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CCAPتیادق-5 یولماڈ 

 یدآمد شخو 1.1

 جنٹی کالومیکلویڈی مابیترت نہراوہسے پیش نبجا یکماپروگر یڈرشپلجنٹی کالومیک کے ٹیٹاس فآ منٹٹرپاڈسیاوی

 ید۔دآم شوخںمی)Community College Governance( سننروگ

 صدمقا 1.2

 گے ںکھیمیں سی ےربا کے لیذ آپ،ںمی لویڈس ماا

 چےنھاڈیدتیای قمتنظیںمی جزنٹی کالومیک

 رداکرکا وںنشین ردص کے عبہشروا،نیڈایرودصبئنا ،ردص کے جکال

 ییلدبتبنجا یک بطضومنظکہمشتر

 

 

 

 ۔ںہی تےرکوعشر ئےچلی

 ےچھانڈ یمیظتن1.3

 کہ جیسے ،ےتھ ئےگ یےکلحاص سے ی ذرائعونبیروج یاک طہحاااکادتقی یکجلکا ینٹومیکےنمہ،ںمی 3لویڈما

 یک ادتقی یرہجا یکمہافر ردنکے ا ےرادامہ،ںمی لویڈس ماا رسٹیز۔ٹفآزڈروبیمبن پر ینٹومیک یاوںجنسییا ریکاسر

 گے۔ ںی کراحتوض

 تےکوسہ ختلفمیےلکے نےرکوراپپرروطربہتوک یاترورضیکوںحلق نےاپچےنھاڈیمتنظی کے وںجدی کالارنفرچہ ااگ

 ہیں۔ تےہریے ہک جیسیر اودستبںمی اظرتنیسبھ لمااعروارادکر دییابن کے امیہنتظامہتا،ںہی

 صدر1.4

 ردص ہیں۔ تےرک رٹوپروک ٹیزٹرسفآڈروبروں، اہیتےرکمکا پر روطےک آفیسر وٹویکی ایگز چیف کےےردااردص کے جکال

 نجامت ادماخروبط کے ےچہر یاموعےکجکال روا،ںیہردا ذمہ کے ینراگنیکجٹبلومبش قنسومنظیمتنظییوعمجم

 ہیں۔تےید

 یکرودص کے ج، کالپر روط کےجےنتی روا،ہے یوتہ رتورضیک وںچنھاڈینتظامع اجام یےل کے وںمتنظی دہچیپی روایڑب

 روامینوبیرروا،سٹنراگ،نگیزیااثریتاجارہدا،یوجنالکٹیتعاالطاںمیسج،ںہی تےکوسہبےی شعاضاف کے ریاد ذمہ

 زونییمقام وج،ےہتاکھادوکسسیٹواچمیس ،یسیسسکیسیا رندرناردص،نگلی نلی کٹراڈویڈیوکالیذ ہیں۔لشام

BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS 



 

  

         

    

              

             

            

         

       

        

               

  

               

              

         

                 

           

                

         

         

           

           

            

              

            

            

                

            

       

    

           

              

            

           

             

2 

 ہیں۔ رہےےد نجامت ادماخ پر روط کے مانترج کےجے کالپناںمی یاڈمی

 [نگلی-پکل ویڈیو]

 حصہ یئتھاوچنتی کاے طلباءکاستیرقبمطا کے متعلی یاعل ئےراب مہکحم کے سسیٹواچسمی)JJ(: ننسجایجین

 دیاراففتہیاملیتعسےجکالںمیہکمشتر دولت ہیں۔ حصہ بڑاکاساجزنٹی کالومیک15روا ہےتاجاںمیوںجکال پبلک

 ںمی افاتمض کے نٹوسبوج وںن ہنسجا یجین سے انبجیکزیکرمزونی اسٹک کوم ںمی ہے۔دہیازیورت کافضر یکوتق

 ردص ہیں۔ھسات ےمیر جنٹی کالومیکسکایسی رندرناردص،نگلی نلی ں۔وہںمی یٹرتھ نرڈکے ما یورسٹنیویوکسف

