
 

 

 

 

 

 

 

 

 CTEد هغلک اّ تخٌیکي ښًَّْ اّ سّصًَ یٍْ هتوشکضٍ، ځْاکوٌَ تؼلیوي تدشتَ دٍ چې صدٍ کًْکي دّاړٍ صٌؼت اّ لْړّ صدٍ کړّ تَ چوتْ کْي. 

ټاکل شْي صٌؼت تاّسلیکًْْ تؼمیة کْلْ تَ ژهي ّي. صدٍ کًْکي تایذ د -RIDEکې د تشیالیتْب لپاسٍ، صدٍ کًْکي تایذ د یْ اکاډهیک ډیپلْم اّ د 

 خپلْ ًْسّ ډېشّ ټْلګیْالْ پشتلَ ډېش کْښښ ّکړي، هګش د لْړ هؼاػ لشًّکْ، لْړې ّدې کًْکْ دًذّ لپاسٍ تَ چوتْ ّي.

 ښًّْځېْ کې د هغلک اّ تخٌیکي ښًَّْ اّ سّصًَ د پشّّاېډًظ ػاهَ

 



 

ټین اّ ُوذاساص د پشّګشام د ښًّْکْ اّ هذیشاًْ لخْا ًوشې ّسکْل کیږي. صدٍ کًْکْ تَ پَ الًذې ډّل عشٍ  CTEد صدٍ کًْکْ غْښتٌلیکًْکْ تَ د 

 دي. 100ًوشې ّسکْل کیږي، چې لْړې ًوشې یي 

 دفتش تَ د غْښتٌلیک د اًفشادي تشخْ د ًوشّ هالْهات لَ صدٍ کًْکْ اّ کْسًېْ عشٍ ششیک ًَ کړي. * CTE* د یادًّې ّړ دٍ چې د 

 د غْښتٌلیک ّخت

 PCTAًٌذاستْى شپَ پَ  School Choiceد –هَ 17د ًْهثش 

 تدْ پْسې 8:00څخَ تش د شپې  4:00د هاصیګش 

 ًْهثش -اکتْتش 

 پشیضیٌټیشًٌَْد پشّّاېډېٌظ پَ ټْلْ هٌځٌېْ ښًّْځېْ کې پَ عازې کې غًْډې اّ 

 2023هَ، 12خٌْسي 

 تدې6:00د هاښام  PCTA –د کْسًۍ هالْهاتي خلغَ 

 د غْښتٌلیک پیل -2023هَ، 9د خٌْسي 

 د غْښتٌلیک ّسّعتۍ ًېټَ 2023هَ، 31خٌْسي 

CTE پَ اړٍ د ال ډېشّ هالْهاتْ تشالعَ کْلْ څشًګْالی 

  َپPCTA  َهَ د تؼلیوي زْصې پَ کچَ پَ 17کې د ًْهثش پ

School Choice ًٌذاستْى کې ګډّى ّکړئ 

  َ6:00هَ، د هاښام پَ 12د کْسًۍ پَ هالْهاتي شپې کې د خٌْسۍ پ 

 تدْ ګډّى ّکړئ

  دwww.providencepublicschools/octe  َڅخ

 لیذًَ ّکړئ

 د غْښتٌلیک ششاېظ

آًالیي غْښتٌلیک )چې پَ  •

www.providenceschools.org/octe  کې د العشعي ّړ

 څخَ ّړاًذې تشپړ کړئ 2023هې، 31دی( د خٌْسۍ 

 غْسٍ پشّګشاهًَْ دسخَ تٌذي کړئ CTE 3د  •

 دٍّ لٌډې همالې تشپړې کړئ •

 د ښًّْځي د هشاّس لخْا آًالیي عپاسښتٌَ •

 تشخَد غْښتٌلیک 

 23-22تؼلیوي کال 

 ًوشې 20د صدٍ کًْکْ همالې -1

 ًوشې 30د السښْد هشاّس عپاسښتٌَ -2

 ًوشې 30د صدٍ کًّْکي هشکَ -3

 ًوشې 10اّّم ټْلګي ّسّعتۍ دسخې -7د -4

 ًوشې 10اّّم ټْلګي زاضشي -7د -5

http://www.providencepublicschools/octe
http://www.providenceschools.org/octe
http://www.providenceschools.org/octe


 

 

د مٍىذسۍ اَ 

 َداوۍ جُړَلُ

 
 ښَُوځی: پرَګرام:

 

 
 برېښىایي

PCTA  

 HVACًول غځُو/ PCTA  

 
 وجاري

PCTA  

 
 عمُمي َداوۍ جُړَل

PCTA  

    



 

 

 

 

         بریښىایي ټکىالُژي 

 د پرََاېډېىس مسلکي اَ تخىیکي اکاډمي

 

 

 

 

 پشّګشام تَ ػوْهي کتٌَ

دا پشّګشام د دې لپاسٍ طشزَ شْی دی چې ګڼ شوېش 

صدٍ کًْکي د تشیښٌائي ټکٌالْژۍ د هغلک لپاسٍ چوتْ 

 کړي.

صدٍ کًْکي کْسعًَْ ًیغي اّ لَ ټْلګي څخَ تِش 

لېغې  Centralعازْي کاس کې ګډّى کْي، لکَ د 

، اّ د House Buildلپاسٍ د عازْي کْس خْړّل، 

ښًّْځي پشّژې. صدٍ کًْکي تَ د هستْیاتْ د پلټلْ اّ د 

 تشېښٌایي ټکٌالْژۍ فشصت ّلشي.

 

 

 

 آیا تاعْ پُْیذئ؟

د تشېښٌا کاسکًْکي د اللین د کٌټشّل، اهٌیت، اّ اړیکْ ًیْلْ پَ ګډّى د ګڼ 

شوېش هْخْ لپاسٍ تشیښٌایي عیغټوًَْ ًصثْي، ًښلْي، ټغټ کْي، اّ د 

کْي. کَ څَ ُن د تشېښٌا ډیشي کاسکًْکي پَ ّداًۍ  ُغْ عاتٌَ اّ هشالثت

خْړّلْ یا عاتٌې اّ هشالثت کې تخصص کْي، هخ پش ډېشدًّکی شوېش یي 

 دّاړٍ تشعشٍ کْي.

د تشېښٌا کاسکًْکي پَ فاتشیکْ، د دفتش پَ ّداًېْ، کْسًّْ، اّ ًْسّ 

خْړښتًْْ کې د تشېښٌایي عیغټوًْْ د ًصثْلْ لپاسٍ لَ ًمشْ څخَ ګټَ 

تَ کْي. ًمشې د عشکیټًْْ، عاکیټًْْ، د تشېښٌا ّسکْلْ د هشکضًّْ، د پْس

 تشېښٌا د تختًْْ، اّ ًْسّ تدِیضاتْ هْلؼیتًْْ څشګٌذّي.

 

 پاېلې

  دHBI تصذیك 

 CPR لْهړًۍ هشعتَ اّ د ،AED تصذیك 

  دMC3 تصذیك 

 OSHA 10 

 80 ًَْعاػتَ د کاس پش تٌغټ صدٍ کړې عاػت 

 

 فشصتًَْ کْم دي؟فشاغت څخَ ّسّتغَ صها 
 څلْس کلي پشّګشام دٍّ کلي پشّګشام کاس هًْذلْ تَ السښًَّْ

   

کلي  Building Futures 5د  IBEWد 

 پشّګشام

 د ټکٌالْژۍ ُوکاساى New Englandد 

 هلي شثکَ CCRIد 

 د تشېښٌا کاس صدٍ کړٍ CCRI/RIBTAد 

 

 د تشېښٌایي ایدٌیٌشۍ لیغاًظ لشًّکي

 

 



 

 

 

 

 HVACًول غځُو/      

 د پرََاېډېىس مسلکي اَ تخىیکي اکاډمي

 

 

 

 

 پشّګشام تَ ػوْهي کتٌَ

پشّګشام  HVAC-Rکْم صدٍ کًْکي چې د 

تشپړّي ُغْې د ّداًۍ ګشهْلْ، عړّلْ، تِْیې، 

یخچال خْړّلْ، ًل غځًْې، اّ د پیشّدًّکْ د 

چْپړتیاّّ پَ تشخْ کې هِاستًَْ تشالعَ کْي. صدٍ 

د پاکې خًْې  –کًْکي د هختلفْ چاپیشیالًْْ 

چاپیشیالًَْ، د کوپیْټش خًْې، اّ څْ پْړیضّ 

ژۍ ُن صدٍ عْداګشیضّ ّداًېْ لپاسٍ اړیٌې ټکٌالْ

د اّړي د شپږّ اًّېْ اړیي  HVAC-Rکْي. 

