
)STAT(ٹیکنالوجیبرائےاکیڈمیاسٹافورڈ

گیا۔کیاتیارمیں2008پروگرام●

● تمام طلباء کے لیے ڈیزائن کیا گیا - ہر پروگرام کا عالقہ مختلف قسم کے کیریئر کے راستوں پر روشنی ڈالتا ہے جو ایک طالب علم
ہائی اسکول کے بعد پیروی کر سکتا ہے۔

ذریعےکےہدایاتمبنیپرمسئلہاورپروجیکٹ-مربوط،میںمطالعہکے)STEM(ریاضیاورانجینئرنگٹیکنالوجی،سائنس،●
کامیابی کی حمایت کرتا ہے۔

● طلباء آدھے دن کے لیے سفر کرتے ہیں۔ پروگرام اسکول کو ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی ہے۔

سخت سیکھنے کا ماحول

● طلباء کو ایڈوانسڈ اسٹڈیز ڈپلومہ حاصل کرنا چاہیے۔

چاہیے۔جاناکیاتجویزلیےکےریاضیزیادهسےاسیاIالجبراکوطلباءوالےہونےداخل●

● کوہورٹ ڈھانچہ؛ طلباء طلباء کے ایک ہی گروپ کے ساتھ کورسز میں شرکت کرتے ہیں۔

● انگریزی، ریاضی اور سائنس آنرز کی سطح ہیں۔

● ترتیب وار تکنیکی انتخاب علم اور مہارت کے اعلٰی درجے کی طرف بڑھتے ہیں۔

STATانتخاب

جگہاگرطلباءوالےہونےداخلمیں10گریڈہے۔کھاللیےکےدرخواستلیےکےطلباءتماموالےہونےداخلمیں9گریڈ●
دستیاب ہو تو درخواست دے سکتے ہیں۔

● گریڈز، اساتذه کی سفارشات، حاضری اور دلچسپی کے بیان پر مبنی مسابقتی انتخاب کا عمل

● کوہورٹ ڈھانچے اور عملے کی رکاوٹوں کی وجہ سے، ہر پروگرام میں جگہ محدود ہے۔

● خالی جگہوں کی تعداد کے مقابلے طلباء کی زیاده ہونے کی وجہ سے طلباء کو "انتظار میں درج" یا "قبول نہیں" کا درجہ دیا جا
سکتا ہے۔

درخواست دہندگان کو مندرجہ ذیل پروگراموں میں سے صرف ایک کا انتخاب کرنا ہوگا:

● بایومیڈیکل سائنس

● انجینئرنگ

● انفارمیشن ٹیکنالوجی

طلباء کو ایک پروگرام کے عالقے میں گہری دلچسپی ہونی چاہیے۔ جو طلباء پروگرام میں ترقی کرتے ہیں وه محسوس کرتے ہیں کہ ان کا
منتخب کرده پروگرام کا عالقہ طویل مدتی کالج کے بڑے اور/یا کیریئر کی صالحیت کے ساتھ مطالعہ کے ایک انتہائی مطلوبہ کورس کی

کرناشروعپروجیکٹسروستویاکوطلباءہے:ہوتیضرورتکیتکمیلکیپروجیکٹریسرچسینئرایککوSTATہے۔کرتانمائندگی
چاہیے یا کوئی پروڈکٹ یا پروسیس تیار کرنا چاہیے۔ طلباء کاروباری برادری میں سرپرستوں کے ساتھ شراکت کرتے ہیں، افرادی قوت کی



مہارتیں تیار کرتے ہیں، اور صنعت کی اسناد حاصل کرنے کا موقع رکھتے ہیں۔ اس پروگرام کے لیے اعلٰی سطح کے عزم اور چیلنج کی
خواہش کی ضرورت ہے۔

طالب علم کا نام _________________________________ موجوده اسکول ____________________

درخواست کا اس وقت تک جائزه نہیں لیا جائے گا جب تک کہ ذیل میں بتائے گئے تمام مواد جمع نہیں کرائے جاتے۔ تمام مواد کو گوگل فارم
کے ذریعے جمع کرانا ضروری ہے۔ اگر ضروری ہو تو اپنے مڈل اسکول کے مشیر سے اس بات کی تصدیق کریں کہ آپ کا مواد صحیح

طریقے سے جمع کرایا گیا ہے۔

درخواست فارم◻

دلچسپی کا بیان◻

تینذیلمندرجہ)؛3(فارمسفارشیکیاساتذه◻
اساتذه میں سے ہر ایک کو گوگل فارم کا سفارشی لنک فراہم کریں: انگریزی، ریاضی، اور سائنس۔ اساتذه اس فارم کو الیکٹرانک طور
پر براه راست آپ کے اسکول میں کونسلنگ آفس میں جمع کرائیں گے۔ اس استاد کے نام کے نیچے اسپیس میں لکھیں جس سے آپ