 یہکرشکا آپ یےل کےےنآ یہاں،نگلی

 ۔یئوہیوشخکر لم سے پآ ی۔جین ،خیربحصب)LG :( نگلی نلی

:JJںمی اقعومیمتعلی سے ساوت ہے یاکمقائ ںمی سنرال کے افاتمض ئےوہےیتد یعوستوکسمپکی نے آپ ںمی یہلحا 

 ۔ہے واہافہاضحکس طر

:LGنےاپوکسنرالیہحی طرک وںرشہ سے بہتدووجمپر ستہار کے اخلہد کےسسیٹواچمیس ۔ہے ہار چھااتبہیہ 

 یاسںمی وںاخلد کے داافر وطینال یہاں نےاپےنمہںمی وںسال چناپ شتہگز فصر نکلی ہے۔ناسام کاجزچیلن کے صےح

 لگںمیسجیاوگہدسو فیص رکوہافہاضںمی وںاخلدںمیسمپکیساںمییئدہا شتہگز ہے۔ یاک افہاضکادفیص

 عاقومیمتعلی دہیا زیکافیےلےکوںیرشہ کے سپا سآےکسارواسنرال ںمی جےنتی کے سارواںہیطلباء 3,000 گبھ

 یمال مشرقشہیہے۔ یصخصتیکسمپکی کے ںہاوےرماہوجںمی زیئر کرقسے متعل حتص پر روطصخا ،ئےوہادپی

 نیربہت کیکا ا نےکر ریات یےل کے کلینک روا وںتالہسپ روازریئ کر وک ید طلباء زمسپا سآ کے سر اواںمی سٹوسیاچمیس

 ۔ںہی تےرکشپی ماروگرپ یگردددتعمروا،سمنل جسٹی کر ،متعلی مہںمی سنرال ۔ہے ستہار

ہے؟ یوڑتج کیسےوکدوخ سے تیا رورضیک جگہ یککام NECC تو JJ: 

:LGدی مزںمیوںحصرکیدکےکملکہوگاہناسدہیازیں کافمیےرباساںمیسسیٹومیسا چ ےنآپپرروطییقین 

 روا جنیرنگنا،یجولناکٹی،سئناس ا؟نےہ،وںہلہکے ا نےرک کام ںمی زڈفیل کے STEM وج ہے تروضر یکوںوگل یسےا

 سچاپ کےدادتعیک اپنے طلباءںمی وںاخلد نےاپںمی وںندامینا نےمہیہںمی وںسال دچن شتہگزفصر ۔ییاضر

 یاوگہناوگدئزاسکاگننئرجینالج میں اکینٹومیکسکییسن اردرناپرروط کےلثام ہے۔ کھایدہاخلدکادہیاز سےدفیص

 منٹیٹ ٹر ٹروا،وںپنیمکلکٹیواسیرموں، فاپنیمک نسزئئف ساالرواںہی یےکلشام امزگروپرںمی ئنسزف سائال نےمہ ہے۔

 دنااس الہسود یسےا یےل کے کے طلباءجکال پرروطصخا روا،ںہیےرہکر کام ںمی بطےراییب کے قر وںگہجینٹس جیسالپ

 زاسٹرمایڈگری چلربیروا،ںکرسکیلمکمملیتعالہسرچا یپناپرروط ممکنہ یا،ںجاسکی رپ کامھےدوہ سیہکںہی یےکریات

 ںمی سسیٹواچمیس یمال مشرقشیقعاوہوکہںیہیئکیریاتحس طرں ایاھڑی سیک اقعوم ذالہ سکیں۔ لے ڈگری یک

 ںیکر کام کا نےھاڑبوک وتی قداافر

JJ: 

:LGاستیرزتکارا کا زرچرکوفیپر مین ہاںوںہیہگجسجمہںمی ینٹؤکاسکایسی یقعاو۔یبھ نگچرکفی ونمی 

