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CCAPرموا یمیتعل-8 یولماڈ 

 یدآمد شخو 1.1

 ینٹومیکلویڈمایبیترتہنورا پیشہ ےس نبجایکماروگپر یٹر ڈمنسٹریالج اکینٹومیک کے ٹیٹاسفآ منٹٹرپاڈسیاوی
Community( روامیمتعلی کے جکال College Academic Affairs(۔دیدآم شوخںمی 

 صدمقا 1.2

 گے ںکھیمیں سی ےربا کے لیذ آپ ،ںمی لویڈس ماا

 فی تعر یکروام یمتعلی

 ہچنھاڈیتدیاکا ق روام یمتعلی

 ہیں۔ ںیا راد ذمہ ددتعمیکبےکے شع روام یمتعلینمی وںجنٹی کالومیک

 صفات دنفرمیک ملہع کے جکال ینٹومیکروا

 

 

 

 

 ۔ںہی تےرکوعشر ئےچلی

 راحتصیر کامو یمیلتع1.3

 عبہش کا روام یمیتعل ہیں۔ تےوہ رتکزم پر شزوآم روس ایردتوج ہیں:ےتوہلممشت پر شنزکفن یکزمر کے جور کالام یمتعلی

 کے جکال قمتعل سے رلکاہے اکملہعروا یض وتف یکلئوسا ،دیبنہبومنص یمتعلی،یالیسپیمتعلی ،وںامپروگر یتایداہ

 ہے۔ راد ذمہ یےل کے لمااعیسبھ

 پر دماتخیک ونعاتیمتعلی روا وغفررون اوعاتکے ملہع،رییاتیکماروگپر ئےن،ابنص تمام کے امروگپرروامیمتعلی

 روا،امروگپر نسفرراٹA.A. ،ںشکشیپییکمتعلی یوممعلومبش-ماروگپر الوا نےالد ڈٹیرک ہے۔ اتکر مہافر اہگنیوعمجم

 ہیں۔ تےآردنا کے دحیکروام یمتعلی-زامپروگر ےکمیتعل یک وتی قداافر

 رتمہا دووجمسپا ےک ملہع کےجنٹی کالومیکویڈیولیذجردذواخم سے جکال ینٹومیکینٹؤکاوکسف عاقوںمی یارک ونی

 ۔ہے یالتڈ اہگن ر ایکپجینریکیبیاولحص نہماعال روا

 [یسیسیٹنؤکا وکسف- کلپ ویڈیو]

 ۔اوہریاتجسٹیا امیابککا کشنزڈوپر کے سے طلباء سکھا ایسھچکوج نے ںمی ںمی لیی :اجیفر ینزل ونسٹیا

 ۔تک سیردتیک(نریوکلی)یاخطب یکجےردیمعال کر لے سے نیڈرناربیل:گلک یا رڈنآ

 ۔ہے یاکادپی بہذج کا ےنکر لحوکےمسئل نے ڈگری یک یٹ ٹرکاڈےس وکبر ینواسٹ م:وجیر جان
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 میتاہیقعوا یئانوات میری ںجہا تک سیردتکر لے سے میتعلیکےدامرواینائوات پر ہگجیایس کی: انگلیزمشیل ا

 ہے۔ یکھتر

 نکلی،ںہیدنااسیک نےاھڑپیھبںکہی سپا کے نج وںہاثرمت سے دارافرو پیشہ انوتںہی تےوئی ہامنت کے متعظ پآ اگر

 ہیں۔تےولپھ تےپھل ںمی وںالسکیٹوچھ زیاڈئیآےڑبحکس طر کہ ںجھیمسوکتباسا

 ۔ںیکر زغاآنااپںمی وکسف

 ۔یااکھدکر نےںمی

 یں۔ کر رجسٹر یہجآ یےلےک وںالسک

 چہھانڈ دتیایق ر کاامو یمیلتع1.4

 کے وںئیاکایمتعلی ددتعموج،ہے یتوہدئعا پر سٹووپر ایروام یمتعلی ئےرابردص ائبنومامعیراد ذمہ یک بےس شعا

