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CCAPنڈنگف-4 یولماڈ 

 یدآمد شخو 1.1

 ینٹومیکلویڈمایبیترتہنورا پیشہ ےس نبجایکماروگپر یٹر ڈمنسٹریالج اکینٹومیک کے ٹیٹاسفآ منٹٹرپاڈسیاوی

 ۔دیدوش آمخںمی)Community College Funding( نگڈفنجکال

 صدمقا 1.2

 گے ںکھیمیں سی ےربا کے لیذ آپ،ںمی لویڈس ماا

 

 

 

 اسبتنروا کے ذرائع نگڈفن جنٹی کالومیک

 رواںہی تےرکفصر سےاروامظن کاپیسے حکس طرجزنٹی کالومیک

 ت۔ناحارجلیہحاںمیگنڈفنیکوںجنٹی کالومیک

 ۔ںہی تےرکوعشر ئےچلی

 ںیلیادتب یںم ڈنگفن یےکے ل جوںالک یونٹیکم1.3

 ذاخمان نیز،سےظحالےکوںشفٹ ںمیذآخم کےگنڈفن دیبندرجہ سے رصےعلیوطیک نگڈفنیکجنٹی کالومیک

 لکزوجامت سے نبلی ý$50 نہالمیں سا یکہ رامےروپ ہے۔ یرہیجات یکسے ظحال کے اسبتن کے زڈفن ئےگ لےنکاسے

 ۔ہے ںمی ظرنپرروطلمستق لواسکا ےہتارکیگئیدااونکیےل کے چیز سک،ھتاس کے صیصاتخت

 ہے تیید فنڈ یےکے ل زوںیچ مت کنحکو یقوفا 1.4

 ورکثا،ںمی لکشیکدادام یمال یےلےک م طلباءیتعل یر ز پر روط دییابن نگڈفن یاقفو یےل کے میتعلیکجنٹی کالومیک

 ۔ہے یرتک بیان کہخا کاوںولاص دییابنکے ماروگپر نٹراگلپی ویڈیولیذجرد ہے۔ یتآےسسنٹارگلپی بیشتر

 [کلپ ویڈی و]

 بسکا کت ابںمی ظامن دیادام کے ی طلباءاقوفوج،ہے ساسا یکماروگرپ دیادامکے ی طلباءاقوف پروگرام ٹناگر لپی

 یبھءباطل لےاویندآممککہیےلےک نےابنییقین ہیھےت صنفم کے امروگپرسپیل ا رنوکلیب یٹرسین ہے۔ ونعاتماہسے

 ےکنج وہ طلباء یا الے طلباءویندآم مک کہ روتص یہ ا۔یآرنظختلفم دہیا ز بہت منظر یضرا سکیں۔ ول ہہاےک نےجا جکال

 تھا۔ںنہیدووجمتاقعاوںہی تےکھریئارس ویمسا حطریکس نہیکسںہیںنہیپیسے یےلکے نےرکیگئیداایکجکالسپا

GIنے ننساجروایخشب ہلیتاوکجوی عرعاشم دستبرزںمی رود کے دبعےک جنگ ےنوسیعتیکمتعلی یاعل حتت کے لب 
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 وعشر وکلب GI یےل کےیسکرہتاقعاو وہرواںہیرہے گبھاسے GIs مہ کہ ہے اہروم ہسے خت وجہ سالب GI کہ یکھاد

 یساک ایا وہ ونکہکی،تھے یحام طومضب یکافے ایککلب GI یےل کے یکس ہریبھدوخلپی یٹرسین تھے۔ تےہچا انکر

 یں۔د نےرک باتخاتنو اک میں طلباء رازابےکمتعلی رویں ادوک پیسے طلباء تھا۔ وقعم ویسامسپا کے ان ںمی سج تھا نیژ و

 یںہ یتید فنڈ یےکے ل زوںیچ جن یںحکومت یقاممراو ستییار 1.5

 سے قتوسکیا ا لصحا جور، عرکلکن گےآ سے کٹڈسٹر لوکاس یمقام قتوسج سے ظحالیخیرتا نے وںجنٹی کالومیک

 یاریاسوسر یمقام ،استیر،ںمیلڈی مایتوار ہے۔ یاگنبدہاعک قیں میں اواستیر ریت سابہ ونعاتیمقام ںمی نگڈفن

 ہی ہیں۔ تےرک ونعاتاکیئتہا یکا بای تقر کے ڈفن رکارد یےل کےنےرکیالفتیک کی الگت میتعلیکجٹی کالنومیکر طلباءوا

