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CCAPطظم و ضبن-3 یولماڈ 

 یدآمد شخو 1.1

 ینٹومیکلویڈمایبیترتہنورا پیشہ ےس نبجایکماروگپر یٹر ڈمنسٹریالج اکینٹومیک کے ٹیٹاسفآ منٹٹرپاڈسیاوی

 ید۔دآمشوخںمی)Community College Governance( سننروگجکال

 صدمقا 1.2

 گے ںکھیمیں سی ےربا کے لیذ آپ ،ںمی لویڈس ماا

"  

 

 

 

 ۔ںہی تےرکوعشر یےچل

 تحوضا یط کضب ظم ون 1.3

 وہ ،حی طرکمیتنظرہروا ہے تاجا نااج سے منا ےکمسسٹ جا کالڈیروفل پر روطیوعمجموک وںجکالینٹومیکعاقوںمی اڈیروفل

 ہیں۔ تےرککام کر رہ ںمی منظا ےڑبےردک قیا

 یکوںجنٹی کالومیکلئاوسرواںمیتنظی ،اتریامع ،الیسیاںپیخارج حکس طر کہہے یتابتحالطاص یک بطضومظن

 ہیں۔ یترک اثرمت وکلمعروہت اج

 کے امپروگر سانکلی ،ہے اترکںنہی بیان وکلمااع یلاخد کےوںجکال ینٹومیکںمی قباسوقیاسسا بطضومظن

 گے۔ ںی کرلح وک ناتواعن انولزیڈسرے ماود

 یںسطح یط کضب ظم ون 1.4

 کے جنٹی کالومیک یں۔ہطومشر ھتاس کے یگنہآمہ گیر استیریکمقس عضبںمی وںاستیر وںچاسپیسبھ جزنٹی کالومیک

 یاعل ئےرابنمیشک یا ڈروبیاستیرھچک،ہے ںمی اڈیروفل کہ جیسا- ولزکاس K-12 لومشبڈروبیمتعلی یاستیرمنظاھچک

 جیسا- جزکال ینٹومیک ئےرابڈروبگننروگاینیٹنگیڈرکوآ رگی استیر اکیلےھچکرواہے ںمی سیکساٹ کہجیسا-متعلی

 پبلک یاستیر ظامن کےجکالینٹومیک،ںمی وںتیاسرھچک۔ںہی تےجا یےکلونٹرکہیعرذ کے- ہےںمیوڈیروولککہ

فی تعر یک"بطضومظن

 ںحیسط ختلفمیک بطضومظن

 میتاہ یکیتماحروا بطواضروا اضےتق،یبدہاوج

 میتاہ یکزڈروبیمقام روا
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 نےرکمئاکت قاشر دہکر ریااخت وسیعت عہیرذ کے حسط یٹ وجیرگرویٹ ا وجیرگرڈنجس میں ا ،ںہی حصہ کا مسسٹ یورسٹنیوی

 ،ںہیلشام ےرداادہحعلی 64،ںمیمسسٹ کے رکیاونیفآیورسٹنیویٹیٹاس،پرروطےکلثام۔ںہیلشام ےرادا لےاو

 یں۔ہجکال ینٹومیک 30 سے ںمی نج

 التعاممےکیالیسپ ہمہ گیر روا نگڈفن ولیتمشیکاستیرںمی بطضومنظکےجنٹی کالومیک،ںمی وںی معاملسبھ

 روا وںیرزاکارگ دہکر مہافر ہیع رذ کے یت زکمر ہے۔ یوئہیپھیل کتلئامس ٹےوچھ ٹےوھکے چ یٹرتھااینتظاما کر لے سے

 یسبھ کےجکال ینٹومیک زنواتچبیکے ولیتمشیک وںتروضر یکمعل البطدہکرمہافر عہیرذ کے ریتاخمدوخیمقام

 ۔ہے یرہت ینبجچیلن کیلیے ا کے وںنظام

 ۔ںہی طومشر ھتسا ےکبطضومظن پر وںحسط یکیٹنومیکروایاستیر،یاقوف ےرداامبرم کے ساروامسسٹ جا کالڈیروفل

 دستبرزکتدحہممکن نے ساروا ہے تارک اثرمت وک وںجنٹی کالومیک کے اڈیروفل استر اہرب بطضومظن کا حسط یاستیر

 ہے۔ الاڈ اثر نی تر

 ۔ہے یتوہ سے بطضومنظےکحسط ینٹومیک سے انبجیکزڈروبیمقام وکول چبھںمی وںفیصل قسے متعل ریوآلمع

 ہابروک وںجکال یونٹمیکسے سطوتےک نٹراگروادادمایمال یےل کے طلباء ،زین ساونقافصر بطضومنظاکحسط یاقوف

 یکلئاوس یاضاف وکںورداا،یئارس یاضاف تک متعلی یاعل تر دہیا زقتعل اک بطضومظن کےمقس سا ہے۔ تارک اثرمت استر

 راثمک سے سب پر وںجکال ینٹومیک نے بطضومنظےکحسط یاقوف،سے وجہ یکسا ہے۔ اتوہےسیبدہواجروایماہفر

 ۔ہے الاڈ

 ےرشت کے یبدہجوا-طضب ظم ون 1.5

 ںمی ڈایروفل ہے۔ ردا ذمہ ہراداکا آپںتئی کے نج ہے یزمالنارکیندہانشیک وںحص رگید ان کے ظامنےکبطضومظن

