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CCAPءور طلباام-9 یولماڈ 

 یدآمد شخو 1.1

 پیشہ یکا کے ماروگپر یٹر ڈمنسٹریالج اکینٹومیک کے ٹیٹاسفآ منٹٹرپاڈسیاوی،روام کےمیں طلباء جنٹی کالومیک

 ۔ہے لبااستقاکآپںمی لویڈکے ما بیتترہنورا

 صدمقا 1.2

 گے ںکھیمیں سی ےربا کے لیذ آپ،ںمی لویڈس ماا

 

 

 

 ۔ںہی تےرکعوشر یےئآ

 ؟ںیہ یاک کے امور" اءلبط 1.3"

سے وںندامییمتعلی ہکوج ہے ختلفم سے"رومایمتعلی"پر ؤںوہلپ کےہبجرتکےمعل البط"ر طلباءوام"حالاصط

 ہے۔ہراب

فرطیکجکال ںمیسج،ہے تاجااکیکرلدبلداھاتس کے"دماتخیکمعل الب"طلماتعاسکاحالاصط ،ر طلباءوام"

 وںبجرت نےاپںمی ومرسالکوک جسے طلباء ،ہے اتاجیاکلشام وکوںرگرمیسزوکمر پرمعل البطیکمقس ختلفم سے

 یمتنظیسے وںیق دد طرتعمںمی وںجکال ختلفمچہاگر ۔ہےیجات دیتیداہیےل کے نےرکددمںمیےنوہونعامںمی

 یمال ،دماتخیکجاردنا،فرعاتوک کشنزفن ےیسء اباطل روامہکےہمہایہ ،ںہی یتاجیک یض وتف ںیا راد ذمہ

 قسے متعل انرحب،ںیتیہلی اکقنس ومنظ کے یدگنز،نسلنگؤکا یتذا ،گرمیاںسر یکمعل البط،سکیتھلیٹ،انتعاا

 البطروظ، اتحفکے سمپکی ،منٹنروگیکمعل لبطا ،لمعزکے طر معل البط،ماتدخقسے متعل ریوذمع ،دماتخ

 ہیں۔ تےرکلمر شاوبط کے یسکیووڈیایکمعل

 ںمی یمائہنریکیقتریتذا یکمعل البط نےجکال کہ ہے روتصاکدماتخیکمعل البط دہکر لحاص سے لیاخیخیرتا

 مقس وسیع قمتعل-سے معل البطوکہئراد کے روتصسھ، اتاس کے نےرزگ قتو ہے۔ یل لےہگجیکنیدالو یےل کے ددم

 ۔یگئ دی عتوسیےلےکنےرکلشام وک فنکشنز کے

 فی تعر یک ر طلباءوام

 ،ؤتاربروالمعزرط کامعل البط،ولیتمشروی اترق یکمعل البط،ریتقر رواخلہ ادلومبش ،وہلپ ختلفم کے ر طلباءوام

 تمالحظاینونقا روا

فدہ کاےنکر مہارف"بہرجتیوعمجم کاج"کال روا
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 یرراور تق ےاخلد 1.4

 ،ںہی تےوہ بےشع یمتنظیدہحالے علیو نےرکینراگنیک وںاخلد-ںمی ےڑب پر روطیصوخص-ںمی وںجکال ھچکچہاگر

 زڈریکا ررویشن ا ٹررجس ،کیٹنگری ماک نتعاایمال روی احالبںمی نجںہی تےوہ املےمع یسےا کثراںمی وںجنٹی کالومیک

 ۔ںہی تےاج یےد نجاما عہیرذ کے ر طلباءواممنظاک ؤںوہلپ ریوضر ےکیئواررکایک وںاخلدکر لے سے

 سے اخلہد کے صخااش صوخصمیک ر طلباءوام،ںمی وںجے کالالو چےنھاڈیمتنظیقسے متعل جاردندہ احکہ علی یحت

 لےاوجاردنایہرد،ر طلباءوذمع ،الے طلباءویدگئنمانمک سے ظحالیخیرتا کہ جیسے ،یوگہیراد ذمہ یک امپروگر قمتعل

 ی۔ک ی طلباءامواالق نبی رواطلباء

 لپیایکجاردنکے ا معل البطدمقص کا سج ہے لثامکیاسبیکویڈیویتشہیر،ویڈیولیذجرد،کا روینڈجنٹی کالومیک

