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 Take Your Place
کے بارے میں 

آپ کے بچوں کی زندگی میں کلیدی اثرکنندہ کے طور پر، آپ کی جانب سے 

فراہم کردہ رہنامئی ان کی تعلیمی کامیابی اور طویل مدتی مستقبل پر منایاں 

اثر ڈالے گی۔

ہم نے آپ کے بچوں کو اپنے مستقبل کے بارے میں باخرب فیصلے کرنے میں 

مدد دینے کے لیے اس گائیڈ کو مرتب کیا ہے۔

اپنی جگہ لیں ایک ایسا پروگرام ہے جس کا مقصد 13-19 سالہ نوجوانوں 

کی اسکول یا کالج کے بعد تعلیم کے اختیارات پر غور کرنے میں مدد کرنا ہے۔ 

 )Cambridgeshire( کیمربج شائر ،)Suffolk( سفوک ،)Norfolk( ہم نارفوک

اور پیٹربورو )Peterborough( میں کام کرتے ہیں۔ ہامرے پارٹرنوں میں 

مرشقی انگلیا )East Anglia( میں موجود متام یونیورسٹیاں اور مزید تعلیم 

کے کالج شامل ہیں۔ 

اسکولوں اور کمیونٹیوں میں ہامرے کام میں یونیورسٹیوں اور کالجوں کا 

دورہ کرنا شامل رہا ہے۔ اس سے موضوعات کے وسیع سلسلے میں ورکشاپس 

اور سیشنز میں حصہ لینا بھی مراد ہو سکتا ہے، تا کہ جاننے میں مدد ہو 

سکے کہ نوجوان لوگوں کو کیا چیز متاثر کرتی ہے۔ 

NEACO پارٹنرز:

 * Department for Education, Graduate Labour Market Statistics 2017 pub 24 April 2017

گریجویٹ، نان گریجویٹ کی نسبت

£10,000
ساالنہ زیادہ کامتے ہیں*
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اسکول کے بعد تعلیم کے راستے

4 | قواعد نامہ | والدین اور نگہداشت کنندگان کے لیے گائیڈ برائے اعلٰی تعلیم

کسی بھی سفر کا منصوبہ بنانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے اگر آپ 

کو منزل کا پتہ نہ ہو۔ مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کے بارے 

میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے۔ ان چند نوجوان لوگوں کے لیے 

منصوبہ بندی منطقی ہوتی ہے جو یہ جانتے ہیں کہ وہ کہاں 

پہنچنا چاہتے ہیں؛ جبکہ وہ جو نہیں جانتے، ان کے لیے یہ زیادہ 

مشکل ہوتی ہے۔

 ، GCSEs  جہاں اس کا بڑے فیصلے کرنے سے تعلق ہو، جیسا کہ

 A-levels  یا اپرنٹس شپ یا ڈگری کے درمیان کسی راستے کا انتخاب 

کرنا، تو رہنامئی پیش کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔

اعلٰی تعلیمی قابلیت نوجوان لوگوں کی کامیاب کیریرئ اور مرشقی 

اینگلیا اور اس کے عالوہ مستحکم مالزمتوں میں مدد کر سکتی 

ہے۔ مختلف راستے تین وسیع زمروں میں تقسیم ہیں - تعلیمی، 

پیشہ وارانہ اور کام پر مبنی۔

جو ایک بچے کے لیے درست انتخاب ہوتا ہے، رضوری نہیں کہ وہ 

کسی اور بچے کے لیے بھی بہرتین انتخاب ہو۔ یہ یقینی بنانے کے 

لیے کہ آپ کا بچہ اپنے تجربے سے زیادہ سے زیادہ حاصل کرتا 

ہے، وہ راستہ تالش کرنا اہم ہے جو بہرتین طور پر ان کے مطابق ہو 

- کافی پہلے اختیارات پر غور رشوع کرنا ایک اچھا خیال ہے۔

یکساں سطح پر اہلیتیں بھی اتنی ہی مشکل ہوتی ہیں لیکن 

مواد، تعلیمی انداز اور تجزیے میں مختلف ہوتی ہیں 

تعلیمی راستے 
تعلیمی راستے یونیورسٹی کے لیے سب سے عام راستہ ہیں۔ زیادہ تر طلبہ 

 PHD یا Masters سے انڈرگریجویٹ ڈگری اور بعض اوقات A-levels یہ راستہ

کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ 

بنیادی ڈگریاں ان طلبہ کے لیے موزوں ہوتی ہیں جو اپنی منزل کے بارے میں 

پریقین نہیں ہوتے، جو اپنے کام کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں اور جو پڑھنے کے 

ساتھ ساتھ کام کا مزید تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

پیشہ وارانہ راستے 
تعلیمی راستے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ کام پر مبنی مہارتیں تشکیل دینے 

پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ پیشہ وارانہ اہلیتیں اسی طرح کل وقتی ڈگری کورس 

کے لیے راستہ پیش کر سکتی ہیں جیسے A-levels کرتا ہے۔ صفحہ 6 دیکھیں۔

کام پر مبنی راستے
اعلٰی سطحی اپرینٹس شپ اور ڈگری اپرینٹس شپ ان طلبہ کے لیے موزوں ہیں 

جو تعلیم کے ساتھ مالزم ہونا چاہتے ہیں۔ یہ 16 سال سے زیادہ عمر کے حامل 

ہر فرد کے لیے کھلی ہیں اور مکمل ہونے میں ایک سے چار سال تک کوئی بھی 

ذریعہ اختیار کر سکتی ہیں۔ اعلٰی اور ڈگری اپرینٹس شپ دونوں راستوں کے 

 ساتھ آپ مکمل ڈگری کی اہلیت حاصل کر سکتے ہیں۔ 

صفحہ 6 دیکھیں۔

گریجویٹس اعلٰی سطح پر مالزمت میں 

داخل ہو سکتے ہیں اور اپنے منتخب 

کردہ کیریرئ میں مزید آگے جا سکتے 

ہیں۔ اب مالکان اضافی طور پر تقاضا 

کرتے ہیں کہ درخواست گزار ڈگری 

کی سطح تک تعلیم یافتہ ہوں۔

مطالعہ کا راستہ مرتب کریں 

takeyourplace.ac.uk/ آپ مزید معلومات

parents-choosing-a-pathway پر حاصل 

کر سکتے ہیں

تعلیمی 
راستہ

پیشہ وارانہ 
راستہ

 کام
پر مبنی 

راستہ

BTEC Level 4
NVQ Level 4
HNC & HND

NVQ Level 4

NVQ Level 5

 Higher
Apprenticeship

 Degree
Apprenticeship

 Foundation
Degree

 Bachelor's
Degree

 Masters Degree
or Doctorate

A Level

GCSE

BTEC Level 3
NVQ Level 3

BTEC Level 2
NVQ Level 2

سال 
12-13

سال 
9-11
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پیشہ وارانہ اور کام پر مبنی راستوں 

کے ساتھ پیش کردہ مضامین

میڈیا اور پبلشنگ	 

قانون	 

اکاؤنٹنسی	 

ایروسپیس	 

بینکاری 	 

بھرتی	 

ہائی پرفارمنس انجینیرئنگ	 

حیاتیاتی سائنس 	 

سائرب سکیورٹی	 

ایمبولینس رسوسز	 

ایوی ایشن	 

کوانٹٹی اور چارٹرڈ رسویئنگ	 

سول انجینیرئنگ	 

ہیومن ریسورسز	 

چارٹرڈ مینجمنٹ	 

نیوکلیرئ انجینیرئنگ	 

بیرونی براڈ کاسٹ انجینیرئنگ	 

ویٹرنری نرسنگ	 

موسیقی پروڈکشن	 

گیمز ڈیزائن	 

کاروبار	 

اور مزید...

