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CCAPماڈیول  - 9امور طلباء
1.1خو ش آمدید
کمیونٹی کالج میں طلباء کے امور  ،یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے کمیونٹی کالج ایڈمنسٹر یٹر پروگرام کے ایک پیشہ
ورانہ تر بیت کے ماڈیول میں آپ کا استقبال ہے۔

1.2مقاصد
اس ماڈیول میں ،آپ ذیل کے بار ے میں سیکھیں گے
 امور طلباء کی تعر یف
 امور طلباء کے مختلف پہلو ،بشمول داخلہ اور تقرری ،طالب علم کی ترقی اور شمولیت ،طالب علم کا طرز عمل اور برتاؤ،
اور قانونی مالحظات
 اور "کالج کا مجموعی تجر بہ" فراہم کرنے کا ہدف
آئیے شروع کرتے ہیں۔

" 1.3طلباء کے امور" کیا ہیں؟
اصطالح "امور طلباء" طالب علم کے تجر بہ کے پہلوؤں پر "تعلیمی امور" سے مختلف ہے جو کہ تعلیمی میدانوں سے
باہرہے۔
"امور طلباء ،اصطالح کا استعمال "طالب علم کی خدمات" کے ساتھ ادل بدل کر کیا جاتا ہے ،جس میں کالج کی طرف
سے مختلف قسم کی طالب علم پر مرکوز سرگرمیوں کو شامل کیا جاتا ہے ،جسے طلباء کو کالس روم میں اپنے تجر بوں
میں معاون ہونے میں مدد کرنے کے لیے ہدایت دی جاتی ہے۔ اگرچہ مختلف کالجوں میں متعدد طر یقوں سے تنظیمی
ذمہ دار یاں تفو یض کی جاتی ہیں ،یہ اہم ہے کہ امور طلباء ایسے فنکشنز کو تعارف ،اندراج کی خدمات ،مالی
اعانت،ایتھلیٹکس ،طالب علم کی سرگرمیاں ،ذاتی کاؤنسلنگ ،زندگی کے نظم و نسق کی اہلیتیں ،بحران سے متعلق
خدمات ،معذوری سے متعلق خدمات ،طالب علم کے طرز عمل ،طالب علم کی گورنمنٹ ،کیمپس کے تحفظ ،اور طالب
علم کی ایڈووکیسی کے بطور شامل کرتے ہیں۔
تار یخی خیال سے حاصل کردہ طالب علم کی خدمات کا تصور ہے کہ کالج نے طالب علم کی ذاتی ترقی کی رہنمائی میں
مدد کے لیے والدین کی جگہ لے لی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ،اس تصور کے دائرہ کو طالب علم سے-متعلق وسیع قسم
کے فنکشنز کو شامل کرنے کے لیے وسعت دی گئی۔
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1.4داخل ے اور تقرری
اگرچہ کچھ کالجوں میں-خصوصی طور پر بڑے میں -داخلوں کی نگرانی کرنے والے علیحدہ تنظیمی شعبے ہوتے ہیں،
کمیونٹی کالجوں میں اکثر ایسے معاملے ہوتے ہیں جن میں بحالی اور مالی اعانت کی مارکیٹنگ ،رجسٹر یشن اور ر یکارڈز
سے لے کر داخلوں کی کارروائی کے ضروری پہلوؤں کا نظم امور طلباء کے ذر یعہ انجام دیے جاتے ہیں۔
حتی کہ علیحدہ اندراج سے متعلق تنظیمی ڈھانچے والے کالجوں میں ،امور طلباء کی مخصوص اشخاص کے داخلہ سے
متعلق پروگرام کی ذمہ داری ہوگی ،جیسے کہ تار یخی لحاظ سے کم نمائندگی والے طلباء ،معذور طلباء ،دہری اندراج والے
طلباء اور بین االقوامی طلباء کی۔
کمیونٹی کالج ڈینور کا ،درج ذیل و یڈیو ،تشہیری و یڈیو کی بس ایک مثال ہے جس کا مقصد طالب علم کے اندراج کی اپیل
کرنا ہے۔ اس ضمن میں یہ نوٹ کرنا اہم ہے کہ کالج کی مارکیٹنگ کرنا  -حتی کہ مقرر شدہ خدمت کے شعبہ کے ساتھ
عوامی طور پر فنڈ یافتہ کمیونٹی کالجوں کے لیے بھی -ایک معیاری طر یقہ ہے۔

