
   
 

 6کُل1صفحہ    میں اپ ڈیٹ کردہ 2017فروری 

 بچے کا ابتدائی ضمنی رسٹیفیکٹ

 اکث پوچھے جانے والے سواالت
 

 بچوں کے ابتدائی ضمنی رسٹیفیکٹ کا پس منظر

 

 بچوں کا ابتدائی ضمنی رسٹیفیکٹ کیا ہے؟ .1

مراکز میں کام کرنے والے اساتذہ کے لیے پروفیشنل سند ہے۔ یہ بچوں کا ابتدائی ضمنی رسٹیفیکٹ ابتدائی علمی 

رسٹیفیکیٹ بچوں کے ابتدائی سسٹم کو یکجا کرنے اور ابتدائی علم کے استاد کی افرادی قوت کو پیشہ ورانہ کرنے کی 

 جامع کوشش کا حصہ ہے۔

 

تعلیم کے ساتھ ساتھ قابل قدر  یہ رسٹیفیکٹ بچوں کی نگہداشت کے اساتذہ کو مکمل کردہ پیشہ ورانہ تربیت اور

ذرائع جیسے سکول کی تیاری کے ٹیکس کریڈٹس کے لیے اپنے آپ کو منوانے کے قابل بنائے گا۔ پروفیشنل تعلیم کے 

لیے مواقع بڑھانے سے، ابتدائی تعلیم کے مزید اساتذہ بچوں کو ان کی نگہداشت کے لیے اعلی معیار کے تعلیمی 

 ر شدہ کالس روم میں داخل ہوں گے۔تجربے کی فراہمی کے لیے تیا

 

کو مکمل شدہ درخواست بھیجنے، اورمعیار پر پورا ) LDE(بچوں کا ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیٹ، لوزیانا محکمہ تعلیم 

 اترنے والی اسناد یا ڈگریوں میں سے ایک کی تکمیل کا مظاہرہ کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

 

 رسٹیفیکیٹ کی رضورت ہے؟کس کو بچوں کے ابتدائی ضمنی  .2

جون،  30فی الحال افراد کے لیے بچوں کے ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیٹ کے حامل ہونے کی کوئی رضورت نہیں ہے۔ 

میں تام اساتذہ کے لیے کم از کم قابلیت کے ) IIIٹائپ (سے رشوع ہوتے ہوئے، عوامی طور پر فنڈ کردہ مراکز   2019

 ٹیفیکٹ کا حامل ہونا رضوری ہو گا۔طور پر بچوں کے ابتدائی ضمنی رس 

 

 بچوں کے ابتدائی ضمنی رسٹیفیکٹ کے اخراجات کتنے ہیں؟ .3

 کی ) LDE(بچوں کے ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیٹ کے لیے اپالئی کرنے والے افراد کے لیے لوزیانا کے محکمہ تعلیم 

 جانب سے رسٹیفیکیشن کی کوئی پروسیسنگ فیس نہیں لی جائے گی۔

 

 ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیٹ مجھے پبلک سکولز میں کام کرنے کا اہل کرتا ہے؟کیا بچوں کا  .4

 بچوں کا ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیٹ پبلک سکولز میں بطور رہن� استاد  کام کرنے کا اہل نہیں کرے گا۔
 

رہے  اساتذہ کے لیے بیچلر ڈگری اور ٹیچنگ رسٹیفیکیٹ کی رضورت ویسے ہی PreKپبلک اور نان پبلک سکولز میں 

 کے لیے اسناد اور اہلیت کی قومی ہدایات کی پیروی جاری رہے گی۔ اچھے آغاز کےاستاد کی رضوریاتگی۔ 

 

http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/standards/im/2011/resour_ime_003a_090911.html
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 بچوں کے ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیٹ کیلئے اپالئی کرنا

 بچوں کے ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیٹ  کا اہل ہونے کے لیے مختلف طریقے کیا ہیں؟ .5

کی تکمیل کا مظاہرہ کر کے حاصل  ایکبچوں کے ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیٹ درج ذیل رسٹیفیکیٹس یا معیار میں سے 

 :کیے جا سکتے ہیں

 

a( چھوٹا بچہ یا پری سکول میں چائلڈ ڈویلپمنٹ ایسوسی /شیر خوار)CDA ( کونسل برائے رسٹیفیکیٹ، جو