 پشّګشام لشي
 

 

 

 آیا تاعْ پُْیذئ؟

د ّداًۍ ګشهْلْ، ایش کٌډیشي خْړّلْ، ًل غځًْې، اّ یخچال خْړّلْ د 

کال پْسې د  2024څخَ تش  2014کغة ګشّ اّ ًصثًْکْ دًذې تَ لَ 

کوپیْټشًّْ اّ تشېښٌایي % پَ اًذاصٍ ّدٍ ّکړي. ُغَ کاًذیذاى چې لَ 14

لْاصهْ عشٍ تلذیت ّلشي اّ ُغَ کغاى چې د عتًْضې د زل ښَ هِاستًَْ 

ّلشي ُغْې تَ د دًذّ غْسٍ فشصتًَْ ّلشي. ګواسًّکي د ًصثْلْ، عاتٌې 

 اّ هشالثت، اّ پیچلْ عیغټوًْْ د تشهین لپاسٍ هدشب تخٌیکاساى لټْي.

 

 پایلې

  دHome Builders Institution (HBI )تصذیك 

  دVIEGA تصذیك 

  دEPA 608  ّتصذیمًَْ 609ا 

  عاػتَ صدٍ کړٍ 80د کاس پش تٌغټ 

 OSHA 10 

 َلْهړًۍ هشعت 

 

 فشاغت څخَ ّسّتغَ صها فشصتًَْ کْم دي؟

 څلْس کلي پشّګشام دٍّ کلي پشّګشام کاس هًْذلْ تَ السښًَّْ

   

/ًل HVACR/ ًل غځًْې شاګشد د HVACRد 

 کْس د ًل ًصثْلْ شاګشدغځًْې د اکواالتي 

 د اتتذایي کچې د ّداًۍ خْړّلْ هْلؼیت

/ ًل غځًْې کغة ګش اّ ًصثًْکی د HVACRد 

HVACR ًل غځًْې خشڅالّ/ ډېضایي د/HVACR ًل/

/ًل غځًْې تاصاسهًْذًَ ًل HVACRغځًْې کویشٌکاس د 

 HVAC-Rًصثًْکی/د ګشهْلْ د ًلًْْ ًصثًْکی اعتاد د 

 تخٌیکاس یا ًل غځًْکی

 

 

 تیلْ تخٌیکاس د

 هیخاًیکي اًدٌیش

 



 

 

 

 

      وجاري اَ کُر جُړَوً 

 د پرََاېډېىس مسلکي اَ تخىیکي اکاډمي

 

 

 

 

 د پشّګشام ششزَ

دا پشّګشام د دې لپاسٍ طشزَ شْی دی چې ګڼ شوېش صدٍ 

کًْکي د کْس خْړًّې هغلک تَ سا خزب کړي. صدٍ کًْکي لَ 

 Centralټْلګي څخَ تِش عازْي کاس کې ګډّى کْي، لکَ 

 RIلپاسٍ د عازْي کْس خْړّل،  PCTAلېغې اّ 

Home Show  .لپاسٍ هاډل کْسًَّ اّ ًْسې پشّژې

 ًېْ اړیي پشّګشام لشي.ًداسي د اّړي د شپږّ اّ

 

 

 

 آیا تاعْ پُْیذئ؟

صدٍ کًْکي تخٌیکي پُْې اّ ػولي تدشتې تَ چې د تْلیذ پَ صٌؼت کې د 

دًذې د خًْذیتْب لپاسٍ هِن هْاسد دي، پشاختیا ّسکْي. فشاغت څخَ 

ّسّعتَ ّداًۍ خْړّل اّ / یا ثاًْیَ صدٍ کړّ څخَ ّسّعتَ اًغټیټْټ تَ 

 خْړّلْ عْداګشېْ کې خپلې صدٍ کړې تَ ّدٍ ّسکړئ.لیږد تشڅْ د ّداًۍ 

 

 پایلې

  دHome Builders Institute (HBIتصذیك ) 

  عاػتَ صدٍ کړٍ 80د کاس پش تٌغټ 

  دRamset تصذیك 

 CPR لْهړًۍ هشعتَ اّ د ،AED تصذیك 

  دOSHA 10 تصذیك 

 د پلْسًځي د خًْذیتْب تصذیك 

 

 فشاغت څخَ ّسّتغَ صها فشصتًَْ کْم دي؟

 څلْس کلي پشّګشام دٍّ کلي پشّګشام کاس هًْذلْ تَ السښًَّْ

   

 د ًداس هشعتیال

 د ّداًۍ خْړّلْ چاسّ هشعتیال

 Buildingاتسادیَ یا د 

Futures شاګشد 

د ّداًۍ خْړّلْ د هذیشیت لیغاًظ 

 لشًّکي

 

 



 

 

 

 

        عمُمي َداوۍ جُړَل 

 مسلکي اَ تخىیکي اکاډميد پرََاېډېىس 

 

 

 

 

 پشّګشام تَ ػوْهي کتٌَ

د کاسګشّ د  NEاّ پاهفشیټ کې د  MAپَ ُْپکیٌټي، 

د اّ داخلي اّ تِشًېْ  CTسّصًې آعاًتیاّې، 

 PCTAالتشاتْاسًّْ پَ ډیضایي کْلْ اّ خْړّلْ کې لَ 

عشٍ ششاکت کړې دٍ تشڅْ صدٍ کًْکْ تَ د ّداًۍ 

خْړّلْ د تخٌیکًْْ د توشیي کْلْ فشصت چې د پشّګشام 

 د تشپړّلْ پَ پاې کې اړیي دي، تشاتش کړي.

کې د ػوْهي ّداًۍ  PCTAکْم صدٍ کًْکي چې پَ 

خْړّلْ پشّګشام تشپړّي ُغْې د خپلې شاګشدۍ د 

کاسّلْ پَ  عاػتًْْ د 10000دّسې د تشپړّلْ لپاسٍ د 

 ششاېطْ تشاتش دي.

ػوْهي ّداًۍ خْړًَّ د اّړي د شپږّ اًّېْ اړیي 

 پشّګشام لشي.

 

 

 

 آیا تاعْ پُْیذئ؟

د شاګشدۍ پَ پشّګشام کې هٌل  LiUNAصدٍ کًْکي ُش کال د  PCTAد 

کیږي چې دا کاس لَ فشاغت څخَ ّسّعتَ د څْ اًّېْ دًٌَ هْدې کې ُغْې 

تَ د ّداًْلْ پَ دًذې کې د کاس کْلْ فشصت ّسکْي. د ّداًْلْ د العي 

صٌاېؼْ د کاسګش لپاسٍ د اتتذایي کچې هؼاػ پَ عاػت کې 

 دی. 22.26./$460300$

 

 پایلې

  دOSHA 30 تصذیك 

  ګواسًې د هِاست د صدٍ کړې تصذیكد 

 CPRَلْهړًۍ هشعت/ 

  عاػتَ صدٍ کړٍ 80د کاس پش تٌغټ 

  دNew England Laborers د شاګشدۍ پشّګشام 

 

 فشاغت څخَ ّسّتغَ صها فشصتًَْ کْم دي؟

  څلْس کلي پشّګشام دٍّ کلي پشّګشام کاس هًْذلْ تَ السښًَّْ

   
 

 شاګشدي

 

  د پشّژې هذیش عْپشّایضسد کاسګشّ د ځْاک 

  
 

  د عایټ عْپشّایضس د سّصًې ښًّْکی

د العي صٌاېَْ  GenConد 

کاسګش: کاًکشیټ، هؼواسي، لیش، 

 خْاصٍ خْړّل.

 
 

 
 

 

  ػوْهي هذیش 

 



 

 

ټکىالُژي  A/Vٌىرَوً، د 

 اَ اړیکې

 

 ښَُوځې پرَګرام

 

 PCTA ګرافیکي اړیکې

 ٌیلً بصري ٌىرَوً

 Mt. Pleasant مُسیقي



 

 

 

 

          ګرافیک 

 د پرََاېډېىس مسلکي اَ تخىیکي اکاډمي

 

 

 

 

 پشّګشام تَ ػوْهي کتٌَ

د ګشافیکظ پشّګشام د فؼالیت پش تٌغټ پشّګشام څخَ 

ػثاست دٍ چې د ډیضاى کْلْ اعاعات، د اًځْس ایډیټ 

کْل اّ اًځْس سعوْلْ تخٌیکًَْ تذسیظ کْي تشڅْ د 

اًټشًیټ، چاپ، اّ ّیډیْ لیږدّلْ لپاسٍ د ډیضایي کْلْ 

پشّژې تْلیذ کړي. دا پشّګشام پَ خْسا تخٌیکي اّ 

اړیکْ پَ  A/Vډیضایي اّ د  تماضا لشًّکي ګشافیک

تشخْ کې پشهختللی کْسط ّړاًذې کْي. پَ ګشافیکظ 

پشّګشام کې، صدٍ کًْکي پَ تل پشهختګ کًْکي عازې 

کې اړًّذٍ کاسي تدشتَ تشالعَ کْي. دا صدٍ کًْکْ 

لپاسٍ یْ پَ صړٍ پْسې فشصت دی تشڅْ پَ ټْلګي کې 

اس اّ د کاس صدٍ کړې لَ السې اکاډهیک، تخٌیکي اّ د ک

 ځاې هِاستًَْ تشالعَ کړي.

