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گریجویٹس نان گریجویٹس توں ساالنہ

£10,000
ودھ کامندے نیں*

 

TAKE YOUR PLACE
دے بارے اچ

تہاڈے باالں دی زندگیاں اچ اک بنیادی اثر رکھن آلے دی حیثیت نال، تُسی جیہڑی 

رہنامئی دوو گے اودا باالں دی تعلیمی کامیابیاں اتے اونہاں دے مستقبل تے ملے 

عرصے تیکر اک اہم اثر ہووے گا۔

اسی ایس گائیڈ نوں تہاڈے بال لئی اونہاں دے مستقبالں دے بارے باخرب فیصلے 

کرن اچ تہاڈی معاونت کرن لئی بنایا اے۔

Take Your Place اک ایداں دا پروگرام اے جیدا سکول اتے کالج توں بعد پڑھائی 

جاری رکھن لئی 19-13 سال دے جواناں دی مدد کرنا مقصد اے۔ اسی نور فلوک، 

سفلوک، کیمربیج شائر اتے پیٹر بورو اچ کَم کر دے آں۔ ساڈے رشاکت دار مرشقی 

انجلیا وچ موجود ساریاں یونیورسٹیاں اتے ہور تعلیمی کالجز تے مشتمل نیں۔ 

سکوالں اتے کمیونیٹیز اچ ساڈا کَم یونیورسٹیاں اتے کالجز دے دورے کرن تے 

مشتمل اے۔ ایدا مطلب ایہہ جانن اچ مدد کرن لئی کہ جواناں نوں کی متاثر 

کردا اے ساریاں مضموناں دے بارے ہون آلیاں ورکشاپس اتے سیشنز اچ حصہ 

لین دا وی ہو سکدا اے۔ 

* محمکہ برائے تعلیم، گریجویٹ لیرب مارکیٹ دیاں شامریات 2017 اشاعت 24 اپریل 2017
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سکول توں بعد اگے پڑھائی جاری 
رکھن دے راہ
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جے تُہانوں منزل دے بارے پَک نہ ہووے تے کسے وی سفر 

تے جان دی منصوبہ بندی کرنا ہمیشہ مشکل ہوندا اے۔ ایہہ 

ای گَل مستقبل دی منصوبہ بندی کرن دے بارے کہی جا 

سکدی اے۔ کُجھ جواناں لئی جیہڑے جاندے نیں کہ اونہاں 

نیں کیتھے پہنجنا اے، اونہاں لئی منصوبہ بندی منطقی اے؛ 

پَر او جیہڑے نہیں جاندے اونہاں لئی ایہہ مشکل اے۔

 ، GCSEs جیدوں وڈے فیصلے کرن دی گَل ہوندی اے، جیویں

A-لیولز، نوں منتخب کرنا ہووے یا چاہے شاگردی اختیار کرن 

یا ڈگری لین دا رستہ منتخب کرنا ہووے، تے رہنامئی دی 

پیشکش کرنا مشکل ہو سکدا اے۔

اعلٰی تعلیمی قابلیتاں مرشقی انجیلیا اچ کامیاب روزگاراں 

اتے مستحکم نوکریاں اچ نوجواناں دی مدد کر سکدیاں نیں۔ 

وکھرے رستے تین وڈے درجیاں وچ آندے نیں – تعلیمی، 

پیشہ وری دی تربیت اتے کَم تے مبنی۔

اک بال لئی جو چنگا ہووے او دوجے لئی ہمیشہ ودھیا اختیار 

نہیں ہوندا۔ ایہہ پَک کرن لئی کہ تہاڈا بال اونہاں دے تجربے 

توں ودھ فائدہ حاصل کردا اے اونہاں لئی مناسب لگن آال 

رستہ لبھن لئی ایہہ اہم اے – ایہہ پہالں توں چنگے اختیارات 

تے وچار کرن دا خیال چنگا اے۔

اک ای سطح دیاں قابلیتاں اچ اک طرح دی مشکل ہوندی اے، 

لیکن او مشموالت، سکھن دے انداز اتے تشخیص اچ وکھری 

ہوندی اے۔

تعلیمی پاتھ ویز
تعلیمی پاتھ ویز یونیورسٹی لئی عمومی ترین راہ نیں۔ کئی پڑھیار ایہہ طریقہ 

A-لیولز دے ذریعے، انڈر گریجویٹ ڈگری اتے کدی کدار ماسٹرز یا PHD لئی 

اپناندے نیں۔ 

فاؤنڈیشن ڈگریاں اونہاں طلباء لئی جیناں نوں اپنی حتمی منزل دے بارے پَک 

نہیں اے، او جیہڑے کَم دے مطابق پڑھنا چاہندے نیں اتے جیہڑے اپنی تعلیم 

دے مطابق کَم دا ہور تجربہ لینا چاہندے نیں اونہاں لئی مناسب نیں۔

پیشہ وری دی تربیت دے پاتھ ویز 
ووکیشنل پاتھ ویز تعلیم حاصل کر دے ہوئیاں کَم تے مبنی صالحیتاں نوں ودھان 

تے مرکوز نیں۔ پیشہ وری دیاں قابلیتاں اوسی انداز اچ کُل وقتی ڈگری آلے کورس 

لئی اک طریقے دی پیشکش کر سکدیاں نیں جیداں A-لیولز کردا اے۔ صفحہ 

منرب 6 ویکھو۔

َکم تے مبنی پاتھ ویز
ہائیر لیول اپرینٹس شپس اتے ڈگری اپرینٹس شپس اونہاں طلباء نوں جچدیاں 

نیں جیہڑے پڑھائی دے وچکار نوکری کرنا چاہندے نیں۔ 16 توں ودھ عمر 

آلے کسے وی بندے لئی او کُھلے نیں اتے مکمل ہون اچ اک توں چار ساالں لئی 

کُجھ وی لے سکدے نیں۔ اعلٰی اتے ڈگری لئی شاگردی دواں نال تُسی اک پوری 

 ڈگری دی قابلیت حاصل کر سکدے او۔ 

صفحہ منرب 6 ویکھو۔

گریجویٹس اعلٰی درجے دی 

پڑھائی تے نوکریاں کر سکدے 

نیں اتے اپنے منتخب کردہ 

روزگار اچ اگے جا سکدے نیں۔ 

ہُن کمپنیاں دے مالکان ڈگری 

دے حامل تعلیم یافتہ درخواست 

کنندگان لئی پُچھدے نیں۔

پڑھائی دا طریقہ بناؤ 

takeyourplace.ac.uk/ تُسی
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ووکیشنل اتے کَم تے مبنی پاتھ ویز 

دے نال پیشکش کردہ مضمون

میڈیا اتے اشاعت	 

قنون	 

شامریات	 

فضائیات	 

بینکنگ 	 

بھرتی	 

ودھیا کارکردگی آلی انجینرئنگ	 

الئف سائنسز 	 

سائرب سیکیورٹی	 

ایمبولینس رسوز	 

ایوی ایشن	 

مقدار اتے چارٹرڈ دا رسوے کرنا	 

سول انجینرئنگ	 

انسانی ذرائع	 

چارٹرڈ مینیجمینٹ	 

نیوکلیرئ انجینرئنگ	 

آؤٹ سائڈ براڈکاسٹ انجینرئنگ	 

ویٹریرنی نرسنگ	 

موسیقی دی پروڈکشن	 

گیمز ڈیزائن کرنا	 

کاروبار	 

اتے ہور کئی۔۔۔۔۔

ووکیشنل پاتھ ویز
پیشہ ورانہ قابلیتاں مخصوص نوکری دے کرداراں یا مالزمت دے شعبیاں 

توں متعلق پروگرامز نوں عملی طور تے سکھن دی پیشکش کردیاں نیں۔

ایہہ جوان لوکاں نوں نوکری رشوع کرن لئی، روزگار اچ ترقی کرن یا اعلٰی 

درجیاں دی تعلیم حاصل کرن لئی درکار ہرناں نوں حاصل کرن اچ اونہاں 

دی مدد کرن لئی بنائے گئے نیں۔

وضاحت کردہ قابلیتاں 

BTEC

کالجز تے اتے اپرینٹس شپس دے ذریعے وڈا اختیار 	 

پیش کردہ اے

اعلٰی تعلیم لئی UCAS پوائنٹس کامؤ 	 

)HNC( ہائر نیشنل رسٹیفیکیٹ

پورا ہون اچ 1 سال لیندا اے	 

انڈر گریجویٹ ڈگری دے سال دے برابر اے	 

ڈپلومہ تیکر جاندا اے	 

)HND( ہائر نیشنل ڈپلومہ

پورا ہون اچ 2 سال )یا ہائر نیشنل رسٹیفیکیٹ دے 	 

نال اک سال( لیندا اے

مشکل نال انڈر گریجویٹ ڈگری کورس دے دوجے 	 

سال دے برابر اے

کَم دی تھاں تے سکھن دے انداز تے مبنی	 

یونیورسٹی تیکر جان آال رستہ )ڈگری دے پہلے 	 

دو سال ہو سکدے نیں(

)NVQ( نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن

کَم دی تھاں تے امتحان دیاں صالحیتاں	 

طلباء تربیت مکمل کر دے نیں اتے فیر کَم توں متعلق 	 

ہیٹھاں دتے ٹاسکس تے تشخیص کردہ ہوندے نیں:

	   پورٹ فولیو دی تشخیص – تُسی کَم تے   

جو کُجھ کیتا اے اودے ثبوت لینا۔

•   مشاہدہ – اک تشخیص کنندہ پورے کیتے   

جا سکن آلے کَامں تے رضوری چیک اتے 

نظر رکھدا اے۔

درجے نوکری دے قومی معیاراں تے مبنی نیں 	 

اتے جیدوں معیار ملدے نیں تے ہر یونٹ سائن 

آف ہوندا اے۔ 

وقت دی مخصوص مدت اچ مکمل نہیں کیتا جانا اے	 
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طلباء قابِل قدر منتقل ہون دے قابل صالحیتاں 

حاصل کر دے نیں جینوں مالکان کَم دی تھاں 

تے ویکھنا چاہندے نیں جیویں روال مکانا، ٹیم 

ورک، آغاز اتے گَل بات۔

49%
اونہاں نوجوان لوکاں دی تعداد جیہڑے اعلٰی 

تعلیم دی قابلیت حاصل کر دے نیں*

* محکمہ برائے تعلیم – ہائر ایجوکیشن وچ رشاک دی رشح تعلیمی سال 2006/2007-2015/2016
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َکم تے مبنی پاتھ ویز
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"ڈگری دی اپرینٹس شپ نے Kevin لئی چنگا کَم کیتا اے۔ او ہمیشہ 

نرسنگ دے شعبے اچ جانا چاہندا سی اتے ایس نے اونہوں نوکری دی 

تربیت اچ، کالس روم اچ ہدایات دے نال، عملی مثال دتی اے۔ اتے 

او تعلیم حاصل کرن دے دوران کام وی سکدا سی۔"

George – والد/والدہ

Jaguar Land Rover ڈگری دی اپرینٹس 

شپس دی پیشکش کرن لئی مقامی یونیورسٹیاں 

دے نال کم کردی اے

کَم اتے پڑھائی ہائر اتے ڈگری اپرینٹس شپس 

اُچے درجے تے پڑھائی نال مل کے کر دے نیں۔ 

اپرینٹس تنخواہ لیندے ہوئیاں رشکت کرن دا تجربہ 

اتے قابلیتاں حاصل کر دے نیں۔ اتے ایس تے 

یونیورسٹی دی کوئی فیس نہیں اے – ایہہ مالک 

اتے حکومت دونوں تعاون نال وظیفہ دیندے نیں۔ 

ڈگری دیاں اپرینٹس شپس اک نویں قسم دے 

پروگرام نیں۔ طلباء اپنی اپرینٹس شپ دا حصہ 

ہون دے طور تے مکمل بیچلر اتے ماسٹرز دی 

ڈگری حاصل کر سکدے نیں اتے ٹوپی اتے گاؤن 

دے نال گریجویٹ ہو سکدے نیں!

صنعتاں دے وڈے سلسلے تے اتے نوکری 

دی کارکردگیاں دی وڈی قسم تے وافر وکھریاں 

اپرینٹس شپس دستیاب نیں۔ 

وضاحت کردہ قابلیتاں 

ہائر اتے ڈگری دیاں اپرینٹس شپس

پڑھائی دے نال نال کَم – اپرینٹسز نوں مالزمت اتے 	 

تنخواہ دتی جاندی اے

کالج، یونیورسٹی یا تربیت دے فراہم کنندہ نال پارٹ 	 

ٹائم پڑھائی اچ ملوث کردی اے

انڈسٹری توں متعلق کَم تے مبنی، تعلیمی یا ملی ُجلی 	 

قابلیتاں یا پروفیشنل قابلیتاں نوں شامل کر سکدا اے

ڈگری اپرینٹس شپ نال اک مکمل بیچلرز یا ماسٹرز 	 

دی ڈگری حاصل کرو

کوئی یونیورسٹی دی فیس نہیں اے - تربیت دے 	 

خرچے کمپنی دے مالک اتے حکومت دے تعاون 

نال فنڈڈ نیں

تنخواہ کامؤ اتے تجربہ حاصل کرو – ہائیر اتے ڈگری 	 

اپرینٹسز اک مالزمت اتے چھٹی دے حقدار ہون دے 

معاہدے نال تنخواہ دار مالزم نیں۔

* بیوپار، اخرتاؑع اتے مہارتاں دا محکمہ۔

اپرینٹسز دے اپنی اپرینٹس شپ 

نوں مکمل کرن توں بعد مالزم رہن دا 

90%
 اوسی مالک نال

71% 

 اپرینٹس شپس 

ہائر اتے ڈگری اپرینٹس شپس دے تین عنارص نیں: 

مالک
)کمپنی اوس نظریے نوں کَم 

دی تھاں تے عمل اچ لیان 

لئی مدد کر رہی اے( 

اپرینٹس

)او تنظیم جیہڑی نوکری 

دے ِپچھے کار فرما نظریے 

دی تعلیم دیندی اے(

 تربیت دا
فراہم کنندہ

ہائر اتے ڈگری اپرینٹس شپس دے بارے جانکاری 

لئی university.which.co.uk نوں ویکھو

حالیہ مواقع لئی gov.uk نوں ویکھو

"اپرینٹس شپ نوجوان لوکاں لئی نوکری 

تے سکھن، مکمل طور تے فنڈڈ تربیت لین 

)اتے بامعاوضہ پڑھائی!(،انڈسٹری ولوں 

تصدیق شدہ اپرینٹس شپ دیاں قابلیتاں 

لین لئی اک ودھیا طریقہ اے۔ اسیں ودھ 

متحرک لوکی چاہندے آں جیہڑے ایس 

شعبے لئی سچا جذبہ رکھدے ہون اتے ایدے 

نال نال لیون 4 دی اپرینٹس شپ وچ داخل 

ہون لئی گھٹ توں گھٹ تعلیمی قابلیتاں دے 

حامل ہون۔ اپرینٹسز اوسے تنخواہ دے سکیل 

توں رشوع ہوندیاں نیں جتھے ساڈا موجودہ 

عملہ اے اتے پہلے دن توں ای ساڈی افرادی 

قوت دا مستقل حصہ نیں۔"

Neil Baxter 

Aviva ،سٹریٹیجک افرادی قوت دے مینیجر
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کالج یا یونیورسٹی 
دا انتخاب کرنا 
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)Norfolk( نورٹ فوک

 انجلیا ُرسکن یونیورسٹی 
)Anglia Ruskin University(
)Cambridge( کیمربیج

 ایسٹن اینڈ اوٹلے کالج 
)Easton & Otley College(

)Easton( ایسٹن

 کالج آف ویسٹ انجلیا 
)College of West Anglia(
)Cambridge( کیمربیج

 کالج آف ویسٹ انجلیا 
)College of West Anglia(
)King's Lynn( کنگز لین

 ویسٹ سوفوک کالج 
)West Suffolk College(
 بری سینٹ ایمنڈز 

 کیمربیج ریجنل کالج 
)Cambridge Regional College(

)Cambridge( کیمربیج

 یونیورسٹی آف کیمربیج 
)University of Cambridge(

)Cambridge( کیمربیج

 انجلیا ُرسکن یونیورسٹی 
)Anglia Ruskin University(

)Peterborough( پیٹر بورو

 یونیورسٹی آف سوفوک 
)University of Suffolk(

)Ipswich( اپسوچ

 سوفوک نیو کالج 
)Suffolk New College(
)Ipswich( اپسوچ

 ایسٹن اینڈ اوٹلے کالج 
)Easton & Otley College(
)Otley( اوٹلے

 سٹی کالج ناوچ
)City College Norwich(
)Norwich( نورویچ

 نورویچ یونیورسٹی آف آرٹس 
)Norwich University of the Arts(
)Norwich( نورویچ

 ایسٹ کوسٹ کالج 
)East Coast College(

)Lowestoft( لوئسٹ آفٹ

 ایسٹ کوسٹ کالج 
)East Coast College(

 گریٹ یارموتھ 
)Great Yarmouth(

سوفوک

 کیمبریج شائر 
اتے پیٹر بورو

 پیٹر بورو ریجینل کالج 
)Peterborough Regional College(
)Peterborough( پیٹر بورو

 یونیورسٹی سینٹر پیٹر بورو 
)University Centre Peterborough(
)Peterborough( پیٹر بورو