[ویڈیو کلپ  - CCڈینور]
[اسٹیفین] کمیونٹی کالج ڈینور میں  100سے زائد ڈگر یاں اور سرٹیفکٹس ہیں۔ ان کی بڑی تعداد قابل منظم ہیں۔ یہ ایک
شعبہ میں شروع کرسکتے ہیں اور ان کے پاس اسے الگ کرنے کے متعدد طر یقے بھی ہیں۔ اس لیے اگر سرٹیفیکٹ میں ان
کو مطلوب اور ضروری سبھی چیز یں موجود ہیں ،تو ان کے پاس قابل مالزمت اہلیت ہے۔ اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ
ایسوسی ایٹ کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں ،تو ان کے پاس ایسا کرنے کی صالحیت موجود ہے۔
[نوہم ] CCDای ک خاندان ہے۔ آنے والے کسی بھی طالب علم یا والدین کے لیے ،ہمارا ہدف سب سے پہلے یہ یقینی بنانا
ہے کہ ،انہیں خیرمقدم کا احساس ہو ،جس سے انہیں ایک حصہ کے بطور یہ لگے کہ  CCDکس چیز کی پیشکش کرنے
کا اہل ہونا چاہتا ہے۔
[جوڈی] چونکہ ہمارے پاس طالب علم کی متنوع تنظیم ہے میرے خیال میں فٹ نہ ہونا لگ بھگ مشکل ہوگا۔ لیکن
کچھ لوگوں کے لیے یہ اپنی چیز یں لگیں گی اور امکان ہے کہ انہیں یہاں خیرمقدم بھی محسوس ہوگا۔
[ڈاکٹر فر یمین] ہمارا کالج متنوع ہے۔ ہمارے پاس پوری دنیا کے لوگ اور چیز یں ہیں جو ہمیں پابند بناتی ہے اور ہمیں
مت حرک رکھتی ہے اور ہمیں اس تصور میں جاری رکھتی ہے کہ ہر کوئی اسے کرسکتا ہے۔ آپ یہاں سے کہیں بھی
جاسکتے ہیں۔ یہاں سے شروعات کر یں اور کہیں بھی جائیں! یہ چیز یں  CCDکو اتنا منفرد بناتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو علم
نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ،کچھ لوگوں کو قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اور دونوں ہی اپنے
مقاصد کو پورا کرنے میں مدد کے لیے ہمارے فیکلٹی اور عملہ کی عہدبستگی کی وجہ سے بہت کامیاب ہوئے ہیں۔
[اسٹیفین] آپ کے پاس ماسٹر سطح اور ڈاکٹر کی سطح تک تیاری کرنے والی فیکلٹی ہے جو ہمارے طلباء کے ساتھ کام
کرتے ہیں۔ ہمارے کالس رومز چھوٹے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو کالس روم میں  14طلباء ملیں گے ،کبھی کبھی آپ کو 20
مل سکتے ہیں ،لیکن فیکلٹی کو آپ سبھی کا نام معلوم ہے اور فیکلٹی اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ آپ کو وہ
معلومات حاصل ہورہی ہیں جو وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں۔
[نوہم] میں اس بات کی وضاحت کیسے کروں کہ اورار یہ کیمپس پرجوش ہے۔ اورار یہ کیمپس میں کبھی بھی بے کیف
لمحہ نہیں ہوتا ،چاہے وہ طالب علم کی سرگرمیاں ہوں ،یا چاہے کنسرٹس ہوں۔ کیمپس میں رہتے ہوئے آپ کبھی بھی
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بور نہیں ہوں گے۔
[کرسٹوفر] ہمارا کیمپس ایک انتہائی کاسمو پولیٹین کیمپس ہے۔ ہم نقل و حمل کے مرکز میں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے
کہ یہاں ہر طرف روشنی والی ر یل ہے ،ڈینور مضافات کے سبھی ثقافتی پہلو یہاں دستیاب ہیں۔
[مرد] اور یہ میرے لیے اہم ہے۔ یہ چھوٹے شہر جیسا لگنے واال بڑے شہر جیسا ماحول ہے۔ یہ میرے پسند جیسا ہی
ہے۔
[ارلین] اگر آپ درحقیقت تھوڑی بہت تحقیق کر یں گے تو  CCDکے پاس کولور یڈو اور پورے ملک میں قابل استدالل حد
تک سب سے بہتر و یلڈنگ پروگرامز ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک عظیم جگہ ہے۔ آپ جو ادائیگی کررہے ہیں اس کے
لیے  CCDایک عظیم قدر ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک بہتر ین تعلیم حاصل کررہا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ
و یلڈنگ پروگرام غیرمعمولی ہے اور مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ میری رقم بالکل بھی بر باد ہوئی ہے۔
[اسٹیفین] ہمیں وفاقی حکومت کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جب ہمارے طلباء ان پروگراموں سے ڈگری حاصل کرتے
ہیں ،تو وہ مالزمت کے قابل ہوتے ہیں۔ ہم اسے سال بہ سال ،در سال ثابت کرنے کے اہل ہوئے ہیں۔
[جوڈی ] CCDنہ صرف انہیں حقیقی دنیا کے لیے تیار کرتا ہے ،بلکہ  CCDایک حقیقی دنیا ہے۔ ہمارے طلباء زندگی
کے متعدد مختلف تجر بات کے ساتھ آتے ہیں اور ہمیں ان کی کامیابی کی اعلی توقعات ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں معلوم
ہے کہ وہ اپنے اہداف حاصل کرسکتے ہیں ،کیونکہ وہ پہلے سے ہی بہت سارے الگ الگ محاذ پر ایسا کررہے ہیں۔ ہم
بس ان تعلیمی مواقع پر پالش لگانے کا کام کرتے ہیں۔
یہاں شروع کر یں ،کہیں بھی جائیں!  -کمیونٹی کالج آف ڈینور۔  -کمیونٹی کالج آف ڈینور۔  -یہاں سے شروع کر یں  -یہاں سے
شروع کر یں  -یہاں سے شروع کر یں ،کہیں بھی جائیں!

