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تبدیمیوں کب خالصہ
یہ ضابطہ طلبا ګۀ تبادلہ اۀر رارج ګرنۓ ګڳ مستند ۀخۀہات قائم ګرتا ہۓ۔ یہ چانسلر ګۓ ضابطۓ  ،A-240مۀررہ
ستمبر 2000 ،ګڳ خڱہ لیتا ہۓ۔

5

تبدیمیبں:


تبادلۓ اۀر رارج کرنا



سابكہ خز بؼنۀان 'رارج ګرنۓ ګڳ ۀخہ ګڳ تصدیق" ګۀ قلمزد ګرتا ہۓ ،رارج ګرنۓ ګڳ ۀخہ ګڳ تصدیق ګۓ
مطلۀبۓ ګۀ ہر ارراج ګڳ ۀضاحت میں شامل ګرتا ہۓ۔ )صفحات (31



ۀاض ګرتا ہۓ ګہ رارج ګرنۓ یا تبادلۓ ګڳ بنیاد ګڳ تصدیق ګرنۓ ۀالۓ دستاۀیزات ګۀ برقرار رګڿنا اۀرتبادلۓ،
ارراج ،اۀر سندیافتڱڳ ګۓ رہنمائڳ رطۀط ګۓ مطابق انۂیں قلم بند ګرنا الزمڳ ہۓ ،خۀ
) http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htmصفحہ  (1پر پائۓ
خاسڬتۓ ہیں



ۀالدین ګۓ ګنڈرڰارٹن میں طلبا ګۓ ارراج ګۓ بارے میں زبان ګۀ تبدیل ګرتا ہۓ ،بطۀر بچۓ خنڬڳ پانچۀیں
سالڱرہ دارلۓ ګۓ ګیلنڈر سال میں آتڳ ہۓ ان سۓ ګنڈرڰارٹن میں شرګت ګرنا مطلۀب ہۓ ،ماسۀا اسڬۓ ګۓ
انڬۓ ۀالدین انڬۀ اڰلۓ تؼلیمڳ سال میں پۂلۓ ڰریڈ میں درج ګرنا منترب ګریں )صفحہ (II.D § ،1



یہ اضافہ ګرتا ہۓ ګہ بچۓ ګۓ ۀالدین خسڬڳ پانچۀیں سالڱرہ دارلۓ ګۓ ګیلنڈر سال میں آتڳ ہۓ بچۓ ګۀ
ګنڈرڰارٹن سۓ رضاګارانہ طۀر پر نڬالنۓ ګا انتراب ګرسڬتۓ ہیں اۀر اسۓ اڰلۓ تؼلیمڳ سال پۂلۓ ڰریڈ میں
اندراج ګرۀانۓ ګا فیصلہ ګرسڬتۓ ہیں؍ ایسۓ بچۓ ګۀ رارج ګیا خاسڬتا ہۓ اۀر اسۓ اڰلۓ تؼلیمڳ سال میں پۂلۓ
ڰریڈ میں اندراج ګرۀانا الزمڳ ہۓ )صفحہ (II.D § ،1۔



محڬمہ تؼلیم ګڳ مۀخۀدہ تنظیم ګڳ ػڬاسڳ ګرنۓ ګۓ لیۓ ػنۀان ګڳ تخدید ګرتا ہۓ )صفحہ (II.B § ،1۔



صراحت ګۓ لیۓ زبان ګۀ درست ګرتا ہۓ۔



افسران ګۓ نامۀں ګڳ تخدید ګڳ ڰئڳ ہۓ۔
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تمخیص
یہ ضابطہ چانسلر ګۓ ضابطۓ  ،A-240مۀررہ  5ستمبر 2000 ،ګڳ خڱہ ہۓ۔ یہ
نیۀیارک شۂر پبلڪ اسڬۀلۀں ګۓ طلبا ګڳ منتكلڳ اۀر برراستڱڳ ګۓ متؼلق
پالیسیۀں ګۀ قائم ګرتا ہۓ۔
تعبرف
ایڪ بار اندراج ہۀخانۓ ګۓ بؼد ،طلبا ګۀ اسڬۀل رخسٹر سۓ صرف مستند ۀخۀہات ګڳ بنا پر ہٹایا خاسڬتا ہۓ،
خیسا ګہ اس ضابطۓ میں بیان ګیا ڰیا ہۓ۔ منتكلڳ ہۀتڳ ہۓ خب طالب ػلم ایڪ  DOEاسڬۀل یا پرۀڰرام سۓ
دۀسرے  DOEاسڬۀل یا پرۀڰرام میں خاتا ہۓ۔
ارراج ہۀتا ہۓ خب طالب ػلم نیۀیارک شۂر اسڬۀل نظام ګۀ چڿۀڑتا ہۓ۔
اسڬۀل ګۓ لیۓ تمام ارراج ګڳ ۀخہ ګڳ تصدیق الزمڳ ہۓ اۀر رارج ګرنۓ ګۓ سبب ګۓ دستاۀیز رګڿنۓ
چاہییں ،بشمۀل سندیافتڱڳ ګۓ دستاۀیز ،اڰر اطبلق ہۀ ،بمطابق منتكلڳ ،رارج اۀر سندیافتڱڳ )“ (”TDGګۓ رہنمائڳ
رطۀط ،خۀ  http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htmپر دستیاب
ہیں۔
.I