 ھتاسکے عبہشکے دمتخدہشرمقر کہیحت-نارکگیٹنکری ماکجہ کالک ہےماہناکر وٹنیہںمینمضساے۔ہانکر

 ۔ہے یقہ طر رییامع کیا-یھبیےل کےوںجالکینٹومیک فتہیاڈفن پرروطیاموع

 [روڈین-CC لپڈیو کوی]

 کیہ ای ہیں۔ منظملبقا دادتعیڑبیک ان ہیں۔ سکٹٹیفرسروا یاں رڈگ دئاز سے 100 ںمی روینڈجکال ینٹومیک[ناسٹیفی]

 ناںمی فیکٹٹیسر اگر یےلسا ہیں۔ یبھیقے دد طرتعم کے نےرکگالےاسسپا کے انرواںہی تےککرسوعشرںمی عبہش

 وہہکںہی تےرک فیصلہ ہی وہراگ۔ہے ہلیتا الزمتملبقاساپ کےناوت،ںہیدووجمںی چیز یسبھ ریوضر روا وبطلموک

 ہے۔ دووجم حیتالصیک نےرکایسس اپا کے ناوت،ںہی تےہچا انرکلحاص ڈگری یکٹیایوسیسا

 ناابنییقین ہیپہلے سے بسفدہارماہ،یےل کےنیدلاویامعل البطیبھیکس لےاو نےآ ہے۔ اندناخکای[CCD موہن]

 نےرکشکشپی یک چیز سک CCD کہلگے یہ روبط کے حصہ کیسے انہیں ا سج،وہسااحساکخیرمقدم ںنہیا،کہ ہے

 ۔ہے تاہانا چول ہہکا ا

 نکلی وگا۔ہلکمش ھگب لگناوہنہفٹںمیلیاخےرمی ہےمیتنظ وعی متنکمعل البطسپاےرماہ نکہو[ چڈیو]ج

 وگا۔ہسوحسمیبھ خیرمقدم یہاں ںانہی ہکہے امکان روایگںلگی ںی چیز یپناہییےل کے وںوگلھچک

 ںمیہروا ہےیتنابدبنپاںمیہوجںہیںی چیز رواگول کے یاند ریوپسپاےرماہہے۔وعالج متنکارماہ[نمیی فررکٹاڈ]

 یھبںکہی ےس یہاں پآے۔ہتاککرسےاسیئوکرہکہےہیتکھرریجاںمیروتصسمیں اہروے اہیکھتر حرکمت

 معل وک وںگولھچک۔ںہییتابن دمنفر ناتو اک CCD ںی چیز یہ ں!ئیاجیبھ ںکہی رواںی کر شروعات سے ںیہا ہیں۔ تےکجاس

 نےاپ یوں ہنودروا ہے۔ نارکیاک کہ ہے تاوہ علومم پر روطیکو قطعوںوگلھچک،ںہیتےہانا چرک یاک وہ کہےہ تاوہںنہی

 ہیں۔ ئےوہ امیابک بہت ےس وجہ یکیگبستدعہ یکملہعروایکلٹفی ےرماہ یےل کےددمںمی نےرکاروپوکدمقاص

 مکا ھتاس کے طلباء ےرماہوج ہے یکلٹفی یالونےرک رییاتکتحسط یک کٹرڈا رواحطس اسٹرمسپا کے آپ [ناسٹیفی]

 20 وکپآیکبھ یکبھ ،گے ںملی طلباء 14 ںمی ومرسالکوکپآیھکب یھکب ہیں۔ ٹےوچھ زومرسالکےرماہ۔ںہیےتکر

 وہوک آپ کہ ےہیکھترلیاخکا بات سی الٹکفیروا ہے علومم نام کا یسبھ آپوکیکلٹفینکلی،ںہی تےکسلم

 ہیں۔ رہےھاڑپوک آپ وہ وجںہی یرہوہلحاص وماتمعل

 کیف ےبیبھ یکبھ ںمی سمپکی یہ راروا ہے۔ شوپرج سمپکی یہ راروا کہ وںکر کیسے احتوض یک بات سہم[ میں اون]

 یبھیکبھ آپ ئےوہ تےہرںمیسمپکی۔وںہسٹنسرک چاہے یا،وںہ گرمیاںسر یکمعل البط وہ چاہے ،تاوہںنہیحہمل
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 ۔گے وںں ہنہیروب

 ہے علومموک آپ۔ںہیںمی کزمر ےکلمحولنقمہ ہے۔ سمپکینیٹیولپومکاس یئہانتا یکمپس اکی ارماہ[وفررسٹک]

