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CCAPتعارف :1 یولماڈ 

 یدآمد شخو 1.1

 ۔ ہے مقدم خیر کا آپںمی ماروگپر یٹر ڈمنسٹریالج اکینٹومی ک کے ٹیٹ اسفآ منٹٹرپاڈسیاوی

CCAP 1.2 ردارز کا کرٹنرپا 

CCAP اڈیروفل سے ا ہے۔ یدمشقپیکیایکزیئرافلچر کل ڈینجوکیشنل ایافآوروبی کے سسٹیافآ منٹ ٹرپاڈسیو ای 
 تھا۔ یاگاکیذناف عہیرذ کےجے کالفتانر ساوا، وٹ ٹیینسٹٹمز ا سس ننگرل کےیورسٹنیوی ٹیٹاس

FSUرواںمیتنظی م نتظار ا یز کے CCAP روں اواستیر جسے حثہ بام دہئنمانکیکا ا تےہف ول ایک م بش،دیبن بہومنص یک 
 کے ےنکر دلہ بات کا اتروتص روا بات جرت درمیان کے ندی ئقا یمتعلی سے الک مم خبمنت روا یکہ امر روا وںزی ساالیس پیومق
 کے جزنٹی کالو می ک خب میں منت اڈیروفل روا،میزو مپ سیمتعلی کا ے ہفت ایک پر جزکال یونٹ می کسیاوی،ہے یاگ یاکریات یےل

 ۔ہے لشام ورہد جامع کا مقامات

 [1 پ کل ویڈیو]

 ساروا تھا ں می یس ہاالت ہال ہفتہپ کنسلٹنٹ: نکیشوجیالنیشنر نٹا،CCAP ،رزئیڈوال ا کٹیکنی یئرسین ،کررپالیال اپ کٹراڈ
 ۔تھاسالجایفرعات یکاکا وںوگلکےمتعلی ترازوےکیا نیشوڈناکہوجیاگکہا"حثبدہئنمان" ےاس،تھالشامںمی

 ینیٹومیکی نئ وجںہی گول وہ یہ : یٹ ورسنیوی ٹیٹاس اڈیرو فل ، وٹٹی ینسٹٹمز اسس نگ نرل،نگمیلی لے یاجیفرے ا کٹراڈ
 ہیں۔ لشام ںیم نےکھردیابن یک مہمیکمتعلی

 منظااروپکاملیتعوینر ثاوامتعلییاعل کہ تھا وقعمکیاکا نےکھدیہییےلکےنا ہفتہ الہپکا حثبحس طرارواکر:رپا
 ۔ہے تارکمکا کیسے

 کے تےہف ےروپ پر جزکال ینٹومیکںانہی ،ںہی لم وہ شا ں می سج، عہیرذ کے ماپروگر ےک وںہفت ھ بقیہ چ رو: انگمیلی
 ۔ئے گااجیاکلشام ںمی میزومپ س

 کےجکال ینٹومیکیکیرامروا،وںکام ،وںچنھاڈیمنظی ت سے ںمی کاءشر کے CCAP تمام ہر ایز کے سیاویوک،جکال فے تانسا
 جکال ینٹومیکنیر بہت ںمی 2015 عہیرذ کے وٹٹییٹ نسیسپن ااپردیابنیکشتفتی یک تےہفود،جامع یکا کےرکاقیطر
 تھا۔ یاگ یادزاز اع کا

 [2 پ کل ویڈیو]

 تھا۔ ںیم فے تاناس یہاں ہ ہفت را تیس کر:رپا

 ماروگپرکا تےہفودںمیجکالےفتان: ساجکال فےتاسان،روامیمتعلی ،نٹڈیذیپرسئاوٹ اسسٹن ،سنٹیوفی۔ایماول کٹراڈ
 پر نےکھدی رک پھر گھوم ںمی سمپکی رکھٹاںنہیا نےسجں تھی ںی چیز ی یسچھ ا کںمی سہ ا ک تھا یاگ یاکدمنعق حس طرا