تببدلے
 Aطلبا ګۀ اسڬۀل ګۓ رخسٹر سۓ ہٹایا خاسڬتا ہۓ اڰر ۀہ ګسڳ دۀسرے نیۀیارک شۂر پبلڪ اسڬۀل یا
پرۀڰرام میں تبادلہ ګرۀائیں ،بشمۀل  DOEہائڳ اسڬۀل مساۀڲ ) (GEDپرۀڰرام۔
طلبا ګۀ اسڬۀل ګۓ رخسٹر سۓ ہٹایا خاسڬتا ہۓ اڰر ۀہ ریاستڳ قانۀن ګۓ مطابق اۀر مرګزڲ دفتر برائۓ ہۀم
اسڬۀلنگ ګڳ منظۀرڲ سۓ ہۀم اسڬۀلنگ میں منتكلڳ ګرۀا رہۓ ہۀں۔

.II

خبرج کرنب
ایڪ پبلڪ اسڬۀل میں مندرج طالب ػلم ګۀ نیۀیارک شۂر اسڬۀلڳ نظام سۓ ذیل میں درج ۀخۀہات میں سۓ
ایڪ ګڳ بنا پر رارج ګیا خاسڬتا ہۓ۔ رارج ګیۓ خانۓ ګۓ تمام دستاۀیزات ګۀ اسڬۀل میں ˵پر ګیۓ خانا
چاہیئۓ اۀر طالب ػلم ګڳ متۀقغ سندیافتڱڳ ګڳ تاریذ سۓ چڿہ سال تڪ ګۓ لیۓ فائل پر مۀخۀد رہنۓ چاہییں۔
A

طلبا خۀ نیۀیارک شۂر سۓ باہر منتكل ہۀخاتۓ ہیں ۀہ رارج ګیۓ خاسڬتۓ ہیں۔ اڰر طالب ػلم ریاستۂائۓ
متحدہ یا پۀرٹۀریڬۀ میں منتكل ہۀرہا ہۓ ،اسڬۀل طالب ػلم ګا نیا پتہ ،شۂر اۀر ریاست اۀر ساتڿ ہڳ
طالب ػلم ګڳ نئۓ اسڬۀل میں اندراج ګۓ تحریرڲ دستاۀیزات حاصل ګرنۓ ګا ذمہ دار ہۓ۔ اڰر نئڳ
خڱہ ګسڳ اۀر ملڪ میں ہۓ ،اسڬۀل طالب ػلم ګۓ نئۓ شۂر اۀر ملڪ ګا نام اۀر ۀالدین ګڳ خانب سۓ
ایڪ بیان لینۓ ګا ذمہ دار ہۓ ،خۀ ۀالدین ګۓ ذریؼۓ تحریر ګیا ڰیا ہۀ یا اسڬۀل ګۓ مناسب ػملۓ ګۓ
ذریؼۓ تصدیق شدہ ګہ راندان ریاستۂائۓ متحدہ سۓ باہر منتكل ہۀرہا ہۓ۔ 1تصدیق ګیۓ خانۓ ۀالۓ
دستاۀیزات ګۀ  TDGرہنمائڳ رطۀط میں بیان ګیۓ ڰئۓ طری ˶ق ګار ګۓ مطابق رګڿنا اۀر طالب ػلم ګۓ
ریڬارڈ میں قلم بند ګرنا الزمڳ ہۓ۔

B

ۀہ طلبا خنۂیں ایڪ حاضرڲ ګۓ استاد یا دیڱر مۀزۀں اسڬۀلڳ ػملۓ ګڳ تفتیش ګۓ بؼد نۂیں ڈھۀنڈا
خاسڬتا انۂیں رارج ګیا خا سڬتا ہۓ۔ رارج ګرنۓ ګۓ لیۓ تفتیش ګۓ نتائح ګۀ قلم بند ګرنا مطلۀب ہۓ
اۀر  TDGرہنمائڳ رطۀط میں بیان ګیۓ ڰئۓ طری ˶ق ګار ګۓ مطابق فیلڈ سپۀرٹ مرګز حاضرڲ نڱران
ګڳ منظۀرڲ درګار ہۓ۔