 ۔ںہیتیابدس ںیہا وہلپیافتثق یسبھ کےافاتمض روینڈ،ہے لیریالویروشن فر طرہںیہا کہ

 یہ جیسا دپسن ےمیر ہی ہے۔ لواحم جیسا شہر ےڑبالاو نےگل جیسا رشہٹےوچھہی۔ہےماہ یےلےمیر یہروا[د]مر

 ہے۔

 دحلالداست لبقا ںمی کمل ےروپرواوڈیروولکسپا ےک CCD وت گے ںیرکقتحقی ہتب وڑیتھ رحقیقتدپآ اگر[نرلی]ا

 کے سہیں ا رہےکر یگیئدااوجپآ۔ہے جگہ معظی یکا یہںمی لیاخےمیر ۔ںہیامزروگرپ نگڈیل و بہتر سے بس تک

 کہ ہے ناسےنںمی ں۔وہاہرکرلحاص میتعلنی ترہبکیاںمی کہ ےہ تاگل ایسا جھےم۔ہے ردیم قعظ یکا CCD یےل

 ۔ہےیوئہدباربیبھلکبالمرق یریمہکہےتاگلںنہی یساا جھےمروا ہےیولمیرمعغامروگپر نگڈیلو

 تےرکلحاص ڈگری ےس وںامپروگر نامارے طلباءہ کہ جب ہے اتوہ نارک بتاث یہ وک ومتکحیاقوف ںمیہ[ناسٹیفی]

 ہیں۔ ئےوہلہا کے ےنرک بتثا لر ساد،لبہ سا لاسے سا مہ ہیں۔ ےتوہلبقا کے الزمتم وہ وت،ںہی

 یدگنز ہمارے طلباء ۔ہے یاند یقیقح کیا CCD کہبل،ہے تارکریات یےل کے یاندیقیقحںنہیافرص نہ[CCD ڈیوج]

 علوممںمیہ ونکہکی ںہی یوتہ قعاتوتیاعل یکییابکام یک ان ںمیہرواںہی تےآھتاس کے باتجرتختلفمددتعم کے

 مہ۔ںہی رہےکر سایپر ا ذحامگالگالےرت سابہیہ سےےہلپ وہہکنوکی،ںہیتےککرس لحاص فداہپنے اا وہ کہہے

 ہیں۔ تےرکمکاکانےاگلشپال پر اقعومیمتعلی ان سب

 سے یہاں-ںی کر وعشر سے ںیہا-۔روینڈفآجکال یونٹمیک-۔روینڈفآجکال ینٹومیک- ں!ئیاجیبھ ںکہی ،ںی کر وعشر ںیہا

 !ںئیجا یھبںکہی،ںی کر وعشر ےس یہاں-ںیرک وعشر

 لمع زطر اورت،، مشارفتع :یمائہنر1.5

 نیش رجسٹر رواج اردانیئدابتا سےےرود کےسمپکیںمیسج،ںہی تےرکماہفر دماتخیتعارف یےل کے ء طلباءباطلروام

 لحاص سے لےپہ دد طلباءتعمںمی سں، اہییئوہیمل ھتاس کے رتومشا میاںرگرسہی ہے۔ لشام تکنکشفن کے

 وکمعل البط طلباء روام ۔ہے یوتہترورضیک نگڈریکا رروی ائماپی ردجنہیں ق ،ںہیتےآھتاس کے سٹڈیرکرنسفراٹدہش

 یکمقس ددعمت یہھتسا ،ہے تارکمظنیھبکا وںرنامیالے سیو وںہلیتایوزشآم یاقتفا لےاو متسیک نےکھرررابرق

 جکال یےل کے لمیتعیک بطواض کے)ADA( یکٹاقسے متعل وںیکی رامروذمع ہے۔ اترکمہارفیبھ زوسسر نسلنگؤکا

 قسے متعل انحربینداناخسےسالک۔ہےراد ذمہ یےلکےلس فعا ر طلباءوامروا،ہےرکاردشئہار اسبمن عہیرذکے

 ۔ہے لا فعکر طلباءوی امبھ تکگسلننؤکایتذا ،سے حالصیک تک اخلتدم

 قسے متعل حالفیکدفر ،یےل کے یئارس یئانتہک ات اپنے طلباء ،وکویڈیو شہیریتلذی جرد کے جکال ینٹومیکوگاوہسی

