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CCAPینٹ باڈوڈاسٹ-7 یولماڈ 

 یدآمد شخو 1.1

 ینٹومیکلویڈمایبیترتہنورا پیشہ ےس نبجایکماروگپر یٹر ڈمنسٹریالج اکینٹومیک کے ٹیٹاسفآ منٹٹرپاڈسیاوی
Community College Student( ڈیبا نٹڈواسٹجکال Body(۔دیدآم شوخںیم 

 صدمقا 1.2

 گے ںکھیمیں سی ےربا کے لیذ آپ ،ںمی لویڈس ماا

 جئتانرواروتص کا یسائریکھل

 ی طلباءیتوارغیر رواییتروا

 مقسیترووع اتن کا طلباء

 جزچلین روت ایاروضر ،حاترجیتیکءباطل کےمقس وںنود

 ںہی تےرککامحس طرکجزکال یٹنومیک یےل کےنےنابییقین وکیبیاکام یک ر طلباءوا

 

 

 

 

 

 ۔ںہی تےرکوعشر ےچلیئ

 یرسائ یتک کھل جوںالک یونٹیکم1.3

 ،معل البطیبھیوئک ہیں۔ دہشمیتسل یےل کےےنکرمہافریئارسیلکھکتمتعلی یاعل جکال ینٹومیکںمیہکی امرےروپ

 سیا اوماڈپل لوکسایہائ ےنںونہا بشرطیکہ ،ہے تاکساپ اخلہدںمی جکال ینٹومیک نظر طعق سے منظر سپ یا بےجرت،مرع

 ۔ہے ںنہی حانامت اخلہدروایوئک۔وہیال کرلحاص یومسا کے

 یں۔ رکوٹندکیتا یکرر بابا پر یئرسا یلکھ،ںمی فرعاتویڈیولیذجردےکمسسٹ جا کالڈیروفل

 [مالج سسٹڈا کفلوری- لپڈیو کوی]

 یکریامع یاعل وک وںداشنب تمام کے اڈیروفل ںمی استیرمعظی ریماہ-نمشکینظام، ا کیا،طلباء 800,000 ،جکال28

 نا۔رکمہافر یئارس کت وںامروگرپ یئر کیر روم اتعلی

 ڈایروفل ںی کر سفر پر تےاسرسجپآ چاہے ہے۔ باب یکا کا عاقوم یےل کےمیں طلباء ڈایروفل ےروپمسسٹ جا کالڈیروفل

 ۔ہے تیابدس یےل کے الے طلباءو نےآںمی ےئردا کے لمی 50 جکال
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 یےل کے یکس ہرںمی استیریک ڈایروفل ہو سے یقے س طرا ونکہکیےہ نہامنصف یہ ناات روحصہ ا اکنئزایڈلمکم یکا یہ

 ہے۔ تاھکر الکھ وکیسائر تکمتعلی یاعل

 یلاعوجںہیتےدیمجانا دمتخیکدفرساہرجہ کالیعرذ کےورسزکنئالنآروالوڈشی ےکسالک،وںامپروگر یرذپ چکل

 لےاونےآساپوسےیٹویڈلعاف،وںہئےواب ہیدسے سن لوکاسیہائںمییہلحا آپ ہےچا ہیں۔ تےہچا نارکلحاص میتعل

 لواحم یساک اای جزکال ،وںہےہتچا نارکہاسترآ رہباودوک وںہلیتی اپنایےلےک اہر ریوسدیک یئر کیر یا وںہیوجفقبسا

 ہے۔تارک قدمم خیر کاطلباء ںمی سمپکی وجںہی تےرکقخلیت

 نےاپ آپ کہ تاڑپںینہقفریئوکسےسا ہے۔ کامعل البطہریقعاویہوت ہے کامعل لبطا ہر یہہکوںا ہکہت یہںمی جب

 یبیاکام ںمیجالکاڈیروفلپآروا ہے تاکسلم ابوجاکلاوسرہوکپآ،ںہیےہتچا ناکر یاکھتاس کے یئر کیر یالمستقب

 ۔ںہی تےکساٹھم ادر قہرکارد اسطےوےکنےرکریااختیےل کے

 BS یا BA الہسرچا وہہکتا ہےیرہکرلحاص AAA دادتعدئزا ےس نصف یک طلباء لےاوےنوہلاخدںمی جا کالڈیروفل