جنوری،  1کی جانب سے عطا کیا گیا ہو، اور ہائی سکول ڈپلومہ یا اس کے مساوی ہو۔  پروفیشنل تسلیم کاری

بچوں کے ابتدائی ضمنی (کے منظور شدہ فراہم کنندہ  BESEکے لیے کورس ورک  CDAکے بعد  2018

 میں مکمل ہونا چاہیے۔) یٹ پروگرامرسٹیفیک

b(  ابتدائی بچوں سے متعلقہ میدان میں تسلیم شدہ ٹیکنیکل یا کمیونٹی کالج سے ٹیکنیکل تعلیم کا ٹیکنیکل

کے بعد، ٹیکنیکل تعلیم کے ٹیکنیکل ڈپلومہ اور رسٹیفیکیٹس کے لیے  2018جنوری  1ڈپلومہ یا رسٹیفیکٹ۔ 

میں مکمل ہونا ) بچوں کے ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیٹ پروگرام(کنندہ کے تسلیم شدہ فراہم  BESEکورس ورک 

 چاہیے

c(  2018جنوری،  1ر سے تسلیم شدہ ہو، او  لوزیانا پاتھ ویز کیرئیر ڈویلپمنٹ سسٹمایک کیریرئ ڈپلومہ جو کہ 

 سے پہلے حاصل کیا گیا ہو۔

d(  عالقائی طور پر منظور شدہ کالج یا یونیورسٹی سے بچوں کے ابتدائیے سے متعلقہ میدان میں ایسوسی ایٹ

 ڈگری

e( عالقائی طور پر منظور شدہ کالج یا یونیورسٹی سے بیچلر ڈگری یا اس سے اعلی 

 

http://www.cdacouncil.org/
http://www.cdacouncil.org/
http://www.cdacouncil.org/
http://pathways.nsula.edu/assets/Uploads/Career-Diplomas-Approved-by-Louisiana-Pathways.pdf
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٭لوزیانا پاتھ ویز کی جانب سے جاری کردہ رسٹیفیکیٹس جو لوزیانا پاتھ ویز کیریرئ ڈویلپمنٹ سسٹم کے اندر درجہ بندی کی 
 ہیں۔ نہیںنشاندہی کرتے ہیں وہ قابلیت کے الئق ثبوت 

 میں حالیہ طور پر بچوں کے ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیٹ کے لیے اہل ہوں۔ آگے میں کیا کروں؟  .6

ضمنی ایک بار جب آپ بچوں کے ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیٹ میں درخواست دینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو آپ کو 

 مل سکتی ہے۔ یہاںپُر کرنے کی رضورت ہے، جو  رسٹیفیکیشن کی درخواست

 

 :بچوں کے ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیٹ کی درخواست کے لیے رضوری ہے

I. ضمنی ) 8صفحہ ( رمپروفیشنل کنڈکٹ فااور  6(صفحہ۔ (مکمل کریں  ضمنی رسٹیفیکیٹ فارم کے لیے درخواست

 موجود ہے۔یہاں  ،کے اندر، جورسٹیفیکیشن کی درخواست

 

II.  بچے کی  ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیشن کے لیے مطلوبہ شواہد تالش کریں ۔ مطلوبہ شواہد اس طریقے پر منحرص ہیں

 کے ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیٹ کے لیے آپ اہل ہو رہے ہیں۔جس میں بچوں 

 

درخواست برائے ضمنی رسٹیفیکیٹ (شواہد جو بھیجنے چاہئیں  اہلیت دینے واال رسٹیفیکیٹ یا ڈگری
 )فارم اور پروفیشنل کنڈکٹ فارم کے عالوہ

چھوٹا بچہ یا پری سکول میں چائلڈ ڈویلپمنٹ /شیرخوار
ہائی سکول ڈپلومہ یا اور  رسٹیفیکیٹ) CDA(ایسوسی ایٹ 

 مساوی

• CDA اور، رسٹیفیکیٹ کی مناسب نقل 

 کی نقل ہائی سکول یا مساوی ڈپلومہ یا ٹرانسکرپٹ •

 ابتدائی بچوں سے متعلقہ میدان میں تسلیم شدہ ٹیکنیکل 
ٹیکنیکل ڈپلومہ یا ٹیکنیکل تعلیم کا  یا کمیونٹی کالج سے 