 

 

 

 آیا تاعْ پُْیذئ؟

کې د ګشافیکظ پشّګشام د ښًّْځي پش تٌغټ تشثث څخَ  PCTAپَ 

ػثاست دٍ. دغَ پشّګشام ډیدیټل چاپ، ګلذّصي، اّ ّیٌایل کټیٌګ اضافَ 

کړي دي. دا هاشیًٌَْ هْږ تَ اخاصٍ ساکْي تشڅْ دّد، خْلۍ، خْلۍ 

لشًّکی خاکټ، اّ کویغًَْ خْړ کړّ. د دې عشتېشٍ، صدٍ کًْکي د عیوَ 

ًځېْ لپاسٍ د سعالْ اّ هالْهاتي پاڼْ د ډیضایي اییضّ عْداګشېْ اّ ښّْ

کْلْ لپاسٍ عافټ ّیش کاسّي. صدٍ کًْکي د یْ ایالت د ٌُش ډیدیټل سعٌۍ 

عتْډیْ تَ ُن العشعی لشي چېشې چې ُغْې پْډکاعټًَْ تْلیذ کْالې 

اّ د ّیډیْ تْلیذ صدٍ کْالې شي. د دې پشّګشام تشپړّلْ عشٍ، صدٍ کًْکي 

شّګشاهًْْ د کْسط کشیډیټًَْ ُن صدٍ کْالې شي: د د دٍّ عٌذ لشًّکْ پ

NEIT  ګشافیک، ّیة ډیضایي اّ دMulti-Media  پشّګشام یاDigital 

Media Production. 

 

 پایلې

  دADOBE تصذیك 

 ( چاپED) 

  دNEIT ًَْکْسط کشیډیټ 

 

 فشاغت څخَ ّسّتغَ صها فشصتًَْ کْم دي؟

 څلْس کلي پشّګشام دٍّ کلي پشّګشام کاس هًْذلْ تَ السښًَّْ

   

 ّیة ډیضایٌش

 اًځْس سعوًْکی

 پیکیح ډیضایٌش

 ّیډیْ ایډیټش

 د کوشې پَ کاس اچًْکی

 ګشافیکظ ډیضایٌش

 هتشثث

 د ډیدیټل هیډیا هتخصص

 تخلیمی/ٌُشي هذیش

 د هغلک اّ تخٌیکي ښًّْې اّ سّصًې ښًّْکی

 



 

 

 

 

  بصري ٌىرَوً 

 عالي لېسً HOPEد 

 

 

 

 The Visual Artsػالي لېغې کې د  HOPEد 

پشّګشام صدٍ کًْکْ تَ د کاس د یْې خاهغ پْسټفْلیْ د 

ساهٌځتَ کْلْ اّ پشاختیا پْاعطَ فشصت ّسکْي تشڅْ د 

ٌُشًّْ پَ تشخَ کې یْ هغلک تَ چوتْ شي. صدٍ کًْکي 

، Adobe Illustrator ،Adobe Photoshopپَ 

NOCTI  ّاNEIT  کې د تصذیك تشالعَ کْلْ فشصت

ّ د  دٍّ تؼذي ډیضایي اّ  Advanced Placementلشي ا

سعاهي تشالعَ کْلی شي.  Advanced Placementد 

پشّګشام سعاهي، ًماشي، اّ د  The Visual Artsد 

التشاتْاس  The Macډیدیټل سعٌۍ ٌُشًَّ ّړاًذې کْي. 

د هغلکي کچې ګشافیکًْْ خْړّلْ لپاسٍ د تشپړ سًګ 

لشي. صدٍ  Adobe Suiteپشًټشًَّ، صسغْى عکشیي اّ 

کًْکي د اّتْ سًګ، اکشیلیک ًماشۍ، غْړې سًګې، سًګَ 

پٌغلًَْ، غْړ سًګ، د لشګیْ عکاسٍ، اّ هاسکشًَّ 

 کاسّي.

 
 

 آیا تاعْ پُْیذئ؟

َ دٌٍُشهٌذاى د اهشیکایي کاسي ځْاک  لَ دٍّ ًین هیلیًْْ  -یٍْ هِوَ تشخ

څخَ ډېش اهشیکایاى خپلې لْهړًۍ دًذې د ٌُشهٌذاًْ پَ تْګَ تیاًْي. د 

ٌُشهٌذاًْ د لیذًې اّ ډیضایي کْلْ هِاستًَْ پَ ځٌْ عازْ لکَ هٌِذعۍ، 

فیشي، سعٌۍ، فلن اّ ټیاټیش کې اړیي دي. ٌُشهٌذاى کْالې شي چې د 

شاًْ، اًیویشي ّسکًْکْ، فلن خْړًّکْ، هیْسالیغټاًْ، ګشافیک ډیضایٌ

هٌِذعاًْ، عیټ ډیضایٌشاًْ، فیشي ډیضایٌشاًْ، د هسصْل ډیضایٌشاًْ، اّ 

 ّیة ډیضایٌشاًْ پَ تْګَ کاس ّکړي.

 

 پایلې

 ْد ٌُش اّ ډیضایي پْسټفْلی 

 NOCTI 

 دAP دٍّ تؼذي ډیضایي 

  دAP سعاهي 

 

 فشاغت څخَ ّسّتغَ صها فشصتًَْ کْم دي؟
 څلْس کلي پشّګشام دٍّ کلي پشّګشام تَ السښًَّْ کاس هًْذلْ

   

 د ښکلْ ٌُشًّْ ډیضایٌش

 ډیضایٌش/ګشافیک ډیضایٌش/ّیة ډیضایٌش

 د ٌُشي ګالشۍ ښًّْکی

 د ٌُشهٌذ هشعتیال

 د ښکلْ ٌُشًّْ د چاپ د فشاغت عٌذ

 ګشافیک ډیضایي اّ ّیة ډیضایي

د ښکلًْْ ٌُشًّْ، ګشافیک ډیضایي، هٌِذعۍ اّ 

 لیغاًظ لشًّکيسعٌۍ 

 د ٌُشًّْ ښًّْکی

 ٌُش پْاعطَ دسهلٌَ کًْکی

 



 

 

 

 

         مُسیقي 

 عالي لیسً MOUNT PLEASANTد 

 

 

 

 

 پشّګشام تَ ػوْهي کتٌَ

ػالي لیغې د هْعیمۍ اّ  MOUNT PLEASANTد 

CTE Pathway  صدٍ کًْکْ لپاسٍ د صدٍ کړې څلْس

پشّګشاهًَْ ّړاًذې کْي: د ښکلْ ٌُشًّْ د عثک لَ ثاًْیَ 

څخَ ّسّعتَ اصهْېٌْ لپاسٍ د کٌغشټ د هْعیمۍ ډلَ، پَ ګډٍ 

عٌذسٍ، پیاًْ اّ ګیتاس چې د هْعیمۍ پَ چوتْ ّالي یي ټیٌګاس 

 کړي ّي.

Pathway  ُغْ صدٍ کًْکْ لپاسٍ طشزَ شْې دٍ چې د خپلې

غې د هغلک پشهِال پَ هْعیمۍ تاًذې توشکض کْلْ لیْال لې

ّي. ټْلْ صدٍ کًْکْ تَ ښَ ساغالعت ّیل کیږي اّ ُغْې د 

هْعیمۍ د آالتْ اّ عٌذسې ّیلْ تدشتې لشلْ تَ اړتیا ًَ لشي. د 

د هْعیمۍ پَ اخشاء، د هْعیمۍ  CTE Pathwayهْعیمۍ د 

ٍ کًْکي پَ صدٍ کړې اّ د هْعیمۍ د تاسیخچې پَ سشتْ کې صد

 لَ ثاًْیَ څخَ ّسّعتَ اختیاسي صدٍ کړّ تَ چوتْ کْي.

 

 
 

 آیا تاعْ پُْیذئ؟

کلًْْ کې  4صدٍ کًْکي فشصت لشي چې پَ ټْل ایالت کې د صدٍ کړې پَ ټْلْ 

د صٌؼت لَ هغلکي کغاًْ عشٍ کاس اّ فؼالیت ّکړي. صدٍ کًْکي د ساډ ټاپْ د 

All State  ّاSolo  ّاEnsemble  ْخشًٌْْ لپاسٍ د ٌُشهٌذاًْ د چوتْ کْل

لپاسٍ کاس کْي. ُغَ صدٍ کًْکي چې د لْړ اکاډهیک هؼیاسًَّ پْسٍ کړي د 

( د ّیاړ پَ ټْلٌې کې، چې پَ ځاًګړې Tri-Mػصشي هْعیمۍ د ښًّْکْ )

تْګَ د هْعیمۍ غږًّکْ لپاسٍ د هلي ّیاړ ټْلٌَ دٍ، د ګډّى کْلْ اًتخاب 

چوتْ ّالي لپاسٍ د صدٍ کًْکي پَ ّسّعتي کال کې د  لشي. دا پشّګشام کالح تَ

 هْعیمۍ ًظشي کْسط ّړاًذې کْي.