 ۔ہے ہی یقہ رطکا نےرک کام کے سا

 یکسج،ہے یتاجیکھراہگنیوعمجم عہیرذ کے جزکال ڈایروفل فیژن آ وڈ پر وںرداایسبھ ےکمسسٹ جا کالڈیروفل

 یمتعلی یاستیروجںہی ےتکر کام حتت کے متعلی ئےراب مشنرکرنسلچا ہیں۔ تےرک نسلرچا کے مسسٹ جا کالڈیروفل یہابرسر

 یں۔ہ تےرکنرروگ کے اڈیروفل ادتقییکسجںہی حصہ کا چنرابویکیٹ ایگز سب ہی ہیں۔ تےرک رٹوپروکڈروب

 استراہربوکےردااہرپرحسطیکینٹومیکروی استیارزن ساونقاسمجل یکارڈیروفل کہ ہے ریوضر یبھنالیکر وٹنیہ

 ہے۔یترکلعامتھتاس کے انںیم وںتروص عضبروا ہے یکرت اثرمت

 اکیہدبواج استر اہبر ھتاسےک وںرادا کے حسط یاقوف کا وںجکال ینٹومیکےکمسسٹ جلکا اڈیروفل کہےہیہ باتچسپدل

 ہے۔ ںنہیقتعل یئوک

 یورسٹنیویٹیٹاس ،ںیماڈیروفل ہے؟ لیاخ یاکںمی ےربا کے قتعل چبیکے مسسٹ یورسٹینویٹیٹاس روامسسٹ جا کالڈیروفل

 دووجمطبوارماہھچکںمی سا ہے۔زتاممےس ظامنیمتعلی یاقب کے اڈیروفل یہنکلی ،ہے حصہ کا چنرابویکیٹ ایگز مسسٹ
 ییقین یہیٹیاںمکودرواںہی تےید نجامادمتخںمی زرنروگفآڈروبےکمسسٹ یورسٹونیی ٹیٹاس متعلی ئےرابمشنرک ہیں۔

 اڈی روفل ،مسسٹ K-12 کے ڈیروفل یےلےک نےرک ریوپںیتروضر یک پر طلباء وںحسط یسبھ کہ ںہییگئ یئابن یےل کے ےنناب

 ہے۔دووجملصاتاچبی کے مسٹسیورسٹنیوی ٹیٹاسروامسسٹ جکال

 رونے ارک بیانبیرعتیکانروایہجزتکا ان،نےرککٹھا ٹایڈ شبہ الب سے آپ،سے ثیتحییکمظک منتیا کےجنٹی کالومیک
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 ترعوسی رواےرادانےاپ۔ئے گاجا یاک اضہتقکا نےدی رٹوپریکجئتان نےاپ نےسام کے وںرادارواداافردووجمںمیمسسٹ

 ۔ںالیکن قتوکا نےرکیندہانشیک وںخیرتا آخری روں اوتقاض یسبھ کے ٹنگروپرروے انابنٹرچا کاوںرشت چبیےکمنظا

 طضواب رضے اواتق –طضب ظم ون 1.6

 کا نا،یندہانش یک ابطوضروں اوتقاض یخارج یسبھ ولہوصم سے وںرادارگید کےمسسٹ نمیمنتظ ؤثرم کے جنٹی کالومیک

 ہیں۔ تےرکلمیتعیک انروجھتے امسںنہیں، اہی تےرک یہ جزت

 سپاسےزن ساونقاسلجمڈایروفل۔ہےتاڑپاثرنیرتدستبرزپروںجکالینٹومیککاوںاضتقکےحسطیاستیر،ںمیاڈیروفل

 ،ںہی تےکرنعیتکا تعلقات کے ان کے بطضومنظ،ںہیےتکرلشکیتیک رںدااناکےحسط یٹنومیکروایاستیرننیاوق

 ےرہت سابکےجٹی کالنومیکرواںہی تےکرنعیمت اضےتق کےیدگہند العطا،ںہیتےکر طے حاترجیتیکحسطیاعل

 ہیں۔ ےتکر بطمنض وکؤںوہلپ

 میتس وںجکال یونٹمیکوج ہے تارکطے الیسیاںپروارکا قی ل، طرواص یسےاڈروبیمعلیتیاستیر،ردنے اکچنرابویکیٹ یگزا

 لےاو نےکھرقتعل سے وںجنٹی کالومیک بطواضہییں۔ہ تےوہوالگ پر متنظی روادفر ہر لےاوےنآردنا کے متعلی مہکحماڈیروفل

 ینٹومیکرودست یئوک یاآ،الثم ہیں۔ تےرک وسیعتیکناںمی وںسارے معامل تبہ رواںیہ تےرکلصاتا سے ننیوای قاستیر

 گے ںئیتابلواصکے ڈروبیمتعلی یاستیر۔ہے تارکضہتقا کا نےرک رٹوپروک نسلرچا کے مسسٹ جا کالڈیروفل سے وںجکال

 ۔ہے ردا ذمہ ونکروئیں اجا یکحکس طر ںٹیروپر،ئےجا دی العاط یک چیز سکپر روطیکہ قطع

 سج ہے یسکت کر لشام اضےتقیاضافےیسسطح ا ہریکپروسے ا جنٹی کالومیک کے آپ،ںہی تےکسکر وقعتپآ کہ جیسا