 گا۔ ےرہبہتر ناکھیدےس لےاوح کے وںوششکروزپر یکجکال ،ںمی لکشیکشیوتشلعاف

CC -  وگاہیوئس-کلپ ویڈیو] [01

 ی۔ھتیکرسکت روتصیھکب ںمی ہکناہے جت دیکرلدیتبیدگنز میری سے وںیق دد طرتعم نے:Tri-C سلینوک یایلنس و

 ،ییاتمال وک اپنے طلباء یقعاوہوہیں۔ تےیدلوکھ ےزرواد کےتنامکاادودحالم پآرواںہی تےرکشروعات ےس یہاں آپ

 سلینوکیایلنس و نام ارمی ں۔وں ہمی اب کہ وج ہے دیابنیکدفرروپیشہ Tri-C ہیں۔ تےکر ونعا رپروطیتذا رو، انہارو پیشہ

 ۔ہے یکلحاص ڈگری یک رسنگنیپنا سے Tri-C نےںمی روا،ہے
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 یتاور شمول روغف کا لب علمطا 1.6

 اکجکال پرروطیوعمجمکہںہیقمتف سےساد ارافرو پیشہ کے ر طلباءوام،نظر طعسے ق لواص کےغوفر کےمعل البط

 ےکدمقص سا ہے۔ تاکجاس یاکلماتعاس یےل کے ددمںمی غوفر کے معل البط سےاروا،ہے بہرجتیمتعلی یکالواحم

 یک کلب لقہتعم-ماہ ںمی نج،ںہی یتاجیکمہراف گرمیاںسر یکوںمقس یس ہتبیکمعل البط،یےل کےلوحص

 سمپکی کہمشتر ںمی وںجکال ینٹومیک نکہوچں۔ہیلشام مزگیروٹس ارواسپ سے یبات تقر یاجمسکرلے سے وںرگرمیس

ولیتمشیکمعل البط کہ ںہیتےمجھس وہ روا،ںیہےترکشوشکیکےنکر مہافر "بہجرت کا ج"کال وک وہ طلباء،ںہی تےوہ

 ہے۔حرکم دیکلی یکلیے ا ےکیبیاکام یمر حتوالمستق

 لیذجرد کے جکال یٹنومیکیجینیس ںمی کریاونی ٹیٹاس اپروا،جے کالڑب کے وہیو، اڈلین وکلی ،جکالینٹومیکوگاوہسی

 ڈگری یکجکال کثرجسے ا ںہی تےرکشپی وکؤںوہلپ کے سٹرور آس، اکلب ،سٹرواسپ-الئف کے معل البط،ںمی زویڈیوود

 ۔ہے اتجا ناامردگادم یےل کے شالتیک

CC -  وگاہیوئس-کلپ ویڈیو] [02

TYLER:( ھترلین ٹیلر LIENERTH(ڈگری روا،ناکھیل لابسبی ،ناجا جاب کالوخ رامی ئےوے ہھتڑبروبط ےک چہب یکا 

 نکلی،تھا یاکلوقبوکیورسٹنیوی الہسرچا نےںمی تھے:باتاختنو ادسپاےمیر دعب کےلوکاسیئاہ۔تھا ناکرلحاص

 ،یاکلحاص ڈگری یٹایوسیسانااپںمی Tri-C ےنںمی کیا۔فیصلہ اک نےآ Tri-C نےںمی دبعےکنےمل لرشپاسکا

 سیلی و-نیوڈبال ےنںمی یےلسا،یادکر لمنتق ںمی سیلی و-نیوڈبالھےدکو سی سٹڈی کر ےررے سامی نے وںنہا

 یکلحاص ڈگری یہلپیپناسے Tri-C نےںمی رو، اہے ھتینرلرٹیل نام ارمی ۔یکوعاتشر روبطےکیئرنوجںمی یورسٹنیوی

 ہے۔

- CC[یجینیس-کلپ ویڈی و] 01

 نی بہتر یکلیے ا کے نےرکعوشر یئر کیر جکال نااپ کہوج- ہےلبااستق کا آپںمیجکال ینٹومیکیجینیس ئے!اہی:میلیا

 یک نےابنیوستدیالو نےہرمقائ ربھیدگنزیا،ولیاتسہ گرسنننیتریاعل ،وںامپروگر یکتکنی نی بہتر آپراگ-ہے جگہ