پیشہ وارانہ راستے
پیشہ وارانہ اہلیتیں عملی تعلیمی پروگرام پیش کرتی ہیں جو مالزمت 

کے مخصوص کردار یا مالزمتی شعبوں سے متعلقہ ہیں۔ 

انہیں نوجوان افراد کو وہ مہارتیں حاصل کرنے میں مدد دینے کے لیے 

تشکیل دیا گیا ہے جو انہیں مالزمت رشوع کرنے، کیریرئ میں ترقی کرنے 

یا تعلیم میں اعلٰی سطحوں تک جانے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔

اہلیت کی وضاحت 

BTEC

کالجوں اور اپرنٹس شپ کے ذریعے وسیع انتخاب 	 

پیش کیا جاتا ہے

اعلٰی تعلیم کے لیے UCAS پوائنٹس حاصل کریں 	 

 Higher National Certificate (HNC)

مکمل ہونے میں ایک سال لگتا ہے	 

ایک سالہ انڈر گریجویٹ کورس کے مساوی ہے	 

ڈپلومہ کی جانب رہنامئی کرتا ہے	 

 Higher National Diploma (HND)

مکمل ہونے میں دو سال لگتے ہیں )یا ہائر نیشنل 	 

رسٹیفیکیٹ کے ساتھ ایک سال(

انڈر گریجویٹ ڈگری کورس کے تقریباً دورسے سال 	 

کے مساوی ہے

جائے کار پر مبنی انداز تعلیم	 

یونیورسٹی کے لیے ذریعہ )ڈگری کے پہلے دو سال 	 

ہو سکتے ہیں(

 National Vocational Qualification (NVQ)

جائے کار میں صالحیتیں جانچتی ہے	 

طلباء تربیت مکمل کرتے ہیں اور پھر ان کو کام 	 

سے متعلقہ کاموں پر جانچا جاتا ہے:

	   پورٹ فولیو کی تخمینہ کاری - وہ شواہد   

تشکیل دینا کہ آپ نے کام پر کیا کیا ہے۔

•   مشاہدہ - ایک جائزہ کار دیکھتا اور پرکھتا   

ہے کہ مطلوبہ کام کیا جا سکتا ہے۔

لیول مالزمت کے قومی معیار پر مبنی ہوتے ہیں اور 	 

جب معیار پر پورے اتر آتے ہیں تو ہر یونٹ سائن 

آف ہو جاتا ہے۔

وقت کی کسی خاص مدت میں مکمل کرنا رضوری 	 

نہیں
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طلباء قابل قدر قابل انتقال مہارتیں حاصل 

کرتے ہیں جن کی مالکان کو جائے کار میں 

تالش ہوتی ہے جیسا کہ مسائل کا حل کرنا، ٹیم 

میں کام کرنا، ابتدائی قدم اٹھانا اور بات چیت۔

49%
ان نوجوان لوگوں کی تعداد جو اعلٰی 

تعلیمی اہلیت حاصل کرتے ہیں*

Academic Years 2006/2007-2015/2016 محکمہ تعلیم - اعلٰی تعلیم میں شمولیت کی رشح *



قواعد نامہ | والدین اور نگہداشت کنندگان کے لیے گائیڈ برائے اعلٰی تعلیم | 89 | قواعد نامہ | والدین اور نگہداشت کنندگان کے لیے گائیڈ برائے اعلٰی تعلیم

کام پر مبنی راستے
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"ایک ڈگری اپرنٹس شپ کیون کے لیے بہرت رہی۔ وہ ہمیشہ سے 

نرسنگ میں جانا چاہتا تھا اور اس نے اسے کمرہ جامعت پر مبنی 

تعلیم کے ساتھ عملی اور مالزمت پر موجود تربیت دی۔ اور وہ 

تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ کام سکتا تھا۔"

جارج - والد

Jaguar Land Rover ڈگری اپرنٹس 

شپس کی پیشکش کرنے کے لیے مقامی 

یونیورسٹیوں کے ساتھ کام کرتی ہے 

کام اور تعلیم اعلٰی اور ڈگری اپرنٹس شپ اعلٰی 

سطح پر کام کو تعلیم کے ساتھ اکٹھا کرتی ہیں۔ 

اپرنٹس ادائیگی کے ساتھ ماہرانہ تجربہ اور قابلیت 

حاصل کرتا ہے۔ اور کوئی یونیورسٹی فیس نہیں ہوتی 

- یہ حکومت اور مالک کی جانب سے مشرتکہ طور 

پر فنڈ کی جاتی ہیں۔ 

ڈگری اپرنٹس شپ ایک نئی قسم کا پروگرام ہے۔ 

طلباء اپنی اپرنٹس شپ کے جزو کے طور پر مکمل 

بیچلر یا ماسٹر ڈگری حاصل کر سکتے ہیں اور ٹوپی 

اور گاؤن کے ساتھ گریجویٹ ہو سکتے ہیں!

صنعتوں کے وسیع سلسلے اور مالزمت کے کردار 

کی وسیع اقسام کے لحاظ سے متعدد مختلف 

اپرنٹس شپس موجود ہیں۔

اہلیت کی وضاحت 

اعلٰی اور ڈگری اپرنٹس شپس

کام کو پڑھائی کے ساتھ اکٹھا کرتی ہیں - اپرنٹسز 	 

کو مالزمت دی جاتی ہے اور اجرت ادا کی جاتی ہے

کسی تربیت فراہم کار کے ساتھ کالج، یونیورسٹی 	 

میں جزوقتی تعلیم شامل ہوتی ہے

صنعت سے متعلقہ کام پر مبنی، تعلیمی یا مشرتکہ 	 

اہلیتیں یا پیشہ وارانہ اہلیتیں شامل ہو سکتی ہیں

ڈگری اپرنٹس شپ کے ساتھ مکمل بیچلرز یا ماسٹرز 	 

ڈگری حاصل کریں

کوئی یونیورسٹی فیس نہیں - تربیتی اخراجات 	 

حکومت اور مالک کی جانب سے مشرتکہ طور 

پر فنڈ کی جاتی ہیں

اجرت کامئیں اور تجربہ حاصل کریں - اعلٰی اور 	 

ڈگری اپرنٹسز مالزمت کے معاہدے اور تعطیل 

کے حق کے ساتھ اجرتی مالزم ہوتے ہیں

 * Department for Business, Innovation and Skills

90% 
اپرنٹسز اپنی اپرنٹس شپ مکمل کرنے 

کے بعد مالزم ہو جاتے ہیں*

71% 
اسی مالک کے ساتھ

 اپرنٹس شپس

اعلٰی اور ڈگری اپرنٹس شپس میں تین عنارص ہوتے ہیں: 

اعلٰی اور ڈگری اپرنٹس شپ کے بارے میں 

 university.which.co.uk معلومات کے لیے

مالحظہ کریں

gov.uk موجودہ مواقع کے لیے مالحظہ کریں

"اپرنٹس شپ نوجوان لوگوں کے لیے 

مالزمت پر سیکھنے، کلی طور پر فنڈ شدہ 

تربیت وصول کرنے )اور ادائیگی کے ساتھ 

مطالعہ کا وقت!(، صنعت کی تسلیم شدہ 

اپرنٹس شپ قابلیت حاصل کرنے کا ایک 

شاندار طریقہ ہے۔ ہم انتہائی محرک افراد 

کے متالشی ہیں جو شعبے کے لیے حقیقی 

جذبہ نیز لیول 4 کی اپرنٹس شپ میں 

داخلے کے لیے کم از کم تعلیمی قابلیت 

رکھتے ہوں۔ اپرنٹسز اسی پے اسکیل پر آغاز 

کرتے ہیں جیسا کہ ہامرا عملہ اور پہلے دن 

سے وہ ہامری مستقل افرادی قوت کا حصہ 

بن جاتے ہیں۔"

Neil Baxter 

Aviva ،سٹریٹجک ورک فورس مینیجر

مالک
)کمپنی جو نظریے کو جائے 

کار پر عملی جامہ پہنانے 

میں مدد کر رہی ہو( 

اپرنٹس

)وہ تنظیم جو مالزمت 

کے پس پشت نظریہ 

سکھاتی ہے(

تربیت 
فراہم کنندہ
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یونیورسٹی یا کالج 
منتخب کرنا 
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رصف مرشقی انگلیا میں، ہامری دہلیز پر پانچ یونیورسٹیاں اور مزید تعلیم 

کے آٹھ کالج ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ گھر سے بہت دور جانے کی 

نسبت کسی مقامی اختیار کو منتخب کرنے کو ترجیح دے۔ 

 مالزمت کے امکانات:

87% 
 گریجویٹس مالزم ہو جاتے ہیں

 مبقابلہ %70 نان گریجویٹس

Norfolk

 Anglia Ruskin
University
Cambridge

 College of
West Anglia
Cambridge

College of West Anglia
King's Lynn

West Suffolk College
 Bury St Edmunds

 Cambridge
Regional College

Cambridge

 University of
Cambridge

Cambridge

 Anglia Ruskin
University

Peterborough

University of Suffolk
Ipswich

Suffolk New College
Ipswich

Easton & Otley College
Otley

Norwich University of the Arts
Norwich

East Coast College
Lowestoft

East Coast College
Great Yarmouth

Suffolk

 Cambridgeshire
and Peterborough

 Peterborough
Regional College
Peterborough

 University Centre
Peterborough
Peterborough

University of East Anglia
Norwich

Easton & Otley College
Easton

City College Norwich
Norwich

 تعلیم حاصل کرنے کے لیے درست جگہ کا انتخاب آسان نہیں ہوتا 

- غور کے لیے ذیل میں چند عوامل ہیں:

کورس

کورس وسیع طور پر مختلف ہو سکتے ہیں - ویب سائٹس پر 

پراسپیکٹس کی وضاحت میں دیکھیں، پھر آپ کا بچہ اپنے انتخاب 

میں واضح ہو سکتا ہے۔ 

اندراج کے تقاضوں پر نظر دوڑائیں - کیا آپ کا بچہ الزمی تقاضوں 

پر پورا اترتا ہے )جیسا کہ کم از کم UCAS پوائنٹس یا مخصوص 

مضامین میں گریڈز(۔

دیگر دستیاب امکانات کو دیکھیے - بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے 

کے مواقع یا اپنی مستقبل کی صنعت کے ساتھ مضبوط تعلقات۔

مقام 

انتخابات کو کم کرنے کا ایک اور طریقہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا 

بچہ کہاں رہنا چاہتا ہے۔

گھر سے کتنی دور؟	 

کیمپس میں یا شہر میں واقع یونیورسٹی میں؟	 

سفر کے اخراجات؟	 

ساکھ 

مضمون کے لحاظ سے یونیورسٹی یا کالج کی ساکھ تبدیل ہو گی۔ 

مقصد ایک ایسی یونیورسٹی یا کالج تالش کرنا ہے جو ایسا کورس 

پیش کرتا ہو جس میں انہیں لطف آئے، اور ایسے تدریسی عملے 

کے ساتھ جو متاثر کرتا ہو۔

 یونیورسٹی کی درجہ بندی کی فہرست – 

timeshighereducation.com

 طلباء کی درجہ بندی – 

thestudentsurvey.com

مالزمت کی قابلیت

جبکہ آپ کا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہ ان کے لیے ایک اچھا 

خیال ہے کہ دیگر گریجویٹس سے خود کو فرق کرنے کے لیے اپنا 

کام کا تجربہ بنانا رشوع کر دیں۔ 

کیا یونیورسٹی اچھے صنعتی روابط رکھتی ہے جنہیں کورس میں 

شامل کیا گیا ہے؟ 

کیریرئ شعبوں پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا رہنامئی فراہم کی 

جاتی ہے - کیا وہ محفوظ انٹرن شپس فراہم کرتے ہیں؟ 

ان کا جذبہ معلوم کرنا

اعلٰی تعلیم کے لیے پیش کردہ ہزاروں کورسز کے ساتھ، وہاں واقعی 

ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ آپ کے بچے کے پاس - شاندار 

نتائج کے حامل - ماہرین کے پڑھائے جانے والے - ایسے مضامین 

پڑھنے کا موقع ہو گا جو وہ پسند کرتے ہیں۔

"اپنے بچے کے فیصلوں میں حامی بنیں اور سواالت 

پوچھنے اور اپنے منتخب کردہ کورس/ادارے کے بارے 

میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی حوصلہ افزائی کریں تا 

کہ وہ ایک باخرب انتخاب کر سکیں۔" 

Holly Bowden 

 ایڈمیشن مینیجر 

University of Suffolk
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نمائشی دن

"ہم اپنی مقرر کردہ جغرافیائی حدود میں 

سات منائشی دنوں میں رشکت کرتے ہیں۔ 

یہ عمل کا ایک الزمی حصہ تھا۔ جب ہم 

نے اس کی منتخب کردہ یونیورسٹی پر نظر 

دوڑائی تو یہ وہ تھی جس کا اسے واضح طور 

پر پتہ تھا - 'یہ واقعی مجھے بہت پسند ہے، 

یہی وہ جگہ ہے جہاں میں ہونا چاہتی ہوں۔' 

یونیورسٹیاں بالغ بننے، اپنے پر پھیالنے کے 

بارے میں بھی ہوتی ہیں اور یہ منائشی دنوں 

میں رشوع ہوتا ہے۔"

John – والد

 )Norwich University of the Arts )NUA  میں 

موجود ٹیم طلباء کو مالزمت کے لیے تیار کرنے کے لیے 

تخلیقی صنعتوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ ٹیم نے 

تبدیلی کو کام میں النے میں مدد کے لیے نئے اقدامات 

تشکیل دیے ہیں۔ اس میں NUA Profile اور مالزمت 

کی مہارتوں کے فروغ کے لیے ہم آہنگ نظام شامل ہیں۔ 

 Creative ایک اور بالکل نئی اسکیم موجود ہے جسے

Internship Scheme کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے تخلیقی 

کاروباروں کو گریجویٹس لینے کے قابل بناتی ہے، 

جن کی اسکیم کے 12 ہفتوں میں یونیورسٹی معاونت 

کرتی ہے۔

 Sarah Steed 

 ڈائریکٹر انوویشن اینڈ اینگیجمنٹ 

Norwich University of the Arts
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منائشی دن یونیورسٹیوں اور کالجوں کا براِہ راست تجربہ حاصل کرنے کا واقعی ایک مفید طریقہ ہوتے 

ہیں۔ کورسوں، سہولیات اور یونیورسٹی یا کالج کے بارے میں مجموعی طور پر مزید تفصیالت حاصل 

کرنے کی توقع رکھیں۔

تقریبات موجودہ طلباء اور عملے سے بھری ہوں گی جو کسی بھی 

سوال کا جواب دینے، اور آپ اور آپ کے بچے کو جگہ کا احساس 

حاصل کرنے میں مدد دینے کے لیے موجود ہوں گے۔ گردونواح 

کے بارے میں مزید جاننے کے لیے وقت استعامل کریں - کیا یہ 

وہ جگہ ہے جہاں آپ انہیں رہتا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ کا بچہ 

یہاں خوش ہو گا؟

دن بھر میں بہت بات چیت ہو گی، جیسا کہ کورسز اور مضامین 

کے شعبوں کے بارے میں پریزنٹیشن۔ آپ کا بچہ اپنے منتخب 

کردہ مضمون کو پڑھنے کے بارے میں مزید جان سکتا ہے 

یا کسی نئی چیز سے متاثر ہو سکتا ہے!