 ۔یےہای چناجیکیوپیر یک

 سیووکییڈا-طضب ظم ون 1.7

 ممنتظ یکا کے جنٹی کالومیک ہیں۔ تےرکمی فراہبھ اقعوم کے نےرک یتماحیکےرداانےاپ وک آپ منظا کے جنٹی کالومیک

 ہے۔ ریوضر نااٹھدہ ائاف وراپ کا واقعمےکتیماحروا انرکیہدننشا یک وںامیح دیکلی سے ثیتی حیک

 دہیازپر یتماحیکساسے وجہیکاثر استراہربکےحسطیاقوفپرامنظسانمینتظمےکجکالینٹومیک،ںمیاڈیروفل

 ۔ںہی تےرکںنہی فصر قتو

 دیکلی یےلےک وںتروضر صوخصمیکجکال یہ وںنود نٹڈیسی پر جکال روایرسٹٹفآڈروبجکال،پر حسط یکینٹومیک

 وننقا سمجل یکاڈیروفل وہ نکلی ںہی تےرک یتماح سے نبجا یکجر کالپروطہنداازہ آو ہیں۔ تےرکمکا روبطکے وںامیح

 ھتکے سا وںجے کالدوسر عرفتمیکاڈیروفل فآنیشی اوسیسلیے ا کےنےالڈ اثرپر ڈروبیمتعلی یاستیرروا نرروگ،زسا

 ہیں۔ تےرکمئای قھب کتاشر

 یاستیر،متعلی ئےراب مشنرک وہ۔ںہییحام دیکلی یکجزٹی کالنومیکچانسلر یکمسسٹ جا کالڈیروفل،پرحسطیاستیر

 ہیں۔ ییتد نجامدمت اخںمی لونسکنیٹنگیڈرن کوآکیشوجیا ئراہرواںہی یکرت شیپ یز وجات استر اہربوکڈروبیمتعلی

 اہربوکرنروگروز ااس وننقا سمجل اڈیروفل ،ڈروبیاستیرںانہی ہکنوکی ںہی تےکسوہیامح اثربا یئانتہم اتعلی ئےرابمشنرک

 ہے۔ لحاص وقعمنیرت دستبرز کا ےنکر دہآما استر
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 ہصح-زرڈبو یقامم 1.8 1

 ارہدا،ریومنظیکںوئیگیداازباماہرواوںجٹبلومبش،ریادذمہیمالںمی وںیرادذمہیائدبتایکٹیزٹرس کےجنٹی کالومیک

 ے۔ہلشام تیماحروا دیبنبہونصمیکیانشینجروا ریرتقیترادص،ریومنظ روئزہ ااجکا یالیسپیتجا

 ریتقر یک ان ہے۔ یاتجیک ریرتقیک ان عرفتمیک وںئیروارکا ددتعم،پردیابنیک وعوقلحمےک ٹیزٹرس کےجنٹی کالومیک

 ،ہےںمییرسجونیکہ جیسا ،عہیرذکے وںزن ساونقاےکینٹؤکا،ہےںمیڈایروفلہکجیسا-ہیعرذکےنرروگیاستیر

 کے اموع پر نےماپی ےڑب وہ ای،ہے یتاجیک،ہے ںمی یارک ونی کہجیسا ،عہیرذ کے دارانیدعہ ےکینٹؤکا روا استیر

 ہے۔ ںمی ڈایروفلرواساکسٹی کہ جیسا ،ںہیےتجا یےک خبیعہ منت رذ

 سج یاوعوق لحمےکیرسٹٹیھبیکسکےجکال ینٹومیک،نارکیندہنشا یکرادکر یقیقح کے یرسٹٹ،ویڈیولیذجرد

 ے۔ہیترکلح کا لئمسا ھچکشپی ردںنہیر، انظ طعسے ق تیائی جزکساںہی تےرکدئیات وہ یکےرادا

 [ردارا کک سٹیرٹ- لپڈیو کوی]

 ےک ان ےہیتجا یک وقعتیک نےرک کاموج،ہے یتجا یک وقعتیک نےناجںمی ےرباکے وںچیز یکمقس سج سے ٹیزٹرس

 مہ گا۔ وںینا چاہدروزرپسا سے رنظ حممط کے ردصںیمنکلی ہے ناستبہاوڑتھ نے آپ سے وںپینلسٹ یگردںمی ےربا

 ریومنظ سےا اگر ہک ہے یہ مطلب امیر ۔ںہیتےکسکر ںنہی کام ںمی جر کالغیب کے نگٹووروا کتشر ،حاضری یک ٹیزٹرس

 آپہکےہریوضر یےلےرماہذالہ۔(وتوہنہہیگرا)ںہی تےکسکرںنہییھبھچکپرروطیکتکنی مو ہت ہےیتملںنہی

 سے لیری نے آپنکلی۔ہے ریاد ذمہ ماہکیاوج-ںیرکتکشر ںمی وںگیٹنمیک وںیٹیمکددتعمروایکڈروبمکزامک

 ےنںمی روا ہے یتکر رصاحنپر ا ولیتمشیکٹیزٹرس ریتاخمدوخ بطمنض مباہحکس طر ہک ہے ناسںمی ےرباسی ابھ

 ںمی وںجکال ینٹومیکوج،ہے یھکچیز سی یکو اج نے ںمی پر منصب سا کے ردصروا۔ہے ئے دیکھاوہ تےوہوک چیز سا

