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کو بطور ایک   طلباء اور طالباتعلم کا اطالق کر کے ان اور ثقافتی تناظر کے عالمی 

کامیابی کے لیے  میدانوں میں تعلیمی، پیشہ ورانہ اور معاشرتی سود مند شہری کے 

 ۔کیا جاتا ہےتیار 

 

رز کے لیے  ئاور بین االقوامی تعلقات میں منفعت بخش کیری لسانیات، خدمت خلق

 تیاری کرنے کے لیے سٹیزن شپ اکیڈمی کا انتخاب کریں۔ 

2021-22 Albany High School 

Academy Lottery Information 
 

 

 ہے: اپنا تھیمایلبنی ہائی کی چار اکیڈمیاں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا اپنا 
اختراع انوویشن )  اور  لیڈر شپ )قیادت(، (دریافتڈسکوری )، (شہریتسٹیزن شپ )

یہاں تعلیم کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ  تعلیم کے ان ضمنی یونٹس۔ (پسندی
حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات اپنے آپ کو اس کا ایک حصہ اور اس میں 

ذریعے کیا جاتا کے  قرعہ اندازیان اکیڈمیوں میں داخلے کا فیصلہ ۔ شامل سمجھیں
قرعہ ہے۔  تمام طلباء اور طالبات کے لیے ہمارا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس 

 میں شامل ہوں۔ اندازی

 
 

 
 

آنرز، خصوصی تعلیم )سپیشل ایجوکیشن( کی کالسز اور انگلش بطور ایک نئی زبان 

)انگلش ایز اے نیو لینگوئج( کی کالسز ہر اکیڈمی میں لی جا سکتی ہیں۔ اگرچہ تمام 

جائے گا تاہم وہ کر دیا اکیڈمی کے ساتھ منسلک طلباء اور طالبات کو کسی ایک 

Abrookin Career and Technical Center  شمولیت  بھی کے پروگرامز میں

 اختیار کر سکیں گے۔ 

 

جسمانی تربیت، بینڈ، آرکیسٹرا، کوَرس، آرٹ اور صحت کی کالسز میں تمام اکیڈمیز  

 کے طلباء اور طالبات شامل ہوں گے۔ 

 کثیرالثقافتی سوچحاالت سے آگاہی اور صورت عالمی سٹیزن شپ اکیڈمی:  
اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ سٹیزن شپ اکیڈمی کے طلباء اور طالبات 

الئیں جن کی افراد اور اداروں کے ساتھ مل کر کام کر کے اس دنیا میں بہتری ان 

باخبر حاالت سے عالمی ۔ یہ طلباء اور طالبات جو وہی سوچ ہے جو ان کی ہے

، سیاسی اور معاشی ثقافتیہیں سٹیزن شپ اکیڈمی میں ماحولیاتی، معاشرتی،  ہوتے

جاتی ہیں جو سکھائی ے بارے میں سیکھتے ہیں اور ان کو وہ صالحیات کروابط 

ان کو مختلف ثقافتوں کے درمیان فرق کو جاننے اور اس کو قبول کرنے کے قابل 

 بناتی ہیں۔
 
  

 کمیونیکشن اور پرفارمنگ آرٹسمی: ڈسکوری اکیڈ
ڈسکوری اکیڈمی میں اداکاری، کمپیوٹر اینیمیشن، ہدایت کاری، فیشن، گرافک آرٹس، 

صحافت، موسیقی، فوٹوگرافی، وڈیوگرافی، یا ویب ڈیزائیننگ کے شعبوں میں جانے کا ارادہ  

جو انہیں معلومات کے   ہیںکے لیے مختلف کورسز دستیاب رکھنے والے طلباء اور طالبات  

فراہم صالحیات کی لیے ضروری اکیسویں صدی میں دستیاب  اس دور میں کامیاب ہونے

الیکٹرانکس میڈیا، /آرٹسٹوڈیو ان کو کریں گے۔ ڈسکوری اکیڈمی کے طلباء اور طالبات  

 میڈیا اور ٹیکنالوجی ڈجیٹل فلم میکنگ یا ٹیلی وژن پروڈکشن جیسے کورسز کے ذریعے 

 سائنس، ٹیکنالوجی اور انجینیئرنگ انوویشن اکیڈمی:  
سائنس، ٹیکنالوجی اور انجینئیرنگ ہے تاکہ طلباء اور کا مرکزی نقطہ انوویشن اکیڈمی 

