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CCAPماڈیول  - 4فنڈنگ
1.1خو ش آمدید
یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے کمیونٹی کالج ایڈمنسٹر یٹر پروگرام کی جانب سے پیشہ ورانہ تر بیتی ماڈیول کمیونٹی
کالج فنڈنگ ) (Community College Fundingمیں خوش آمدید۔

1.2مقاصد
اس ماڈیول میں ،آپ ذیل کے بار ے میں سیکھیں گے
 کمیونٹی کالج فنڈنگ کے ذرائع اور تناسب
 کمیونٹی کالجز کس طرح پیسے کا نظم اور اسے صرف کرتے ہیں اور
 کمیونٹی کالجوں کی فنڈنگ میں حالیہ رجحانات۔
چلیئے شروع کرتے ہیں۔

1.3کمیونٹی کال جوں کے لیے فن ڈنگ میں تبدیلیاں
کمیونٹی کالج کی فنڈنگ کی طو یل عرصے سے درجہ بندی فنڈنگ کے مآخذ میں شفٹوں کے لحاظ سے ،نیز ان ماخذ
سے نکالے گئے فنڈز کے تناسب کے لحاظ سے کی جاتی رہی ہے۔ پورے امر یکہ میں ساالنہ  ý$50بلین سے متجاوز کل
تخصیصات کے ساتھ ،کس چیز کے لیے کون ادائیگی کرتا ہے کا سوال مستقل طور پر نظر میں ہے۔

1.4وفاقی حکومت کن چیزوں کے لیے فنڈ دیتی ہے
کمیونٹی کالج کی تعلیم کے لیے وفاقی فنڈنگ بنیادی طور پر ز یر تعلیم طلباء کے لیے مالی امداد کی شکل میں ،اکثر و
بیشتر پیل گرانٹس سے آتی ہے۔ درج ذیل و یڈیو پیل گرانٹ پروگرام کے بنیادی اصولوں کا خاکہ بیان کرتی ہے۔
[و یڈیو کلپ]

پیل گرانٹ پروگرام وفاقی طلباء کے امدادی پروگرام کی اساس ہے ،جو وفاقی طلباء کے امدادی نظام میں اب تک کا سب
سے اہم تعاون ہے۔ سینیٹر کلیبورن پیل اس پروگرام کے مصنف تھے یہ یقینی بنانے کے لیے کہ کم آمدنی والے طلباء بھی
کالج جانے کے اہل ہو سکیں۔ ارضی منظر بہت ز یادہ مختلف نظر آیا۔ یہ تصور کہ کم آمدنی والے طلباء یا وہ طلباء جن کے
پاس کالج کی ادائیگی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں کسی نہ کسی طرح مساوی رسائی رکھتے ہیں واقعتا موجود نہیں تھا۔
GIبل کے تحت اعلی تعلیم کی توسیع نے جنگ کے بعد کے دور میں ز بردست معاشی عروج کو اہلیت بخشی اور جانسن نے
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دیکھا کہ  GIبل اس وجہ سے ختم ہو رہا ہے کہ ہم  GIsسے بھاگ رہے ہیں اور وہ واقعتا ہر کسی کے لیے  GIبل کو شروع
کرنا چاہتے تھے۔ سینیٹر پیل خود بھی ہر کسی کے لیے  GIبل کے ایک کافی مضبوط حامی تھے ،کیونکہ وہ ایک ایسا
و یژن تھا جس میں ان کے پاس مساوی موقع تھا۔ پیسے طلباء کو دیں اور تعلیم کے بازار میں طلباء کو انتخابات کرنے دیں۔

1.5ریاستی او ر مقامی حکومتیں جن چیزوں کے لیے فنڈ دیتی ہیں
کمیونٹی کالجوں نے تار یخی لحاظ سے جس وقت مقامی اسکول ڈسٹرکٹ سے آگے نکل کر ،عروج حاصل کیا اس وقت سے
فنڈنگ میں مقامی تعاون بہت ساری ر یاستوں میں ایک قاعدہ بن گیا ہے۔ روایتی ماڈل میں ،ر یاست ،مقامی سروس ایر یا
اور طلباء کمیونٹی کالج کی تعلیم کی الگت کی تالفی کرنے کے لیے درکار فنڈ کے تقر یبا ایک تہائی کا تعاون کرتے ہیں۔ یہ
بات فلور یڈا میں صادق نہیں آتی ہے ،جہاں ر یاست کے ذر یعہ فنڈ فراہم کرائے جاتے ہیں۔
تاہم ،محدود اور کبھی کبھار گھٹتے وسائل کے لیے مسابقت اپنے ساتھ کچھ مشکل انتخابات بھی لے کر آتی ہے۔
ر یاستی فنڈنگ کے فارمولے کی پیچیدگی نے مجموعی فنڈنگ میں کٹوتی کردی ہے ،اور الگتوں کا بوجھ انفرادی اداروں
کے طلباء اور انتظامیہ پر ڈال دیا ہے۔

