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میگنیٹ پروگرام تھیم پر مبنی پروگرام ہیں جن تک میگنیٹ ایپلیکیشن کے عمل کے ذریعے رسائی حاصل کی 
جانی چاہیے۔ وہ متنوع دلچسپیوں، صالحیتوں اور اہلیت کے حامل طلباء کے لیے گہرائی سے تجربات اور 

الگ انتخاب فراہم کرتے ہیں۔ تمام میگنیٹ پروگرام بالٹیمور کاؤنٹی پبلک اسکولز کے فروغ اور گریجویشن کے 
تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔

مقناطیس پروگرام کی جگہ کا تعین کرنے کے لیے کون اہل ہے؟
وہ طلباء جو بالٹیمور کاؤنٹی پبلک اسکول میں شرکت کے اہل ہیں وہ درخواست دے سکتے ہیں۔ طلباء کو 
درخواست کے سال کے لیے مناسب گریڈ لیول میں داخل ہونا چاہیے: کنڈرگارٹن-گریڈ 2 (ابتدائی اسکول 

پروگرام)، گریڈ 6 (مڈل اسکول پروگرام)، یا گریڈ 9 (ہائی اسکول پروگرام)۔ گریڈ 4-3 میں داخل ہونے والے 
طلباء کروم ویل ویلی ایلیمنٹری میں درخواست دے سکتے ہیں، اور 11-10 گریڈ میں داخل ہونے والے طلباء 

ہائی اسکول کے کچھ پروگراموں میں درخواست دے سکتے ہیں۔

جو طالب علم بے گھر ہیں وہ کسی دوسرے طالب علم کی طرح مقناطیسی پروگرام میں درخواست دینے کے 
اہل ہیں۔

والدین کو آخری تاریخ تک ایک مکمل درخواست جمع کرانا ہوگی۔ ہائی اسکول کے درخواست دہندگان کو 
درخواست پر منتخب کردہ ہر پروگرام کے لیے مقناطیسی تشخیص میں بھی شرکت کرنی چاہیے۔

میں میگنیٹ پروگراموں میں کیسے درخواست دوں؟
 BCPS میگنیٹ پروگرامز کے لیے درخواست میگنیٹ پروگرامز سے آن الئن دستیاب ہو گی۔

Web site (tinyurl.com/BCPSmagnet(  13 ستمبر 2022 کو دوپہر 12 بجے شروع ہوگا۔ 4 نومبر 
2022 کو دوپہر 1 بجے تک درخواستیں جمع کرائی جائیں۔

مقناطیس کے داخلے کا عمل اس کے مطابق کیا جاتا ہے۔ سپرنٹنڈنٹ رول 6400: میگنیٹ پروگرامز۔ والدین پر 
زور دیا جاتا ہے کہ وہ سپرنٹنڈنٹ رول 6400 اور درخواست کے تمام مواد کا بغور جائزہ لیں۔

ایلیمنٹری اور مڈل اسکول کے درخواست دہندگان کو ترجیحی تقرریوں کے بعد سنٹرالئزڈ بے ترتیب الٹری 
کے عمل کے ذریعے تقرری کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ ہائی اسکول کے درخواست دہندگان کو مقناطیس کی 

تشخیص، گریڈ کی تشخیص، اور الٹری کے عمل کے بعد تقرری کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ تفصیالت کے 
لیے داخلہ کا عمل (صفحہ 26 -27( دیکھیں۔

4- 3 میگنیٹ کی درخواست کا عمل     
5 میگنیٹ شوکیس ایونٹس۔      

7- 6 ہائی سکول اسسمنٹ شیڈول۔       
8 ایلیمنٹری سکول ٹرانسپورٹیشن۔ 
9 ایلیمنٹری سکول پروگرامز۔ 

11- 10 مڈل سکول ٹرانسپورٹیشن 
13- 12 مڈل سکول پروگرامز۔ 
15- 14 ہائی سکول ٹرانسپورٹیشن 

16 ہائی اسکول پروگرام کے داخلے کی سطح۔ 
25- 17 ہائی سکول پروگرامز۔ 
27- 26 داخلہ کا عمل۔ 

فہرست کا خانہ

مقناطیسی پروگرام کیا ہیں؟
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مقناطیس کی درخواست کا عمل
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STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

1 درخواست اور داخلہ کے عمل کا جائزہ لیں 
• میگنیٹ بروشر کو غور سے پڑھیں۔ 

• میگنیٹ ایکسپو اور میگنیٹ شوکیس ایونٹس میں شرکت کریں اور دیکھیندرخواست کی معلومات کا ویڈیو.
• حاصل کریں اور پڑھیں سپرنٹنڈنٹ رول 6400 میگنیٹ پروگرامز ۔

• کنڈرگارٹن درخواست دہندگان - جائزہ لیں کنڈرگارٹن ابتدائی داخلہ اور بہن بھائی ترجیح پالیسیاں (صفحہ 4(
• ہائی اسکول کے درخواست دہندگان - تشخیصات، تعلیمی تشخیصات، اور مقناطیس کی تقرری سے متعلق معلومات کا جائزہ لیں (صفحہ 4)۔

2 دلچسپی کے پروگرام منتخب کریں 
• طالب علم کی دلچسپیوں، صالحیتوں اور اسکلز پر غور کریں۔

• مقناطیس پروگرام کی تفصیل کا جائزہ لیں۔
 • سکول کی ویب سائٹس کا جائزہ لیں اور مقناطیسی اسکولوں اور دلچسپی کے پروگراموں کے بارے میں جاننے کے لیے اسکول کے شوکیس 

  میں شرکت کریں۔
• داخلہ درجے کی پابندیوں، جغرافیائی محل وقوع اور نقل و حمل کی دستیابی سے آگاہ رہیں۔

3 بی سی پی ایس میگنیٹ پروگرامز میں آن الئن درخواست دیں
• منگل، 13 ستمبر 2022 کے دوپہر 12 سے جمعہ 4 نومبر 2022، دوپہر 1 بجے تک دستیاب ہے۔

• تمام ہدایات کو احتیاط سے پڑھیں اور ان پر عمل کریں۔ درخواست کے ہر حصے کو مکمل کریں۔
• درخواست پر تین (3) سے زیادہ پروگرام منتخب نہ کریں۔ انتخاب کو احتیاط سے نشان زد کریں۔

 • اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ درخواست کو صحیح طریقے سے مکمل کیا گیا ہے، جائزہ لیں۔ پروگرام کے انتخاب(ات) میں کوئی بھی 
  تبدیلیاں الزمی طور پر درخواست کی آخری تاریخ 4 نومبر 2022 کو دوپہر کے 1 بجے سے پہلے الئی جانی چاہیے۔

• اپنے ریکارڈ کے لیے درخواست اور اس کے ساتھ دستاویزات کی کاپی بنائیں۔
 • ہائی اسکول کے طلباء جنہوں نے صرف غیر BCPS اسکولوں میں تعلیم حاصل کی ہے-اگر قابل اطالق ہو تو مطلوبہ غیر BCPS رپورٹ 

  کارڈ اور دستاویزی جانچ کی جگہیں جمع کروائیں۔
 

4 ہائی اسکول کے درخواست دہندگان صرف - ہر پروگرام کے انتخاب کے لیے مکمل تشخیص 
 • ہر پروگرام کے لیے جس میں آپ نے درخواست دی ہے اس کے لیے تشخیصی ہدایات حاصل کریں/پڑھیں/جائزہ لیں (میگنیٹ پروگرامز پر دستیاب 

  ہے ویب سائٹ tinyurl.com/BCPSMagnet پر دستیاب ہے)۔ 
 • بدھ، 9 نومبر، 2022 تک تشخیصی تقرریوں کا شیڈول۔ تشخیص کی تاریخوں/اوقات کے بارے میں مخصوص معلومات کے لیے تشخیص کے رہنما 

  خطوط سے رجوع کریں۔ 
• موسم کی خراب تاریخوں اور ہنگامی پالیسیوں سے آگاہ رہیں۔

 • طالب علم سے جانچ پڑتال سے پہلے تمام مطلوبہ تیاری مکمل کریں۔ طلباء کسی بھی اختیاری پری تشخیص ورکشاپوں میں شرکت کرنا چاہتے ہیں 
  اور/یا فراہم کردہ پروگراموں کے لیے نمونہ تشخیص کے مکمل سواالت۔

 • یقینی بنائیں کہ طالب علم وقت پر ہے اور ہر تشخیص کے لیے تیار ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ طالب علم تشخیص کے لیے کوئی مطلوبہ مواد 
  الئے۔ حاضر نہ ہونے اور تشخیص مکمل کرنے میں ناکامی درخواست دہندہ کو اس مقناطیسی پروگرام کے لیے نااہل قرار دے گی۔ 

5 مقناطیسی نشست کی پیشکش کو قبول یا مسترد کرنے کے لیے تیار رہیں 
• والدین کو ابتدائی اور مڈل اسکول کے درخواست گزاروں کے داخلے کے فیصلوں کی ای میل کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔ 

  ہائی اسکول کے درخواست دہندگان کے لیے 3 فروری 2023 اور 3 مارچ 2023 تک تاریخیں تبدیل کی جاسکتی ہیں۔
• والدین کو نشانی کی آخری تاریخ تک سیٹ کی پیشکش کو قبول یا مسترد کرنا چاہیے ورنہ یہ پیشکش منسوخ کردی جائے گی۔

 • ایک بار ابتدائی نشستوں کی پیشکش قبول یا رد کر دی گئی، پروگرام کے لیے ویٹ لسٹ میں موجود طالبات کو دستیاب نشستیں پیش کی جائیں گی 
   انتظار کی فہرست سے پلیسمنٹ آفرز وصول کرنے والے والدین کے پاس آفر کا جواب دینے کے لیے تین (3) کاروباری دن ہوتے ہیں۔ جواب دینے 

  میں ناکامی کے نتیجے میں سیٹ ضبط ہو جائے گی، اور انتظار کی فہرست میں اگلے طالب علم کو جگہ دی جائے گی۔

میگنیٹ ایکسپو!
ہفتہ، 17 ستمبر، 2022، صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک

درخواست کی معلوماتی میٹنگ میں شرکت کریں۔
 نیو ٹاؤن ہائی سکول 

4931 نیو ٹاؤن بولوارڈ.
اوونگز ملز 21117 

سیکھیں۔
مزید

میگنیٹ پروگرامز، ESOL اور خصوصی تعلیم کے نمائندوں، اور CTE نمائشوں اور 
مظاہروں کے ساتھ 32 اسکولوں کی خصوصیت! 

https://dci.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=9047042&pageId=24957742
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/CE9FZJ418C1E/$file/RULE6400_050422_Final.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/CE9FZJ418C1E/$file/RULE6400_050422_Final.pdf
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule


پلیسمنٹ پر غور
پلیسمنٹ کے لیے غور کرنے کے لیے، طلبہ کو 

الزمی مقناطیسی تشخیص مکمل کرنا ہوگا اور غیر 
مطلوبہ غیر BCPS رپورٹ کارڈ جمع کرانا ہوں 

گے۔ تقرریوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، 
براہ کرم دیکھیں داخلہ کا عمل (صفحہ 26 -27(۔

تعلیمی تشخیص
 تعلیمی گریڈ، موجودہ ریاضی کے اندراج اور 

حاضری کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ قائم شدہ معیارات 
کو پورا کرنے کے لیے طلباء کو پوائنٹس سے 
نوازا جاتا ہے۔ تعلیمی گریڈ کی اوسط کا حساب 

سکول کے سکولوں کی طرف سے رپورٹ کردہ 
لیٹر گریڈ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ بالٹیمور کاؤنٹی 

پبلک سکولوں کے استعمال کردہ ہتھیاروں کے 
عالوہ تحفے اور باصالحیت کالسوں، سہ ماہی 
گریڈوں یا گریڈوں میں حاصل کردہ گریڈوں پر 

کوئی وزن یا خاص غور نہیں کیا جاتا ہے۔ 

ہائی اسکول میگنیٹ پروگراموں کے درخواست 
دہندگان جنہوں نے 2021 -2022 تعلیمی سال کے 
کسی بھی حصے یا 2022 -2023 تعلیمی سال کی 

 پہلی سہ ماہی/چار ماہی گریڈ رپورٹس کسی 
non-BCPS اسکول سے حاصل کیں، انہیں 

رپورٹ کارڈ(ز) کی ایک کاپی پی سی پی ایس 
میگنیٹ پروگرامز (Magnet@bcps.org) کو 

جمع کروانی ہوں گی۔ 

 میگنیٹ کی تشخیص 
ہائی اسکول کے مقناطیسی پروگراموں کے لیے 

والدین سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے طالب علم 
 کے لیے تشخیص کا وقت مقرر کریں۔ 

مالقاتیں بدھ، نومبر 9، 2022 آن الئن یا کال 
4127-809 (443) کے بعد شیڈول ہونی چاہئیں۔ 

درخواست دہندگان کو منتخب کردہ پروگراموں کے 
جائزوں میں شرکت کرنی چاہیے۔ 

بیشتر اسکول ایسے معائنے کرتے ہیں جو ہر 
میگنیٹ پروگرام کے لیے مخصوص ہوتے ہیں 
اور ان میں آڈیشن، پریکٹیکم، انٹرویو، تحریری 

نمونہ، ٹیسٹ اور/یا کارکردگی کی تشخیص شامل 
ہوسکتی ہے اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کی 

ضرورت پڑسکتی ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے 
کہ وہ ہر پروگرام کے انتخاب کے لیے اسسمنٹ 

گائیڈالئنز حاصل کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں 
کہ درخواست گزار شائع شدہ تاریخ پر تشخیص 
میں شرکت کرے۔ تشخیص کی ہدایات میگنیٹ 

tinyurl.com/) پروگراموں کی ویب سائٹ
BCPSMagnet) پر دستیاب ہیں۔. تشخیص کے 

فارمیٹس تبدیلی کے تابع ہیں۔
درخواست دہندگان جن کے پاس دستاویزی تعلیمی 
منصوبے (EL ،504 ، IEP وغیرہ) کے حصے 

کے طور پر رہائش ہے انہیں تشخیص کے دوران 
مناسب مطلوبہ رہائش فراہم کی جائے گی۔

کنڈرگارٹن میں ابتدائی داخلہ۔
کنڈرگارٹن کے درخواست دہندگان جن کی عمر ستمبر 1، 2023 کے بعد اور 15 اکتوبر 2023 سے پہلے 

5 سال ہو گی، ان کو ابتدائی داخلے کے لیے اہل ہونا چاہیے۔ کنڈرگارٹن ٹیسٹنگ میں ابتدائی داخلے کی 
درخواست کرنے والے خط کی ایک کاپی میگنیٹ ایپلی کیشن کے ساتھ اپ لوڈ کرنا ضروری ہے۔

 بہن بھائی کی ترجیحی جگہ۔
(صرف 2023 -2024 تعلیمی سال کے لیے قرعہ اندازی سے قبل کنڈرگارٹن درخواست گزاروں پر الگو 

ہوتا ہے) 

بہن بھائیوں کی ترجیح کا تعین کنڈرگارٹن کے درخواست دہندگان کو دیا جاتا ہے جن کا ایک بڑا بہن 
بھائی ہے جو فی الحال منتخب کردہ مقناطیسی پروگرام میں ہے اور جو اس سال کے دوران اس مقناطیسی 
پروگرام میں جاری رہے گا جس کے لیے کنڈرگارٹن درخواست گزار جگہ کی تالش میں ہے۔ بہن بھائیوں 

کی ترجیحات کا تعین قرعہ اندازی کے عمل سے پہلے کیا جاتا ہے۔ 

2023–2024 تعلیمی سال کے لیے بہن بھائیوں کی ترجیحی جگہ کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے، 
کنڈرگارٹن درخواست گزار کے لیے ایک درست درخواست بی سی پی ایس میگنیٹ پروگراموں میں 

درخواست کی آخری تاریخ 4 نومبر 2022 تک جمع کرانی ہوگی۔ درخواست میں پرانے بہن بھائی کا نام، 
موجودہ گریڈ، اور میگنیٹ سکول پروگرام شامل ہونا چاہیے۔ 

اضافی معلومات کے لیے سپرنٹنڈنٹ رول 6400 دیکھیں۔

نمونہ خط۔ 
والدین کا پتہ۔ 
تاریخ: ___/___/2022۔ 

پرنسپل کا نام۔ 
زونڈ ایلیمنٹری سکول۔ 

سکول کا پتہ۔ 

محترم (پرنسپل کا نام): 

میں اپنے بچے، (پورا نام)، (تاریخ پیدائش) کے لیے 
کنڈرگارٹن ٹیسٹنگ میں جلد داخلے کے لیے مالقات 

کی درخواست لکھ رہا ہوں۔ میں درخواست کر رہا ہوں 
کہ ٹیسٹنگ جنوری 2023 میں ہو، کیونکہ میں اپنے 

بچے کو 2023–2024 تعلیمی سال کے ابتدائی اسکول 
میگنیٹ پروگرام میں شرکت کے لیے بھی درخواست 

دے رہا ہوں۔ 

میں کنڈرگارٹن ٹیسٹ میں ابتدائی داخلے کے لیے اپنے 
بچے کی تقرری کے حوالے سے آپ سے سننے کا 

منتظر ہوں۔ میں (فون نمبر) یا (ای میل ایڈریس) پر پہنچ 
سکتا ہوں۔ 

مخلص، 

والدین کے دستخط 

ہائی اسکول کی تشخیص اور تعلیمی تشخیص
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کنڈرگارٹن ابتدائی داخلہ اور بہن بھائی کی ترجیح

https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/CE9FZJ418C1E/$file/RULE6400_050422_Final.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/CE9FZJ418C1E/$file/RULE6400_050422_Final.pdf


وقت2022 شوکیس کی تاریخ۔ہائی اسکول
دوپہر 6 بجےمنگل، 11 اکتوبر۔چیسپیک ہائی سکول سٹیم اکیڈمی۔

ایسٹرن ٹیکنیکل ہائی
دوپہر 5 سے 7 تکبدھ، 12 اکتوبر۔جی. ڈبلیو کارور سینٹر برائے آرٹس اینڈ ٹیکنالوجی

دوپہر 6 بجےجمعرات، 13 اکتوبر۔کین ووڈ ہائی۔
دوپہر 5 سے 7 تکجمعرات، 6 اکتوبر۔لینس ڈاون ہائی سکول اکیڈمی۔

