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CCAPیاریتیک وتقیادافر-6 یولماڈ 

 یدآمد شخو 1.1

 ینٹومیکلویڈی ماتبیرت نہراوپیشہ ےس نبجا یک منٹولپیڈسروف ورکجنٹی کالومیک کے ٹیٹاسفآ منٹٹرپاڈسیاوی
 ید۔دآمشوخںمی)Community College Governance( سننروگجکال

 صدمقا 1.2

 گے ںکھیمیں سی ےربا کے لیذ آپ ،ںمی لویڈامسا

 فی تعر یکمیتعل یک وتی قداافر

 ںمیقسیکوںامپروگر ےکمیتعل یک وتی قداافر

 ںہی تےرکےکیسنعیت کا تیا رورضیک وتی قداافرجزنٹی کالومیک

 ےہیتجا یکیئماپی ردر قوا،نگڈفن یک ان ،ںہیےتجا یےکریات پروگرام ہیحکس طر

 متقیوردی قک رییاتیک وتی قداافر ںمی ینٹومیکروا

 

 

 

 

 

 ۔ںہی تےرکوعشر ئےچلی

 ہے؟ یاک یمتعل یقوت ک یادرفا 1.3

رکاردںمی ڈیمن ذیرپیترق روادہووجموکم طلباءتعلی یک وتی قداافر سوموم سے نام کے متعلی "نہراو پیشہ"ای"یحرفت" کثرا

 ہممکن ںمی ساروا ہے نارکریات یےل کے الزمتموک مقصد طلباء اکمتعلی یکوتی قدرااف ہے۔ یہتانا چرکمہافر ںیتیہلا

 ہے۔یوتہاہگنپرےنکرمہافرتبیتر وہسے دیجلروز میں اادناؤثرم تکدح

 یاچھ کیا اک وںآجر وقعمت دنرمنہ پر دیابن ررکمرواںتیرورضیک طلباء کر ھاڑبوکگیری متزالم بیترتیک وتی قداافر اذلہ

 یہجکال ینٹومیک،ںمیےنکر یساا ہے۔ یترک ریوپںتیروضر یکعتر/صنباورکا کےرکیامہعہومجم فتہیا بیتترحطر

 ہیں۔ یتوہ ریوپںتیروضر یاجمسروایترق یعاشمہکںہیےترکددمںمی نےنابییقین

 دنرمنہیک یکہ رامذیرپ رتقاءجز اکال ینٹومیک کہہے یاکمتسلی ہیےنوںومتکح وںنودیاستیرروایاقوف ،سے یئاہدیک 1970

 اطرخیک نےید وغفر لئاوسراکرد یےل کے نےرکماہرف بیترتہی نے ساروہیں ا تےکھررداکر دیکلی یکاںمی وتی قداافر

 ے۔ہیکتصخم نگڈفنیوصخص

 ہیں۔ لاخدںمی ماروگپر یمتعلی کے وتی قداراف ی طلباءئاتہکے ایکجلکاینٹومیکیکاڈیروفل ،لحاالیف
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 یںقسم یراموں کروگپ یمیتعل یقوت ک یادرفا 1.4

 روا امزپروگر ڈگری سئناسفآ یٹایوسیس: اںہی ںکلیشودیکماروگپر کےمتعلی یک وتی قداافر کے جنٹی کالومیک

 ۔امزروگپر فکیٹٹیسر

 ۔ہے یتوہ رتوضر یکمتعلی الہس2 پر روطصخا یےلےک امزوگرپر ڈگری سئناسفآٹیایوسیسا

 ںمی وںثالمیکسیا اڈمی لجیٹیڈ،یوجنالکیٹینئرنگجنوجی، انالکٹی یعاتالاط،بےکے شع حتص متعلقہ ،نرسنگ

 ۔ںہیلشام

 ہیں۔ تےکس جا یےکلمکمںمی مک سے سا یالسا 1 پر روطیمثیلتماروگپر فکیٹٹیسر

 لشام ںمی وںلثامیکسی اوجنالکٹیوٹوومٹآ،سٹین پرانیشی الیکٹر،نٹیکنیشی ٹرومپیک،زڈیٹر کے اتمیرتع،نگڈیلو

 ۔ںہی

 

 