 GCC ہیں۔ تےتابںمی ےربا ےکساوکآپ مہ یےآئ ہیں۔ ےئآ پر جگہ تدرس پآوت،ںیہ رہےکر شالت جگہ نیربہتیکا

 وہ کہ ہے پتہںہینا ہے تااجیاھاڑپعہیرذ کےیکلٹفی فتہیازااعز روا لےاو نےکھرلیاخںمی وںالسک ٹےوچھوکمیں طلباء

 الہسرچا وک آپ ہیں جسے تےزاون سے وںتہلیی ایساوکپآممعل ےرماں۔ ہہی رہےکر لحاص متعلی نی بہتر سے مقریپنا

 ںمی وںامپروگر کٹٹیفیرس۔ہے یوتہترورضیکنےرکلمنتق یےل کے ےنکر وعشر کام دبع کےےنکرلحاص ڈگری جکال

 سے نرسنگ کر لے سےیوجنالکٹیٹرومپیک،زجرمیددتعم یےلےکخابنتاسپا کے GCC ھتاس کےڈگری دہیاز سے 65

 ںمی یدگنزیکجے۔ کالہیاکلحاص دے سننطلباء 23,000 گبھلگ سے GCC یں۔ہ یاں ڈگر ںمی یوجنالکٹی تریوسل

 ںیتیہلاینئ،نےمل نےگھل وکں طلباءیاسرگرم دیگر روس، اکلب ،سٹرواسپ-ںہیدووجم یقے دد طرتعمےک نےوہلشام

 ہیں۔ یترکماہفر دیازآیکےنکر ےمز روانےکھسی

 ناکھیدمگیلبا ہیں۔ ںی چیز ددتعم یےل کےشکیشپسپا کے یاوٹابفآییارک، سٹ ونی،ںمینیارمد کے روشٹر رواوبفیل

 گیا۔ لمیہںمیہے؟ ہ شالتیکازپرواساپشیفکا ئیں۔اجمڈیسٹیائرڈا یےل کےنےکھید پلے اگزڈ مک؟ںہیتےہچا

 ددمںمی حفظتیےل کے لبمستق وکپآ GCC تکنےجا ںمی متس میں درست یئر کیر نےاپ یا نےرکوعشر ڈگری الہس4-

 کےرگھ نےاپ آپہک ہیں جب یچاسکتبزالرڈںورازہ کے آپںرحیشیکنوشٹیاعتتطاسحسب ےرماے۔ ہہتاککرس

 یسکت کرسکتے/ ںنہی اشتدبر اجاتراخکے متعلی آپہکےہتاگلوک آپراگ۔ںہیےتکر لحاص متعلی رییامع یکاکیدنز

 ںمی وںسال یہحال روں، اہی یوتہلحاص دادامیمال وک ی طلباءقتولک87% ہکیوگوشی ہخ کر یہ جان وکپآوتںہی
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 لحاص وماتمعل دی مز ںمی ےربا ےکیگئیداایکمیتعل یکجآپ کال اگر ہیں۔ یگئ دی سرشپسکالادئزا سے263,000$

 ےکوںالوسیبھس کے آپںمیہ،ںیرکبات سےنارکاحالص کے نتااعیمال یکسےرماہوتںہییتہچا ہتے/چاانکر

 یکانئالنآسپاےرماہ۔ہے آسان روت امف نایدتاسولیے درخ کے اخلہدںمی GCC ی۔وگہیوشخ کرےد ابوج

 رواںہیی/سکت تےکجاسسآفقسے متعل ہاخلدوتںہیاپ چر آاگیا،ںہیتےکسبھرںمیرگھ آپ ہے جسے رماست فاودرخ

 ملہعجامز وستدقسے متعل اخلہد ماراہ،وتںہی التاوسیئوک کے آپراگہیں۔ یکتس / تےکس لے استوی درخذاغک

 ںیکر چیک ںمیہیاںیکر ئکالںمیآپ ہ ہکںئینابییقین ہی یےلسا،ہے پرکبسفی اخلہد ہے۔ دووجم یےل کےددم

 یک عہمجیاںیکر تکشر ںمی سؤہانپوا ہے۔ اہروہاکی ںمی ینٹومیکسمپکی ےرماہرواسآفےرماہہکںکھیدی روا

 قمتف سے بات سا آپ کہ ےہنیقی ںمیہوتںہی یتآ/ تےآںمی سمپکی پآ ۔ جبںیراگز ندھتمارے ساہںمی مالقات