صبح 9 سے 11 تکہفتہ، 15 اکتوبر۔مل فورڈ مل اکیڈمی۔
شام 6 سے 8 تکمنگل، 18 اکتوبر۔نیو ٹاؤن ہائی۔
دوپہر 6 سے 7:30 تکمنگل، 18 اکتوبر۔اوورلیہ ہائی۔

پارک ویل ہائی اسکول اور مرکز برائے ریاضی،
دوپہر 6 بجےبدھ، 19 اکتوبر۔سائنس، اور کمپیوٹر سائنس 

دوپہر 6 بجےجمع 26 اکتوبر۔پتاپسکو ہائی سکول اور سینٹر فار دی آرٹس۔
دوپہر 6 بجےجمعرات، 6 اکتوبر۔رینڈل ٹاؤن ہائی۔

شام  6سے 8 تکسولرز پوائنٹ ٹیکنیکل ہائی۔
دوپہر 6 بجےبدھ، 26 اکتوبرچڑیاں پوائنٹ ہائی۔

دوپہر 6 بجےمنگل، 11 اکتوبر۔ٹاوسن ہائی۔
شام 6 سے 8 تکجمعرات، 13 اکتوبر۔ویسٹرن سکول آف ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی سائنس

دوپہر 6 بجےمنگل، 25 اکتوبر۔ووڈالون ہائی۔

وقت2022 شوکیس کی تاریخ۔ابتدائی اسکول
دوپہر 6 بجےبدھ، 19 اکتوبر۔چیٹس ورتھ سکول۔

سیشن 1: صبح کے 10 بجے۔جمعرات، 27 اکتوبر۔کرومویل ویلی ایلیمنٹری میگنیٹ۔
سیشن 2: دوپہر 6:30 بجے

دوپہر 6 بجےمنگل، 25 اکتوبر۔ویل ووڈ انٹرنیشنل۔
دوپہر 6 بجےمنگل، 18 اکتوبر۔ووڈمور ایلیمنٹری۔
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میگنیٹ شوکیس ایونٹس۔

وقت2022 شوکیس کی تاریخ۔مڈل سکول
دوپہر 6 سے 7:30 تکمنگل، 18 اکتوبر۔ڈیپ کریک مڈل

دوپہر 6 سے 7:45 تکبدھ، 26 اکتوبرڈیر پارک درمیانی مقناطیس
دوپہر 6 سے 7:30 تکبدھ، 19 اکتوبر۔گولڈن رنگ مڈل
شام 6 سے شام 7 تکبدھ، 26 اکتوبرلینس ڈاون مڈل۔

دوپہر 5:30 سے شام 7 بجے تکپیر، اکتوبر 17لوچ ریوین ٹیکنیکل اکیڈمی

سیشن 1: دوپہر 6:15 بجےبدھ، 26 اکتوبرمڈل ریور مڈل۔
سیشن 2: دوپہر 7:15 بجے

دوپہر 5 سے 6:30 تکجمعرات، 27 اکتوبر۔نارتھ ویسٹ اکیڈمی آف ہیلتھ سائنسز۔

جمعرات، 6 اکتوبر۔پارک ویل مڈل سکول اینڈ سینٹر آف ٹیکنالوجی۔
سیشن 1: شام 5 سے 6

 سیشن 2: دوپہر 6:30 سے 
تک 7:30

ساؤتھ ویسٹ اکیڈمی میگنیٹ سکول برائے سائنس اور
دوپہر 5 بجےبدھ، 12 اکتوبر۔انجینئرنگ

دوپہر 5 سے 6:30 تکبدھ، 12 اکتوبر۔سٹیمرز رن مڈل۔
دوپہر 5 سے 7 تکجمعرات، 20 اکتوبرسڈ بروک میگنےٹ مڈل۔

شام 6 سے 8 تکبدھ، 19 اکتوبر۔ونڈسر مل مڈل۔

پیر، اکتوبر 17

شام وقت6 سے 8 تک جمعرات، 27 اکتوبر۔

https://chesapeakehs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://newtownhs.bcps.org/
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://parkvillehs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://chatsworthes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
https://wellwoodes.bcps.org/
https://woodmoores.bcps.org/
https://deepcreekms.bcps.org/
https://deerparkms.bcps.org/
https://goldenringms.bcps.org/
https://lansdownems.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
https://middleriverms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/
https://parkvillems.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://windsormillms.bcps.org/


ہائی سکول اسسمنٹ شیڈول۔

)

)

6

تازہ ترین معلومک تاے لیے تشخییص رہنما خطوط دیکھیں۔ 

https://chesapeakehs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://newtownhs.bcps.org/
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://parkvillehs.bcps.org/
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule


ہائی سکول اسسمنٹ شیڈول۔
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)

)

تازہ ترین معلومک تاے لیے تشخییص رہنما خطوط دیکھیں۔ 

https://www.google.com/maps/place/8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.2667757,-76.4916564,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!2s8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677!3m4!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://randallstownhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.266731,-76.5186754,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!2s1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867!3m4!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/


چیٹس ورتھ سکول۔
222 نیو ایونیو 

 Reisterstown 21136 • (443) 809-1103
سیڈرمیئر، فرینکلن، گلینڈن، اوئنگز ملز، ریسسٹر ٹاؤن، یا ٹمبر گرو پرائمری 

سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی 
ہے۔ 

کروم ویل ویلی ایلیمنٹری میگنیٹ سکول 
825 پروویڈنس روڈ۔ 

 Towson 21286 • (443) 809-4888
ہالسٹڈ اکیڈمی، ہیمپٹن، اوکلیگ، خوشگوار میدانوں، راجرز فورج، اسٹونلیگ، وال 
کرسٹا، یا ویسٹ ٹوسن ایلیمینٹری سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نقل و 

حمل فراہم کی جاتی ہے۔ 

ٹرانسپورٹیشن ڈس کلیمر
بالٹیمور کاؤنٹی پبلک سکولز میگنیٹ پروگرام کے قائم کردہ ٹرانسپورٹیشن زون 

کے اندر رہنے والے طلباء کے لیے ایلیمنٹری سکول میگنیٹ پروگراموں کے 
لیے اور ان سے نقل و حمل مہیا کرتے ہیں۔ کچھ نقل و حمل کا انتظام پک اپ 
کے ایک مقررہ مقام سے شٹل سروس کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے 

خاندانوں کو زون والے اسکول سے/وہاں سے نقل و حمل کا بندوبست کرنے کی 
ضرورت پڑسکتی ہے، جہاں طلباء کو اٹھایا جاتا ہے اور میگنیٹ پروگرام میں 

پہنچایا جاتا ہے۔

نوٹ: پِک اپ پوائنٹس انہی ہدایات کے تحت نہیں آتے جیسا کہ فاصلے اور چلنے 
کے حاالت کے حوالے سے باقاعدہ بس اسٹاپ۔ اس کے عالوہ، پک اپ پوائنٹس 

پر سکول سسٹم کی طرف سے نگرانی فراہم نہیں کی جاتی۔ 

بالٹیمور کاؤنٹی پبلک سکولوں کی طرف سے ٹرانسپورٹیشن ایک مقناطیسی 
پروگرام کے قائم کردہ ٹرانسپورٹ زون سے باہر فراہم نہیں کی جاتی۔
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ایلیمنٹری سکول ٹرانسپورٹیشن۔
ویل ووڈ انٹرنیشنل سکول

2901 سمتھ ایونیو۔ 
 Pikesville 21208 • (443) 809-1212

بیڈ فورڈ، فورٹ گیریژن، ملبروک، سمٹ پارک، ویل ووڈ، یا ونینڈ ایلیمنٹری 
سکولوں میں شرکت کے لیے آنے والے طلباء کے لیے ٹرانسپورٹ فراہم کی 

جاتی ہے۔ 

ووڈمور ایلیمنٹری سکول 
 3200 Elba Drive

 Gwynn Oak, 21207 • (443) 809-1318
ان طلباء کے لیے ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی ہے جو اربٹس، بالٹیمور ہائی لینڈز، 

بیڈفورڈ، کیٹنس ویل، چاڈوک، چرچ لین، ڈیر پارک، ڈاگ ووڈ، ایڈمنڈن ہائٹس، 
فیدر بیڈ لین، ہیلتھورپ، ہیب ِول، ہرن ووڈ، ہل کرسٹ، جانی کیک، لینس ڈاون، 
لیونز مل، مل بروک، نیو ٹاؤن، پوہاتن، رینڈل ٹاؤن، ریلے، ریور ویو، اسکاٹس 

برانچ، ویسٹ چیسٹر، ویسٹاؤن، ونینڈ، ون فیلڈ، ووڈ برج، ووڈمور یا ووڈ ہولم 
پرائمری سکول۔ 

نیشنل میگنیٹ سکولز ماہ - فروری 2021۔
 BCPS میگنیٹ پوسٹر مقابلہ۔

سوفی کے، گریڈ 4۔
کرومویل ویلی ایلیمنٹری میگنیٹ۔

ایلیمنٹری سکول ٹرانسپورٹیشن۔

https://chatsworthes.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136/@39.4636385,-76.8288131,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!2s222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136!3b1!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244!3m4!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244
https://www.google.com/maps/place/222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136/@39.4636385,-76.8288131,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!2s222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136!3b1!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244!3m4!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244
https://www.google.com/maps/place/222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136/@39.4636385,-76.8288131,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!2s222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136!3b1!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244!3m4!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286/@39.4035211,-76.5832499,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!2s825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612!3m4!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612
https://www.google.com/maps/place/825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286/@39.4035211,-76.5832499,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!2s825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612!3m4!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612
https://www.google.com/maps/place/825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286/@39.4035211,-76.5832499,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!2s825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612!3m4!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612
https://wellwoodes.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209/@39.3748743,-76.6966052,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!2s2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209!3b1!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165!3m4!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165
https://www.google.com/maps/place/2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209/@39.3748743,-76.6966052,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!2s2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209!3b1!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165!3m4!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165
https://www.google.com/maps/place/2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209/@39.3748743,-76.6966052,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!2s2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209!3b1!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165!3m4!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165
https://woodmoores.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207/@39.33754,-76.7427847,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!2s3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596!3m4!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596
https://www.google.com/maps/place/3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207/@39.33754,-76.7427847,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!2s3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596!3m4!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596
https://www.google.com/maps/place/3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207/@39.33754,-76.7427847,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!2s3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596!3m4!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596
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 )IB PYP( بین االقوامی بکلوریٹ پرائمری ایئرز پروگرام
)Grades K-2( ویل ووڈ انٹرنیشنل

)Grades K-2( ووڈمور ایلیمنٹری سکول

بین االقوامی سطح پر تسلیم شدہ IB پرائمری ایئرز پروگرام کے ایک حصے 
کے طور پر، طلباء متنوع ثقافتوں کے بارے میں آگاہی میں اضافہ کرتے ہیں 

اور چھ ٹرانس ڈسپلنری تھیمز کے سخت انکوائری پر مبنی مطالعے کے ذریعے 
بین االقوامی سطح پر ذہن رکھتے ہیں۔ یہ موضوعات تمام مواد کے شعبوں میں 
سرایت کر چکے ہیں اور عالمی سطح پر تمام ثقافتوں پر الگو ہوتے ہیں، طلباء 

کو حوصلہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو پہلے ہاتھ کے تجربات 
کے ذریعے سمجھیں۔ طلباء ایکشن پروجیکٹس میں مشغول ہیں جو ان کی عالمی 

بیداری کو بڑھاتے ہیں، نیز ویلوڈ انٹرنیشنل میں فرانسیسی زبان اور ووڈمور 
ایلیمنٹری میں ہسپانوی زبان کی مواصالتی ترقی میں حصہ لیتے ہیں۔ 

 

سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹ اور ریاضی )سٹیم( 
)Grades K-2( چیٹس ورتھ اسکول

)Grades K-4( کروم ویل ویلی ایلیمنٹری

طلباء 21 ویں صدی کی مہارتیں بشمول مواصالت، تعاون، تنقیدی سوچ، اور 
تخلیقی صالحیتوں کو سیکھنے کے ایک سخت پروگرام میں تیار کرتے ہیں جو 

BCPS کے نصاب، سٹیم (سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس، اور ریاضی)، 
اور کمپیوٹر سائنس کو مربوط کرتا ہے۔ پرکشش، ہاتھوں پر، پروجیکٹ پر مبنی 

ماحول میں، طلباء جدت اور مسائل کے حل پر مرکوز کثیر نظم و ضبط کے 
نقطہ نظر کے ذریعے دنیا کی اچھی طرح سے تفہیم پیدا کرتے ہیں۔ طلباء کو 

معلومات کے پروڈیوسر بننے کا اختیار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کوڈ لکھتے ہیں، 
انجینئرنگ ڈیزائن کے عمل کو نافذ کرتے ہیں، اور پیچیدہ مسائل کو حل کرنے 

کے لیے ثابت قدم رہتے ہیں۔ 

ایلیمنٹری سکول پروگرامز۔

https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_International_Baccalaureate.pdf
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_International_Baccalaureate.pdf
https://wellwoodes.bcps.org/
https://woodmoores.bcps.org/
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_STEAM.pdf
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_STEAM.pdf
https://chatsworthes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/


نارتھ ویسٹ اکیڈمی آف ہیلتھ سائنسز۔
4627 اولڈ کورٹ روڈ، 21208

)443) 809-0742
اربٹس، کیٹونس ویل، ڈیر پارک، لینس ڈاون، نارتھ 
ویسٹ اکیڈمی، پائکس ویل، ساؤتھ ویسٹ اکیڈمی، 

ونڈسر مل، یا ووڈالون مڈل اسکولوں میں تعلیم 
حاصل کرنے کے لیے طلباء کو ٹرانسپورٹ فراہم 

کی جاتی ہے۔

ڈیپ کریک مڈل سکول 
1000 S. Marlyn Avenue, 21221

)443) 809-0112
 ڈیپ کریک، جنرل جان اسٹرائیکر، ہولبارڈ، 

یا سٹیمرز رن مڈل سکولوں میں شرکت کے لیے 
طلباء کے لیے ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی ہے۔

ڈیر پارک مڈل میگنیٹ سکول 
9830 ونانڈس روڈ، 21133

)443) 809-0726
ڈیر پارک یا فرینکلن مڈل سکولوں میں تعلیم حاصل 

کرنے والے طلباء کے لیے ٹرانسپورٹ فراہم کی 
جاتی ہے۔
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گولڈن رنگ مڈل سکول 
6700 کین ووڈ ایونیو، 21237

)443) 809-0130
ڈیپ کریک، ڈنڈلک، جنرل جان اسٹرائیکر، گولڈن 

رنگ، ہولبرڈ، مڈل ریور، پیری ہال، سپیرو پوائنٹ، 
یا سٹیمرز رن مڈل سکولوں میں شرکت کے لیے 

طلباء کو ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی ہے۔

لینس ڈاون مڈل سکول 
2400 Lansdowne Road, 21227

)443) 809-1411
اربٹس، کیٹونس ویل، لینس ڈاون، یا ووڈالون مڈل 
سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے 

لیے ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی ہے۔

لوچ ریوین ٹیکنیکل اکیڈمی
8101 LaSalle Road, 21286

)443) 809-3518
کوکیس ویل، ڈمبارٹن، ہیرفورڈ، لوچ ریوین، پیری 
ہال، پائن گرو، یا ریجلی مڈل اسکولوں میں تعلیم 

حاصل کرنے والے طلباء کے لیے ٹرانسپورٹ فراہم 
کی جاتی ہے۔

مڈل ریور مڈل سکول 
800 مڈل ریور روڈ، 21220

)443) 809-0165
ڈیپ کریک، ڈنڈلک، جنرل جان اسٹرائیکر، گولڈن 

رنگ، ہولبرڈ، مڈل ریور، پیری ہال، سپیرو پوائنٹ، 
یا سٹیمرز رن مڈل سکولوں میں شرکت کے لیے 

طلباء کو ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی ہے۔ 

مڈل سکول ٹرانسپورٹیشن

https://northwestms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/4627+Old+Court+Rd,+Pikesville,+MD+21208/@39.3655355,-76.7590157,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c819bffc4524bd:0x2741e8089f2e4346!2s4627+Old+Court+Rd,+Pikesville,+MD+21208!3b1!8m2!3d39.3655314!4d-76.756827!3m4!1s0x89c819bffc4524bd:0x2741e8089f2e4346!8m2!3d39.3655314!4d-76.756827
https://www.google.com/maps/place/4627+Old+Court+Rd,+Pikesville,+MD+21208/@39.3655355,-76.7590157,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c819bffc4524bd:0x2741e8089f2e4346!2s4627+Old+Court+Rd,+Pikesville,+MD+21208!3b1!8m2!3d39.3655314!4d-76.756827!3m4!1s0x89c819bffc4524bd:0x2741e8089f2e4346!8m2!3d39.3655314!4d-76.756827
https://deepcreekms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1000+S+Marlyn+Ave,+Essex,+MD+21221/@39.29306,-76.4565281,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fd8a78d29503:0x96da0eba892a82d1!2s1000+S+Marlyn+Ave,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2930559!4d-76.4543394!3m4!1s0x89c7fd8a78d29503:0x96da0eba892a82d1!8m2!3d39.2930559!4d-76.4543394
https://deerparkms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/9830+Winands+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3880499,-76.822955,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81806adb4f027:0x1634d8c98a7c8485!2s9830+Winands+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3880458!4d-76.8207663!3m4!1s0x89c81806adb4f027:0x1634d8c98a7c8485!8m2!3d39.3880458!4d-76.8207663
https://www.google.com/maps/place/9830+Winands+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3880499,-76.822955,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81806adb4f027:0x1634d8c98a7c8485!2s9830+Winands+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3880458!4d-76.8207663!3m4!1s0x89c81806adb4f027:0x1634d8c98a7c8485!8m2!3d39.3880458!4d-76.8207663
https://goldenringms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/6700+Kenwood+Ave,+Rosedale,+MD+21237/@39.3331549,-76.5003358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c807b5ca9ce819:0xaa3212058a069f13!2s6700+Kenwood+Ave,+Rosedale,+MD+21237!3b1!8m2!3d39.3331508!4d-76.4981471!3m4!1s0x89c807b5ca9ce819:0xaa3212058a069f13!8m2!3d39.3331508!4d-76.4981471
https://www.google.com/maps/place/6700+Kenwood+Ave,+Rosedale,+MD+21237/@39.3331549,-76.5003358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c807b5ca9ce819:0xaa3212058a069f13!2s6700+Kenwood+Ave,+Rosedale,+MD+21237!3b1!8m2!3d39.3331508!4d-76.4981471!3m4!1s0x89c807b5ca9ce819:0xaa3212058a069f13!8m2!3d39.3331508!4d-76.4981471
https://lansdownems.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/2400+Lansdowne+Rd,+Halethorpe,+MD+21227/@39.2497565,-76.6544698,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d286e04c009:0x1b1887b9e044bc0c!2s2400+Lansdowne+Rd,+Halethorpe,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.2497524!4d-76.6522811!3m4!1s0x89c81d286e04c009:0x1b1887b9e044bc0c!8m2!3d39.2497524!4d-76.6522811
https://lochraventech.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/8101+Lasalle+Rd,+Baltimore,+MD+21286/@39.3892301,-76.5805487,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1376cf68d3:0xb5a8162eaa23de8!2s8101+Lasalle+Rd,+Baltimore,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.389226!4d-76.57836!3m4!1s0x89c80f1376cf68d3:0xb5a8162eaa23de8!8m2!3d39.389226!4d-76.57836
https://middleriverms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/800+Middle+River+Rd,+Middle+River,+MD+21220/@39.3441907,-76.4535265,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fd56b0c3d0e7:0xd0836842820ad75c!2s800+Middle+River+Rd,+Middle+River,+MD+21220!3b1!8m2!3d39.3441866!4d-76.4513378!3m4!1s0x89c7fd56b0c3d0e7:0xd0836842820ad75c!8m2!3d39.3441866!4d-76.4513378
https://www.google.com/maps/place/800+Middle+River+Rd,+Middle+River,+MD+21220/@39.3441907,-76.4535265,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fd56b0c3d0e7:0xd0836842820ad75c!2s800+Middle+River+Rd,+Middle+River,+MD+21220!3b1!8m2!3d39.3441866!4d-76.4513378!3m4!1s0x89c7fd56b0c3d0e7:0xd0836842820ad75c!8m2!3d39.3441866!4d-76.4513378