 یک وتی قداافر لباءطےدوسر سکیں۔ وہلمنتق وٹاکر البںمی یورسٹنیوییاستیر پر نےوہ یابدلیے سن ےک نےرکلمکم

 یےل کے نےوہلاخدںمی ڈیمن ھتاس کے اہوختن طوسایک نہالر ساالڈوسونراہز 47 وجںہی ںہااوخےک ڈگری چلربی

 رہئدا کا نجںہی ےتجا یےدںمی وںامپروگر ددتعم ورسزک فکیٹٹیرسروا ڈگری ہیں۔ یہررکشپی ںیتیہلی اکیٹ وجی گر

 قسے متعل وعوق ئےاج کے مر جروا،قنس ومنظ کا احتر سیوا سفر ،امنگپروگر ٹرومپیک،یوجنالکیٹگنٹنؤکاا،سکڈامیپیر

 ےنالییں چمشن ریبھا،نگڈیلوڈئیالاپجیسے وںعبشوبطلمیتہائنم ااپروگر شپسٹنراپرو۔ اہے وسیع تکیوجنالکٹی

 ہیں۔ تےجا یےکشپی ںمی مرمت بکے سب رکٹیکوٹوومٹآروا

 روانالیںالسیکھچکرواناآںمیجکال یمقام اموع اگر ہیں۔تیابدسںی چیز ریپر سا جہاں ہےجینریالو"یتافال"یہ

 ںہی ہاںواخ کے یئرسا تکیمنتقل ںمی یورسٹنیویدستبرزکیاںمی ظامنےرماہوجماوع وہ روہیں ااہنا چر پر روطیمقام

 ے۔ئجالمیبھ ستہار وہںمیہ جب

 ےرداا 17 ہے۔ اتکر یہبرریککملھتکے ساوںشرح یکیگافتیددہ سنیا ز سے استیر ہر یبا دیگر رتق مسسٹ جا کالڈیروفل

 ڈورلڈینازونی سیو ایجکال ہیربا راب۔ںہی جردمن روبطکے وںالوےنرکشپی ڈگری یٹی اوسسیا 100 فہرست سر ںمی بھر ملک

 یسٹبینتھلمناشنگٹوزنیتفہرس یکسسیلنکیاجکال یٹنومیکرٹ فاوٹیینسٹپین اآس،وںجکال نیربہت کے رٹوپر

 ۔ںہی تےرکلحاص قامم میں سرفہرست جزنٹی کالومیک

 ہے۔ ناالممہبا سےاوک آپ سے سب

 یاس نعی ،ئےجا یکمہافر متعلی رودمق حسب روایکریامع یاعل وکی طلباءسبھ کہ ہے ہیفدہںمی مسسٹ جا کالڈیروفل

 وںہدہآما پرےنکرمکا دنیہےہلپ کےیکرونروافتہیا بیترت کنانرکاںمیسج ئےجا دیتنماضیکرباورکا یسےوقت ا

 ۔ہے نجنایعاشم یےل کے ستیاراڈیروفلمسسٹ جا کالڈیروفل

 ہیں۔ یلیقختروایاعخترا،رودمقحسب ،نیمکئڈا جزکال ےرماہ کے اڈیروفل

 ۔ہے یرہوہ یئتہام قلب یک وںجکال کے اڈیروفل

 ہے۔ نگیزا م حیرتسسٹ جا کالڈی روفل
ً 

 ۔ںہی اہر یکا تک یکرونسے ڈگری-جالکےکاڈیرولف،ارصتخم
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 جنتائ کے یائرسیکھل1.4

یہائ وجںہیتےوہ ہورپروطیمثیلت " طلباءییتروا" ہیں۔ ےتکر جاردنا کا ں طلباءونودیتیروا غیر رواییتوارجنٹی کالومیک

 غیر" ہیں۔ تےواکر جاردنالج میں اکںیم مسٹرسی لےاوںام خزوسمےاگل پرروط ریوفروہیں ا تےوہ یاب دسے سن لوکاس

یعمل عجام یا وںہ تےرکمکایقتولکہے نکمم،وہییملفیکنا ہے نکمم،ںہیتےوہمدیپر ق روط عام ءباطل "ییتروا

 ۔وہنہوماڈپللوکاسیئاہسپاےکناہےنکممیاوںہیوجفقباسلےاونےآساپوےہنکمم،وںہلحام کےہبجرت

 تمامعلو یاتیادر آبر اونمب اجراند 1.5

 وماتمعل یتایدباے آسقتعل ےکجین ریک مرعچبی کے ءباطل یقتوزجروی اقتولک کے مسسٹ جکال ڈایروفل لودجلیذجرد

