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  پبلک سکولز کاؤنٹیپرنس ولیئم 

 دفتر برائے سٹوڈنٹ لرننگ 

 

 مجوزہ کورس کی درخواست 

 کورس کا تعارف، ڈیٹا ، اور مطلوبہ وسائل 

 
وضاحت کریں۔ وضاحتی بیان میں الزمی طور پر پروگرام آف سٹڈی کے حصے کے طور  اس کورس کے مندرجات اور مقصد کی  

پر اور طالب علموں کی طرف سے لینے والے دیگر کورسوں کے ساتھ اس کورس کی عقلی توجہ شامل ہونی چاہیے. یہ بیان  

گے اور اسے کیسے عملی طور   کی یقین دہانی کریں کہ اس کورس میں داخلہ لینے والے طالب علم کیا علم حاصل کریں  کرنے

 پر کریں گے: 

 کورس کی قسم 

)تمام متعلقہ خانوں پر نشان لگائیے(  

 ہائی سکول کے کریڈٹ 

مڈل سکول  

کے کریڈٹ  

شرائط  

 اختیاری

 اضافی کریڈٹ کی تعداد 
 الگ 

 ترتیب کا حصہ 
 

 اگر کورس اختیاری ہے، تو شعبہ کتنے اختیاری مضامین کی پیش کش کر رہا ہے؟ 

 

 گی۔  درج ذیل سوالوں کے جواب نہیں دے دئیے جاتے درخواست مکمل تصور نہیں ہوجب تک  

 

 داخلہ 

برائے مڈل سکول( میں ظاہر ہوا، مجوزہ    II Bمنسلکہ برائے ہائی سکول ،   II A منسلکہطالبعلم/طالبہ کے سروے )

 کورس میں کتنے طلباء کے داخلے کا تخمینہ ہے؟ 

 

جو آپ کو   کریںسے رابطہ  گلرننآپ سروے آن الئن لینا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی  دفتر برائے سٹوڈنٹ  نوٹ: اگر
 آپ کے سکول کے لیے آن الئن رسائی فراہم کریں گے۔

 

 کورس پہلے سال کتنے سیکشنوں میں پیش کیا جا رہا ہے؟ 

 

یگر کورسوں میں داخلوں کی شرح میں  نہیں ہوتا، اس کورس کی شمولیت سے د  اضافہجب تک تدریسی عملے میں  

 گی کورس کی شمولیت کیلئے کیا آپ تدریسی سٹاف میں اضافے کا منصوبہ رکھتے ہیں؟ کمی ہو

 

قبل ازیں نئے   کے جانے کا امکان ہے اور جو طلباء میں یکساں رہتا ہے، تو کون سے کورس ہیں جن FTEاگر ُکل 

 کو تفویض کئے گئے اور بصورت دیگر ان  سیکشن )سیکشنوں( میں رہ سکتے تھے؟  استادکورس کے 

 

 کا تناسب کیا ہے؟ اساتذہکی تعداد کے حساب سے طلباء مجوزہ کورسوں میں 

 

 کا تناسب کیا ہے؟اساتذہ کی تعداد کے حساب سے طلباء شعبہ میں الزمی کورسوں میں 
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 عملے کی بھرتی 

 کون سی پیشہ وارانہ سندوں کا ہونا الزمی ہے؟  کے لیے کے لیے اساتذہ اس کورس 

 اس کورس کی تدریس کیلئے موجودہ اہل تدریسی عملے کے ناموں کی فہرست بنائیے۔  

 پروگرام سے تعلق 

 وضاحت کریں۔ کے اس کورس کی موجودہ نصاب/ پروگرام سے تعلق کی 
 کو یقینی بنائیے۔ خیال کہ اس کورس سے قبل الزمی مخصوص کورس ورک یا پیشگی علم پر تبادلہ  ںتسلی کری

 
گا جو موجودہ کورس کی پیشکشوں میں فراہم   اس کورس کے نتیجے میں پیش کردہ مضامین میں کون سا نیا اضافہ  ہو

 نہیں کی گئیں؟ 

 

 علم اور مہارتیں تشکیل دی جاتی ہیں جو کہ اس سٹڈی میں بے مثال ہیں؟اس کی تعلیم  میں ایسا کون 

 

 گا؟  اسی گریڈ کی سطح کے دیگر مضامین  کے کورس ورک/سٹڈی میں یہ کورس  نئے علم کا اضافہ ثابت ہو

 

 وضاحت کریں کہ کیسے یہ کورس ہائی سکول کے بعد طلباء کے لیے فائدہ مند ہو گا۔ 

 

 مواد

 رت پڑنے والے الزمی تدریسی وسائل کی فہرست بنائیں:  اس کورس کے لیے ضرو

 درسی کتاب کا عنوان: 

 سکول کے بجٹ پر اثر 

 کتابوں کی کل قیمت:             ہر کتاب کی قیمت: 

 مواد کی الگت:           : پیشہ ورانہ ترقی پر الگت

 آالت کی الگت: سکول کے لوازمات یا خرچ کرنے والی اشیاء کی الگت: 

 

 طلباء کی نقل و حرکت پر الگت:            الگت: پالنٹ کی تبدیلی کی 

 

طالبعلم سے لی جانے والی لیبارٹری کی فیس یا کوئی اور فیس     کے لیےالگت )کورس  کے لیےطالبعلم/طالبہ 

 سکول بورڈ کی منظوری لینا الزمی ہے اور الزمی طور پر یہ ڈویژن بھر میں یکساں ہونی چاہیے(:  کے لیے

 

 سٹیٹ کورس کوڈ نمبر: تجویز کردہ کورس کے لیے موجودہ 