 

 [وگاوہسی- کلپ ویڈی و]

 کالتاہسپ یکا یےل کے نےکھیدیہ نےںمیروای۔ھتچسپدلیقعاوسےلیاخےمیر وجیتھ چیز یسیک ایاڈنؤاساالٹر

 یاگلپتہ چ قتویاس جھےمرپ نےرکلمکمےاسرواوںہتاہانا چکرلحاص ںمیوج ہےیسیچیز ا یئوکیہیاآکہیالزہئجا

 آیا۔دی پسنقعاو جھےم یہ،ہے وبخیقعاو،ہے ییہ ہاں ،ہے ییہہو کہ

 ۔ہے چسپدل یکاف اکھنیدےئوہتےکڑھدوکلدلمکمپرروطےروپردنے اکمسج غیرب کے اتراثدہ نصانقیکس

 سےںمیدارافکےاندنخایاھتاسےرماہکہ ہےتاوہ علوممںنہیہییبھیکبھوکآپروے، اہلدسپاکےیسبھمہ

 ۔ہے الوا نےآشپیہمسئل یاکھتاس کے یکس

 رتورضیکنےآ پہلے سےبس میشہہوکوںیض مر کے انکہ ہےہی وہوںا ہتابتوکلباءطںمیوجچیز ڑیبسے سبدیشا

 ہے دامی ریوپ نظر عقط سے ساںہی تےکرلحاص بیترتیکمقس سج سے سئٹنکل ساکلیایسے ھجمہوروا ہے۔ یتوہ

 ۔گےںیرکیوہںہی تےکسرکمکانیربہتوج میشہے ہلی کے وںیضرمنےاپہوکہ

 ساسپیشلسٹےروسد لکہب،ںنہیےس یئکڈراکفرص کہ وج،ہے ونعامیوئی کافکہر کہ ہے تاوہسوحسم یسامجھے ا

 تقیقحوک چیز ساروا ہے تاوہہاںواخ کا یدگکررکا یاچھ سے پآیقعاویئوکرہہکہے وتاہسوحسمایس۔ مجھے اںہی یبھ

 ہیں۔ تےہچا نارک وہںہی تےکسکرھچکوج وہ یےل کے نےھالڈںمی

 ںنہییبھ آسان ردقسا ای۔ہےلوکاسیہ شبہ الب،ہےلکشمیہ،ہے دستبرزماپروگر ،ںہیذہتااسدستبرزسپاےرماہ

 ہیں۔ ےتکرریاتحی طراچھیو کافکآپ وہ مگر ،ہےیتوہرکارد حنتم ختسیےلکےںوچیز یاچھنکلی،تھا

 ےہ بہتر سے وںولکاس چھ دیگرکپر جگہ یاس tri-c سے لیاخےمیر روا وںہریات لےپہ سے نےجا ہوہک ہے یرورض یہ

 ں۔وتیار ہسے حی طرروپ پر نےرکہئنعام وراپیھبہلےپ سے نےجا ںمی وںتالہسپطلباء کہ ںہی تےابنییقین یہ مہہکنوکی

 ےد مبرن ونفنااپےن وںنہں، اہی اوقات ےک نےکھل کے دفتر سپا کے ان،ںہی اوقاتنےھلک کے س لیبپا کےممعل ریماہ

 ےرھیر ساڈیےلکے نےرکہبطرا سےممعلیپناوہتروضریکنےپاباوجکالاوسیسکوکآپیبھذا جبلہ،ےہیاد

 ہیں۔ دووجم یقے طر

 جکال ینٹومیک وگاوہع سیاقوںمیوہیواکہ جیسا ںہیتےکرشوشکیک نےاھڑبیہآگیکوںعبش تیابدس کے الزمتمجزکال

 ہے۔ ہارر آنظ ںمی ویڈیولیذجرد کے
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 ،وںہشوپرج یافکںمی ےرباےکسا ہے پیشہ یقحقی وجںمی آپ نےاپہی لکہب،ںمی ےربا کے سیردتفرص نہںمی

 ناہر وںہ تاکس رہ ںمی بےس شعا تک میں جب ں۔وا ہترکزامگر ویڈرکاوکیا ہے تاکسوے ہسھجمیھب قتوسجیھب اب