 

 پایلې

 ًَّْد هْعیمۍ د آالتْ/عٌذسّ ّیلْ اصلي اخشاء اّ ښ 

 د ایالت پَ کچَ ډلَ اییض خشي عیالي 

  د ایالت پَ کچَ دSolo  ّاEnsemble  ّعیالۍ )لْهړًی ا

 ّسّعتی کال(

 د هْعیمۍ اتتذاییَ تیْسي

 عازې د صٌؼت لَ هغلکي کغاًْ عشٍ د کاس صدٍ کړېد 

 

 فشاغت څخَ ّسّتغَ صها فشصتًَْ کْم دي؟

 څلْس کلي پشّګشام دٍّ کلي پشّګشام کاس هًْذلْ تَ السښًَّْ

   

سّصًې  ښًّْې اّ –د هْعیمۍ  د هْعیمۍ یا ښکلْ ٌُشًّْ تشې لیک د هْعیمۍ د آالتْ یا عٌذسّ ّیلْ شخصي ښًّْکې، عاص غږًّکی

 –لیغاًظ لشًّکي د هْعیمۍ 

اخشاء کْلْ لیغاًظ لشًّکي د 

تاسیخچې/لَ  –هْعیمۍ 

اسّپایي ٌُش څخَ تِش هْعیمۍ 

(Ethnomusicology )

 –لیغاًظ لشًّکي د هْعیمۍ 

هْعیمۍ پْاعطَ دسهلٌې 

 لیغاًظ لشًّکي

 



 

 

د سُداګرۍ مذیریت، اداري، اَ 

 مالي برخً

 

 ښَُوځی: پرَګرام:
 

 PCTA سُداګري اَ سیىګار



 

 

 

 

        سُداګري اَ سیىګار 

 د پرََاېډېىس مسلکي اَ تخىیکي اکاډمي

 

 

 

 

 پشّګشام تَ ػوْهي کتٌَ

د عْداګشۍ/عیٌګاس پشّګشام د ٌُش، ػلن، اّ خاللیت ػٌاصش 

 ځای کْي. د تشثث اّ عْداګشۍ لَ هذیشیت عشٍ یْ
صدٍ کًْکي د تشپړې چْپړتیا، کلیٌیکي صالْى پَ چاپیشیال 

کې چې د سیښتًْې ًړۍ تدشتې ّړاًذې کْي، صدٍ کړٍ 

کْي. صدٍ کًْکي د عْداګشۍ پُْې اّ ُوذاساص د هذیشیت 

اّ سُثشیت هِاستًْْ تَ پشاختیا ّسکْي. صدٍ کًْکي تَ 

تشیالي شي اّ لَ هالي پلٍْ تَ د صالْى اّ اّتْ د 

 هتخصصیٌْ صدٍ کړې ّکړي.

 
 

 آیا تاعْ پُْیذئ؟

. ّاکش د سًګ لْهړًۍ ښځَ ٍّ چې یٍْ C.Jکې، هېشهي  1906پَ 

َ ٍّ چې هثثت ػمایذ  ٍ ّسٍ هتشثث ٍ صړ هتشثثَ اّ عیٌګاس پٍْ شٍْ. ُغَ یْ

ّ شک تاًذې تشېالې شْې  اّ اػتواد یي دسلْد. ګڼ شوېش ښځې پَ اًتماد ا

 ثاتتْلْ لپاسٍ یي خٌډًَّ لَ هٌځَ ّړي دي.دي، اّ د خپلْ ځاًًْْ 

د عْداګشۍ/عیٌګاس پیژًذًې پشّګشام پَ پام کې ًّیغئ چې عتاعْ پَ 

 کْسًۍ کې لْهړًی تشثث ّي!

 

 پایلې

  دASK عْداګشۍ تصذیك 

  دQuickBooks تصذیك 

  دEverFi د هالي صدٍ کړې تشې لیک 

  دRI د عیٌګاس پیژًذًې خْاص 

  دKeratin Complex تصذیك 

  دSP2 تصذیك 

  دBarbicide تصذیك 

 

 فشاغت څخَ ّسّتغَ صها فشصتًَْ کْم دي؟

 څلْس کلي پشّګشام دٍّ کلي پشّګشام کاس هًْذلْ تَ السښًَّْ

   

 د صالْى هالک/هذیش

 د ّیښتاًْ خْړًّکې، د ځاًګړّ اغیضّ ٌُشهٌذ

 د فیشي ًٌذاسې عثک لشًّکی

 

 د عْداګشۍ د هذیشیت ُوکاساى

 ښًّْکید عیٌګاس 

د عْداګشۍ د هذیشیت، هساعثې، یا هالي صدٍ کړې 

 لیغاًظ لشًّکي

 

 



 

 

ښَُوً اَ رَزوً، 

رَزوً، اَ بشري 

 چُپړتیاَې

 

 ښَُوځې پرَګرام

 

 Mt. Pleasant د ښَُوکي اکاډمي



 

 

 

 

      د ښَُوکي اکاډمي 

 عالي لیسً MOUNT PLEASANTد 

 

 

 

 

 پشّګشام تَ ػوْهي کتٌَ

د ښًّْکي اکاډهۍ پشّګشام کې دّاړٍ د صٌؼت لخْا پیژًذل 

شْي تاّسلیکًَْ اّ د پشهختللي کْسط کاس شاهل دي. صدٍ 

تصذیمًَْ  CPRکًْکي د لْهړًۍ هشعتې، هاشْم پالٌې، اّ د 

 OSHAآًالېي څخَ د  Careersafeتشالعَ کْي. ُغْې لَ 

سّغتیایي پاهلشًې اّ هشکې هِاستًَْ ُن تشالعَ کْي.  10

ُغْې د ښًّْکې د هشعتیال د سّصًې تشې لیک ُن تشالعَ 

لخْا تاییذ شْي ّي اّ د  RIDEکْي لکَ څشًګَ چې د 

ښًّْې اّ سّصًې د اصهْېٌې د چْپړتیاّّ لَ السې 

اّ  RIغیشتخصصي اسصًَّ ّسکْي اّ کْالې شي چې پَ 

ې د ښًّْکي د هشعتیال کیذّ ّړتیا ّلشي. د ًْسّ ایالتًْْ ک

ټْلګېْ پَ لړۍ کې د ساډ ټاپْ د کالح لَ السې د ّختي ًْم 

لیکٌې پشّګشام کْسط شاهلیږي: پَ یْې ډیوْکشاټیکې ټْلٌې 

 صدٍ کړٍ. FNED 100کشیډیټًْْ لپاسٍ د  3کې د 

 

 

 

 آیا تاعْ پُْیذئ؟

 2019پَ هتسذٍ ایاالتْ کې ښًّْکْ لپاسٍ ډېشېذًّکې اړتیا شتْى لشي. لَ 

علٌَ ّدٍ ّکړي. د  4پْسې د لېغْ د ښًّْکْ ګواسًَ ښایي  2029څخَ تش 

صدٍ کًْکْ د ًْم لیکٌې د کچې لْړیذ تَ د لېغْ ښًّْکْ تَ د تماضا کچَ 

 دی. 750950د یْ ښًّْکي د کلٌي هؼاػ اّعظ $ RIلْړٍ کړي. د 

 

 پایلې

  دPARAPRO  ًَّیا ُغَ څخَ لْړٍ 461اسص 

  دRIDE ًَلخْا د ښًّْکي د هشعتیال تاییذ شْې سّص 

 َد لېغې ډیپلْه 

 د لْهړًۍ هشعتې تشې لیک 

 د هاشْم پالٌې تشې لیک 

 ( ٌَ3د ساډ ټاپْ کالح کې ّختي ًْم لیک )ًَْکشیډیټ 

 

 فشاغت څخَ ّسّتغَ صها فشصتًَْ کْم دي؟

 څلْس کلي پشّګشام دٍّ کلي پشّګشام السښًَّْکاس هًْذلْ تَ 

   

 د ښًّْې اّ سّصًې ُوکاساى د ښًّْکي هشعتیال

د هاشْهتْب د لْهړۍ دّسې ښًّْکی، د ښًّْکي 

 هشعتیال

 

 

ټْلګي  12-/ّړکتْىPKد ښًّْې اّ سّصًې 

 پْسې لیغاًظ لشًّکي

 

 



 

 

چاپیریالي اَد ژَوذ 

 علُم
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W.B.Cooley 
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       ژَوذې ټکىالُژي/طبي 

 عالي لېسً JUANITA SANCHEZد 

 

 

 

 

 پشّګشام تَ ػوْهي کتٌَ

د ژًّذۍ ټکٌالْژۍ/طثي پشّګشام کې صدٍ کًْکي د ګڼ 

شوېش هغلکًْْ فشصتًْْ تَ چوتْ ّالي ًیغي لکَ طثي 

ټکٌالْژي، ژًّذۍ ټکٌالْژي، د التشاتْاس تخٌیکاساى، 

دسهلٌَ، اّ د سّغتیایي  Occتیالْژي، فضیک/ .

