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CCAPیختار یک سسٹم جکال یونٹیکم یکیامر-2 یولماڈ 

 یدآمد شخو 1.1

 یکیامرلویڈمایبیترتہنورا پیشہ ےس نبجایکماروگپر یٹر ڈمنسٹریالج اکینٹومیککے ٹیٹاسفآ منٹٹرپاڈسیاوی
ý (A خیرتاتصرخم یکایکمسسٹ جنٹی کالومیک Brief History of the United States Community College 

)Systemید۔دآمشوخںمی 

 ظامن یرقاء پذارت یکا1.2

[1 کلپ ویڈی و ]

 مقسیکسیہ تھا۔ںنہی ظامنداحوکیہ ایوتںہیتےالڈنظررپوغفرکےجنٹی کالومیکںمی یکہ امرآپ"جب:کررپالپاکٹرڈا

 گل نےسا ی۔کلحاص یترق نےسا۔تھا ںنہیلڈی ماومی قوئککا ساروا تھا اوہںینہقخلیتروبطکےمنظا یکمل کے

 اخروے اک دیصںیونیسعتا ااقوروتصاکزغاآ کے وںجنٹی کالومیکںمی یکہ امر ی۔کیترق کت دتم دہیازسے لو ساسگبھ

 "تھا۔سے

 [ختتاما کا کلپ ویڈی و]

 نےکر شپی سیردتالہسودیکڈی گر یئٹجکال پر روطلمکم"فی تعر یکوںجکال یئرونج،ںمی لئواا کےیئاہدیک 1920

 کا جہ کالک انے گاج کہا یہ روایوگئہمترمیںمی یف رتع سدر، انا کے وںسال 5نکلی ی۔تھ یتاجیکروبط ےک"وںرادا لےاو

 یگنہآمہ سے "تیاروضر یحرفت روایہبذم،یاجمس،یدنمتیتوہلیدتب میشہہرواتر وسیع یکینٹومیکریو"پ نصاب

 ریات ورسزک یےل کےسیٹوجی گرلوکاسیئاہےئجاب کےءباطل کےحسط یکجکال ،الوہع کےییلدتبسا۔ہے تاکسرکریااخت

 گے۔ ںئیجا یےک

 یےل کے نےرک ریوپںتیرورضیکرازابیکرون تےوہلدیتبروں اووجیفقبالے ساو نےآساپو،دبع کےجنگ یمعال وسرید

 رہے۔ تےرکلحاص ءتقاراجنٹی کالومیک

[2 کلپ ویڈی و]

 ییسو سے وںوجیفقبسارے سا نےتکے ا WWII ںہینا،کہیتھ یہ وتک قیی االو نےال نےسام وک چیز سا"ر:ڈبین ؤال کٹرڈا

 ال۔اڈؤبادپرحسط یکدبع کے ریڈسیکن نے چیز سا۔تھے تےرکلحاص وہیی جیستھںنہی وقعتیک نےرکلحاص متعلی

 بنجا یک وںآجر تاجنتی روے اتھ رہے وہلاخدںمی ےاشرمع لےاویوجنالکٹی ایک مہ وا جبہںمی تے وقیسہ اینکلی

 ہی نےسام کے آپ ذالہ۔تھے تےکھر منظر سپیککنیتیحرفت کا مقس عضبوجیتھ مانگ دستبرزیک وںوگل یسےسے ا

 " یں۔گئ وہجمتعمھتاس یکیں ا چیز

 [ختتاما کا 2 کلپ ویڈی و]

 ظامنیولکاسیحرفت روم انظا کے لوکاسیئاہکر لے سے نٹرر گاڈکن- وںنظام یمتعلی ود نےوںجٹی کالنومیکںمی یکہ امر

 ۔ئےگجکال ینٹومیکےس ہاتووجیرہت سابءباطلرو۔ ایاپا وغفر سے
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[3 کلپ ویڈی و]

 یئاہدیء شابالطےرہوہبیادسے سن وںولکاسیہائہکتھاہییاڈئیآسےلیاخےرمیںمی "شروعات :کررپالپا کٹرڈا

 سے گھر لکبال وہروا تھے تےہچاںنہی ناجاںمی وںسٹیرونیوی یےلےکنےرکلحاص چیز یوئکیکدی پسنپنادبع کےلوکاس

 باآلخر مزیراسٹیہو،مزتھییوہلکبالوکآپ ہے لوممعھچکبہتوکپآسےںمیساروا تھے تےہای چنزارر اواناہریبقر