 ،لطیفہ ونفن ،علوم یتاشرمع ،ئنسزاسلچرنیجیسے وںنژیوڈای ہانرابسر کے وںمکحم اممہتا یر ز کے زکلسٹرڈسپلنری ،نیڈ

 ورہمش وحالصروت ادماخیکسیردتیجن،یبزل ٹرومپیک،یری ئبرال جیسے وںئیکای ادادمایمتعلی ھتاسھتکے سا ،رہغیو

 ۔ںہی تےکھراہگنپر

 عیتجام یک وںرگرمیسیتایداہیکجکال نیز ،دئزا سے سایا،ںٹیروپرتاسر12 سے 10 یےلےکروامیمتعلی ئےرابردص ئبان

 ۔ہے ںنہیلوممع فالخناکھرںیاراد ذمہ یطحموک

 یرسائ رر اوامو یمیلتع1.5

 یاشزوآمیتالجیسے فاص دہکر یامہسے وںیق دل طربامت نیز ،عہیرذ کےںوامپروگر یمتعلی ییتوار عبہشکاروامیمتعلی

 تاید وغفر وکیئرسا یےل کے ی طلباءھیعہ سب رذ کے متعلی دہکر مہارف عہیرذ کے لویڈشی ےک ر ہفتہاخوام/شایر/ذپ چکل

 رت وسیع یک طلباء کہات- ہے تاہردعہ دبناپ کا حالصایک وںامپروگر وہوجمرواقخلیتیک وںامروگرپ ئےن عبہش یہ ہے۔

 ئیں۔جا ئےاھڑب اقعوم کے یبیاکام ںمی دیباآ

 تخدما یورتشام1.6

 اسبمن ےکسروک- وںہ دہکر میعہ فراہ رذ کے ملہعیتروامش نہراو پیشہ ایملہعیسیردت چاہے- دماتخیترومشا

 ہیں۔ تےرکددمیک میں طلباء-یلیدتب یا- خابنتا کےزجرمی یمیعلت نیز نےرکیندہانش یک باتخانتا

 یندہانشیکروام کے یالفتیکیدگکررکا قصنا،ہے یترکتنعاایکلباءطںمی خابانت کے وںرادا لےاویلمنتق رتومشا

 ۔ہے یترکداارادکر مہاںمی یت رارقربروایدگووجمیک ر طلباءوے اہیکرت ددمںمی ساروا
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 یردا ہر ذماویرظومن1.7

 کے ریومنظ پر وںحسط یک پروگرام روی اتجا دارہاہکہے ریاد ذمہ یھبیک نےابنییقین یہ پر بےکے شع روامیمتعلی

 ےک وںنماپی کے نگڈفنیکیدگکررکا وکجزکال یونٹمیکںمی ڈایروفل،حی طرکوںاستیر ۔ دیگرںہیےتوہےروپ اتریامع

 ۔ہے ریورضیبھانکر ےروپفداہعین امت سے قتعل کے لمیکتروا یتراربرقںمی سلسلے

 ددتعمرہبا ےکسارواردنے اکےردااروے انکر چرکیپ ٹایڈ بتابیکنشمیمتعلی کےجور کالام یمتعلی،ںمی املےمع سا

 ۔ہے راد ذمہ کا ےنکر رٹوپریکساوکنیدمستفی

 تخدما یاون کتع یمیلتع1.8

 دی تیادہوک دماتخیکنوعاتیمتعلیںمی نمض کے نےرکماہرفںی چیز رکارد یےل کے ےنکر کام نااپوک ذہتاسا روا طلباء

 :ںہیلشام لیذجرددیدحت البںمی سا۔ہے یتجا

 

 

 

 

 ملہع یمیلتع1.9

 ،زٹروٹی ،ملہعییس ردتیقتو ر جزوایقتولکلومبش،لہمعرو پیشہ کے نےماپی عوسیوکزئاپر نٹرایمتعلی کے جنٹی کالومیک

 ۔ہے تامل ونعاتکا انرکا ملہعینتظاماروا انرکا حالص

 یکیترق نہراو پیشہ ،نےرکنعیتکا وںحسط یکیالفت،نےابنییقین دادتعلومعق یک ملہعلبقا عبہشکا روامیمتعلی