 ہے۔ تاکر شپی

 کے معل البطےکجکال ینٹومیکوہپر روطیوعمجمنکلی ےہیتاتبںنہیلحاتروصیکمعل البطجین ریک مرعوت وںی

 ،کےمرعدہیازروامرعمک:ہےںنہیصخا سےحی طربھیکسںمینمضسااڈیرولف ہے۔ ییتد اشارہ کالئاوفپر ڈیبا

 ہے۔ اصیتخیک وںجکال ینٹومیکںمی ملکےروپہی،ہے زہآمی کیا اک ی طلباءیتوارغیر رواییتروا

 عنوکات اتیرروضیاء کطلب 1.6

 رواںمی متعلی یکیورسٹنیوی وہ ہکتا ہے یتوورت ہرضیک ورسزکیحرفت روایمتعلی یتیروا کے حی طرکئ وک ی طلباءیتروا

 یصافنیاضاف روا لبک کے پر طلباء روط کےصےح کے بےجرتیتیروا کےجہ کالوسکیں۔ وہلہا کے یمنتقل ںمی رکا ئےجا

 ۔ںہیتےکسوہاں ہواخیھبکے وںرگرمیس

 ںہی یسکت وبھی ہ اتیروضر صوخصمیکنانکلی ہے یتوورت ہرضیک ورسزکتےجل ےملت سے سو اک ی طلباءیترواغیر

 یوزش، آمیلز روٹوٹی ۔ہے تاوہیروضر ناکھرروغریزںنہیا یےل کےوںجکال یےلےکنےھاڑبوک مکاناےکیبیاکام یک ان روا

 دماتخ دیادماھچکیالو نےاجیکمہافر وکدیباآسایک ت طلباءنعاایک وپگر مرعمور ہت ادماخیترومشا ،یبزل

 ہیں۔

 وکجین ریک ونعات تیابدس یےل کے میں طلباء جلکا ینٹومیکڈینالکٹیکنیٹیٹاس یٹناسنس ےکوہیواویڈیولیذجرد

 ۔ہے یترکںیامان

 ]ٹپکرنسراٹ یوویڈ[

 سےبسں۔وہاہرکٹریئرڈااکدماتخدیادام کے طلباء تکوںسال 13 چھلےپںمیرواہے ونگیاریبامناامیر:نگویی اربا

 یکھنرررابرق حسط ڈی گر یمتعلی کیو اک الے طلباءومتعلی ہکںہی یہ ےدئے فاکدادامیک لیے طلباء ےک ن طلباءاوتپہلے

 مز فراہٹروٹیمہاذلہ،ہےیتونی ہاکھدیدگکررکایاچھ ںمینامیمض نےاپیےلےک نےہر کےرںمیلوکاسںنہیا ہے۔ یتوہ

 تےرک کام یبھ ھتسا کےءباطل ان مہ ہیں۔ تےوہشپی ردلئامس یمتعلی ںجنہی ںہی تےرکددمیک ن طلباءم اہ۔ںہی ےتکر

 ےرماں؛ ہہیےترکددمیکناںمی نےکر لحاص مرق یک لرشپاسکا مہ یں؛ہےترکاوہشپی ردلئامس یمال ںجنہی ںہی

 ےروپہو کہ وہ ہن اعتاستطیمال ردس قہے ا نکممسپا کے نجںہی تےیدوک لباءطنامہوجںہی یبھ سنٹراگسپا

 سکیں۔ رکارہگز لسا
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 ںمی اخلتدمیئادتبمیں اہسےساکہ ہےہیدہئفاکا امروگپر دماتخ دیادام کے لباءط سےرنظ نقطہ ےمیر ی:ولیڈارب

 وہ کہ ںہیتےکسےدرو میٹبیر کیانہیں اںمی نمضسارواںہی تےکس تابہیوکمعل لبطا یسکمہ ذالہ ہے یملت ددم

 رکددمںمی نےاھڑبںرحیشیکیگافتیدم سنہ،ںیکسرکددمںمی نےہرررابرق مہ کہاتںہی پر ںکہاںمی لعاتمطا نےاپ

 سکیں۔ رکلیدتبیاںدگنزیک اپنے طلباء مہرواںسکی

 یک نےہرطوبمر سے دارافناےکحی طرمیر وکلباءطوج ہے ماروگرپ یکت ادماخ دیادام کے : طلباءمزولی اکیشکٹراڈ