نیشنل میگنیٹ سکولز ماہ - فروری 2022۔
 BCPS میگنیٹ پوسٹر مقابلہ۔

Lyla P., Grade 6
لوچ ریوین ٹیکنیکل اکیڈمی
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پارک ویل مڈل سکول اینڈ سینٹر آف ٹیکنالوجی۔
8711 ایونڈیل روڈ، 21234

)443) 809-5250
ڈیپ کریک، ڈنڈلک، جنرل جان اسٹرائیکر، گولڈن رنگ، ہولبرڈ، مڈل ریور، 
پارک ویلی، سپیرو پوائنٹ، یا سٹیمرز رن مڈل سکولوں میں شرکت کے لیے 

طلباء کو ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی ہے۔

ساؤتھ ویسٹ اکیڈمی میگنیٹ سکول برائے سائنس اور
انجینئرنگ

6200 Johnnycake Road, 21207
)443) 809-0825

طلباء کو لینس ڈاون مڈل اسکول یا ساؤتھ ویسٹ اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے 
ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی ہے۔

ٹرانسپورٹیشن ڈس کلیمر
بالٹیمور کاؤنٹی پبلک سکول مڈل سکول کے مقناطیسی پروگراموں کے لیے اور 
ان طلباء کے لیے نقل و حمل مہیا کرتے ہیں جو مقناطیس پروگرام کے قائم کردہ 
ٹرانسپورٹ زون میں رہتے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن محدود تعداد میں پک اپ پوائنٹس 

سے فراہم کی جاتی ہے جو سکول کے مخصوص مقامات پر واقع ہیں۔ والدین 
اپنے طالب علموں کو ان کے نامزد پک اپ پوائنٹ تک اور وہاں سے نقل و 

حمل فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔

نوٹ: پِک اپ پوائنٹس انہی ہدایات کے تحت نہیں آتے جیسا کہ فاصلے اور 
چلنے کے حاالت کے حوالے سے باقاعدہ بس اسٹاپ۔ اس کے عالوہ، پک اپ 

پوائنٹس پر سکول سسٹم کی طرف سے نگرانی فراہم نہیں کی جاتی۔

بالٹیمور کاؤنٹی پبلک سکولوں کی طرف سے ٹرانسپورٹیشن ایک مقناطیسی 
پروگرام کے قائم کردہ ٹرانسپورٹ زون سے باہر فراہم نہیں کی جاتی۔

سٹیمرز مڈل سکول چالتے ہیں 
201 سٹیمرز رن روڈ، 21221

)443) 809-0177
ڈیپ کریک، ڈنڈلک، جنرل جان اسٹرائیکر، گولڈن رنگ، ہولبرڈ، مڈل ریور، 

پیری ہال، سپیرو پوائنٹ، یا سٹیمرز رن مڈل سکولوں میں شرکت کے لیے طلباء 
کو ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی ہے۔

سڈ بروک میگنیٹ مڈل سکول
4300 بیڈفورڈ روڈ، 21208

)443) 809-6720
اربٹس، کیٹونس ویل، ڈیر پارک، فرینکلن، لینس ڈاون، نارتھ ویسٹ اکیڈمی، 

پائکس ویل، ساؤتھ ویسٹ اکیڈمی، ونڈسر مل، یا ووڈالون مڈل سکولوں میں تعلیم 
حاصل کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی ہے۔

ونڈسر مل مڈل سکول
8300 ونڈسر مل روڈ، 21244 

)443) 809-0618
اربٹس، کیٹونس ویل، ڈیر پارک، لینس ڈاون، نارتھ ویسٹ اکیڈمی، ساؤتھ ویسٹ 
اکیڈمی، ونڈسر مل، یا ووڈالون مڈل اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے 

طلباء کو ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی ہے۔

مڈل سکول ٹرانسپورٹیشن

https://parkvillems.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/8711+Avondale+Rd,+Parkville,+MD+21234/@39.3778377,-76.5291213,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808bfc8e6be7b:0xe2fb29a3e954f300!2s8711+Avondale+Rd,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3778336!4d-76.5269326!3m4!1s0x89c808bfc8e6be7b:0xe2fb29a3e954f300!8m2!3d39.3778336!4d-76.5269326
https://www.google.com/maps/place/8711+Avondale+Rd,+Parkville,+MD+21234/@39.3778377,-76.5291213,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808bfc8e6be7b:0xe2fb29a3e954f300!2s8711+Avondale+Rd,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3778336!4d-76.5269326!3m4!1s0x89c808bfc8e6be7b:0xe2fb29a3e954f300!8m2!3d39.3778336!4d-76.5269326
https://southwestms.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/6200+Johnnycake+Rd,+Woodlawn,+MD+21207/@39.2997715,-76.7386365,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81eab019229ed:0xa734f5c7f1626b66!2s6200+Johnnycake+Rd,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.2997674!4d-76.7364478!3m4!1s0x89c81eab019229ed:0xa734f5c7f1626b66!8m2!3d39.2997674!4d-76.7364478
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/201+Stemmers+Run+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.3213124,-76.4593108,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80788178a8487:0xa540d956c08bda3a!2s201+Stemmers+Run+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3213083!4d-76.4571221!3m4!1s0x89c80788178a8487:0xa540d956c08bda3a!8m2!3d39.3213083!4d-76.4571221
https://www.google.com/maps/place/201+Stemmers+Run+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.3213124,-76.4593108,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80788178a8487:0xa540d956c08bda3a!2s201+Stemmers+Run+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3213083!4d-76.4571221!3m4!1s0x89c80788178a8487:0xa540d956c08bda3a!8m2!3d39.3213083!4d-76.4571221
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://www.google.com/maps/place/4300+Bedford+Rd,+Pikesville,+MD+21208/@39.3587115,-76.7288966,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a23b9f08d1d:0x11f05795acba96e6!2s4300+Bedford+Rd,+Pikesville,+MD+21208!3b1!8m2!3d39.3587074!4d-76.7267079!3m4!1s0x89c81a23b9f08d1d:0x11f05795acba96e6!8m2!3d39.3587074!4d-76.7267079
https://www.google.com/maps/place/4300+Bedford+Rd,+Pikesville,+MD+21208/@39.3587115,-76.7288966,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a23b9f08d1d:0x11f05795acba96e6!2s4300+Bedford+Rd,+Pikesville,+MD+21208!3b1!8m2!3d39.3587074!4d-76.7267079!3m4!1s0x89c81a23b9f08d1d:0x11f05795acba96e6!8m2!3d39.3587074!4d-76.7267079
https://windsormillms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/8100+Windsor+Mill+Rd,+Windsor+Mill,+MD+21244/@39.3487787,-76.7819581,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c819aaae130179:0x7e317bb6380fddff!2s8100+Windsor+Mill+Rd,+Windsor+Mill,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3487746!4d-76.7797694!3m4!1s0x89c819aaae130179:0x7e317bb6380fddff!8m2!3d39.3487746!4d-76.7797694
https://www.google.com/maps/place/8100+Windsor+Mill+Rd,+Windsor+Mill,+MD+21244/@39.3487787,-76.7819581,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c819aaae130179:0x7e317bb6380fddff!2s8100+Windsor+Mill+Rd,+Windsor+Mill,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3487746!4d-76.7797694!3m4!1s0x89c819aaae130179:0x7e317bb6380fddff!8m2!3d39.3487746!4d-76.7797694
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قانون اور مالیات 
 Loch Raven

طلباء اکیسویں صدی میں معاشی خواندگی اور قانونی 
نظام میں مختلف قسم کے موضوعات اور مسائل پر 

مبنی سیکھنے کی سرگرمیوں کو دریافت کرتے ہیں۔ 
یہ پروگرام طلباء کو ہائی سکول فنانس، قانون، اور 
متعلقہ کیریئر اور تکنیکی پروگراموں میں کامیابی 

کے لیے تیار کرتا ہے۔ 

12

کیریئر اور پروفیشنل سٹڈیز 
Lansdowne

طلباء کالس روم کے تصورات کو کیریئر کے 
مختلف راستوں اور مطالعے کے شعبوں سے متعلق 
حقیقی دنیا کے حاالت پر الگو کرتے ہیں، مختصر 
اور طویل مدتی کیریئر کے اہداف قائم کرتے ہیں، 
کالج کے اختیارات کو دریافت کرتے ہیں اور مالی 
خواندگی کو فروغ دیتے ہیں۔ طلباء کو موقع ہے کہ 
وہ مقامی کاروباری اداروں اور سرکاری ایجنسیوں 
کا دورہ کریں اور پراجیکٹ پر مبنی سیکھنے کی 
سرگرمیوں کا تجربہ کریں۔ وہ مہمان مقررین اور 

آزاد تحقیق کے ذریعے ہائی اسکول، کالج اور کیریئر 
کے انتخاب کو بھی دریافت کرتے ہیں۔

تحقیقی
Parkville

طلباء عملی ایپلی کیشنز میں اپالئیڈ انجینئرنگ، 
انوائرمنٹل انجینئرنگ (SEAS)، ماس کمیونیکیشنز، 

اور ویژول/گرافک آرٹس کو دریافت کرتے ہیں۔ 
طلباء اپنے پہلے سال کے دوران تمام شعبوں میں 

حصہ لیتے ہیں اور انہیں قرعہ اندازی کے ذریعے 
گریڈ 7 میں مطالعہ کے دو راستے اور گریڈ 8 

میں ایک راستہ دیا جاتا ہے۔ انجینئرنگ سے متعلقہ 
راستوں میں پری انجینئرنگ نصاب اور اگلی نسل 

سائنس کے معیارات شامل ہیں۔ 

فنون لطیفہ
ڈیر پارک

طلباء پرفارمنگ یا بصری فنون میں سے کوئی 
راستہ منتخب کرسکتے ہیں۔ ڈانس، انسٹرومینٹل 
میوزک، ووکل میوزک، اور تھیٹر آرٹس میں، 

طلباء مختلف سامعین کے لیے انفرادی اور جوڑے 
پرفارمنس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ طلباء تھیٹر آرٹس 

فائنل امتحان پاس کرکے ہائی اسکول فائن آرٹس 
گریجویشن کریڈٹ حاصل کرسکتے ہیں۔ بصری 

آرٹس میں، طلباء ڈرائنگ، پینٹنگ، مجسمہ سازی، 
پرنٹ میکنگ اور سیرامکس کے شعبوں میں مہارت 

پیدا کرتے ہیں۔ (*ڈیر پارک میں ساز موسیقی میں 
سٹرنگ آالت یا پیانو کا مطالعہ شامل نہیں ہے۔ 

درخواست گزاروں کو آلہ بجانے کا ایک یا زیادہ 
سال کا سابقہ   تجربہ ہونا چاہیے۔)

ہیلتھ سائنسز
گولڈن رنگ اور نارتھ ویسٹ اکیڈمی

طلباء کو ایک سخت تعلیمی پروگرام میں ہیلتھ 
سائنسز کے شعبے سے متعارف کرایا جاتا ہے جس 
میں صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والی شراکت 
داری اور کالس روم کی گہری ہدایات کے ذریعے 

مستند تجربات شامل ہوتے ہیں۔ طلباء صحت کی 
دیکھ بھال کے شعبے کے عمومی کام اور تنظیم کے 

ساتھ ساتھ انسانی جسم اور اس کے ڈھانچے، افعال 
اور نظام کے مطالعہ میں ایک مضبوط بنیاد حاصل 

کرتے ہیں۔ یہ پروگرام طلباء کو ہائی سکول ہیلتھ 
سائنسز پروگراموں میں کامیابی کے لیے تیار کرتا 

ہے۔ پروگرام کا مواد ہر مقام پر مختلف ہو سکتا ہے۔ 

  بین االقوامی تعلیمی مڈل ایئرز پروگرام 
 )IB MYP(

درمیانی دریا، اسٹیمرز رن اورونڈسر مل
بین االقوامی سطح پر تسلیم شدہ IB MYP کے ایک 
حصے کے طور پر، طلباء تمام مواد کے شعبوں میں 
ایک بین الضابطہ عالمی فریم ورک میں شامل ہوتے 
ہیں تاکہ زیادہ فعال، بین االقوامی ذہن رکھنے والے 

سیکھنے والے بن سکیں۔ آئی بی کا فریم ورک طلباء 
کو مقامی، قومی اور عالمی مسائل کی وسیع رینج 

کو دریافت کرنے کا اختیار دیتا ہے، ان کی تخلیقی، 
تنقیدی اور عکاس سوچنے والوں کی صالحیت کو 
بڑھاتا ہے۔ آئی بی کی تعلیم کا ایک الزمی حصہ 

دوسری زبان کا حصول اور مقامی اور عالمی 
برادری کی خدمت ہے۔

مڈل سکول پروگرام صرف گریڈ 6 کو قبول کرنا۔

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Law_Finance.pdf
https://lochraventech.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Career_Professional_Studies.pdf
https://lansdownems.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Exploratory.pdf
https://parkvillems.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Fine_Arts.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_Health%20Science.pdf
https://northwestms.bcps.org/
https://goldenringms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_International%20Baccalaureate.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_International%20Baccalaureate.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_International%20Baccalaureate.pdf
https://windsormillms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://middleriverms.bcps.org/
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ماس کمیونیکیشن 
ڈیر پارک

طلباء کو مواصالتی ٹیکنالوجی کے استعمال کی 
ہدایات فراہم کی جاتی ہیں، بشمول ٹیلی ویژن اور 
ریڈیو براڈ کاسٹنگ، ویڈیو پروڈکشن، ڈیسک ٹاپ 

پبلشنگ، اور ویب ڈیزائن۔

پرفارمنگ آرٹس ایکسپلوریشن 
Loch Raven

طلباء کو مختلف مواقع فراہم کیے جاتے ہیں جن 
میں سٹیل پین ٹکرانا اور تھیٹر (ڈرامہ، تحریک اور 
گانا شامل کرنا) شامل ہیں۔ طلباء انفرادی اور جوڑی 

پرفارمنس کے لیے تیار ہیں اور مختلف قسم کے 
سامعین کے لیے پرفارم کرنے کی ضرورت ہے۔

پرفارمنگ آرٹس 
Sudbrook

طلباء رقص، ساز موسیقی (بینڈ یا سٹرنگز)*، 
ووکل میوزک، یا تھیٹر آرٹس میں حصہ لے سکتے 
ہیں۔ طلباء انفرادی اور جوڑی پرفارمنس کے لیے 

تیار ہیں اور مختلف قسم کے سامعین کے لیے 
پرفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ طلباء تھیٹر آرٹس 

فائنل امتحان پاس کرکے ہائی اسکول فائن آرٹس 
گریجویشن کریڈٹ حاصل کرسکتے ہیں۔

(*سڈ بروک میں سازی موسیقی (بینڈ/سٹرنگز) میں 
گٹار یا پیانو کا مطالعہ شامل نہیں ہے۔ درخواست 

گزاروں کو آلہ بجانے کا ایک یا زیادہ سال کا سابقہ   
تجربہ ہونا چاہیے

سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی 
 )STEM(

ڈیپ کریک، ڈیر پارک، لوچ ریون، جنوب مغرب 
اورسڈبروک

ایک جدید STEM نصاب کا استعمال کرتے ہوئے، 
طلباء سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی 

میں حقیقی دنیا، مسائل پر مبنی سرگرمیوں کے 
ذریعے مشغول ہوتے ہیں۔ اسٹیم کیریئر میں مستند 

حاالت پر مبنی پروجیکٹ طلباء کو اپنے جذبات کو 
دریافت کرنے اور ایک امید افزا مستقبل کے راستے 

تالش کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

بصری فنون
Loch Ravenاور Sudbrook

طلباء آرٹ کی دنیا کے بہت سے پہلوؤں کو دریافت 
کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈرائنگ، پینٹنگ، مجسمہ 

سازی، پرنٹ میکنگ، ڈیجیٹل میڈیا اور سیرامکس 
میں مہارت پیدا کرتے ہیں۔ پروگرام کا مواد ہر مقام 

پر مختلف ہو سکتا ہے۔

عالمی زبانیں 
ڈیر پارکاورسڈبروک 

طلباء زبان کی مہارت اور روانی میں اضافہ کرتے 
ہیں جبکہ مطالعہ کی زبان کے ثقافتی پہلوؤں کے 

بارے میں سیکھتے ہیں۔ ڈیر پارک ہسپانوی پیش کرتا 
ہے۔ سڈ بروک فرانسیسی، جاپانی اور ہسپانوی پیش 