طلباء کی رہائش اور طلباء کی مالی مدد پر بات چیت، یعنی 

آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ زیادہ تر 

منائشی دن پورے کیمپس کا دورہ پیش کریں گے جس میں وہ 

طلباء رہنامئی کریں گے جو اسے بہرتین طور پر جانتے ہیں۔

منائشی دنوں میں، طلباء کے لیے معلوماتی میلہ بھی ہو گا جہاں 

آپ مختلف امدادی رسوسز جیسا کہ فالح و بہبود، داخلہ، کھیل، 

طلباء کی یونین اور مزید سے بات کر سکتے ہیں۔

اگر آپ منائشی دن کی مقررہ تاریخ پر نہیں پہنچ سکتے تو کئی 

یونیورسٹیاں یا کالج آپ کے لحاظ سے موزوں وقت پر دورے کی 

پیشکش کرتے ہیں۔ کئی ورچوئل دورے بھی رکھتے ہیں تا کہ دیکھ 

سکیں کہ کیمپس اور سہولیات کیسی ہیں۔ 

اپنے بچے کے ساتھ، نوٹس بنانے کے لیے یہ نکات استعامل 

کریں اور یونیورسٹی کے انتخابات کا موازنہ کریں:

یونیورسٹی منتخب کرنے کے لیے چیک لسٹ

کورس اور مضمون کا انتخاب  .A

داخلے کے تقاضے  .B

گھر سے فاصلہ  .C

شہر میں واقع یا کیمپس یونیورسٹی  .D

ساکھ/درجہ  .E

سہولیات )مثالً اقامت(  .F

وظائف اور خزانہ  .G

منائشی دن سے قبل، وہ سواالت لکھیں جن کا آپ جواب 

جاننا چاہتے ہیں۔ ایسی چیزیں کہ: 

موجود گریجویٹس کن شعبوں میں گئے ہیں؟. 1

کورس میں کتنے طلباء ہیں؟. 2

طلباء لیکچرز میں کتنا وقت رصف کرتے ہیں؟. 3

کیا وہاں بیرون ملک تعلیم کے مواقع موجود ہیں؟ . 4

کون سے کھیل اور سوسائٹیاں پیش کی جاتی ہیں؟ . 5

طلباء کی کس قسم کی مدد دستیاب ہے؟ . 6

طلباء کورسز کے انتخابات اور داخلے کے تقاضوں پر بذریعہ 

  search.ucas.com UCAS  تحقیق کر سکتے ہیں

تاریخوں اور ورچوئل دوروں کے لیے مالحظہ 

takeyourplace.ac.uk/open-days کریں
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"تخلیقی ترین ڈگری کورسز آپ سے انٹرویو میں شامل 

ہونے اور پورٹ فولیو ہمراہ النے کا تقاضا کریں گے۔ 

پورٹ فولیو آپ کے کام اور دلچسپیاں دکھانے کا ایک 

طریقہ ہے اور جب آپ اس کے ہمراہ انٹرویو میں 

جاتے ہیں تو یہ موضوِع بحث فراہم کرتا ہے۔ یہ مادی 

یا ڈیجیٹل نقل ہو سکتی ہے، مثال کے طور اگر آپ 

گیموں کے ڈیزائن میں دلچسپی رکھتے ہیں اور گیموں 

کے ڈیزائن رکھتے ہیں جنہیں آپ دکھانا چاہتے ہیں۔

ہر یونیورسٹی اپنی ویب سائٹ پر معلومات رکھے گی، 

مثالً وہ انٹرویو کب منعقد کریں گے۔"

 ،Lynne Simpkin 

 ریکروٹمنٹ اینڈ آؤٹ ریچ مینیجر

 Norwich University of the Arts

درخواست برائے 
یونیورسٹی

متام طلباء یونیورسٹی یا کالج کے لیے اپنی 

درخواستیں ایک آن الئن نظام کے ذریعے 

دیتے ہیں جسے UCAS کہا جاتا ہے۔

بطور والدین/نگہداشت کنندہ، آپ کو کوئی چیز اپنی 

درخواست کے جزو کے طور پر UCAS کو فراہم کرنے 

کی رضورت نہیں ہوتی۔ تاہم، UCAS والدین اور 

نگہداشت کنندگان کے لیے کافی مفید معلومات فراہم 

کرتی ہے، بشمول نیوزلیٹر اور میگزین۔ 

طلباء زیادہ تر مضامین کے لیے پانچ کورسز تک منتخب 

کر سکتے ہیں۔ یہ پانچ مختلف یونیورسٹیوں یا مختلف 

کورسز میں اسی یونیورسٹی کے لیے ہو سکتے ہیں۔ 

جب آپ کا بچہ اپنی درخواست پر 'بھیجیں' کو دباتا 

ہے تو یہ پہلے ان کے اسکول یا کالج بھیجی جاتی ہے، 

نہ کہ UCAS کو۔ اسکول کی جانب سے مکمل کرنے 

والے متعدد حصے ہوتے ہیں، جیسا کہ حوالے، اس لیے 

درخواستوں کو آخری منٹ کے لیے نہ چھوڑنا اہم ہے۔ 

درخواست میں کیا شامل ہوتا ہے؟

'درخواست دینے کے لیے' رجسٹر ہوں. 1

ذاتی تفصیالت. 2

آپ کے بچے کے پس منظر کے بارے میں - اضافی معلومات. 3

طلباء کی مالی مدد - ایک عمومی جائزہ، آپ کا بچہ طالب . 4

  'Student Loans Company' , علم کی مالی مدد کے لیے

slc.co.uk کے ذریعے درخواست دے گا۔ 

کورس کے انتخابات – ادارہ اور کورس . 5

تعلیمی رسگزشت – سیکنڈری اسکول سے آگے قابلیت. 6

مالزمت کی رسگزشت – تنخواہ والی مالزمتوں کے لیے. 7

ذاتی بیان – آپ کے بچے کی اپنے مقاصد، مہارتوں اور . 8

تجربے کے بارے میں وضاحت

حوالہ – کسی استاد، مشیر یا پیشہ ور کی جانب سے ایک . 9

تحریری سفارش اسکول یا کالج کی درخواستوں کے لیے، یہ 

حصہ 'درخواست دیں' میں ظاہر نہیں ہو گا کیونکہ یہ آپ 

کے بچے کے اسکول کی جانب سے ترتیب دیا جائے گا۔ 

"بطور والدین، آپ UCAS درخواست پر بطور 

'نامزد کردہ نام' درج ہو سکتے ہیں )یونیورسٹی اس 

فرد سے درخواست کے بارے میں بات کر سکتی ہے(، 

لیکن عموماً یونیورسٹیاں براِہ راست درخواست گزار 

سے بات کرنے کو ترجیح دیں گی۔" 

،Holly Bowden 

 ایڈمیشن مینیجر 

University of Suffolk
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ذاتی بیانات

ذاتی بیان آپ کے بچے کو حاصل ہونے واال ایک موقع ہوتا ہے تا کہ وہ 

یونیورسٹی یا کالج کو دکھا سکیں کہ وہ بطور فرد کیا ہیں، اور وہ اپنے 

انداز میں لکھتے ہیں۔ درخواست کا یہ حصہ سب سے زیادہ وقت لیتا 

ہے اور اسکول اس میں مدد کر سکتا ہے۔ 

ذاتی بیانات تقریباً 500 الفاظ یا ایک صفحے کے ہوتے ہیں۔ 

ذاتی بیان لکھنے کے لیے تجاویز:

  طالب علم اور موضوع پر توجہ دیں 

  انہیں کیا چیز دلچسپ اور مثبت طور پر 

منفرد بناتی ہے؟

  انہوں نے یہ مضمون کیوں منتخب کیا ہے؟ 

انہیں یہ کیوں دلچسپ لگتا ہے؟ مضمون 

کے بارے میں اپنا علم اور جذبہ دکھانے 

کے لیے ان حوصلہ افزائی کریں۔ 

  کام کا تجربہ یا دیگر رسگرمیاں درج کریں 

اور یہ مضمون سے کیوں متعلقہ ہیں۔

  ان کی زندگی کا تجربہ۔ انہوں نے کیا 

دلچسپ کام کیے ہیں اور وہ انہیں کورس 

کے لیے موزوں فرد کیوں بناتے ہیں۔

  وہ کن کلبوں اور رسگرمیوں میں ملوث ہیں؟ 

  وہ یونیورسٹی کی زندگی میں اپنا حصہ 

کیسے ڈالیں گے؟

  طلباء پانچوں انتخابات میں یکساں ذاتی بیان 

بھیجتے ہیں - یونیورسٹی کے نام کا ذکر نہ 

کرنا انتہائی اہم ہے۔ 

طلباء یونیورسٹی یا کالج کے لیے بذریعہ 

ucas.com/students درخواست دیتے ہیں

والدین اور نگہداشت کنندگان کے لیے 

 ucas.com/parents مفید معلومات

پر حاصل کریں
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UCAS کی وقت کی حد 

قواعد نامہ | والدین اور نگہداشت کنندگان کے لیے گائیڈ برائے اعلٰی تعلیم | 17 16 | قواعد نامہ | والدین اور نگہداشت کنندگان کے لیے گائیڈ برائے اعلٰی تعلیم