 ہیں۔ یملت ںمی ظامنےکسارواروتص کےجنٹی کالومیک

 ےنوںوگلھچک وگا۔ہناہربی سے قر گھر دمقص کا یسک تھ:اس کے دمقاص جلے ملے ،ےگںئیجا ںمی جکال یئرنوج طلباء"

 کرلحاص یشتمعویل گھر رواںہییسکت جا وہ اںجہ ہے یےل کے وںکیڑلوجاکھیدروبط کےلوکسایمیلکت ایک سےا

 دہیا زھچک سے یٹ وجی گر لوکسایئاہ کہتا ںہی یتکس کر لحاص متعلی دی مز رواںہی یتکس کر اہبییدر شاوہیں ا یسکت

 ۔یتھ رتوضر یکیکرونںنہیا ونکہکیےتھتےہچا ناجا یےل کےوںالعمطیعمل ھچکگول عضب ئیں۔جاوہ ہافتیمتعلی

 روطیجنکتدح بہت شروعات یک ان ۔تھے ںنہیدصمق البغ یےل کے ناجر کالنیئوجیائدبتا،تھا ںنہی یساادیہ شاینکلی

 نا۔تھےٹےوچھ تابنس وہروا تھا تاملںنہی ڈفن سے زڈنفسکٹی سے نباجیک استیرںینہا،تھے ںنہی یرکاسر وہ،یئوہپر

 رواےہناراپسے سبںمیلیاخےمیروجےہتاآلیاخکا یکاںمی ئےاولینایئٹولجھےجم۔تھےییاتدبلھچکسےںمی

 ساںمیہ وگئے جبہ پر وسے ا لو ساسکیہے ا لوممع وکپآ کہ جیسا روا ۔ہے یتجا تک 1904 چھےپی خیرتا یکسج

 ۔نےبجٹی کالنومیک کر لگے چآوجیتھ یلم شروعات یکمقس

S02-04[کلپ ویڈیویتاماخت]

 یجلت یملت سے دہحمت ےئیاستہا رںیم دیصںیو 20 لئواارواںیو 19 راخوو اکمالکم جیسے یانیشوڈنر اوا ندوستانہ

 دیباآ انووجنیڑبینتم انظا یمتعلی ییتروا کا ان رواںیہ رہے بھرا سے عیشتمیزرع ایک وہ ہے۔اہروہ ناسام کا وںیلیدتب

 عاقوںمی یکہ امر ہے۔ تاکسکر ںنہیلمدعرپر ان سے دیجل یکاف یا ہے تاکسچاپہن ںنہی مہب ولتسہیک وںترورضیک

 ۔ےہ تارک امکاکلڈین ما تردہمعکیا یہ روا ایاپجومیں عر لمدعرکے ؤباد تےجل تےمل سے سا نے جٹی کالنومیک

 1920 تا یصد یںو 191.3

[01 کلپ ویڈی و ]

ٹنراگڈلین کے دیصںیونیسط اوس چھےپییقعاو آپرنظدمےکیاڈئیآیعاتوشر کے وںجنٹی کالومیک":کررپالپا کٹراڈ

 سطویکی امر پرروط دییابن،پہلے وںسال 100 ںمی یکہ رام،ںمی 1863 جزکالٹناگرڈنلی نکہوچں۔ہی تےاج تکںوجکال

 سٹیاںرونیوییایس کہتا تھے ےئپا لشکیتںمی غربم سطویکیرام پر روط دییابننکلی ںمی وبچھ جنکرواںمی مغرب

 نیسٹراداص پسنوخ تکدح بہت وہرواں۔وہدبن متسدہیازسےظحالیحرفت ،وںہیعمل دہیازوجںئیجایکقخلیت

 روا تھے یےل کے جےرد کےصاوخیکاف ںمی لاص وہ سے یقے س طراروا تھےختلفم سے لیی رواڈروہا جیسے وںسٹیرونیوی

 ییتاورمیدر قوتھیں ا یگئ یکقخلیت یےل کے نےکر لمیکتیک دیباآ ختلفم یکں ایاورسٹنیوی نٹراگڈلین نکی امرحس طرا

 تھیں۔ یےل کےنےرکمہافر متعلی یکمقس ختلفم یکا نسبت بہ یکمتعلی

 [ختتاماکا 01 پکل ویڈی و]

 امزپروگر لومبش کے جالعیربیطا رواینابلگت، جناعرزوج،ںہیریرجا یھبںمی روددیدج سٹیاںرونیویروالج اک نٹاگر ڈلین