کرتا ہے۔

مڈل سکول پروگرام صرف گریڈ 6 کو قبول کرنا۔

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mass%20Communications.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Performing%20Arts%20Exploration.pdf
https://lochraventech.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Performing%20Arts.pdf
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/STEM.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/STEM.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/STEM.pdf
https://southwestms.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
https://deerparkms.bcps.org/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_Visual_Arts.pdf
https://lochraventech.bcps.org/
http://sudbrook
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/World_Languages.pdf
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://deerparkms.bcps.org/


چیسپیک ہائی سکول 
سٹیم اکیڈمی 

1801 ترکی پوائنٹ روڈ۔
ایسیکس 21221

)443) 809-0100
چیسپیک، ڈنڈک، کین ووڈ، اوورلیہ، یا پٹاپسکو ہائی 

اسکولوں میں شرکت کے لیے آنے والے طلبا کے لیے 
ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی ہے۔

ایسٹرن ٹیکنیکل ہائی سکول
1100 میس ایونیو
ایسیکس 21221

)443) 809-0190
پیری ہال، پارک ِول، اوورلیہ، کین ووڈ، یا چیسپیک 

ہائی سکولوں میں شرکت کرنے والے طلباء کے لیے 
ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی ہے۔

جارج واشنگٹن کارور سینٹر۔ 
آرٹس اور ٹیکنالوجی کے لیے

938 یارک روڈ
Towson 21204

)443) 809-2793
بالٹیمور کاؤنٹی پبلک سکولوں کے تمام عالقوں کے طلباء 

کے لیے ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی ہے۔
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ہائی سکول ٹرانسپورٹیشن

کین ووڈ ہائی سکول 
501 سٹیمرز رن روڈ

ایسیکس 21221
آئی بی 809-6384-)443(

(443) 809-0318 –  SSA
بالٹیمور کاؤنٹی پبلک سکولوں کے تمام شعبوں کے طلباء 

کے لیے سپورٹس سائنس اکیڈمی میں نقل و حمل فراہم کی 
جاتی ہے۔ IB پروگرام کے لیے ٹرانسپورٹیشن ان طلباء 

کے لیے فراہم کی جاتی ہے جن کا چیسپیک، ڈنڈالک، کین 
ووڈ، لوچ ریوین، اوورلیہ، پارک ِول، پٹاپسکو، پیری ہال، 

اور اسپروز پوائنٹ ہائی اسکولوں میں شرکت کے لیے 
زون کیا گیا ہے۔

لینس ڈاون ہائی سکول اکیڈمی۔
3800 ہولنس فیری روڈ۔
Lansdowne 21227

)443) 809-1415
کیٹونس ویل، فرینکلن، لینس ڈاون، ملفورڈ مل، نیو 

ٹاؤن، اوونگز ملز، پیکیس ول، رینڈلس ٹاؤن اور 
ووڈالون ہائی سکولوں میں شرکت کے لیے نقل و 

حمل فراہم کی جاتی ہے۔ 

مل فورڈ مل اکیڈمی۔ 
3800 واشنگٹن ایونیو۔

ونڈسر مل 21244 
)443) 809-0660

کیٹونس ویل، فرینکلن، لینس ڈاون، ملفورڈ مل، نیو 
ٹاؤن، اوونگز ملز، پیکیس ول، رینڈلس ٹاؤن اور 

ووڈالون ہائی سکولوں میں شرکت کے لیے نقل و 
حمل فراہم کی جاتی ہے۔ 

 نیو ٹاؤن ہائی سکول 
4931 New Town Boulevard

اوونگز ملز 21117 
)443) 809-1614

کیٹونس ویل، فرینکلن، لینس ڈاون، ملفورڈ مل، نیو 
ٹاؤن، رینڈلس ٹاؤن یا ووڈالون ہائی سکولوں میں 

شرکت کے لیے نقل و حمل فراہم کی جاتی ہے۔

اوورلیہ ہائی سکول 
5401 کین ووڈ ایونیو۔

Overlea 21206
)443) 809-5241

ٹرانسپورٹیشن ان طلباء کے لیے فراہم کی جاتی ہے 
جن کو چیسپیک، ڈنڈالک، کین ووڈ، اوورلیہ، پارک 
ویل، پاٹاپسکو، پیری ہال، اور اسپروز پوائنٹ ہائی 

اسکولوں میں شرکت کے لیے زون کیا گیا ہے۔ 

https://chesapeakehs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.2922236,-76.4214839,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!2s1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291!3m4!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291
https://www.google.com/maps/place/1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.2922236,-76.4214839,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!2s1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291!3m4!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291
https://www.google.com/maps/place/1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.2922236,-76.4214839,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!2s1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291!3m4!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291
https://www.google.com/maps/place/1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.2922236,-76.4214839,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!2s1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291!3m4!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291
https://easterntechhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/838+York+Rd,+Towson,+MD+21204/@39.4073595,-76.6092633,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!2s838+York+Rd,+Towson,+MD+21204!3b1!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746!3m4!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746
https://www.google.com/maps/place/838+York+Rd,+Towson,+MD+21204/@39.4073595,-76.6092633,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!2s838+York+Rd,+Towson,+MD+21204!3b1!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746!3m4!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746
https://www.google.com/maps/place/838+York+Rd,+Towson,+MD+21204/@39.4073595,-76.6092633,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!2s838+York+Rd,+Towson,+MD+21204!3b1!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746!3m4!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221/@39.3246342,-76.4657149,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!2s501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262!3m4!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262
https://www.google.com/maps/place/501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221/@39.3246342,-76.4657149,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!2s501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262!3m4!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262
https://www.google.com/maps/place/501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221/@39.3246342,-76.4657149,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!2s501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262!3m4!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262
https://www.google.com/maps/place/501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221/@39.3246342,-76.4657149,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!2s501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262!3m4!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262
https://lansdownehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227/@39.2461011,-76.6550507,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!2s3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.246097!4d-76.652862!3m4!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!8m2!3d39.246097!4d-76.652862
https://www.google.com/maps/place/3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227/@39.2461011,-76.6550507,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!2s3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.246097!4d-76.652862!3m4!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!8m2!3d39.246097!4d-76.652862
https://www.google.com/maps/place/3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227/@39.2461011,-76.6550507,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!2s3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.246097!4d-76.652862!3m4!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!8m2!3d39.246097!4d-76.652862
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://www.google.com/maps/place/3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244/@39.3568516,-76.7521707,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!2s3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982!3m4!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982
https://www.google.com/maps/place/3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244/@39.3568516,-76.7521707,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!2s3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982!3m4!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982
https://www.google.com/maps/place/3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244/@39.3568516,-76.7521707,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!2s3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982!3m4!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982
https://www.google.com/maps/place/3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244/@39.3568516,-76.7521707,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!2s3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982!3m4!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982
https://newtownhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117/@39.4027482,-76.8146358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!2s4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117!3b1!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471!3m4!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471
https://www.google.com/maps/place/4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117/@39.4027482,-76.8146358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!2s4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117!3b1!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471!3m4!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471
https://www.google.com/maps/place/4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117/@39.4027482,-76.8146358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!2s4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117!3b1!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471!3m4!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471
https://www.google.com/maps/place/4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117/@39.4027482,-76.8146358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!2s4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117!3b1!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471!3m4!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://www.google.com/maps/place/5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206/@39.3498945,-76.5140682,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!2s5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206!3b1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795!3m4!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795
https://www.google.com/maps/place/5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206/@39.3498945,-76.5140682,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!2s5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206!3b1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795!3m4!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795
https://www.google.com/maps/place/5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206/@39.3498945,-76.5140682,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!2s5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206!3b1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795!3m4!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795


 ٹرانسپورٹیشن ڈس کلیمر
 بالٹیمور کاؤنٹی پبلک سکولز ہائی سکول میگنیٹ پروگراموں کے لیے اور ان طلباء کے لیے نقل و حمل مہیا کرتے ہیں جو مقناطیس پروگرام کے قائم کردہ ٹرانسپورٹ زون کے 
اندر رہتے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن محدود تعداد میں پک اپ پوائنٹس سے فراہم کی جاتی ہے جو سکول کے مخصوص مقامات پر واقع ہیں۔ والدین اپنے طالب علموں کو ان کے نامزد 

پک اپ پوائنٹ تک اور وہاں سے نقل و حمل فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔

نوٹ: پِک اپ پوائنٹس انہی ہدایات کے تحت نہیں آتے جیسا کہ فاصلے اور چلنے کے حاالت کے حوالے سے باقاعدہ بس اسٹاپ۔ اس کے عالوہ، پک اپ پوائنٹس پر سکول سسٹم 
کی طرف سے نگرانی فراہم نہیں کی جاتی۔

بالٹیمور کاؤنٹی پبلک سکولوں کی طرف سے ٹرانسپورٹیشن ایک مقناطیسی پروگرام کے قائم کردہ ٹرانسپورٹ زون سے باہر فراہم نہیں کی جاتی۔
15

پارک ویل ہائی سکول اور مرکز برائے ریاضی، 
سائنس، اور کمپیوٹر سائنس 

2600 پوٹی ہل ایونیو
Parkville 21234

5257-809 (443) ایکسٹینشن 262
ٹرانسپورٹیشن ان طلباء کے لیے فراہم کی جاتی ہے 
جن کو چیسپیک، ڈنڈالک، کین ووڈ، اوورلیہ، پارک 
ویل، پاٹاپسکو، پیری ہال، اور اسپروز پوائنٹ ہائی 

اسکولوں میں شرکت کے لیے زون کیا گیا ہے۔ 

پتاپسکو ہائی سکول اور 
مرکز برائے فنون 

8100 میس ایونیو
ڈنڈلک 21222

(443) 809-7127
ٹرانسپورٹیشن ان طلباء کے لیے فراہم کی جاتی ہے 
جن کو چیسپیک، ڈنڈالک، کین ووڈ، اوورلیہ، پارک 
ویل، پاٹاپسکو، پیری ہال، اور اسپروز پوائنٹ ہائی 

اسکولوں میں شرکت کے لیے زون کیا گیا ہے۔ 

رینڈل ٹاؤن ہائی سکول 
4000 آفٹ روڈ۔

رینڈل ٹاؤن 21133
(443) 809-0748

ٹرانسپورٹیشن ان طالب علموں کے لیے فراہم کی 
جاتی ہے جو فرینکلن، ملفورڈ مل، اوئنگز ملز، نیو 
ٹاؤن، رینڈل سٹاؤن، یا ووڈالون ہائی سکولوں میں 

شرکت کے لیے زون کیے جاتے ہیں۔
 

سولرز پوائنٹ ٹیکنیکل ہائی سکول 
1901 Delvale Avenue

 ڈنڈلک 21222
(443) 809-7075

سولرز پوائنٹ کے طلباء سولرز پوائنٹ آدھے دن 
اور اپنے زون والے اسکول میں آدھے دن حاضر 

ہوتے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن ان طلباء کے لیے مہیا کی 
گئی ہے جو چیسپیک، ڈنڈلک، کین ووڈ، اوورلیہ، 

پٹاپسکو، یا سپیرو پوائنٹ ہائی اسکول میں بھی 
شرکت کریں گے۔ 

سپیرو پوائنٹ ہائی سکول 
7400 North Point Road

چڑیاں پوائنٹ 21219 
(410) 507-0028

ٹرانسپورٹیشن ان طلباء کے لیے فراہم کی جاتی ہے 
جن کو چیسپیک، ڈنڈالک، کین ووڈ، اوورلیہ، پارک 
ویل، پاٹاپسکو، پیری ہال، اور اسپروز پوائنٹ ہائی 

اسکولوں میں شرکت کے لیے زون کیا گیا ہے۔

ٹوسن ہائی اسکول
69 سیڈر ایونیو۔

Towson 21286
(443) 809-3608

بالٹیمور کاؤنٹی پبلک سکولوں کے تمام عالقوں کے 
طلباء کے لیے ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی ہے۔ جارج 
واشنگٹن کارور سینٹر فار آرٹس اینڈ ٹیکنالوجی میں 

طلباء بسیں منتقل کرتے ہیں۔

ویسٹرن سکول آف ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی سائنس
100 کین ووڈ ایونیو۔

 Catonsville 21228
(443) 809-0840

کیٹونس ویل، فرینکلن، لینس ڈاون، ملفورڈ مل، نیو 
ٹاؤن، اوونگز ملز، پیکیس ول، رینڈلس ٹاؤن اور 

ووڈالون ہائی سکولوں میں شرکت کے لیے نقل و 
حمل فراہم کی جاتی ہے۔ 

ووڈالون ہائی سکول 
1801 ووڈالون ڈرائیو۔
Woodlawn 21207

(443) 809-1309
کیٹونس ویل، فرینکلن، لینس ڈاون، ملفورڈ مل، نیو 

ٹاؤن، اوونگز ملز، پیکیس ول، رینڈلس ٹاؤن اور 
ووڈالون ہائی سکولوں میں شرکت کے لیے نقل و 

حمل فراہم کی جاتی ہے۔ 

ہائی سکول ٹرانسپورٹیشن

https://parkvillehs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234/@39.3874774,-76.5404905,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!2s2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985!3m4!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985
https://www.google.com/maps/place/2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234/@39.3874774,-76.5404905,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!2s2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985!3m4!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985
https://www.google.com/maps/place/2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234/@39.3874774,-76.5404905,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!2s2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985!3m4!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://www.google.com/maps/place/8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.2667757,-76.4916564,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!2s8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677!3m4!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677
https://www.google.com/maps/place/8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.2667757,-76.4916564,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!2s8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677!3m4!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677
https://www.google.com/maps/place/8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.2667757,-76.4916564,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!2s8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677!3m4!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677
https://www.google.com/maps/place/8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.2667757,-76.4916564,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!2s8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677!3m4!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677
https://randallstownhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3828809,-76.8007243,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!2s4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356!3m4!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356
https://www.google.com/maps/place/4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3828809,-76.8007243,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!2s4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356!3m4!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356
https://www.google.com/maps/place/4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3828809,-76.8007243,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!2s4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356!3m4!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356
https://www.google.com/maps/place/4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3828809,-76.8007243,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!2s4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356!3m4!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.266731,-76.5186754,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!2s1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867!3m4!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867
https://www.google.com/maps/place/1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.266731,-76.5186754,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!2s1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867!3m4!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867
https://www.google.com/maps/place/1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.266731,-76.5186754,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!2s1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867!3m4!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867
https://www.google.com/maps/place/1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.266731,-76.5186754,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!2s1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867!3m4!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219/@39.2391003,-76.4431835,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!2s7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219!3b1!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242!3m4!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242
https://www.google.com/maps/place/7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219/@39.2391003,-76.4431835,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!2s7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219!3b1!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242!3m4!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242
https://www.google.com/maps/place/7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219/@39.2391003,-76.4431835,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!2s7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219!3b1!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242!3m4!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242
https://www.google.com/maps/place/7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219/@39.2391003,-76.4431835,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!2s7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219!3b1!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242!3m4!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242
https://towsonhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286/@39.3904134,-76.6011687,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!2s69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501!3m4!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501
https://www.google.com/maps/place/69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286/@39.3904134,-76.6011687,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!2s69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501!3m4!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501
https://www.google.com/maps/place/69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286/@39.3904134,-76.6011687,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!2s69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501!3m4!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501
https://westernhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207/@39.3160029,-76.7357339,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!2s1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452!3m4!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452
https://www.google.com/maps/place/1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207/@39.3160029,-76.7357339,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!2s1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452!3m4!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452
https://www.google.com/maps/place/1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207/@39.3160029,-76.7357339,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!2s1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452!3m4!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452


ہائی اسکول پروگرام کے داخلے کی سطح۔
اوورلیہ ہائی سکول اوورلیہ ہائی سکول 
ہیلتھ سائنسز 9 -10 

پارک ویل ہائی سکول پارک ویل ہائی سکول 
ریاضی، سائنس اور کمپیوٹر سائنس (کمپیوٹر سائنس، PLTW انجینئرنگ، 

انٹرایکٹو میڈیا، آئی ٹی نیٹ ورکنگ اور سائبر سیکیورٹی) 9 
میری لینڈ کی ٹیچر اکیڈمی 9

پتاپسکو ہائی سکول اور سینٹر فار دی آرٹس۔پتاپسکو ہائی سکول اور سینٹر فار دی آرٹس۔
اداکاری 9 -11 

رقص 9 -11 
ڈیزائن اور پیداوار 9 -11 

ساز موسیقی (بینڈ، ڈور) 9 -11 
ادبی فنون 9 -11 

بصری فنون 9 -10 
ووکل میوزک 9 -11 

رینڈل ٹاؤن ہائی سکول رینڈل ٹاؤن ہائی سکول 
صحت کے پیشوں کی اکیڈمی 9 

ملٹی میڈیا مواصالت 9 -10 

سولرز پوائنٹ ٹیکنیکل ہائی سکول سولرز پوائنٹ ٹیکنیکل ہائی سکول 
نوٹ: یہ صرف آدھے دن کے پروگرام ہیں۔  سولرز کے طلباء آدھے دن اپنے 

زون والے اسکول میں اور آدھے دن سولرز میں حاضر ہوتے ہیں۔ 
صحت کے پیشوں کی اکیڈمی 9 -10 

آٹوموٹو سروس ٹیکنالوجی 9 -10 
بیکنگ اور پیسٹری 9 -10 

بائیو میڈیکل سائنسز 9 
عمارت اور تعمیراتی ٹیکنالوجی 9-10 

کاسمیٹولوجی 9 -10 
کھانا پکانے کے فنون 9 -10 

ڈیزل ٹرک اور پاور سسٹمز 9 -10 
 9-10  IT-Artificial Intelligence

آئی ٹی نیٹ ورکنگ اور سائبر سیکیورٹی 9 -10 

سپیرو پوائنٹ ہائی سکول سپیرو پوائنٹ ہائی سکول 
ماحولیاتی مطالعہ 9 -10 

ٹاوسن ہائی سکول ٹاوسن ہائی سکول 
قانون اور عوامی پالیسی 9 

ویسٹرن سکول آف ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی سائنس ویسٹرن سکول آف ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی سائنس 
صحت کے پیشوں کی اکیڈمی 9 

آٹوموٹو سروس ٹیکنالوجی 9 
کاسمیٹولوجی 9 

کھانا پکانے کے فنون 9 
ماحولیاتی سائنس 9 

ماحولیاتی ٹیکنالوجی 9 
گرافک/پرنٹ مواصالت 9 
آئی ٹی-مصنوعی ذہانت 9

آئی ٹی نیٹ ورکنگ 9 
مکینیکل کنسٹرکشن/پلمبنگ کیریئر 9 

اسپورٹس سائنس اکیڈمی 9 

ووڈالون ہائی سکول ووڈالون ہائی سکول 
ابتدائی کالج 9 

ریاضی، سائنس اور انجینئرنگ 9 -10 

چیسپیک ہائی سکولچیسپیک ہائی سکول
اکیڈمی آف آرٹس، ملٹی میڈیا اینڈ کمیونیکیشنز 9 

اکیڈمی آف بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی 9
قیادت اور انسانیت کی اکیڈمی 9