 یونیوسٹری آف ایسٹ انجلیا 
)University of East Anglia(

)Norwich( نورویچ

رصف مرشقی انجلیا اچ پنج یونیورسٹیاں اتے اٹھ ہور تعلیمی کالجز بالکل 

تہاڈے بوہے تے نیں۔ ہو سکدا اے کہ تہاڈا بال گھر توں بہت دور جان 

دی بجائے مقامی اختیار منتخب کرن نوں ترجیح دووے۔ 

 مالزمت دے پراسپیکٹسز: 

87% 
 گریجویٹس مالزمت یافتہ

مبقابلہ %70 نان گریجویٹس

 پڑھائی کرن لئی ٹھیک تھاں منتخب کرنا کوئی آسان کَم نہیں اے 

– ہیٹھاں غور کرن لئی کُجھ عامل نیں:

کورس

کورسز وڈے درجے تے وکھرے ہو سکدے نیں - ویب سائٹس 

تے پروسپیکٹسز وچ وضاحتاں ویکھو، تہاڈا بال فیر اپنے انتخابات 

نوں ٹھیک کرن دا آغاز کر سکدا اے۔ 

داخلے دے تقاضے ویکھو – کیی تہاڈا بال الزمی تقاضیاں )جیویں 

گھٹ توں گھٹ UCAS پوائنٹس یا مخصوص مضامین اچ گریڈز( 

تے پورا اتر دا اے۔

دستیاب ہور ممکنات نوں ویکھو – باہر دے ملک پڑھن دے 

مواقع یا تہاڈی مستقبل دی انڈسٹری نال پَکے رابطے۔

تھاں 

اختیارات نوں ہور منایاں کرن دا دوجا طریقہ ایہہ اے کہ تہاڈا 

بال جتھے رہنا چاہندا اے اوس تھاں نوں ویکھیا جاوے۔

گھر توں کنی دور اے؟	 

کیمپس اے یا شہر دی یونیورسٹی اے؟	 

سفر دا خرچہ؟	 

شہرت 

کسے یونیورسٹی یا کالج دی شہرت وقتاً فوقتاً بدل جائے گی۔ 

مقصد اک ایداں دی یونیورسٹی یا کالج لبھنا اے جیہڑا پڑھان 

آلے متاثر کن عملے نال ایداں دے کورس دی پیشکش کرے، 

جیدے توں او لطف اندوز ہون۔

یونیورسٹی دی درجہ بندیاں دی فہرست - 

timeshighereducation.com

 طلباء دیاں درجہ بندیاں - 

thestudentsurvey.com

مالزمت دی اہلیت

جیدوں تہاڈا بال پڑھ رہیا ہووے تے اونہاں لئی اپنے آپ نوں 

دوجے گریجویٹس توں ممتاز بنان اچ مدد حاصل کرن لئی اپنا 

کَم دا تجربہ حاصل کرن دا آغاز کرنا ایک چنگا خیال اے۔ 

کیی یونیورسٹی دے انڈسٹری نال چنگے روابط نیں جیہڑے 

کورس اچ شامل شدہ نیں؟ 

روزگار دے ڈیپارٹمنٹ نوں ویکھو اتے ایہہ ویکھو کہ کیی 

رہنامئی فراہم کیتی گئی اے – کیی او محفوظ انٹرن شپس 

اچ معاونت کر دے نیں؟ 

اپنا شوق سمجھنا

پیشکش تے ہائر ایجوکیشن دے کئی ہزار کورسز نال جیہڑے 

واقعی ہر اک لئی کُجھ اہم ہون۔ تہاڈے بال کول ایداں دا 

مضمون پڑھن دا موقع ہووے گا جینوں او پسند کر دے نیں - 

جیہڑا زبردست نتیجیاں نال – ماہرین ولوں سکھایا جاندا ہووے۔

"اپنے بال دی فیصلے وچ اودے معاون بنو اتے اونہاں 

سواالت پُچھن اتے اپنے منتخب کردہ کورسز/تعلیمی 

ادارے دے بارے ودھ جانن لئی اونہاں دی حوصلہ 

افزائی کرو تاں جے او اک باخرب انتخاب کر سکن۔" 

 )Holly Bowden(  ہولی باؤڈن 

 داخلیاں دا مینیجر، 

یونیورسٹی آف سوفوک
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اوپن ڈیز

"اسی اپنے لئی اپنیاں مقرر کردہ زمینی حداں 

دے اندر اندر َست اوپن ڈیز اچ رشکت کیتی 

اے۔ ایہہ ایس عمل دا اک الزمی حصہ سی۔ 

جیدوں اسیں اوس یونیورسٹی نوں ویکھیا 

جتھے اونہے اپنی سمجھ دے مطابق ودھیا 

تھاں علم حاصل کیتا اے – 'میں واقعی اینوں 

پسند کر دی آں، ایہہ ای او تھاں اے جتھے 

میں ہونا چاہندی سی'۔ یونیورسٹیاں بالغ ہون، 

تہاڈے َپر پھیالن دے وی ہوندیاں نیں اتے 

ایہہ اوپن ڈیز اچ رشوع ہوندا اے۔"

جون )John( – والد/والدہ

"نورویچ یونیورسٹی آف آرٹس )NUA( دی ٹیم طلباء 

نوں مالزمت لئی تیار کرن لئی تخلیقی انڈسٹریاں نال 

قریبی تعلق اچ کَم کر دی اے۔ ٹیم نے کَم اچ منتقلی 

دی معاونت کرن لئی نویں اقدامات کیتے ہیں۔ ایدے 

وچ NUA پروفائل، مالزمت دیاں صالحیتاں دی بڑھوتری 

لئی اک دلچسپی آلے سسٹم تے مشتمل اے۔ 

 Creative اک بالکل نویں سکیم وی اے جینوں

Internship Scheme کہیا جاندا اے۔ ایہہ یونیورسٹی 

ولوں سکیم دے 12 ہفتیاں لئی معاونت کردہ گریجویٹس 

دے اپنان لئی چھوٹے تخلیقی کاروباراں نوں فعال 

کردی اے۔"

 )Sarah Steed( سارہ ستیڈ 

نورویچ یونیورسٹی آف آرٹس دے تجدید کاری اتے 

مشغولیت دے شعبے دی ڈائریکٹر
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اوپن ڈیز کالجز یا یونیورسٹیاں نوں پہالں توں جانن لئی اک مفید ذریعہ نیں۔ مجموعی طور تے کورسز، 

سہولتاں اتے یونیورسٹی یا کالج دے بارے ہور تفصیالں حاصل کرن دی امید رکھو۔

ایونٹس موجودہ طلباء اتے عملے نال بھرے ہون گے جیہڑے 

اوتھے کوئی وی سواالں دے جواب دیندے نیں اتے تہانوں اتے 

تہاڈے بال نوں تھاں نال مانوس ہون اچ مدد کرن لئی موجود 

ہوندے نیں۔ آسے پاسے تھاں نوں جانن لئی ویال رصف کرو – 

کیی ایہہ ایسی تھاں ایہہ جتھے تُسی اپنے باالں نوں رہندے ویکھ 

سکدے او؟ کیی تہاڈا بال ایتھے رہن اچ خوش ہووے گا؟

پورا دن کورسز تے پریزنٹیشنز اتے مضمون دے حوالے نال، کافی 

ساریاں گالں باتاں ہوندیاں رہن گیاں۔ تہاڈا بال اپنے منتخب کردہ 

مضمون نوں پڑھن دے بارے، یا کسے نویں شے توں متاثر ہو گے 

اودے بارے ہور جانکاریاں لے سکدا اے!

طلباء دی رہائش اتے طلباء دے فنانس تے گَل بات دا ایہہ اے کہ 

تُسی ایہہ جان سکدے او کہ ایہہ سارا کُجھ کیویں مؤثر ہوندا اے۔ 

اکرث اوپن ڈیز تے اونہاں طلباء دی رہنامئی اچ کیمس دے مکمل 

دورے دی پیشکش ہووے گی جیہڑے اینوں ودھ جاندے نیں۔

اوپن ڈیز تے زیادہ تر سٹوڈنٹ انفارمیشن فیرئ ہووے گا جتھے 

تُسی بہبود، داخلے، کھیل، طلباء دی یونین اتے ہوئی بہت کُجھ 

وانگوں معاونت دیاں خدمتاں نال گَل بات کر سکدے او۔

جے تُسی اوپن ڈے لئی ویال طے نہیں طے کر سکدے تے، کئی 

یونیورسٹیاں اتے کالجز تہاڈے لئی مناسب ویلے تے دورے دی 

پیشکش کرن گے۔ کئی ہوراں نے کیمپس اتے سہولتاں دے بارے 

جان لئی خیالی دورے وی کیتے نیں۔

تریخاں اتے خیالی دوریاں لئی 

takeyourplace.ac.uk/open-days نوں ویکھو

اپنے بال نال، نوٹس بنان اتے یونیورسٹی دیاں انتخابات دا 

موازنہ کرن لئی ایناں نکتیاں نوں ورتو:

یونیورسٹی دا انتخاب کرن لئی چیک لسٹ

کورس اتے مضمون دا اختیار A۔ 

داخلے دے تقاضے B۔ 

گھر توں فاصلہ C۔ 

شہر دی یونیورسٹی یا یونیورسٹی دا کیمپس D۔ 

شہرت/درجہ بندی E۔ 

سہولتاں )یعنی رہائش وغیرہ( F۔ 

وظیفے اتے خزانے G۔ 

اوپن ڈے توں اگے، او سوال لکھو جیہڑے تُسی ُپچھنا 

چاہو گے۔ سوال جیویں:

حالیہ گریجویٹس دے کیہڑے روزگار نیں؟. 1

کورس اچ کِنے طلباء نیں؟. 2

طلباء لیکچرز تے کِنا ویال رصف کر دے نیں؟. 3

کیی ایتھے باہر دے ملک پڑھن دے مواقع نیں؟ . 4

کیہڑیاں کھیالں اتے سوسائٹیز دیاں پیشکش کیتی جاندی اے؟ . 5

طلباء دی کیہڑی معاونت دستیاب اے؟ . 6

 UCAS طلباء کورس دے اختیارات اتے داخلے دیاں تقاضیاں دی

search.ucas.com دے ذریعے تحقیق کر سکدے نیں
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"تہانوں انٹرویو اچ رشکت کرن لئی ودھ تخلیقی 

ڈگری آلے کورسز درکار ہون گے اتے اپنے نال پورٹ 

فولیو لیانا درکار ہووے گا۔ پورٹ فولیو تہاڈے 

کَم اتے تہاڈیاں دلچسپیاں نوں ظاہر کرن دا اک 

ذریعے اے اتے جیدوں تُسی انٹرویو لئی جاندے 

او تے تہانوں گَل کرن دے نکتے فراہم کردا اے۔ 

ایہہ طبعی یا ڈیجیٹل نقل ہو سکدی اے، مثال دے 

طور تے جے تُسی گیمز دے ڈیزائن اچ دلچسپی 

رکھدے او اتے تہاڈے کول گیمز دے ڈیزائنز نیں 

جیہڑے تُسی وکھانا چاہندے او۔

ہر یونیورسٹی دی ویب سائٹ تے انٹرویو ہون دے 

بارے جانکاری ہووے گی۔"

،)Lynne Simpkin( لین سمپکن 

 ری کروٹمنٹ اتے آؤٹ ریچ مینیجر

نورویچ یونیورسٹی آف دی آرٹس 

یونیورسٹی لئی 
اپالئی کر رہے او

 UCAS سارے طلباء اک آن الئن سسٹم جینوں

کہیا جاندا اے اودے ذریعے یونیورسٹی یا کالج 

اچ اپنیاں درخواستاں جمع کراندے نیں۔

 UCAS ماپے/نگہداشت کنندہ دے طور تے تہانوں

تے ایپلیکیشن دا حصہ سمجھ کے کوئی وی شے فراہم 

کرن دی لوڑ نہیں اے۔ پَر، UCAS ماپیاں اتے نگہداشت 

کنندگان لئی اک نیوز لیٹر اتے رسالے سمیت، واوا ساریاں 

مددگار جانکاریاں فراہم کردا اے۔ 

طلباء زیادہ تر مضموناں لئی پنج توں ودھ کورس منتخب 

کر سکدے نیں۔ ایہہ پنج وکھریاں یونیورسٹیاں یا وکھرے 

کورس تے اوسی یونیورسٹی اچ ہو سکدے نیں۔ 

جیدوں تہاڈے بال اپنی ایپلیکیشن تے "بھیجو" نوں 

دباندے نیں، تے ایہہ پہالں اونہاں دے سکول یا کالج 

 UCAS نوں بھیج دتی جاندی اے، نہ کہ بالواسطہ

تے بھیجی جاندی اے۔ پورا کرن لئی سکول کول کئی 

سارے سیکشنز نیں، جیویں حوالے، لہذا ایہہ گَل اہم اے 

کہ آخری منٹ تک درخواستاں نوں نہ چھڈیا جاوے۔

درخواست اچ کیی شامل ہوندا اے؟

 'اپالئی' کرن لئی رجسٹر ہوو. 1

ذاتی تفصیالت. 2

تہاڈے بال دے پِس منظر دے بارے - اضافی جانکاری. 3

پڑھیاراں دا فنانس – اک عمومی جائزہ، تہاڈا بال سٹوڈنٹ . 4

فنانس لئی 'سٹوڈنٹ لون کمپنی'، slc.co.uk دے ذریعے 

اپالئی کرے گا 

کورس دے انتخابات – تعلیمی ادارہ اتے کورس . 5

تعلیم دے حوالے نال ہسٹری – سکینڈری سکول توں . 6

اگے تعلیمی قابلیتاں

مالزمت دی ہسٹری – بامعاوضہ نوکریاں. 7

ذاتی بیان – تہاڈے باالں دا اپنیاں مقصداں، صالحیتاں . 8

اتے تجربے دے بارے بیان

حوالہ – اک اُستاد، مشیر یا پروفیشنل ولوں لکھی ہوئی . 9

تجویز۔ سکول اتے کالج دیاں درخواستاں لئی، ایہہ سیکشن 

'اپالئی کرو' اچ وکھائی نہیں دووے گا کیوں جے ایہہ 

تہاڈے بال دے سکول ولوں انتظام کردہ ہووے گا۔ 
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ذاتی بیانات

اک ذاتی بیان او موقع اے جیہڑا تہاڈے بال نوں یونورسٹی یا کالج نوں 

ایہہ دسن لئی ملدا اے کہ او بندے دے طور تے کون نیں اتے او اپنے 

انداز اچ لکھدے نیں۔ ایہہ درخواست دا بہت ویال لین آال حصہ اے اتے 

سکول ایدے اچ مدد کر سکدا اے۔ 

ذاتی بیانات مشکل نال 500 لفظاں یا اک صفحے تے مشتمل نیں۔ 

اک ذاتی بیان لکھن لئی تجویزاں:

  طالبعلم/طالبہ اتے مضمون تے توجہ مرکوز رکھو 

  اونہاں نوں کیہڑی گَل دلچسپ بناندی اے اتے مثبت 

انداز اچ منایاں کر دی اے؟

  اونہاں نے ایس مضمون نوں کیوں منتخب کیتا اے؟ 

اونہاں نوں ایہہ دلچسپ کیوں لگیا اے؟ اونہاں دی 

مضمون دے بارے اپنا علم اتے اپنا شوق ظاہر کرن 

لئی ہمت ودھاؤ۔ 

  کَم دے تجربے یا دوجیاں رسگرمیاں دی فہرست بناؤ 

اتے ایہہ دسو کہ ایہہ مضمون نال کیویں مطابقت 

رکھدی اے۔

  اونہاں دی زندگی دا تجربہ۔ اونہاں نے کیہڑا دلچسپی 

آاؒل کَم کیتا اے اتے اونہاں نوں کورس لئی ٹھیک بندہ 

کیوں بناندا اے۔

  کیہڑے کلب اتے کیہڑیاں رسگرمیاں اچ او ملوث نیں؟ 

  او یونیورسٹی آلے دور وچ کیویں حصہ لے 

سکدے نیں؟

  طلباء ساریاں پنج اختیاراں تے ایہہ ای ذاتی بیان 

دیندے نیں – ایہہ گَل پَکی اے کہ یونیورسٹی 

دیاں ناواں دا ذکر نہ کیتا جاوے۔ 

طلباء ucas.com/students دے ذریعے 

یونیورسٹی یا کالج اچ اپالئی کر دے نیں۔

ماپیاں اتے نگہداشت کنندگان لئی 

ucas.com/parents تے مددگار 

معلومات لوو

"ماپے دے طور تے تُہانوں UCAS درخواست تے 'نامزد 

شدہ ناں' دے طور تے فہرست شدہ کیتا جا سکدا اے 

)یونیورسٹی بندے نال درخواست دے بارے گَل بات 

کر سکدے نیں(، پَر عام طور تے یونیورسٹیاں درخواست 

دہندہ نال بال واسطہ گَل کرن نوں ترجیح دین گیاں۔" 

،)Holly Bowden( ہولی باؤڈن 

 یونیورسٹی آف سوفوک اچ 

داخلیاں دا مینیجر
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UCAS ٹائم ٹریل 
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جون–ستمرب