 رسٹیفیکٹ۔

 جو عالقائی تسلیم شدہ یونیورسٹی یا کالج  ٹرانسکرپٹ •
سے ڈپلومہ یا ٹیکنیکل تعلیم کے رسٹیفیکیٹ کی کامیاب 

 تکمیل کی نشان دہی کر رہا ہو
 سسٹم جو لوزیانا پاتھ ویز کیرئیر ڈویلپمنٹ  کیریرئ ڈپلومہ

 کا تسلیم کردہ ہو
جسے  کی نقلایک درست کیریرئ ڈپلوما رسٹیفیکیٹ  •

 ڈویلپمینٹ سسٹم نے تسلیم  ویز کیریرئ لوزیانا پاتھ
 *کیا ہوا ہو

 بچوں عالقائی طور پر منظور شدہ کالج یا یونیورسٹی سے 
 کے ابتدائیے سے متعلقہ میدان میں ایسوسی ایٹ ڈگری

عالقائی طور پر منظور شدہ کالج یا یونیورسٹی سے بچوں  •
کے ابتدایئے سے متعلقہ میدان میں ایسوسی ایٹ ڈگری 

 ٹرانسکرپٹکی کامیاب تکمیل ظاہر کرنے والی 
بیچلر پر منظور شدہ کالج یا یونیورسٹی سے عالقائی طور 

 ڈگری یا اس سے اعلٰی تر
عالقائی طور پر منظور شدہ کالج یا یونیورسٹی سے بیچلرز  •

یا اعلٰی تر ڈگری کی کامیاب تکمیل ظاہر کرنے والی 
 ٹرانسکرپٹ

 

III. ٹرانسکرپٹس (ار ثبوت اور درک وفیشنل کنڈکٹ فارم، پر ڈاک سے تکمیل شدہ درخواست برائے ضمنی رسٹیفیکیشن فارم 

 :بنام) یا رسٹیفیکیٹس

 رسٹیفیکیشن اور ریکروٹمنٹ کا ڈویژن

LA ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن 

P. O. Box 94064 

Baton Rouge, LA 70804-9064  

https://www.teachlouisiana.net/Teachers.aspx?PageID=12311129
https://www.teachlouisiana.net/Teachers.aspx?PageID=12311129
http://pathways.nsula.edu/assets/Uploads/Career-Diplomas-Approved-by-Louisiana-Pathways.pdf
http://pathways.nsula.edu/assets/Uploads/Career-Diplomas-Approved-by-Louisiana-Pathways.pdf
http://pathways.nsula.edu/assets/Uploads/Career-Diplomas-Approved-by-Louisiana-Pathways.pdf
http://pathways.nsula.edu/assets/Uploads/Career-Diplomas-Approved-by-Louisiana-Pathways.pdf
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 مجھے اپنے بچوں کے ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیٹ کی تجدید کرانے کی رضورت کب ہے؟ .7

 بچوں کے ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیٹ کی ہر تین سال بعد مفت تجدید کرانے کی رضورت پڑے گی۔
 

تجدید کے اہل بننے کیلئے، درخواست گزار کو اپنے آجر کی تجویز کی رضورت پڑے گی۔ ان کے آجر سے کہا جائے گا 

 است گزار کی تجویز دیں۔کہ بچوں کے ابتدائی کالس روم میں ان کی مؤثر کارکردگی کی بنیاد پر کسی درخو 
  

آجر کی تجویز کے ساتھ، پھر درخواست گزار کو ایک تجدید کی درخواست اور مندرجہ ذیل چیزوں کی دونوں کی 

 :دستاویزیت جمع کرانے کی رضورت پڑے گی

تعلیم جاری رکھنے کے یونٹس، یا تین کریڈٹ آورز کا کورس، یا بچوں کی ابتدائی نگہداشت اور تعمیل  4.5 •

 گھنٹوں کی تربیت 45میں 

گھنٹوں کا کام کا  80چھوٹے بچوں یا چھوٹے بچوں والے خاندانوں کے ساتھ گزشتہ تین سال میں کم از کم  •