1.6طلباء کتنی ادائیگی کرتے ہیں
کمیونٹی کالج کے طلباء ٹیوشن کے لیے ادائیگی کرتے ہیں جس کا حساب ان کے کورس کے تدر یس کے کر یڈٹ والے
گھنٹے کی الگت ،جیسے لیبار یٹری کورسز کے لیے قابل صرف مادی چارجز کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ طلباء کالسوں کے
لیے درکار کتابوں اور دیگر تدر یسی مواد کے لیے بھی ادائیگی کرتے ہیں  -یہ وہ الگت ہے جو پچھلی چند دہائیوں میں
ز بردست طر یقے سے بڑھتی رہی ہے۔

1.7کمیونٹی کتنا تعاو ن کرتی ہے
ان ر یاستوں میں جہاں ایک یا زائد کاؤنٹیز پر مشتمل ،مقامی سروس والے اضالع کمیونٹی کالج کی فنڈنگ میں تعاون
کرتے ہیں ،کالج کا تعاون کرنے کے لیے ساالنہ تخصیصات مقامی حکومت کے ساالنہ تعاون کا حصہ ہیں۔ تاہم ،روز افزوں
طور پر ،فنڈنگ میں اضافے پر ز یادہ سے ز یادہ کیپس کا تعارف  -اور اس طرح ٹیکس دہندگان کا بوجھ  -مقامی فنڈنگ کے
فارمولے کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ کیلیفورنیا کا پرو پوز یشن  13شاید مقامی فنڈنگ پر اس طرح کے کیپ کی سب سے
مشہور مثال ہے۔

1.8آؤٹ پٹ :کالج ز رقم کا انتظام ک س ط رح کرتے ہیں
ساالنہ تخصیص اور ٹیوشن سے مجوزہ محصول کی بنیاد پر ،کالج ایک آپر یٹنگ بجٹ تیار کرتے ہیں جو ادارے میں آنے والے
فنڈز کو تعلیمی خدمات فراہم کرنے پر ہونے والے اخراجات کے ساتھ متوازن بناتا ہے۔ معمول کا کیس یہ ہے کہ
آپر یٹنگ کے اخراجات کا  75%تا  80%حصہ اعادی اہلکار سے متعلق خدمات کے لیے ہے ،کیونکہ اعلی تعلیم "فرد پر
مبنی" کارو بار ہی رہتا ہے۔ کالج بھی اپنے کام میں تعاون کے لیے سرگرمی کے ساتھ فنڈز مثال گرانٹ کے لیے غیر اعادی
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مآخذ تالش کرتے ہیں اور آپر یٹنگ بجٹ نادیدہ مالی دباؤ کے مدنظر محفوظہ میں تعاون فراہم کرنا چاہتے ہیں۔

1.9حالیہ رجحانات
کمیونٹی کالجوں کی فنڈنگ میں حالیہ رجحانات میں شامل ہے
 کارکردگی پر مبنی فنڈنگ اور
 مفت کمیونٹی کالج کی تحر یک
طالب علم کے اندراج کی سطحوں پر مبنی فنڈنگ کے ماڈل کی بنیاد پر ،کچھ ر یاستوں نے پہلے سے متعین کارکردگی کے
اقدامات حاصل یا اس سے تجاوز کرنے والے کالجوں پر تخصیص پر مبنی پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس طرح کے اقدامات اکثر
فنڈنگ بونس کو کارکردگی کے اقدامات جیسے ڈگری یا سرٹیفکیٹ کی تکمیل ،برقرار یت کی شرحوں اور طالب علم کی
حصولیابی کے دیگر بنچ مارکس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔
عین اسی وقت ،کمیونٹی کالج کے طلباء پر ٹیوشن کے بڑھتے بوجھ  -جن میں سے بہت سارے طلباء ایسے سماجی و
معاشی طبقے سے ہیں جو بڑھی ہوئی فیس ادا کرنے پر کم قدرت رکھتے ہیں  -پورے امر یکہ میں ٹیوشن سے پاک کمیونٹی
کالج فراہم کرنے کی تحر یک کا سبب بنے ہیں۔ اہم باتیں امر یکہ کے درج ذیل و یڈیوز اور ڈاکٹر جل بائیڈن کے ساتھ انٹرو یو
کو تال دینے والی تجو یز پر مشتمل کچھ تفکرات کی عکس بندی کرتے ہیں۔
[و یڈیو کلپ  -ہیڈز اپ امر یکا]