 چیز کیاوجںمیہ،پر روط کےلمدعرےکسارو۔ اہے دہیا زیکاف بلےامق ےکجگہ گریدیبھ یکس کے سٹوسیاچمیس

 ،ئنزٹیکنیشی لوٹنمشی ہے رتورضوت ہے یرہ ڑپمک نگچرکوفیکہ مینب جبا کہہے ہیہو ہے یرہ لموک نےدہ سنیا ز

 لمھتاس کے زرچرکوفیے مینکدانمی سر اواوںولکاسیئاہلکیشنوو ایسے مہذالہ،یکزیٹر پرآلونٹرکلکی ومرنی ٹرومپیک

 السزکدچن پہلے ہے۔ اکی وعرش امروگپر نگچرکوفیانسڈ مینوڈیا یان یکایہلگزشتہ سا ےنم۔ ہ ںہی رہےکر مکا یبھ کر

 ئیں؟ابتںیمےربا کے گنچرکوفیر مینوا
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 رالڈنملی کینے ا وںنہاروے اتھ ئےآںمیسمپکیےرماہرنروگ ہیں۔ ںمیتزمالم طلباء دسو فیص نےکرلحاص دسے سن

 ازافوصلہحیفکا یےل کے عیشتم یہ۔الم وقعماکنےابن ول لیبٹںمشی یان یکمیں اہےسسجیاکرومنظ نٹراگکا

 روا،ہے ہارکر ختوفر ںی چیز یکہ امر کہ ہے مطلب کا ساوت ہے یلگت ےنڑپمک نگچرکوفیجب مین ونکہکی ،ہے المتع

 وتی قداراف ساںیمہاذلہ ہے۔ یتوہ چیز یاچھ یےلےکیکس رہ یہ وتںہی تےرکیتربھنیزمالم ئےنںمی وںعبش ان وہ جب

 ہے۔ یوشخرپ نےوہ ہحص کا یریاتیک

:JJیافکھتکے سا وںولکاس یہائ پر روطےکناراکیک شر ئےنباپآہک،تھا کہاھچکںمی ےربا کے وںولکسایئاہ نےآپ 

 ۔ںہی تےرکریاتوک رح طلباءطسک آپ کہںئیتابںمیہذالہ ہیں۔ ےرہکر کامدہیاز

:LGہے یکسے ا ںمی جزچیلن یمنتقل ںمی جکالسے لوکاس یئاہیک پر طلباء نےماپی گیر کمل ہیں۔ ےتکر حس طرامہ 

 تاگلوک سے طلباء تبہاذلہہیے۔انا چوہپرروطکنہممناتے جتوں ہنہیریاتنےتلیے ا کےمتعلی یکجکالہوکثرہ اکنوکی

 ،یہ طلباء ہتے۔چاںنہی یسام اور ہ۔ ایےہچاینرککتشرںمیزالسکدیادامیوصخص یایتیاترقںنہیاپرنےاججکال کہہے

 تےرکمکا پر روطییب تھ قراس کے وںولکاس یہائ کے قےالع نےاپ مہاذلہ ہے۔ ںنہی بہتر یھب یےلےکیسک یا لوکاس ،اندنخا

 امیابکںمیجکالحس طرک وہکہ ئےجاوہدازہنہتر اباک باتساںنہیاسےسجںیکرشپی ٹیسٹ قتوزالقبکہتاںہی

 دچنپروںامپروگر جلی کالرامہ ہکتاںہیتےجا یےکشپییبھزالسکجکالںمیلوکسایہائیہھتاسںہی رہےجا نےوہ

 ںمی سمپکی نےاپ وتںہی تےہر زنئرنیئرز، سیوج،رووموفس ء جببالطںمی سج،ںی کر کام پر روطیبی تھ قرکے ساوںجکال

 ہیروں، اکرسکی لاصحسٹڈیرکجکال دہیا ز یا 30 تک یگافتیدسے سن لوکاس یہائ ،ںکیکرس کتشر ںمی وںالسک ریماہ