 ہیں۔ ےتجا ئےراکماہفرڈفنعہیرذکے استیر جہاں ،ہےیتآںنہیقدصاںمیاڈیروفل بات

 ۔ہے یتآ کر لے یھب باتخانتالکمش ھچکھتسا نےاپ بقتامسیےل کے لئوسا تےگھٹ رکبھا یھکب روادودحم،متاہ

 ںورادایدانفرجھ اوبکا وںور الگتا،ہے دیکر یتوکٹ ںمی نگڈفنیوعمجم نےیدگچیپییکلےورمے فاکڈنگفنیاستیر

 ہے۔ یادلاڈرپ امیہنتظر اوا کے طلباء

 یںکرتے ہ یگیدائا یاء کتنطلب 1.6

 ےالو ڈٹیکر کے سیردت کے سروک کے انحساب کا سجںہیےتکر یگئیداایےل کے نوشٹی کے طلباءجنٹی کالومیک

 کے وںالسک طلباء ہے۔ اتجا یاکپردیابنیکجزرچا دیف ماصر لبقا یےل کے ورسزک یٹری ربالی جیسے ،کی الگتٹےگھن

 ںمی وںئیاہددچن یپچھل وج ہے ہ الگتوہی-ںیہ تےرکیگئیداایبھ یےل کے داومییس ردت ر دیگروا وںباکترکارد یےل

 ہے۔ یرہ یھتڑبےس یقے دست طربرز

 ہے یکرت نونا تعاکت یونٹیکم1.7

 ونعاتںمی نگڈفن یکجکالینٹومیکعالاض لےاوسوسر یمقام ،لممشت پر ٹیزنؤاکدئزا ایکیا جہاں ںمی وںاستیر ان

 وںزافزور،متاہ یں۔ہ حصہ کا ونعات نہالکے سا ومتکحیمقام صیصاتختہناللیے سا ےکنےرک ونعات کا ج، کالںہیےتکر

 کےگنڈفنیمقام-ھوجبکا دگانہندسکیٹحس طرر اوا-فرعاتکاسکیپ دہیاز سے دہیازپر فےاضاںمی نگڈفن،پرروط

 سے سب یک یپکےکحس طرپر ا گنڈفن یمقام دیشا 13 نیش زوپورپ کا یانروکیلیف ہے۔ یاگنبہحص یککا الےورمفا

 ۔ہے لثامروشہم

 یںکرتے ہ رحط سظام کقم کا انتر زجکال ٹ پٹ:آؤ 1.8

 لےاوےنآںمیےردااوجںہی تےرکریاتجٹب یٹنگ پریک آاجکال،پردیابنیکلوحصموزہجمسےنوشٹیروصیص اختنہالسا

 ہک ہے یہسیککالوممع ہے۔ تاابن زناومتھاتس کے اجاتراخےالو نےوہپر نےرکماہفر دماتخیمتعلی وکزڈفن

 پرد"فر متعلی یاعل ونکہکی ،ہے یےل کےدماتخقے متعلسراہلکا دیعااحصہ 80% تا 75% کااجاتراخ کےیٹنگ پرآ

دیعااغیر یےل کے ٹنراگ المث زڈفن ھتاس کے یسرگرم یےلےکنوعاتںمی کام نےاپیھبجکال ہے۔ اہتریہرباوراک"یمبن
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 ۔ںہیتےہچا نارکمن فراہوعاتںمی ظہومحف نظردم کےؤبادیمال دہیدنا جٹب یٹنگ رآپرواںہی تےرکشالتذآخم

 تاجحانر یہحال 1.9

 ہے لشام ںمی ناتحارج لیہحا ںمی گنڈفنیکںوجنٹی کالومیک

 روگ انڈفنیمبن پریدگکررکا

 کیحرتیکجکال ینٹومیک مفت

 

 

 ےکیدگکررکا نعیمت سے پہلے ےنوںاستیرھچک،پر دیابن یکلڈکے ماگنڈفن یپر مبن وںحسط یکجاردنا کے معل البط

 کثرت ااماداق کےحس طرا۔ںہییکدئعاںیادبنپایبنمپر یصخصتپر وںجے کالالو نےکرزوجات سےسایالحاص اماتداق

 یکمعل البطروں اوشرح یکتیررابرق،لمیکتیک یٹکٹیفرس یا ڈگری جیسے اماتدقاےکیدگکررکا وکسنوب نگڈفن

 ہیں۔ تےید وڑجھتکے سا سکربنچ ما یگرد کےیبیاولحص

 ویاجمس ایسے سارے طلباء تبہسےںمینج-ھوجبتےھڑب کےنوشٹیپر طلباء کےجنٹی کالومیک،قتویاسنعی