 یہ رواںمی لوکسایئاہیھب اب آپ یاک۔یتھیکوقعت نے آپ یکنجںتھیںی چیز دہیا زسس اپا کے GCC کہ گے وںہ

 ےرماہوک آپوت گا؟ رہے ا کیسانرکسروکجکال لےپہسےےنکر کتشرںمییقتولککہںہیسجسمتںمی نےنجا

ACEی۔گ ملے شروعات ربہت وک آپںمی جے کالسسج،ہے یوسکتہیچسپدل ںمی وںامپروگر 

GCC یئاہںمی نج،ےتاہرکشکشپی یبھ یکسرشپکالاس سپل سومپر یجینیس یھبیےل کے مسٹرس رماگموسم 

 ،ریامع کے سوسر رٹور سپٹومپیکنے ۔ طلباءںہیلشام نوشٹی کے ورسزکود یےل کے زنئرکے سیقےالع کے ولزکاس

 ینٹومیک ٹیٹاس یارک ونیوک GCC ںمیلماتعاسیاعخترا کےشزوآمروایوجنالکیٹروا،لماتعاس ؤثرم کےیوجنالکٹی

 یوجنالکیٹیاعخترا،سلیب ٹرومپیکنیتریاعل ،ومرسالک رٹمااس ہے۔ یک دیبنجہردیک یکا مبرن درمیان کےجکال

 کے GCC ہے؟ یچسپدل ںمی شزوآم نئال آنہیں؟ تےکس اہکیا چ روامعل البط لےاوکتکنی یلاعیبھ یسک،امزپروگر

 رولچسپ اد سےظحال کے وںیقرطیمتعلی کےمعل البط کےمقسرہ نے وںجنہ ںہینمیمعل کےشزوآمیتالس فاصپا

 کتسولیکر کر لے سے کراسرومیں اٹی یتھلیٹککے ا مقس ختلفمسپا ےرماہںمی GCC ہے۔ یکریاتسروکشوپرج

 ےرماں۔ ہہییےکلحاص زازاعرووارڈ ایاددتعم یےل کے وںہلیتک ایتھلیٹی اپناےنںومٹی ریماہ،ںہیسکلبحرکمت

 ہیں۔لشام بکلچرنوڈیا روڈ ٹؤور آب، اکل ھترا، WGCCںمی سکلبھچک

 یکگنوئیڈرا شسٹرورروو ابفیل ۔ہے تاوہ یےل کے نےرکھچکیہ میشہہوتںہیےتکر مکا یےلےک وںالسکیپنا آپجب

 کے مقامات سمپیک سات ںمی ٹیزنؤکا رچا کے یارک ونییب۔ مغرہے یبربالکل ق سباڈینیکرواگرا فالز انیروا،ہے پر ریود

 نایڈمی ،مالی،یلے وسینڈ،ڈکیرآ،نبیئال،یاوٹابسپا کے GCC ہے۔تاوہںمی سپا قاممسمپکی ایک یہ میشہہھتسا

 ٹےوچھ ھتاس کے اتریااخت کے سروکشخبولتسہ ددعمت پر روط عام امتجس یک ومرسالکنا ہیں۔ سمیپسیک ارساوروا

 ںمی رکا ئےاجیتجا ہبلمقا دحزاسپا ےکپآ ہے۔ گہج لیے درست ےک نےرک شروعات GCC ،ںمی لفظ نآسا ہے۔ یتوہ

 ھچک سب سپا کے GCC گے۔ ںئیابنیدوست یالو نےہرمئاھر قبیدگنز آپرویں اہںیتیہلا ریوضر یےل کے نےوہ امیابک

 یکھیں۔درواںئیال یف رتش یہاں ےرماہ ہے۔

 ؤر برتاز عمل اورط کا لب علمطا 1.7

 یینیق وک حفظتیمانجس کے ئے طلباءوہتےرکماہفر لواحمیوزشآم ،جیسے کے یرسٹونیوی تبہرمہ نےاپ ،جزنٹی کالومیک

 سےیدگجیسنوکیہور کےمعل البطرکبھا یکبھ و۔ہ اکپ سےتاخلدمرواظومحف کہوجںہیراد ذمہ یےل کےےنناب

 ۔ہے یتوکار ہردیالفترووجہ ات

 لکش یری حرتوک اموع ے جسےہ بات یکلوممع نانااپ وکقالخاہبطاضیتفصیل ےکمعل البط یےل کے وںجنٹی کالومیک