 ونعاتےک ٹیزٹرس حرطسکہکہے یہ وہ ہے ختلفم سے چیز یھبیسکیگئ یک عہیرذےمیر ںمی وںسال 35 شتہگز نےاپ

 یقے کس طر ،یکددمیک آپ ںمی نےآںمی الزمتمساقبطامےکمعل کے آپ ےنوںنہج سے نوعات کےوںوگل ان رواسے

 ہیرو۔ اںہی تےکسلھاڈںمی بطےاضرواںمی وننقاوکںوچیز سےحکس طر ںمینینٹرٹمہروں، اہی تےکسنابوننام قہسے

 ہے۔ ترورضیکوںجکال ےالو نےرکمکا رکلمھتمیں ساہ-ہے اسکت کر ںنہی دیپر شا روط نےاپجوئی کالکوج ہے ییسچیز ا

 یھب ابلقب سے نےوہؤثرم سے حی طرروپ سےا-ہے یمل ددم سے سج ہے لواص یہلثام یکایک بےرجتنےاپےمیر

 پیٹملنکلی

 رواںکہی کے اء۔ طلبہے اتکر بات یکےنکر لمنتق وک وںجکال یاستیر سے وںجکال یٹنومیکوکسٹڈیرکوج ہے لواص

 ےرماہںمیجنٹی کالؤکانیڈمیکتعاوشریکسر اوا ہیے۔چاانوہںنہی ومحرمسے ڈٹیکرںنہیا قتوکے نےوہلمنتق

 سےا۔ہے رتوضر یک نےرکھچکںمی ےرابساوک آپ" تھا ناکہ کا یرسٹٹ یکا نیز یوئے ہسیپائپسیک ٹیزٹرس فآڈروب

 نمییویمبلاس وج نے مبرمڈروب یکا ریماہرو" اےہیں؟سکت کر کامحکس طر کرلمھاتسمے ہلی کے ےنچاپہن تک نجاما

 روسے ا نا نےمر ہوا ھےڑب گےہم آ پھر روا،یکشالتیچسپدلیپناںمیےمسئل سا،ںیتھیھبیحام ییاسسیکپیٹملی

 ڈروبکے وںجالک ختلفمروا،یےکلحاص حلیف ،رازگ قتویکافئےوہ تےرک باتسے ںوزن ساوناگر قدی ود کے یمیٹک

 تھا۔ یاگوپاس ہ وننقا وہ روایکددمںمی نےرکدئیاتریماہںمی ےنرکلحاص سےا نےزمبرم

 کےجکال ینٹومیکروایبھ یےلےکجکال نےاپصخا آپ جہاں ،ہےیسکت آشپیللے سااگ چیز یکایتجلیملت سےسا

 نے پآ کہ ہے وممعل ںنہیجھےم ہیں۔ تےکسرکادارادکر کیی ابھیےل کےجنٹی کالومیک پر روطیوممع بتابیکزچلربی

ý(sp?)ý  یوہ یہروا،وا ہمیں سن ےرباسی اکبھ نے آپ راگ،بطہضا کا-ہے ترورضیک نےرکمو ختکسا

 ھچکںمی ےربا ساروا-ہے یاگ یاکذناف ںمی وںاستیر 22 وکسج ہے چیز ییسا یہ-ںنہییا ہے ھاڑپںمی ےرابسا
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 ےنکر روغپر وںجنٹی کالومکی لےاو نےرکشپی ڈگری ریچلبںمی وںعبش عضب یےل کے یرسجونی قتوہیدیہ شاکںہیلئمسا

 ہیں۔ یسکت وبھی ہ ںی چیز ریوسدروے اہمقدمگرسنن ہے۔ کا

 مہبا-وپرگ یککے اوںجنٹی کالومکینکلی ہے تاہچا ناھڑب گےآ وہ یاآکہ ہے نارکفیصلہ نااپںمینمضساوکجکال رہ اب

 یسبھ ےرماہ ہکتا ہے رتورضیک نےرک کامرکلمھتاسںمیہ سے لیاخےیرمروبطکے-ریتاخمدوخ بطمنض

 ریوپ پھر روہیے اچا رناک وںکیروغرپ چیز ساںنہیا کہ ںلیھجمس یہ،ںہیاکی لئامس کہ ںلیھجمسہیزن ساونقا کے وںعبش

 مہ،وتےہتاجاوہسایااگر و۔ہیتکسڑپںنہی رتوضریکوننقا یےلےکساچاہے-گےںیرکدئیاتریماہہوکہ ہےدامی

 ڈروبںمیلیاخےمیراذلہگے۔ ںیکرددمںمی نےھالڈںمیتقیقحسےا وہیاآہکںہیتےکسھوچپہیسے ننہمق

 ےک رہزمور کے ج، کالیک وںوگلےکیٹنؤکا یک آپ حسط یمقام ریوف کہ-ہے دئعا ریاد ذمہ پر وںحسط ود پر وںمبرم

 یاکلئمسا ،ہے رہالمعاملہ چ یاک۔ہےیرہرکیدگئنمانیکتادامفنیربہت کے لباءط کےینٹؤکایک آپںمیلمااع

 کام ےری ساہی-ئےجا یاکلحابحکس طر ملہع،ئےجا یاابن بہتر حکس طر وک وںامپروگر ،ےئجا یاک کیسے سیٹنوشٹی-ںہی