 دن ہرےن وں نہپھر ا روا، اکیلحاص ہبجرتھچککالام تعمہباےنںونہ۔ ا یاکہئنعامیھبکا ومرسالک نے وںانہ یا۔دکرروجبم

 ا۔رازگ قتو ںمی وںرگرمیسیک نگوڈیش میں جاب اوقات کے ر پہ یر سہد

 ںمیتقیقح،تھاقئال نےکھدیوج،تھالداکماپروگر یقعاویہ،کہ ں گاوکہںمیروا،تھا صہح جامع بہت کاماروگر پیہکر:رپا
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2 

 ۔ ہے تارکم کا کیسے یہ کہ ا کھیدروہفتے گزارا ا نتی ںمی جکال سج،ج کال لبقا کے نےکھید یکا

یتاہم ی ک جوں الک یونٹیکم1.3

 ۔ںہیم تعلی یرزںمی وںجنٹی کالومیک صف ن سے ںمی م طلباءما ت فتہیاجرادناںمی متعلی ی اعل ںمی سیا یو 

 یےلکے عیشتمیکدیصںیو21 کہوجںہیےتکرداارداکرںیامانںمی وغفر کے وتقیداافر حیت ال باصجز نٹی کالومیک
 ۔ ہے ریوضر

 م تعلی یاعل وک وں وگل سے تبہ یسےو اجںہیےرادی ارو جمہ ہ دیاز سے بس کے متعلی یل اع جز کال ینٹومیکںمی سیاوی

 ۔تےوں ہنہی لبا کے ق نےجا ج ر کال گید رتوبصوجںہی تےرکم اہفر

 کے جزنٹی کالومی کںمی ری تقر کیی اپناںمی یٹینیس ،ییلوسکون،جنٹی کالومی ک ٹیٹ اسیسیپ یپیل ،نے امہبوا اکربردص

 : یےکےبصرتلیذجردں می ےربا

 یرذپ چکل،ںہییام مق وہ نکہوکیںہی تےاسرماہیئتہا نا یےل کے طبقہ سطومت جزکال یونٹ میک، یےلےک وںیکی رام وں کھال"

 وںچبپرنجںہی تےرکمکا یےل کےنیدالوے یسوہ ا ہیں۔ ےتکر کام یقتولکوجںہی تےکر کام یےل کے وںوگل یسےا وہ ہیں۔

 کت جہاں رپلب کے وںحیتالصیپناوجںہی تےرک کام یےل کے وںوہگر ےس یا وہ ہیں۔ یاں راد ذمہ یقتولکیکشروپریک

 یےل کے لر ساچا چانک اسپاےکنانکلی،وںہ تےہچا نارکلحاص ںیتیالح صیئنروں او ے ہ کپہنچ چ ہاںو وںہ تےکجاس

 ساپووجںہی تےرک کام یےل کے وںوجی فقبلجز سا کا یونٹ میک ہے۔ ںنہی وقعم کا نےید وڑ چھ کام روا نےجا نےرکلحاص م تعلی

 لوکاسساپودبع وںسال یکئای،وںہدفر پہلے کے اندنخا لےاو نےاججکال پآاہوخ۔ںہی تےوے ہرہآںمییدگنز ہریش

 ہیں۔ تےککرس لحاص می تعل نی بہتر آپ روا ہیں۔ تےرکمہافر ہگج یکلیے ا ےک آپ جزٹی کال نومیک، وں ہ رہےآ

 کے یکہ رامردصپر(2015 ،ریوجن9 ،یٹینیس ،یلےوسکون،ج نٹی کالومیک ٹیٹاسی پ پیلیسی) ئزاومپرجکال ےک یکہ امر

 ے بصر ت

CCAP 1.4 زہجائ رام کاروگپ 

 کے م سسٹ جکال یٹنو می کسیاوی سے ںورادایکتکنی روایحرفت کے دبع وینثا )CCAP( امر وگپر نیش ڈمنسٹریالج اکینٹو می ک
 ہے۔ تارکماہفرنمیتظ نمروا کارانلہے ا سظحال کے زہئجا