 وک وںہلتیایک ان روا نےابن تر مکحمست وک وںہلیتی ااجمسیکناوجںہی ےتکر کام ںیمےراداںیہا وج ہے تاید زتجاا

 ہے۔ تاکس سکھا یبھ یقہ کا طر نےابن ورک نیٹ ںنہیاروہے ا تاکسرکتنعاایک ان ںمی نےاھڑب

 ءاوالے طلب اتحیترج یسابقتم1.7

 رتوبصوجںہی تےوہارہ آبلامق سے یئانواترووقت ا وجںہی تےرکناسام اک التحا ایسے ےکیدگنز کثرا ی طلباءیترواغیر

 ںہیلشام ںمی ان ی۔ھتیسکت وہ قفو یےل کےوںوششکیمعل یگرد

 ںیہنیدالودوختاذبوج طلباء یسےا 

 ءباطل کے جکال کے لنسیہلپ

 روہیں ا ےتوہزئپر فا وںدعہ یقتولک کثرو اج ی طلباءاجککام

 ءباطل لےاوملٹری لعاف

 

 

 

 ؤباد ان عےیرذ کے ںویق ی طراعراختےکیماہفر یکسروک نیز دماتخیک ونعاتیاجمسروایمعل ،جکال ینٹومیکؤثرم

 ۔ںہی تےہچا انکر شالت یقے کے طر ےنالیمکںمی

 ءبالے طلوا یآمدن کم1.8

 متعلی یکجکال یٹنومیکراثینسل ثیرکیکبھ یکبھ ،یمئدا کالحاتروصیعاشمویاجمسینداپر لباءط کےجنٹی کالومیک

 کے نےھالڈںمی قتحقی وکےدوعکے یسائریکھل ،یہھتاس کے سا۔ہے تاوہجیلنک چیا یےل کے یسبھ لشام ںمی

 دہوع کا نےرکماہفر وقعم یےل کےنےھڑبےگآوکیکس ہر یئارس یلکھ ہے۔ ماہ یےل کے یسبھ نارکلحوکجچیلن سایےل

 ۔ہے نصرعیزمالکیاکایثالم ریوجمہ وج- ہے

 ءطلبا ریاکم ت1.9

 یکا کے لے طلباءاوےنوہلاخد،دوباوج کے صالحاتالیہحا ںمی متعلییک K-12 ںمی سلسلے کےیدگآما یےل کےجکال

 ہے۔ یمکیک رییاتیمعل دییابنیمزال یےل کےییابکام ںمیجکال،ںوہ ہنیا وںہییتوار وہ چاہے ،ںمی اسبتنےڑب

 روا ہے اتکر شیپ پروگرام رورسز اوکیعاتمطال یتیارقت دہکر ریات یےلےکنےرکیالفتیکیمکسایکیریاتجنٹی کالومیک

 فرصںمی نےکرلحاص ڈگری ہکتا ہےاتکرشوشکیکےنالپرحسطلوقبلبقا ایکوکہو طلباء نکمم دیجلیجتن

 ۔ئےجا یاکمکوکتوق لےاو نےوہ
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 کرنا یروپ یںرورتض یک1.10

 یوصخص یےل کے نےکر ریوپجینر یہیک رتوضر سے وںجکالوعتن کاوںتررضیک طلباء ںمی دیباآ ریوپیکجنٹی کالومیک

 ہے۔ یتاج لے متسیکییابکام یئرسا ہکےہیمتقاض یک نےنابییقین یہ سے حس طراروے انکر ںوششیک

 ےکیبیاکام یک دماتخنامہ،ںمی ویڈیو وسرید ۔ںہییترکمیق فراہدتص یکیبیاکام یک وںوششکنازویڈیولیذجرد

 ے۔گئ ساپوجنٹی کالومیکڈینکنیکل ایٹٹیٹاسیٹناسنس یےل کے قدیتصیکمعل البطںمی سلسلے

 [رڈبین رکٹاڈ- کلپ ویڈیو]

 نے وںنہاروا یےل رسزوکیاسلتمر دچن ےندالوےمیر رواںمی روا تھا۔ ٹؤآپارڈلوکسایہائںمی WWII ںمی ر:ڈبین ؤل کٹراڈ
 پارراہل قلیے ا کے وماڈپل ںمی روے، اورت ہرضیکنےلی رہغیو یہروا یہ جھےم کہ کہا روجا ابھی سپا کے لنسپپر جھےم