 روایالیسپیاستیر،یالیسپیدتملیوطرت وسیع پھر روا ے۔ہ الاوےنکر ںنہی سےادرفروایوئک کا نینٹ رٹ-ںہی تےرک آپ

 ہے تاوہںنہی کا ملہع کے جکالدوختاذب پر روطییہدبوج ہے اتوہخورس و اثر کا آپ جہاں ،پر مسئلے کے بطےاضیاستیر

 لےاو نےکس آںمی ھجمسںانہی سے نا آپ روا،ںہی تےناجوکنیدئقا ییاسس آپ ،ںہی دہئنمان کے ینٹومیک آپ ہکنوکی

 ہیں۔ تےکسرکبات ںمی زادنا

 کہ ئےوے ہترکساقی یہ-زرڈولہیفر لےاو نےکر لحابوک آپ نکہوکی ں گاوکر ویپیر یکسہا میں اکھچکوجیبھا نےےر

 وہریدبیادجل پھر روا ہیں۔ تےکسنبیٹرسین کے استیریادفر کے یمبلاسیاستیریردبیادجل-تھے نیروے مامکینٹؤکا آپ

 ط ہے جسےبرکا مقس سےا یہروا وگاہپردیابنیک نامےہلپ یہوت گے ںیدادصںنہیپ اآر جبوے اگںوہںمی ناشنگٹو

 ان ہے چھاا،کہاتھہاروچسںمی ہے۔ یملت ددمںمی نےالڈپرجئانت کے وںچیز سےسجںہی تےکسھکررارقربٹیزٹرس

 نےرکدئیاتیکیدمپیشق یکس ہے۔ ںنہی ریوضر وناہننگربنربا یےلکے نےبننکرکانکیلیےہچا ناوہنکرکاوکوںوگل

 وکیرسٹٹ،سے یثتحیک سفیر کےیرسٹٹروا ہے۔ تاکسوہ لفظححیصپر قتوححیصںیم کان کےدفرححیصیہ یےل کے

 آپہکںئیابتںنہیر اویں ا رکبطلوکوںدئنامنیاستیرنےاپرمکاہربکہہےیسکت وہلووصملکا یکاسے NJ CCC دیشا

 یطبسچھےاےرہت سابیک وننقا چبی ےکشرر ماوااڈلن روا لیری ںمی نینٹ رٹیں۔ہ تےرکدئیاتیکقفومصخا اس

 چیز ییسایبھیئوکںہیتےکسجاںمی وںگیٹنمڈولی ہفر ٹیزٹرس ہیں۔ رہے آںمیروظہںمینینٹربوجںہیدووجم الصےخ

 ںمی ڈروبلوکاسکے وںگیٹنمیک ینہمختوج،ہے یھتکرںمی وںگاہنیک وںالو نےرک ریتقر یک آپ ،ںمی حافظے وکآپوج

 یبھ کے ستھ اسا کے ںودئنمان کے یرسٹٹفآڈروب یےل کے نےرکرومنظ سےاایراد ذمہ کےنےرکرومنظ وکجٹب کے جکال

 ھتکے سا وںگول لےاوےنکر لحابوک آپ سب یہ وتںیہ تےرکشروعات سے حسط نی مترک پر ںہاوپآ اگر اذلہ ہیں۔ راد ذمہ

 سےرنظیک آپ سےا وہہکتا ہے عاملہماکنےید عتوسوکدامیسایپناروااءرآیپناپرلئامسروانےکھرراربرق تعلقات

 وہںمی-اتدمفا نی بہتر-دمفا کے ن طلباءامیشہہ یہ ہکتا ہے عاملہماکنےہر تےھڑب گےآیہےآگپھر روا گے ںکھیید

 ،لکنا،ینٹا،وںبہن،وںئیابھ ،ؤںغان، مابال ،چےب کےوںوگل لےاوےنآںمی جکال ےرماہ یےلیسارواںہی ںمی لعض کے آپ وج

 ۔ہے مسئلہ کادگاننہدسکٹی-وںجیبھتی رواوںجبھتی

 2 ہصح-زرڈبو یقامم 1.9

 کہخا چسپلد ایک کا بطضومنظ لمع بہ ور کے جکال یٹنومیکویڈیویکمیٹنگ ڈروبجکال ینٹومیکینٹؤکاسکسسی

 یکادمتصکےدامفےسنبجایکانمبرمکےڈروبپرروطصخا،لئامس کےیالیسپ حصہ الپہاکویڈیو ہے۔ تاکرشپی

 یک ونعات آمیز غیبتر سے بنجا یکءباطل روی الٹکفی ۔ہے تارکشپی کہخا کاوگگفت یکڈروبںمی ےسلسلکے یف تعر
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 CC سکسسی ہیں۔ ےتکر یاںامنوکوںحلق ددتعمںمی یئواررکا یک بطضومنظ کہشترمےبصرتےکزی پیر یرسٹٹ بتاب

 مظنلمع بہ ور کہمشتر روہیں ا تصفم سے نیرمقر ھچک کے-اموعروایکلٹفی متصلہ-وںحلقان کشنزی سیاقب کے ویڈیو

 ،ئےگ نےس سے انبجیک وںبصرتیاموعود پر یہاںکہ جیسا ،نظر ئےاہ قطہنالفخم ہیں۔ ےتکھادوکیائورررکا یک بطضو