 ۔ںہیریتکرشپی

 مہافر لو سادناولی کے میتعل یکسٹرآلکہ عام، لبراتیئآںمی روظہ مہم یکا یےل کے نےید وغفر وکوںجنیئر" کالو"ج نکلی
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 ۔وںہ بہامش سے متعلیدہکر شپیںمی وںسٹیرونیویوجںئیجا یےک

 یاکمئامیں ق ئےاونالی یئٹولجرودلمی 50یب سے قر وشکاگ جکال یئرنوج یئٹولج"جکال ینٹومیک" پبلک الپہ ،ںمی 1901

 تھا۔یاگ

 یگافتیدء سنباطل ےرہت ساب کے ان ہکیھتشیوشتوک ؤناربینلےاسٹ نسپل جے۔پر کے لوکاس یئاہ شپ ؤنٹایئٹولج

 روایاکوعرج سےرپرہایینرمیولردصےکوشکاگ فآیورسٹنیویروت اوسدنےاپ نےوںنہا سکتے۔ جاںنہیجکالدبع کے

 کیا۔ مقائ جکال یئرنوج یئٹولج نے وںنہا

 کے وںسال ودناولی کے یورسٹنیوی یا جکال الہسرچا سے ظحالیمتعلیوج،جکال یئرنوجکیا اتھجہنتی اکیکٹپروج سا

 ھتاسکےنےہرتےرکلحاصمتعلییکجکالوجتھایاگیاابنیےلکےےنچاپہنمہبولتسہوک ن طلباءہ ایتھا۔ زیاومت

 تھے۔ہاںواخ کے نےہریہںمی ینٹومیک

 فری نوشٹی ورسزک کے لوکسایئاہیٹ وجی گر وسٹپےنجے کالکسٹرآلر لبروامتعلی یوممع الہسود،تک 1902 مبردس

 ۔ئےراک تیابدس

 جا یکہںنہی یےلےکیکہ امر یاقبتبا یہ رہے۔ وںت کےوںججہ کالسال ود،تکیائہدیک 1920 کر لے سے قتوسا

 ی۔سکت

 وہلمنتق ںمی وںشہر ےداشنبیدیہ ںمی دادتع ڑیبروایتھ یگئ وہمگ ختی جنمعال یہلپ،وراند کے یئاہدیک 1920

 یک 20 رادن"شا یہ تھا۔ یاگ آروی شعوممعکیا کا یلحاوشخروی اتھ یئگوہفرعامت رکا یےل کے ماوعیکیرام تھے۔ رہے

 ۔تھا قتو کا”یہائد

 روں اوچتب،یاگوہاہتب کیٹراسٹاک ما ۔یگئوہالتمبںمی"ریبازادکسا دستبرز"یاندیاقبروا یکہ امر،ںمی 1929 نکلی

فوسے معر نام ےک"ولہگب کا لوھد" ی۔گئ وہ ٹھپ ترجاتکمل نوبیر روا ملک روی اگئ گھٹ الیتمیک وںیراک یہرماس

 روت، اقل یئاذغ،ریوزگاربیدستبرز گیا۔ وہ اہتب منظا یزرعسے سج،یاد الہوکنمیزسر یکہکیرامےنحطدست قبرز

 پر روطیئامارڈحطر یکوںدگینزیک وامعیکی امر روتص کا جٹی کالنومیک،فالبرخ کے حرانبسکے ا دماعتالحاالوکمفل

 ۔اوہروجبمرپ نےکر لحاص جوعر

1.4 1930 - 1950 

 ودناولی کے یرسٹونیوی الہسرچا روا تھےیوممع غیر جر کالنیئوجلقب سے ریازبادکسا معظی ،نااجیھبے انپآکہجیسا

 ۔تھا ںنہی اکٹھ یکٹھ یےل کے لغانبا مروعنرتدہیا زسکوفاکنارپ بہتامش یکوںسال

 یےل کے نےرکلح مسئلہ کا ریوزگابیر یپھیل پر نےماپی وسیع نےوںجکال الہسودھچک،وراند کے یرازبا دکسا معظی

 کیا۔ وعشر انکرشپیماروگپریبیترت یےل کے کریون

 ،دی نجامادمتخںیم ملٹری ےن وںدمر بیشتر کے مرعیکےنجا جکال یا۔د کر لیدتبھچک سب ےنجنگ یمعال وسرید

 کیا۔مکاکا نےرکددمںمی نگج نے نتیاوخ مروعن ریہت سابروا

 رماش بےیےل کے وںوجیفقبعد ساب کےجنگ ںمی سج،یاک خطدست پرسئٹرافآلبG.I. نے یلٹ وزورردص،ںمی 1944