 ونکہکی تھاںنہیدماعتاپروپنے اا جھےمروایا۔دکردبنناجاںمیجس کالٹرآلج، لبرولی کالممع،ٹےوچھ نےںمی گا۔ ؤںجا
یاسلتمر وج نےںمی ۔تھے تےکس کھاسںنہی بےرح ئےنوک"طےوط ھےوڑب" آپںمی سا اتھ کلیہ یوزشآموج قتوسا

 کے یتسل یکنیدلاو نےاپںمی کہ یاابتےہلپ سے سے انںمی رو۔ اتھا لہاکا ےنپا اخلہدںمی پردیابنیکسا تھا یالسروک
 یھت وقعتریوپ جھےمروا تھا۔ یاکسویامںنہیا نےںمی قتوتےرکنئواجسورس کہ تھا تاگل جھےم نکہوکیتھا اہرکر یہیےل

 گا۔ ںؤجا آاہربرکوہمکانا دبع کے مسٹرکہ سی

 یاگ یادھکرںمی نشیزومپکںمی لے ساہلپ جھےمروا کیں۔ شپی تاہشاوخ نیکجھےم نے پروفیسر کیا کے ییز انگر روا

 روا"ں؟ناےہںنہیدماعتاپروپنے اایقعاووکم"ت،کہا رویا االبںمی دفتر نےاپ جھےمدبعکے چےپرےدوسر نے وںنہاروا تھا۔

 "ہے؟ یاکبطلمکا آپ" کہا نےںمی

 کرشوشکیک نےھکل یےلےمیرمت،وںہتاکسھکدیںمیریحرت ریتمہا ںمی،وہ تےناجمت،ہےکٹھی"،کہا نے وںانہروا

 "و۔ہ رہے

،کہا نے وںانہ"ہیں۔تےکھلحی طراسسیٹوجی گرےرساہی کےلوکاسیہائسےلیاخےرمی ہےکٹھی"،کہا نےںمیروا

ےن وںنہا"کھتے؟لںنہیوںکیںمیےربا کے باتجرتھچکنےاپمتو۔ہ تےکھرہبجرتدہیاز سے یسبھ انساپےرتمہا"

سے متں"می ،کہا نے وںانہ روا ئےگھبیٹچھےپی کے کیسڈہوروا"وے ہڑکھ گےآےرمی متہکوںا ہہتاگر میں چم"،کہا

 "۔ہےیہ مطلب ار"می کہا نےوںانہروکھا ادیفطریک انےنںمیرو" اں۔وہتاکسکرےاسں"میہکوںہاہتچاناواہلککہ

 'ں۔وہتاکسکر سےاںی'م کہ،وںا ہہرہکہوک نےکہ کہ سے متں"می،کہا نے وںنہا

 "ں۔وہتاکسکر سےاں"می ،کہا نےںمی اذلہ

 "!سے روزروا سے۔ روزرو"ا کہا نے وںنہا

ںمیےرباسنچہ میں انا" چو۔وچسںمیےرباسارواؤجارگھمتہکوںہتاہچاںمی اب،ہےکٹھی"،کہا نےوںانہروا

،ہے ٹھیک"،کہا روایاالبںمی دفتر نےاپجھےم نے وںانہ،ند اگلے کہ ہےتبایکپرو۔ ایاگ گھر ساپو یےل کےنےوچس

 "۔ؤتاب جھےمرواؤ"آ،ہاکنےوںنہارواچاوسنےںمیروا"ھا؟تکہاوکےکہنیاکسےمتنےںمی

 "ں۔وہاسکت رکسےاں"می ،کہا نےںمی روا

 سے۔ روزرو" اسے روزرو"ا کہا نے وںنہا

 ۔یال کر وراپںمی وںسال نتی روگیا ا وہجرخا ےس فہرست یکنیڈںمی یا۔د کر لدیتب ہلسففاروپارمی نے یدمآسا

 [ٹیک ٹیٹاس یناٹسینسی- کلپ ویڈی و]
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 یکچیز یکس جھےمہکگےںلی ہ جانووتگےںکھییدتاآیےلکے ونعاتکے مجھے طلباء وہ : جب(معل الب)طنٹسوامیول

 ،وںہتاکہںمی… یےل کے نےکہ یہسبںہی تےنجا پآہک جیسا سب وںہایں آنہیسپاویہنویںیہا ںمی ۔ہے رتوضر