پاهلشًې/التشاتْاس ًْس ػلْم. صدٍ کًْکي د ػولي تدشتې لَ 

السې د عاېٌظ پُْې تَ پشاختیا ّسکْي. د دې پشّګشام صدٍ 

کًْکي تَ تدشتې تشعشٍ کړي، پلټٌې تَ تشعشٍ کړي، اّ 

  پاسٍ تَ چوتْ ّالی ًّیغي.هغلکًْْ ل

 
 

 آیا تاعْ پُْیذئ؟

د ژًّذي طثاتت پشّګشام تَ صدٍ کًْکي د سّغتیا اړًّذ اّ عایٌظ تشخْ کې د 

هغلکًْْ لپاسٍ چوتْ کړي. دا یْ خْسا تؼاهلي پشّګشام دی چې صدٍ کًْکي پَ 

کې التشاتْاسًَّ تشعشٍ کْي، ګْسي چې خلک لَ ػلوي ټْلٌې عشٍ څٌګَ 

کیږي، د خپلْ عْاًسْ لٌډیض خْړّي اّ د یْې ښې ټْلٌې تشخَ ښکېل 

 کیږي.

 

 پایلې

  دProject Lead the Way (PLTWکْسط کاس ) 

 80 ٍعاػتَ شاګشدي، د چْپړتیا صدٍ کړ 

  دCPR  ّاAED تشې لیک 

  دOSHA 10 تصذیك 

 

 فشاغت څخَ ّسّتغَ صها فشصتًَْ کْم دي؟

 څلْس کلي پشّګشام پشّګشامدٍّ کلي  کاس هًْذلْ تَ السښًَّْ

   

پَ اًځْسګشۍ اّ زداهت کې د تشې لیک 

 پشّګشاهًَْ

 

 

 

Med Tech ٌَیا فضیکي/تٌفغي دسهل 
د ژًّذي طثاتت ایٌدیٌش، د هالْهاتْ عایٌظ 

 پٍْ، د التشاتْاس عایٌظ پٍْ

 

 



 

 

 رَغتیایي علُم اَ

 طبي

 

 ښَُوځې پرَګرام

 

 (Alvarezالُاریس ) پاملروً رَغتیایي



 

 

 

 

       رَغتیایي مسلکُوً 

 (Alvarezالُاریس )
 

 

 

 

 پشّګشام تَ ػوْهي کتٌَ

د ډاکټش خْسج الْاسیض ػالي لیغې کې د سّغتیایي پاهلشًې 

دسې پشّګشاهًَْ صدٍ کًْکي د ًشعیٌګ 

تخٌیکاساًْ (، د تیړًي طثي زالت CNAهشعتیاالًْ)

(EMT َیا د ټْلٌې د سّغتیایي پاهلشًې کاسکًْکْ پَ تْګ )

د اتتذایي کچې دًذّ لپاسٍ چوتْ کْي. صدٍ کًْکْ تَ تَ د 

ټْلګي د تیْسي، التشاتْاسًّْ اّ کلیٌیکي هِاستًْْ لَ السې 

ښًَّْ تشاتشٍ شي. صدٍ کًْکي تَ پَ عیوَ اییضّ تاعیغاتْ 

ْ کې چې ػولي پاهلشًَ کې پَ څاسل شّْ کلیٌیکي تٌاّتًْ

 ّړاًذې کْي، ګډّى ّکړي.

 

 

 

 آیا تاعْ پُْیذئ؟

د ساډ ټاپْ پَ ایالت کې ساخغتش شْي ًشعاى پَ ُش کال کې پَ اّعظ ډّل عشٍ 

کال د هې  2020د هتسذٍ ایاالتْ د کاسګشّ د ازصائیې د اداسې پش تٌغټ د 

( تشالعَ کْي.  39.81کلٌی هؼاػ )یا پَ عاػت کې$ 820790هیاشت څخَ $

 کْي.تشهٌځ تشالعَ  1050150اّ $ 590460ګاى د $ RN% 80د ساډ ټاپْ 

 

 پایلې

  دCNA خْاص 

  دEMT خْاص 

 د ټْلٌې د سّغتیایي کاسکًْکي تشې لیک 

 CPR .َلْهړًۍ هشعت ،AED 

 80 عاػتَ کلیٌیکي کاس 

 

 فشاغت څخَ ّسّتغَ صها فشصتًَْ کْم دي؟

 څلْس کلي پشّګشام دٍّ کلي پشّګشام کاس هًْذلْ تَ السښًَّْ

   

 (CNAد ًشعیٌګ هشعتیال)

 

 

 

 

 (LPNػولي ًشط ) خْاص لشًّکی

 د فضیکي دسهلٌې هشعتیال

 RNساخغتش شْی ًشط 

 

 



 

 

میلمً پالىً اَ 

 سیاحت

 

 ښَُوځې پرَګرام

 
 PCTA د پخلىځي اړَوذ ٌىرَوً

 PCTA د خُاږَ پخُلُ ٌىرَوً



 

 

 

 

      د پخلىځي اړَوذ ٌىرَوً 

 مسلکي اَ تخىیکي اکاډميد پرََاېډېىس 

 

 

 

 

 پشّګشام تَ ػوْهي کتٌَ

د پخلٌځي صدٍ کًْکي د خْاړّ د چْپړتیا پَ صٌؼت کې 

تشیالیتْب لپاسٍ اړیي هِاستًَْ صدٍ کْي. صدٍ کًْکي 

ّ ػولي هِاستًَْ  هستْیات پَ ًظشي ټْلګېْ کې صدٍ کْي ا

صدٍ  PCTAپَ التشاتْاس کې توشیي کْي. صدٍ کًْکي د 

ْ اخٌاط چوتْ  کًْکْ لخْا چلْل کېذًّکې کافې لپاسٍ د هیٌ

کْي. د ښًّْځي پش تٌغټ دغَ تشثث کې، صدٍ کًْکي هیٌْ 

ګاًې خْړّي، د خْاړّ فشهایشًَْ تشالعَ کْي، خْاړٍ 

چوتْ کْي، هیلوٌْ تَ ښَ ساغالعت ّایي، اّ فشهایشًَْ 

 اخلي.

 

 

 

 آیا تاعْ پُْیذئ؟

ژًّذ پَ یْې هْدې کې د خْاړّ د چْپړتیا پَ صٌؼت کې یْ ډیشي خلک تَ د خپل 

تیلیًْْ اټکل شْی خشڅالّ اّ  899کال لپاسٍ د $ 2020هْلف ّلشي. دا صٌؼت د 

ًْې دًذې لشي. سعټْساًټًَْ د تل ُش صٌؼت پشتلَ د څْ  1.6کال کې $ 2030پَ 

 ژتْ ډېش خثشې کًْکي اعتخذاهْي.

 

 پایلې
  دServSafe کاس ځای 

  دServSafe د خْاړّ الشژي ساهٌځتَ کًْکي رسات/ اداسٍ کًْکی 

  دServSafe الکْلْ چْپړتیا 

  دProStart 1 ّکچَ 2ا 

 د اهشیکا د پخلٌځي فذساعیْى 

 

 فشاغت څخَ ّسّتغَ صها فشصتًَْ کْم دي؟

 څلْس کلي پشّګشام دٍّ کلي پشّګشام کاس هًْذلْ تَ السښًَّْ

   

د لیکې آشپض چوتْ کًْکی آشپض کْستَ/کْستَ 

 / عشّسBusserهېشهي 

 

 

 

 

 

 د پخلٌځي د ٌُشًّْ لیغاًظ د پخلٌځي د ٌُشًّْ اړًّذ تشې لیک

 خْاړٍ پٍْ

 د تغزیې هتخصص

 د سعټْساًټ هذیشیت

 د خْاړّ اّ څښاک هذیش

 

 



 

 

 

 

        خُاږي 

 تخىیکي اکاډميد پرََاېډېىس مسلکي اَ 

 

 

 

 

 پشّګشام تَ ػوْهي کتٌَ

د خْاږّ د ٌُشًّْ د پشّګشام صدٍ کًْکي پَ ګڼ شوېش 

هیتْدًّْ کې ػولي تدشتَ تشالعَ کْي تشڅْ خالق خْاږٍ، 

ډّډۍ ګاًې، کیک، اّ داعې ًْس چوتْ کړي. صدٍ کًْکي د 

خْاړّ د هذیشیت، خْږّ، د خْږّ د اعاعاتْ، د هیٌْ پالى 

خْړًّې، د اړتیا ّړ شیاًْ د تشاتشّلْ د ػولیاتْ اّ د 

ساًټ د هساعثې پَ اړٍ صدٍ کړٍ کْي. صدٍ کًْکي د سعټْ

Prostart  َد خْږّ چوتْ کًْکي ټین عشٍ د پخلي پ

  عیوَ اییضّ، ایالتي اّ هلي عیالېْ کې عیالي کْي.

 
 

 آیا تاعْ پُْیذئ؟

ډیشي خلک تَ د خپل ژًّذ پَ یْې هْدې کې د خْاړّ د چْپړتیا پَ 

تیلیًْْ  899کال لپاسٍ د $ 2020صٌؼت کې یْ هْلف ّلشي. دا صٌؼت د 

ًْې دًذې لشي.  1.6کال کې $ 2030اټکل شْی خشڅالّ اّ پَ 

سعټْساًټًَْ د تل ُش صٌؼت پشتلَ د څْ ژتْ ډېش خثشې کًْکي 

 اعتخذاهْي.