 بہجرتےک ی طلباءھتاس ت دیگرروبصایدہنانقصوجلاماع یسےاقالاخ بطہاض کا معل بطال ہے۔ اتاج یاراکتیابدس ںمی

 منٹنروگیکمعل البط ے۔ہتارکاحتوض یکنےجاہر یےل کے لمااع یسےایہھسات ،ںہی تےوہ خلل انگیز یےل کے
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 ینراگنیک زیروفالخیکقالخاہبطضا یےل کےرشپڈلی یک ر طلباءواملےاوےنرککام ںمی کنسرٹ ھتاس کے ںودئنمان

 کا سج ہے یاگ یاکرمقر رکاقیرطیالتدعکیا،ںمی ےسلسل سا ے۔ت ہیروا کیا رناکیصلےفقسے متعل ساروا انکر

 ۔ہے تاجا یاک عہیرذ کے ود طلباءخ،پر روط ویظم، جزن

 تالمعام یقانون 1.8

 سے ںمی ناںمی لےسلس بےکدوبہب یکمعل البط-ںہی راد ذمہ یےلےکلمیکتیکوںتقاض ینونقا ددتعمجنٹی کالومیک

 :ںہیلشام لیذجردںمی وںثالمیک ان ہیں۔ یاقوفںمی لاصیکئ

 ءافشا وک قعاتاو کے سپاسور آمپس اکینےاپوک وںجور کالے، اٹی ہروسیکی روا حفظتکا سمپکی نہانشکاٹکییرے اکل

 ےہرتوضر یکےنکر

 یےل کے وںجہ کالیروا،ہے رکاردیناہدنیقی یک اتومسا یمیں جنس متعلیوک IX انوعن ےکایکٹ مترمی یمتعلیکے 1972

 ےہماہ سے ظحال کے نےرکلحوک اماتالز کےنےاج یےکںاساہر روا وںحمل یجنس

 روع االاط یکمعل البط،ڈریکا رےکمعل البطوک)FERPA( یکٹا کے ریدازارقمتعل سے زڈریکا ریمتعلی کے اندنخا

 ریوضر ناکھررارقربوکجینر کے ،ںہیلشام یھب حیات کی شر روانیدالوںمی سج،یبھ سے نادنخا ییب بغیر قر کے زتجاا

 ہے۔

 اک اسبتندہیاز کے دہ طلباءنماپس سے ظحال دیصاقتایا/رواییتوارغیر ںیادباآیک کے طلباء جکال ینٹومیکنکہوچ

 کےجکال اذلہ-ہےمک امکان کا نےجا یےکیائوررکاینونایا ق یدہ العاطیکیکودسلبںیہا ذالہںہییکرتشپیسکع

 ۔ہے لحام یک میتاہ یئانتہود ابہب وحالفیک طلباء یھسب روی اردا ذمہ یکحفظتےکقوحق عہیرذ

 اکرن رادہ پووع 1.9

 رودسےچپہنیکباءطل کےجنٹی کالومیک-"بہرجتیوعمجمکاج"کال وبطلمدہیازعہیرذکےداافررو پیشہ کے ر طلباءوام

 کے نےہرںمی ساوکمعل البط نےاپرووں، اہ خبربا ںتئی کے فدہ س پرعزما انرڈلی کے جکال ےکناہکطیبشر ،ہے ںنہی

 ۔ںیرکشوشکنیربہتیپنا اسطےو کے نےرکمہارف اقعومنیربہتیےل

 پر روططتاحم عہیرذ کے ،یارک ونی،زوکرائاس عہیرذ کے جنٹی کالومیک ڈگاننوز، ایرذیل سی جردیکزویڈیو شہیریتتصرخم

 شپی پیغام نیترطومضب نکلی تصرخم سےا ہے۔ یتھاکدکجھل یکیدگنزیکمعل لبطا ںمیجکال وج،ہےیگئیکریات
ً 

 ۔ےہ مہاانیقی انھکید ےئوہےترک

- CC[وگاہیوئس-کلپ ویڈیو] 01

 ںنہی سوحسم یہ کر رکپآہکتک ہے جب یسکت گلنکمنام یا رود بہت سے چپہن یدگنزنی بہتر یکا تک وںندھچک

 لحاتروصیقینیغیرروایالوشبہ یہ،ہےںنہی وٹکاریہںہیتےآےس کہاں آپیا قتوںمی تےاسرکے آپکہںہیےتکر