اکیڈمی آف سائنس، انجینئرنگ اور ریاضی 9

ایسٹرن ٹیکنیکل ہائی سکول ایسٹرن ٹیکنیکل ہائی سکول 
صحت کے پیشوں کی اکیڈمی 9

عمارت اور تعمیراتی ٹیکنالوجی 9 -10
کھانا پکانے کے فنون 9 -10 

انجینئرنگ کیریئر 9
آئی ٹی نیٹ ورکنگ 9

انٹرایکٹو میڈیا پروڈکشن 9
قانون اور عوامی پالیسی 9 -10 

میری لینڈ کی ٹیچر اکیڈمی 9 

G.WG.W. کارور سینٹر برائے آرٹس اینڈ ٹیکنالوجی . کارور سینٹر برائے آرٹس اینڈ ٹیکنالوجی 
اداکاری 9 -11 

کارپینٹری کیریئر 9 -10 
کاسمیٹولوجی 9 

کھانا پکانے کے فنون 9 
رقص 9 -11 

ڈیزائن اور پیداوار 9 -11 
ڈیجیٹل آالت موسیقی 9 -11 
انٹرایکٹو میڈیا پروڈکشن 9 

ادبی فنون 9 -11 
بصری فنون 9 -11 

ووکل میوزک 9 -11 

کین ووڈ ہائی اسکولکین ووڈ ہائی اسکول
 بین االقوامی بکلوریٹ ڈی پی 9 -10 

اسپورٹس سائنس اکیڈمی 9 -10 

لینس ڈاون ہائی سکول لینس ڈاون ہائی سکول 
اکیڈمی آف آرٹس اینڈ کمیونیکیشن (ڈانس، ساز 

موسیقی، ماس کمیونیکیشن، تھیٹر، ویژول آرٹس، 
ووکل میوزک) 9 -10 

صحت اور انسانی خدمات کی اکیڈمی 9 -10 
اکیڈمی آف سائنس 9 -10 

مل فورڈ مل اکیڈمی۔ مل فورڈ مل اکیڈمی۔ 
اداکاری 9 -10 

آٹوموٹو سروس ٹیکنالوجی 9 -10 
عمارت اور تعمیراتی ٹیکنالوجی 9 -10

کاسمیٹولوجی 9 -10 
رقص 9 -10 

ڈیزائن اور پیداوار 9 -10 
ساز موسیقی (بینڈ، ڈور) 9 -10

ادبی فنون 9 -10 
بصری فنون 9 -10

9-10  Vocal Music

نیو ٹاؤن ہائی سکول نیو ٹاؤن ہائی سکول 
بین االقوامی بکلوریٹ 9 -10
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https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://newtownhs.bcps.org/


کیریئر اور ٹیکنیکل۔ 
تعلیم مکمل کرنے واال۔ 

 )CTE( پروگرام
CTE مکمل کرنے والے پروگرام طلباء 

کو متعلقہ کیریئر کی مہارت کی تیاری 
اور سخت تعلیمی مہارت فراہم کرتے ہیں۔

ایک مکمل پروگرام ایک مخصوص 
کیریئر پاتھ وے میں کورسز کی ترتیب 

ہے جو CTE پروگرام میں کم از کم چار 
کریڈٹ فراہم کرتا ہے (انفرادی انتخابی 
کورس نہیں)۔ تمام مکمل پروگرام میری 

لینڈ اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن 
)MSDE) کے ذریعہ منظور کیے گئے 

ہیں، اور مطلوبہ CTE مکمل کریڈٹس کی 
 MSDE تکمیل ہائی اسکول کی سطح پر
گریجویشن کی ضروریات کو پورا کرتی 

ہے۔

 CTE زیادہ تر کیریئر کے راستوں میں
پروگرام کو کامیابی سے مکمل کرنے 

والے طلباء واضح کمیونٹی کالج کریڈٹ 
کے اہل ہیں۔ (کچھ CTE پروگرام زیادہ 

سے زیادہ 21 واضح ]مفت[ کالج کریڈٹ 
پیش کرتے ہیں!)

وہ طلباء جو CTE کیریئر مکمل کرنے 
والے پروگرام پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ 
اپنے جامع ہائی سکولوں میں کیریئر کے 
راستے اختیار کر سکتے ہیں یا بالٹیمور 

کاؤنٹی پبلک سکولوں کے پیش کردہ 
مقناطیسی کیریئر اور تکنیکی پروگراموں 

میں سے کسی ایک پر درخواست دے 
سکتے ہیں۔ 

جامع سکولوں میں CTE پروگراموں کے 
بارے میں معلومات کے لیے، براہ کرم 
آفس آف کیریئر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن 

8921-809 (443) پر رابطہ کریں یا ان 
 کی  ویب سائٹ مالحظہ کریں۔ 

)tinyurl.com/CTEducation)۔ 

ہائی سکول پروگرامز۔
اکیڈمی آف آرٹس اینڈ کمیونیکیشن 

Lansdowne
- خصوصی راستے پیش کرتا ہے:

بصری آرٹس - طلباء کو سٹوڈیو آرٹ، فوٹو گرافی، 
تھری ڈی ڈیزائن اور ملٹی میڈیا میں مہارت پیدا کرنے 

کی اجازت دیتا ہے۔ طلباء اعلی درجے کے کورسز اور 
آزاد مطالعات کے ذریعے ان میں سے ایک یا زیادہ 

آرٹ فارم پر توجہ مرکوز کرنے کا انتخاب کرسکتے 
ہیں۔ سٹوڈیو آرٹ میں آرٹ کی تاریخ، ڈرائنگ، پینٹنگ 

اور پرنٹ میکنگ کا مطالعہ شامل ہے۔ فوٹو گرافی 
میں ڈارک روم اور ڈیجیٹل اپروچز کے ساتھ ساتھ فوٹو 
گرافی کی تاریخ اور پیشہ ورانہ ایپلی کیشنز بھی شامل 

ہیں۔ تھری ڈی ڈیزائن میں سیرامک   مجسمہ اور آزاد 
مطالعات کے ذریعے متبادل ذرائع کی تالش شامل ہے۔

ماس کمیونیکیشنز - طلباء کو ٹی وی براڈکاسٹنگ، 
ملٹی میڈیا، اور/یا صحافت میں مہارت حاصل کرنے 

اور ترقی دینے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ طلباء گرافک 
ڈیزائن، ڈیجیٹل رینڈرنگ، اینیمیشن، ویب ڈیزائن اور 

ڈیسک ٹاپ پبلشنگ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے 
کورس لینے کا انتخاب کرسکتے ہیں۔ سائٹ پر موجود 
ٹی وی اسٹوڈیو سیٹ میں کام کریں اور صحافت اور 

فوٹو جرنلزم میں عملی ایپلی کیشنز میں کالس روم کے 
تجربے کو الگو کریں۔

تھیٹر آرٹس - طلباء کو پرفارمنس کی مختلف ترتیبات 
میں کام کرنے، اپنی صالحیتوں کو ظاہر کرنے اور 

پردے کے پیچھے آواز، الئٹنگ، تعمیر، سیٹ اور 
کاسٹیوم ڈیزائن اور تعمیر، اور تھیٹر مینجمنٹ کے ساتھ 

کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ 
ووکل میوزک - طلباء کو ایک مضبوط کورل اور 

انیسیمبل فوکس کے ساتھ ساتھ اوپیرا اور میوزیکل تھیٹر 
میں سولو پرفارمنس فراہم کرتا ہے۔ طلباء آواز کے 

بنیادی اصول اور تکنیک، بینائی پڑھنا، اوپیرا/میوزیکل 
تھیٹر، اداکاری، تحریک، تاریخ اور تنقید کا مطالعہ 

کرتے ہیں اور موسیقی کی ٹیکنالوجی، ریکارڈنگ اور 
انجینئرنگ کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں۔

انسٹرومینٹل میوزک - طلباء کو انفرادی صالحیتوں 
اور مہارت کو جوڑنے والی کارکردگی، بینائی پڑھنے 

اور موسیقی کے نظریہ میں ترقی دینے کی اجازت 
دیتا ہے۔ طلباء اعلی درجے کی ترتیبات میں انعقاد اور 
سولو پرفارمنس کے لیے تیار ہیں اور کمپوزنگ اور 

ریکارڈنگ ٹیکنالوجی کے سامنے ہیں۔
رقص - جمالیاتی تعلیم، رقص کی ساخت، رقص کی 

تاریخ، ریپرٹری، کوریوگرافی، تخلیقی اظہار، پیداوار، 
کارکردگی، تنقید، اور رقص اور صحت مند زندگی کے 

مابین روابط سے خطاب کرتا ہے۔ بیلے، جاز، جدید، 
اور طلباء کی کوریوگرافی پر زور دیا جاتا ہے۔

 

اکیڈمی آف آرٹس، ملٹی میڈیا اینڈ کمیونیکیشنز 
چیسپیک 

- خصوصی راستے پیش کرتا ہے:

فائن آرٹس -طلباء کو مختلف قسم کے روایتی، غیر 
روایتی اور ڈیجیٹل ذرائع کے ذریعے 2 جہتی اور 3 
جہتی کاموں کو تیار کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ 

کورسز، جیسے فوٹو گرافی، مٹی، اور اے پی اسٹوڈیو 
ڈیزائن سوچ، ذاتی آواز اور میڈیا کی تکنیک تیار کرنے 

کے لیے بنائے گئے ہیں۔

انٹرایکٹو میڈیا پروڈکشن *‡ - طلباء کو ویب سائٹ 
ڈویلپمنٹ، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی، کمپیوٹر گرافکس، ڈیجیٹل 
میڈیا اور انٹرٹینمنٹ پروڈکشن، اور پراجیکٹ مینجمنٹ 
کے تجربات فراہم کرتا ہے۔ طلباء فوٹو/ویڈیو امیجری، 
اینیمیشن، غیر لکیری ویڈیو ایڈیٹنگ، ویب پیج ڈیزائن، 
گیم کی بنیادی ڈویلپمنٹ، اور موبائل/ہینڈ ہیلڈ ایپلیکیشن 
ڈویلپمنٹ میں مہارت پیدا کرتے ہیں۔ طلباء ایک پیشہ 
ور پورٹ فولیو مکمل کرتے ہیں جسے جدید/جاری 
تعلیمی پروگراموں اور روزگار کے لیے درخواست 

دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ طلباء 
ایڈوب® تخلیقی سویٹ® اور ویب ڈیزائن میں انڈسٹری 

سرٹیفیکیشن بھی حاصل کرسکتے ہیں۔

صحافت/مواصالت -طلباء کو صحافت اور عوامی 
تقریر میں ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے، جس میں 
براڈکاسٹ صحافت، تکنیکی تحریر، میڈیا براڈکاسٹنگ 
اور ایڈیٹنگ، اشتہارات، فلمی تجزیہ، عوامی تعلقات، 

اور ڈیسک ٹاپ پبلشنگ۔
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ہائی سکول پروگرامز۔

https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Arts_Communication.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Arts_Multimedia_Communications.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/


صحت کے پیشوں کی اکیڈمی *‡
مشرقی, اوورلیا۔, رینڈالسٹاؤن, سولرزپوائنٹ, اور 

مغربی
- طلباء کو پروجیکٹ اور مسئلہ پر مبنی سیکھنے، 

کلینیکل اور انٹرن شپ کے تجربات، اور صحت کی 
دیکھ بھال کے شعبے سے متعلق کالس روم اور لیب 

ہدایات فراہم کرتا ہے۔ طلبہ کو دو فاؤنڈیشن کورسز 
کے ذریعے صحت کی دیکھ بھال کے علم اور مہارت 

سے متعارف کرایا جاتا ہے۔ طب اور صحت سائنس 
کی بنیادیں اور انسانی جسم کی ساخت اور افعال۔ اس 
کے بعد طلباء چار کورس کی ترتیب کو مکمل کرنے 
کے لیے کئی کورس کے مجموعے میں سے انتخاب 

کر سکتے ہیں۔ طلباء ایک زیر نگرانی کلینیکل تجربے 
کے کورس میں حصہ لے سکتے ہیں، انہیں انٹرنشپ 

میں ڈیزائن اور حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے، اور/
یا مقامی کمیونٹی کالج میں پہلے سے مطلوبہ کورس 
میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ مقام کے لحاظ سے، طلباء 

کو طبی خصوصی کورس میں جو کچھ وہ سیکھ رہے 
ہیں اسے حقیقی زندگی کی صحت کی دیکھ بھال کے 
حاالت میں الگو کرنے کا موقع مل سکتا ہے، جیسے 

کہ تصدیق شدہ کلینیکل میڈیکل اسسٹنٹ، سرٹیفائیڈ 
نرسنگ اسسٹنٹ، فارمیسی ٹیکنیشن، ڈینٹل اسسٹنٹ، یا 

جسمانی بحالی، اور ہو سکتا ہے۔ الئسنس کے امتحانات 
پاس کرنے کے بعد ریاستی اور/یا قومی سطح پر 

تسلیم شدہ اسناد حاصل کریں۔ کورس کی پیشکشیں، 
انٹرنشپ کے مواقع اور واضح کالج کریڈٹ پروگرام 

کے مقامات پر مختلف ہو سکتے ہیں۔ Overlea میں 
AHP پروگراموں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، 

طلباء کو Overlea کےصحت سائنسز پروگرام کے 
لیے درخواست دینی چاہیے۔
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اکیڈمی آف بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی 
چیسپیک

- خصوصی راستے پیش کرتا ہے:

بزنس مینجمنٹ‡ - طلباء کو کاروبار کی تنظیم سے 
متعلقہ سرگرمیوں کے انتظام اور نگرانی کے مواقع 

فراہم کرتا ہے۔ طلباء کاروباری منصوبہ تیار کرتے ہیں 
اور ان پر عمل درآمد کرتے ہیں اور کاروباری کاموں 

کا موثر اور موثر انتظام فراہم کرنا سیکھتے ہیں۔ 

 مارکیٹنگ ‡ - طلباء کو فروخت، کسٹمر سپورٹ 
سروسز اور عوامی تعلقات سے متعلق کاروباری 

سرگرمیوں کو حکمت عملی بنانے کے مواقع فراہم 
کرتا ہے۔ طلباء کسٹمر مارکیٹوں کا تجزیہ کرتے ہیں، 
پروڈکٹ مکس، قیمتوں کا تعین، پروموشن، تقسیم اور 

عوامی تعلقات کی حکمت عملی سیکھتے ہیں۔ 

انفارمیشن ٹیکنالوجی – کمپیوٹر سائنس ‡ 
- طلباء کو سافٹ ویئر کے حل کو ڈیزائن کرنے، تیار 
کرنے اور جانچنے کی اجازت دیتا ہے اور پراجیکٹ 

مینجمنٹ اور پروگرامنگ زبانوں کے ساتھ ساتھ 
تعارفی کمپیوٹر سائنس میں بھی مہارت پیدا کرتا ہے۔ 

صحت اور انسانی خدمات کی اکیڈمی
 Lansdowne

- خصوصی راستے پیش کرتا ہے:

آرمی JROTC - نوجوانوں کو بہتر شہری بننے کی 
ترغیب دیتی ہے۔ یہ پروگرام فوج کی بھرتی کا پروگرام 

نہیں ہے۔ طلباء نصاب کے ذریعے ترقی کرتے ہوئے 
اور معیاری شہریت، کردار اور قیادت کے وژن میں 

شریک ہوتے ہیں اور کمیونٹی اور تعلیمی اداروں کے 
ساتھ شراکت داری کو فروغ دیتے ہیں۔

کارپینٹری کیریئر یا برقی کیریئر *‡
 - رہائشی اور تجارتی ایپلی کیشنز سے متعلق ہدایات 

اور تجربات فراہم کرتا ہے۔ طلباء جاب شیڈنگ، 
انٹرنشپس اور اسکول سے کام کے پروگراموں میں 

حصہ لے سکتے ہیں۔ پروگرام کو کامیابی سے مکمل 
کرنے والے طلباء ایسوسی ایٹڈ بلڈرز اینڈ کنٹریکٹرز 

(اے بی سی) اپرنٹس پروگرام میں تعیناتی کے اہل ہیں۔ 

غذائیت اور فوڈ سائنس ‡ 
-تجارتی اور/یا ادارہ جاتی سیٹنگز میں ڈائیٹکس، فوڈ 

سائنس اور نیوٹریشن، اور فوڈ سروس کے شعبوں میں 
طلباء کو کیریئر اور پوسٹ سیکنڈری مطالعہ کے لیے 
تیار کرتا ہے۔ طلباء کھانے کی تیاری اور خدمت اور 
صحت مند غذا کی منصوبہ بندی سے متعلقہ کیریئرز 
دریافت کرتے ہیں۔ سائنسی اصولوں کا اطالق کھانے 

کے انتخاب، پیداوار، تیاری اور پروسیسنگ کے 
مطالعہ پر ہوتا ہے۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور ایپلی کیشنز 

اس پروگرام کا ایک اہم جزو ہیں۔
* یہ پروگرام نیو ٹاؤن ہائی میں آئی بی کیریئر سے 

متعلقہ پروگرام کے طور پر بھی دستیاب ہے۔

میری لینڈ کی ٹیچر اکیڈمی*‡ –- طلباء کو تعلیمی 
پیشے میں مختلف قسم کے کیریئر کے لیے تیار کرتا 
ہے۔ پروگرام چار ہائی اسکول کریڈٹس پر مشتمل ہے 

جو کہ ایک پیشے کے طور پر تدریس، انسانی نشوونما 
اور ترقی، سیکھنے کا نظریہ، اور نصاب اور ہدایات 

پر مرکوز ہے۔ اپنے سینئر سال میں، مہارت کا مظاہرہ 
کرنے والے طلباء کو ابتدائی، مڈل یا ہائی اسکول کی 

ترتیبات میں انٹرنشپس میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ 
وہ طلباء جو ریاست میری لینڈ میں پڑھانے پر رضامند 