 وک چیز سا میں اذہلوںا ہترکمکاھتاےسکیسرگرم یبھباںمیہکےہیہ باتماہ کہ ہے تاگل یساا جھےمرووں، اہتاہچا

 ں۔وا ہکرسکتکااشتر کا یسزکروا وںہتاکالس ںمی ومرسالک

 ۔ہے یھبدمفی یکاف یہ باآلخر نکیل ہے وتجچیلن یکا یہ

 ۔ں گاوکر شرسفا پرروطییقین ںمی یکسج ہے یسیچیز ا ہیوتںہیرہےتےوچسںمی ےرباکے چیز سپ اآ اگر

 ں۔وا ہہر کر شوشکیک نےرکددمیکوںوگلروا نےہردووجمںمی یاندیقیقحرونے ارکیئھاڑپ سے حنتمںمی

 رییاتیام کرروگپ قوت کے یادرفا 1.5

 لمدعر سے یزیت کے کر ریات پروگرام سے ےدارا کے بیترتوکنناکرکا یےل کے وںعبش یرذپ تقاءراروا ئےنجزنٹی کالویکم

 ددتعم کے اڈیروفل ہے۔ لثامکیایکسی اریاتیک ڈگری یٹایوسیسی اوجنالکیٹینئرنگجناںمی اڈیروفل ۔ںہیےتکر

 تادکیتاینئ یکایکئںمیسجیاکریاتکہخاکیا اکڈگری ےنمیورشکنسکیا کےیکلٹفیجکال ںمی وںجنٹی کالومیک

 ںمی وںندامی ان ڈگری ینئ ہیہے۔ لشام یوجنالکیٹنومیشٹآروا ئپنگاٹوٹوپر رتارف یزت،نگچرکوفیجیٹل مینیڈ جیسے

 ڈگری الہس2 گےآسے ٹفکیٹیرسوک ینشیئلزڈی کر نےاپوک جو طلباء ،ہے تاکر دحمت ںیم چےنھاڈ"مانیھڑو "سیکزتکارا

 ہے۔ اتنابنکمموک نےھاڑب تک

 لسائو یےکے ل ینےد یلز تشکگرامروپ قوت کے یادرفا 1.6

 نےرک یکرٹوکطحطانا ایشئزاافیک کریونیتدملیوطںمیزسیکٹر صوخصمینیٹوپارچاکنامکیف اآ منٹٹرپاڈاڈیروفل

 ماپی استیر یےلےکنےرکنعیتاک وںترورضیک وتی قداافردہووجم وہ ہے۔اتکرلماتعاساکےوسر ےک آجر یےل کے

۔ںہیےترک"جوکھ"یھبیک ناتالعالیہحا کے کریون

 نےرکشالت کریونوج-ےہ تاجا ایراک تیابدس وکاڈیروفل سروس یئر رکی رواوک وںرادا کے مسسٹ جکال ڈایروفل ،وکماوع ٹایڈ یہ

 ےکاڈیروفلسروس یئر کیر ہے۔ نرشپٹرپا وٹئیراپکپبل کیدہ اکرریات یےل کے ےنکر ددمیکوںیرشہ کے اڈیروفلںمی

 ییقین ہی کےرک کام نہابش نہاش کےوںجکال ینٹومیکیہروا،ںہیںمیاییراسوسر یکاہر کےجٹی کالنومیکترادفیئقاالع

 ۔ںہی ہنگآمہھتے ساکوںترورضیکعتصن روارابورکا یمقام پروگرام کے وتقیداافر کہ ہے تارکددمںمی ےنناب

 اتیح ردو راموں کاروگکے پ ریایت یقوت ک یادرفا 1.7

 یکوتی قدرااف روا وماتمعل یکقنس ومظنگیر استیرج، کالںمی رییاتیک وںامگروپر ئےنےکمیتعل یک وتی قداافر

 ۔ئےاج یاکنعیت کا دووجیانکام روت ارورضیک پروگرام ہکتاںیہ تےرکلماتعاسایٹڈ کا الزمتم

 کے عتصن یزنلمعحہئالیبانصدہکرریاتکے بےکے شع لغانبامتعلی روایئر کیرںمی وںوششکیکرییاتیکامپروگر