 ۔ںہی تےاکھدوکرادکر کے ڈروبںمی لح کے عہزنات عہیرذےکذنفا کے یالیسپ

 [میٹنگ زسٹیٹر CC ینٹؤاکسکیسس- کلپ ویڈیو]

 وںدادوریکیمیٹکیالیسپںمی کہےہ یہ وہ،وںہہارتاآساپوےسحالاصطسج سئلےمسجںمی روا:یز پیر نیڈیرسٹٹ

 فصر قتویکاف ےئوہےتکر بات پر روتص ےکسا نیز پر دمفا یمال سوٹھ ےنیمیٹکیسالیپ کہ ںوہتامجھس یہ رکھڑپوک

چیز وج کہ ہے ہیوہ ہے قالح شیوتشوج جھےمرو۔ ااکی کرذےس نام کے"دمفا یمال یاںامن"یھبی ابھا نےججوکسج-یاک

 ہےدمفا یمال سوٹھ چیز وجپرروطیولاص چہراگرو۔ اوہ ہنسوٹھ یےل کےروایسکہےنکمم وہ ہےسوٹھ یےل کےیکس

 داپی سے سا یف تعر یکساںنہی یا ےہیوتہوالگ پر املےمع صوخصمیکس یہ مگر ںےہیسکت وہقمتفسناال اموع پر سا

 لیپاںمی اگر کہ ہے یہ چیز آسان کیاںمی لیاخےمیر ہے۔ یسکت وہلیدتبسے ظحال کے قباسوقیاس لےاو نےوہ

 مو ہتےہیآت نےسام کے ڈروب،ےمیر چیز یئوکروا وںہاکھترتلکیمیک-زیئرش 50 کے اکاسٹ لیپا-زیئرش کے اکاسٹ

 نز ماٹرومپیکوس ایکم، ہہےنکشیزنراٹںیامان یکا یےل کےجکالوج،ںہی رہے کر وٹو یےل کے ریدای ی خرکزٹرومپیک50

 یدگنز میری سے نکشیزنراٹںیامانسلیے ا کے جکال حطر یکدفر روایکس لےاو نےکھر لکیتمیک اکاسٹسا ہیں۔تےلی

 وںق ہمتف سے امر سگ اولتردہیازسے لیاخےمیر ہے؟ دمفا یمال سوٹھہییاکہے۔ الوا نےآںنہی قفرسوٹھیئوکںمی

 لثام۔ہے تاجاول ہکمشروااوڑتھہیدبع کے نےجاچنپہےک آپںمی وںحص کستریخا کےمقسسا ہے۔ ںنہی یہ کہ گے

 سیکٹ پریپنود اخںمیرواوںہاتکریدگئنمانیکساںمی یا ہےسیکٹ پرکیی ایرمکہ ہے علومموک آپ،پرروط کے

 جکال دبع کےساوج وںہتارکیدگئنمانیکیمپنکیالوےنکررباورکایوہھتکے سا روی اکسںمی اگر،وںا ہتکرلماتعاس

 ہےدمفا یمال سوٹھ یکایہوتیاکوہ حصہ ی ساولممع یکاکارباورکاےمیر یہنکلیوہںہاواخیک نےرکدہہعام سے

 کرددم میری ںمیسا آپ کیٹہےنکمم،پرںیکہ؟ہےمک سےدفیص 10 یہ ہو؟ مکیبھ سےدک فیصیایہ چاہے

 کالبسکی وکساںمی ۔ہے دفیص 10 رودست کاادمتصاکدمفا روا وںہتاوچسںمی ےرباےکڈوکںمی پرںکہی ،ںسکی

 ےمیر ذالہ،ہےیرتکیدگئنمانرودست ںمیلیاخےمیر ،وںا ہہرھتاس کےرودست ساپرںکہی ںمی ونکہکی وںہتاکرلیاخ

ý(sp?)ý  یکماداق کے رکٹاڈ جھےمروا ہے زغاآاکوفنخکیت اارجآ یہسے لیاخ

 یاآہکوںا ہہراہنا چنجاہیںمی۔ہے چھاانارکوگگفت پرسایےلےمیر،ےرماہ ہک ہےلیاخارمیروایاکریااخت نےمہوج

 یھبے ااس نے وںوگلےدوسر نجرواںہیےہتچا ناکر شپی روبط کے عہمطال پہلے تارجآوکسامہہکہے تاکسوہ یساا

 ،ںمی یکلٹفی ھےجم سے ےدارکے ا نےکرددم،ہے پتہ وکپآ ہیں۔ تےہانا چرکلئکو ما ئےرا یکنا ہے نہیں دیکھا تک

 یسےاےرہت سابںمییکلٹفی ریماور ہے، اہپتہ وک آپ،ہےیچسپدلںمی ڈٹیکرکےنادہکرشپیساپوںمییئالوج

 ی۔وگہیچسپدل ںمی نےء سنآرا یک ان جھےم ہیں۔تےمٹنےسروامیالقاخ پردیابنلمستق ںمی لیاخےمیر وجںہیگول

 سے سب پر روط استر اہرب یہ وکوںوگلنج نکہوکی ،ںالیڈ نظر کیی ابھ پر سا کہ طلباء گا وںمیں چاہ ،وتںکہی پر روطحاضو

 ی۔کلٹفی ےہوہ ہے تارکاثرمت دہیا ز

 یتآدیایکیسبھ نا جھےم کہ ہے یہتبایک ریادمانیاروہیں ا تےرک کام چھےاسے گہجسگ اول چھےا:نٹزراومپ ہینک