ہوتے ہیں وہ ہوپ اسکالرشپ کے لیے اہل ہو سکتے 
* آرٹیکولیٹڈ کالج کریڈٹ بالٹیمور کاؤنٹی کے کمیونٹی ہیں، جو کالج کے طلباء کو پیش کی جاتی ہے۔ 

کالج سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔
 MSDE طلباء گریجویشن کے لیے کم از کم چار ‡

کیریئر اور ٹیکنیکل ایجوکیشن (CTE) کریڈٹ حاصل 
کر سکتے ہیں۔

□ نقل شدہ کریڈٹ سٹیونسن یونیورسٹی، کمیونٹی 
کالج آف بالٹیمور کاؤنٹی، اور مختلف غیر ریاستی 

یونیورسٹیوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

ہائی سکول پروگرامز۔

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Professions.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Professions.pdf
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://randallstownhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Business_Information_Technology.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Human_Services.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/
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قیادت اور انسانیت کی اکیڈمی 
چیسپیک 

- خصوصی راستے پیش کرتا ہے:

ہوم لینڈ سیکورٹی-فوجداری انصاف*‡-طلباء کو داخلی 
سطح کی پوزیشنوں اور مسلسل تعلیم کے لیے فوجداری 

انصاف کے بڑھتے ہوئے میدان میں تکنیکی معلومات 
اور وسیع علم کو الگو کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ 
طلباء مواصالت، انسانی تعلقات، فوجداری قانون اور 

مجرمانہ میں مخصوص مہارتیں تیار کرتے ہیں۔ 

اکیڈمی آف سائنس 
 Lansdowne

- خصوصی راستے پیش کرتا ہے:

 )PLTW( پروجیکٹ لیڈ دی وے
بائیو میڈیکل سائنسز ‡ □ 

- فزیالوجی، جینیات، مائکرو بایولوجی، اور صحت 
عامہ کے تعارف کے ذریعے انسانی ادویات اور بائیو 

میڈیکل ایجادات کے تصورات پر گہری توجہ پیش 
کرتا ہے۔ PLTW کورسز اسٹرکچرڈ ہوتے ہیں تاکہ 

طلباء مضبوط ٹیم ورک اور مواصالتی مہارت حاصل 
کریں۔ طلباء تنظیمی، تنقیدی سوچ، اور مسئلہ حل 

کرنے کی مہارتیں تیار کرتے ہیں کیونکہ وہ صحت 
کی مختلف حالتوں اور متعدی بیماریوں کی تفتیش 

کرتے ہیں، انسانی جسم کے نظام کے تعامالت کا جائزہ 
لیتے ہیں اور انفیکشن کو روکنے اور اس سے لڑنے 

کے طریقے دریافت کرتے ہیں۔ پروگرام کے طلباء 
انٹرنشپ، کلینیکل تجربے میں حصہ لے سکتے ہیں، 
یا بایومیڈیکل سائنس کے میدان میں آزادانہ تحقیق کر 

سکتے ہیں۔
* یہ پروگرام نیو ٹاؤن ہائی میں آئی بی کیریئر سے 

متعلقہ پروگرام کے طور پر بھی دستیاب ہے۔

اکیڈمی آف سائنس، انجینئرنگ 
اور ریاضی
چیسپیک 

- خصوصی راستے پیش کرتا ہے:

 پروجیکٹ لیڈ دی وے انجینئرنگ/ ایرو اسپیس سائنس 
*‡ - طلباء کو سوچنے کی مہارت پیدا کرنے کا موقع 
فراہم کرتا ہے کیونکہ وہ انجینئرنگ کے مستند مسائل 
کے ڈیزائن اور تعمیر کرتے ہیں۔ طلباء انڈسٹری کے 
معیاری کمپیوٹر سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے 

پروجیکٹ سلوشنز اور ڈیجیٹل سرکٹری کے ماڈلز کا 
تجزیہ، جائزہ اور پروڈکشن کرتے ہیں۔ طلباء سائنسی 
اور انجینئرنگ تصورات کو ایسے مواد اور پروسیس 
کے ڈیزائن پر الگو کرتے ہیں جو مختلف ماحول میں 
نظام کو براہ راست ناپتے، مرمت کرتے، بہتر کرتے 

اور بڑھاتے ہیں۔ (انجینئرنگ پاتھ وے کے لیے گریڈ 8 
الجبرا I کی کامیابی سے تکمیل کی سفارش کی جاتی 

ہے۔) 

ماحولیاتی سائنس -طلباء کو قدرتی دنیا کے باہمی 
تعلقات کو سمجھنے، قدرتی اور انسانی ساختہ دونوں 

ماحولیاتی مسائل کی شناخت، رشتہ دار کا تجزیہ 
کرنے کے لیے درکار سائنسی اصولوں، تصورات 

اور طریقوں کی تحقیقات کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ ان 
مسائل سے وابستہ خطرات، اور ان کے حل اور/یا ان 

کو روکنے کے متبادل حل کی جانچ کریں۔

ریاضی - طلباء کو الجبرا اور کیلکولس کے مابین 
روابط کی خالص تفہیم پیدا کرنے کے مواقع فراہم کرتا 

ہے کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ریاضی 
سیکھتے ہیں اور میدان میں کیریئر تالش کرتے ہیں۔

ہائی سکول پروگرامز۔

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Leadership_Humanities.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Information_Technology.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/


* آرٹیکولیٹڈ کالج کریڈٹ بالٹیمور کاؤنٹی 
کے کمیونٹی کالج سے حاصل کیا جاسکتا 

ہے۔

‡ طلباء گریجویشن کے لیے کم از کم چار 
MSDE کیریئر اور ٹیکنیکل ایجوکیشن 

)CTE) کریڈٹ حاصل کر سکتے ہیں۔

□ نقل شدہ کریڈٹ سٹیونسن یونیورسٹی، 
کمیونٹی کالج آف بالٹیمور کاؤنٹی، اور 
مختلف غیر ریاستی یونیورسٹیوں سے 

حاصل کیا جا سکتا ہے۔

اداکاری۔
کارور سینٹر, ملفورڈ مل اورپٹاپسکو 

- طلباء کو پرفارمنس کی مختلف اقسام میں کام کرنے 
کی اجازت دیتا ہے، بشمول روایتی اور بلیک باکس 

تھیٹر۔ مہمان فنکار طلباء کے تجربات کو بڑھاتے ہیں 
اور ڈرامہ، کامیڈی اور میوزیکل تھیٹر میں انفرادی 

صالحیتوں کی نشوونما کی اجازت دیتے ہیں۔ سال بھر 
میں کئی پرفارمنس طلباء کو اپنی صالحیتوں کو وسیع 
سامعین کے سامنے پیش کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ 

سابقہ   تجربہ، اگرچہ ماہر کی سطح کا نہیں، درخواست 
دہندگان کے لیے متوقع ہے۔ پروگرام کا مواد اور 

دستیاب وسائل ہر مقام پر مختلف ہو سکتے ہیں۔
 

آٹوموٹو سروس ٹیکنالوجی*‡
ملفورڈ مل, سولرز پوائنٹ, اورمغربی

- طلباء کو آٹوموٹو سروس اور مرمت سے متعارف 
کرواتا ہے۔ طلباء دیر سے ماڈل گاڑیوں پر مخصوص 

آالت اور آالت کا استعمال کرتے ہوئے نیشنل 
آٹوموٹو ٹیکنیشن ایجوکیشن فاؤنڈیشن (NATEF) کی 

ضروریات کے مطابق منتخب ہنر مند خدمات انجام 
دیتے ہیں۔ طلباء کمپیوٹرائزڈ مواد کی ہدایات، دکان کے 

مظاہرے، تشخیصی جانچ اور دکانوں کی گاڑیوں پر 
کی جانے والی سرگرمیوں کے ذریعے آٹوموٹو سروس 

ایکسی لینس (ASE) مصدقہ مہارتیں سیکھتے ہیں۔

پروجیکٹ لیڈ دی وے )PLTW( بائیو میڈیکل 
سائنسز ‡ 

سولرز پوائنٹ
- فزیالوجی، جینیات، مائکرو بائیولوجی اور پبلک 

ہیلتھ کے تعارف کے ذریعے انسانی ادویات اور بائیو 
میڈیکل ایجادات کے تصورات پر گہری توجہ مرکوز 
کرتا ہے۔ PLTW کورسز اسٹرکچرڈ ہوتے ہیں تاکہ 

طلباء مضبوط ٹیم ورک اور مواصالتی مہارت حاصل 
کریں۔ طلباء تنظیمی، تنقیدی سوچ، اور مسئلہ حل 

کرنے کی مہارتیں تیار کرتے ہیں کیونکہ وہ صحت 
کی مختلف حالتوں اور متعدی بیماریوں کی تفتیش 
کرتے ہیں، انسانی جسم کے نظام کے تعامالت کا 

جائزہ لیتے ہیں اور انفیکشن کو روکنے اور اس سے 
لڑنے کے طریقے دریافت کرتے ہیں۔ پروگرام کے 

طلباء انٹرنشپ، کلینیکل تجربے میں حصہ لے سکتے 
ہیں، یا بایومیڈیکل سائنس کے میدان میں آزادانہ تحقیق 

کر سکتے ہیں۔
* یہ پروگرام نیو ٹاؤن ہائی میں آئی بی کیریئر سے 

متعلقہ پروگرام کے طور پر بھی دستیاب ہے۔

عمارت اور تعمیراتی ٹیکنالوجی *‡
مشرقی, میلفورڈ مل, & سولرز پوائنٹ

- طلباء کو کارپینٹری، پلمبنگ، الیکٹریکل اور ایچ 
وی اے سی سسٹم کے علم اور اصول فراہم کرتا ہے۔ 
اس ہائبرڈ کنسٹرکشن پروگرام میں ماڈیولر یونٹس کی 
تعمیر شامل ہے، جس میں اندرونی عناصر کی اعلی 

درجے کی تکمیل ہے، اور تیار کردہ تعمیراتی صنعت 
کا تعمیراتی پہلو پیش کرتا ہے۔ اضافی نصاب ماڈیولز، 

جو پراجیکٹ مینجمنٹ اور پروجیکٹ کی نگرانی کا 
احاطہ کرتے ہیں جیسا کہ اس کا تعلق تعمیراتی تجارت 
کے تمام شعبوں سے ہے، اضافی وسائل کے طور پر 
پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ طلباء جو پروگرام کو کامیابی 

سے مکمل کرتے ہیں وہ نیشنل کرافٹ اسسمنٹ اینڈ 
سرٹیفیکیشن (این سی سی ای آر) اور پیشہ ورانہ سیفٹی 

اینڈ ہیلتھ ایڈمنسٹریشن (او ایس ایچ اے) کے ذریعے 
سرٹیفیکیشن کے اہل ہیں۔

کارپینٹری کیریئر *‡
کارور سینٹر 

- طلباء کو رہائشی اور تجارتی تعمیر سے متعلق 
معلومات اور تجربہ فراہم کرتا ہے۔ طلباء کو سیٹ 
کنسٹرکشن، تھیٹر سیٹ اپ، اور پرفارمنگ آرٹس 

پروجیکٹ کی تعمیر سے متعلق منفرد مہارتیں بھی 
سکھائی جاتی ہیں۔ جو طالب علم پروگرام کو کامیابی 

سے مکمل کرتے ہیں وہ ایسوسی ایٹڈ بلڈرز اینڈ 
کنٹریکٹرز (اے بی سی) اپرنٹس پروگرام میں ایڈوانس 

پلیسمنٹ کے اہل ہیں۔ وہ دیگر یونین یا نان یونین 
اپرنٹس شپ پروگراموں اور نیشنل کرافٹ اسسمنٹ اینڈ 

سرٹیفیکیشن (این سی سی ای آر) کے ذریعے اعلی 
درجے کی تقرری اور/یا جانچ کے مواقع کے اہل بھی 

ہو سکتے ہیں۔ 
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https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Acting.pdf
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://carverhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Automotive_Service_Technology.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Biomedical_Sciences.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Biomedical_Sciences.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Biomedical_Sciences.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Building_Construction_Technology.pdf
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://easterntechhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Carpentry_Careers.pdf
https://carverhs.bcps.org/
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کاسمیٹولوجی‡
کارور سینٹر, ملفورڈ مل, سولرز پوائنٹ اورمغربی

- طلباء کو بالوں، جلد اور ناخن پر خدمات انجام دینے 
کے لیے معلومات اور مہارت کے ساتھ ساتھ پیشہ 
ورانہ ترقی، مواصالت اور مارکیٹنگ میں مہارت 

فراہم کرتا ہے۔ ضرورت کے مطابق 1500 گھنٹے 
کورس کی ہدایات طالب علم کو سٹیٹ آف میری لینڈ 

کاسمیٹولوجی الئسنس کے امتحانات دینے کا اہل بناتی 
ہیں۔ کاسمیٹولوجی پروگرام مکمل کرنے کے لیے 

ریاستی امتحان لینا گریجویشن کی شرط ہے۔

کھانا پکانے کے فنون *‡ 
کھانا پکانے کے فنون

کارور سینٹر, مشرقی, سولرز پوائنٹ, اورمغربی 
- نیشنل ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن ایجوکیشن فاؤنڈیشن 

کے تیار کردہ پرو اسٹارٹ پروگرام کو استعمال کرتے 
ہوئے، طلباء کو بنیادی خوراک اور بیک شاپ کی 

پیداوار، غذائیت، انتظامی تربیت، خدمت کی مہارت، 
انسانی تعلقات اور مینو ڈویلپمنٹ کی ہدایات فراہم کرتا 
ہے۔ صفائی کا کورس کامیابی سے مکمل کرنے والے 

طلباء قومی سرٹیفیکیشن کے لیے سرو سیف امتحان 
دینے کے اہل ہوں گے۔

بیکنگ اور پیسٹری۔ 
سولرز پوائنٹ

- امریکن ُکلینری فیڈریشن (اے سی ایف) کے رہنما 
خطوط کا استعمال کرتے ہوئے طلباء کو روٹیوں اور 

میٹھیوں کی اعلی درجے کی بیکری کی پیداوار، بنیادی 
خوراک اور بیک شاپ کی پیداوار، خدمات کی مہارت 

اور انسانی تعلقات کی ہدایات فراہم کرتا ہے۔ صفائی 
کا کورس کامیابی سے مکمل کرنے والے طلباء قومی 
سرٹیفیکیشن کے لیے سرو سیف امتحان دینے کے اہل 

ہوں گے۔

رقص
کارور سینٹر, ملفورڈ مل اورپٹاپسکو

- بیلے اور جدید تکنیک کے ساتھ ساتھ جاز، ٹیپ اور 
میوزیکل تھیٹر کی سخت تربیت پر زور دیتا ہے۔ طلباء 
جمالیاتی تعلیم، رقص کی ساخت، لیبانوٹیشن، ریپرٹری، 
کوریوگرافی، تخلیقی اظہار، پیداوار، کارکردگی، تنقید، 

اور رقص اور صحت مند زندگی کے درمیان روابط 
کے تجربات کے ذریعے مہارتیں تیار کرتے ہیں۔ 

سابقہ   تجربہ، اگرچہ ماہر کی سطح کا نہیں، درخواست 
دہندگان کے لیے متوقع ہے۔ پروگرام کا مواد اور 

دستیاب وسائل ہر مقام پر مختلف ہو سکتے ہیں۔

ڈیزائن اور پروڈکشن 
کارور سینٹر, ملفورڈ مل اورپٹاپسکو 

- طلباء کو آواز، الئٹنگ، سیٹ ڈیزائن اور تعمیر، 
کاسٹیوم ڈیزائن، اور تھیٹر/اسٹیج مینجمنٹ کے ساتھ 

الئیو اسٹیج پروڈکشن کے کام میں فعال طور پر مشغول 
ہونے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ سابقہ   تجربہ، اگرچہ 
ماہر کی سطح کا نہیں، درخواست دہندگان کے لیے 

متوقع ہے۔ (پروگرام کا مواد اور دستیاب وسائل ہر مقام 
پر مختلف ہو سکتے ہیں۔)

ڈیزل ٹرک اور پاور سسٹم *‡
سولرز پوائنٹ

-طلباء کو ڈیزل سے چلنے والے ہیوی ڈیوٹی کا سامان، 
آٹوموبائل، ہلکے ٹرک اور کشتیوں کی مرمت کے لیے 

تیار کرتا ہے۔ طلباء خرابیوں اور مرمت کے انجنوں 
اور بریکوں کے ساتھ ساتھ ہائیڈرولک، الیکٹریکل، 

الیکٹرانک، سٹیئرنگ اور پاور ٹرانسمیشن سسٹم 
کی تشخیص کرنا سیکھیں گے۔ طلباء سے توقع کی 
 ASE جائے گی کہ وہ پروگرام کے ہر سطح پر ہر

سرٹیفیکیشن امتحان میں بیٹھیں گے۔ طلباء ڈیزل انجن، 
معطلی اور اسٹیئرنگ، بریک، الیکٹریکل/الیکٹرانک 

سسٹم، اور روک تھام کی بحالی ڈیزل انجن میں 
سرٹیفکیٹ حاصل کرسکتے ہیں۔

ڈیجیٹل آالت موسیقی
کارور سینٹر

- طلباء کو موسیقی کی دنیا میں پیشہ ورانہ سرگرمیوں 
کی وسیع رینج کے لیے تیار کرتا ہے۔ طلباء اپنی 

موسیقی اور دوسروں کی موسیقی کو کمپوز، پرفارم 
اور تیار کرنے کے لیے میوزک تھیوری، میوزک 
لٹریچر اور میوزک پروڈکشن کے بارے میں اپنی 

تفہیم کو بڑھانے اور تکمیل کے لیے استعمال کرتے 
ہیں۔ طلباء ان ٹیکنالوجیز کو ریکارڈنگ، کمپوزیشن، 
اور پرفارمنس کو انفرادی موسیقار کے طور پر اور 
جوڑوں میں الگو کرنے کے لیے ایناالگ اور ڈیجیٹل 

ٹیکنالوجیز دریافت کرتے ہیں۔
 

نیشنل میگنیٹ سکولز ماہ - فروری 2022
 میگنیٹ سکولز آف امریکہ نیشنل 

اسٹوڈنٹ پوسٹر ڈیزائن مقابلہ۔
مارلن پی، گریڈ 9

مل فورڈ مل اکیڈمی۔
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https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Cosmetology.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://carverhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Culinary_Arts_Baking_Pastry.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Dance.pdf
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
http://Carver Center
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Design_Production.pdf
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
http://Carver Center
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Diesel_Truck_Power_Systems.pdf
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Digital_Instrumental_Music.pdf
https://carverhs.bcps.org/