 ینٹومیک اکپ سے نوشٹیںمی ہکی امر ےروپ-ںہیتےکھر رتدم قکپرےنرکاداسفییئوہیھڑبوجںہیسے طبقے یعاشم

 ویونٹراھتاس کے ڈنئیابلج کٹراڈروازویڈیولیذجرد کے ہکی امر ںتیابمہا ہیں۔ نےبببس کا یک رحتیک نےرکماہفر جکال

 ۔ںہیتےکر دیبن سکعیکتافکرتھچکلممشت پر یز وجتیالو نےیدلتاوک

 [یکا امر اپ زڈہی- کلپ ویڈی و]

 وہ،وںہاہوخرتذمعںمی۔ہےںنہی چھاایہےرا ہے۔ زنااسشیرم اناارمی ہے۔ وپیلڈاوگمناارمی ہے۔ سکر نامامیر

 ئیں۔جا ،ہے کٹھی ہیں۔ تےکھد نگیزا پ حیرتہ آاو ہے۔ تاگل چھااہی۔ہے ںنہی اکسبےمیر

 نکلی ہے۔ تاکسرکلیدتبدگیاںنزیکملین طلباء 9ںمی لک سایو اج وںا ہہتچا ناتاب ایسا ھچکوک آپ ںمی ۔ںتیبا ماہ

 ہیں۔ تےرکزوکمر وجہت دہیا ز پر وںوگلروشہممہ سے یتبھ

 متعلی یرزںمی جلکاینٹومیکںمی رو۔ اہے یلنر زیلکی نام رامی ۔ہے ڈیرہا نیساو نام ایرم ہے۔ نتھامپسناسٹیکر نامامیر

 ں۔وہ

 ؟رزاہسئیاٹھ۔ اہے تاوہضکا قرý 28,000$ پر تگانیافدوسط سنے اکجکال ۔ںتیباماہ

 ہے۔اننابیئرسا لبقادی مز یےل کےوںوگلدی مزوک ڈگری جکال

 ۔ںیکر بارہود سےا۔ہے ںنہینیقی پر آپ جھےم

 ہیں۔ ںہاواخ کے نےرک کام یےل کےسو اجںیدکر مفت یےل کے وںوگل انوکجکالینٹومیک الہسود

 ہے۔ نابندہجیید سن زمںمی ےربا کےنےرکلحاص یڈگر روہیں ا نےرکلحاص زڈی گر وکپآ کےرک"کام"روا

 !ےہیےلےکیکسرہجنٹی کالومیک

 ۔ںہیےہتچا وہ وجںہی لہا کےنےرکلصحا ںیتیہلاروت اومامعل یسیی اکی امر کہ ہے مطلب کاسا

 ۔ںہی رہے کرمکا دستبرز آپ

 ۔ںہیتےوہلاخدںمی ہکیرامرٹمااسدہیا زروا بہتر یکامہ سے یقے رطیاس
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 ۔ںیرککتشر ںمی یک حرتپر HeadsUpAmerica.us یں۔ کر کتشر ںمی کیحرت

 ۔ہے ٹھیک لکبال یہںہا[ینسہ ختہے ساب]۔ہے زوپ چھاا یکا یہ

سرئیمھتیس عمنڈیب لج- کلپ ویڈی و] ِ] 

 ۔ہے یگئ ھڑب عزت ےمیر ےسدآمیکپآ یہاں ؟ںہی یسےکآپو!ہیل :(SM) سیئرمھسیت

 ۔ںہیراگز شکر کے آپمہ :(JB) یڈنئابلج کٹراڈ

SM: ۔ہےیدمپیشق ںتیباماہہی- ہے یدمپیشق نکشوخیکاف یہ 

JB: ۔ہےوتیہ 

SM: تاقعاو نےسام ےرماہں؟وکی یا۔ڈئیا آکےنناب مفت وکجنٹی کالومیک یےل کے اءکے طلب سروککےدئزا سے لو ساد 

 ۔ہے وںکیددہ پسنیازوکلدکے آپروہے ا وںکیماہردس قہ ایکہںیکراحتوض سے دیجل

JB: یقتولکںمییبھباروں اوہہارتاھاڑپ سے وںسال 30 ںمی ں۔ور ہوفیسپر ایک کا جٹی کالنومیکںمی ،ہے بات یاچھ 

 سپا کے آپراگاذہل ہیں۔ تےہانا چنابیئارسلبار قور اودمقحسب یےل کے وںیکی راممامتوکجہم کال رو۔ اوںہتاھاڑپپرروط

 …ہے

 [ںئینامتکنی]