سال 12 دے طلبا ایہہ فیصلہ 

کر دے نیں کہ او کیی پڑھنا 

چاہندے نیں اتے کتھے جانا 

چاہندے نیں۔ 12 سال دے 

اخیر تے تہاڈا بال الزمی طور 

تے UCAS.com نال رجسٹر 

ہووے۔

اوپن ڈیز اچ رشکت کرن لئی 

گرمیاں دا ویال ودھیا اے۔ 

او 13 سال تک جاری رکھن گے 

پَر ایہہ پَک کرو کہ تُسی اپنے 

بال نوں اوتھے جان دا وافر 

موقع دوو جتھے تہاڈا بال اپنیاں 

حتمی اختیاراں نوں اپنان توں 

پہالں جان دی چاہ رکھدا اے۔

ستمرب-دسمرب

سکول نے سال 13 دے طلباء 

لئی ساریاں UCAS معلومات، 

اختیاراں اتے ذاتی بیانات دے 

جمع کران لئی اندرونی تریخ 

دی حد مقرر کیتی اے۔

15 اکتوبر

آکسفورڈ اتے کیمربیج دیاں 

یونیورسٹیاں تے کسے وی 

کورس لئی درخواستاں دین 

دی آخری تریخ، یا طب، 

ویٹریرنی طب/سائنس، اتے 

دندان سازی اچ اکرث کورسز 

دی آخری تریخ۔

5 جنوری

UCAS تے اکرث انڈرگریجویٹ 

کورسزز لئی آخری تریخ۔ 

سکول نوں درخواستاں چیک 

کرن لئی اتے حوالے لکھن لئی 

ویال درکار ہوندا اے – اندرونی 

آخری تریخ ویکھو۔ ایس تریخ 

توں بعد اچ دتیاں جان آلیاں 

درخواستاں تے رصف اودوں 

اک واری غور کیتا جائے گا 

جیدوں ویلے تے دتی جان 

آلیاں درخواستاں تے عمل 

سازی ہو جائے گی اتے کُجھ 

کورسز آخری تریخ دے قریب 

ہو سکدے نیں۔

جنوری-فروری

درخواست ملن دے ویلے توں 

پیشکشاں آ سکدیاں نیں۔ اک 

واری جیدوں سارے جواب مل 

چکے ہون تے طلباء نوں اپنے 

حتمی دو نوں الزمی طور تے 

منتخب کر لینا چاہیدا اے – 

پہال اتے دوجا انتخاب۔

اک واری اونہاں دے منتخب 

ہو جان توں بعد، کوئی وی 

دوجیاں پیشکشاں دی وقعت 

ختم ہو جاندی اے۔

 UCAS Extra 25 فروری

 UCAS.com کھلدا اے۔

تے جاؤ۔

فروری-جون 

طالبعلم دا فنانس لئی 

فروری توں درخواستاں دتیاں 

جا سکدیاں نیں اتے ایدے 

لئی گزشتہ مئی دی "فنڈنگ 

ضامنت" آلی آخری تریخ اے۔ 

جے آخری تریخ گزر جاوے، 

تے مالی معاونت رشوع دی 

تریخ توں الگو نہیں ہو سکدی۔ 

 Student تے آن الئن gov.uk

Finance England لئی اپالئی 

کرو۔

طلباء نوں اپنے پَکے انتخاب 

دے طور تے رہائش لئی اپالئی 

کرنا چاہیدا اے۔ 

جوالئی

BTEC دے نتیجے شائع ہو 

گئے نیں۔

آسامیاں خالی کرن دی 

UCAS.com تے فہرست 

سازی کر دتی جاوے گی 

اتے اونہاں نوں باقاعدگی 

بال یونیورسٹی اتے کالجز ولوں 

اپ ڈیٹ کر دتا جاوے گا۔ 

جے تہانوں او کورس نہ ملے 

جینوں تُسی اوس ویلے لبھ 

رہے ہوو، تے کُجھ دیر بعد فیر 

کوشش کرو۔ کلیرئنگ جوالئی 

توں ستمرب تیکر دستیاب اے۔

جوالئی/اگست

تنیجیاں دا دن – نتیجے سکول 

دے ذریعے UCAS تے شائع 

کیتے جاندے نیں اتے پیشکش 

 UCAS دے نتیجیاں نوں

دے ٹریک تے دتے جاندے 

نیں۔ جیہڑے طلباء متوقع 

نتیجیاں تے پورا اتر دے نیں 

اونہاں نوں الزمی طور تے 

اپنے انتخاب دی تصدیق کرنی 

چاہیدی اے۔ او جیناں نے 

انتخاب نہیں کیتا او ہلے تیکر 

وی پیشکش لے سکدے نیں 

یا کلیرئنگ اچ جا سکدے نیں۔

ستمرب/اکتوبر

کورسز دا یا تے ستمرب دے 

اخیر تے یا فیر اکتوبر دے 

رشوع اچ آغاز ہووے گا۔ 

چنگی قسمت ہووے!

 15
*Aجنوری

 15
اکتوبر

UCAS.COM
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تہاڈے بال دی تعلیم دے آخری سال سخت فیصلیاں اتے 

دباو آلے ویلیاں نال بھر سکدے نیں، جیہڑے ذاتی عزت، 

نفسیاتی دباؤ اتے اُبھرن دی صالحیت اچ رکاوٹ پا سکدے 

نیں۔ مرشقی انجلیا اچ، اسیں 'پنج لوو؛ چنگا محسوس کرو' 

دے ورتارے نوں سکھدے ہوئیاں، کیمربیج شائر، پیٹربورو اتے 

  (Campaigns and Communications Lead,جنوبی لنکن شائر

 Cambridgeshire, Peterborough and South Lincolnshire

 (Mind (CPSL) دے دماغی صحت دے خیراتی ادارے نال 

کم کر رہے آں۔ 
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گھٹ دباؤ لئی اسان طریقے

گھٹ دباؤ لوو

 #Take5challenge

"ساہ لوو"

گریڈز لینا! گھٹ دباؤ تُسی اتے تہاڈے بال دباؤ نوں ٹھیک کرن اچ اونہاں دی مدد کرن لئی متعدد 

طریقے ورت سکدے او۔

ویلے دی تنظیم 
اپنے بال نوں اپنے ویلے دی منصوبہ بندی کرن 

لئی اونہاں دی ہمت ودھاؤ تاں جے او اپنے 

آپ نوں پابند محسوس کرن۔ ایہہ پَک کرو کہ 

او اپنے مشغلیاں اتے اپنے بیلیاں نال کافی ویال 

گزار رہے نیں۔

سونا 
 ایہہ پَک کرو کہ تُسی اتے تہاڈے بال کافی 

نیند لے رہے نیں۔

ورزش
ورزش دی تھوڑی مقدار – حتی کہ دس منٹ دی چہل 

قدمی یا سائیکل چالنا – فائدہ دے سکدا اے

ہسنا 
ایہہ پَک کرو کہ تہاڈا بال خوش اے، ہسنا دباؤ نوں وارڈ 

آف کرن اچ مدد کر سکدا اے۔

ساہ لینا
عام ساہ لین لئی پنج منٹ لینا دباؤ نوں گھٹا سکدا اے۔

او کیدے 

نال گَل کر سکدے نیں؟

StressLESSTake5

StressLESScampaign

cpslmind.org.uk/what-we-do/
campaigns/stress-LESS

پنج نِکیاں تبدیلیاں؛

پنج ہفتیاں لئی؛

چنگا محسوس کرو

جے تہانوں لگدا اے کہ تہاڈا بال دباؤ لے رہیا اے 

اتے دباؤ نوں ٹھیک کرن لئی کوشش کر رہیا اے، 

تے اونہاں نال گَل کرو! اونہاں دی حالت سمجھو 

اتے سمجھن دی کوشش کرو۔ جے تہانوں لگدا اے 

کہ اونہاں نوں کسے ہور نال گَل بات کرن نال فائدہ 

ہووے گا، تے مقامی خدمتاں نوجوان لوکاں لئی 

مفت رازدارانہ معاونت دی پیشکش کر دیاں نیں۔

YMCA )کیمربیج شائر اتے پیٹربورو(

ٹیلی فون: 373175 01733 

www.theymca.org.uk

Centre 33

ٹیلی فون: 316488 01223 

www.centre33.org.uk

www.youngminds.org.uk تے وافر مفید 

جانکاری مل جاوے گی

"سوو"
"ویلے دی تنظیم"

"اسی جاندے آں کہ بال جیدوں اپنی 18 ویں سالگرہ تیکر 

پہنچدے نیں تے اونہاں لئی دماغ دیاں  75% مباریاں دا آغاز ہو 

جاندا اے، پہالں توں بچاؤ اتے دخل نوں منایاں کرن دی لوڑ اے۔ 

نوجوان لوکاں نوں دماغی طور تے صحت مند رہن اتے ایدے 

نال نال ایدے طریقیاں تے عمل کرن دی آگاہی دین لئی 

سادہ اقدامات کیتے جا سکدے نیں۔ CPSL Mind تے اسیں 

ماپیاں، نگہداشت کنندگان، بیلیاں، خاندان، سکوالں، کالجز اتے 

یونیورسٹیاں دی طلباء نوں معلومات دین اچ معاونت کرن لئی 

اپنے Stress LESS ذرائع نوں ودھایا اے۔"