 وںامروگپریتیارقتےکمکایبصانایںوالسکدیادامیوصخصیکمسی قکسںنہیپر ا نےجاجکالہکںبناسکی ییقین بات

 و۔ہہن رتورضیک

۔ہے ماہیکتن متعلی یکجلکا یےل کے وتی قداافر یکجآ JJ: 

:LGیاابت ںمی ےربا کے میتاہ یکجکال ںمی سجیتھ یکعئی شارواسٹروککیے انکیوزونی ئے جبوہںنہیدن دہیا ز 

 متعلی یکجکال ،وتںیہ تےکھدی وکحشر یک ریزگاورےبروی ادمن یکرازبا پآ ۔ جبہے ہاں پر روطروزپر باوج کا سا ہے؟ یاگ

 ےہ ت درستباہی،اذلہ۔یاماکدہیازیکاف ںمی حیات رود نےاپ نے وںانہروی اتھ نصفحرشیک ریوزگار بےںمی وںوگل لےاو

 ۔ہے بہتر دہیازنارکوعشرجنٹی کالومیکروا،ںہیماہجکال کہ

یہ۔ شکر یےل کے ےنتابھچکںمی ےرابےکجکالینٹومیکسکیسیا رندرنا،نگلی ردص JJ: 

۔یہ شکر یےلےک نےرک مالقات سے ھجم۔یئوہیوشخ کرلم سے آپ LG: 

ں۔وہنجانس یجین ںمی یہ۔ رکش یےل کے نےکھیدوکزمیکر زونی اسٹک کوم JJ: 

 (سینر )ڈصدو ائبن 1.5

 : ںہی یاں رادہذم ینتظامایکوںعبش ختلفم پر نج ہے پوگر کیا اکسینڈ یا رودصبئنا یےلےکنتااعیکردص

 یتالیاں، فاص ریرئبال ںمی سج،ںہیراد ذمہ یےلےکلئوسا یوزشہ آممتعلق رواوںراموگرپییس ردت تمام-روام یمتعلی
 ےہلشام ترومشا یمتعلیروعات، امطال ییاتترق ،متعلی

 یک ر طلباءوا،دادام یمال ،زڈریکا ررواخلے اد،ونسلنگک،نگروٹوٹیلومبش،دماتخ دیادام یک طلباء-ر طلباءوام
 ہے۔ راد ذمہ یےل کے وںرگرمیس
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 دیبنبہومنص رونسق ا ومنظ کا یٹزفیسیل روا،ینسانالئاوس ،دماتخینتظامم اماتلومبش-روام یمنتظار اواالیاتم

 روا 

 یاتترق روت، اصلاومروا بطروا یاموع،طباور ریکاسر لومبش-روام ینوبیر

 

 

 ر طلباءوام،پرروط کےلثام،ںہی تےکسےدہگجوک وںعبش دیارنفا کے ریاد ذمہ ردنکے ا وںچنھاڈ ختلفمجزکال ختلفم
 کے یراد ذمہ یمیتنظدوختاذب یےل کے وںعبش اننکلی،ہے یوسکتہ ریاد ذمہ یکترومشا سپا کے روامیمتعلی یا
 کے لعامتمباہحی طراچھ یےل کےمٹییمنتظای اکحسط یئرسین ،کہہی بات ماہسے بس ئیں۔ہچا ےنوہطوخط حاضو

 ۔گے ںوہرشکا کا ینایش پر ر طلباءوایکلٹفی کے سر اوامیتنظوتںنہی ،ہے ریورضنارکمکا رکلمھتسا

 یںنش رصد بے کےشع 1.6

 ای/روا نصاب یمتعلی سےج،ںہی تےرک کامپر روط کے دئای قمتعلی کے وپگر کیے اکیکلٹفی ںنشی ردص کے بےشع

 یےل کے ر طلباءوا ملہعرواگول کے لوا صف لےاوےنرکلحوکلئامس وہ تاہے۔جا یاکمظمن عہیرذ کے ماروگپر یسیردت