 ںمیلحکے عہزاتنپر اقعوم عضبروانےرک تمامہکا ا وںیجزتکےیئماپیردلیے ق کےدعامیروایترق،نےرکماہفر گرمیاںسر

 ہے۔ راد مہذ کاےنچاپہن مہبولتسہ

 ہہ شعبعمل لج کاکا نٹییوکم1.10

 ۔ںہی چھےاںمیسو اجروا ہےدنا پسنھاڑپںجنہی ںہینیہرام وہکےبےشع یمتعلی ملہعکاجنٹی کالومکی

 ںمی بےنے شعاپ ملہعراہت سابکاجکالینٹومیکوت وںی یں؛ہ ختلفم سے ملہع کےیورسٹنیویںمی وںعنمھچکوہ

 یکاروا ہے یوتہ ڈگری اسٹرمفرصھتکے سا بےرجتہمتعلق سپا ےکدادتع ڑیب یکا مگر ہے تاکھر ریڈگ لرمینٹ

 جیسے ڈفیل یک وتی قداافر پرروط دییابن،ہے یسکت نابلدبوکبےرجتیعمل یےل کے دنااسیمتعلی دادتعیسیولممع

 کہ ںہی تےوہ لفختم سے ملہع کے یورسٹنیوییھبںمی یعنمسہ او شعبے میں۔ کے حفظتیاموعروایاخطب ونفن

 نوعاتیےلکےلائوسےک ر طلباءگیدروز اییر ئبرال،وںگہجیکییٹرربالیرواومرسالک

 تنعاایکیوجنالکٹ

 ساپکشرویکوںلیتہایوزشآمروت ادماخیکسیردتیجنلومبش،نایداوھاڑبوک وںہلیتا

 قسے متعل رییاتیکریئ کیر رود، اتمہی ،امروگپر کےیتالیقا،ورہمشوحالصقلتعم سے یئر کیر لومبش،رتومشا یمتعلی

 ساپکشرو
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 ہے۔ اتوہ افہاض متعلقہ ںمی وںیراد ذمہ ییس ردتںمی ومرسالک نیز ںہی یتوکم ہ قعاتوتیکقتحقی

 نےکھرقتعلسے جٹبوتوںی۔ہےشیوتشلمسلسلیے ایک کےوںجنٹی کالومیکاسبتنکا ملہعیقتو ے جزسیقتولک

 یسےدہ اش قفوگرم،ہےاہرںمیقحکےافہاضںمی اسبتن کے ملہعیقتولک نظردمکے ہاتووجیک عیشتمؤابدالاو

 کے ہر طلباءابسے مورسالکروی اریاتیک نصابوج ہے یبھ شیوتش دیکلیکیت اروضر یک ملہعییس ردتیقتولک

 ۔ہے تاید نجامامکا کا رتومشا

 ڈرانؤس کٹراڈ ہے۔ تارکمعکس فراہ کا ان پرضئافر کے رہزمور کے نکر کےملہع کے جنٹی کالومیک یکاویڈیولیذجرد

 شودکیں سبمیہلحا یکایک نفسیات ںمی جکال ٹیٹاسوسٹک گلف)Dr. Saundra Ciccarelli( ییلرسکا

 ۔ہے ریوضر نامل ریاپاک سارے طلباء تبہکے ساوکدتااس یکارواںہیپروفیسر

 [جٹ کالسٹیا وسٹکفگل ،یلیریکاس- کلپ ویڈیو]

 جہاں دن صوخصم ں۔وہیترکمکاسے ثیتی حیک روفیسرپ یکالج میں اکینٹومیکںمی روے اہ ڈیسین نام ارمی ئے۔اہ

 یوتہںمی پہر ودںالسیکیکوںوگلھچک،ںہی یتوں ہمی حصب ںالسیکمیری ومامع،یئآردنمیں ا… وںہیرتککامںمی

 یمبلکیا ایوک وںسالکودںمی دن کیاںمی ہیں۔تےلی ںالسیکدی مز یک اترگولھچک،ںہی ےتآ سے یرد وڑیتھ وہ رواںہی