میں کامیاب ہو سکیں۔ انوویشن زمانے اور مسابقتی  ےوال  اس چیلنجکے آج کل  طالبات 

جن کی مدد سے وہ لیس کیا جائے گا   کو ان صالحیت سےاکیڈمی میں طلباء اور طالبات 

کے قابل ہو کام کرنے  اور باہمی رابطے سے  رکھنے  ، تنقیدی سوچ کرنے  حلکو مسائل 

جب بھی ہم اس کائنات کی پیچیدگیوں پر غور کرتے ہیں یا ان کے ساتھ نبرد آزما  سکیں! 

ہوتے ہیں تو سائنس ہمارے چاروں طرف موجود ہوتی ہے۔ کمپیوٹرز، سمارٹ فونز، 

 مائیکروویوز اور اس جیسے بیشتر دیگر آالت جو ہمارے لیے زندگی میں آسانیاں فراہم 

 

  شہری اور معاشرتی ذمہ داریلیڈرشپ اکیڈمی: 
ایلبنی تیار کرنے کے لیے کے لیے کردار ادا کرنے  انہاپنے آپ کو معاشرے کے اندر قائد

بزنس، فانننس اور مینیجمنٹ میں ہائی سکول کی لیڈر شپ اکیڈمی کا انتخاب کریں اور 

کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ لیڈر شپ اکیڈمی ان پانچ ستونوں پر قائم ہے:   زکیریئر

، اعٰلی ذمہ داری کے لیے تیاریتنوع، بہترین تربیت، اختراعی نصاب اور پیشہ ورانہ 

 نظام اور خاندان اور معاشرے کے درمیان شراکت داری۔ تربیتی درجے کا 

 

براہ مہربانی اپنی درخواست جمع کرانے سے پہلے ایک نظر اس صفحے پر دی ہوئی 

معلومات پر ڈال لیں۔ آپ اپنی درخواست دستی طور پر، بذریعہ ڈاک یا  

albanyschools.org/AHSlottery   ۔ سکتی ہیں /پر الیکٹرانک طریقے سے جمع کرا سکتے 

 نومبر تک پہنچ جانی چاہییں 19تمام درخواستیں 

 ان اکیڈمیز میں کیا چیز مشترک ہے
تمام اکیڈمیز میں انگلش، ریاضی، سائینس اور معاشرتی علوم )سوشل سٹڈیز( کی  

بنیادی تعلیم ایک جیسی ہی ہے اور طلباء اور طالبات عموماً یہ کورسز انہی 
 ہے۔کو داخلہ ملتا اکیڈمیز میں کرتے ہیں جہاں ان 

نی ایلبچاروں اکیڈمیز میں ہونے والے اس کے عالوہ طلباء اور طالبات کے پاس 
کورسز میں شمولیت کا موقع بھی ہوتا ہے۔ لیسمنٹ پایڈوانسڈ  مقبول عامہائی کے 

پروگرام کے ساتھ ساتھ  International Baccalaureateتمام طلباء اور طالبات 
 سکتی ہیں۔/ہائی سکول کی یونیورسٹی میں بھی کورسز کر سکتے