1.5رہنمائی :تعارف ،مشاورت ،طرز عمل
امور طلباء طلباء کے لیے تعارفی خدمات فراہم کرتے ہیں ،جس میں کیمپس کے دورے سے ابتدائی اندراج اور رجسٹر یشن
کے فنکشن تک شامل ہے۔ یہ سرگرمیاں مشاورت کے ساتھ ملی ہوئی ہیں ،اس میں متعدد طلباء پہلے سے حاصل
شدہ ٹرانسفر کر یڈٹس کے ساتھ آتے ہیں ،جنہیں قدر پیمائی اور ر یکارڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ امور طلباء طالب علم کو
برقرار رکھنے کی سمت والے اتفاقی آموزشی اہلیتوں والے سیمیناروں کا بھی نظم کرتا ہے ،ساتھ ہی متعدد قسم کی
کاؤنسلنگ سروسز بھی فراہم کرتا ہے۔ معذور امر یکیوں سے متعلق ایکٹ ) (ADAکے ضوابط کی تعمیل کے لیے کالج
کے ذر یعہ مناسب رہائش درکار ہے ،اور امور طلباء اس فعل کے لیے ذمہ دار ہے۔ کالس سے خاندانی بحران سے متعلق
مداخلت تک کی صالح سے ،ذاتی کاؤنسلنگ تک بھی امور طلباء کا فعل ہے۔
سیوہوگا کمیونٹی کالج کے درج ذیل تشہیری و یڈیو کو ،اپنے طلباء تک انتہائی رسائی کے لیے ،فرد کی فالح سے متعلق
فعال تشو یش کی شکل میں ،کالج کی پرزور کوششوں کے حوالے سے دیکھنا بہتر رہے گا۔
[و یڈیو کلپ -سوئی ہوگا]CC - 01