جون–ستمرب

سال 12 کے طلباء فیصلہ کرتے 

ہیں کہ وہ کیا پڑھنا چاہتے 

ہیں اور کہاںجانا چاہتے ہیں۔ 

آپ کے بچے کو سال 12 

 UCAS.com کے اختتام پر

پر رجسٹر ہونا چاہیے۔ 

موسم گرما منائشی دنوں میں 

رشکت کا بہرتین وقت ہوتا ہے۔ 

یہ سال 13 تک جاری رہیں 

گے لیکن حتمی انتخاب کرنے 

سے قبل ان تک جانے کے لیے 

کافی وقت فراہم کریں جن 

میں آپ کا بچہ دلچسپی 

رکھتا ہے۔

ستمرب–دسمرب

متام UCAS معلومات، 

انتخابات اور ذاتی بیانات 

سال 13 کے طلباء کے جمع 

کروانے کے لیے اسکول ایک 

اندرونی آخری تاریخ مقرر 

کرتے ہیں۔

15 اکتوبر

 Cambridge اور Oxford

کی یونیورسٹیوں میں کسی 

بھی کورس، یا ادویات، ویٹرنری 

ادویات/سائنس، اور دندان 

سازی میں درخواستوں کی 

آخری تاریخ۔

5 جنوری

UCAS میں زیادہ تر انڈر 

گریجویٹ کورسز کے لیے 

آخری تاریخ۔ اسکولوں کو 

درخواستوں کی جانچ پڑتال 

کرنے اور حوالے لکھنے کے 

لیے وقت درکار ہوتا ہے - 

اندرونی آخری تاریخ مالحظہ 

کریں۔ اس تاریخ کے بعد کی 

گئی پیشکشوں پر رصف تب 

غور کیا جائے گا جب آخری 

تاریخ پر پورے اترنے والوں 

پر عمل درآمد ہو گیا ہو اور 

بعض کورس آخری تاریخ پر 

بند ہو سکتے ہیں۔

جنوری–فروری

پیشکشیں اسی ملحے سے آنی 

رشوع ہو سکتی ہیں جب کوئی 

درخواست موصول ہوتی ہے۔ 

جب متام جواب موصول ہو 

جائیں تو طلباء کو اپنے حتمی 

دو منتخب کرنے ہوں گے - 

پہال اور دورسا انتخاب۔

جب یہ منتخب کر لیے جائیں، 

تو کوئی بھی دورسی پیشکشیں 

منسوخ ہو جاتی ہیں۔

 UCAS Extra 25 فروری کو

 UCAS.com کھلتا ہے۔

مالحظہ کریں۔

فروری–جون 

Student Finance کے 

لیے درخواستیں فروری سے 

دی جا سکتی ہیں اور مئی 

کے اختتام تک 'فنڈنگ کی 

ضامنت' کی آخری تاریخ 

ہوتی ہے۔ اگر آخری تاریخ 

گزر جائے تو ہو سکتا ہے کہ 

مالی معاونت آغاز کی تاریخ 

پر موجود نہ ہو۔ gov.uk. پر 

 Student Finance England

کو آن الئن درخواست دیں۔

طلباء کو اپنے مضبوط انتخاب 

پر اقامت کے لیے درخواست 

دینی چاہیے۔ 

جوالئی

BTEC کے نتائج شائع کیے 

جاتے ہیں۔

 UCAS.com کلیرئنگ نشستیں

پر درج کی جائیں گی اور 

ان کو یونیورسٹیاں اور کالج 

باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کرتے 

ہیں۔ اگر آپ کو فوراً وہ کورس 

نہیں ملتا جس کی آپ کو 

تالش ہے تو بعد میں دوبارہ 

کوشش کریں۔ کلیرئنگ جوالئی 

تا ستمرب دستیاب ہوتی ہے۔

جوالئی/اگست

نتائج کا دن - نتائج اسکول 

کی جانب سے شائع کیے 

جاتے ہیں اور پیشکش کے 

نتائج UCAS ٹریک پر لگائے 

جاتے ہیں۔ وہ طلباء جو 

متوقع نتائج پر پورے اترتے 

ہیں انہیں اپنے انتخاب کی 

تصدیق کرنی چاہیے۔ پورے 

نہ اترنے والے طلباء ابھی بھی 

پیشکش حاصل کر سکتے ہیں 

یا کلیرئنگ میں جا سکتے ہیں۔

ستمرب/اکتوبر

کورس ستمرب کے اختتام 

یا اکتوبر کے اوائل میں 

رشوع ہوتے ہیں۔ اچھی 

قسمت آپ کے ساتھ ہو!

15 
جنوری

15 
اکتوبر

A*

UCAS.COM
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آپ کے بچے کی تعلیم کے آخری سال مشکل فیصلوں اور 

پریشان کن اوقات سے بھرپور ہو سکتے ہیں جو کہ خود 

اعتامدی، ڈپریشن اور لچک میں رکاوٹ ہو سکتے ہے۔ 

مرشقی انگلیا میں، ہم کیمربج شائر، پیٹربورو اور ساؤتھ لنکن 

شائر Mind (CPSL)  اور ان کے Stress LESS پروگرام کے 

ساتھ کام کر رہے ہیں تا کہ 'پانچ لینا، بہرت محسوس کرنا' 

سیکھا جا سکے۔ 
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Stress LESS کے لیے آسان طریقے

"سانس لینا"

گریڈ حاصل کرنا! Stress LESS ایسے متعدد طریقے موجود ہیں جنہیں آپ اور آپ کا بچہ 

ذہنی دباؤ منتظم کرنے میں مدد کے لیے استعامل کر سکتے ہیں۔

وقت کا نظم 
وقت کی منصوبہ بندی کرنے میں اپنے بچے 

کی مدد کریں تا کہ وہ قابو میں محسوس 

کریں۔ یقینی بنائیں کہ وہ مشغلوں اور 

دوستوں کے لیے مناسب وقت نکالتے ہیں۔

سونا 
یقینی بنائیں کہ آپ اور آپ کا بچہ مناسب 

نیند لے رہے ہیں۔

ورزش کرنا
ورزش کی معمولی مقدار - حتٰی کہ دس منٹ کا چلنا یا 

سائیکل چالنا - مفید ہو سکتا ہے

ہنسنا 
یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ خوش ہے، قہقہہ لگانا ذہنی 

دباؤ کو ختم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔

سانس لینا
پرسکون سانس لینے کے لیے پانچ منٹ نکالنا واضح طور 

پر ذہنی دباؤ کو کم کر سکتا ہے۔

وہ کس سے بات کر سکتے ہیں؟

پانچ چھوٹے چیلنج؛

پانچ ہفتوں کے لیے؛

بہرت محسوس کریں

اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ ذہنی دباؤ کا نظم 

کرنے میں دباؤ اور مشکل محسوس کر رہا ہے تو اس سے 

بات کریں! کوشش کریں اور ان کی حالت کو سمجھیں۔ 

اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہیں کسی اور سے بات چیت 

کر کے فائدہ ہو گا تو مقامی رسوسز نوجوان لوگوں 

کے لیے مفت خفیہ مدد فراہم کرتی ہیں۔

 YMCA (Cambridgeshire & Peterborough) 

T: 01733 373175 

www.theymca.org.uk

Centre 33 

T: 01223 316488 

www.centre33.org.uk

ایسی مزید مفید معلومات موجود ہیں جو 

www.youngminds.org.uk پر مل سکتی ہیں۔

"سونا"
"وقت کا نظم"

فالح و بہبود 

"ورزش کرنا"

"ہنسنا"

Stress LESS کے لیے آسان طریقے

Stress LESS لیں

 #Take5challenge

StressLESSTake5

StressLESScampaign

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

"ہم جانتے ہیں کہ 75% ذہنی بیامری بچے کے 18 سال 

تک ہونے سے پہلے رشوع ہوتی ہے، جو ابتدائی روک تھام 

اور مداخلت کی رضورت کو عیاں کرتی ہے۔ 

نوجوان لوگوں کو ذہنی طور پر صحت مند رہنے، نیز ایسا 

کرنے کے طریقوں کی آگاہی دینے کے لیے آسان اقدامات 

 Stress میں، ہم نے اپنے CPSL Mind کیے جا سکتے ہیں۔

LESS وسائل کو والدین، نگہداشت کنندگان، دوستوں، 

خاندان، اسکول، کالجوں اور یونیورسٹیوں کو یہ معلومات 

طلباء تک پہنچانے میں مدد کے لیے تیار کیا ہے۔"