میں شمولیت   Theatre Ensembleتربیت فراہم کی جائے گی۔  کے متعلق

کی صالحیات پروان چڑھیں  باہمی تعاون کی اختیار کر کے ان کی ابالغ اور 

گی۔ طلباء اور طالبات کے پاس سٹوڈیو ان فوٹو گرافی یا فیشن السٹریشن اینڈ  

بارے  کے پہلو تخلیقی شخصیت کے کاسٹیوم ڈیزائن جیسے کورسز میں اپنی 

 مزید جاننے کا موقع ہو گا۔ میں 

آبادی  یہوئ یانجینیئرنگ ہمیں بڑھتکرتے ہیں ٹیکنالوجی کے مرہون منت ہیں۔ 

کی وجہ سے درپیش چیلنجز کے ساتھ نمٹنے  اور ترقی کرتے ہوئے معاشرے  

 ۔ کرتی ہےمطلوبہ سوچ فراہم کے لیے اختراع، تخلیق اور ایجاد کے لیے 

 
مقبول اور روز  انفارمیشن ٹیکنالوجی، میڈیسن اور ہیلتھ کیئر کے سب سے زیادہ 

 افزوں کیریئرز کی تیاری کے لیے انویشن اکیڈمی کا انتخاب کریں۔ 

کو پروان  اور اخالقیات  ذہانتلیڈر شپ اکیڈمی میں طلباء اور طالبات کے اندر 

میں قائدانہ معاشرے سود مند طریقے سے  تاکہ وہ مستقبل میں چڑھایا جاتا ہے 

کالج   12سکیں۔ لیڈر شپ اکیڈمی کے ہر طالب علم/طالبہ کو  کردار ادا کر  

جاتا ہے اور وہ اپنی کریڈٹس کے ساتھ گریجوایشن کرنے کا موقع فراہم کیا 

 مرضی کے کیریئر سے وابستہ انٹرن شپ میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ 

http://albanyschools.org/AHSlottery
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 2021-22 Albany Hight School Lottery Application 
 

 جائے گی کی کو  2020دسمبر  10 قرعہ اندازیہے۔  2020نومبر  19درخواست دینے کی آخری تاریخ 

 طالب علم/طالبہ کے متعلق معلومات ۔ 1

 

 

 
  موجودہ سکول نام

 

  جنس  موجودہ گریڈ تاریخ پیدائش 

 

  زپ کوڈ پتہ

 

 گھر کا فون نمبر سرپرست کا نام/والدہ/والد

 

 فون نمبر   کا کی جگہ  کام   سیل فون
 

 ۔ اکیڈمی کا انتخاب 2

 

ہونا چاہیے۔ اگر آپ  4اور آخری پسند کا نمبر  1نمبر دیں جس میں آپ کی پہلی پسند کا نمبر  4اور  3، 2، 1براہ مہربانی اپنے انتخابات کو 

 نے کسی اکیڈمی کا انتخاب نہیں کیا تو آپ کو اتفاقیہ طور پر کسی بھی اکیڈمی میں ڈاال جا سکتا ہے۔

اختیاری مضامین مختلف اکیڈمیز کے درمیان تقسیم  ہر اکیڈمی میں انگلش، ریاضی، سائنس اور معاشرتی علوم کی بنیادی کالسز وہی ہوں گی۔

 کیے گئے ہیں۔ تاہم کسی بھی اکیڈمی سے کوئی بھی طالب علم/طالبہ کسی بھی اختیاری مضمون کا انتخاب کر سکتا ہے۔

 

 

 والد/والدہ/سرپرست کے لیے معلومات ۔ 3

 

گی جب تک کہ پروگرام کی مطلوبہ /کرتی ہوں کہ منتخب کردہ طالب علم/طالبہ کم از کم ایک سال تک اکیڈمی میں رہے گا/میں اقرار کرتا

کرتی /سے انکار کرتا کسی منتخب شدہ اکیڈمی میں جانےضروریات پوری نہیں ہو جاتیں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر کوئی طالب علم/طالبہ 

کرتی ہوں کہ یہ درخواست میرے مبلغ علم کی حد تک درست /ہے تو اس کو ڈسٹرکٹ کی منتخب کردہ اکیڈمی میں جانا ہو گا۔ میں تصدیق کرتا

 اور مکمل ہے۔

 

 

 تاریخ والد/والدہ/سرپرست کے دستخط

 پتے پر پہنچائی جا سکتی ہیں:مکمل کردہ درخواستیں بذریعہ ڈاک یا دستی طور پر مندرجہ ذیل 

Magnet Office, City School District of Albany, 1 Academy Park, Albany, NY 12207.  

 

 پر رابطہ کریں۔  6010-475 (518)یا  .kkuchta@albany.k12.ny.usسے  Kahla Kuchtaمزید معلومات کے لیے 

  اکیڈمی کے متعلق تفصیالت  اکیڈمی کا نام  انتخاب

 اختیاری مضامینمرکوز پر  الثقفتی سوچعالمی آگاہی اور کثیر سٹیزن شپ اکیڈمی 

 اختیاری مضامینمرکوز کمیونیکیشنز اور پرفارمنگ آرٹس پر  ڈسکوری اکیڈمی 

 اختیاری مضامینمرکوز سائنس، ٹیکنالوجی اور انجینیئرنگ پر  انوویشن اکیڈمی 

 بزنس اور ریاضی پر مرکوز اختیاری مضامین لیڈرشپ اکیڈمی 

mailto:kkuchta@albany.k12.ny.us