،Rob Earl روب ارل 

کیمپینز اتے کمیونیکیشن لیڈ، کیمربیج شائر، پیٹربورو اتے 

  Campaigns and Communications Lead, جنوبی لنکن شائر

 Cambridgeshire, Peterborough and South Lincolnshire

)CPSL( Mind 

"ہسو"

"ورزش کرو"

گھٹ دباؤ لئی اسان طریقے بہبود

"کُجھ طلباء چھیتی ٹھیک ہو جاندے نیں اتے نویں 

زندگی گزارن دے نویں طریقے اپناندے نیں۔ دوجیاں 

نوں اپنے بیلیاں اتے خاندان توں پراں ہوندے ہوئے، خاص 

طور تے ابتداء اچ، کوشش کرنی پے سکدی اے۔ اونہاں 

نوں کورس، بیلی بنان، اتے زیادہ تر پہلی وار مکمل طور 

تے خود مختار ہون دے بارے پریشانیاں ہو سکدیاں نیں۔ 

ساریاں یونیورسٹیاں اتے کالجز طلباء لئی اک مفت اتے 

رازدارانہ موقعے دی پیشکش کر دے نیں۔ متعلقہ ماپے 

اتے نگہداشت کنندگان یونیورسٹیاں دی کاؤنسلنگ اتے 

بہبود دی خدمت نال اپنے پرُت یا دھی دی جذباتی یا 

دماغی صحت دے بارے خدشات شیرئ کرن لئی رابطہ 

کر سکدے نیں۔"

،)Suzanne Drieu( سوزانا ڈریو 

انجلیا رُسکن یونیورسٹی دے، کاؤنسلنگ اتے بہبود دی، 

ڈپٹی ہیڈ
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طلباء دا فناس

ٹیوشن دی فیس لئی قرضہ

UK دے طلباء لئی ٹیوشن دی فیس ٹیوشن دے سارے خرچے 

نوں پورا کرے گی اتے ایہہ ِسدھے یونیورسٹی نوں دتی جاندی 

اے تاں جے تہاڈا بال رقم نوں نہیں ویکھے گا۔ یونیورسٹیاں اتے 

کالجز طالبعلم/طالبہ نوں 2018 اچ رشوع ہون آلے کورسز لئی سال 

دی 9,250£ رقم الگو کر سکدے نیں۔

مینٹیننینس لون

طلبا رہن دے خرچے، جیویں رہائش، کھانا، سفر، سیر وغیرہ اچ 

مدد لئی مینٹینینس لون لئی اپالئی کر سکدے نیں۔ تہاڈے بال 

جیہڑی رقم قرض لین گے او اونہاں دی پڑھن آلی تھاں اتے اونہاں 

دی فیملی آلے گھر دی آمدنی تے منحرص ہوندا اے۔

ایدا امطلب ایہہ اے کہ گھٹ آمدنی آلے خاندان ہور مالی 

معاونت وصول کر دے نیں۔ 

Student Finance تہاڈے بال نوں ایہہ دسے گا کہ اونہاں 

دی درخواست مکمل ہون توں بعد او کنا قرضہ لے سکدے نیں۔ 

ایہہ گھر آلیاں دی آمدنی تے شامر شدہ اے اتے ہر طالبعلم/

طالبہ جیہڑی رقم لین گے او وکھری ہووے گی۔ 

ایہہ ٹیبل تہانوں ایہہ آئیڈیا 

دووے گا کہ گھر توں دور رہن 

آلے طالبعلم/طالبہ نوں کنی رقم 

ملنی چاہیدی اے اتے حکومت 

ماپیاں اتے نگہداشت کنندگان کولوں 

کِنا حصہ پان دی امید رکھدی اے۔

تُسی کتھے پڑھ اتے 

کتھے رہ رہے او؟

ودھ توں ودھ 

مینٹینینس لون 2018/19

7324£گھر تے رہندے ہوئے

گھر توں دور لندن توں 

باہر رہندے ہوئے

£8700

گھر توں دور لندن اچ 

رہندے ہوئے

£11,354

۔۔۔۔۔ گھر دی آمدنی 

دا حامل خاندان

۔۔۔۔۔ قرض اک 

طالبعلم لووے گا

ماپیاں ولوں پایا جان 

آال متوقع حصہ ۔۔۔۔۔

0£8700£25,000£ یا گھٹ

£30,000£8076£624

£35,000£7452£1248

£40,000£6828£1872

£45,000£6204£2496

£50,000£5579£3121

£55,000£4955£3745

£60,000£4331£4369

£62,187£4054£4646

ہاروے دے ماپے ہاروے دے رہن دے خرچے 

)بشمول کھانا، آن جان دا خرچہ، سوشل ایونٹس، 

گھر دیاں شیواں، کپڑے، کتاباں( اچ مدد کرن لئی 

ساالنہ 624£ دیندے نیں۔

ہاروے دی یونیورسٹی دا خرچہ یونیورسٹی دی 

مدت دے 38*  ہفتیاں لئی فی ہفتہ 145£*  اے۔ 

ایدے وچ بجلی، گیس اتے )چوری اتے نقصان ہون 

دی صورت اچ( کونٹینٹس انشورنس شامل اے۔*

*  مدت دا دورانیہ اتے سب کُجھ مال کے، وکھری 

یونیورسٹی اچ خرچے دی رقم وکھری ہوندی اے

 ہینڈی بجٹ ٹول: 

 studentcalculator.org

امر(
ے درج کردہ، ساالنہ اعداد و ش

)جون 2018 د

امر(
ے درج کردہ، ساالنہ اعداد و ش

)جون 2018 د
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takeyourplace.ac.uk/ ہور جانکاری لئی

parents-finances نوں ویکھو

ہاروے دی کُل آمدنی 8700£ اے

ہاروے دی یونیورسٹی دا 

ساالنہ کرایہ

ہاروے دے رہن دا خرچہ

یونیورسٹی دی مدت اچ 

ہاروے دے رہن دا خرچہ 

38 ہفتیاں لئی 83.95£ فی 

ہفتہ اے )3190/38£( ۔

ہاروے دا کُل خرچہ

£5510

£3190

£8700

Harvey یونیورسٹی اچ اپنا 

پہال سال رشوع کر رہیا اے

اونہے اپنی یونیورسٹی اچ ہر سال 9250£ تک اپنی 

پڑھائی دی فیس ادا کرن لئی ٹیوشن فیس آال قرضہ 

لیا اے۔ اودے ماپیاں دی گھر دی 30,000£ جنی 

آمدنی تے مبنی اے اتے او گھر توں دور لندن توں 

باہر رہ رہیا اے، 

اونہے ساالنہ 8076£ رقم دا مینٹینینس لون لیا اے۔ 

ایہہ پَک کرو کہ جے تُہاڈے، یا تہاڈے 

پارٹرن کول مالی طور تے محتاج بال نیں 

تے تُسی Student Finance نوں ایدے 

بارے دسیا اے کیوں جے ایہہ تہاڈے 

گھر دی آمدنی دیاں شامریات نوں بدل 

سکدا اے۔
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سمجھن دے طور تے کئی ماپیاں اتے نگہداشت کنندگان لئی سب توں وڈا خدشہ یونیورسٹی دی 

فنانسنگ دے بارے اے۔ رصف، تہاڈے بال اپنی ٹیوشن دیاں فیساں اتے رہن دے خرچیاں نوں 

پورا کرن لئی رقم حاصل کر سکدے نیں۔

انگلستان اچ سٹوڈنٹ لئی قرضے Student Finance England ولوں فراہم کردہ نیں۔

Gov.uk/student-finance
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جے تہاڈے بال نوں ہور مدد دی لوڑ اے، تے اونہاں 