 یناکام کہ یھت یہ شیوتش ماہ یکاںمی يئاہدیک 1950 لئوااروا 1940 اخروا ول۔مبش ،ئےگ یےکےدے وعکسنیفٹبی
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 ئے۔جایاپاکھ حکس طر وکدادتع ڑیبیکطلباء

 رباورکااک نگچرکوفیمین ۔اوہناسام کالحاتروصیشعامروی ااجمس ئےنکیو اکوںاہیالے سپو نےآساپودبع کے جنگ

 کنانرکا دنرمنہںیم وںعتصن یئن انسے سج،یاگوہلیدتب ںمی رداواپی یک اشیاء یکلماتعاس عام ےس وجہ یک جنگ

 ی۔گئ ھڑب رتورضیک

 نکلیےتھ ہاںاوخ کےمتعلی یکدبع کےیونے، ثاتھیوجفقباستر دہیاز سے ںمیسج،دادتعیھتڑب سے یتیز یک طلباء

 تھے۔ ںنہی ہاںواخ کے ڈگری الہسرچا ییتروا پرروطیزمال

 یپنایک 1947 کیا۔ لحابنمیشککیاپرمتعلی یلاعیےلےک نےرکشپی سفارشات نےنومیٹر ہینریردص،ںیم 1946

 ،کہ یاکمتسلی ئےوہ تےکہ یہوکعیتونییتوار غیر یک طلباء نا نےنمیشکنومیٹر،ںمی رٹوپر

 وک نتاہذمتعلی قالئ یکمقس یہکیافصر ہورواںیہلحام کے وںہلیتایکمقس ختلفم یکاداافر مروعنےرت سابہ "

،ںہی تےکسکرںنہیلحاص م'تعلی نسبت مہ سے شئجاگنیقیقحیپنا'ںمی وںسٹیرونیویروا وںجکالےالو نےرکمتسلی

 ھکرںنہی زوکرم وجہت پر الے طلباءوتنہاذیکمقس یہ ایک کےرکزادنا نظر وکطلباء مروعنلحام کے وںقتیالرگیدمہ"

 "سکتے۔

وک وںمروعنیبھس ان"ےککر وسیعتیکوںسال ودناولی ےکجکالوکمتعلی تمف کہ تھا یھب یہ ںمی سفارشات یکنمیشک

یادلشکیت ظامن کا جنٹی کالومیک الہسود،ریکاسر روا"ںہی تےکس ٹھادہ ائاف سے معلیتیکحس طراوج ئےجا یاکلشام

 ئے۔جا

 لونٹرکریز پر روطیمقام نے ٹیزنومیکیمقام روی ااستیرہکنوکی ئےوہروآ مرثجکال یٹنومیک،انرودےکیئاہدیک1950

 ۔یاکلماتعاسکا نگڈفنزیازاعےسنبجایکمتوکحیاقوفیےلکےنےکرقخلیتمنظا وعی متنئانتہایکاکاوںرادا

 [کلپ ویڈی و]

 نےسام ںجنہی ںہیدووجمھتاس کےؤباد نےاپ نےاپروا فلسفے نےاپ نےپاںستییار 50 لکیسبھ میہاں ہ"ر:ڈبین ؤال کٹرڈا

 ۔ہے یاگ کھار

… 

 کے کی حرتجنٹی کالومیک یانواپنسل ں۔وہاتکر شپی لثامکیامنے اسےکپآںمی روں ایدتزجاایکٹمن یکمجھے ا"

 ڈی گر عہیرذ کےرنسپلزپ کے لوکسایئاہیپناہ ی پشتککی۔ اتھے بےومنص (روکذم سب)ح چنپا ںمی وںبلختلفم یےل

 یرہجایکعہیرذکےوںولکاسیکتکنی یحرفت یناہپ ی پشتک ایکروا،یتھیہرجایکیےلکےےنکرلشاموک14روا13

 کےناکہتایتھیرہجایکعہیرذ کے ٹیٹاسنپییپناہ ی پشتک ے، ایکئاجیاد نجامے اس یقے س طرا سےاکہتایتھ

 جکال ینٹومیک معجا اںوچناپروے، ائاجنبجنٹی کالومیک وہ ہے ھچکوجروبط کے سمپکی لےاوہکمشتر دولت یپناسپا

 روتصداحووجیتھ ںنہی چیز یسیی ائوک یہ ہکنوکی ںہیدووجم یشنز یگرکنف یہ سپا کے پآ،ہاں وت گیا۔ یہنب باآلخر وج تھا