 ۔ہے تاجا یاکلماتعاسیھبوک ئےرایکزٹنررپا

 ےتکر رصاحنپر ا ےرومش کے ڈروبیترومشا کے عتصن ہویےل کےسج،ںہی تےرکرومنظ وکوںامروگپر ئےنڈروبجکال یمقام
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 ہیں۔

 یکمنٹپلیس جاب کہتا،ہےاتجا یالزہئجا سےیدگاعاقبکاٹایڈکے الزمتم،حی طرکوںامپروگر یسبھ کے وتی قداافر

 ۔ئےجااکینعیتکا مکاناےکیمائکروں اوشرح یقیقح

 وکوںعبشئےنکے رتوضرلئاوسےکیروآلمعیکانروا ئے گاجاایدرکدبنںنہیپر اےنوہںنہیدووجلبقادیزمامپروگر

 گے۔ ںائیج یےدکر یضوتف سے ےسر ئےن

 ڈنگفن راو یںالگت یام کرروگپ 1.8

 یتناپر وںگہجیک ر لیبوت االخصیصی آت ہے۔ تاکسوہ ہنگامناکھرراربرقروا انرواکفرعامت امروگپر ئےن کے وتی قداافر

 وک یضوتفیکلئوسا ،قتویاسنعی ۔ہے یجات رکزوجات دہیازںکہی سے امنگپروگر سرٹآلرلبییتواروج ہے یتآ الگت

 ہے۔ تامل زاوج سے ترورضیکینٹومیک

 ہےلشام ںمیذآخم کے نگڈفنیکامپروگر

 ون یضوتفیہںمی جٹبلمعبہورکےجکال دہووجم

 سنٹراگیک حنتممہکحمیکیرام،المث،نگڈفنپا رٹٹااسدہکرمہارفعہیرذ کےذاخم کےٹناگر

 روا

 تامانتظے اکیمباہدادامھتکے سا زٹنررپا کےعتصن

 ہے۔ رہار آنظ ںمی ویڈیو کےلیذجرد کہ ساے، جیہھتاس کے وںامپروگر نرسنگ لثام دستبرز ی ایککسا

 [یسیسایلنسی و- کلپ ویڈیو]

 !یایلنس و[ئےوے ہت]گا

 وت ہے۔ تاکسےد اتوممعل دی مزںمیےرباےکسو اکپآوجوںہہاررکتبا سےیکسںمی،ںمیلاصروہاں، ا یجٹر:روپر

 ہے یاکمنا کا آپ جناب

 سیڈرک رک:ڈسی

 ہے؟ اکیجرمی کا آپ روا رک۔ڈ: سیٹرروپر

 ۔نرسنگرک:ڈسی

 ؟ہےیرہوہ کارگر ححیصیےلکے آپچیز ییہیاکوت ہے۔ کٹھی،ہے ٹھیک ۔نرسنگ ٹر:روپر

 ۔ہے وقعمیہ کافی ہے۔ یرہوہ کارگر یہ،ہاں یج رک:ڈسی

 یاستیرںمی حانتام گئسنسنال یکمل نےسیٹ وجیرگ نرسنگ یایلنس و کہ ہے درست بات یہ یاک،ہے ٹھیک با ٹر:روپر

 کیا۔ روکاس دہیاز بتنس بہیک سطوا وںنودیکمل روا

 ۔ہاںرک:ڈسی

 ؟ںہی رٹمااسدہیازگولپآکہ ہےہیفرص وجہ سایاک ہے؟ یاکوجہ یکسب ااٹر:روپر
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 ۔ہاںرک:ڈسی

 ےنرکشئماپی یکونخیکحر طرہرولینے ا ترادرجہ حر وک م طلباءہ،ںمی ٹس لیبرآ نگنرس سا)DS:( نگڈؤلپااس یبڈ

 پھر روا ہیں۔ رہے کر ھچکیسبھ کت نےاکھس یقہ طر کا ےنکر وعشر لپوپیلیئر IVson ںنہیاکر لے سے نےاکھسہیق کا طر

 یھبحاترجیتیک وںیض مر ھتاس کے کاتحرم کے یض رمینانسا نےاپ،یقہ کا طرےنکر لبھا ھکدی یک وںیض رمںنہیامہ