 یترک چیک لمی ای نےاپںمی وںہیآت دفتر دیجل اوڑھت کہ وںہیترکہیمکا الپہ سے سب ںمی ومامع۔وںہیھاتڑپسالک

 جھےمںمی سج ہے ںنہیٹنگمی ییسایئوکدن ساہک وںہیتابن ییقین ،وںہییتد وابج کا زمیل ای کے ر طلباءواوںہ

 یہلپیپناںمی پھرں۔ؤجاہنلوبھںانہیںمیہکتاوںلکرجردپررڈکیلننےاپںنہیاکہوںہیتابنییقینوت ہے اگرروو، اہناجا

 لمی یانااپ ںمی ومامع ہیں۔ تےرزاگسالکیف نٹم 15 نٹہگھ کیب ای م قرہروا،وںہیتاٹھاداوم نااپیےلےکسالک

 اوقات کے دفتر ںمی ں۔وتی ہاج چےنییےلےکسالک وسریدرپھ وںہیآتساپوپرلمنز پریوا یےل کےےنکر چیک بارہود

 کے وںالسکیپنا،ںہی تےکسرکبات سے ھجمکر آسپاےمیر ں طلباءجہا وںہیرتزاگ ٹےگھن 2-3 دیاش نہزاورںمی

 یئر کیر ںمی بےشعےمیر ایںہی تےہچا نالیدہئنآ وہوجںہیےتکر باتںمیےربا کے وںسالکنا،ںہی تےرک باتںمیےربا

 ںمیوت ہےیوتہ رتوضر راگتوقسے، اا ہتوہ قتوکا یضہ فرہنورا پیشہ رامییکبھیھکب۔ںہیےتکر باتںمیےربا کے

 نارکوک آپ وج ہے وتاہیھب کا مقس ییسا کام ا ساوڑتھرو۔ اوںہیترکمکا پر یریاتیک ناتحاامت روں اوہیلیت رکدبن ازہورد نااپ

 ںمی وںہیتکھل یا ںوہیکرت عہمطال کا زڈئیا گایوںکرتی ہ ریات ناتاحامتںمی نکلی ہے اتوہںنہی کام اکہنوزارہی ہے؛ تاوہ

 روے اہ تاوہںنہی کام دہیا زیئوکوک نےرکروا ہے یرہت یسانکافی آوتندیکس ں۔وہیتکر کام پر وں چیز یکڈی گر ،اتذاغک

 ہکےہتاور ہپسر اصاحناکا سج ہیں۔ تےوے ہرہرک کام کےر غیرب تک 4:30 ںمی پہر سہ کر لے سے 7:30 آپ دن ےوسرد

 تاوہ قتو کا نےکر رجسٹر ںنہیا یےل کے وںالسکروینے اد ورہمش وک جب طلباء ہے۔ ہارلکیا چںمی تےہف صوخصمسا

 تب ہے تاوہ چکا وہمیشن خت رجسٹر روہے ا تاوہمکا کا نےھاڑپفصر ؛ جبںہی تےوہند تر لیوطسپا ےمیر بتہے

 جیسا ہیں۔ تےوہلیوط ٹےگھن ھٹآ،سات دن پر روط عام ہے۔ تاجا لمتوقدہیا زاوڑتھ یےل کے نےرک کام نااپ دوخ جھےم

 کام تک ٹےگھن سدیاون یےل کے نےرکےروپ کامنےاپ پر قتو یےل کےوںالسکیپناآپ دن یسکیکس ،یاابت نےںمی کہ

 لواصختلفم ابتبسو اجےہتاور ہپوںراداختلفمرصاحنا اکسا ہیں۔ تےجا چلے دیجلاوڑتھپآ دنیکسوتںہیےتکر

 قتو لےاو ضےیفر نہراوپیشہ ےرماہسپاےرماہ ہے۔ تاجا یاک مانگکا نےکر تک قتو نےکتسے پآہکںہی تےکھر

