی کالسیں نہایت متنوع
ماحول کی ہوتی ہیں جیسے کہ ہسپتال ،غیر نفعی ،برادری
کے مراکز اور ہائی اسکول کی عمارتیں۔ ہمارے مشیران آپ
کی ایسی صالحیتوں کی تعمیر کرنے میں مدد کریں گے جن
کی ضرورت آپ کو کالج اور مالزمت میں کامیاب ہونے کے
لیے ہو گی۔ کالج اور طرز معاش کے اتالیق آپ کی مستقبل
کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد کریں گے۔ ہمارا ورک فورس
ڈولپمنٹ پروگرام پیشہ ورانہ تربیت اور بامعاوضہ انٹرنشپ کے
مواقع کی پیشکش کرتا ہے۔
میں  21سال سے بڑی عمر کا ہوں۔ میں  HSEڈپلومہ کس
طرح حاصل کرسکتا ہوں؟
اگر آپ  21سال سے بڑی عمر کے ہیں تو دفتر برائے
تعلیم بالغان اور جاری تعلیم آپ کی  HSEڈپلومہ حاصل
کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے
 www.oacenyc.orgپر جائیں
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 6سہل مقامات
یہاں پر رجسٹر کریں
برونکس

718.518.3320

Rev James A Polite Ave, Room 436 1010

ٹرین 2 :یا  5سے پراسپیکٹ ایونیو تک:
بسBx4, Bx6; Bx17 :

ڈاون ٹاون بروکلین

Schermerhorn Street 69

718.935.9457

ٹرین 2,3,4,5 :سے برو ہال؛  A,C,F, Rسے جے اسٹریٹ  /میٹرو
ٹیک؛  D, B, N, Qسے ڈیکالب ایونیو تک
بسB52, B26, B41, B103, B45, B57 :

بروکلین مارسی ایونیو

Marcy Ave, Room 203 832

718.636.5770

ٹرین A :سے نوسٹرینڈ ایونیو تک
بسB26, B43, B44, B52 :

مین ہیٹن

212.244.1274

West 35th Street, at 8th Ave, 11th Fl 269

ٹرین A, B, C, D, E, F, N, Q, R, V, W ,9 ,3 ,2 ,1 :سے 34th
اسٹریٹ تک

بسM10; M11; M16; M20; M34 :

کوئنز

Hillside Ave 162-02

718.739.2100

ٹرین E,F :سے پارسن بولیوارڈ تک
بسQ25, Q34, Q43, Q65 :

اسٹیٹن آئلینڈ

St. Marks Place 450

718.273.3225

ایک ڈپلومہ
چاہیئے؟
ہم سے حاصل کریں۔

بسS42, S46, S48, S51, S61, S62, S66, S67, S74, S76, S78 :

مزید معلومات کے لیے
حوالہ جاتی مرکز کی ہاٹ الئن718.557.2525 :
ای میلReferralCenters@schools.nyc.gov :
ویب سائٹpath2grad.org :
)T&I 22389 (Urdu

اس کے اندر  18-21سال کی عمر کے طلبا کےلیے ڈپلومہ
عطا کرنے والے پروگراموں کی معلومات ہیں۔
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آپ کی کامیاب ہونے میں مدد کرنے کے لیے پابند عہد
اس کا انحصار آپ آغاز کس طرح کرتے ہیں پر نہیں ہے۔۔۔۔
اس کا انحصار آپ اختتام کس طرح کرتے ہیں پر ہے!

NO
تالشITA
وقوعCOL
جائےA D
NIF
کریں
کریںRET
رجسٹرSIGE
اورR DN
A

رجسٹر کروانے کےلیے اپنے قریب ایک
حوالہ جاتی مرکز تالش کریں۔ ایک تجربہ کار
رہنمائی مشیر یا سماجی کارکن کے ساتھ
مالقات اور تقرری کا ایک امتحان لینے کے
بعد ،ہم آپ کی  5برو میں  65مقامات میں
سے کسی ایک میں رجسٹر کروانے میں مدد
کریں گے۔

کام
کریںAاور
DN
شرکتDNE
TTA
کریں KROW EHT
OD

زیادہ تر کالسیں صبح میں ہوتی ہیں۔ آپ کو
ایک ذاتی بیان ،ذاتی کوائف، ،معلوماتی خط
اور ایک تعلیمی پراجیکٹ مکمل کرنا ہو گا.
آپ کو اپنا انفرادی تعلیمی منصوبہ بھی مکمل
کرنا ہو گا۔ اس میں کم سے کم  6ہفتے لگیں
گے ،لیکن اس میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا
ہے اس کا دارومدار آپ کے تقرری کے امتحان
اور آپ کتنی بار کالس میں شرکت کرتے ہیں
پر ہے۔ جتنی زیادہ بار آپ کالس میں جائیں
گے ،اتنی ہی تیزی سے آپ  HSEڈپلومہ حاصل
کریں گے۔

دیںTSET
امتحانEHT
EKAT

جنوری  2014میں نیو یارک ریاست محکمئہ
تعلیم نے جی ای ڈی کو ™ TASCمیں تبدیل
کردیا تھا۔ ™ TASCمسابقت طلب ہے ،لیکن
 P2Gکے اساتذہ اور عملہ آپ کو اس کو پاس
کرنے کے لیے تیار کریں گے۔ امتحان  5حصوں
کا ہے اور  7گھنٹے طویل ہے۔ ™ TASCکو
پاس کرنے کی تیاری اور  HSEڈپلومہ حاصل
کرتے ہوئے ،کالج اور طرز معاش وسائل مرکز
آپ کی اپنے اگلے اقدامات کی منصوبہ بندی
کرنے میں مدد کرے گا۔

کامیابی!
سخت محنت کے ساتھ آپ ™ TASCکو پاس کر
لیں گے اور سندیافتہ ہوں گے۔ نئی اور پر جوش
تعلیم اور طرز معاش کے موقع کی جانب اپنا
 HSEڈپلومہ حاصل کرنا ایک اہم قدم ہے!
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