 یکلٹفیرواامیہتظنوہ ا روا ہے تااجیاکنعیمت سے یٹکلفیںنہیں، امی تالعاممتردہیاز ہیں۔ کزرمالہپکا ےبطراینتظاما

 چیت تبادی مزںمیےربا کےرادکر کےیکلٹفی۔ںہی تےنبھا یراد ذمہ یک بطےراییانرمد جنگچیلن کیا درمیان کے

 ۔یگ ئےجا یکںمی 8لویڈما

 تر جساماو یمظتن یلج ککا1.7

 یڑب،پرروط کےلامث ہے۔ تاکوسہ اعثبکاقفرںیم چےنھاڈیمتنظی لمعرہئدا کا وںرگرمیسیکسر اوائزاسکاجکال

 تےککرس جاکیوک وںیراد ذمہ جزکال ٹےوچھ جبکہ ،ںیہ تےککرس وسیعتںمی وںیراد ذمہ روادادتع یکرودص ئبانںمیتنظی

 ۔ںہی تےکرشپی ںیثالمیک ناتاکام ھچکفصر سرٹچا یمتنظی دہکر ماہرف یہاں ہیں۔

 زماڈل دتییاق 1.8

"یٹک رکوروبی" کے تک چےنی سے پر وا یکا کہ یاگ ایاپہیںمی دیبن رہزم یک وںڈلکے ما بطضومظنںمی جزنٹی کالومیک

 ےکاثریاموعروباء، اطل،فااسٹ،یکلٹفی جہاں ،ہےتاگل الفخمکےلڈ" ماییاس"سدہیازںکہی یکن احارجکالڈما

 یں۔ہ تےوچھ وکےدوسر یکاےئراد

-ےہہارپا وغفرلڈما کاطضب ومنظہکمشتر کیا،ںمیمتعلی یاعل یکیرامیسبھ یہھسات ،ںمیجکالیٹنومیکفتہر فتہر

 بیان وکساپرروطیعمل دوباوج کے سا،ہے یتجا دی حرجیتوک ریاد ذمہ روازاوآیکٹیزینومیکیسبھ یلاو نےکھر اثرجہاں

 ومظن کہمشتر ہمینتظار اوایکلٹفی یکجکال ینٹومیک ٹیٹاس نکسمیں جی یٹینیس،ںیمویڈیو کے لیذ ۔ہے لکمش انکر

 ہے۔ یہرکر بیان نظر حممط نااپ بطض

 [جٹی کالنومیکٹسٹیانکسجی- کلپ ویڈیو]

ّ 
 عضب نے ساںتھی الیسیاںپ عضبوج حتت کے امیہنتظہ ابقاس کہ وںہیتکس کہہ پر روطینیقیںمی وت)AL:( ےکیلےبیا
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 نارک اماتداق بتمث یئانتہچھ اکںمی متس میں درست املےمع ےک بطضومنظ کہرمشت ےنمبھی ہارواہیں۔نمپئچی

 ہکمشتر ھتکے سا پآ پر لٹیب وجںہینمیمنتظ ودروی اکلٹفی ود یہاںکے آپ کہ ہے ہارآرنظ یابھ ہکوج ہے یادکروعشر

 ۔ںہی تےکستابدہایزںمیےربا کےساسچی مسٹر ہے۔ رہہامظماہکیا اکبطضومنظ کہمشتر ہیں۔ہیدووجمپرروط

 ،وہںمی دمفا بہتر کے جو طلباء ،ہے اتکرشوشکیک نےرک یصلےف یسےط، اضب ومظنکہمشتر)HC:( سچی سیروہ

 ہے یتوہ رتوضر یکںورومشمماتناوکپآوتںہیتےرکہیمہ جب-یےہچا ناجا ںمی متسسکوک دارہاروا-وکسمپکی

 رہںمیسمپکیوج وںہہارکر فیصلہ یساا یکاںمی پرروط کے ردصکیے، اس یےرنظےرمی ہیں۔ تےککرس لحاص آپوج