 [1 پ کل ویڈیو]

 …ہے قدم کا ایک ٹیٹاسفآ منٹ ٹرپاڈسیو ایماپروگر جنٹی کالومی کھتکے سا یانیشوڈن: انگمیلی

 ۔ہےناکر دلہباتکین ا یارمدکےمسسٹ جکالیٹنومیکاڈیروفلرونیشیا اوڈناکر:رپا

 :جکال فے تاناس،روام یمتعلی ، نٹڈیذی پر سائو ٹنٹاسس ،سنٹیو فی ۔ ای ماول

 پروگرام ی بیت تر مع جا یکا کا وںہفت ھکو چ نمیتظ من کے یانیشوڈنکہ ا جیسے ،ھچک جیسا امر وگپر ی بیت تر ہک ہے دہارا

 ۔ ئےاجیاکماہفر

 وغفر وہ ہے جسے وقع م کا ایک نےج بھی نمیمنتظ 14 ےس وںرادا ئےن ان یےل کے یاشنیوڈنومت اکح امداق یہ گن:میلی
 ں…ہی تےرکمکاح کس طر ہو،کہںنیجاںمیےربا کے جز نٹی کالومیکسیو ایرواںئیآںہا ی وہہکتا،ںہی رہے ےد

 و۔ہلپ لےاو الیاتم،رو ام یتظام نا،نصاب ،یبدہوا ج،بطضومنظ نٹیس:و فی
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 یاک وہ کہ ںہی تےکسکر فیصلہ یہرواںہی تےککرس خب ر منتوچن ا ہوںجنہی ںہیںی چیز ریت سا بہںمی پروگرام سا کر:رپا
 ۔ںہی تےہچا نااج لےساپو

 یمتعلی نےاپ ےکناوج ہے نارکماہرفںتیبصیر رو ت ا ارو تص ،وماتمعل یسیو اک دگانکنن کتشر د مقص اک پروگرام سا

 ں۔وہدآمرکا یےل کے وغفردیزم کے وںرادا

 [2 پ کل ویڈیو]

 جماسغیربیےکلہبمقا یےلکے خلےاد،ں میمسسٹ جکالینٹومیکسا ئنس:ر ساوم الیتعیرزویئاینیکروی،وکپینرکانہیوی
 یمتعلی روایدگ نزیکسمپکی الے طلباءوتیاروضر یوص خص ںیہا ۔ ہے یئوکھلی ہ متعلی یےل کے وںحسط یسبھ کے

 نیکرویںمیوج ہے حصہ ماہ سےبس وہییہ ہیں۔ تےرکسوحسمحی طرک دگانکنن کتشرلعاف کےلوممعںمیلمع
 ۔وںہتاہا نا چجا لےساپوںمی ما نظیمتعلی کے نیکروی،ںمی

CCAP 1.5 دافر اہود اصمق کا 

CCAP ۔ہے نارکماہفر زہئاج یکاکام سسٹ جکال ینٹومیکسی۔ اوید مقص کا امپروگر 

 وننا کے ق مسسٹ جکال ینٹومیکڈایروفل نے دگانکنن تکشر،یےل کے نےیدوغفروکھجمس جامع دہیازیکمسسٹ سیاوی
 ی۔ک مالقات سے وںزی ساالیسپ یئرسین رون ا یدئقا زسا

 ی مقام روامتعلی یل اع،می تعل یونم ثاسسٹ جکال ینٹومی کسیاویحس طر ک کہ سیکھا ےنںوالو نےرکتکشر ںمی پروگرام سا
 ۔ہے جڑا سے یات روضر ی بیت تریک عت صن رواسنزب

 قنس وم نظ اکسا پر حسط یکہنوزا رروا، ا گی یا کممنظ روگیا ا یاد وغرفوکمسسٹ جنٹی کالویمکح کس طر ہکا کھنے سی وںنہا
 ۔ہے تااجیاک کیسے

