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 الزمی کورس

 ایڈوانس
  اسڻڈیز ڈپلومہ

 معیاری
 کریڈٹ یونڻس

 ایڈوانس
  اسڻڈیز ڈپلومہ

 تصدیق شده
 کریڈٹ یونڻس

 اسڻینڈرڈ 
 ڈپلومہ
 معیاری
 کریڈٹ یونڻس

 اسڻینڈرڈ
 ڈپلومہ

 تصدیق شده
 کریڈٹ یونڻس

 2 4  2 4 9،10،11،12 انگریزی:
 ریاضی:

، Iان میں سے کم ازکم دو مختلف کورسز کا انتخاب: الجبرا  اسڻینڈرڈ ڈپلومہ: .1
 کی سطح سے اوپر کے ریاضی کے دیگر کورسز۔ IIیا  الجبرا  IIجیومیڻری، الجبرا 

، Iان میں سے کم ازکم تین مختلف کورسز کا انتخاب: الجبرا  :ایڈوانسڈ اسڻڈیز ڈپلومہ .2
 کی سطح سے اوپر کے ریاضی کے دیگر کورسز۔ IIیا  الجبرا  IIجیومیڻری، الجبرا 
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 لیبارڻری سائنس:
ان میں سے سائنس کے کم از کم دو مختلف موضوعات کا  اسڻینڈرڈ ڈپلومہ:  .1

 انتخاب: ارضیاتی سائنس، حیاتیات، کیمیا یا فزکس۔
ان میں سے سائنس کے کم از کم تین مختلف موضوعات کا  :ایڈوانسڈ اسڻڈیز ڈپلومہ .2

 Internationalانتخاب: ارضیاتی سائنس، حیاتیات، کیمیا یا فزکس؛ یا 
Baccalaureate Diploma  کے لیئے سائنس کے کورسز کی ترتیب وار تکمیل

 ضروری ہ

 
4 

 
2 

  
3 

 
#1 

 تاریخ اور معاشرتی سائنس:
امریکہ اور ورجینیا کی تاریخ، امریکہ اور ورجینیا گورنمنٹ  اسڻینڈرڈ ڈپلومہ:  .1

شامل کیئے  IIیا عالمی تاریخ اور جغرافیہ  Iاور عالمی تاریخ اور جغرافیہ 
 جانے چاہئیں۔

، نٹگورنمامریکہ اور ورجینیا کی تاریخ، امریکہ اور ورجینیا  :ایڈوانسڈ اسڻڈیز ڈپلومہ .2
 شامل کیئے جانے چاہئیں۔ IIاور عالمی تاریخ اور جغرافیہ  Iعالمی تاریخ اور جغرافیہ 

4 2  3 #1 

  2   2 9,10 صحت اور جسمانی تعلیم:

  1   1 معاشیات اور ذاتی مالیات
 زبان کے تین سال یا دو زبانوں کے دو سال شامل: ایک عالمی زبان

     3 کیئے جانے چاہئیں۔

  CTE( 1   1( فنون لطیفہ یا  پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم

  1    عالمی زبان ، فنون لطیفہ یا پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم
 اختیاری مضامین:

متواتر کیئے جانے والے کم از کم دو اختیاری مضامین شامل  صرف اسڻینڈرڈ ڈپلومہ:. 1
   

3   4  

 1#   1^   طالب علم کا انتخابی ڻیسٹ:

 6 22  9 26 :مجموعی کریڈڻس درکار   
 

 ~Virtual Course* and First Aid/CPR/AED Training کے لیئے اضافی شرائط: ایڈوانس ڈپلومہ
 +Virtual Course*, First Aid/CPR/AED Training~, and CTE Credential کے لیئے اضافی شرائط: مہاسڻینڈرڈ ڈپلو

بغیر کریڈٹ واال کورس ہو سکتا ہے یا کوئی کریڈٹ واال اختیاری کورس ہو سکتا ہے جو آن الئن  بھی کامیابی سے مکمل کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی virtual courseطالب علم کے لیئے ایک * 
 پیش کیا جاتا ہے۔

یں دھڑکن اور سانس ی برقی صدمہ) کا استعمال، جس م(خود کار بیرون automated external defibrillatorsاور  ~ طلباء کے لیئے ہنگامی طبی امداد، دھڑکن اور سانس کی بحالی کی طبی امداد
 عملی مشق، شامل ہے، ڻریننگ کرنا ضروری ہے۔ مدد کی مہارتوں کے حوالے سےکی بحالی کی طبی 

یاستی ر کی سند حاصل کرنی ہوگی، اس میں کسی صنعت کی سرڻیفیکیشن کی کامیابی سے تکمیل، ایک پیشہ ورانہ اور تکنینکی تعلیمسے منظور شده ایک  محکمہ تعلیم کی جانب+ طلباء کو 
 ہے، تاہم یہ فہرست حتمی نہیں ہے ۔الئسنس کا امتحان، قومی سطح کا کسی پیشے میں مہارت کا ڻیسٹ ، یا ورجینیا میں کسی جگہ پر کام کرنے کے لیۓ تیار ہونے کی تشخیص شامل 

ورانہ تنظیم کی طر ف سے کوئی سرڻیفییکٹ جاری کیا جاتا ہے یا پیشہ ورانہ کے کسی ایسے شعبے میں، جس میں کسی مستند صنعت یا کسی تجارتی یا پیشہ   CTE# ایسے طالب علم جو 
طالب علم کی طرف سے منتخب کرده تصدیق  )i(پروگرام کے شعبے میں کوئی پیشہ ورانہ الئسنس حاصل کر لیتے ہیں، وه  CTEیا کامن ویلتھ آف ورجینیا سے  ق کی جاتی ہےمہارت کی تصدی

جب سرڻیفیکٹ، تصد یق نامہ یا الئسنس سے ایک سے زیاده تصدیق شده  )ii(فیکٹ، پیشہ ورانہ مہارت کی تصدیق یا الئسنس کو استعمال کر سکتے ہیں اور شده کریڈٹ کے بدلے اس سرڻی
ے لیئے ت کا ڻیسٹ طالب علم کی کارکردگی کی تصدیق ککریڈٹ ِملتا ہے تو وه اسے سائنس، تاریخ یا معاشرتی سائنس کے متبادل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ امتحان یا پیشہ ورانہ مہار

 ایک اضافی ڻیسٹ کی حیثیت سے محکمہ تعلیم کی جانب سے منظور شده ہونا چاہیئے۔
بھی استعمال کر سکتا ہے،  ڻیسٹ ات یا دوسرے شعبوں میں تصدیق شده کریڈڻس حاصل کرنے کے لیئے اضافی^ کوئی بھی طالب علم کمپیوڻر سائنس، ڻیکنالوجی، پیشہ ورانہ یا تکنیکی تعلیم، معاشی

 میں دی گئی ہیں۔ VAC 20-131-110 8کی ہدایات بورڈ کی طرف سے  جس

LS-School Counseling-Graduation Requirements 2016-18 


	1. اسٹینڈرڈ ڈپلومہ: ان میں سے کم ازکم دو مختلف کورسز کا انتخاب: الجبرا I، جیومیٹری، الجبرا II یا  الجبرا II کی سطح سے اوپر کے ریاضی کے دیگر کورسز۔