ساںنہیا کہ "ں۔وہتاترب تناباج ں"می ہکںہی تےہکہیگول جیسے یز پیر مسٹر جب ہے یتابت یالیسپیک آپ یاک ہے۔

 ۔ہے ریوضر نارکٹونہوج یک تناباج پر وقعم

 ۔وہ نہ ادمتص کا دمفا یہکت جب ںنہی تکبت ز:اوآنیرکاسفآ

 ییہفصر :نٹزراومپ ہینک

 ہے یرہےدیئناس پرروطییقین یزوجتوہ
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 ۔ںہی رہے کر قیرتفچبی کے فراحنر اواتناباجمہ سے وجہ یاس ز:اوآنیرکاسفآ

 ںمی نسبت بہیک نےاسے سن پرروطحاضوروی اگ ئےجا لمیاپککیی اکسکہ مجھے ا ہے ہی مطلب رامی :نٹزراومپ ہینک

 یہ-ہےیکرنلماتعاس پکیپنا جھےمبا،چھاا بہتےرے[ اہاہرےدںنہییئنا]س ں گاوھڑپسےاسےیندہتدیمز

 ےیسبعض ا ہیہک ہے پتہ جھےم ہے۔ںنہی وںکی چیز ہبوطلمیئوکیہہکوںہتاہچااننجاںمی پھرربا یکا ہے۔ ٹھیک

 ۔ہے ییہ وجہ یک تناباجےمیر روا اتھںنہیتیابدس یےل کے میٹنگ ساںمی کہےگںکہیپآ ہے جب ںمی حلقے

 ہےںنہییبھ وبطلمیہ حتتکےرڈرآفآزولرکے برٹرانکیل ہےیسکت جایکہ باتہیز:اوآنیرکاسفآ

 ی۔کعوشر یبھرن چیز یئوک نےںمی یھبی ابھلیکن ا وںہتامجھس سےاںمی ےرا:نٹزراومپ ہینک

 ۔یاکںنہیلشام سےاےن وںنہاروا ز:اوآنیرکاسفآ

 ۔یہ شکر تبہ بہت اکپآ:نٹزراومپ ہینک

 آپ کہ تھا ہار کر دامی وتںمی ہے۔ یوشخ جھےم سے نےجا چلے ےکردصےکڈروب کہہے ناکہ یہ جھےمروا ی:ونلیڈ ہیری

 وہرئٹایر سے لیاخےمیر

 تبہ،وکوںہتبںتیرماعیپناروئل ااوسنےاپںمی حقیقت ہوکہیاکھچکوجنےوںانہ۔تھاوقعمکا منٹولپیڈیئر کیر

 کا یسبھ نکلی ہے اگی یاناب یےلےکالے طلباءوفصاان ریادوجفہی گے۔ ںسنی ئےوہ تےرکںتیابیں کافمی ےربا کےسا

 ےدوسر ےرہت ساب تاقعاوںمیہ تب ںہیتےلی رک وراپسروکہوکانٹمولپیڈ یئر یرکمہبج ہے۔ مقدم خیر میشہہ

 وںکی ںمی وںجلکا ۔ طلباءںہیزنگیت احیر ردکس ق راتحض پروفیسر ودےرماہ کہ ہے تامل وک نےیہ سنسے وںجکال

 ۔ہے یوشخیک نےکر شپی نےسام کے پآجھےم نکتہ ہی،ںہی تےجا

 ا ۔وہںنہی اکردااکساربا یلپہ پر نےرکیندہانش کے پآ،ںہی تےکسآ یہاں ہوکہںیہےترکںنہی متسلی وک بات سوہ ا

 ےمیر جہاں ھاتتاہچاانجاںنہیںمیجاسی کالںیم۔یاگالک چٹیسکسسی ہرابسے؟؟ںمی۔یاگالنن چروںمیلاص

 لوکاسیہائ جہاں ھاتتاہچاانجاںمیجکال یاس تھا۔ تاہانا چاپارچھٹکا سے ضافیکلوکاسیئاہ۔تھے رہے جا دوست ےرسا

 ےرماہیہیںمیلاص ہے۔ الاو نےبنلوکاسیئاہتر تمام سےرپھرباکیو اجںہیےرہجا دوست ےررے سامی کے

 ہے وجہ کیی اک نےکر حبتم سے جکال سا عہیرذےکئےنامال

 ڈرپاولی مسٹر روا،گے وںہئرٹایر رمیز کٹرڈا کہ تھا ہارکردامیںمی،گے وںہرئٹایر

 وںانہ ۔ہے رٹوپریک)Sabre( ےیبرسپر یہاں چیز وسریدرو۔ ایےہچا نااجیاکروغپر آپ سے لیاخےمیر روا یےہچا ناجا

 روا تھے رہے وس قتو تےوہعاملہماریہ سا وج یاک کام انہدمنتآی جرکافکیکا ا نےرکمخت وکںویردا ذمہ یکدارافرچا ان نے

 ۔تھا ہارےد یےلےکنےاچبوکوںوگلپآ وہ ورہمش وج گے ںی کر اداالرڈرزاہںورازہ یےلےکےرومش تر مماتسا وامع اب

 سےا کہا ھچکوج نے چند طلباء ںمی ےربا کے جلکا ہک ہے یہ بات یدوسر لیا۔ کرسےاےنپآحی طرسکہنیکسنکلی