 وہ میشہہ جھےمرو۔ اہے یوتہترورضیکسی اقعاو جھےموت وںا ہنگتچھ ماکسے یکس ںمی اگر نکلی۔رباربا"ئے!اہ"

 نے ںوانہ ہے جب پتہ وکپآ ہے۔ یمل یوطمضب یک نےوہریاتند اگلے جھےم سے یزی چساروا ہے یمل یئزاافوصلہح

 سب یہیےلےمیر ی؛کیئزااف وصلہحیک وںدوسر تاعاقو نے ںمی وت یادنوعاتارتنا ساھے اجمروا دی کر یائافزوصلہح میری

 نگیزت احیر ھچک،سے وںوگل،دستبرزھچکںیم ال۔نکا ہراب سے آرام حلقہ نےاپھےجم نے چیز سا تھا۔دہئڑا فابسے

 ہے۔ یہیئزااف وصلہح یہ سے لیاخےمیر روے، اہاہر دہئفا بڑا سے سب ارمی یہروا الم سے وںدوست

 ںہیتےکھرلیاخوجںہی تےآرنظگول وہ جھےم ہے۔ یآت نظریروشن یکاپرےسر کے سرنگ جھےم (:لبہطا)ننساجنایرال

 بہومنص دہئنآرامی ۔ہے یناتب ہاںواخیک نےوہابامیکدیزم جھےم چیز یہرواںہیتےہچا ناکھید امیابک جھےموجروا

 ہے۔ نابن یکٹشنر رپسرنکیاروا انکر لحاص ڈگری اسٹرمںمی نرسنگ

 سے وجہ یکسج ہے یاآشپی عاملہمایسی میں اگدنز میری ،ہلیتایک نےکر دماعتا بارہود (:معل الب)ط نمیولکلرا

 کہ ہے یہںمی لمعیمتعلییرجا ںمی ٹیٹاسیٹنانسس جزء کیکا ا املےمع دہآمشیپ تا۔رکںنہیدماعتاپر وںوگلںمی

 ۔ںیکرنیقی ںمی آپےپنا،ںکھیہ سییق کا طر نےکردماتاع،یقہ کا طر نےکھر سیوانےسن

 :انرکاارضروانیزمالم دماتخ دیادام کے طلباء

 … ںمی روا

… 

… 

 … وںہںمی

 … وںہںمی روا

… 

… 

… 

 …وںہںمی روا

 …وںہںمی

 …وںہںمی روا

 … دماتخیدادام یکطلباء

… 

وںہںمی

وںہںمی

 ،ںمی روا

 ،ںمی

وںہںمی

وںہںمی

وںہںمی روا

دماتخ دیادام کے طلباء

 … دماتخیدادام یکطلباء

 … دماتخیدادام یکطلباء
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 مٹی یکدماتخیدادام کے ی طلباءرماہ

 …دماتخ دیادام

… 

… 

… 

 دماتخیدادام یکطلباء

 دماتخیدادام یکطلباء

 دماتخیدادام یکطلباء

…  دماتخ دیادامےک ر طلباءوا

…  دماتخیدادام یکطلباء

 ن۔آٹئار ت۔دماخیدادام یک طلباء

یہرشک 1.11 

 ی۔مل ددموک آپںمی نےمجھس سے ھنگڈربہت وک ڈیباٹنڈواسٹیکجنٹی کالومیک سے لویڈس مااہکہے دامیںمیہ

 ۔گے ںئیاگل پتہ کا لئامس قسے متعل روام یمعل کے جالکینٹومیک آپ،ںمی لویڈاگلے ما

 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.comعہیرذبہکخا

 FreeVectorMaps.comعہیرذبںمی نگر یکا

USA  یکہ رامہدحمت ےئیاستہا ر ہ:نقش کا -

ٹیزنؤکا مع اڈیروفل ہ:نقش کا ٹیزنؤکاکے اڈیروفل -

- Own work, CC BY-SA 4.0, ننیشلنامیز سیا الج:کینٹومیکایڈری گاہاسالت  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41435586 

امہنقئاحق کا مسسٹ جکال اڈیروفل یٹا:ڈجیازا منٹولنرا CC  

http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/15267/urlt/FactBook2016.pdf 

1.12 USDOS - CCAP 

 ٹیٹاس اڈیروفل وج،ہے قسے متعل ہکی امردہحمت ئےایاستہ رہدحمت 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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