ڈپلومہ مطلوبات کا دستاویز
طالب علم کا نام:
طالب علم :ID

جس تاریخ کو طالب علم  9گریڈ میں داخل ہوا تھا (کوہورٹ)_____________________________ :
سندیافتگی کی متوقع تاریخ_______________________________ :
مشیر_______________________________ :
مستند کالسیں:

کریڈٹ کے مطلوبات ہر مضمون کے شعبے میں حاصل کردہ کریڈٹ کی تعداد کو پر کرنے کے لیے اپنی ٹرانسکرپٹ کو استعمال کریں۔ ہر مضمون کے شعبے میں درکار کریڈت کی تعداد حساب لگانے کے لیے آپ
اس عدد کو سندیافتگی کے لیے مطلوب کم سے کم کریڈٹ کی تعداد سے تفریق کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کریڈٹ کی مطلوبات کے متعلق مخصوص سواالت ہیں تو براہ کرم اپنے رہنما مشیر کے ساتھ بات کریں۔
استاد  /مضامینی شعبہ

کریڈٹ کا کم
سے کم
تعداد

انگریزی

8

معاشرتی علوم
عالمی تاریخ ( ،)4رہاستہائے متحدہ (,)2
حکومت میں شرکت ( ،)1معاشیات ()1

8

ریاضی ،بشمول کم سے کم  2کریڈٹ
ایڈوانسڈ ریاضی کے۔

6

سائنس
حیاتیاتی سائنس ( ،)2طبیعاتی سائنس
( ،)2حیاتیاتی یا طبیعاتی سائنس ()2

6

انگریزی کے عالوہ دوسری زبان (*)LOTE

2

فنون

2

جسمانی تعلیم ،ہر سال ،خاص پیٹرنز میں
تقسیم کیا جاتا ہے

4

صحت

1

اختیاری

7

کل کریڈٹس

44

حاصل کردہ
کریڈٹس کی تعداد

درکار کریڈٹس کی
تعداد

نوٹس
کچھ مضامین کے شعبے سند یافتگی کے لیے مخصوص کورسز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اپنے رہنما
مشیر سے پوچھیں اگر آپ نے مضامین کے شعبے میں مخصوص کورسز کی مطلوبات کی تکمیل
کر لی ہے۔ کسی بھی رہ جانے والے کورس کو یہاں نوٹ کریں۔

* ایک ایڈوانسڈ ریجنٹس ڈپلومہ حاصل کرنے والے طلبا سے  LOTEکے  6کریڈٹس حاصل کرنا مطلوب ہے۔  CTEکے منظور شدہ سلسلے کو یا فنون کو لینے والے طلبا کو ایک ایڈوانسڈ ریجنٹس ڈپلومہ کے لیے  LOTEکے کم
سے کم  2کریڈٹ کی ضرورت ہو گی۔ IEPجن طلبا کے  IEPایک ایسی معذوری کی نشان دہی کریں گے جو ان کی ایک زبان کو سیکھنے کی قابلیت کو متاثر کرتی ہے ان کو  LOTEکی مطلوبات معافی دی جائے گی ،لیکن
ان کے لیے کل  44کریڈٹ حاصل کرنا الزمی ہے۔
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کریڈٹ کے مطلوبات

ڈپلومہ مطلوبات کا دستاویز
طالب علم کا نام:
طالب علم :ID

جس تاریخ کو طالب علم  9گریڈ میں داخل ہوا تھا (کوہورٹ)_____________________________ :
سندیافتگی کی متوقع تاریخ_______________________________ :
مشیر_______________________________ :
مستند کالسیں:

امتحان کی مطلوبات ہر مضمون کے شعبے میں حاصل کردہ اعلی ترین اسکور کو درج کرنے کے لیے اپنی ٹرانسکرپٹ کو استعمال کریں۔ ریجنٹس ڈپلومہ کے کوشاں طلبا کے لیے ہر ایک ریجنٹس امتحان میں  65یا
بہتر اسکور حاصل کرنا الزمی ہے۔ جو طلبا تحفظاتی لچک کے لیے اہل ہیں ان کے لیے ایک مقامی ڈپلومہ حاصل کرنے کے لیے ہر ایک ریجنٹس امتحان میں  55یا بہتر اسکور حاصل کرنا الزمی ہے۔ اگر آپ کے
امتحان کی مطلوبات یا لچک کے بارے میں کوئی سواالت ہیں براہ کرم اپنے رہنما مشیر سے بات کریں۔
مضامینی شعبہ

امتحان کا
یا منظور شدہ متبادل کا نام

کتنی بار کوشش کی
ہے

اعلی ترین اسکور
اضافی نوٹس

مطلوبات کی تکمیل
کی ہے؟

انگریزی
معاشرتی علوم
ریاضی
سائنس
 1+انتخاب*

مضامینی شعبہ

اضافی امتحانات ،صرف ایڈواسڈ ریجنٹس ڈپلومہ کے لیے
اعلی ترین اسکور
کتنی بار کوشش کی
امتحان
ہے
یا منظور شدہ متبادل کا نام

مطلوبات کی تکمیل کی ہے؟
اضافی نوٹ

ریاضی ( 3میں سے )2
ریاضی ( 3میں سے )3
سائنس ( 2میں سے )2
نیویارک شہر  LOTEامتحان
* طلبا  1+انتخاب کو ایک اضافی ریجنٹس امتحان یا ریاست کے منظور شدہ متبادل امتحان میں پاس کرنے واال اسکور حاصل کر کے پورا کر سکتے ہیں۔ ایسی دیگر تشخیصات اور تعلیمی تجربوں کی داستیابی کے بارے میں
براہ کرم اپنے رہنما مشیر کے ساتھ بات کریں جن کو 1+انتخاب کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
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