JB: سارے طلباء ہتب رہے ھکید اتریکجآاذلہ HeadsUpAmerica.us ںہی تےرکشالت سےارواںہیتےجا پر 

 ۔ہے مفت یےل کے آپ یہ ہے۔ یے ہلی کےپآہیہکنوکی

 [ںئینامتکنی]

SM: نے آپ کہہےہیچیز شخبتمسر یور کافا یکب اا ہے۔ شخب مسرت یکاف PSA پآروا ہے اید کر ھسات کیو اک 

 ۔ں گاونا چاہھاکد سےا دیجلیقعاوںمیرواںہیےچہر ےننے مااجیپاس کاف کے

JB: ےکوا 

SM: PSA ۔ہے یرنظ ایک پر 

 ۔وںہمیتعلریزںمی جنٹی کالومیکںمی روا ہے۔ نتھامپسناسٹیکر منا ارمی ہے۔ رئزوسنئالیا نام امیر

 !ںتیباماہ

 ہے۔تاوہضکا قر ý$28,000 پر یافتگان دوسط سنا کے جکال

 ۔ںہیرکرچھاا آپ،ہے دستبرز یہ

 ۔مفت یےل کے دارافںہاواخ کےنےید نجاما سےافت۔م ہے۔ بہومنص کیا اک نےابنفتموک وںسال ود کے جنٹی کالومیک

 !ےہیےلےکیکسرہجنٹی کالومیک

 ۔ںہیےہتچا وہ وجںہی لہا کےنےرکلحاص ںیتیہلاروت اومامعل یسیی اکی امر کہ ہے مطلب کا سا
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HeadsUpAmerica.us یں۔ رک کتشر ںمی یک حرتپر 

SM: چے۔پہن سپا کےردص آپ 

 [ںئینامتکنی]

SM: ۔تھےدووجمںہاوردص 

JB: ہے ںمی ویڈیوسا چہبوجںمی یقعاوروا ہے۔ چھےپی کے سر اپروطیکل وہ ہے۔ چھےپی ےکسا وہ ۔تھے ردص وہ،ہاں 

 !ھتک سای۔ ائےگجنٹی کالومیکھاتس ایک یہ وںنود ہے۔ دووجمںمی نعیسام ھتکے سا ماں یپناوہ

SM: وشوجوجںہی گول یسےاھتاس کےپآںمی یدمپیشق یھبیکس ،شبہ الب ابہیں۔ شوخردکس ق یہاںآپوچب 

 کہ گے وںہگول لےاو نےوچھپیہسپا کےنجںہیگول یسےس اپا کے آپرواںہیدووجم چھےپی کےساھتاس کے بےذج

 کا دہیا زےسنبلی 60$ ںمی تدمیکلسا 10 پر سا،ےرا گے۔ ںیرکیگئیدااحکس طرےلی کےچیز یکس یکحس طرپ اآ

 ؟گے ںیکر یگئیدااحکس طریےل کے سپ اآ،ںہی تےیدحکس طر ابوجکا لواسسپ اآ،ہے مانگکا نےآ رچخ

JB: ختلفمنکلیے۔ہایتدکردبنوکولزہ وپلکےسکٹیےاسطوکےےنرکیگئیداایےلکےسہ ابومنص کاردصاذلہ 

 استیریبائآ ریمی رواوشکاگ جیسے شہر ختلفم،ںستییا ر ریے ساتنا ہیں۔ یئآ کرلے دمیاںپیشق ختلفمںستییا ر

 ملک ےروپ سےاروا نگڈفن یکسم اہنکلی یں۔ہ یےکشپی بےومنص نےاپدوخ نے یٹینیس روا یافالڈلفروا،ےرویلیڈ

 ۔ںہی رہے کر شالت یقے ختلف طرمےک نےجا لےںمی

 یہرشک 1.10

 ےاگل ی۔مل ددموک آپ ںمی نےمجھس سے ھنگڈ ہتربوکگنڈفن یکجنٹی کالومیکسے لویڈامساہکہے دامیںمیہ

 گے۔ ںنیجاںمیےرباےکلئمسا قسے متعل ادتقییکجکال ینٹومیک آپ،ںمیلویڈما

 سٹڈی کر

 رتماع زیکمر یکجٹ کالسٹیاوسٹک گلف : http://www.gulfcoast.edu/ 

 ووگلکاجٹ کالسٹیاوسٹک گلف : http://www.gulfcoast.edu/ 

1.11 USDOS - CCAP 

 https://eca.state.gov ،ئےل کےوماتمعل دیمز

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

 ےہمنتظار ایز کے یورسٹنیوی

 http://lsi.fsu.edu/ccapیاںئیجا پر

BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS 

http:https://eca.state.gov
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