 تجربہ
 

 سند کا ثبوت بھی جمع کرا سکتا ہے۔ CDAکسی تجدید شدہ ان دونوں آئٹمز کی جگہ، کوئی درخواست گزار 
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 بچوں کے ابتدائی رسٹیفیکیٹ کیلئے ایک اہلیت والی سند حاصل کرنا

 کیا ہوتا ہے) CDA(چائلڈ ڈویلپمنٹ ایسوسی ایٹ  .8

CDA ع پی�نے پر جانی پہچانی سند ہوتی ہے جو بچوں کے ابتدائی ٹیچرز کیلئے تیار کردہ ہے۔ کی سند ایک وسی 

 عطا کرتی ہے یہ سند کونسل فار پروفیشنل تسلیم کاری
 

مبنی ہے اور متعدد ٹاسکس کی تکمیل، بشمول تربیت کے گھنٹوں کا ایک سند قابلیت کے معیارات کے ایک کلیدی مجموعے پر 

 درکار مجموعہ، بچوں کی نگہداشت کی گروہی ترتیب میں تجربہ، پروفیشنل پورٹ فولیو، مشاہدہ، اور جانچ درکار کرتی ہے۔

 پ کے پاسکی سند استع�ل کرنے کی غرض سے آ  CDAبچوں کے ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیٹ کے اہل ہونے کیلئے 

 ایک ہائی سکول ڈپلوما یا متبادل بھی ہونا پڑے گا۔

 فی الحال کیا چیز لوزیانا پاتھ ویز کے منظور شدہ کیریرئ ڈپلوما کے طور پر اہلیت رکھتی ہے؟ .9

 :سے، مندرجہ ذیل کیریرئ ڈپلوماز کو لوزیانا پاتھ ویز کے کیریرئ ڈپلوماز کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے 2016اکتوبر 

 سابقہ چائلڈ ڈے کیرئ مینیجمنٹ(فاسٹر چائلڈ ڈے کیرئ ڈپلوما  پین( 

  سابقہ پروفیشنل چائلڈ کیرئ کیریرئ سکلز اور چائلڈ کیرئ کیریرئ سکلز(ایش ورتھ چائلڈ ڈے کیرئ پروائڈر ڈپلوما( 

 ایش ورتھ کالج کی ابتدائی بچپن کی تعلیم میں ایسوسی ایٹ آف سائنس کی  ڈگری 

  بچوں کی ابتدائی تعلیم میں ایسوسی ایٹ آف اپالئڈ سائنس ڈگریایش ورتھ کالج کی 

 ایش ورتھ کالج کی بچوں کی ابتدائی تعلیم میں بیچلر آف سائنس کی ڈگری 

 پین فاسٹر کی بچوں کی ابتدائی تعلیم میں ایسوسی ایٹ ڈگری 
 

 موجود منظور شدہ کیریرئ   ہیںان) لیکن ماضی میں اہلیت رکھ چکے ہیں(اضافی ڈپلومازجو مزید پیش نہیں کیے جاتے  

 تالش کیے جا سکتے ہیں۔یہاں ڈپلوماز کی فہرست میں  
 

میں سے کسی ایک کو مکمل کرنے  کیا ابتدائی بچپن کے ضمنی رسٹیفیکیٹ کیلئے  قابلیت دینے والے رسٹیفیکیٹس .10

 کیلئے اقتصادی معاونت دستیاب ہے؟

ہاں۔ بچوں کے ان ابتدائی اساتذہ کیلئے اقتصادی معاونت دستیاب ہے جو بچوں کے ابتدائی ایجوکیٹر کی اعلٰی تر اور 

کے ذریعے سکالرشپ کی فنڈنگ کیلئے اپالئی کر سکتے ہیں۔  لوزیانا پاتھ ویزپروفیشنل اسناد حاصل کر رہے ہوں وہ 

کی اسناد کی جانچ کی فیس دینے، انتظامی تربیتوں، اور کالج کی ٹیوشن کے اخراجات کی  CDAلوزیانا پاتھ ویز 

 BESEیز سکالرشپس کو ادائیگی میں مدد کیلئے اقتصادی معاونت کیلئے درخواستوں پر نظرثانی کرے گا۔ لوزیانا پاتھ و