ماحولیاتی سائنس / مطالعہ 
اسپروز پوائنٹ اورمغربی 

- سائنس پر مبنی اور ماحولیاتی حوصلہ افزائی کرنے 
والے طلباء کو حقیقی ماحولیاتی سائنسدانوں کی 

حیثیت سے مستند حاالت میں حصہ لینے کے مواقع 
فراہم کرتا ہے۔ طلباء فیلڈ سٹڈی کا تجربہ کرتے ہیں، 
ماحولیاتی مسائل پر بحث کرتے ہیں اور ان پر عمل 

کرتے ہیں، ماحولیات کے بارے میں تاریخ، قانون اور 
عوامی پالیسی کے نقطہ نظر سے سیکھتے ہیں، اور 
ماحولیات، سیاست، معاشیات اور ثقافت کے درمیان 

توازن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طلباء گفٹڈ 
اور ٹیلنٹڈ، ایڈوانسڈ پلیسمنٹ، اور کالج آرٹیکولیٹڈ 

کورس ورک کی پیروی کر سکتے ہیں۔ تحقیق اور 
انٹرن شپ کے مواقع بھی دستیاب ہو سکتے ہیں۔

ماحولیاتی ٹیکنالوجی *‡
مغربی

- تجربات اور فیلڈ ورک پر زور دیتا ہے جہاں طلباء 
ماحولیاتی پیشہ ور کے طور پر کام کرتے ہیں، 

منصوبے مکمل کرتے ہیں اور ماحولیاتی ڈیزائن، 
منصوبہ بندی، نگرانی اور تحفظ میں مسائل کو حل 

کرتے ہیں۔ ماحولیاتی ٹیکنالوجی ایک کیریئر فیلڈ ہے 
جو پائیداری کے ساتھ ساتھ انسانی صحت اور حفاظت 
کو یقینی بنانے کے لیے ریاضی، سائنس، ٹیکنالوجی، 

انجینئرنگ، مواصالت، معاشیات اور قانون کے 
اصولوں کو الگو کرتی ہے۔ طلباء اساتذہ کے ساتھ کام 
کرتے ہیں اور مختلف منصوبوں میں حصہ لیتے ہیں 
جیسے آبی زراعت کے نظام کی تعمیر اور نگرانی، 

گیلی زمین کی بحالی اور زمین کی تزئین۔ طلباء 
ماحولیاتی انجینئرز، منصوبہ سازوں، اور ریسورس 
مینیجرز بشمول جیوگرافک انفارمیشن سسٹمز (جی 

آئی ایس) کے ذریعہ استعمال ہونے والی مختلف قسم 
کی کمپیوٹر مہارتیں حاصل کرتے ہیں۔ ماحولیاتی 

ٹیکنالوجی ماحولیاتی علوم اور ٹیکنالوجی میں دو اور 
چار سالہ کالجوں کے لیے کیریئر پر مبنی اور واضح 

کورس ورک دونوں پیش کرتی ہے۔
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ابتدائی کالج *
Woodlawn

- طلباء کو ایک ایسا پروگرام مہیا کرتا ہے جو ہائی 
سکول اور کالج کو ایک معاون، پھر بھی سخت تعلیمی 

ماحول میں جوڑتا ہے۔ بالٹیمور کاؤنٹی کے کمیونٹی 
کالج کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے، طلباء کو 
بیک وقت ہائی اسکول ڈپلومہ اور ایسوسی ایٹ آف 

آرٹس کی ڈگری یا بیچلر ڈگری کی طرف 60 کریڈٹ 
حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ طلباء ہائی اسکول 

کیمپس اور/یا کمیونٹی کالج کیمپس دونوں میں مکمل 
ہونے والے کورس ورک کے ذریعے کریڈٹ حاصل 

کریں گے۔ کالج کریڈٹ ٹیوشن فری ہیں۔

انجینئرنگ کیریئر *‡
مشرقی

- طلباء کو فراہم کرتا ہے جو تحقیق کے مختلف شعبوں 
میں دلچسپی رکھتے ہیں یا ریاضی، سائنس، کمپیوٹر 

ایڈڈ ڈیزائن، کمپیوٹر پروگرامنگ، اور انجینئرنگ میں 
چار سال کے چیلنجنگ پروگرام کے ساتھ مطلوبہ 

اور اختیاری مضامین کے ساتھ اپنی دلچسپیوں سے 
ملنے کے لیے تیار ہیں۔ کالج یا یونیورسٹی انجینئرنگ 

پروگرام۔ یہ پروگرام انتہائی حوصلہ افزائی کرنے والے 
طلباء کے لیے بنائے گئے ہیں اور ان میں افزودہ اور 

تیز رفتار کورس کے کام کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ کے 
متعدد شعبوں میں پیشہ ور افراد کے ساتھ کام کرنے 

کے امکانات پیش کیے گئے ہیں۔ 

گرافک/پرنٹ مواصالت *‡
مغربی 

-طلباء کو بنیادی کام کی جگہ، تکنیکی، اور باہمی 
مہارت مہیا کرتا ہے جو گرافک/پرنٹ کمیونیکیشن 
انڈسٹری سے وابستہ متنوع کیریئر میں داخل ہونے 

اور کامیاب ہونے کے لیے مختلف قسم کے آالت اور 
جدید ترین سافٹ وئیر استعمال کرتے ہیں۔ پرنٹنگ اینڈ 
گرافکس ایسوسی ایشن مڈ اٹالنٹک اور کمیونٹی کالج 

آف بالٹیمور کاؤنٹی کے ساتھ شراکت طلباء کو روزگار 
کی تربیت حاصل کرنے اور قومی پرنٹڈ سرٹیفیکیشن 

حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ 

ہیلتھ سائنسز*‡
 Overlea

- اوورلیہ ہائی کے تمام طلباء کو صحت اور فالح و 
بہبود سے متعلق اسباق اور سرگرمیوں میں حصہ لینے 

کا موقع فراہم کرتا ہے، بشمول صحت مند جسموں، 
صحت مند ذہنوں اور صحت مند تعلقات پر مطالعہ کی 

اکائیوں سمیت۔ دو ساالنہ کمیونٹی ہیلتھ میلے مقامی 
سائنس/صحت کی دیکھ بھال کی ترتیبات کے فیلڈ ٹرپس 
اختیاری فرسٹ ایڈ، سی پی آر، اور بلیڈ ٹریننگ روکیں 
اور متنوع تعلیمی تجربات جن میں کیریئر اور تکنیکی 

تعلیم کے کئی راستے شامل ہیں، جیسے فوڈ اینڈ بیوریج 
مینجمنٹ (پرو اسٹارٹ)، بزنس مینجمنٹ، ہوم لینڈ 

سیکیورٹی اور ایمرجنسی تیاری، انفارمیشن ٹیکنالوجی: 
کمپیوٹر سائنس، اور اکیڈمی آف ہیلتھ پروفیشنز: جسمانی 
بحالی اور ڈینٹل اسسٹنٹ۔ تمام راستے طلباء کی فالح و 

بہبود پر سکول بھر میں زور دیتے ہیں۔

* آرٹیکولیٹڈ کالج کریڈٹ بالٹیمور کاؤنٹی 
کے کمیونٹی کالج سے حاصل کیا جاسکتا 

ہے۔

‡ طلباء گریجویشن کے لیے کم از کم چار 
MSDE کیریئر اور ٹیکنیکل ایجوکیشن 

)CTE) کریڈٹ حاصل کر سکتے ہیں۔

□ نقل شدہ کریڈٹ سٹیونسن یونیورسٹی، 
کمیونٹی کالج آف بالٹیمور کاؤنٹی، اور 
مختلف غیر ریاستی یونیورسٹیوں سے 

حاصل کیا جا سکتا ہے۔

ہائی سکول پروگرامز۔

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Environmental_Science_Environmental_Studies.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Environmental_Technology.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Early_College.pdf
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Engineering_Careers.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Graphic_Print_Communications.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/HS_Health_Sciences.pdf
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
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ہائی سکول میگنیٹ پروگرام۔

انفارمیشن ٹیکنالوجی *‡ 
مصنوعی ذہانت

کارور سینٹر، سولرز پوائنٹ، اورمغربی
- طلباء کو کمپیوٹر سسٹمز کے نظریہ اور ترقی کے 
بارے میں جاننے کے مواقع فراہم کرتا ہے جو ایسے 
کام انجام دینے کے قابل ہوتے ہیں جن کے لیے عام 
طور پر انسانی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ طلباء 

کوڈنگ سیکھیں گے اور دریافت کریں گے۔ مصنوعی 
ذہانت کے 5 بڑے آئیڈیاز جن میں شامل ہیں: ادراکادراک 

- کمپیوٹر سینسرز کا استعمال کرتے ہوئے دنیا کو 
دیکھتے ہیں; نمائندگی اور استداللنمائندگی اور استدالل - ایجنٹ دنیا کی 
نمائندگی کو برقرار رکھتے ہیں، اور انہیں استدالل 
کے لیے استعمال کرتے ہیں۔; سیکھناسیکھنا-کمپیوٹر ڈیٹا 

سے سیکھ سکتے ہیں۔; قدرتی تعاملقدرتی تعامل - ذہین ایجنٹوں 
کو انسانوں کے ساتھ قدرتی طور پر بات چیت کرنے 

کے لیے بہت سے قسم کے علم کی ضرورت ہوتی 
ہے۔معاشرتی اثراتمعاشرتی اثرات - مصنوعی ذہانت معاشرے کو 
مثبت اور منفی دونوں طریقوں سے متاثر کر سکتی 

ہے۔ کارور سینٹر میں، آئی ٹی کمپیوٹر سائنس انٹرایکٹو 
میڈیا پروڈکشن کے ساتھ مل کر ہے۔ طلباء سے توقع 

کی جاتی ہے کہ وہ دونوں پروگراموں کی ضروریات 
کو پورا کریں گے۔

نیٹ ورکنگ )سیسکو( 
مشرقی, سولرز پوائنٹاورمغربی 

- طلباء کو کمپیوٹر کیریئر کے شعبوں میں کامیابی کے 
لیے ضروری اور بنیادی کمپیوٹر، باہمی اور مسائل 
کو حل کرنے کی مہارتوں کے ساتھ تیار کرتا ہے۔ 

نیٹ ورکنگ پاتھ وے طلباء کو ہارڈ ویئر، سافٹ وئیر، 
اور/یا ٹیلی کمیونیکیشن کا پس منظر فراہم کرتا ہے۔ 

کمپیوٹر کی مدد سے خرابیوں کا سراغ لگانا اور ہدایات 
سیکھنے کے عمل میں مربوط ہیں۔ سائبر سیکورٹی 

کورس ورک بھی سولرز پوائنٹ پر فراہم کیا جاتا ہے۔ 
جو طلباء نیٹ ورکنگ پاتھ وے کو کامیابی سے مکمل 
کرتے ہیں وہ سسکو سرٹیفائیڈ نیٹ ورک ایسوسی ایٹ 
)A+ ، (CCNA اور CCENT امتحانات دینے کے 

اہل ہیں۔ کورس کی پیشکشیں، انٹرنشپ کے مواقع اور 
واضح کالج کریڈٹ پروگرام کے مقامات پر مختلف ہو 

سکتے ہیں۔
* یہ پروگرام نیو ٹاؤن ہائی میں آئی بی کیریئر سے 

متعلقہ پروگرام کے طور پر بھی دستیاب ہے۔ 

سازی موسیقی 
ملفورڈ مل اورپٹاپسکو

-طلباء کو ان کی انفرادی صالحیتوں کے ساتھ ساتھ 
جوڑی کی کارکردگی، بینائی پڑھنے اور موسیقی کے 

نظریہ میں مہارت پیدا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ طلباء 
اعلی درجے کی ترتیبات میں انعقاد اور سولو پرفارمنس 

کے لیے بھی تیار ہیں اور کمپوزنگ اور ریکارڈنگ 
ٹیکنالوجی کے سامنے ہیں۔ سابقہ   تجربہ، اگرچہ ماہر 
کی سطح کا نہیں، درخواست دہندگان کے لیے متوقع 
ہے۔ پروگرام کا مواد اور دستیاب وسائل ہر مقام پر 

مختلف ہو سکتے ہیں۔ انسٹرومینٹل میوزک میں گٹار یا 
پیانو کا مطالعہ شامل نہیں ہے۔

انٹرایکٹو میڈیا پروڈکشن *‡
کارور سینٹر اورمشرقی 

- طلباء کو ویب سائٹ ڈویلپمنٹ، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی، 
کمپیوٹر گرافکس، ڈیجیٹل میڈیا اور انٹرٹینمنٹ 

پروڈکشن، اور پراجیکٹ مینجمنٹ کے تجربات فراہم 
کرتا ہے۔ طلباء فوٹو/ویڈیو امیجری، اینیمیشن، غیر 

لکیری ویڈیو ایڈیٹنگ، ویب پیج ڈیزائن، گیم کی بنیادی 
ڈویلپمنٹ، اور موبائل/ہینڈ ہیلڈ ایپلیکیشن ڈویلپمنٹ 

میں مہارت پیدا کرتے ہیں۔ طلباء ایک پیشہ ور پورٹ 
فولیو مکمل کرتے ہیں جسے جدید/جاری تعلیمی 

پروگراموں اور روزگار کے لیے درخواست دینے کے 
لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ طلباء ایڈوب® تخلیقی 
سویٹ® اور ویب ڈیزائن میں انڈسٹری سرٹیفیکیشن 
بھی حاصل کرسکتے ہیں۔ کارور سینٹر میں آئی ٹی 

کمپیوٹر سائنس انٹرایکٹو میڈیا پروڈکشن کے ساتھ مل 
کر ہے۔ طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ دونوں 

پروگراموں کی ضروریات کو پورا کریں گے۔
* یہ پروگرام نیو ٹاؤن ہائی میں آئی بی کیریئر سے 

متعلقہ پروگرام کے طور پر بھی دستیاب ہے۔

ہائی سکول پروگرامز۔

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Information_Technology.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Instrumental_Music.pdf
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://milfordmillhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Interactive_Media_Production.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
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بین االقوامی بکلوریٹ
کین ووڈ اورنیا قصبہ 

- ایک سخت، تعلیمی پروگرام فراہم کرتا ہے جو طلباء 
کو کالج کے لیے تیار کرنے کے لیے عالمی نقطہ نظر 
فراہم کرتا ہے۔ گریڈ 9 اور 10 کے طلباء بین االقوامی 
تعلیمی مڈل ایئرز پروگرام فریم ورک کی بنیاد پر تمام 

مواد کے شعبوں میں بین الضابطہ ہدایات میں حصہ 
لیتے ہیں۔ کین ووڈ میں، گریڈ 11 اور 12 کے طلباء 
بین االقوامی سطح پر تسلیم شدہ IB ڈپلومہ پروگرام 
)IB DP) میں منتقل ہوتے ہیں۔ نیو ٹاؤن میں، گریڈ 
11 اور 12 کے طلباء یا تو IB DP یا کیریئر سے 

متعلق پروگرام (IB CP) کا انتخاب کرتے ہیں، جس 
میں وہ PLTW- بایو میڈیکل سائنس، نیوٹریشن اینڈ 

فوڈز سائنس، سسکو نیٹ ورکنگ اور سائبر سیکیورٹی، 
کمپیوٹر سائنس میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔، یا 
انٹرایکٹو میڈیا پروڈکشن کے راستے۔ انفرادی دلچسپی 
کی بنیاد پر، دونوں اسکولوں کے طلباء انفرادی تحقیق 

اور کمیونٹی پر مبنی ایکشن پروجیکٹس تیار کرنے کے 
لیے مختلف قسم کے کورسز کو گہرائی اور وسعت 

میں منتخب کریں گے۔ ضروریات پوری کرنے والے 
طلباء IB کورس ورک کے لیے کالج کریڈٹ حاصل کر 

سکتے ہیں۔

قانون اور عوامی پالیسی
Towsonمشرقی اور

- کالج سے تعلق رکھنے والے طلباء کو مواقع 
فراہم کرتا ہے کہ وہ قانون اور عوامی پالیسی میں 

موضوعات کی چھان بین کریں اور مہارت کو بہتر 
بنائیں کیونکہ وہ مضبوط مواصالت، تحریر اور 

پریزنٹیشن کی مہارتیں تیار کرتے ہیں۔ باصالحیت اور 
باصالحیت اور اعلی درجے کی پلیسمنٹ کورس کے 

کام میں ٹیکنالوجی کا استعمال اور آزاد طلبہ کی تحقیق 
شامل ہے۔ طلباء قانون اور سرکاری پیشوں میں فیلڈ 
تجربات اور مالزمت کے سایہ دار مواقع میں حصہ 

لیتے ہیں۔ سینئرز کے لیے انٹرن شپ دستیاب ہے۔

ادبی فنون۔
کارور سینٹر, ملفورڈ مل, اورپٹاپسکو

- طلباء کو سنجیدگی سے پڑھنے، لکھنے، سوچنے، 
مشاہدہ کرنے، مشق کرنے اور نظم و ضبط کے ذریعے 

لکھنے میں اصلیت اور اسلوب تیار کرنے کی اجازت 
دیتا ہے۔  مطالعہ کے اس چار سالہ کورس کے دوران، 

طلباء ایک ایسے ماحول میں ادبی تجربات کا ایک 
افزودہ اور ترتیب وار سیٹ اپ کرتے ہیں جو انسانی 
نقطہ نظر کے تنوع کا جشن مناتے ہیں، جو خیاالت 

کے رواں تبادلے کو فروغ دیتے ہیں، اور یہ ہر مصنف 
کی آواز کی نشوونما کو فروغ دیتا ہے۔

ریاضی، سائنس اور کمپیوٹر سائنس 
 Parkville

- کمپیوٹر سائنس میں ریاضی کے منفرد اطالق میں تیز 
رفتار سطح پر اعلی درجے کی تعلیم اور بین الضابطہ 

مطالعے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ طلباء ایک راستہ 
 منتخب کرتے ہیں جس میں مہارت حاصل ہے: 

کمپیوٹر سائنس
انٹرایکٹو میڈیا ڈیزائن۔ 

انفارمیشن ٹیکنالوجی - نیٹ ورکنگ اور سائبر 
سیکیورٹی

پروجیکٹ لیڈ دی وے )PLTW( انجینئرنگ 
کالس روم کی ہدایات اور ان خصوصی پروگراموں 

تک رسائی کے ذریعے، طلباء اپنی ترقی پذیر مہارتوں 
کو سافٹ ویئر ڈویلپمنٹ، کمپیوٹر گرافکس، روبوٹکس، 