نے سفارش بھرنے کے لیے کہا تھا:

______________________سائنس کا استاد:

______________________ریاضی کے استاد:

______________________انگریزی کے استاد:

ہے۔15،2021دسمبربدھ،تاریخآخری

اسٹافورڈ اکیڈمی برائے ٹیکنالوجی ایسے طلباء کی خدمت کرتی ہے جو اسٹافورڈ کاؤنٹی کے رہائشی ہیں اور اسٹافورڈ کاؤنٹی پبلک اسکولوں
میں جانے کے اہل ہیں۔ ستافورد کاونتی اسکول میں اندراج شده طلباء کے درجات براه راست طلباء کے ڈیٹا سسٹم سے ڈاؤن لوڈ کیے جاتے

ہیں۔ ڈویژن کے باہر سے درخواست دینے والے طلباء کو طالب علم کی حالیہ نقل کی ایک کاپی فراہم کرنی چاہیے۔



.Wیاکونسلر،کےاسکولمڈلاپنےکرمبراهلیے،کےسواالت Deea Greenسےgreenwc@staffordschools.netکریں۔رابطہپر
STATسائٹویبکیاسکولپبلککاونتیستافوردمعلوماتاضافیمیںبارےکےwww.staffordschools.netہےدستیابپر-

Stafford"پھرکریںکلکپر"پروگرامز" Academy for Technology"کریں۔کلکپر

اگلے سال کے لیے طالب علم کی بنیادی حاضری ہائی اسکول ____________________ طالب علم کا شناختی نمبر: _______

درخواست گزار کا نام__________________________________________________________________

(آخری) (پہال) (درمیانی)

مرد____ خاتون ____ تاریخ پیدائش _____/_____/_____ متوقع ہائی اسکول گریجویشن کا سال________

موجوده اسکول ____________________________ اسکول ڈویژن/ریاست ________ گریڈ _____

اگر فی الحال اسکول ڈویژن میں نہیں ہے: (ایک چیک کریں)

_____ پرائیویٹ سکول _____ ہوم سکولڈ _____ محکمہ دفاع

http://www.staffordschools.net


پوائنٹ ہائی اسکول)___انفارمیشن ٹیکنالوجی (بروکاکیڈمی کا انتخاب:

___بائیومیڈیکل سائنس (نارتھ اسٹافورڈ ہائی اسکول)(صرف ایک کو منتخب کریں)

___ انجینئرنگ (نارتھ اسٹافورڈ ہائی اسکول)

طالب علم کا اراده:

STATپروگرامیہکہہوںسمجھتامیںہوں۔چاہتاکرناشرکتپرطورمکملمیںپروگراممیںاورہے،اپنامیرافیصلہکادینےدرخواستمیں
STATنےمیںاورہےپروگرامسفریکا)12-9(گریڈسالہچار websiteفائلوںکیمعلوماتکینصاباوروسائلموجودپرسائٹویب

کا جائزه لیا ہے جو پروگرام کی وضاحت کرتے ہیں اور مجھے کون سے کورسز لینے کی ضرورت ہوگی۔

______________تاریخ_______________________________________درخواست گزار کے دستخط

والدین کی حمایت:

کیاکیڈمیاورہوںکرتاحمایتکیاساورہوںآگاهسےدرخواستکیعلمطالبکوSTATوالدین/سرپرست،کےعلمطالبمذکورهمیں،
سلیکشن کمیٹی کے ذریعے طالب علم کے تعلیمی اور حاضری کے ریکارڈ کا جائزه لینے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام

STATنےمیںاورہےپروگرامسفریکا)12-9(گریڈسالہچار websiteفائلوںکیمعلوماتکینصاباوروسائلموجودپرسائٹویب
کا جائزه لیا ہے جو پروگرام کی وضاحت کرتے ہیں اور میرے طالب علم کو کون سے کورسز لینے کی ضرورت ہوگی۔

______________تاریخ__________________________والدین/سرپرست کے دستخط

آپ کو اپنی درخواست کے ایک حصے کے طور پر دلچسپی کا بیان لکھنے کا موقع دیا جائے گا۔ آپ کو کیریئر کلسٹرز کی دلچسپی کی
پرVirginiaCareerViewپرvaview.orgاورکرکےمکملدستیاب)پرسائٹویبSTATیاسےمشیروںکےاسکول(مڈلفہرست