 ۔یتھ یالڈ نظر نےوںاستیریسبھ پر سجروا تھا

 [تاماخت کا کلپ ویڈی و]

 یمقام ہ:کیتھپرروتص کےجنٹی کالومیکیوممع یکادیابنیکیسبھ بای تقر،دووجبا کے عیتوندمنفر یکلوکاسہر

 یاجمسدووجمںمی یٹنومیکیممقا روا اقعومیعاشمںنہیارواںی کر یندہانش یک وںترورضروا وںبیوخدمنفر یک طلباء

 یں۔ کر ریاتیےل کے وںجچیلن
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 لتا حا 19501.5

1950sکے سنٹراگیجنرواننیوادگی، قہندتزجااہرباود،میامتر یاضافروا ایکٹ نکیشوجیر ائاہ کے 1965 ،سے دبعکے 

 ۔ہے واہ افہاضسے ےیق دست طربرزںمی یسائر تکمیتعل یکجکال ینٹومیکںمی جےنتی

 نملی 13 یب یعہ قر رذ کے وںجنٹی کالومیکدئزا سے 1100 کت 2012 ،قبمطا ےکجزکال یٹنومیکفآنیشی اوسیسیکن ا امر

 ۔ہے یتمل یئماہنرےسنمشجکالینٹومیکیبھ باوکےرادارہرو۔ ایتھ یہر جا دی نجاما دمتخیکطلباء

 یقاتدتصیک عتصن روا وماڈپل لوکسایئہا،دنااس یکدبع کے وینیاں، ثا ڈگر ٹیی اوسیساوک ب طلباءاجنٹی کالومیک

 ہیں۔ تےرکشپی یاں ڈگر چلربی اب ،الوہع کے سر اوااڈیروفل ،جٹی کالنومیکھچکروا ہیں۔ یتکر شپی

 ںنہیک میں امالمےدوسر روا ے؟ہہار وںکیمیابکا ردس قاروتص کا جنٹی کالومیکںمی دہحمت ےئیاستہا رروااڈیروفل

 ؟یےہانا چال روغریز وںکی

 [پٹ سکرنراٹ 01 کلپ ویڈیو]

 روبطکےلمدعریجاتہرادا مرتکز ،دبنوو چقچا،رارگزاکایکںتئی کےوںیلیدتبانجکالینٹومیکروا":نگملی جیف کٹرڈا

 "…ئےجا یاکاروپ کہتا،ہے اتبھرا

 ۔ںسکی الییلدتبوجںئیاج یےکریاتچےنھاڈ یسےاروادہکرضعوسے یناآسدی مز کہتا،سے ینآسا دی "مز :کررپالپا کٹرڈا

 "۔ئےاج الاڈ نہ راباکقتحقی پر ذہتاسا

 " ں۔وہدازو آک نےبن یتخلیق روا یرذپ اثر وہ ۔ئےجا الاڈہنربا کانمش ےدوسر روت ایاروا پر ںورادا" ن:گمیلی

 ،یےل کے نےبن یقخلیتمہ ہیں۔ ںتیابدچن یئوہیکہ یھبی ابھایکپآ وہ ےہسااس رواد ابنی رواوڑچنیھبوجاکسا کر:رپا

 دیگر ے۔ہ یاناب ختلفموکمنظا سا نےوںجنہ ھےتدازآوک نےبن ھچکبس وہ روالحا حسب ،یےل کے نےبن یرذپ چکل

 ریذپیترقہیسےلیاخےمیرروز، اچی آخری ۔تھاںنہیلحاص دہئکا فاومنرتارفتیزیکوںچیزیسبھناتوقسو اکوںنظام

 ںالیڈاہگنرپ ادبییاتترق کےیئاہدیکھٹر ساوئیں اجاےیچھپ آپراگہکہے وجہ ییہروے، اہلڈہتر ماب یکا یےل کے یاند

 ںمی یقہرافدہیاز سے سبنکلی،ںمی یکہ رامیمالشپرروطصخا،ںمیہیق افر،گول جیسے نہینس ںمی ٹیٹاسنگمشی ،وت

 لڈا ماک آپ- ھےتےرہرکشوشکیکےنتابوکمالکمدہشدازآون سے ضےقب ریماعاست پر وںگہجھچکںمی یاایشروا

 ےہیچا ناوہ سانٹ جیراگڈلین یکاکتدح بہت ،نٹراگڈلین یکالڈکا ماآپ،یےہچا ناوہںنہی جمبرکییا ڈروکسفآ