ڈیجیٹل الیکٹرانکس، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ 
(کمپیوٹر گیم ڈیزائن) اور 3D CADD (کمپیوٹر ایڈیڈ 

ڈرافٹنگ اور ڈیزائن) پر الگو کرتے ہیں۔ 

طلباء کو تحفے اور باصالحیت اور اعلی درجے کی 
پلیسمنٹ کی کالس لینے کی ترغیب دی جاتی ہے اور وہ 

کمپیوٹر سائنس پر مخصوص توجہ کے ساتھ کسی بھی 
فیلڈ میں کالج میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ 

گریڈ 10 میں درخواست دینے والے طلباء سے توقع کی 
جاتی ہے کہ وہ الجبرا II یا جیومیٹری میں داخلہ لے لیں 

گے۔

ریاضی، سائنس اور انجینئرنگ*‡
 Woodlawn

- طالب علموں کو ایک اعلی فراہم کرتا ہے 
مسابقتی کالج کی تیاری کا پروگرام، ریاضی، سائنس 

اور انجینئرنگ کے شعبوں میں ہنر مند اور باصالحیت 
سطح پر مطالعے کے چیلنجنگ کورسز پیش کرتا ہے۔ 

پروجیکٹ لیڈ دی وے کے انجینئرنگ نصاب کا استعمال 
کرتے ہوئے، طلباء کو انجینئرنگ اور انجینئرنگ 

ٹیکنالوجی کے دائرہ کار، سختی اور نظم و ضبط سے 
متعارف کرایا جاتا ہے۔

ہائی سکول پروگرامز۔

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/International_Baccalaureate.pdf
https://newtownhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Law_Public_Policy.pdf
https://towsonhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Literary_Arts.pdf
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://carverhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mathematics_Science_Computer_Science.pdf
https://parkvillehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://woodlawnhs.bcps.org/


25

مکینیکل کنسٹرکشن/پلمبنگ کیریئر *‡ 
مغربی

- رہائشی اور تجارتی تعمیرات میں طلباء کو پانی کی 
فراہمی کے نظام، فضلہ ہٹانے کے نظام، اور مختلف 
فکسچر اور گیس کے آالت نصب کرنے اور ان کی 
دیکھ بھال کے لیے تیار کرتا ہے جو گھر یا تجارتی 

کاروباری ماحول میں ذاتی سکون فراہم کرتے ہیں۔ جو 
طالب علم پروگرام کو کامیابی سے مکمل کرتے ہیں وہ 
ایسوسی ایٹڈ بلڈرز اینڈ کنٹریکٹرز (اے بی سی) اپرنٹس 

پروگرام میں ایڈوانس پلیسمنٹ کے اہل ہیں۔ وہ دیگر 
یونین یا نان یونین اپرنٹس شپ پروگراموں اور نیشنل 
کرافٹ اسسمنٹ اینڈ سرٹیفیکیشن (این سی سی ای آر) 
کے ذریعے اعلی درجے کی تقرری اور/یا جانچ کے 

مواقع کے اہل بھی ہو سکتے ہیں۔

ملٹی میڈیا کمیونیکیشنز
رینڈل ٹاؤن 21133 

- خصوصی راستے پیش کرتا ہے:
 ماس کمیونیکیشن - طالب علموں کو ٹیلی ویژن اور 

ریڈیو براڈ کاسٹنگ، ویڈیو پروڈکشن، اور صحافت کے 
ذریعے معلومات کے تبادلے کے لیے مل کر کام کرنے 

کی اجازت دیتا ہے۔
 بصری مواصالت - طلباء کو ڈیجیٹل اور گرافک 
ڈیزائن، فوٹو گرافی اور ڈیسک ٹاپ پبلشنگ کے 

ذریعے مختلف طریقوں سے خیاالت کے مواصالت 
کے مواقع فراہم کرتا ہے۔

دونوں راستوں میں سینئرز کے لیے انٹرن شپ کے 
مواقع کے ساتھ ساتھ متوازی کالج میں داخلہ بھی شامل 

ہے۔

* آرٹیکولیٹڈ کالج کریڈٹ بالٹیمور کاؤنٹی 
کے کمیونٹی کالج سے حاصل کیا جاسکتا 

ہے۔

‡ طلباء گریجویشن کے لیے کم از کم چار 
MSDE کیریئر اور ٹیکنیکل ایجوکیشن 

)CTE) کریڈٹ حاصل کر سکتے ہیں۔

□ نقل شدہ کریڈٹ سٹیونسن یونیورسٹی، 
کمیونٹی کالج آف بالٹیمور کاؤنٹی، اور 
مختلف غیر ریاستی یونیورسٹیوں سے 

حاصل کیا جا سکتا ہے۔

اسپورٹس سائنس اکیڈمی
کین ووڈاور مغربی

- طلباء کو قیادت اور کیریئر ریسرچ کے مواقع کی 
دنیا میں مدعو کرتا ہے۔ یہ پروگرام ان طلباء کے لیے 

کھال ہے جو بین الضابطہ بنیادی نصاب کی پیروی کرنا 
چاہتے ہیں اور کھیلوں، صحت اور فٹنس شعبوں میں 
کیریئر کی تفتیش کرنا چاہتے ہیں، بشمول کھیلوں کی 
ادویات۔ مقناطیس حراستی میں شامل ہیں: کھیلوں کی 
تعلیم، کھیلوں کا کاروبار، کھیلوں کا مواصالت، اور 

کھیلوں کا انتظام۔  طلباء کی انٹرنشپس دستیاب ہیں۔

میری لینڈ کی ٹیچر اکیڈمی*‡
Parkvilleمشرقی اور

-طلباء کو تعلیمی پیشے میں مختلف قسم کے کیریئر 
کے لیے تیار کرتا ہے۔ پروگرام چار ہائی اسکول 

کریڈٹس پر مشتمل ہے جو کہ ایک پیشے کے طور پر 
تدریس، انسانی نشوونما اور ترقی، سیکھنے کا نظریہ، 
اور نصاب اور ہدایات پر مرکوز ہے۔ اپنے سینئر سال 
میں، مہارت کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کو ابتدائی، 

مڈل یا ہائی اسکول کی ترتیبات میں انٹرنشپس میں 
حصہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ وہ طلباء جو میری لینڈ 

ریاست میں پڑھانے پر راضی ہیں وہ ہوپ اسکالرشپ 
کے لیے اہل ہو سکتے ہیں، جو میری لینڈ اسٹیٹ 

ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی طرف سے کالج کے طلبا 
کو پیش کی جاتی ہیں۔

بصری فنون 
کارور سینٹر، ملفورڈ مل اورپٹاپسکو

- طلباء کو گرافک اور روایتی فنون لطیفہ میں اپنی 
دلچسپیاں دریافت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ طلباء اپنی 
صالحیتوں کو آرٹ ہسٹری، ڈرائنگ، پینٹنگ، مجسمہ 
سازی، فوٹو گرافی، کمپیوٹر گرافکس، ملٹی میڈیا، یا 
ٹیلی ویژن کے مطالعہ کے ذریعے تیار کرتے ہیں۔ 
طلباء ایک پیشہ ور پورٹ فولیو بناتے ہیں، جس کا 

استعمال سیکنڈری کے بعد کے مطالعے میں داخلے یا 
بطور ورکنگ آرٹسٹ مالزمت حاصل کرنے کے لیے 

کیا جا سکتا ہے۔ 

ووکل میوزک 
کارور سینٹر، ملفورڈ مل اورپٹاپسکو 

- اوپیرا اور میوزیکل تھیٹر سمیت مختلف میوزیکل 
انواع میں سولو اور انیسبل پرفارمنس کے لیے طلباء 

کو تیار کرتا ہے۔ کورس کے کام میں آواز کے بنیادی 
اصول اور تکنیک، بینائی پڑھنا، اور موسیقی کی 

تاریخ، نظریہ اور تنقید شامل ہیں۔ طلباء موسیقی کی 
ٹیکنالوجی، ریکارڈنگ اور انجینئرنگ کے ساتھ بھی 

کام کر سکتے ہیں۔ سابقہ   تجربہ، اگرچہ ماہر کی 
سطح کا نہیں، درخواست دہندگان کے لیے متوقع ہے۔ 
پروگرام کا مواد اور دستیاب وسائل ہر مقام پر مختلف 

ہو سکتے ہیں۔

ہائی سکول پروگرامز۔

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mechanical_Construction_Plumbing_Careers.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Multimedia_Communication.pdf
https://randallstownhs.bcps.org/
https://randallstownhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Sports_Science_Academy.pdf
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Teacher_Academy_Maryland.pdf
https://parkvillehs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/HS_Visual_Arts.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/HS_Visual_Arts.pdf
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://carverhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Vocal_Music.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Vocal_Music.pdf
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://milfordmillhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/


 الٹری کا عمل۔
میگنیٹ پروگرام کی جگہیں ترجیحی جگہوں کے بعد بے ترتیب الٹری کے عمل کے 

ذریعے کی جاتی ہیں۔ 

اگر مقناطیس پروگرام کے لیے دستیاب نشستوں کے مقابلے میں درخواست دہندگان کی 
تعداد کم ہے تو، تمام اہل درخواست گزاروں کو جگہ کی پیشکش کی جاتی ہے۔  

ایلیمنٹری اور مڈل سکول کے مقناطیسی پروگرام - اگر درخواست دہندگان کی تعداد دستیاب 
نشستوں کی تعداد سے تجاوز کر جائے تو پہلے سیٹوں کو ترجیحی جگہوں سے بھرا جاتا 

ہے اور پھر باقی تمام نشستوں کو پُر کرنے اور ویٹ لسٹ بنانے کے لیے بے ترتیب قرعہ 
اندازی کی جاتی ہے۔

ہائی اسکول کے مقناطیسی پروگرام - اگر درخواست دہندگان کی تعداد دستیاب نشستوں کی 
تعداد سے تجاوز کر جائے تو سب سے پہلے نشستیں ترجیحی جگہوں سے بھری جاتی ہیں۔ 
اس کے بعد، درخواست دہندگان کی بے ترتیب قرعہ اندازی جو or 80 یا اس سے زیادہ کا 
مجموعی اسکور حاصل کرتی ہے، دستیاب نشستوں کو پُر کرنے اور ویٹ لسٹ بنانے کے 
لیے منعقد کی جائے گی۔ آخر میں، دستیاب سیٹوں کو پُر کرنے اور ویٹ لسٹ تیار کرنے 

کے لیے اترتے ہوئے تشخیص اسکور (79، 78، 77، وغیرہ) کی ترتیب میں ایک بے 
ترتیب قرعہ اندازی کی جائے گی۔

ترجیحی جگہیں۔
ایک مالزم کا بچہ - جب کسی مالزم کا 

بنیادی کام سائٹ ایک مقناطیسی پروگرام 
واال سکول ہوتا ہے اور مالزم کا بچہ اس 

اسکول میں مقناطیسی پروگرام پر الگو ہوتا 
ہے تو بچے کو ترجیحی جگہ دی جائے گی 

مقناطیس پروگرام مندرجہ ذیل ہے:
•ابتدائی اور مڈل اسکول کے مقناطیسی 

پروگراموں کے لیے، بچہ ایک اہل درخواست 
گزار ہونا چاہیے۔

•ہائی اسکول کے مقناطیسی پروگراموں کے 
لیے، بچہ کو الزمی درخواست گزار ہونا 

چاہیے اور 80 فیصد سے زیادہ کا اسکور 
حاصل کرنا چاہیے۔

کنڈرگارٹن بہن بھائی کی ترجیحی جگہ 
- ابتدائی سطح پر، کنڈرگارٹن کے اہل 

درخواست دہندگان جن کے بڑے بھائی ہیں 
جو اس وقت داخلہ لے چکے ہیں اور جو 

اسی مقناطیسی پروگرام میں شرکت جاری 
رکھیں گے داخلہ اس پروگرام کے لیے 

ترجیحی جگہ حاصل کرنے کی کوشش کی 
جا رہی ہے۔ 

ہائی سکول پروگرام کی ترجیحی جگہ کا 
تعین - دستیاب نشستوں میں سے to 20 تک 
سب سے پہلے درخواست دہندگان or 80 یا 

اس سے زیادہ کے مجموعی اسکور کے ساتھ 
پُر کریں گے اور جو مقناطیس کی تشخیص 
پر سب سے زیادہ سکور حاصل کرتے ہیں۔
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داخلہ کا عمل۔



فیصلے کی رہائی کی 
تاریخیں

 ابتدائی اور
مڈل سکول

3 فروری 2023۔ 
)تاریخ تبدیل ہونے سے 

مشروط ہے(

ہائی اسکول
3 مارچ 2023۔ 

)تاریخ تبدیل ہونے سے 
مشروط ہے(

نوٹیفکیشن
تمام درخواست دہندگان کو بی سی پی ایس میگنیٹ پروگراموں سے ان کے داخلے کی 

حیثیت کی ای میل اطالع موصول ہوتی ہے۔ ابتدائی اور مڈل اسکول کے درخواست دہندگان 
کے لیے مقناطیسی داخلے کے فیصلے 3 فروری 2023 (تاریخ میں تبدیلی کے ساتھ) 

جاری کیے جائیں گے۔ ہائی اسکول کے درخواست دہندگان کے لیے مقناطیسی فیصلے کے 
نتائج 3 مارچ 2023 تک جاری کیے جائیں گے (تاریخ تبدیلی کے ساتھ مشروط ہے)۔ درج 

ذیل داخلہ فیصلے ممکن ہیں: 
 • قبول شدہ: درخواست دہندہ کوالیفائی کیا گیا اور اسے پروگرام میں نشست کی پیشکش 

  کی گئی۔
 • انتظار کی فہرست: درخواست گزار اہل ہے لیکن اس وقت اسے نشست کی پیشکش 
   نہیں کی جاتی۔ اس کے بجائے، درخواست گزار کو اس کے کمپیوٹر سے تیار کردہ 

  بے ترتیب پلیسمنٹ کی بنیاد پر ویٹ لسٹ نمبر تفویض کیا جاتا ہے۔
 • نااہل: درخواست گزار نے درخواست/تشخیص کا عمل مکمل نہیں کیا۔ درخواستوں 
   کو نامکمل سمجھا جاتا ہے اگر کوئی مطلوبہ مواد جمع نہیں کیا جاتا یا ہائی اسکول 

   کا درخواست گزار مطلوبہ آڈیشن/تشخیص میں شرکت نہیں کرتا۔ درخواست گزار کو 
   پروگرام میں داخلہ کی پیشکش نہیں کی جاتی اور نہ ہی ویٹ لسٹ میں رکھا جاتا 

  ہے۔ 
 • اہل نہیں: ایک پروگرام کے لیے ایک درخواست جمع کرائی گئی تھی جس میں 

   درخواست گزار رہائش، عمر کے داخلے کی حیثیت، یا گریڈ کی سطح کی پابندیوں 
  کی وجہ سے درخواست نہیں دے سکتا تھا۔
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انتظار کی فہرستیں
صرف طلباء جنہوں نے درخواست کی 

آخری تاریخ تک درخواست دی ہے اور 
میگنیٹ پروگرام کے لیے قابلیت کی 

ضروریات کو پورا کرتے ہیں انہیں ویٹ 
لسٹ میں رکھا جا سکتا ہے۔ جب مقناطیسی 
پروگرام کے لیے زیادہ درخواست دہندگان 
موجود ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں ان 
کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے سیٹیں ہوتی 
ہیں تو، دستیاب سیٹوں کو پُر کرنے اور 

پروگرام کے لیے ویٹ لسٹ بنانے کے لیے 
بے ترتیب قرعہ اندازی کا عمل استعمال کیا 
جاتا ہے۔ ویٹ لسٹ میں جگہ کا مطلب ہے، 
بے ترتیب الٹری کے عمل کے نتیجے میں، 
بچے کو ابتدائی جگہ کے لیے منتخب نہیں 
کیا گیا۔ اگر کوئی طالب علم جس کو داخلے 
کی پیشکش کی گئی تھی، تقرری سے انکار 

کردیتا ہے، تو نامکمل نشست ویٹ لسٹ 
میں شامل طلباء کو پیش کی جاسکتی ہے۔ 
تعلیمی سال کی پہلی سہ ماہی کے آخری 

دن کاروبار بند ہونے تک ویٹ لسٹ برقرار 
رکھی جاتی ہے جس کے لیے داخلہ لیا جاتا 

ہے۔

ویٹ لسٹ میں شامل درخواست گزاروں کو 
ویٹ لسٹ نمبر ملے گا۔ ویٹ لسٹ نمبر ویٹ 

لسٹ میں بچے کی پوزیشن کو ظاہر کرتا 
ہے۔ طلبہ کو ویٹ لسٹ نمبر کے بڑھتے 

ہوئے آرڈر میں غیر مکمل نشستیں پیش کی 
جاتی ہیں، جس کا آغاز ویٹ لسٹ نمبر 1 

والے طالب علم سے ہوتا ہے۔

تمام پروگراموں کے لیے ویٹ لسٹ کی 
حیثیت BCPS میگنیٹ پروگرامز کی ویب 
سائٹ پر پوسٹ کی گئی ہے جو اپریل کے 
وسط سے شروع ہو رہی ہے۔ پوسٹ کردہ 

ویٹ لسٹ اگلے ویٹ لسٹ نمبر کی نشاندہی 
کرے گی جس سے رابطہ کیا جائے گا اگر 

کوئی پروگرام سیٹ دستیاب ہو جائے اور 
ساتھ ہی اگلی شیڈول اپ ڈیٹ بھی۔

داخلہ کا عمل۔

https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs


(443) 809-4127
Magnet@bcps.org

www.tinyurl.com/BCPSmagnet

غیر امتیازی بیان: بالٹیمور کاؤنٹی کا تعلیمی بورڈ عمر کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کرتا۔ رنگ؛ 
معذوری؛ صنفی شناخت (اظہار سمیت) ازدواجی حیثیت؛ قومی یا نسلی اصل دوڑ؛ مذہب؛ جنسی 

رجحان؛ فوجی حیثیت؛ یا اس کے تعلیمی پروگراموں، خدمات، یا روزگار میں کوئی اور خصوصیت 
جیسا کہ وفاقی اور ریاستی قانون میں فراہم کیا گیا ہے۔

mailto:Magnet%40bcps.org?subject=Magnet%20Programs%20Question
http://www.tinyurl.com/BCPSmagnet