C

طلبا ګۀ ایڪ غیر  DOEاسڬۀل یا پرۀڰرام میں تصدیق شدہ دارلۓ پر رارج ګیا خاسڬتا ہۓ ،خیسۓ
مذہبڳ یا نخڳ اسڬۀل ،یا ایڪ غیر  DOEرہائشڳ یا دن ګا اسڬۀل یا پرۀڰرام ایڪ انفرادڲ تؼلیمڳ

 1اس ضابطۓ میں "ۀالدین" ګڳ اصطبل Ρخب بڿڳ استؼمال ګڳ خائۓ ،اسڬا مطلب طالب ػلم ګۓ ۀالدین یا سرپرست ،یا طالب ػلم ګۓ ساتڿ ۀالدینڳ یا سرپرستڳ ګۓ رشتۓ ۀاال
ګۀئڳ بڿڳ شرص یا ایخنسڳ ہۓ۔
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پرۀڰرام ) (IEPګڳ تخۀیز پر مبنڳ۔ ګسڳ طالب ػلم ګۀ اس ۀخہ سۓ رارج ګرنۓ ګۓ لیۓ ،اسڬۀل
 TDGرہنمائڳ رطۀط میں بیان ګیۓ ڰئۓ طری ˶ق ګار ګۓ مطابق طالب ػلم ګڳ نئۓ اسڬۀل یا پرۀڰرام
میں اندراج ګۓ تحریرڲ دستاۀیزات حاصل ګرنۓ ګا ذمہ دار ہۓ۔
D

ګنڈرڰارٹن میں فڳ الۀقت مندرج طالب ػلم ګۓ ۀالدین خۀ  31دسمبرګۀ یا پۂلۓ  5سال ګڳ ػمر ګا ہۀڰا،
بچۓ ګۀ ګنڈرڰارٹن سۓ رضاګارانہ طۀر پر نڬالنۓ ګا انتراب ګرسڬتۓ ہیں اۀر اسڬۓ بخائۓ اسۓ
اڰلۓ تؼلیمڳ سال پۂلۓ ڰریڈ میں اندراج ګرۀانۓ ګا فیصلہ ګرسڬتۓ ہیں۔ ایسۓ بچۓ ګنڈرڰارٹن سۓ
رارج ګیۓ خاسڬتۓ ہیں اۀر انۂیں اڰلۓ اسڬۀلڳ سال پۂلۓ ڰریڈ میں اندراج ګرۀانا الزمڳ ہۓ۔ ۀالدین
ګڳ رارج ګرنۓ ګڳ دررۀاست ګۓ لیۓ دستاۀیز درګار ہیں۔

 Eطلبا ګۀ ایڪ رہائشڳ ادارے یا دیڱر ضلغ ګۓ باہر مكام میں تصدیق شدہ دارلۓ ګۓ بؼد رارج ګیا خاسڬتا
ہۓ خس میں  DOEګا ػملہ نۂیں ہۓ ،خیسۓ دفتر برائۓ بچۓ اۀر راندان ردمات ادارہ ،ہسپتال ،یا
فۀسٹر ګئیر انسٹیٹیۀٹ ،خب ایڪ ػدالت یا حڬۀمتڳ ایخنسڳ ګۓ ذریؼۓ ایسڳ تكررڲ ګا مطالبہ ګیا
خائۓ۔ اس ۀخہ سۓ رارج ګرنۓ ګڳ باارتیار  DOEػلمۓ ګڳ منظۀرڲ الزمڳ ہۓ اۀر TDG
رہنمائڳ رطۀط ګۓ مطابق اسڬڳ اػانت میں تصدیق ګرنۓ ۀالۓ دستاۀیز ہۀنا الزمڳ ہیں۔
F