 ینانسا اتومسا دہعقی یہ سےظحال کے یف تعر ہے۔ الوا نےکھر ثیتی حیکسیلےوروی ادیابن یےل کےیترقہیہکنوکی

 "ہے۔

End [پٹ سکرنراٹ کلپ ویڈی و] 

 جزیلنچ 1.6

 ےہ تاوہ نامکا سا وںجچیلن نسنگی یکایکئ سےااذلہ ہے یتوہ پر لمستقب اہگنیکمسسٹ جکال ینٹومیکنکہوچ

 نےکھر وماڈپل لوکاس یئاہ کہ ہے ہی مطلب کا سج،ںہی لےاویئارس یلکھماپروگر یشترب کے جنٹی کالومیکںمی اڈیروفل

 ۔ہے یتوہ مہپیش خی کا وںجچیلن ماہود چیز یہ۔ہے تاککرس لحاص متعلی یہاں یبھیئوکالاو

 یکجباء کالطل کہ ہے ہارلپتہ چ ہیوکوںجے کالک لکمےروپ ونکہکیہے جچیلن ایک یدگآما یےل کے یئر کیر رواجکال
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 لباءط کے مقسرہہمسئل کا یدگآما کہ ہے بات یکیوسیام ہیں۔ ںنہی ریات یےل کےوںالبمط کے تبیتریکریئ کیر ایمتعلی

 دول سنکسایئاہ،یےل کےوںالغبمروعن ہیں۔ یسکت وہ ختلفمیات کافہوکی وجلےمسئ سانکلی،ہے یاگیاپاںمی

 یےلکے وںلغبا کےمرعدہیاز ہے۔ جچیلن کا نےرکلحوکیطبربےچبی کے وںقاضتکےجور کالاوںتقاض کےیگافتی

 وک نےوہ دہآما کے ان یےل کے وںالسکیکجکال وتںیئاج رہرود سے لوکاس یہائ کتقتویکاف وہ کہ جب ہے یہجچیلن

 ئے۔اجیاابنییقین حی طرکس

 ںنہی دہآما یےل کے متعلی یکجکال ہ طلباءکنو۔ چہے کا لمیکتروا یت راربرقیکجکال جچیلن ہمتعلق تک دحیبی ک قریا

 ےہلپسےلمیکتیکماروگپر کےدنااست یا یاں ڈگر یکناوج،ہےںنہییاچھ دہیازحشریکیبیاکامیک انذالہںہی تےوہ

 یہ رگم ہے استیرنیربہت یکایککمل ںمی نےرکلحوکلئامس ان اڈیروفل ۔ہے تابن کا سبب ؤٹآ اپرڈ یےل کے وںبہت

 ہے۔زکترم پر نےاکھدیدگکررکا بہتر پر روطلمسلسمنظا

 نےرکلحاص یئرسا ،جتھا۔ آ یاد کردودحموکیسائر تک متعلی یکجکال ینٹومیک نےصبتع یوننار قوی اافتثق ،ںمی یماض

 ںمیےاشرمعیکیامر کی الگت میتعلیاعل،کروڑچھوک اشتدگہن ہے۔ تالگیکملیتعیاعلٹوکارڑیبسے سبںمی

 یز وجتیک بیرداتیتبقامس نے وںناداستکے سیوںعتماج وںنود ہے۔ یھڑب سے تیزیدہیا ز سے تالگ ی دیگربھ یسکبایرتق

یکجکال ینٹومیکتمفیےل کے وںیکی امر تمام نے وںنہا کیا جب شپیلب G.I.  قتوسے انابامور ادصروے اہیکشپی

 کیر اکلمھتسا کے یمکیکحتصالمینونقا ںمی وںسال لیہحا ہ الگتدیا زیک یز وجاتیکحس طرلیکن ا ۔یئاگلادص

 ۔ہے یاتبنیمکاناغیر وکیلیدتبیعنبام

1.7 !یہرکا شک آپ

 یہ آپںمیسننروگ،لویڈے مااگل۔یہ شکر کا نےنجاںمیےربا کےخیرتایکمسسٹ جالکینٹومیککےدہحمتےئیاستہا ر

 ہیں۔ تےالرح چطسکوک وںجی کالنٹومیک،پر وںحسط یاستیرروی اکمل،ےرداا ریکاسر ہک گےںنیجا

 :منظر سپ

،اڈیروفل فآزوئیکارآ ٹیٹاس ۔نٹپر وٹوف ئٹاہوڈینک ایبل .1946 ا۔ڈیروفل ،گربزیٹرپ ینٹس -  جر کالنیئوجگبرزیٹرپ ینٹس