و یلنسیا کولینس : Tri-Cنے متعدد طر یقوں سے میری زندگی تبدیل کردی ہے جتنا کہ میں کبھی تصور کرسکتی تھی۔
آپ یہاں سے شروعات کرتے ہیں اور آپ المحدود امکانات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہ واقعی اپنے طلباء کو مالیاتی،
پیشہ ورانہ ،اور ذاتی طور پر عاون کرتے ہیں۔  Tri-Cپیشہ ور فرد کی بنیاد ہے جو کہ اب میں ہوں۔ میرا نام و یلنسیا کولینس
ہے ،اور میں نے  Tri-Cسے اپنی نرسنگ کی ڈگری حاصل کی ہے۔
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1.6طا لب علم کا ف روغ اور شمولیت
طالب علم کے فروغ کے اصول سے قطع نظر ،امور طلباء کے پیشہ ور افراد اس سے متفق ہیں کہ مجموعی طور پر کالج کا
ماحول ایک تعلیمی تجر بہ ہے ،اور اسے طالب علم کے فروغ میں مدد کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس مقصد کے
حصول کے لیے ،طالب علم کی بہت سی قسموں کی سرگرمیاں فراہم کی جاتی ہیں ،جن میں اہم-متعلقہ کلب کی
سرگرمیوں سے لے کر سماجی تقر یبات سے اسپورٹس اور گیمز شامل ہیں۔ چونکہ کمیونٹی کالجوں میں مشترکہ کیمپس
ہوتے ہیں ،وہ طلباء کو "کالج کا تجر بہ" فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ،اور وہ سمجھتے ہیں کہ طالب علم کی شمولیت
مستقل اور حتمی کامیابی کے لیے ایک کلیدی محرک ہے۔
سیوہوگا کمیونٹی کالج ،کلیو لینڈ ،اوہیو کے بڑے کالج ،اور اپ اسٹیٹ نیو یارک میں جینیسی کمیونٹی کالج کے درج ذیل
دو و یڈیوز میں ،طالب علم کے الئف-اسپورٹس ،کلبس ،اور آرٹس کے پہلوؤں کو پیش کرتے ہیں جسے اکثر کالج کی ڈگری
کی تالش کے لیے مددگار مانا جاتا ہے۔
[و یڈیو کلپ -سوئی ہوگا]CC - 02

ٹیلر لینرتھ  (TYLER LIENERTH):ایک بچہ کے بطور بڑھتے ہوئے میرا خواب کالج جانا ،بیس بال کھیلنا ،اور ڈگری
حاصل کرنا تھا۔ ہائی اسکول کے بعد میرے پاس دو اتنخابات تھے :میں نے چار سالہ یونیورسٹی کو قبول کیا تھا ،لیکن
اسکالرشپ ملنے کے بعد میں نے  Tri-Cآنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے  Tri-Cمیں اپنا ایسوسی ایٹ ڈگری حاصل کیا،
انہوں نے میرے سارے کر یڈٹس کو سیدھے بالڈو ین-و یلیس میں منتقل کردیا ،اس لیے میں نے بالڈو ین-و یلیس
یونیورسٹی میں جونیئر کے بطور شروعات کی۔ میرا نام ٹیلر لینرتھ ہے ،اور میں نے  Tri-Cسے اپنی پہلی ڈگری حاصل کی
ہے۔
[و یڈیو کلپ -جینیسی]CC - 01