 رہہا مظ کا ریجانکا امع جیک امیہنتظالج اکینٹومیکسای وی،ئےوہ تےیدںالیمث یک وںج کال صو خصم،نے دگانکنن کتشر
 ان کھا جسےیا سی کح س طرکںمی ےربا کے مسسٹ سیاوی نے وںنہا کہ تھے لبا کے ق ےنرک بیان ہی دگانکنن کتشر کیا۔

 ۔ہے تاکجاس اکی والگ ںمی ںورداا نے اپ کے

 :ںہی تےرک ونعاتںمی وغفرےکلمااعناںمی ظامنیمتعلی وہ

 یل؛کشتیکیالیسپ

 بندی؛ بہ ومنص لمسلس

 ق؛نس ومظن کا امپروگر

 رو؛ ازیفیصلہ سا
ّ 

 ۔روما یماظتنا ےک ہرمزور

 ۔ یاکلیاخراظہا پر روط ؤثرمرپ التوا س کے بطضومظ نںمی وںنظام یمتعلی نے دگان کنن کتشر

 یکع اقومم اہ روادمنفر کے نےرکمضوک وںہلیتی ام نتظار ا وی اربا ورکا ،یمتعلی عہیرذ کے مسسٹ جنٹی کالومیک نے وںنہا
 ی۔ک اخت شن

 ی نٹو می ک کہ وج، سے منصب مہسیاوی کے ناروانمیل تعمیامواالق نبی ےن دگان کنن کتشر کے امپروگرCCAP ، آںربدی مز
 ۔یکیئزافا وصلہحیککااشتر ل مسلس ،ںیہلشام ںمی قنس وم نظ کے جکال
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 [ سکلپ ویڈی و]

 وک وںج کال ینٹومی کںمی لیاخےمیر وشنز:ٹیینسٹافآ وپگرITM ،یشنز پرآلنیشنر نٹا کٹررئاڈ، ھیک دتھ ماناورگھ نچس
 کےیکلٹفی،ھاتس کےتکارشیواماالق نبی یکھ، اتے سا ک کتا شرکیا ہیے۔چا رناکمکاںمی یاند ریوپرکلمھتسا
 ئے۔جا یاد وغفر یبھ وک تھ طلباءتھ ساسا

1.6 CCAP زیولاڈ رام مروگپ 

 سج،ہے نارکم اہفر فرعاتعجام یکا کا لڈالج ما کیٹنو میکیکی امر وکنیر اظ ند مقص اک ولزیڈن ماا،ھا ڑپےنپآ کہ جیسا
 ۔ہے یگئ دی وجہ تیوصخص پرمسٹ سجا کالڈیروفلںمی

 ہیں۔ جرد پر نیرکاس ولز یڈ ردہ ماک خبلیے منت ےک نےرکم اہفر ومات معل ہیوک آپ

 گے۔ وںہردگادم یےل کے آپہی یہ ہے د امی ںمیہ

 س یڈٹکر یڈیوو1.7

 :یاکنوعاتںیمزویڈیو یےل کے لوڈی س ماے ا ن وںجنہ ںہی تےہچا نارکداا یہ شکر کا وںپنیمکلیذجردمہ

 

 

 ماروگر پ یٹر ڈمنسٹر یالج ا کی نٹومیکھتاس کے یاڈنا ۔اڈیروفل ،یاس ہالٹا ،وٹٹی ینسٹا مز سسٹ ننگلر

 کے وکپین کر ن ہیووی کٹرڈا سئناسروم اتعلی یر زوی یائین رکوی،وکپین رکا نہیوی ا۔ڈیروفل ،یلے وسجین ،ویڈیوڈہی وٹویڈیو
 ویو نٹرتھ اسا

 تہ جاحوال 1.8

 : ںہیلشام ںمیذآخملمتع مسںمیلویڈما اس

 1 : ڈئیالس

 by AgnosticPreachersKid (Own work) [CC BY-SA زا،تردفا ردص کے ٹیٹاسفآ منٹ ٹرپاڈ کے دہحمت ےئیاستہا ر