میرا نام کرس ہے۔ میرا نام گواڈیلوپ ہے۔ میرا نام ار یش اسناز ہے۔ ارے یہ اچھا نہیں ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں ،وہ
میرے بس کا نہیں ہے۔ یہ اچھا لگتا ہے۔ واہ آپ حیرت انگیز دکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے ،جائیں۔
اہم باتیں۔ میں آپ کو کچھ ایسا بتانا چاہتا ہوں جو ایک سال میں  9ملین طلباء کی زندگیاں تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن
تبھی سے ہم مشہور لوگوں پر ز یادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں۔
میرا نام کرسٹینا تھامپسن ہے۔ میرا نام ونیسا ہارڈی ہے۔ میرا نام کیلی ز یلنر ہے۔ اور میں کمیونٹی کالج میں ز یر تعلیم
ہوں۔
اہم باتیں۔ کالج کے اوسط سند یافتگان پر  ý$28,000کا قرض ہوتا ہے۔ اٹھائیس ہزار؟
کالج ڈگری کو مز ید لوگوں کے لیے مز ید قابل رسائی بنانا ہے۔
مجھے آپ پر یقین نہیں ہے۔ اسے دو بارہ کر یں۔
دو سالہ کمیونٹی کالج کو ان لوگوں کے لیے مفت کر دیں جو اس کے لیے کام کرنے کے خواہاں ہیں۔
اور "کام" کرکے آپ کو گر یڈز حاصل کرنے ہیں اور ڈگری حاصل کرنے کے بارے میں مز ید سنجیدہ بننا ہے۔
کمیونٹی کالج ہر کسی کے لیے ہے!

اس کا مطلب ہے کہ امر یکی ایسی معلومات اور اہلیتیں حاصل کرنے کے اہل ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔
آپ ز بردست کام کر رہے ہیں۔
اسی طر یقے سے ہم ایک بہتر اور ز یادہ اسمارٹ امر یکہ میں داخل ہوتے ہیں۔
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تحر یک میں شرکت کر یں۔  HeadsUpAmerica.usپر تحر یک میں شرکت کر یں۔
یہ ایک اچھا پوز ہے۔ [بے ساختہ ہنسی] ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے۔
[و یڈیو کلپ ِ -جل بیڈن مع سیتھ میئرس]

سیتھ میئرس  (SM):ہیلو! آپ کیسے ہیں؟ یہاں آپ کی آمد سے میرے عزت بڑھ گئی ہے۔
ڈاکٹر جل بائیڈن (JB):ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔
SM:یہ کافی خوش کن پیشقدمی ہے  -یہ اہم باتیں پیشقدمی ہے۔
JB:یہ تو ہے۔
SM:دو سال سے زائد کے کورس کے طلباء کے لیے کمیونٹی کالج کو مفت بنانے کا آئیڈیا۔ کیوں؟ ہمارے سامنے واقعتا
جلدی سے وضاحت کر یں کہ یہ اس قدر اہم کیوں ہے اور آپ کے دل کو ز یادہ پسند کیوں ہے۔
JB:اچھی بات ہے ،میں کمیونٹی کالج کا ایک پروفیسر ہوں۔ میں  30سالوں سے پڑھاتا رہا ہوں اور اب بھی میں کل وقتی
طور پر پڑھاتا ہوں۔ اور ہم کالج کو تمام امر یکیوں کے لیے حسب مقدور اور قابل رسائی بنانا چاہتے ہیں۔ لہذا اگر آپ کے پاس
ہے…
[نیک تمنائیں]

JB:لہذا آج کی رات دیکھ رہے بہت سارے طلباء  HeadsUpAmerica.usپر جاتے ہیں اور اسے تالش کرتے ہیں
کیونکہ یہ آپ کے لیے ہی ہے۔ یہ آپ کے لیے مفت ہے۔
[نیک تمنائیں]

SM:کافی مسرت بخش ہے۔ اب ایک اور کافی مسرت بخش چیز یہ ہے کہ آپ نے  PSAکو ایک ساتھ کر دیا ہے اور آپ
کے پاس کافی جانے مانے چہرے ہیں اور میں واقعی جلدی اسے دکھانا چاہوں گا۔
JB:اوکے
SM: PSAپر ایک نظر ی ہے۔
----

میرا نام ایالئن سوئزر ہے۔ میرا نام کرسٹینا تھامپسن ہے۔ اور میں کمیونٹی کالج میں ز یر تعلیم ہوں۔
اہم باتیں!