 ۔ںہی تےسکھا

 ؟ںہیںی چیز یہیسبںمیشپیودگرےرماہیاکٹر:روپر

:DSینانسک ایس اپاےرماہنکلی،ںہی تےرکفصر ںتیہلیی ادیابنفصر وہ پرسج،ہے تااج کہا دیت پسنیاحںنہیا 

 نقصان ںانہی،شبہ الب یہ۔ہے تارکچیز رہکر لے سے نےکچھین ،نےرک بات ،نےنسکھا یض مر روا،ہے یھب حرکمکا یض مر

ردکس ق کاتحرم آپےرا"،ںہی وںی میشہہ وہ یں۔ہ تےکسکر وہوجےہتاکسرککام یسای ابھیئوک الوہع کےنےچاپہن

 "۔ہے دیےداودیبھا نےںمیروا ہے ٹھیک چہبروں، اہی تےناج آپ،یاکںنہی الکہ سےا نےںمی قتوسا،ںہیچسپدل

 یقہ ا طرک نےبنسنر یکاروا نےھڑب گےآ کے انیہیکہںیدابترپھرباکیر اوہیں ا شوپرجںمیےرباسایقعاوہواذلہ

 ۔ہے یئواررکا یکنےنجا

 آپ سےڈلن ال۔پتہ چ ںمیدبع جھےمکہ جیسا ںہیتےرکمکایعمل ےرہت ساب وہںمی پروگرام گرسننپر یہاں یبھاٹر:روپر

 ؟ںہیسے عرصہ نےکت ںمی ماروگپر نرسنگ

 ۔ںہی لےاو نےلی یشر رپڈبل کا آپ جہم آ کہ وںہیجھتمسںمی روا ہے مسٹرال سیہپارمی یہڈسے:لن

 یبالگیہںمی یں۔دنےرکمکا یہ جھےمسب،جھےمسبں؟وہوںکییڈم ٹیسٹ کییشہ امہیےلکے تےکساںمی ٹر:روپر

 ہی ہاںےرا ہیں۔ ںہین تےنچاپہوکیالبگروایجنرناسگ اولےرت سابہ ہے۔ گنررامییالبگں؟وہتاکس لےحس طرکالاو

 ۔ہےسجستدہیازتبہںمیسے، اہ ختساساوڑتھ

 ؟الم یاکوک آپ کٹر:نسٹرا

 ملے۔ 138 پر واسے وس جھےم ڈسے:لن

 ؟ہے ارب یہ یاک ٹر:روپر

 ۔یےہچا ناوہمکاوڑتھ سے سا یہ ت۔ہباوڑتھڈسے:لن

 ؟یالوںکییشر پرڈبلرامی نےںونہ؟ ایالںنہیوںکیریشپرڈبلکا آپ نے وںنہاٹر:روپر

 یچر آؤٹ نشجوکییا یونٹیکم1.9

 ددتعمہواذلہ ہیں۔ تےوہ یطحموک ٹیزنؤکاددتعم کثراوجںہی تےید نجاما دمتخیک"یٹنومیک"یروپ یکجز انٹی کالومیک

 ان کے نےماپی وسیع رواںہی تےرکمع فراہاقوم کے نےماپیعوسی یےلےکجو طلباء ںہی تےرک ریوپیھبںتیروضر یکوںعتصن

 بیترتیالو نےجا یکمیعہ فراہ رذ کے وںجکال وجںہی ےتکر یائافز وصلہحیک ونعات کے وںجکال سے بنجا یکنیدمستفی

 ۔ںہی تےاٹھدہ ائسے فا

BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS 
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تیمق ر وقد یک یمتعل یقوت ک یادرفا 1.10 

 ۔ہے یترک دیبن سکعیکمتقی وردی قکمتعلی یک وتی قداافر ںمی جنٹی کالومیکویڈیولیذجرد

- کلپ ویڈی و] TIME Money] 

 رچا ہکںہیںمی روتص ساںیڑجیکروتص کے جی کالنٹومیکیبھ ئےوہ تےوہںنہیجالک،یےل کے وںیکی رامےرت سابہ

 رو۔ ایےہچا نارکریاتوکوںوگلںمیہ یےل کے سج ہے چیز یموہ حت یگری ہڈ چلربیکہ ہے۔ ہبجرتیمبہ حترجتاکلسا