3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia 

Commonshttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59United_States_Department_of_St 

ate_headquarters.jpg 

 Wikimedia Commons اسطہوب،[نمی وڈیماو ]ع ہکی امر ومتکحزا،مہر یک ٹیٹاس فآ منٹٹرپاڈسیاوی

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Seal_of_the_United_States_Department_o 

f_State.svg 

 2 : ڈئیالس

 ھمتاس کلے ر کٹاڈہ یع رذب،ںیریوتص یکس نٹیو فی ماول کٹراڈ

 ری وتص یک مالقات CCAP یےل کے یانیشوڈنا

 ر مہ یکیورسٹنیوی ٹیٹاس اڈیروفل

 3: ڈئیالس

BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Seal_of_the_United_States_Department_o
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0


 

  

             

 

           

  

  

     

        

  

        

        

       

       

      

        

  

        

   

       

   

       

 

 

             

            
 

  

       

       

  

     

        

      

         

        

      

  

    

  

             

   

    

5 

 ، ئعو شاک 2015 ،ریوجن 14 ،ویڈیوYou Tube ،ئےوہ تےولبںمی ج نٹی کالومی ک یٹ اسٹ یسیپ یپیل ،امہبوا اکربردص

https://www.youtube.com/watch?v=mPXc2nYNAWgm 

 تصرخم سے امہنقئا حق ےرماہ دہکر ڈول ؤناڈ سے AACC نامہ۔ قئا حق 2016 جزکال یٹنومیکفآنیشی ا وس یسیکن ا امر
 ،قئحقا

 ڈئیالس

Fhttp://www.aacc.nche.edu/AboutCC/Pages/fastfactsfactsheet.asp 

:4 

CCAPIndiaSpot ، مٹی ویڈیو وٹٹی یانسٹ مسسٹ ننگلر 

 یروصتیگئ یلہیعرذ یےل کے ھمتاسےکل کٹرڈا ،ووسٹپررولیب ا یاڈمی

 5: ڈئیالس

 ڈمنیرھتڈو یعہ جی رذبریوتص ،سونٹیزیر یپ رف ؤس آاہ ڈایروفل ،اڈلیناساولکین ورلئخامی

 ھمتسا کلے ر کٹاڈہ یع رذب یر وتص ،جے کالف تاناس، ووسٹپر ،ؤہاانوبڈیا کٹراڈ

 ھمتاس کلے کٹراڈ عہیرذبیروتص ،سنٹیوفی ماول کٹراڈ

 ۔ڈی چیی اپ،و ئلخا می نائکو نٹا عہیرذب یر و تص ،ز یٹر ڈمنسٹریاجکال ٹیٹاس اڈیرو فل

 زڈڈمنیالب ٹر کاڈ عہیرذب یر وتص ،جکال ٹیٹاس لو مین ام، سیپروگر یوجنالکٹوٹوموٹآ

 کشنزڈوپر ڈیہوٹ،ویڈیو کا ےرودجکال فے تانسا

 6: ڈئیالس

 کشنزڈوپر ڈیہوٹ،ویڈیوا کےرودجکال فے تانسا

1.9 USDOS - CCAP 

 ٹیٹاس اڈیرو فل وج،ہے قسے متعل ہکی امر دہ ح مت ئےا یاستہ ر دہ حمت ئےا یاستہ رمار وگپر یٹر ڈمنسٹر یالج ا کینٹومیک

 ےہمنتظار ا یز کے ی ورسٹنیوی

u/ccap http://lsi.fsu.edیاںئیجا پر https://eca.state.gov ،ئےل کے وماتمعل دیمز
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http:https://eca.state.gov
http:http://lsi.fsu.ed
https://www.youtube.com/watch?v=mPXc2nYNAWgm
http:http://lsi.fsu.ed
http:https://eca.state.gov
https://www.youtube.com/watch?v=mPXc2nYNAWgm