دلچسپی کے کیریئر کی تحقیق کرکے اپنی دلچسپی کا بیان لکھنے کے لیے وقت سے پہلے تیاری کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ
اپنے کیریئر کی دلچسپیوں پر بھی بات کرنی چاہیے۔

مندرجہ ذیل اشاره دیا جائے گا:

دے رہے ہیں (بائیو میڈیکل سائنس، انجینئرنگ، یا انفارمیشن ٹیکنالوجی)، پھربراه کرم بتائیں کہ آپ کس پروگرام کے لیے درخواستپرامپٹ:
اس پروگرام میں اپنی دلچسپی کی وضاحت کریں جن سے متعلق مخصوص مثالیں ہیں:

Aغیریاہوپیدادلچسپیکیآپسےجسکریںغورپرسنانےکہانیذاتیایکیعنی،(تعلقسےموادکےپروگرامیاتجرباتذاتی
نصابی سرگرمیوں یا کلبوں میں آپ کی شمولیت کو بیان کریں)

Bپرطورعمومیاور/یاعالقےکےموادکےپروگراممخصوصSTATلیےکےپروگراماسآپیعنی،(دلچسپیمیںپروگرام
کیوں درخواست دے رہے ہیں؟)
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Cکوآپمیںجسہےدلچسپیمیںکیریئرزسےکونکوآپیعنی،(کیریئرزمتعلقسےشعبےکےموادکےپروگرامSTATپروگرام
کا حصہ بننے کے ذریعے آگے بڑھنے یا اس کے بارے میں مزید جاننے کی امید ہے؟)

STATٹیچرسائنس-فارمسفارشیکاعلمطالب
فارم کو استاد کو پیش کرنے سے پہلے اس باکس کو طالب علم کو مکمل کرنا ہے۔

استاد کا نام ________________________  پڑھایا جانے واال _________________
مضمون:_________________________________

طالب علم کا نام: ______________________________________________
.M.Iپہالآخری

سائنس،کوطلباءجوہےمطالعہسالہ4سختپرطورتکنیکیاورتعلیمیایک)STAT(ٹیکنالوجیبرائےاکیڈمیاسٹافورڈلیے:کےاستاد
کیاڈیزائنلیےکےکرنےتیارلیےکےکامیابیکیکیریئراور/یاکالجمیںمیجرزاورکورسز)STEM(ریاضیاورانجینئرنگٹیکنالوجی،

گیا ہے۔ براه کرم طالب علم کے درخواست دہنده کی درجہ بندی کریں؛ اگر آپ کوئی اضافی تبصرے شامل کرنا چاہتے ہیں تو فارم کے
شدهمکملیہلیےکےکرنےشاملمیںپیکٹکےعلمطالبتکتاریخمقررهکی2021دسمبر15کرمبراهکریں۔استعمالکاحصےپچھلے
.Wشده)دستخطاور(اسکینفارم Deea Greenکوgreenwc@staffordschools.netکریں۔واپسپر

زیادهسےتوقعات–3اترناپوراپرتوقعات–2کمسےتوقعات–1

تفصیل 1 2 3

ہر روز حاضر ہوتا ہے۔

ہر روز وقت کی پابندی

مناسب مواد کے ساتھ سیکھنے کے لیے تیار

کام مکمل ہو گیا ہے، قابل مطالعہ، مقاصد کی تکمیل کے ساتھ

تخلیقی صالحیت، آسانی، اور/یا استقامت کا مظاہره کرتا ہے۔

زبانی اور تحریری ہدایات پر عمل کرتا ہے۔

چیلنجوں کے لیے کھال ہے۔

تعمیری تنقید کا مناسب جواب دیتا ہے، غلطیوں کی اصالح کرتا ہے۔

ڈیڈ الئن پر پورا اترتا ہے۔

میک اپ کے کام کی ذمہ داری

وقت پر اپنے حصے کا کام کرکے گروپ کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔

مناسب زبان اور آواز کا لہجہ

تعلیمی اعزاز کی نمائش (ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے، شائع شده کام کے ساتھ ساتھ طالب علموں کے کام کی
سرقہ سے بچتا ہے)

اساتذه اور دیگر طلباء کی مدد کے لیے رضاکار

بات چیت میں مثبت کردار ادا کرتا ہے۔
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حفاظتی اصولوں اور رہنما خطوط کی پابندی کرتا ہے۔

ذاتی جگہ، امالک، کالس روم کے مواد کے احترام کو ظاہر کرتا ہے۔

خود پر قابو رکھتا ہے (کالس روم میں مناسب طریقے سے حرکت کرتا ہے)