G

H

I

ایڪ بچۓ ګۓ ۀالدین خۀ فڳ الۀقت پرڲ ګنڈرڰارٹن پرۀڰرام میں مندرج ہۓ اۀر  31دسمبر یا اس سۓ
پۂلۓ چار سال ګڳ ػمر ګا ہۀخائۓ ڰا ،ۀہ اپنۓ بچۓ ګۀ رضاګارانہ طۀر پر اسڬۀل سۓ ہٹا سڬتۓ ہیں۔
ۀالدین ګڳ رارج ګرنۓ ګڳ دررۀاست ګۓ لیۓ دستاۀیز درګار ہیں۔ اسڬۓ ػبلۀہ ،ۀہ طلبا خۀ 31
دسمبر یا اس سۓ پۂلۓ چار سال ګڳ ػمر ګۓ ہۀخائیں اۀر خۀ اسڬۀل سۓ  20دن مسلسل غیرحاضر
رہۓ ہۀں انۂیں  TDGګۓ رہنمائڳ رطۀط ګۓ مطابق اسڬۀل ګۓ مناسب تفتیش اۀر اطبلع دینۓ ګۓ
طری ˶ق ګار ګڳ پیرۀڲ ګرنۓ ګۓ بؼد اسڬۀل سۓ رارج ګیا خاسڬتا ہۓ۔
طلبا خۀ اس سال اسڬۀلڳ سال مڬمل ګرلیں خب ۀہ  17سال ګۓ ہۀئۓ ہۀں ۀہ اسڬۀل رضاګارانہ طۀر
پرچڿۀڑ سڬتۓ ہیں۔ 2طلبا خۀ اس سال اسڬۀلڳ سال مڬمل ګرلیں خب ۀہ  17سال ګۓ ہۀئۓ ہۀں اۀر
اسڬۀل سۓ  20دن مسلسل غیرحاضر رہۓ ہۀں اسڬۀل ګۓ مناسب اطبلع دینۓ ګۓ طری ˶ق ګار ګڳ
پیرۀڲ ګرنۓ ګۓ بؼد انۂیں اسڬۀل سۓ رارج ګیا خاسڬتا ہۓ۔ مذګۀرہ باال دۀنۀں صۀرتۀں میں،
اسڬۀلۀں ګۀ منصۀبہ بندڲ انٹرۀیۀ فارم اۀر منصۀبہ بندڲ انٹرۀیۀ طری ˶ق ګار ګتابچۓ میں بیان ګیۓ
ڰئۓ طریكہ ہائۓ ګار ګڳ پیرۀڲ ګرنڳ چاہیئۓ۔ اسڬۓ ػبلۀہ ،طلبا ګۀ انڬۓ  21سال ګڳ ػمر تڪ
اسڬۀل ۀاپس آنۓ ګۓ حق ګا تحریرڲ نۀٹس ملنا الزمڳ ہۓ ،تا آنڬہ انۂۀں نۓ پۂلۓ سۓ ایڪ ہائڳ
اسڬۀل ڈپلۀمہ حاصل نہ ګیا ہۀ۔
طلبا خۀ  16یا  17سال ګڳ ػمر ګۓ ہیں انۂیں ˵ګل ۀقتڳ مبلزمت ګۓ لیۓ رارج ګیا خاسڬتا ہۓ خب ۀہ
ۀالدین ګڳ رضامندڲ اۀر ایڪ ˵ګل ۀقتڳ مبلزمت ګا سرٹیفڬٹ پیش ګریں۔  17سال سۓ زائد ػمر ګۓ
طلبا ګۀ ملٹرڲ سرۀس میں خانۓ پر رارج ګیا خاسڬتا ہۓ۔ مذګۀرہ باال رارج ګرنۓ ګۓ طری ˶ق ګار
اسڬۀلۀں ګۀ منصۀبہ بندڲ انٹرۀیۀ فارم اۀر منصۀبہ بندڲ انٹرۀیۀ طری ˶ق ګار ګتابچۓ میں بیان ګیۓ
ڰئۓ طریكہ ہائۓ ګار ګۓ مطابق نافذ ګیا خانا چاہیئۓ۔ طلبا ګۀ انڬۓ  21سال ګڳ ػمر تڪ اسڬۀل ۀاپس
آنۓ ګۓ حق ګا تحریرڲ نۀٹس ملنا الزمڳ ہۓ ،تا آنڬہ انۂۀں نۓ پۂلۓ سۓ ایڪ ہائڳ اسڬۀل ڈپلۀمہ
حاصل نہ ګیا ہۀ۔
طلبا ګۀ ہائڳ اسڬۀل سندیافتڱڳ سۓ قبل ایڪ چار سالہ ګالح ګۓ لیۓ تؼلیمڳ سند حاصل ګرنۓ پر
رہنمائڳ رطۀط میں بیان ګردہ طریكہ ہائۓ ګار ګۓ مطابق رارج ګیا خاسڬتا ہۓ۔