 دبع ےک ریازبا دکسا نے مہہکہے یہ باتچسپدل یں۔ہمہایکافںمی عیشتم ریمایاں ہ ڈگر چلربی کہ ہے ہیوتحقیقت

 رچا یےل کے نج ہے کا وںیرکون ان حصہ بڑا یکسے ا انںہییوئہقخلیت یاں رکونیاچھ یبھوج کہ ہے نااجیہیسبسے

 نملی چنپا ھےاڑسںمی عیشتمیکی امر،سے دعب کے ختتاماےکیرازبا دکسا اذلہ ۔ہے یتوورت ہرضیکڈگری الہس

نی ہرجنہیں ما ںیہ وہ وتںیا کروننملی 2.9  بھگلگ،سے ںمی وںیکروننملی چنپا ھےاڑس ان ہیں۔ یئوہقخلیتںیا کرون

 لگںمیلک ساایہکوج گےںیرکداادہیاز سے رتاج سطوہ اویےل کےسج گےںیکہ"یکرونیاچھ"کیااشیاتمع

 کے ریبازا دکسا یں۔ہیتوہلحاص اعاتمریکرمنٹئٹایرروا حتص اشتدگہنپرروطامعںنہیا ہے۔ الرڈراہزسچاپگبھ

ہے۔ رتورضیک ڈگری چلربی یےلےکنملی 2.8 سے ںمی وںیرکونیاچھ نملی  ان دہشقخلیتںمی عیشتم سے دبع 2.9

 ںیاکرونوج ہے۔ رتوضر یکمک سے ڈگری چلربییےلےکسج ہےیبھییسادادتعیھتڑب یکایکوںیرکون،قتویاسنعی

 ،ہےومنںمی وںعتصننایےلکےنجںہیںمی حتص اشتدگہن،وںعتصنرگید وہ،ںمیرسیکٹ سوسرروانگچرکوفیمین

 لحاص حیتالصہوجکال ینٹومیکروا۔ہےںنہی حیتالص یےل کےنےکھرماثلتم سے ومنسس اپاےرماہنکلی

 یےل کے لمستقب ایسے وک وںوگلنارکرکفوروغںمی ےربا کے وںجنٹی کالومیکاذلہ یں۔ہںگہیج دستبرز یےل کےےنکر

 ۔ہے رکاردںمی ےاشرمع رپروطیوعمجمںمیہوجےہ تارکادارداکرماہ یکاف ںمی نےرکریات

یہرشک 1.11

 ںمی نےمجھس سے ھنگڈ بہتروکمتعلی روا رییاتیک وتی قدارافیکجنٹی کالومیک سے لویڈس مااہکہے دامیںمیہ

 گے۔ ںنیجاںمیےربا کےلئامسقسے متعل روامکےءباطل کےجکال ینٹومیکآپ،ںمیلویڈاگلے ما ی۔ملددموکآپ

 سٹڈی کر

: نقشہ اکوںراداےکمسسٹ جا کالڈیروفل  

http://floridacollegesystem.com/Uploads/files/Career%20Pathways/FCS%20Career 

%20Paths%20v6.pdf 

: زووگلےکمسسٹ جا کالڈیروفل  

https://www.floridacollegesystem.com/home/downloadable_logos.aspx 

FreeVectorMaps.com USA  عہیرذب کہخا -  یکہ مرا دہحمت ئےایاستہ ر:نقشہ کا

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

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

: ٹیٹرروپکا جای ومیرپی م۔ییلین اڈمی  

https://twitter.com/educationfl/status/707604295911411713 

BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS 
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: http://news.sfcollege.edu/ یٹ ٹرروپ کا کسن سیسرکٹر جیاڈ  

: http://schererconstruction.com/project/santa-fe-college- المتعیکجکال فے تانسا  

ال۔متعاسنہنصفام entrance-sign-nw-91st-st-39th-ave/. 

1.12 USDOS - CCAP 

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

 ےہمنتظار ایز کے یورسٹنیوی

 ،ئےل کےوماتمعل دیمز http://lsi.fsu.edu/ccap https://eca.state.govیاںئیجا پر

BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS 
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