 

 پایلې

  دProStart 1  ّکچَ 2ا 

 د اهشیکا د پخلٌځي فذساعیْى 

  دServSafe د خْاړّ اداسٍ کًْکی 

  دServSafe الکْل اّ الشژي ساهٌځتَ کًْکي رسات 

  دServSafe هذیش 

 

 فشاغت څخَ ّسّتغَ صها فشصتًَْ کْم دي؟

  څلْس کلي پشّګشام دٍّ کلي پشّګشام کاس هًْذلْ تَ السښًَّْ 

 
   

 

 پخًْکی 

 د کیک ډیضایي کًْکی

 د اړتیا ّړ څیضًّْ تشاتشًّکی

 

 د خْاړّ د چْپړتیا هذیش

 هالکد پشچْى ًاًْایۍ 

 د ُْټل د خْږّ هذیش

 د خْساکي تْکْ د تغزیې هتخصص

 د خْساکي تْکْ د پُْې اصهْیًْکی

 د خْږّ خْاړّ د اشپضاًْ هشش

 

 

 



 

 

مالُماتي 

 ټکىالُژي

 ښَُوځې پرَګرام

مالُماتي ټکىالُژي/کمپیُټر سایىس لً دَي 

 ګُوې وُم لیکىې سري

P-TECH پرَګرام 

E-Cubed 

 CS4RI W.B. Cooley @ JSECکمپیُټر سایىس/ 

 CS4RI Mt. Pleasantکمپیُټر سایىس/ 

 سىټرال CS4RIکمپیُټر سایىس/ 

 (Alvarezالُاریس ) CS4RIکمپیُټر سایىس/ 



 

 

 

 

  P-TECH مالُماتي ټکىالُژي/ 

E-Cubed 
 

 

 

 

 پشّګشام تَ ػوْهي کتٌَ

ټکٌالْژۍ پَ پشّګشام کې تَ صدٍ کًْکي دّاړٍ د د هالْهاتي 

خپلې لېغې د ډیپلْم، د اړًّذٍ تشي لیک کشیډیټًْْ اّ د 

هالْهاتي ټکٌالْژۍ پَ تشخَ کې د اړًّذٍ کاسي تدشتَ د 

تشالعَ کْلْ فشصت ّلشي. د دې عشتېشٍ، ُغَ صدٍ کًْکي 

چې پَ غځْل شْې صدٍ کړې اّ د اّړي د کْسط پَ کاس کې 

کْالې شي چې لَ لېغې څخَ ّسّعتَ لَ خپل ګډّى کْي 

 اړًّذٍ تشي لیک عشٍ پَ اّړي کې فاسؽ شي.

دا پشّګشام پَ دسېْ څاًګْ ّیشل کیږي: کوپیْټش عاېٌظ، 

ّ د کوپیْټش د هالتړ هتخصص. صدٍ کًْکی تَ  شثکَ خْړّل ا

ُغَ اکاډهیک، تخٌیکي اّ د کاس ځاې هِاستًَْ تشالعَ کړي 

لشي. صدٍ کًْکي تَ د پشّګشاهیٌګ چې کاسکًْکي ّستَ اړتیا 

اّ د ټکٌالْژۍ د هالتړ پَ تشخْ کې هِاستًْْ تَ پشاختیا 

ّسکړي چې ُغْې تَ د لْړ هؼاػ، لْړې ّدې دًذّ تَ چوتْ 

ّ د کاس صدٍ  کړي. څاسًَ، د کاس ځاې لیذًې، د دًذې تؼمیثْل، ا

 کړٍ پذغَ پشّګشام کې هذغن شْي دي.

 

 

 

 آیا تاعْ پُْیذئ؟

چې د هلي  –دی  1080900ټکٌالْژۍ د صٌؼت د کاسکًْکي اّعظ هؼاػ $د 

صدٍ کًْکْ تَ فشصت ّسکْي تشڅْ  PTECHلْړ دی.  2xد اّعظ پشتلَ 

فاسغیي  PTECHلېغَ تشپړٍ کړي، اّ دٍّ کلي تشې لیک تشالعَ کړي. د 

 تَ د لْړ هؼاػ لشًّکْ، تشیالېْ هغلکًْْ تَ چوتْ شي.

 څخَ لیذًَ ّکړئwww.ptech.orgد ًْسّ هالْهاتْ لپاسٍ 

 

 پایلې

  دIC3 تصذیك 

 ( ٌَدٍّ ګًْې/پَ یْ ّخت کې پېښیذًّکې ًْم لیکURI  ّا

CCRI) 

  دAP کوپیْټش عاېٌظ اعاعات 

 

 فشاغت څخَ ّسّتغَ صها فشصتًَْ کْم دي؟

 پشّګشامڅلْس کلي  دٍّ کلي پشّګشام کاس هًْذلْ تَ السښًَّْ

   

 د کوپیْټش شثکې خْړّلْ عافټ ّیش

 تسلیل ګش Cyber Securityد 

 د کوپیْټش د هالتړ هتخصص

 ایٌدیٌیش DevOpsد 

 پْستَ کال

 

 

AA کوپیْټش 

 (CCRIپشّګشاهیٌګ )

AA ( شثکَ خْړّلCCRI) 

AA Cybersecurity (CCRI) 

BA ( کوپیْټش عاېٌظURI  ّاRIC) 

BS ( کوپیْټش عاېٌظURI  ّاJWU) 

 



 

 

 

 

  CS4RI/ کمپیُټر ساېىس 

CENTAL ،JSEC  َاMT د .PLEASANT عالي لېسً، الُاریس 

 
 

 

 

 پشّګشام تَ ػوْهي کتٌَ

 The Computer Scienceکې د  JSEC ،Mtپَ 

Pathway  .ًَْپشّګشاهPleasant ّا ،PCTA  ْد ساډ ټاپ

(CS4RI َد هشعتې لپاسٍ د ایالت پَ کچ )Computer 

Science  َلخْا لَ هالي پلٍْ توْیل اّ هالتړ کیږي. صدٍ کًْکي ل

تخلیمي عتًْضې زل کْلْ، د ټین ُوکاسۍ، اّ لَ خپلْ ًظشیْ عشٍ د 

ًْسّ تش اغیضې الًذې ساّعتلْ څخَ خًْذ اخلي. صدٍ کًْکي هِاستًْْ 

ْیې اّ چټکې ّدٍ کًْکې تشخې تَ ّدٍ ّسکْي تشڅْ پَ یْې تش ټْلْ ل

  .کې د خپل هغلک لیْالتیاّې لَ لْړ هؼاػ لشًّکْ دًذّ عشٍ ًّښلْي

 
 

 آیا تاعْ پُْیذئ؟

پذې کې هختلفې سشتې چې د  –کوپیْټش عاېٌظ یْاصې د کْډیٌګ پَ اړٍ ًَ دٍ 

کْډیٌګ تدشتې تَ اړتیا لشي، شاهلې دي. پذې کې د ځیشکْ ّداًېْ اّ 

 ښاسًّْ پَ لْس هخکې تګ شاهل دی.“ صسغًْْ”

پْسې  2028-2018د کوپیْټش اّ هالْهاتي ټکٌالْژۍ د دًذّ پَ تشخَ کې لَ 

% پَ اًذاصٍ اټکلي ّدٍ شتْى لشي. د پیل هؼاشًَْ  12د 

 پْسې دي. $500000-$450000

 

 پایلې

  کشیډیټًَْ 12د کوپیْټش عاېٌظ د کالح 

  دPathway ًَّتاییذ 

  عاػتَ  20التشاتْاس پَ چاپیشیال کې د یْ خْړښت لشًّکي

 ػولي تدشتَ

 

 فشاغت څخَ ّسّتغَ صها فشصتًَْ کْم دي؟

 څلْس کلي پشّګشام دٍّ کلي پشّګشام کاس هًْذلْ تَ السښًَّْ

   

 د هشعتې د هیض تخٌیکاس

 

 

 

 کالح/پٌُْتْى

 کوپیْټش عاېٌظ/ هالْهاتي ټکٌالْژۍ کې ُوکاس

 کالح/پٌُْتْى

عاېٌظ/ هالْهاتي ټکٌالْژۍ کې کوپیْټش 

 لیغاًظ

 

 



 

 

قاوُن، عامً خُوذیتُب، اَ  

 حکُمت

 

 ښَُوځې پرَګرام

 

قاوُن اَ عامً خُوذیتُب 

 + اَر َژَوکی
 سىټرال

JROTC ًٌیل 



 

 

 

 

     قاوُن، عامً خُوذیتُب اَ امىیت 

 عالي لېسً CENTRALد 

 

 

 

 

 پشّګشام تَ ػوْهي کتٌَ

د لاًْى، ػاهَ خًْذیتْب، اّ اهٌیت پشّګشام صدٍ کًْکي د 

زمْلي، خٌایي ػذالت، اّ ػاهَ خًْذیتْب د هختلفْ تشخْ 

لپاسٍ چوتْ کْي. دا د پْلیغْ، هساکوْ، اّ اصالزاتْ پَ 

ګډّى د خٌایي ػذالت د عیغټن لَ یْې ػوْهي کتٌې عشٍ 

د ػذلي پُْې کْسط صدٍ کًْکْ تَ د خشهًْْ د پیلیږي. 