ایمیلی :ہائے! جینیسی کمیونٹی کالج میں آپ کا استقبال ہے  -جو کہ اپنا کالج کیر یئر شروع کرنے کے لیے ایک بہتر ین
جگہ ہے -اگر آپ بہتر ین تکنیکی پروگراموں ،اعلی تر ین نرسنگ سہولیات ،یا زندگی بھر قائم رہنے والی دوستی بنانے کی
ایک بہتر ین جگہ تالش کررہے ہیں ،تو آپ درست جگہ پر آئے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ GCC
میں طلباء کو چھوٹے کالسوں میں خیال رکھنے والے اور اعزاز یافتہ فیکلٹی کے ذر یعہ پڑھایا جاتا ہے انہیں پتہ ہے کہ وہ
اپنی رقم سے بہتر ین تعلیم حاصل کررہے ہیں۔ ہمارے معلم آپ کو ایسی اہلیتوں سے نوازتے ہیں جسے آپ کو چار سالہ
کالج ڈگری حاصل کرنے کے بعد کام شروع کرنے کے لیے منتقل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرٹیفیکٹ پروگراموں میں
 65سے ز یادہ ڈگری کے ساتھ  GCCکے پاس انتخاب کے لیے متعدد میجرز ،کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے لے کر نرسنگ سے
سلوتری ٹیکنالوجی میں ڈگر یاں ہیں۔  GCCسے لگ بھگ  23,000طلباء نے سند حاصل کیا ہے۔ کالج کی زندگی میں
شامل ہونے کے متعدد طر یقے موجود ہیں  -اسپورٹس ،کلبس ،اور دیگر سرگرمیاں طلباء کو گھلنے ملنے ،نئی اہلیتیں
سیکھنے اور مزے کرنے کی آزادی فراہم کرتی ہیں۔
بفیلو اور روشٹر کے درمیان میں  ،نیو یارک ،سٹی آف بٹاو یا کے پاس پیشکش کے لیے متعدد چیز یں ہیں۔ بال گیم دیکھنا
چاہتے ہیں؟ مک ڈاگز پلے دیکھنے کے لیے ڈائر اسٹیڈیم جائیں۔ کافی شاپس اور پزا کی تالش ہے؟ ہمیں یہ مل گیا۔
4سالہ ڈگری شروع کرنے یا اپنے کیر یئر میں درست سمت میں جانے تک  GCCآپ کو مستقبل کے لیے تحفظ میں مددکرسکتا ہے۔ ہمارے حسب استطاعت ٹیوشن کی شرحیں آپ کے ہزاروں ڈالرز بچاسکتی ہیں جب کہ آپ اپنے گھر کے
نزدیک ایک معیاری تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کرسکتے /سکتی
ہیں تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ  87%کل وقتی طلباء کو مالی امداد حاصل ہوتی ہیں ،اور حالیہ سالوں میں
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 $263,000سے زائد اسکالرشپس دی گئی ہیں۔ اگر آپ کالج کی تعلیم کی ادائیگی کے بارے میں مز ید معلومات حاصل
کرنا چاہتے /چاہتی ہیں تو ہمارے کسی مالی اعانت کے صالح کاران سے بات کر یں ،ہمیں آپ کے سبھی سوالوں کے
جواب دے کر خوشی ہوگی۔  GCCمیں داخلہ کے لیے درخواست دینا مفت اور آسان ہے۔ ہمارے پاس آن الئن ایک
درخواست فارم ہے جسے آپ گھر میں بھر سکتے ہیں ،یا اگر آپ چاہیں تو داخلہ سے متعلق آفس جاسکتے /سکتی ہیں اور
کاغذی درخواست لے سکتے  /سکتی ہیں۔ اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں تو ،ہمارا داخلہ سے متعلق دوست مزاج عملہ
مدد کے لیے موجود ہے۔ داخلہ فیس بک پر ہے ،اس لیے یہ یقینی بنائیں کہ آپ ہمیں الئک کر یں یا ہمیں چیک کر یں
اور دیکھیں کہ ہمارے آفس اور ہمارے کیمپس کمیونٹی میں کیا ہورہا ہے۔ او پن ہاؤس میں شرکت کر یں یا جمعہ کی
مالقات میں ہمارے ساتھ دن گزار یں۔ جب آپ کیمپس میں آتے  /آتی ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ آپ اس بات سے متفق
ہوں گے کہ  GCCکے پاس اس ز یادہ چیز یں تھیں جن کی آپ نے توقع کی تھی۔ کیا آپ اب بھی ہائی اسکول میں اور یہ
جاننے میں متجسس ہیں کہ کل وقتی میں شرکت کرنے سے پہلے کالج کورس کرنا کیسا رہے گا؟ تو آپ کو ہمارے
ACEپروگراموں میں دلچسپی ہوسکتی ہے ،جس سے کالج میں آپ کو بہتر شروعات ملے گی۔
GCCموسم گرما سمسٹر کے لیے بھی جینیسی پرومس پلس اسکالرشپس کی بھی پیشکش کرتاہے ،جن میں ہائی
اسکولز کے عالقے کے سینئرز کے لیے دو کورسز کے ٹیوشن شامل ہیں۔ طلباء نے کمپیوٹر سپورٹ سروس کے معیار،
ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال ،اور ٹیکنالوجی اور آموزش کے اختراعی استعمال میں  GCCکو نیو یارک اسٹیٹ کمیونٹی
کالج کے درمیان نمبر ایک کی درجہ بندی کی ہے۔ اسمارٹ کالس روم ،اعلی تر ین کمپیوٹر لیبس ،اختراعی ٹیکنالوجی
پروگرامز ،کسی بھی اعلی تکنیک والے طالب علم اور کیا چاہ سکتے ہیں؟ آن الئن آموزش میں دلچسپی ہے؟  GCCکے
پاس فاصالتی آموزش کے معلمین ہیں جنہوں نے ہر قسم کے طالب علم کے تعلیمی طر یقوں کے لحاظ سے دلچسپ اور
پرجوش کورس تیار کی ہے۔  GCCمیں ہمارے پاس مختلف قسم کے ایتھلیٹک ٹیمیں اور ساکر سے لے کر لیکروس تک
متحرک کلبس ہیں ،ہماری ٹیموں نے اپنی ایتھلیٹک اہلیتوں کے لیے متعدد ایوارڈ اور اعزاز حاصل کیے ہیں۔ ہمارے
کچھ کلبس میں ، WGCCارتھ کلب ،اور آؤٹ ڈور ایڈونچر کلب شامل ہیں۔
جب آپ اپنی کالسوں کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمیشہ ہی کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بفیلو اور روشسٹر ڈرائیونگ کی
دوری پر ہے ،اور نیاگرا فالز اور کینیڈا بس بالکل قر یب ہے۔ مغر بی نیو یارک کے چار کاؤنٹیز میں سات کیمپس مقامات کے
ساتھ ہمیشہ ہی ایک کیمپس مقام پاس میں ہوتا ہے۔  GCCکے پاس بٹاو یا ،البیئن ،آرکیڈ ،ڈینسو یلے ،لیما ،میڈینا
اور وارسا کمیپسیس ہیں۔ ان کالس روم کی جسامت عام طور پر متعدد سہولت بخش کورس کے اختیارات کے ساتھ چھوٹے
ہوتی ہے۔ آسان لفظ میںGCC ،شروعات کرنے کے لیے درست جگہ ہے۔ آپ کے پاس از حد مقابلہ جاتی جائے کار میں
کامیاب ہونے کے لیے ضروری اہلیتیں ہیں اور آپ زندگی بھر قائم رہنے والی دوستی بنائیں گے۔  GCCکے پاس سب کچھ
ہے۔ ہمارے یہاں تشر یف الئیں اور دیکھیں۔