 دمنہشاوخ کے حنتم ڑیکیےلےکنےچنپہہاںوپآرواںہیقحمست کے دہیاز آپکہںہیےنتجا آپ اگر یےلس۔ اہے

 ۔ںہی رہےجا کہاں کہںیکرنیقی پرسپ اآکہ ہےہی وہہےیتاج رہیاقبیزک چایفصر یےل کے نےرکوتںہی

CC -  وگاہیوئس-کلپ ویڈیو] [02
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 ںکہی سےپآکہہےتاکوسہ ہے۔ یوسکتہیبھرسےلحاتروصییقین غیرروایلاوشبہرسف یےلکےیدگنزنیربہتیکا

 فیصلہ اک نےھڑب گےآپ آ قتوسجنکلی یں۔ رکیھبنیقی پرسپ اآکہ ہے تاکوسہروے، ائاج کہا یےل کے نےاج نہیبھ

 ہی نظر طعسے ق تباسر اواںہیتےیدوڑچھ چھےپی نےاپوکوںچیز یھن سبا آپ جب ہےاتوہحہمل وہہیوتںہیےتکر

 ہیں۔ رہےجا آپ جہاں ہے ںنہی ھچک پر تےاسرسارواںہیےئآ سے کہاں آپ کہ ںہی ےتکر سوحسم

- CC وگاہیوئس-کلپ ویڈی و] 03] 

 ےاسروا۔ہے یکھادیاکںمییویٹیا ہےھاڑپیاکںمی چہباکتنےپآ،ہےیاگکہا یاکسے آپےہںنہیںمیےرباسایہ

 یکھتریعنمیقعاو چیز یہکیلیے ا ےکیریاتیکنےاججکال ۔ جبتاکجاس یاکںنہی مک یےل کے چنجا یک ڈگری ایزروکاس

 س۔ افیصلہ کا آپ یےلےک نےرکھچکدی مز ںمی یدگنزیپناروار، اکنا اکپآ یےل کے یہتصف ،وئیڈرا کا آپ،آپںہی وہ ہے

 ہیں۔ رہےجا ںکہا پآ کہ ںھیکرنیقی پر سارواںکھییدفی طرکےآگ پھر ،ںنکیر جھادنپنے اایےل

- CC وگاہیوئس-کلپ ویڈی و] 04] 

 یالو نےالد اقعومےڑبروا،اتحضر روفیسرپ لےاو نےرکزوکمر وجہتپرمتعلی یک آپ،سمپکیجٹی کالنومیککھاونالکبال

 ہو یں؛ہیترکںنہیلگاسے وںجکال ےدوسر سبںمیہ ہے یتابن کھاوناوک OCC وجںی چیز یسی۔ اںنہی ضا قرڑب،یاں ڈگر

 رچا ،نےکر لحاص الزمتمسپا کےہمارے طلباء ہکںکھیدی ہیں۔ یترکگ سیٹلاسے سیٹ وجیرگےدوسر وکآپ

 یہجآ۔ںہی زڈریکا رسوٹھکےےنٹھاا قدم ہر کے تےاسرروا،نےوہلمنتق ںمی جکال الہس

 ۔ںی کر

SUNYOCC.EDU رجسٹر پر 

 یہرشک 1.10

 یمل ددموک آپںمی نےمجھس سے ھنگڈ بہتر وکر طلباءوامیکجنٹی کالومیکسے لویڈس مااہک ہے دامی ںمیہ

 گے۔ ںئیاگل پتہ اکلئمسا قسے متعل شزوور آمیس ا ردتںمی جکال ینٹومیکپآ،ںمی لویڈاگلے ما ی۔وگہ

 سٹڈی کر

 نٹرک سییتھلیٹالج اک ٹیٹاس اڈیروفل یسٹ وھترنا : 
http://nwfraiders.com/athletics/facilties/arena_gallery/index 

 چہبتاکیدست کا معل البطجکال ٹیٹاس اڈی روفل یسٹرنا-http://www.easternflorida.edu/student: 

life/documents/2016-17-student-handbook.pdf 

1.11 USDOS - CCAP 

 ٹیٹاس اڈیروفل وج،ہے قسے متعل ہکی امر دہحمت ئےایاستہ ردہحمت ئےایاستہ رماروگپر یٹر ڈمنسٹریالج اکینٹومیک

 ےہمنتظار ایز کے یورسٹنیوی

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

BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS 

http:https://eca.state.gov
http://www.easternflorida.edu/student
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