کالج کے اوسط سند یافتگان پر  ý$28,000کا قرض ہوتا ہے۔
یہ ز بردست ہے ،آپ اچھا کر ر ہیں۔
کمیونٹی کالج کے دو سالوں کو مفت بنانے کا ایک منصو بہ ہے۔ مفت۔ اسے انجام دینے کے خواہاں افراد کے لیے مفت۔
کمیونٹی کالج ہر کسی کے لیے ہے!

اس کا مطلب ہے کہ امر یکی ایسی معلومات اور اہلیتیں حاصل کرنے کے اہل ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔
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تحر یک میں شرکت کر یں۔ تحر یک میں شرکت کر یں۔  HeadsUpAmerica.usپر تحر یک میں شرکت کر یں۔
---

SM:آپ صدر کے پاس پہنچے۔
[نیک تمنائیں]

SM:صدر وہاں موجود تھے۔
JB:ہاں ،وہ صدر تھے۔ وہ اس کے پیچھے ہے۔ وہ کلی طور پر اس کے پیچھے ہے۔ اور واقعی میں جو بچہ اس و یڈیو میں ہے
وہ اپنی ماں کے ساتھ سامعین میں موجود ہے۔ دونوں ہی ایک ساتھ کمیونٹی کالج گئے۔ ایک ساتھ!
SM:بچو آپ یہاں کس قدر خوش ہیں۔ اب بال شبہ ،کسی بھی پیشقدمی میں آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو جوش و
جذبے کے ساتھ اس کے پیچھے موجو دہیں اور آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ پوچھنے والے لوگ ہوں گے کہ
آپ اس طرح کی کسی چیز کے لیے کس طرح ادائیگی کر یں گے۔ ارے،اس پر  10سال کی مدت میں  $60بلین سے ز یادہ کا
خرچ آنے کا گمان ہے ،آپ اس سوال کا جواب کس طرح دیتے ہیں ،آپ اس کے لیے کس طرح ادائیگی کر یں گے؟
 JB:لہذا صدر کا منصو بہ اس کے لیے ادائیگی کرنے کے واسطے ٹیکس کے لوپ ہولز کو بند کر دیتا ہے۔ لیکن مختلف
ر یاستیں مختلف پیشقدمیاں لے کر آئی ہیں۔ اتنے ساری ر یاستیں ،مختلف شہر جیسے شکاگو اور میری آبائی ر یاست
ڈیلیورے ،اور فالڈلفیا اور ٹینیسی نے خود اپنے منصو بے پیش کیے ہیں۔ لیکن ہم اس کی فنڈنگ اور اسے پورے ملک
میں لے جانے کے مختلف طر یقے تالش کر رہے ہیں۔

1.10شکریہ
ہمیں امید ہے کہ اس م اڈیول سے کمیونٹی کالج کی فنڈنگ کو بہتر ڈھنگ سے سمجھنے میں آپ کو مدد ملی۔ اگلے
ماڈیول میں ،آپ کمیونٹی کالج کی قیادت سے متعلق مسائل کے بارے میں جانیں گے۔
کر یڈٹس
 گلف کوسٹ اسٹیٹ کالج کی مرکزی عمارت: http://www.gulfcoast.edu/


گلف کوسٹ اسٹیٹ کالج کا لوگو: http://www.gulfcoast.edu/

1.11 USDOS - CCAP
کمیونٹی کالج ایڈمنسٹر یٹر پروگرام ر یاستہائے متحدہ ر یاستہائے متحدہ امر یکہ سے متعلق ہے ،جو فلور یڈا اسٹیٹ
یونیورسٹی کے ز یر انتظام ہے
مز ید معلومات کے لئےhttps://eca.state.gov ،پر جائیں یاhttp://lsi.fsu.edu/ccap
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