1.7طا لب علم کا طرز عمل اور برتاؤ
کمیونٹی کالجز ،اپنے ہم رتبہ یونیورسٹی کے جیسے ،آموزشی ماحول فراہم کرتے ہوئے طلباء کے جسمانی تحفظ کو یقینی
بنانے کے لیے ذمہ دار ہیں جو کہ محفوظ اور مداخلت سے پاک ہو۔ کبھی کبھار طالب علم کے رو یہ کو سنجیدگی سے
توجہ اور تالفی درکار ہوتی ہے۔
کمیونٹی کالجوں کے لیے طالب علم کے تفصیلی ضابطہ اخالق کو اپنانا معمول کی بات ہے جسے عوام کو تحر یری شکل
میں دستیاب کرایا جاتا ہے۔ طالب علم کا ضابطہ اخالق ایسے اعمال جو نقصاندہ یا بصورت دیگر ساتھی طلباء کے تجر بہ
کے لیے خلل انگیز ہوتے ہیں ،ساتھ ہی ایسے اعمال کے لیے ہرجانے کی وضاحت کرتا ہے۔ طالب علم کی گورنمنٹ
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نمائندوں کے ساتھ کنسرٹ میں کام کرنے والے امور طلباء کی لیڈرشپ کے لیے ضابطہ اخالق کی خالف ورزی کی نگرانی
کرنا اور اس سے متعلق فیصلے کرنا ایک روایت ہے۔ اس سلسلے میں ،ایک عدالتی طر یق کار مقرر کیا گیا ہے جس کا
نظم ،جزوی طور پر ،خود طلباء کے ذر یعہ کیا جاتا ہے۔