 یکلٹفی وت ہے یتآ بات یکسا،ںہی یات روضر یاکیکناروء اباطل بجروے، ااال ہوےنکر اثرمت وک تر طلباء دہیا زروکو ، ا یکا

 یہ ہو،ہےیدیتغوفروکتےرشسوہ ا،ںہیںمی وںرگرمیسیکمورسالکہو۔ہےیتوہبی دہ قریازسے سب کے انیہ

 سا ۔ طلباءہے راودش تبہنارکیصلےفںمی دمفا نی ہترب کے ےرادا غیرب کے ےرومش کے سااذلہہے۔ییتدمتعلی ںنہیا

 ماہتبہ یہ،ہے رتوضر یک نےرکیاک یےل کےےنکروک وںیصلفناںمیہہکںہی تےتاب وہ،ںہی تےوہلشام ںمیےرومش

 ۔ہے ریوضر تبہ وگاہ اثر یاککا سپر ا لباءط کہ نانجا ہی،نانجا وکیشات وتشیکنا،ناکو سن وںتبایک ان،ہے

 ار جانپ CCAP سواپ1.9

CCAP کےلیذی۔بھںمیلمستقب روایبھا،ہےنایدوغفروکادتقی درمیان کےنمیمنتظ کےجکالدمقص دییابنکا 
 ہے۔ یاگ یاک طہحاا کا مئزاعھچکقسے متعل وغرف کے ادتقی درمیان کے رکا ئےارفق کےآپںیم CCAP ںمی ویڈی و

 [کلپ ویڈی و]

 پروگرام یٹر نسٹرڈمیالج اکینٹومیک فتہیاڈفن عہیرذ کے ٹیٹاسفآ منٹٹرپاڈسیو ایںمی 2015 یمئ نےجکال فے تانسا

CCAP یئانیشیوڈنادیصف 10 فصر کیا۔ دنعقاا اکدوف کے زیٹر ڈمنسٹریالج اکینٹومیکیئیشانوڈنا 14 روبطکےحصہ کے 

 یکےنھاڑبوکیئرسا تک میتعلیاعل کےکر مقائ مسسٹ جنٹی کالومیک یانرکارسیئیاونیشڈنا ہے۔ ڈگری یکجکال وکوںوگل

 فدہطلب اہجکا نےرکمئاس قٹانیوومیکیدمکاا ئےن 350 ںمی وںسال چنپاےنوںانہ،ںمی 2012 ہے۔یرہکرشوشک

 ہیں۔ ےتکر یئمانہریک وغفر کے AK یا AKs ئےن ان وہ ہے یاک ورہدکا فے تاناس نےوںہی جننیشائوڈنا14 ہے۔ یاک سیٹ

 ی۔گ رہے راربرق حی طرروپ یہ کہ ےہدامیجھےمیکسج ہے ںمی ےرباےک نےبن شتہر یکا یہ

 ں۔وکھدینیرتدیدجھچکبلےامقےک ملک نےاپںمیہکےہیہ وقعت میری ں۔وا ہیآربایہلپدہحمتےئستہایارںمی

 یپناںمی کہ ہےںنہییہرنظاڑبیبھباسپاےرماہ-یکلو سادفصر-ہےینئسٹانیوومیکیدمکااریماہہکنوکی

 یانیشوڈنا سےا ہے وقعماڑبکیکھنا ادی وکجی کالنٹومیک یہاں یےلےمیر یےلس؟ اگا ںوکر یاکھتاس کے جنٹی کالومیک

 ۔ہے تاکجاس اکی والگ پرسٹانیوومیکیدمکااےرماہںمی

 ،مسسٹ ںمی ں۔وہ تاککرس وںافز ںمی لکشیکیٹر ڈمنسٹریاوکتہلیی اپنایےل کے AKA نےاپںمی ہکہے دامیجھےم