او مدد دین اچ ِپچھے نہ ہٹو۔ یونیورسٹیاں اتے ہور 

تعلیمی کالجز معذور طلباء دی معاونت کر دے نیں؛ 

تہانوں جیدی لوڑ اے اودے بارے سوچو اتے مشورے 

لئی پُچھو۔

 ڈس ایبیلیٹی ریسورس سینٹر، 

 یونیورسٹی آف کیمربیج

ہور معاونت

سٹوڈنٹ لونز دے رِسے تے، تہاڈے بال وظیفے یا بررسی، 

فیس دا ویویرئ یا مشکالں لئی بنائے گئے فنڈز دے ذریعے 

ودھ مالی مدد منگ سکدے نیں۔ ایہہ معیار تے نوازے 

جاندے نیں اتے کُجھ گھریلو آمدنی تے مبنی ہوندے نیں۔ 

ہور معاونت معذور باالں لئی اتے جے تُسی کوئی خاص قسم 

دا کورس پڑھ رہے او )جیویں طب اتے دندان سازی( اودے 

لئی وی دستیاب اے۔ تہاڈے بال نوں اپنی ترجیحی یونیورسٹی 

یا کالج لئی اپالئی کرنا چاہیدا اے کیوں جے تہاڈے بال دا انتخاب 

وی اک عامل ہو سکدا اے کہ او کتھے جاندے نیں۔

معذور طالبعلم/طالبہ دا االؤنس طالبعلم/طالبہ ولوں اپنی معذوری دے نتیجے 

اچ برداشت کیتے گئے اضافی خرچے نوں پورا کن لئی ایہہ اک گرانٹ اے۔ 

 gov.uk/disabled-students-allowances-dsas اپالئی کرن لئی، طلباء نوں

دے ذریعے دستیاب درخواست دا فارم مکمل کرن دی لوڑ اے

معذور طالبعلم/طالبہ دا االؤنس 

حسینہ )Haseena( دو ساالں توں ڈیزائرن دے طور تے 

کم کر رہی اے، او 30,000£ کامندی اے۔ او سٹوڈنٹ 

لون دیاں واپس ادائیگیاں وچوں 37£ ماہانہ ادا کر دی 

اے۔ ٹیوشن اتے مینٹینینس قرضے دونوں ادا ہون جان 

گے۔ حسینہ دا مالک اودی تنخواہ وچوں بالواسطہ کَٹ 

لیندا/لیندی اے۔

اینوں واپس ادا کرنا

تہاڈے بال اپنے قرضے رصف اودوں ای واپس 

کرنا رشوع کر سکدے نیں جیدوں او )اپریل 

2018 توں( 25,000£ توں ودھ کامن لگ جان،

او 25,000£ توں ودھ کامئی دا  9% ادا کرن گے۔ 	 

واپس ادائیگی خودکار طور تے محصوالں وانگوں ادائیگی 	 

دے چیکس وچوں کَٹ لیا جاوے گا، لٰہذا تنخواہ وچ کمی 

ہون تے پریشان ہون دی لوڑ نہیں اے۔

جے اونہاں دیاں کامئیاں 25,000£  توں گھٹ ہوئیاں، تے 	 

تنخواواں وچوں نہیں کَٹیا جاوے گا۔

30 ساالں بعد کوئی وی باقی ماندہ قرضہ ُمک جاوے گا۔ 	 

 thescholarshiphub.org.uk

تے برطانیہ دیاں سکالرشپس نوں 

لبھو اتے اودے لئی اپالئی کرو۔
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جوڈی )Judy( نےمقامی کالج اچ پڑھیا اتے اکاؤنٹینٹ دے طور 

تے گریجویٹ نوکری رشوع کر دتی اے۔ او 22,500£ کامندی اے۔ 

او اپنی ٹیوشن لئی اتے مینٹینینس لون لئی 0£   واپس ادا کر دی اے۔

"اسیں سمجھدے آں کہ یونیورسٹی دا خرچہ ناخوشگوار 

ہو سکدا اے پَر ایہہ گَل یاد رکھنا اہم اے کہ نوجوان 

لوکاں نوں پیشگی ادائیگی کرن دی لوڑ نہیں اے اتے 

اونہاں دے طالبعلمی دے قرض دیاں ادائیگیاں اونہاں 

دی کامئی نال مربوط اے کہ گریجویٹ ہون توں بعد 

او کِنا کامندے نیں نہ کہ اونہاں کول کِنی رقم اے۔ 

اونہاں نوں اونہاں دی برداشت توں باہر واپس ادائیگی 

نہیں کرنی پووے گی۔"

)Stefanie Copsey( سٹیفین کوپسے 

یونیورسٹی آف ایسٹ انجلیا، کی آؤٹ ریچ مینیجر

طلباء دا فناس
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موقعے تہاڈے بوہے تے نیں 

سٹوڈنٹ ڈیبٹ نوں گھٹانا

کُجھ نوجوان لوکاں اتے اونہاں دے ماپیاں لئی، گھر توں دور 

جان دے خرچے دے بارے پریشانی اونہاں دے یونیورسٹی 

یا کالج جان دے حوصلے نوں ختم کر سکدی اے۔ 

رقم بچان لئی وکھائی دین آال اک رستہ ایہہ اے کہ تہاڈے 

بال گھر اچ رہندے ہوئے پڑھائی کرن۔ رہائش دا خرچہ ہر 

سال تقریباً 4000£ ہوندا اے۔ جیدوں تُسی کھانے، النڈری، 

بلز جیویں TV دی الئسنسنگ اتے انٹرنیٹ توں خرچے 

بچاندے او، تے بچتاں واقعی شامل ہوندیاں نیں۔

ادل بدل کرن آلے طالب/طالبہ علم دا ودھاؤ

کئی یونیورسٹیاں یا کالجز طلباء لئی ادارہ بدلن نوں اسان 

بنان لئی، ہُن اپنے اوقات دے نظام نوں پورے دو یا تین 

دناں اچ بناندے نیں۔ ایہہ بدالؤ اینوں اونہاں طلباء لئی 

ہور اسان بناندے نیں جیناں دے خاندان نال کم ہوندے 

نیں یا او دوجے ویلے آلی نوکری کر دے نیں اتے ایہہ 

بدالؤ پڑھائی دے ویلے نوں وی منظم کر سکدیاں نیں۔ 

مقامی روزگار لئی رابطے بناؤ

گھر دے کول تعلیم حاصل کرنا طلباء نوں مقامی کاروباراں 

نال رابطے بنان دے موقعے دے سکدا اے۔ ایہہ تہاڈے 

بال نوں مستقبل دے روزگار دیاں موقعیاں دی اعلٰی بنیاد 

فراہم کر سکدے نیں۔

کئی یونیورسٹیاں اتے کالجز دے مقامی کاروبار کرن آلی 

کمیونٹی نال رابطے نیں جیہڑی مقامی عالقے دے بارے 

جانکاری رکھن آلے گریجویٹس نوں بھرنی کرنا چاہندی اے۔ 

ایہہ کم کرن دے رسمی انتظامات ہو سکدے نیں – کُجھ 

بامعاوضہ اتے کُجھ رضاکارانہ ہوندے نیں- جیہڑے کُل 

وقتی مالزمت لئی بوہے کھول سکدے نیں۔

خاندان توں پراں جان اتے گھر دے آرام نوں پڑھائی لئی چھڈن 

دے بارے تہاڈے بال دا نقطہ نظر دوجیاں لئی اک حوصلہ 

شکن نقطہ نظر ہو سکدا اے گھر توں پراں جانا ہر کسے لئی 

قابِل تقلید نہیں اتے مقامی طور تے تعلیم حاصل کرن دے 

کئی فائدے ہوندے نیں۔

رہائش دے 
اختیارات

یونیورسٹی دی رہائش 

اکرث یونیورسٹیاں فرسٹ ائیر دے طلباء نوں رہائش دیندیاں نیں۔ 

رہائش دا یونیورسٹی ولوں انتظام کیتا جاندا اے اتے ایہہ طلباء 

نوں اونہاں دے آخری ساالں اچ نجی رہائش تے منتقل ہون دیاں 

صالحیتاں فراہم کر دے ہوئیاں، اونہاں نوں گھر رہن توں آزادانہ 

رہن لئی ودھن دا موقع دیندی اے۔

یوٹیلیٹی بلز اکرث کرایے اچ شامل شدہ ہوندے نیں – یونیورسٹی 

نال چیک کرو۔ سون آلے کمرے دیاں چابیاں وکھریاں ہوندیاں 

نیں؛ اک طالب/طالبہ علم رصف اپنے کمرے نوں ای کھولن دے 

قابل ہووے گا۔

طلباء لئی نجی ہالز 

ایہہ کمپلیکس اچ رہن آلے طلباء لئی بنایا جاندا اے۔ ایہہ سیٹ 

اپ یونیورسٹیاں دے ہالز وانگوں اے، پَر ایہہ نجی کمپنی دی 

ملکیت اچ اے۔ کیہڑے عامل اچ بلز شامل نیں، کیہڑیاں سہولتاں 

سائٹ تے سن اتے او کیمپس توں کنی دور نیں۔ 

نجی رہائش 

دوجے طلباء نال مقامی طور تے کرایہ بھرنا ویکھو کہ کیہڑے بلز 

)بشمول ڈپوزٹ( شامل نیں اتے کالس اچ شامل ہون لئی کنا فاصلہ 

طے کرنا پیندا اے۔ 

گھر تے رہنا 

کُجھ طلباء لئی گھر تے رہنا اک چنگا اختیار ہو سکدا اے – جیدوں 

تیکر تُسی اونہاں دے رہن تے خوش او! اونہاں نوں نکلن اتے 

دوجے طلباء نال ملن لئی سوشل ہون لئی ہور کوشش کرنی پے 

سکدی اے، پَر او پیسے بچان گے اتے منتقل ہون دے رولے توں 

بچن گے۔ تبادلہ یونیورسٹی دے مشکل تجربے دا سبب بن سکدا 

اے - وچار کرو کہ تہاڈے بال لئی کیی ٹھیک اے۔

جے تہاڈے بال پڑھائی دے وچکار 

گھر توں دور رہندے نیں تے او قابِل 

قدر زندگی گزارن دے ہرناں نوں ودھا 

سکدے نیں جیویں اپنے لئی آپوں کھانا 

پکانا، کپڑے دھونا، النڈری آال کَم کرنا 

اتے اپنے فنانسز نوں منظم کرنا۔
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"جے تہاڈا بال اگے ودھن تو ڈرہا ہویا اے، تے یونیورسٹی 