 ۔>.https://www.floridamemory.com/items/show/66159< 2016 ومبرن8 دہرکلحاص یسائر ی۔روممی اڈیروفل

: 1  ڈئیالس

کامنااپدوخ  AgnosticPreachersKid)زا،تردفا ردص کے ٹیٹاسفآ منٹٹرپاڈ کےدہحمت ےئیاستہا ر

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

) [CC BY-SA 

 Wikimedia Commons ،اسطہوب،

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59United_States_Department_of_State_hea 

dquarters.jpg 

Wikimedia Commons اسطہوب،[نمیوڈیماو]عہکی امر ومتکحزا،مہر یکٹیٹاسفآ منٹٹرپاڈسیاوی  

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

_of_State.svg 

:3 ڈئیالس  

،نومیڈ پبلک ،جکال نٹاگر ڈلین USCapitol - ز: اینٹنگپجٹ کالناگر ڈلین  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21977433 
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21977433
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Seal_of_the_United_States_Department
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59United_States_Department_of_State_hea
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://www.floridamemory.com/items/show/66159.<�
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(اکٹ( - زاہ:نقشکاجزٹ کالناگر ڈلین Wikideas1 (زڈول اپ(

،نومیڈکپبل ، https://nifa.usda.gov/sites/default/files/resource/lgu_map_6_25_2014_0.pdf 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49782714 

 لوک

township-high-school. 

اس یئاہ شپ ؤنٹایئٹولج : http://jolietlibrary.org/local-history/joliet-remembers-1900s-joliet-

 ال۔متعاس نہامنصف

  /نرمیشانفا راوفآسآف/نیش ڈمنسٹریی اٹرویکیس رمج، فالین یاتھوروڈز: اھتکے سا وںچب ماں یکرودےکریازبادکسا

سیرگناکفآ یری ئبرال یکدہحمت ئےایاستہ ر یر وتص یہ -  نیش ڈمنسٹریٹ امنی سیٹلرمنٹجینیمیرجنسمیافآسآف

یکمکا لکہمنس گٹی یہ ہے۔ تیابدس حتت کے fsa.8b29516.  ڈی یآئلجیٹیڈ سے نیژ وڈسافگر وٹوفرواسنٹپر کے

 وک وںچنوکھر روالوھدنیرتدب سے نسکیا،اوہشااتر یےل کے نےاہٹوکمی فرونیگیٹ)۔تاکھادںنہی وکثیتئٹ حیرایاپک

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52734 نومیڈ لکپب(؛چنگٹ ری یےل کے کےےنٹاہ، 

لاص) di0971 00 - :مبرنیروتص اعت؛رزمہکحمکا دہحمت ئےیاستہا ر   ()؟ النوسزام:ردہ فاشندف ںمی لےوگب کےلوھد

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2246882 نومیڈکپبل ،(ہے یاگوہ وتفبا لنک، 

"ںہیےہتر تےجا یدمآربیکا.htm 32http://newdeal.feri.org/library/ab": 

،نومیڈکپبل ن:ر بینک https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=374093 

رواسنٹپر کےسی کانگر فآییر ئبرالیکدہحمت ئےایاستہ ریروتص یہ ،ویڈواسٹ نکی رام زا : 1920 ےوڈارب یارک ونی N.Y. -

،نومیڈ پبلک ، − ہے تیابدس حتتکے  .cph.3b14105 ڈی یآئ لجیٹیڈےس ژنیوڈسافگر وٹوف

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6387239 

4 ڈئالس  

- CT 09-109(1), CC BY 2.0, میزومی ڈینا یری رئباللنشیڈیسی پر FDR زا:کہخا کا یلٹ وزور  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47600299 

،نومیڈ پبلک ،نشی ڈمنسٹریا زڈریکا ر ڈینز اوئیاکرل آنیشن سیا وی - اگی یاکںنہی ماہفر یا علومنام زاہ:کخا کانومیرٹ ہیری  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16579066 

- :رینگا یروتصیک دیص  دووجمںمی عےومجمےک دفتر کے آفیسر لسگنچیف نکلی ،علومنام زا م:اختتا کا جنگ

 ،نومیڈ پبلک ،زوئیاکرآلنیشن نبجامن ،لو ساس یکا کے یکش یروتص

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2564553 

.SC189902:فرصا بعد: کے کام 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=174797 