 21 Jسال سۓ زیادہ ػمرګۓ طلبا ګۀ اس اسڬۀلڳ سال ګۓ ارتتام پر رارج ګیا خاسڬتا ہۓ خس میں ۀہ

2

TDG
21

ہر تؼلیمڳ سال ګا باضابطہ آغاز  1خۀالئڳ سۓ ہۀتا ہۓ۔ ۀہ طلبا خۀ  1خۀالئڳ ګۀ یا اسڬۓ بؼد  17سال ګۓ ہۀتۓ ہیں ان سۓ اس تؼلیمڳ سال ګۓ ارتتام تڪ اسڬۀل میں رہنۓ

ګا مطالبہ ګیا خاتا ہۓ۔
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 3کا 3

سال ګۓ ہۀخائیں۔
K

فۀت شدہ طلبا ګۀ تصدیق ګیۓ خانۓ پر رارج ګیا خاسڬتا ہۓ۔

L

مؼذۀرڲ ګۓ حامل طلبا نیۀیارک ریاست ګۓ منظۀر ګردہ متبادل سند یا سرٹیفڬٹ ګۓ ساتڿ رضاګارانہ
طۀر پر اسڬۀل چڿۀڑ سڬتۓ ہیں اس اسڬۀلڳ سال ګۓ ارتتام پر خس میں ۀہ  21سال ګۓ ہۀخائیں ڰۓ
یا ګسڳ بڿڳ ۀقت خب انۂۀں نۓ ګم از ګم  12سال تڪ اسڬۀل میں شرګت ګڳ ہۀ ،ګنڈرڰارٹن ګۀ نڬال
ګر۔ ایسا ګۀئڳ بڿڳ طالب ػلم خۀ رضاګارانہ طۀر پر اسڬۀل چڿۀڑتا ہۓ اسۓ تحریر میں مطلغ ګرنا
الزمڳ ہۓ ګہ ۀہ  21سال ګڳ ػمر تڪ اسڬۀل ۀاپس آنۓ ګا حق رګڿتارګڿتڳ ہۓ۔

 Mایڪ طالب ػلم خس نۓ ہائڳ اسڬۀل مساۀڲ ڈپلۀمہ ) (GEDحاصل ګرلیا ہۓ اسۓ  TDGرہنمائڳ
رطۀط میں بیان ګردہ طریكہ ہائۓ ګار ګۓ مطابق رارج ګیا خاسڬتا ہۓ۔ ایڪ طالب ػلم خس نۓ ہائڳ
اسڬۀل مساۀڲ ڈپلۀمہ حاصل ګرلیا ہۓ اسۓ اسڬۀل میں رہنۓ ګا یا ایڪ مؼمۀل ګۓ ہائڳ اسڬۀل ڈپلۀمہ
حاصل ګرنۓ ګا حق حاصل ہۓ اس اسڬۀلڳ سال ګۓ ارتتام تڪ خس میں انڬڳ اګیسۀیں سالڱرہ ۀاقغ
ہۀ۔
 Nایڪ طالب ػلم خۀ ہائڳ اسڬۀل ڈپلۀمہ ګۓ مطلۀبات ګڳ تڬمیل کر لیتا ہۓ اسۓ  TDGرہنمائڳ رطۀط
اۀر ہائڳ اسڬۀل تؼلیمڳ پالیسڳ ریفرینس ڰائیڈ میں بیان ګردہ طریكہ ہائۓ ګار ګۓ مطابق بطۀر ایڪ
سندیافتہ ګۓ رارج ګیا خاسڬتا ہۓ۔ ایڪ طالب ػلم خس نۓ اندراج ګۓ ۀقت  NYCDOEګۓ باہر
ګسڳ اسڬۀل سۓ ڈپلۀمہ حاصل ګرلیا ہۓ اسۓ بڿڳ رارج ګیا خاسڬتا ہۓ۔
 Oہائڳ اسڬۀل ػام تؼلیم طلبا خنۂۀں نۓ اسڬۀلڳ سال مڬمل ګرلیا ہۀ خس میں ۀہ  17سال ګۓ ہۀخائیں انۂیں
رطرناک یا تشدد ګۓ طر ˶ز ػمل ګۓ لیۓ نڬالۓ خانۓ پر چانسلر ګۓ ضابطۓ  A-443ګۓ مطابق
مۂتمم ګڳ ایڪ سماػت ګۓ بؼد رارج ګیا خا سڬتا ہۓ۔

III

استفسبرات
اس ضابطہ سۓ متؼلق استفسارات ګۀ یۂاں بڿیخنا چاہیۓ:

ٹیلیفۀن:
212-374-6095

Office of Safety and Youth Development
N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street – Room 320
New York, NY 10007

فیڬس:
212-374-5751