 کہ ہےتبایاچھہیروم اک دنےدوسر رواوںہیسکت رکمکادہیازند یکاںمیاذلہ،ےہتاوت ہوقیرذپ چکلھچکںمی

 املےمع کے وںحسط یکؤناتروا کے سا وںہیترک کام وجںمی ۔ہے لباکے قیزودنطف الیقعاوروا ہے دیازآیس وڑیتھ

 ںنہی ایوںہںمی ؤناتںمی چاہے ہے۔ اتجا وہرودؤناتارتو میرا سا وںہیچتپہن ںمی ومرسالکںمی کہ جبہے ضمیں عر

 ہے؛ دنا پسنھاڑپ ھےجم ونکہکی ےہیجات وہرود چیز رہوتںوہیوتہیرہ کرتبانےسام کے ومرسالک نےاپںمی وں، جبہ

 پاڈٹیناس سےےوڑتھرواسویام آپراگرو۔ اہےیس ہیردت وہیآئںمی کریونسے میں اس وجہ یکچیز سجتاقعاو

 ہکنوکی ںہی تےکسںنہی جا رکوڑچھ وہروہیں ا تےون ہعیسام سپا کے آپ نکہوکی ہے یتمل ددم سے سو اتںہینیڈامیک
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 ۔ جبہےیتجالم احترےسؤناتےمیر یےلکے دنسذا الہ۔ہےتاآزہمتبہںمیسا جھےمروا ہےیہناکرںنہیا

 دہیا ز سے سب یکادیاشوتںہی ےتوہےنکر یصلےفےرہت ساببجروے اہتاوہرناکمکا سارا تبہ کا یمیٹک جھےم

 بہت روا،ہے تاوا ہنول ہشام ںمی یمیٹکیقیقحتیےل کے نالزمیمےنئوک آپ ہے جب تاوہ قتوسم اکا طلب لکمش

 گلےرناکںی چیز یدوسر روے اہ تاگل قتویکاف اک آپ ںمی سجےہیوتہینرکیئماپی ردی قکنا کرھڑپںئلیی فارسا

 ہے تاوہنارک کام ارت سابہںمیربایہکیو اک آپ ہیں جب تےوہ تبتقاواےبھرؤناتدہیاز سے سب دیاش وہ،ںہییتجا

 ہے۔ چسپدل چیز ییہ رواںہی یجات لم چھٹیاں یک رماگموسموکآپ پھر روا ہے تاجا وہلمکممکا سارا ںمی آخر نکلی

یہرشک 1.11 

 ی۔مل ددموک آپ ںمی نےمجھس سے ھنگڈ بہتر وکروام یمتعلی کےجنٹی کالومیکےسلویڈس مااہکہے دامیںمیہ

 ۔گےںنیجاںمیےرباےکلئمسا قسے متعل روامےک کے طلباء جالکینٹومیک آپ،ںمیلویڈاگلے ما

 سٹڈی کر

: http://www.palmbeachstate.edu/ رتماعیکجکال ٹیٹاس چبیپام  

: روی اممتعلی ئےراب VP کے جکالٹیٹاسچبی پام ،اہی اجرر  

http://news.palmbeachstate.edu/2016/07/11/new-vp-of-academic-affairs-to-zoom-

لماتعاس نہمنصفا in-on-graduation-rates/. 

: رٹچا کا منظیتیکیکجکال ٹیٹاس چبی پام  

https://www.palmbeachstate.edu/purchasing/Documents/Attachment-A-PBS-Org-

Charts-5.2012-ITN-1314-05-Job-Class-Comp-Consultant.pdf 

: سٹیٹا شیڈیکجکال ٹیٹاس چبیپام  

https://www.palmbeachstate.edu/learningoutcomes/Documents/PerkinsReport-  
2016-2017.pdf 

: https://www.palmbeachstate.edu/qep/Documents/QEP- رٹوپ ر QEP یکجکالٹیٹاس چبیپام  

Document-Feb2012.pdf 

 http://www.sacs.org: /ووگلکا جزکال آننمیشکولزکاسرواجزآف کال نیشایوسیسن اردس

1.12 USDOS - CCAP 

 یٹاسٹ 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
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