 ،Rob Earl 

 کیمپیئنز اینڈ کمیونیکیشن لیڈ، 

Peterborough and South Lincolnshire )CPSL( Mind

"بعض طلباء فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں اور نئے طرِز 

زندگی کو اپنا لیتے ہیں۔ دیگر طلباء کو کوشش کرنی 

پڑ سکتی ہے، خصوصاً آغاز میں دوستوں اور خاندان 

سے دوری پر۔ ان کے کورس، دوست بنانے، اور اکرث 

پہلی بار مکمل طور پر خودمختار ہونے کے بارے میں 

پریشانی ہو سکتی ہے۔ 

متام یونیورسٹیاں اور کالج طلباء کے لیے مفت اور 

خفیہ جگہ پیش کریں گے۔ اپنے بیٹے یا بیٹی کی 

جذباتی یا ذہنی صحت کے حوالے سے کسی تشویش 

پر تحفظات بیان کر نے کے لیے تحفظات رکھنے والے 

والدین اور نگہداشت کنندگان یونیورسٹی اور کونسلنگ 

اور فالح و بہبود رسوس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔"

،Suzanne Drieu 

 نائب رسبراہ، کونسلنگ اور فالح و بہبود، 

Anglia Ruskin University
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ٹیوشن فیس کے قرض

برطانوی طلباء کے لیے، ٹیوشن فیس کا قرض مکمل ٹیوشن کے 

اخراجات کا احاطہ کرتا ہے اور سیدھا یونیورسٹی جاتا ہے، اس لیے 

آپ کا بچہ کبھی وہ رقم نہیں دیکھتا۔ یونیورسٹیاں اور کالج 2018 

میں رشوع ہونے والے کورسز کے لیے ایک کل وقتی طالب علم کو 

ساالنہ 9,250£ چارج کرتے ہیں۔

دیکھ بھال کا قرض

طلباء رہنے کے اخراجات، جیسا کہ اقامت، خوراک، سفر، باہر جانا 

وغیرہ میں مدد کے لیے دیکھ بھال کے قرض کے لیے درخواست 

دے سکتے ہیں۔ آپ کے بچے کی ادھار لی جانے والی رقم کا 

انحصار آپ کے خاندان کی گھریلو آمدنی اور اس پر ہوتا ہے کہ 

وہ کہاں پڑھے گا۔

اس کا مطلب ہے کہ کم آمدنی والے خاندانوں کے بچے زیادہ مالی 

معاونت حاصل کرتے ہیں۔ 

Student Finance آپ کے بچے کو بتائے گی کہ وہ اپنی درخواست 

مکمل ہونے کے بعد کتنا قرض لے سکتے ہیں۔ اس کا حساب گھریلو 

آمدنی پر لگایا جاتا ہے اور ہر طالب علم کو ملنے والی رقم مختلف 

ہوتی ہے۔ 

یہ جدول آپ کو ایک خیال فراہم 

کرتا ہے کہ لندن سے باہر گھر سے 

دور رہنے والے کسی طالبعلم کو کتنا 

وصول کرنا چاہیے اور حکومت والدین 

اور نگہداشت کنندگان سے کتنی 

رشاکت کرنے کی توقع رکھتی ہے۔

آپ کہاں رہ اور تعلیم حاصل 

کر رہے ہیں؟

زیادہ سے زیادہ دیکھ 

بھال کا قرض 2018/19

7324£گھر پر رہنا

8700£لندن سے باہر گھر سے دور رہنا

11,354£لندن میں گھر سے دور رہنا

خاندان جس کی گھریلو 

آمدنی ہو...

طالب علم کے لیے 

قرض حاصل کرے گا...

والدین کی جانب سے 

متوقع رشاکت...

0£8700£25,000£ یا اس سے کم

£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

ہاروی کے والدین ساالنہ 624£ ادا کرتے ہیں تا 

کہ ہاروی کی رہنے کے اخراجات )بشمول خوراک، 

ٹرانسپورٹ کے اخراجات، سامجی تقاریب، گھریلو 

سامان، کپڑے، کتابیں( میں مدد کر سکیں۔

یونیورسٹی کی 38* ہفتوں کی مدت کے لیے ہاروی 

کی یونیورسٹی میں اقامت 145£* فی ہفتہ ہے۔ اس 

میں بل شامل ہیں، جیسا کہ بجلی، گیس اور مواد کی 

انشورنس )چوری چکاری اور نقصان کے خالف(۔*

*  اقامت کی رقم، اس میں کیا شامل ہے اور مدت کی 

طوالت یونیورسٹی کے لحاظ سے مختلف ہو گی

 بجٹ کا مفید ذریعہ: 

 studentcalculator.org

امر کا حوالہ جون 2018، ساالنہ(
)اعدادوش

امر کا حوالہ جون 2018، ساالنہ(
)اعدادوش
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مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں 

takeyourplace.ac.uk/parents-finances

ہاروی یونیورسٹی میں اپنے پہلے 

سال کا آغاز کرنے واال ہے

وہ یونیورسٹی میں ہر سال اپنی تعلیم کی ادائیگی کرنے 

کے لیے 9250£ بطور ٹیوشن فیس قرض رکھتا ہے۔ 

اس کے والدین کی گھریلو آمدنی 30,000£ اور لندن 

سے باہر گھر سے دور رہنے کی بنیاد پر، 

وہ 8076£ ساالنہ دیکھ بھال کا قرض رکھتا ہے۔ 

اگر آپ، آپ کا ساتھی مالی طور 

پر دست نگر بچے رکھتے ہیں تو 

Student Finance کو یہ باور کروانا 

یقینی بنائیں کیونکہ یہ آپ کی 

گھریلو آمدنی کے حساب کو تبدیل 

کر سکتا ہے۔
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قابِل فہم طور پر، کئی والدین اور نگہداشت کنندگان کا سب سے بڑا مسئلہ یونیورسٹی کے اخراجات 

ادا کرنا ہے۔ آسان طور پر، آپ کا بچہ اپنی ٹیوشن فیس اور رہنے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے 

رقم حاصل کر سکتا ہے۔

انگلینڈ میں، طلباء کے لیے قرض Student Finance England کی جانب سے فراہم کیے جاتے ہیں۔

Gov.uk/student-finance

ہاروی کی کل آمدنی 8700£ ہے۔

ہاروی کا کرایہ فی 

یونیورسٹی سال

ہاروی کے رہنے کے اخراجات

یونیورسٹی کی 38 ہفتوں 

کی مدت کے لیے ہاروی کے 

رہنے کے اخراجات £83.95 

فی ہفتہ ہیں )3190/38£(۔

ہاروی کا کل خرچ

£5510

£3190

£8700

طلباء کی مالی معاونت 
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طلباء کی مالی معاونت 
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اضافی معاونت

طلباء کے لیے قرضوں کے عالوہ، آپ کا بچہ اسکالرشپ یا خزانہ، 

فیس معافی یا محنت کشی کے فنڈ کے ذریعے اضافی مالی مدد 

کا دعوٰی کر سکتا ہے۔ یہ میرٹ پر دی جاتی ہے اور بعض گھریلو 

آمدنی کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ 

معذوری کے حامل بچوں کے لیے اضافی مدد بھی دستیاب ہے، 

خصوصاً اگر آپ کوئی مخصوص کورس پڑھ رہے ہو )مثالً ادویات 

یا دندان سازی(۔ آپ کے بچے کو اپنی ترجیحی یونیورسٹی یا کالج 

میں درخواست دینی چاہیے کیونکہ یہ منتخب کرنے میں ایک 

عنرص ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ کہاں جائے گا۔

اسے واپس کرنا

آپ کا بچہ رصف تب قرض واپس کرنا رشوع 

کرے گا جب وہ 25,000£ سے زیادہ کام 

رہا ہو گا )اپریل 2018 سے(،  

وہ 25,000£ سے زیادہ آمدنی پر %9 واپس ادا کریں گے۔ 	 

واپس ادائیگی، تنخواہ کے چیکوں سے ٹیکسوں کی طرح 	 

خودبخود کاٹ لی جاتی ہے، اس لیے گمشدہ ادائیگیوں 

کے متعلق پریشان ہونے کی کوئی رضورت نہیں۔

اگر ان کی آمدنی 25,000£ سے نیچے گر جاتی ہے 	 

تو ادائیگی کی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔

30 سال بعد، کسی قسم کا باقی قرض ختم ہو جاتا ہے۔ 	 

 thescholarshiphub.org.uk برطانوی اسکالرشپ کو

پر تالش کریں اور اس کے لیے درخواست دیں
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معذور طلباء کا االؤنس طالب علم کے اپنی معذوری کے باعث کیے گئے اضافی 

اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک عطیہ ہوتا ہے۔ درخواست دینے کے لیے، طلباء 

کو gov.uk/disabled-students-allowances-dsas کے ذریعے دستیاب فارم 

مکمل کرنا ہو گا۔

معذور طلباء کا االؤنس 

اگر آپ کے بچے کو اضافی مدد درکار ہو تو اسے ان 

کو پیچھے مت رکھنے دیں۔ یونیورسٹیاں اور مزید تعلیم 

کے کالج معذور طلباء کے لیے معاونت رکھتے ہیں؛ 

آپ کو جو درکار ہے اس بارے میں سوچیں اور مشورہ 

دریافت کریں۔

  Disability Resource Centre, 

University of Cambridge

جوڈی نے ایک مقامی کالج میں پڑھا اور بطور اکاؤنٹنٹ ایک 

گریجویٹ مالزمت رشوع کی۔ وہ 22,500£ کامتی ہے۔ وہ اپنیٹیوشن 

اور دیکھ بھال کے قرض کی مد میں 0£ ادا کرتی ہے۔

حسینہ دو سال سے بطور ڈیزائرن کام کر رہی ہے، 

وہ 30,000£ کامتی ہے۔ وہ 37£ ماہانہ طالب علم 

کے قرض کی مد میں واپس کرتی ہے۔ واپس ادائیگی 

ٹیوشن اور دیکھ بھال دونوں کی ادائیگی کرے گی۔ 

حسینہ کا مالک واپس ادائیگی براِہ راست اس کی 

تنخواہ سے لیتا ہے۔

"ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی کے اخراجات ناخوشگوار 

ہو سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ آپ کے نوجوان 

بچے کو پیشگی کچھ ادا کرنے کی رضورت نہیں ہوتی اور 

ان کی طلباء کے قرض کی واپس ادائیگی اس سے وابستہ 

ہوتی ہے کہ وہ گریجویشن کرنے کے بعد کتنا کامتے ہیں، 

نہ کہ اس پر کہ ان پر کتنا واجب االدا ہے۔ جتنا وہ براشت 

کر سکتے ہیں، انہیں اس سے زیادہ کبھی نہیں دینا 

پڑے گا۔"

  ،Stefanie Copsey 

 آؤٹ ریچ مینیجر،

 University of East Anglia
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مواقع آپ کی دہلیز پر 

طالب علم کا قرض کم کرنا

بعض نوجوان لوگوں اور ان کے والدین کے لیے، گھر سے دور 

جانے کی الگت ان کی یونیورسٹی یا کالج جانے کی خواہشات 

کو ختم کر سکتی ہے۔ 

رقم بچانے کا ایک یقینی طریقہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ 

دوراِن تعلیم گھر پر رہے۔ اقامت کے اخراجات ہر سال 

اوسطاً 4000£ کے لگ بھگ ہوتے ہیں۔ جب آپ خوراک، 

کپڑے دھونے، بلوں جیسا کہ ٹی وی الئسنس اور انٹرنیٹ 

میں بچت کے اجزاء بناتے ہیں تو بچت واقعی جمع ہوتی 

رہتی ہے۔

سفری طالب علموں کا بڑھنا

کئی یونیورسٹیاں اور کالج اب اپنے اوقات دو یا تین 

مکمل دنوں کے لحاظ سے بناتے ہیں جو طلباء کے لیے 

سفر کر کے جانا آسان بناتا ہے۔ یہ تبدیلیاں ان طلباء کے 

لیے اسے زیادہ آسان بنا دیتی ہیں جو خاندانی مجبوریاں 

یا جزوقتی کام رکھتے ہیں اور یہ مطالعہ کے وقت کو 

منتظم کرنا آسان بنا سکتا ہے۔ 

مقامی کیریرئ کے روابط قائم کریں

گھر کے قریب تعلیم حاصل کرنا طلباء کو مقامی کاروباروں 

کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ آپ کے 

بچے کو مستقبل کے کیریرئ کے مواقع کے لیے شاندار بنیاد 

فراہم کرتا ہے۔ 

کئی یونیورسٹیاں اور کالج مقامی کاروباری کمیونٹی سے 

تعلقات رکھتے ہیں جو مقامی عالقے کی معلومات کے حامل 

گریجویٹس کو بھرتی کرنا چاہتی ہیں۔ یہ رسمی کام کاج کے 

انتظامات ہو سکتے ہیں - بعض ادائیگی کے حامل اور بعض 

رضاکارانہ - جو کل وقتی مالزمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ 

آپ کے بچے کا تعلیم کے لیے گھر کی جان پہچان 

اور آرام سے دور جانا کافی لوگوں کے لیے ایک مشکل 

امکان ہو سکتا ہے۔ گھر سے دور منتقل ہونا ہر ایک 

کے لیے آئیڈیل نہیں ہوتا اور مقامی طور پر تعلیم 

حاصل کرنے کے کئی فوائد ہیں۔

اقامت 
کے اختیار

یونیورسٹی میں اقامت 

زیادہ تر یونیورسٹیاں سال اول کے طلبہ کو اقامت فراہم کرتی ہیں۔ 

اقامت کا نظم یونیورسٹی کرتی ہے اور گھر پر رہنے سے آزاد رہنے 

تک ایک اچھا بنیادی آغاز پیش کرتی ہے، جو طلباء کو اپنے آخری 

سالوں میں نجی اقامت کی طرف منتقل ہونے کی مہارتیں فراہم 

کرتی ہے۔

یوٹیلٹی بل عموماً کرائے میں شامل ہوتے ہیں - یونیورسٹی سے 

پوچھیں۔ خوابگاہ کی چابیاں منفرد ہوتی ہیں؛ ایک طالب علم 

رصف اپنا خوابگاہ کا دروازہ کھولنے کے قابل ہو سکتا ہے۔

طلباء کے نجی ہال 

مقصد پر تعمیر شدہ طلباء کا رہائشی کمپلیکس۔ یہ سیٹ اپ 

یونیورسٹی ہالوں سے ملتا جلتا ہوتا ہے، لیکن نجی کمپنی کی ملکیت 

ہوتا ہے۔ وہ عوامل جن میں بل شامل ہوتے ہیں، احاطے میں کون 

سی سہولیات موجود ہیں اور وہ کیمپس سے کتنی دور ہیں۔ 

نجی اقامت 

دیگر طلباء کے ساتھ مقامی طور پر کرائے پر لیں دیکھیں کہ کون 

سے بل شامل ہیں )بشمول ڈیپازٹ( اور انہیں کالس میں پہنچنے 

کے لیے کتنی دور تک سفر کرنا پڑے گا۔ 

گھر پر رہنا 

بعض طلباء کے لیے گھر پر رہنا ایک اچھا انتخاب ہو سکتا ہے - 

جب تک کہ آپ ان کے قیام سے خوش ہیں! انہیں گھلنے ملنے اور 

دیگر طلباء سے ملنے کے لیے باہر جانے کے لیے زیادہ کوشش کرنی 

پڑ سکتی ہے، لیکن وہ رقم کی بچت کریں گے اور نقل و حرکت کی 

مشکل سے گریز کریں گے۔ سفر کرنا آپ کے بچے کو ایک بہت 

مختلف یونیورسٹی تجربے سے روشناس کروا سکتا ہے - غور کریں 

کہ آپ کے بچے کے لیے بہرت کیا ہے۔

اگر آپ کا بچہ تعلیم حاصل کرتے وقت گھر 

سے دور رہتا ہے تو ان میں زندگی کی اہم 

مہارتیں تشکیل پاتی ہیں جیسا کہ اپنے لیے 

خود کھانا پکانا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا 

اور اپنی مالیتی حالت منتظم کرنا۔
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"اگر آپ کا بچہ دور جانے کی وجہ سے پریشان ہے تو 