 ں۔وہ تاہچا ناناجںمی ےربا کےچیز ہر روب اصانرویٹر ا ڈمنسٹریا کے ہاںیروا ظامنروی اکلٹفی چرکلی ،طلباء

 ،ںمی ومرسالک نے یٹر زویئانیشوڈنے، الی کے نےکھسی ںمی ےرباےکلمعزین طر بہتر ںمی مسسٹ جکالینٹومیکسیاوی

 لیا۔ حصہ ںمیشزوآملعاف،اہمرہ کےنمیمنتظ روانمیمعل

 عہیرذکےسٹون اٹ وسٹپآپ،ہےںنہی ریوضریبھیوجالٹکنیےلےکآپ،وہٹرومپیککہ ہےںنہییرورضیےلکے آپ

 ۔ںہی تےککرس یہ

 ےربا کے ےنکر دمتخیک ر طلباءوذمع ےنںونہ۔ ارہے لمعفومصر ںمی حثبھتاس کے ءباطل رون اارڈلی یمتعلی وہ
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 رواے، طلباءھنڑب گےآیفانترح ساطسکروار، ادرککایرکاحالص،متقیوردی قکعاقومیمتعلی نئال آن کھا۔میں سی

 ۔ہے یگئ یکوسیعتیکساروا ہے واہمیرتعیےل کے نےرک دمتخ بہتر یکینٹومیک

 کے لثام۔ہے تاکر یتماحیڑبیکالج طلباءکینٹویمکہکےہیہ بات یاچھسے سب یکجکال ینٹومیکنکی امر پر ںیہا

 ےرماہںمی یایشنوڈنا ہیں جسے ںی چیز ڑیب وہہی- ونعاتکامعل البط،یسائریکھل ،مسسٹ قے متعلسیئیاوگ،پرروط

 ۔ںہیتےکوسہوالگ ںمی سٹانیوومیکیدمکاا

 تاکوسہ یےلس۔ ائےہای چنوہیس جیساحوریک AK ہیں۔ تےہچا ناآںیہا وج تاجا یاکںینہجرخا وک یسے طلباءا،یہاں اذلہ

 گے۔ ںئیجا ںمی مٹسس کے انمہںمی لمستقب ہے

 یمتعلی ںمی روا ہے تروضر یک نےکھیہ سی وروخ نرم روا،لمحتیاعل،یک حرتیکجاس کال ےاسہکہیزچی ماہ روا ایک روا

 یکسپاسآ نےاپجلکاہی کہتا وںا ہتال پرہگج یکاتھ اسکیو اک یگردروافٹااس کے میہنتظاارواھتو ساکیکلٹفی،ملہع

 و۔ہردگادم دہیاز یےل کے ینٹومیک

 سی انٹومیکیسبھ ہیں۔ یترکانحیر جھےمںی چیز ہی،ہے سے یٹنومیکقتعل کا جکال ینٹومیکہکنوپر چ روط دییابن

 ۔ہے چیز نی بہتر یکمسسٹ یبھیسکیہںمیلیاخےمیر۔ہے ریدا ذمہ یکایےلکےجنٹی کالومیک

 ںہییئنامال کے یفتاناسپرروط اضابطہب ابہی،سے ںیہا

 ےس جگہ کیی ائوکرہہکےہروتصزتاممیہسپا کےس۔ اہےجکالکا یتروجمہ ایک یہ،جا کالکآپ،جزنٹی کالومیک

 ۔ہے یوتہ جیت یکیسکرہروے اہ تاکجاس جگہ نیربہت کیاروے اہ تاککرس شروعات

 یہرشک 1.10

 اگلے ی۔مل ددموک آپںمی نےمجھس سے ھنگڈتربہوک ادتقییکجنٹی کالومیکسے لویڈس مااہک ہے دامی ںمیہ

 ۔گےںنیجاںمیےربا کےلائمسقسے متعل روام کے کے طلباء جکال ینٹومیکآپ،ںمیلویڈما

1.11 USDOS - CCAP 

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

 ےہمنتظار ایز کے یورسٹنیوی

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