 کے منظور کردہ ابتدائی بچوں کے ضمنی رسٹیفیکیٹ پروگرامز میں رشکت کرنے کیلئے بھی استع�ل کیا جا سکتا ہے۔
 

میں اپنا ہائی سکول ڈپلوما یا ٹرانسکرپٹ، یا پھر ہائی سکول کے متبادل ہونے کا ڈپلوما یا ٹرانسکرپٹ کیسے حاصل کر  .11

 سکتی ہوں؟/سکتا

ٹرانسکرپٹ کی ایک نقل مقامی سکول، سکول ڈسٹرکٹ، یا پھر لوزیانا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے حاصل کر  افراد اپنے

سکتے ہیں۔ لوزیانا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے ایک منقول ٹرانسکرپٹ کی نقل کی درخواست کرنے کیلئے معلومات 

 پر تالش کی جا سکتی ہیں۔ یہاں

http://www.cdacouncil.org/the-cda-credential/how-to-earn-a-cda
http://www.cdacouncil.org/the-cda-credential/how-to-earn-a-cda
http://pathways.nsula.edu/assets/Uploads/Career-Diplomas-Approved-by-Louisiana-Pathways.pdf
http://pathways.nsula.edu/scholarships/
https://www.louisianabelieves.com/courses/duplicate-transcripts
https://www.louisianabelieves.com/courses/duplicate-transcripts
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12. "BESE کا کیا مطلب ہے؟" کے منظور شدہ فراہم کار 

یا ٹیکنیکل ڈپلوما کے ذریعے  بچوں کے ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیٹ کیلئے درخواست  CDAسے، ایک  2018جنوری  1

سے منظور شدہ فراہم کار پر ان کا کورس ورک  BESEدینے والے افراد کو مزید ثبوت فراہم کرنے کی رضورت ہو گی کہ 

 فراہم کاران بچوں کے ابتدائی رسٹیفیکیٹ کے پروگرامز کہالتے ہیں۔ BESEمکمل کیا گیا تھا۔ یہ 
 

بچوں کے ابتدئی ضمنی رسٹیفیکیٹ پروگرامز اساتذہ کی تیاری کے وہ پروگرام ہوتے ہیں جنہوں نے بورڈ آف ایلیمنٹری 

میں کوئی درخواست جمع کرائی، اور اپنی درخواست کی بنا پر بچوں کے ابتدائی ) BESE( اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن

 کورس ورک پیش کرنے کی اجازت حاصل کی ہے۔

 

مثالً انفرادی (بچوں کے ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیٹ کے پروگرامز میں کالجز، تکنیکی سکولز، اور پرائیویٹ فراہم کاران 

شامل ہوتے ہیں۔ بچوں کے ابتدائی ) بچے کی نگہداشت کا وسیلہ اور حوالے کا سینٹرپروگرام کیلئے  CDAپروگرام یا 

سند یا بچوں کے  CDAضمنی رسٹیفیکیٹ کے پروگرامز وہ کورس ورک پیش کر سکتے ہیں جو کسی امیدوار کیلئے اپنے 

 ابتدائی تکنیکی ڈپلوما حاصل کرنے میں حصہ ڈال سکتا ہے۔

 

BESE  تالش کیے جا سکتے ہیں۔  یہاںبچوں کے ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیٹ کے پروگرامز سے فی الحال منظور شدہ 

کے پروگرام منظور شدہ بچوں کے ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیٹ کے پروگرامز پیش کرنے  کیلئے  فی الحال اساتذہ کی تیاری

BESE ابتدائی پچپن۔ یقین : کی منظوری چاہتے ہیں۔ کئی پروگرامز یقین کریں اور تیاری کریں میں رشکت کر رہے ہیں

جو بچوں کے ابتدائی ضمنی رسٹیفیکیٹ  بچوں کا ابتدائیہ ایک  ڈپارٹمنٹ کی گرانٹ کا موقع ہے: کریں اور تیاری کریں

 پروگرام کو ڈیزائن کرنے اور ان کا اطالق کرنے کیلئے ابتدائی  فنڈنگ اور معاونت فراہم کرتا ہے۔
 

 

http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/early-childhood-ancillary-certificate-programs-(bese-approved).pdf?sfvrsn=2