ئرٹیفانڈئیآ ال۔و:افروگرٹوفزا ی:سپاہ کے جنگ یمعال وسرید :W.wolny - ARC 

،نومیڈ پبلک ، www.army.mil 

کے دفتر کے سننڈرآ فآ چیف ؛ 1944 م؛ہاداژکانیتاوخںمی وتر قودمز یکجنگ التح:نتیواخیرہ کر کام پر سننڈرآ  

https://www.docsteach.org/documents/document/women-  ،ورژننالئ آن ]۔156 وپرگڈریکا ر،ڈریکا ر

]2016 force-labor-wartime-the-into-move، 3ومبرن 

؛[[سئٹرا فآلب [G.I. یکٹمنٹ اڈجسٹیا ری نزمی سوسر 1944 ونج س:باقتالمکم: 22 1  یکٹاکا[ 

 ،ورژن نئال نآ ]۔11 وپگرڈرکایر؛زڈرکایریوممع کے دہحمت ئےایاستہ ر ومتکح؛

.G.Iحہصف لب 

1944/22/6 
https://www.docsteach.org/documents/document/act-of-june-22-1944-[servicemens-
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https://www.docsteach.org/documents/document/act-of-june-22-1944-[servicemens
https://www.docsteach.org/documents/document/women
http:www.army.mil
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=174797
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2564553
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16579066
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47600299
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6387239
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=374093
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2246882
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52734
http://jolietlibrary.org/local-history/joliet-remembers-1900s-joliet
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49782714
https://nifa.usda.gov/sites/default/files/resource/lgu_map_6_25_2014_0.pdf
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 لٹپمف ں؟ؤجا ساپولوکساںمی یاک-membership/aha-aha-and-https://www.historians.org/about: 

history-and-archives/gi-roundtable-series/pamphlets/shall-i-go-back-to-school 

i-bill-of-https://fdrlibrary.wordpress.com/tag/g-یری ئبرال

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40882962 

یاگیاکںنہی ماہرفز: اناکر خطدست پرلب GI - FDR 

،نومیڈ پبلک ، rights/ 

لمارش ز: انتیاوخیتکر لحاص تبیتریکےنکر نگڈیلو -

 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17945721 ،نومیڈ

6 ڈئالس  

جزنٹی کالومیکفآنیشایوسیسیکن ا امر وع:وقلحم کے جنٹی کالومیک  

http://www.aacc.nche.edu/AboutCC/history/Pages/ccmap.aspx 

کا امہبواردص 5cCGuHmE https://www.youtube.com/watch?v=cse: 2015 خطاب ںمی ننیویفآ ٹیٹاس اک  

 

- رڈنئوکیڈماعہیرذبدہکر افتیزبانی میگز رٹوپرڈرلوڈینز اونیسیاوی،لیفلر کے۔ نیراو

ppmsca.05542 ڈی یئآلجیٹیڈ سے نیژ وڈسفاگر وٹوفرواسنٹپر کے سی کانگر 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1596903 

1.8 USDOS - CCAP 

 ٹیٹاس اڈیروفل وج،ہے قسے متعل ہکی امردہحمت ئےایاستہ ر دہحمت ئےایاستہ رماروگپر یٹر ڈمنسٹریالج اکینٹومیک

 ےہمنتظار ایز کے یورسٹنیوی

ccap /http://lsi.fsu.eduیاںئیجا پر  https://eca.state.gov ،ئےل کےوماتمعل دیمز

 پبلک ،نیش ڈمنسٹریازڈریکا رڈینازوئیاکرآلشننی سیاوی

 زا ئے۔وہ تےچپہن نےواکر نیش رجسٹر یےل کے وںالسکںمی میرویٹڈآ وسٹرف کے امابالافورسٹی آنیویزنوج ونمیل نیئویو

 سنٹرپسیرگناکفآ یری رئبال

 فآیریرئبالیکدہحمت ئےایاستہ ریروتصیہعہ۔ومجمکانییگزمرٹوپرڈورلڈینازونیسیو ای۔ژنیوڈسافوگرٹوفڈینا

 ٹیگ یہ ہے۔ تیابدس حتت کے

 یوممعںکھیید۔ہے وبطلمیبھیھبگ اٹی ئٹرایاپکمعا یکا تا۔اکھدںنہی وک ثیتئٹ حیرایاپکیکمکا لکہمنس

 ،نومیڈ پبلک ،ی۔دگہندسالئسن یےلےکوماتمعل دی مز یں: چیز

BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS 

http:https://eca.state.gov
http:http://lsi.fsu.edu
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1596903
https://www.youtube.com/watch?v=cse
http://www.aacc.nche.edu/AboutCC/history/Pages/ccmap.aspx
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17945721
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40882962