تنظیم کے نظام کو برقرار رکھتا ہے۔

فعال سننے کا مظاہره کرتا ہے۔

دوسروں کے وقت اور کوشش کی قدر کرتا ہے۔

تنوع کا احترام ظاہر کرتا ہے۔

سےمیں66(سکورکل )

کیا طالب علم آپ کے مضمون کے عالقے میں آنرز کی سطح کی کالس کی سختی کو سنبھال سکے گا؟     ہاں___ نہیں ___

اگر آپ کا جواب "نہیں" ہے تو براه کرم پیچھے سے وضاحت کریں۔

[اختیاری] براه کرم کوئی بھی اضافی تبصرے فراہم کریں جو نظرثانی کے عمل کے دوران سلیکشن کمیٹی کی مدد کرے۔

استاد کے دستخط: _________________________________________ تاریخ: ____________________



STATاستادکاریاضی-فارمسفارشیکاعلمطالب
فارم کو استاد کو پیش کرنے سے پہلے اس باکس کو طالب علم کو مکمل کرنا ہے۔

استاد کا نام ________________________  پڑھایا جانے واال _________________
مضمون:_________________________________

طالب علم کا نام: ______________________________________________
.M.Iپہالآخری

سائنس،کوطلباءجوہےمطالعہسالہ4سختپرطورتکنیکیاورتعلیمیایک)STAT(ٹیکنالوجیبرائےاکیڈمیاسٹافورڈلیے:کےاستاد
کیاڈیزائنلیےکےکرنےتیارلیےکےکامیابیکیکیریئراور/یاکالجمیںمیجرزاورکورسز)STEM(ریاضیاورانجینئرنگٹیکنالوجی،

گیا ہے۔ براه کرم طالب علم کے درخواست دہنده کی درجہ بندی کریں؛ اگر آپ کوئی اضافی تبصرے شامل کرنا چاہتے ہیں تو فارم کے
شدهمکملیہلیےکےکرنےشاملمیںپیکٹکےعلمطالبتکتاریخمقررهکی2021دسمبر15کرمبراهکریں۔استعمالکاحصےپچھلے
.Wشده)دستخطاور(اسکینفارم Deea Greenکوgreenwc@staffordschools.netکریں۔واپسپر

زیادهسےتوقعات–3اترناپوراپرتوقعات–2کمسےتوقعات–1

تفصیل 1 2 3

ہر روز حاضر ہوتا ہے۔

ہر روز وقت کی پابندی

مناسب مواد کے ساتھ سیکھنے کے لیے تیار

کام مکمل ہو گیا ہے، قابل مطالعہ، مقاصد کی تکمیل کے ساتھ

تخلیقی صالحیت، آسانی، اور/یا استقامت کا مظاہره کرتا ہے۔

زبانی اور تحریری ہدایات پر عمل کرتا ہے۔

چیلنجوں کے لیے کھال ہے۔

تعمیری تنقید کا مناسب جواب دیتا ہے، غلطیوں کی اصالح کرتا ہے۔

ڈیڈ الئن پر پورا اترتا ہے۔

میک اپ کے کام کی ذمہ داری

وقت پر اپنے حصے کا کام کرکے گروپ کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔

مناسب زبان اور آواز کا لہجہ

تعلیمی اعزاز کی نمائش (ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے، شائع شده کام کے ساتھ ساتھ طالب علموں کے کام کی
سرقہ سے بچتا ہے)

اساتذه اور دیگر طلباء کی مدد کے لیے رضاکار

بات چیت میں مثبت کردار ادا کرتا ہے۔

mailto:greenwc@staffordschools.net


حفاظتی اصولوں اور رہنما خطوط کی پابندی کرتا ہے۔

ذاتی جگہ، امالک، کالس روم کے مواد کے احترام کو ظاہر کرتا ہے۔

خود پر قابو رکھتا ہے (کالس روم میں مناسب طریقے سے حرکت کرتا ہے)

تنظیم کے نظام کو برقرار رکھتا ہے۔

فعال سننے کا مظاہره کرتا ہے۔

دوسروں کے وقت اور کوشش کی قدر کرتا ہے۔

تنوع کا احترام ظاہر کرتا ہے۔

سےمیں66(سکورکل )

کیا طالب علم آپ کے مضمون کے عالقے میں آنرز کی سطح کی کالس کی سختی کو سنبھال سکے گا؟     ہاں___ نہیں ___

اگر آپ کا جواب "نہیں" ہے تو براه کرم پیچھے سے وضاحت کریں۔

[اختیاری] براه کرم کوئی بھی اضافی تبصرے فراہم کریں جو نظرثانی کے عمل کے دوران سلیکشن کمیٹی کی مدد کرے۔

استاد کے دستخط: _________________________________________ تاریخ: ____________________
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