یا کالج بدلنا اک ودھیا اختیار ہو سکدا اے۔ تہاڈے بال 

نوں خاندان اتے بیلیاں دی معاونت دستیاب ہووے گی 

اتے او گھر رہن دے فائدے توں وی مزے لووے گا۔"

کیون )Kevin( - ماپے
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جارگن بسٹنگ 
)Jargon Busting(

مینز ٹیسٹنگ ایہہ جانن لئی کہ طالب/طالبہ علم نوں برطانیہ دی 

حکومت ولوں رہن دے خرچیاں اچ مدد کرن لئی کِنے مینٹینینس 

لون لئی اہل اے طلباء دے گھر دی آمدنی دی اک مالی تشخیص۔

پوسٹ گریجویٹ ڈگری عام طور تے ماسٹرز یا PhD، اک پوسٹ 

گریجویٹ ڈگری اک اُچے درجے دی تعلیم اتے قابلیت اے اتے 

ایہہ طالب/طالبہ علم دے انڈر گریجویٹ ڈگری )اونہاں دی پہلی 

ڈگری آلی قابلیت( حاصل کرن توں بعد حاصل کیتی جاندی اے۔

سکالر شپس طلباء نوں اونہاں دی تعلیم اچ معاونت کرن لئی دتی 

جان آلی مالی گرانٹ اے۔ عام طور تے اکرث تعلیمی معیار یا آرٹس 

یا کھیالں اچ غیر معمولی کامیابی دی ِبنا تے نوازیاں جاندیاں نیں۔

سپانرسڈ ڈگری طلباء پڑھن دے نال نال کَم کر دے نیں۔ ایہہ 

پروفیشنل ادارے ولوں پوری آنرز ڈگری یا سپانرس شپ دا حصہ 

ہو سکدی اے اتے ایہہ ہائر اپرینٹس شپ، فاؤنڈیشن ڈگری یا آنرز 

ڈگری دے حوالے دے طور تے ہو سکدی اے۔

ٹیوشن دیاں فیساں ہائیر ایجوکیشن تے پڑھائی تے الگو کردہ رقم۔ 

ودھ توں ودھ چارج حکومت ولوں سیٹ مقرر کردہ ہوندا اے۔

UCAS دی یونیورسٹیاں اتے کالجز دے داخلیاں دی خدمت 

)UCAS( اک برطانیہ اچ پائی جان آلی تنظیم اے جیدا اہم کردار 

برطانوی یونیورسٹیاں لئی درخواست دے عمل نوں چالنا اے۔ 

ساریاں یونیورسٹیاں تے الزمی طور تے UCAS Apply دے ذریعے 

درخواستاں دتیاں جان، نہ کہ یونیورسٹی نوں بال واسطہ دتیاں جان۔

UCAS Extra طلباء لئی )درخواستاں دے قبول ہو جان توں بعد( 

پیشکشاں دے ِبنا دوجی یونیورسٹی تے اپالئی کرن دے اختیارات 

تے عمل کرن دا اک موقع اے۔

UCAS Track درخواست جمع ہو جان اتے جی آیاں نوں کرن دی 

 UCAS ای میل وصول ہو جان توں بعد، درخواست دی پیش رفت

آن الئن سسٹم دے ذریعے ایس عمل دے دوران کسے وی ویلے 

ویکھی جا سکدی اے۔

غیر مرشوط پیشکش طالب/طالبہ علم لئی اونہاں دی سکولنگ 

پوری ہون توں عالوہ، کوئی وی تقاضیاں توں بغیر۔

انڈر گریجویٹ ڈگری پڑھائی دے تین/چار سال دے کورس توں 

بعد وصول کردہ۔ اک طالب/طالبہ علم نوں پڑھائی کر دے ہوئیاں 

انڈر گریجویٹ اتے پڑھائی ُمکن توں بعد گریجویٹ کہیا جاندا اے۔

 takeyourplace.ac.uk/parents مفید لنکس لئی

نوں ویکھو

ایڈجسٹمنٹ ہر اوس بندے نوں دستیاب نیں جیہڑے اونہاں دی پَکی 

پیشکش لئی گریڈ دے تقاضیاں نوں ودھ جاندے نیں۔ تہاڈے بال 

اپنی موجودہ یونیورسٹی دی تھاں نوں دوجا یونیورسٹی نال بدل لین۔

اپرینٹس شپ طلباء نوکری تے ِسکھدے نیں اتے کَم دی تھاں تے َمّنی 

جان آلی قابلیت حاصل کر دے نیں۔ خاص صالحیتاں توں متعلق کَم 

تے توجہ مرکوز اے۔ 

کلیرئنگ یونیورسٹیاں نوں تھاں توں طلباء نال مامثل کرن دا طریقہ۔ 

جے تہاڈے بال کسے وی یونیورسٹی جتھے اونہاں نے اپالئی کیتا 

ہووے اودے توں پیشکش وصول نہیں کر دے، یا جے اونہاں نوں 

او نتیجہ نہیں ملدا جیہڑا اونہاں نوں درکار اے تے UCAS کلیرئنگ 

اونہاں لئی اک دوجا موقع اے۔ کلئیرنگ ہر سال جوالئی توں ستمرب 

تیکر دستیاب ہوندی اے۔

مرشوط پیشکش اک طالب/طالبہ علم نوں ایدی پیشکش کیتی 

جا سکدی اے پَر جے او منسلک شدہ رشطاں تے پورا اتر دے 

نیں تے او رصف رشکت کر سکدے نیں۔ ایہہ عام طور تے مذکورہ 

یونیورسٹی دے گریڈ دیاں تقاضیاں پورا کر رہی ہوندی اے۔

ڈیفیرل منتخب کردہ یونیورسٹی تے اگلے سال تیکر اک پیشکش تے 

رہنا۔ جے یونیورسٹی کورس ڈیفرل داخلیاں دیاں درخواستاں نوں قبول 

کر رہیا اے تے اینوں چیک کرن لئی پَک رہوو۔

ڈگری اپرینٹس شپ اک پوری آنرز دی ڈگری نوں شامل کر دی اے 

جیہڑی تعلیمی اتے نوکری تے تربیت دوناں نوں سہولت دیندی اے۔

پَکا انتخاب/پیشکش اک پکا انتخاب/پَکی پیشکش اودوں ہوندی اے 

جیدوں تہاڈے بال دا اونہاں نوں یونیورسٹی ولوں دتی گئی مرشوط 

یا غیر مرشوط پیشکش نوں 'قبول کرن لئی پَکا فیصلہ' ہوندا اے۔

فاؤنڈیشن ائیر یونیورسٹی کورس دے آغاز تے طلباء نوں داخلے دیاں 

تقاضیاں نوں پورا کرن دی اجازت دین لئی پڑھائی دا اک ودھ سال۔

فاؤنڈیشن ڈگری آنرز دی مکمل ڈگری دی دو تہائی۔ طلباء نوں کُل 

یا دوجے ویلے تے پڑھن لئی اجازت دینے ہوئیاں ووکیشنل اتے مکمل 

لچکدار۔

ہائیر اپرینٹس شپ تعلیمی اتے ووکیشنل قابلیتاں تے اتے لیولز چار 

توں ست تیکر ِسکھن تے مشتمل ہوندی اے۔

ہائر نیشنل رسٹیفیکیٹ ہائر اتے ہور تعلیمی کالجز ولوں فراہم کردہ، 

ہائر نیشنل ڈگری توں اک درجے ہیٹھاں کَم توں متعلق کورس۔

ائر نیشنل ڈگری ہائر اتے ہور تعلیمی کالجز ولوں فراہم کردہ، کَم توں 

متعلق کورس۔

آنرز ڈگری ہائیر ایجوکیشن دیاں یونیورسٹیاں اتے کالجز ولوں نوازی 

گئی اک انڈر گریجویٹ تعلیمی ڈگری۔

انشورنس دا اختیار/پیشکش اوس پیشکش توں متعلق انشورنس 

اے جیہڑی تہاڈے بال دے پَکے اختیار دے ناکام ہون دی صورت 

اچ اونہاں دی شامل ہون دی چاہ تے قبول کیتی گئی اے۔

مینٹینینس لون ایداں دا لون جیدے لئی طلباء عام طور تے 

Student Finance England دے ذریعے، رہن اتے رہائش دیاں 

خرچیاں اچ مدد لئی اپالئی کر سکدے نیں۔ ایہہ قرضہ کامئی 

دے رشوع ہو جان توں بعد قابِل واپسی اے۔
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