 ںمی ینٹؤکا ہک یےہچا انکر میتسل یہ کےرکناسام کا حقیقت ںمیہسے لیاخےمیر ھا۔ڑپںمی زادنانکاثرمت یکاف نے آپ

 یہسےلیاخےرمیذالہہیں۔ رہے جاںمیجکالینٹومیکنےاپںمیینٹؤکایاگلوجںہییبھےیسء اباطلےرت سابہ

 یےل کے یرد وڑیتھکہ یےہچا انکر میتسل یہںمیہ سے لیاخےمیر ںہی دستبرزردکس ق تالعاممہکئےجابےکنےکہ

 وہہکیتھشہواخ میری ،عاملہمںمیےرباکےزنئرجیناCP ،ھتاس کے س۔ اہے یہروہیدمزگبیس وڑیتھ پر ںیہا

 ھیرڈ کے ماوعپرسا سے لیاخےمیر ،ہے لول ماگھچک سب ںمی لیاخےمیر ،تاوہدووجمےلی کے نےرکتبامیشہہ

 قتوی۔وگئی ہآمشر سے پآنےاپوکوںوگلےرت سابہ سے ںمی آپ سے لیاخےمیر روا،ہے ہارڑپربا کا پیسے ےرسا

 ہ۔ی شکر اکپآ ئےکیلنےید

 فی پرلطکاف ایک جھےملقبلو سادہکتھا تاہچا رناککرذاکچیز ایکںمی،سے ثیتیحیکمعل البط یکای:ڈف ونکی

ý(sp?)ý ý(sp?)ý 

 ںمی سآف ٹروسکیوپر ینٹؤاکسروم یہ-تھاہبجرتیوزشآم ایک ہی-تھا الم وقعم نگیزا ک حیرتیا کا نےید نجامی اسرگرم

 وکوںوگلےرہت ساب آپدیو شاتںھیڑب گےآںمی رتماع آپراگ-ںہیےتکرشپیوک-وںجکالختلفم نیز-وںجکال ےرسا
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- 3ہصح زرڈبویاممق 1.10 

 قسے متعل ریوآلمع یہ نکلی ،ںہی راد ذمہ کے ریتقر یکردص یا ویکیٹ زگیچیف ا کیا پر روط دییابن ٹیزٹرس فآزڈروب

 یالوےنکر رٹوپروکردصروا(ماپروگر یمتعلی ئےنروں اودیلیتبیالو نےوہںمی نمش لومشب)تیاداہیجات دارہاےڑب،وںجٹب

 ینتظاما،روامیمعلیت:ںہیلممیں شا وںعبشیانتظام یوصخص ہیں۔ تےرکرومنظیھبوکتزمالمیک نٹویینتظاما یکا

 یخارج ،یریذپ اثر رویق اتحق یتجا ہراداںمی سنٹوییامنتظہ امتعلق یگرد ی۔وجنالکٹی یتاالعاط رواروامکےدمات، طلباءخ

 ہے۔لشام ونعاتیمتعلی رو( امہعا تعلقات ،بطواریومتکح)روام

یہرشک 1.11 

 یمل ددموک آپ ںمی نےمجھس سے ھنگڈ بہتر وک بطضومظن کےجنٹی کالویمکسے لویڈس مااہک ہے دامی ںمیہ
 ۔گے ںنیاجںمی ےربا کے لئمسا قسے متعل نگڈفن یکجکال ینٹومیکپآ،ںمی لویڈاگلے ما ی۔وگہ

: نقشہ اکوںراداےکمسسٹ جا کالڈیروفل  
http://floridacollegesystem.com/Uploads/files/Career%20Pathways/FCS%20Career%20Paths%20 

v6.pdf 

زووگلےکمسسٹ جا کالڈیروفل : https://www.floridacollegesystem.com/home/downloadable_logos.aspx 

یکہ امردہحمت ئےیاستہا ر :نقشہکا FreeVectorMaps.comعہیرذبہکخا USA -

- FreeVectorMaps.comعہیرذبںمی نگر یکا ٹیزنؤکا مع اڈیروفل ہ:نقش کا ٹیزنؤکاکے اڈیروفل  

یٹ رٹروپ کا ٹراوسٹیاپام : http://www.fldoe.org/ 

ٹیٹرروپکا جای ومیرپی م۔ییلین اڈمی : https://twitter.com/educationfl/status/707604295911411713 

یٹ ٹرروپ کا کسن سیسرکٹر جیاڈ : http://news.sfcollege.edu/ 

 المتعیکجکال فے تانسا
nw-91st-st-39th-ave/. 

: http://schererconstruction.com/project/santa-fe-college-entrance-sign-

 ال۔متعاس نہفامنص

لماعاست نہنصفام کےخا کےٹیزٹرس فے تانسا : http://www.sfcollege.edu/bot/trustees/index. 

1.12 USDOS - CCAP 

 ٹیٹاس اڈیروفل وج،ہے قسے متعل ہکی امردہحمت ئےایاستہ ر دہحمت ئےایاستہ رماروگپر یٹر ڈمنسٹریاجنٹی کالومیک

 ےہمنتظار ایز کے یورسٹنیوی

 https://eca.state.gov ،ئےل کےوماتمعل دیمز http://lsi.fsu.edu/ccapیاںئیجا پر
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