لضیېْ زل کْل اّ د فضیکي شْاُذّ ساټْلْل، خًْذي 

کْل، اّ تسلیل تذسیظ کْي. پَ زمْلي هطالؼاتْ اّ خٌایي 

ػذالت کې، صدٍ کًْکي صهْږ پَ هؼاصشٍ ټْلٌَ کې د 

لاًْى، صهْږ د ّګړّ اخاللي اصْل اّ هکلفیت، اّ د 

 ػذالت هؼٌې صدٍ کْي.

 

 
 

 آیا تاعْ پُْیذئ؟

خْاص د تشالعَ کْلْ فشصت لشي چې پَ لْهړي کال کې  EMTصدٍ کًْکي د 

 پیلیږي!

 د ػاهَ خًْذیتْب تماضا تَ افغشاًْ لپاسٍ ًّْ ګواسًْ تَ السٍ ُْاسٍ کړي.

 دی. 440000د پْلیظ افغش اّعظ هؼاػ $

کال د هې هیاشت کې  2016د اصالزي افغشاًْ/لاضیاًْ اّعظ هؼاػ د 

$430000  .ٍّEMT $ َپَ في عاػت کې پیلیږي 19.00پ 

 

 پایلې

  دEMT  د تیړًي طثي زالت تخٌیکاس –تشې لیک 

 OSHA 10 

  ّلْهړًۍ هشعتَ اCPR 

 ( د سّګش ّیلیوضRoger Williamsپٌُْتْى )-  کشیډیټًْْ  9تش

 پْسې

 

 ّسّتغَ صها فشصتًَْ کْم دي؟فشاغت څخَ 

 څلْس کلي پشّګشام دٍّ کلي پشّګشام کاس هًْذلْ تَ السښًَّْ

   

EMTد خٌایي ػذالت یا ػذلي ػلْهْ لیغاًظ لشًّکي د خٌایي ػذالت یا ػذلي ػلْهْ ُوکاس ، د هسصل پْلیظ پشّګشام 

 

 

 



 

 

 

 

 JROTC  

 عالي لېسً HOPEد           

 
 

 

 

 پشّګشام تَ ػوْهي کتٌَ

آیا تاعْ داعې یْ کظ یاعت چې ًٌګًَْ خْښْي؟ آیا 

تاعْ داعې یْ کظ یاعت چې د دّدیض ټْلګي ُاخْا صدٍ 

کړٍ خْښْي؟ آیا تاعْ غْاړئ چې د یْ ټین تشخَ اّعئ اّ 

 تلپاتې هلګشي پیذا کړئ؟

ښًَّْ پَ سُثشیت، ّخت اّ هالي هذیشیت،  JROTCد 

، اّ ًْسّ ډیشّ هْضْػاتْ توشکض کْي. د CPRتغزیې، 

ټین خْړًّې اّ شخصي هغؤلیت د عوْى لپاسٍ طشزَ 

 شْی دی.

لَ ”ًظاهي پشّګشام  JROTCػالي لېغې د  Hopeد 

چې د دفاع ّصاست تش ټْلْ “ اهتیاص عشٍ د ّیاړ ّازذ دی،

 لْړٍ دسخَ دٍ.

 

 
 

 تاعْ پُْیذئ؟ آیا

 JROTCد پشّګشام ښًّْکي ًظاهي تشخې لپاسٍ اعتخذام ًَ کْي. د 

ٍ لَ:  د ټْلګي “ د ځْاًاًْ ُڅًَْ تشڅْ ښَ ښاسیاى شي.” هاهْسیت ػثاست د

ُاخْا، ًظاهي هسصلیي د پیاّړتیا اّ چاالکۍ د تٌغټیضّ اصهْېٌْ لَ السې د 

تشیالېْ ًظاهي خپل تذًي تٌاعة د اصهایلْ فشصت لشي. تش ټْلْ ډېشّ 

هسصلیٌْ د ّخت پَ اّږدّ کې د صدٍ کړّ، تٌاعة، اّ تغزیې هٌاعة تؼادل 

 تشالعَ کړی دی.

 

 پایلې

 ْد ًظاهي هسصل پْسټفْلی 

 د چْپړتیا د صدٍ کړې پشّژې 

 ٍد دّاهذاسٍ اصالذ د دیْال د عش د ډتشې پشّژ 

 CPR لْهړًۍ هشعتَ اّ د ،AED تشې لیک 

 هالي هذیشیت 

 

 ّسّتغَ صها فشصتًَْ کْم دي؟فشاغت څخَ 

 څلْس کلي پشّګشام دٍّ کلي پشّګشام کاس هًْذلْ تَ السښًَّْ

   

پشّګشام عشٍ تسصیلي  ROTCهؤعغې کې لَ  د هتسذٍ ایاالتْ پَ هغلر ځْاکًْْ کې ًْم لیکٌَ

 تْسعیَ

د هتسذٍ ایاالتْ د ًظاهي چْپړتیا اکاډهي )ًْم 

 لیکٌَ لَ اهتیاص عشٍ(

 

 



 

 

 

 ساېىس، تُلیذ،

 اَ

 ایىجىیري

 

 ښَُوځې پرَګرام

 

 PCTA اوجیىرۍ څخً َړاوذې

 Mt. Pleasant اوجیىرۍ څخً َړاوذې

َیلډیىګ کاري اَ د پایپ 

 وصبُل
PCTA 



 

 

 

 

     اوجیىرۍ څخً َړاوذې 

 تخىیکي اکاډميد پرََاېډېىس مسلکي اَ       

 

 

 

 

 پشّګشام تَ ػوْهي کتٌَ

کې لَ اًدیٌشۍ څخَ ّړاًذې پشّګشام صدٍ  PCTAپَ 

 Project Leadکًْکي د دسې عتًْضهٌْ کْسعًْْ 

the Way (PLTW لړۍ ًیغي. صدٍ کًْکي د صٌؼت )

لخْا پیژًذل شّْ تاّسلیکًْْ، ثاًْیَ دّسې څخَ ّسّعتَ 

کشیډیټًْْ اّ/یا پَ سّصًیضّ پشّګشاهًْْ یا دًذّ کې د 

 PLTWپشهختللی هْلف تشالعَ کْلْ فشصت لشي. د 

کْسعًَْ د ایٌدیٌشۍ ډیضایي، کوپیْټش کې هذغن شْي تْلیذ، 

  ختګ کې هؼشفي شْي دي.اّ د ایٌدیٌیشۍ ډیضایي اّ پشه

 
 

 آیا تاعْ پُْیذئ؟

، Mobile Roboticsایٌدٌیشۍ څخَ ّړاًذې دّسې صدٍ کًْکْ پَ 

Prepared Speech  ّاInteractive Video Game Design  کې

طالیي هډالًَْ ګټلي دي. صدٍ کًْکي د ایٌدٌیشۍ  Skills USAد 

ْ اّ پٌُْتًًْْْ تَ عفش کْي اّ د صٌؼت لَ  ششکتًْْ، عیوَ اییضّ کالدًْ

هتخصصیٌْ عشٍ ګْسي تشڅْ د ایٌدیٌیشۍ اّ تْلیذ د فشصتًْْ پَ اړٍ صدٍ 

 کړٍ ّکړي.

 پایلې 

 SolidWorks 

  دProject Lead the Way د کْسط کاس 

 OSHA 10 

 

 څخَ ّسّتغَ صها فشصتًَْ کْم دي؟فشاغت 

  د ایٌدٌیشۍ لیغاًظ لشًّکي د ایٌدٌیشۍ ُوکاس 

 
  

 

 د تشیښٌا تخٌیکاس 

 

 

 

  د لْخغتیک اّ ػشضې د ځٌځیش هذیشیت یا خْړّل اّ تْلیذ

 

 



 

 

 

 

       اوجیىرۍ څخً َړاوذې 

Mount Pleasant ًعالي لیس 

 

 

 

 

 پشّګشام تَ ػوْهي کتٌَ

کې د ایٌدٌیشۍ څخَ ّړاًذې پشّګشام صدٍ کًْکي.  Mtپَ 

Pleasant  کالْ لپاسٍ د  3دProject Lead the Way 

(PLTW عتًْضهي کْسعًَْ ًیغي. صدٍ کًْکي د صٌؼت )

لخْا پیژًذل شّْ تاّسلیکًْْ، ثاًْیَ دّسې څخَ ّسّعتَ 

دًذّ کې د  کشیډیټًْْ اّ/یا پَ سّصًیضّ پشّګشاهًْْ یا

 PLTWپشهختللی هْلف تشالعَ کْلْ فشصت لشي. د 

کْسعًَْ د ایٌدیٌشۍ ډیضایي، د ایٌدیٌشۍ اعاعاتْ، کوپیْټش 

کې هذغن شْي تْلیذ، اّ د ایٌدیٌیشۍ ډیضایي اّ پشهختګ کې 

هؼشفي شْي دي. صدٍ کًْکي پَ اتتذایي العتَ ساّړًې 

(Junior Achievement.کې ُن ګډّى کْي ) 

 

 
 

 آیا تاعْ پُْیذئ؟

، Mobile Roboticsایٌدٌیشۍ څخَ ّړاًذې دّسې صدٍ کًْکْ پَ 

Prepared Speech  ّاInteractive Video Game 

Design  کې دSkills USA  طالیي هډالًَْ ګټلي دي. صدٍ کًْکي د

ّ د  ایٌدٌیشۍ ششکتًْْ، عیوَ اییضّ کالدًْْ اّ پٌُْتًًْْْ تَ عفش کْي ا

عشٍ ګْسي تشڅْ د ایٌدیٌیشۍ اّ تْلیذ د فشصتًْْ صٌؼت لَ هتخصصیٌْ 

 پَ اړٍ صدٍ کړٍ ّکړي.