1.8قانونی معامالت
کمیونٹی کالج متعدد قانونی تقاضوں کی تکمیل کے لیے ذمہ دار ہیں  -طالب علم کی بہبود کبے سلسلے میں ان میں سے
کئی اصل میں وفاقی ہیں۔ ان کی مثالوں میں درج ذیل شامل ہیں:
کلیرے ایکٹ کا نشانہ کیمپس کا تحفظ اور سیکیورٹی ہے ،اور کالجوں کو اپنے کیمپس اور آس پاس کے واقعات کو افشاء
کرنے کی ضرورت ہے
1972کے تعلیمی ترمیم ایکٹ کے عنوان  IXکو تعلیم میں جنسی مساوات کی یقین دہانی درکار ہے ،اور یہ کالجوں کے لیے
جنسی حملوں اور ہراساں کیے جانے کے الزامات کو حل کرنے کے لحاظ سے اہم ہے
خاندان کے تعلیمی ر یکارڈز سے متعلق رازداری کے ایکٹ ) (FERPAکو طالب علم کے ر یکارڈ ،طالب علم کی اطالع اور
اجازت کے بغیر قر یبی خاندان سے بھی ،جس میں والدین اور شر یک حیات بھی شامل ہیں ،کے ر ینج کو برقرار رکھنا ضروری
ہے۔
چونکہ کمیونٹی کالج کے طلباء کی آبادیاں غیر روایتی اور/یا اقتصادی لحاظ سے پسماندہ طلباء کے ز یادہ تناسب کا
عکس پیش کرتی ہیں لہ ذا یہاں بدسلوکی کی اطالع دہی یا قانونی کارروائی کیے جانے کا امکان کم ہے -لہذا کالج کے
ذر یعہ حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری اور سبھی طلباء کی فالح و بہبود انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔

1.9وعدہ پو را کرنا
امور طلباء کے پیشہ ور افراد کے ذر یعہ ز یادہ مطلوب "کالج کا مجموعی تجر بہ" -کمیونٹی کالج کے طلباء کی پہنچ سے دور
نہیں ہے ،بشرطیکہ ان کے کالج کے لیڈران اس پرعزم ہدف کے تئیں باخبر ہوں ،اور اپنے طالب علم کو اس میں رہنے کے
لیے بہتر ین مواقع فراہم کرنے کے واسطے اپنی بہتر ین کوشش کر یں۔
مختصر تشہیری و یڈیوز کی درج ذیل سی ر یز ،اوننڈگا کمیونٹی کالج کے ذر یعہ سائراکوز ،نیو یارک ،کے ذر یعہ محتاط طور پر
تیار کی گئی ہے ،جو کالج میں طالب علم کی زندگی کی جھلک دکھاتی ہے۔ اسے مختصر لیکن مضبوط تر ین پیغام پیش
ً
کرتے ہوئے دیکھنا یقینا اہم ہے۔
[و یڈیو کلپ -سوئی ہوگا]CC - 01