یونیورسٹی یا کالج سفر کر کے جانا ایک بہرتین انتخاب 

ہو سکتا ہے۔ آپ کا بچہ خاندان اور دوستوں کی مدد 

رکھے گا اور گھر پر رہنے کے فوائد حاصل کرے گا۔"

کیون – والد
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دشوار اصطالحات 
کی وضاحت

مفید لنکس کے لیے مالحظہ کریں 

takeyourplace.ac.uk/parents

ذرائع کی جانچ طلباء کی گھریلو آمدنی کا مالیاتی تجزیہ تا کہ تعین 

کیا جا سکے کہ طالب علم رہنے کے اخراجات میں مدد کے لیے 

برطانوی حکومت سے دیکھ بھال کے کتنے قرض کے لیے اہل ہے۔

پوسٹ گریجویٹ ڈگریعموماً، ایک Masters یا PhD، ایک پوسٹ 

گریجویٹ ڈگری ایک اعلٰی سطح کی تعلیم اور قابلیت ہے اور تب 

حاصل کی جاتی ہے جب طالب انڈر گریجویٹ ڈگری حاصل کر 

چکا ہو )ان کی پہلی ڈگری قابلیت(۔

وظائف ایک مالی عطیہ یا فائدہ جو کسی طالب علم کو اس کی 

تعلیم میں مدد کے لیے دیا جاتا ہے۔ زیادہ عموماً تعلیمی میرٹ 

یا کھیلوں یا فنون لطیفہ میں غیرمعمولی کامیابی پر دی جاتی ہے۔

اسپانرس شدہ ڈگری طلباء کام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کلی 

یا جزوی اسپانرسشپ کے ساتھ کسی پیشہ وارانہ ادارے کی جانب 

سے مکمل آنرز ڈگری ہو سکتی ہیں اور اعلٰی اپرنٹس شپ، بنیادی 

ڈگری یا آنرز ڈگری کے حوالے سے ہو سکتی ہے۔

ٹیوشن کی فیس وہ رقم جو اعلٰی تعلیم کے حصول کے لیے چارج 

کی جاتی ہے۔ حکومت کی جانب سے زیادہ سے زیادہ چارج مقرر 

کیا جاتا ہے۔

  UCAS )The Universities and Colleges Admissions Service) 

ایک برطانیہ میں قائم تنظیم ہے جس کا مرکزی کردار برطانوی 

یونیورسٹیوں کا درخواست کا عمل چالنا ہے۔ متام یونیورسٹیوں کو 

درخواستیں UCAS Apply کے ذریعے کی جانی چاہیے، 

براِہ راست یونیورسٹی کو نہیں۔

UCAS Extra پیشکشوں کے بغیر طلباء کے لیے )جب درخواست 

پر غور کیا جا چکا ہو( دیگر یونیورسٹیوں اختیار میں درخواست 

دینے کا موقع۔

UCAS Track جب درخواست جمع ہو جائے اور خوش آمدید 

کی ای میل موصول ہو جائے، تو پورے عمل کے دوران کسی بھی 

وقت درخواست کی پیش رفت UCAS کے آن الئن سسٹم کے 

ذریعے دیکھی جا سکتی ہے۔

غیر مرشوط پیشکش ایسی پیشکش جس میں طالب علم کے 

لیے کوئی تقاضے نہ ہوں، ماسوائے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے۔

انڈر گریجویٹ ڈگریتعلیم کے تین/چار سالہ کورس کے بعد 

وصول ہوتی ہے۔ دوران تعلیم طالب علم کو انڈر گریجویٹ 

اور تکمیل کے بعد گریجویٹ کہا جاتا ہے۔

مطابقت پذیری کسی بھی فرد کے لیے دستیاب ہے جو اپنی مضبوط 

پیشکش میں گریڈ کے کم از کم تقاضوں سے تجاوز کرتے ہوں۔ 

آپ کا بچہ اپنی موجودہ یونیورسٹی کو کسی اور یونیورسٹی سے 

بدلنے کے قابل ہو سکتا ہے۔

اپرنٹس شپ طلباء مالزمت پر سیکھتے ہیں اور جائے کار کی تسلیم 

شدہ اہلیت حاصل کرتے ہیں۔ توجہ کام سے متعلقہ مخصوص 

مہارتوں پر ہے۔

کلیرئنگ جگہوں کے ساتھ یونیورسٹیوں اور طلباء کو مالنے کا طریقہ۔ 

اگر آپ کو بچے کو ان کی درخواست کردہ یونیورسٹیوں میں سے کسی 

سے پیشکش موصول نہیں ہوئی، یا ان کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں 

ہوئے تو UCAS کلیرنگ جگہ حاصل کرنے کا ایک دورسا موقع ہے۔ 

کلیرئنگ ہر سال جوالئی تا ستمرب دستیاب ہوتی ہے۔

مرشوط پیشکش طالب علم کو پیشکش کی گئی ہے لیکن وہ رصف 

تب شامل ہو سکتے ہیں اگر وہ منسلک رشائط کو پورا کرتے ہیں۔ 

یہ عموماً زیربحث یونیورسٹی کے گریڈ کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے۔

التواءکسی منتخب یونیورسٹی میں اگلے تعلیمی سال تک کسی 

پیشکش کو زیرالتواء رکھنا۔ یہ مالحظہ کرنا یقینی بنائیں کہ اگر 

یونیورسٹی تاخیری داخلے کی درخواستیں قبول کر رہی ہے۔

ڈگری اپرنٹس شپ مکمل آنرز ڈگری شامل کرتی ہے جو تعلیمی 

اور دوران مالزمت تربیت میں سہولت دیتی ہے۔

مضبوط انتخاب/پیشکش ایک مضبوط انتخاب/پیشکش تب ہوتی 

ہے جب آپ کے بچے نے کسی یونیورسٹی کی جانب سے انہیں کی 

گئی کسی مرشوط یا غیرمرشوط پیشکش کے بارے میں 'مضبوطی 

سے قبول کرنے کا فیصلہ' کر لیا ہو۔

بنیادی سال یونیورسٹی کورس کی رشوعات میں ایک اضافی تعلیمی 

سال تا کہ طلباء کو داخلے کے تقاضوں پر پورا اترنے کے قابل بنایا 

جا سکے۔

فاؤنڈیشن ڈگری مکمل آنرز ڈگری کا دو تہائی۔ پیشہ وارانہ اور 

مکمل طور پر لچکدار جو طالب علم کو کل وقتی یا جزوقتی تعلیم 

کی اجازت دیتے ہیں۔

اعلٰی اپرنٹس شپ تعلیمی اور پیشہ وارانہ اہلیتیں اور لیول چار )4( 

سے سات )7( تک تعلیم شامل کرتی ہے۔

اعلٰی قومی رسٹیفیکیٹ اعلٰی قومی ڈگری سے نیچے ایک کام سے 

متعلقہ کورس جو اعلٰی اور مزید تعلیم کے کالجوں کی جانب سے 

فراہم کیا جاتا ہے۔

اعلٰی قومی ڈگری کام سے متعلقہ ایک کورس جو اعلٰی اور مزید 

تعلیم کے کالجوں کی جانب سے فراہم کیا جاتا ہے۔

آنرز ڈگری ایک انڈر گریجویٹ تعلیمی ڈگری جو اعلٰی تعلیم 

کے کالجوں اور یونیورسٹیوں کی جانب سے دی جاتی ہے۔

انشورنس کا انتخاب/پیشکشانشورنس سے مراد ایسی قبول شدہ 

پیشکش ہے جس میں آپ کا بچہ مضبوط انتخاب کے ختم ہونے 

پر شامل ہونا چاہتا ہو۔ 

 Student Finance ًدیکھ بھال کے لیے قرض قرض والے طلباء عموما

England کے ذریعے رہائش اور روزمرہ کے اخراجات میں مدد کے 

لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ جب قرض حد سے اوپر ہو جائے 

تو یہ واپس واجب االدا ہو جاتا ہے۔
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