 

 پایلې

  دProject Lead the Way د کْسط کاس 

 د کوپیْټش پَ هشعتې ډیضایي تصذیك 

 د اتتذایي العتَ ساّړًې شخصي هالي چاسې 

 د اتتذایي العتَ ساّړًې د هغلک تشیالیتْب 

 OSHA 10 

 

 کْم دي؟ فشاغت څخَ ّسّتغَ صها فشصتًَْ

  څلْس کلي پشّګشام دٍّ کلي پشّګشام 

 
  

 

 تشېښٌایي تخٌیکاس 

 هیخاًیک CNCد 

 د ایٌدٌیشۍ لیغاًظ لشًّکي

 د هیخاًیکي یا تشېښٌایي ډیضایي ایٌدیٌیش

 د پشّعغیظ ایٌدیٌیش

 عاختواًي ایٌدٌیش

 د ُْایي فضا ایٌدیٌش

 

 

 

 



 

 

 

 

       کاري/ پایت وصبُلسمىذري َیلډیىګ  

 د پرََاېډېىس مسلکي اَ تخىیکي اکاډمي

 

 

 

 پشّګشام تَ ػوْهي کتٌَ

ّیلډیٌګ کاساًْ تَ د تماضا کچَ لْړٍ دٍ اّ د عوٌذسي 

ّیلډیٌګ کْلْ پشّګشام صدٍ کًْکْ تَ فشصت ّسکْي چې 

ُغْې ُغَ پَُْ، د ّیلډیٌګ کْلْ هِاستًَْ اّ د دًذې پیذا 

تشالعَ کړي چې ُغْې ّستَ د یْ ّیلډیٌګ  کْلْ هِاستًَْ

کاس پَ تْګَ د دًذې پیلْلْ لپاسٍ اړتیا لشي. صدٍ کًْکي 

( AWSکْالې شي چې د اهشیکا د ّیلډیٌګ کاسۍ د ټْلٌې )

کچې تصذیمًَْ تشالعَ کړي، اّ ُوذاساص د  1د  SENSEد 

( OSHA-10دًذې د خًْذیتْب اّ سّغتیایي هذیشیت )

ػتَ تصذیك تشالعَ کړي. صدٍ عا 10څخَ د خًْذیتْب 

کًْکْ تَ تَ فشصت ّسکړل شي چې د کاس صدٍ کړې پَ 

 تادیَ شّْ پشّسګشاهًْْ کې ګډّى ّکړي.

 

 

 

 

 آیا تاعْ پُْیذئ؟

څخَ ډېشّ ّیلډیٌګ کاساًْ تَ اړتیا  3750000کې تَ، صهْږ د هلت کاسي ځْاک لَ  2023پَ 

کړي اّ د ساډ ټاپْ پَ عازې کې. لَ لېغې  ّلشي تشڅْ د ګڼ شوېش صٌؼتًْْ غْښتٌې پْسٍ

دي. ّیلډیٌګ کاسي د هغلک پش  400000څخَ ّسّعتَ د پیل هؼاشًَْ پَ کال کې شاّخْا $

 تٌغټ هِاست څخَ ػثاست دٍ چې د کالح تشي لیک تَ اړتیا ًَ لشي.

 

 پایلې
  دAWS SENSE  کچې تصذیك 1د ّیلډیٌګ کاسۍ د 

  دAWS SENSE ( تصذیك شْي پْښل شْي فلضي کواى ّیلډیٌګSMAW) 

  دAWS SENSE (تصذیك شْي ګاص فلضي کواى ّیلډیٌګGMAW) 

  دAWS SENSE  تصذیك شْيFlux Cored ( د فلضي کواى ّیلډیٌګFCAW) 

  دAWS SENSE ( تصذیك شْي ګاص ټٌګغټیي فلضي کواى ّیلډیٌګGTAW) 

 َلْهړًۍ هشعت 

 OSHA 10 

 صدٍ کړې پشّګشام د تشېښٌایي تیړۍ د کاس 

 

 فشاغت څخَ ّسّتغَ صها فشصتًَْ کْم دي؟

 څلْس کلي پشّګشام دٍّ کلي پشّګشام کاس هًْذلْ تَ السښًَّْ

   

تشښٌایي تیړۍ کې د اتتذایي کچې یا هدشب کاسګش 

 شاګشدي

د ّیلډیٌګ تشسعي کًْکي، د ّیلډیٌګ ښًّْکې، د 

 کاسګشّ هشش، عْپشّایضس، آصاد کاسّتاس

 

 

 کاسګشّ هشش یا عْپشّایضسد 

/د CEOد پشّژې هذیش، د عْداګشۍ هذیش، 

 ششکت هالک

 ایٌدیٌشي، څیړًَ اّ پشهختګ

 

 



 

 

ټراوسپُرټېشه، َیشل، اَ 

 لُجستیک

  ښَُوځې پرَګرام 

  PCTA د مُټر جُړَلُ ټکىالُژي 



 

 

 

 

          د مُټر ټکىالُژي 

 د پرََاېډېىس مسلکي اَ تخىیکي اکاډمي

 

 

 
 

 پشّګشام تَ ػوْهي کتٌَ

دا پشّګشام پَ ػولي صدٍ کړې تاًذې توشکض کْي! صدٍ 

علٌَ ّخت د ًملیَ ّعاېطْ پَ  60کًْکي تَ لږ تش لږٍ خپل 

اسصًّې اّ تشهین لپاسٍ پَ دکاى کې تیش کړي. صدٍ کًْکي تَ 

ّستَ  -پَ ًملیَ ّعایطْ کې ژًّذي تشهین کْل تشپړ کړي 

چْپړتیاّې چې ُغْې تَ یې پَ عازَ کې د کاس کْلْ 

د هْټش خْړّلْ لَ  PCTAِال تشعشٍ کړي. د پشه

پشّګشام څخَ تش فشاغت ّسّعتَ، صدٍ کًْکي د هْټش 

خْړّلْ پَ تشخَ کې د یْ اسصښت لشًّکي هغلک لپاسٍ 

 چوتْ کیږي.

 

 
 

 

 آیا تاعْ پُْیذئ؟

د هْټش خْړّلْ تخٌیکاساى/هیخاًیک د ًملیَ ّعاېطْ ټْل عیغټوًَْ 

اًدي، اشتشیٌګ اّ تؼلیك، ګیشتکغًَْ، تشیکًَْ، خْړّي اّ تشهین کْي؛ 

 تخاسۍ اّ ایشکٌډیشي، ّایشیٌګ اّ د اًدي فؼالیت.

صدٍ کًْکي د ٌُش د صٌؼت لخْا پیژًذل شّْ ّعایلْ اّ  PCTAد 

تدِیضاتْ د کاسّلْ پْاعطَ د دغَ عیغټوًْْ د خْړّلْ اّ تشهین 

 څشًګْالی صدٍ کْي.

کال د هې  2018تخیٌکاساًْ اّعظ هؼاػ د د هْټش خْړّلْ د چْپړتیا د 

 ّّ 400710هیاشت کې $

 

 پایلې

  د( د هْټش خْړّلْ د چْپړتیا غْسٍ تْبASE  )تصذیك 

 د ټْلْ هالْهاتْ تصذیك 

  دALI پْستَ کْلْ تصذیك 

  عاػتَ صدٍ کړٍ 80د صدٍ کړې پش تٌغټ 

 

 فشاغت څخَ ّسّتغَ صها فشصتًَْ کْم دي؟

 څلْس کلي پشّګشام دٍّ کلي پشّګشام کاس هًْذلْ تَ السښًَّْ

   

 هیخاًیک

 د غْړّلْ تخٌیکاس

 د پشصّ هذیش

 د الْتکې هیخاًیک

 

هْټش خْړّلْ  NEIT ،UTI ،MTTI ،Mass Bayد 

 ټکٌالْژۍ ُوکاساى

هْټش خْړّلْ ټکٌالْژۍ لیغاًظ  NEITد 

 لشًّکي

 

 

 