کچھ دنوں تک ایک بہتر ین زندگی پہنچ سے بہت دور یا ناممکن لگ سکتی ہے جب تک کہ آپ رک کر یہ محسوس نہیں
کرتے ہیں کہ آپ کے راستے میں وقت یا آپ کہاں سے آتے ہیں یہ رکاوٹ نہیں ہے ،یہ شبہ والی اور غیر یقینی صورتحال
ہے۔ اس لیے اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ ز یادہ کے مستحق ہیں اور آپ وہاں پہنچنے کے لیے کڑی محنت کے خواہشمند
ہیں تو کرنے کے لیے صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پر یقین کر یں کہ کہاں جارہے ہیں۔
[و یڈیو کلپ -سوئی ہوگا]CC - 02
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ایک بہتر ین زندگی کے لیے سفر شبہ والی اور غیر یقینی صورتحال سے بھری ہوسکتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ سے کہیں
بھی نہ جانے کے لیے کہا جائے ،اور ہوسکتا ہے کہ آپ اس پر یقین بھی کر یں۔ لیکن جس وقت آپ آگے بڑھنے کا فیصلہ
کرتے ہیں تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ ان سبھی چیزوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اس بات سے قطع نظر یہ
محسوس کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور اس راستے پر کچھ نہیں ہے جہاں آپ جارہے ہیں۔
[و یڈیو کلپ -سوئی ہوگا]CC - 03

یہ اس بارے میں نہیں ہے آپ سے کیا کہا گیا ہے ،آپ نے کتابچہ میں کیا پڑھا ہے یا ٹی وی میں کیا دیکھا ہے۔ اور اسے
اسکورز یا ڈگری کی جانچ کے لیے کم نہیں کیا جاسکتا۔ جب کالج جانے کی تیاری کے لیے ایک ہی چیز واقعی معنی رکھتی
ہے وہ ہیں آپ ،آپ کا ڈرائیو ،تصفیہ کے لیے آپ کا انکار ،اور اپنی زندگی میں مز ید کچھ کرنے کے لیے آپ کا فیصلہ۔ اس
لیے اپنے اندر جھانکیں ،پھر آگے کی طرف دیکھیں اور اس پر یقین رکھیں کہ آپ کہاں جارہے ہیں۔
[و یڈیو کلپ -سوئی ہوگا]CC - 04

بالکل انوکھا کمیونٹی کالج کیمپس ،آپ کی تعلیم پر توجہ مرکوز کرنے والے پروفیسر حضرات ،اور بڑے مواقع دالنے والی
ڈگر یاں ،بڑا قرض نہیں۔ ایسی چیز یں جو  OCCکو انوکھا بناتی ہے ہمیں بس دوسرے کالجوں سے الگ نہیں کرتی ہیں؛ وہ
آپ کو دوسرے گر یجو یٹس سے الگ سیٹ کرتی ہیں۔ دیکھیں کہ ہمارے طلباء کے پاس مالزمت حاصل کرنے ،چار
سالہ کالج میں منتقل ہونے ،اور راستے کے ہر قدم اٹھانے کے ٹھوس ر یکارڈز ہیں۔ آج ہی  SUNYOCC.EDUپر رجسٹر
کر یں۔

1.10شکریہ
ہمیں امید ہے کہ اس ماڈیول سے کمیونٹی کالج کی امور طلباء کو بہتر ڈھنگ سے سمجھنے میں آپ کو مدد ملی
ہوگی۔ اگلے ماڈیول میں ،آپ کمیونٹی کالج میں تدر یس اور آموزش سے متعلق مسائل کا پتہ لگائیں گے۔
کر یڈٹس
 نارتھ و یسٹ فلور یڈا اسٹیٹ کالج ایتھلیٹک سینٹر :
http://nwfraiders.com/athletics/facilties/arena_gallery/index
 ایسٹرن فلور یڈا اسٹیٹ کالج طالب علم کا دستی کتابچہ: http://www.easternflorida.edu/student-
life/documents/2016-17-student-handbook.pdf

1.11 USDOS - CCAP
کمیونٹی کالج ایڈمنسٹر یٹر پروگرام ر یاستہائے متحدہ ر یاستہائے متحدہ امر یکہ سے متعلق ہے ،جو فلور یڈا اسٹیٹ
یونیورسٹی کے ز یر انتظام ہے
مز ید معلومات کے لئےhttps://eca.state.gov ،پر جائیں یاhttp://lsi.fsu.edu/ccap
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