
نئے تعليمی ڈهانچے  کا تعارف1
حکومت برائے ہانگ کانگ انتظامی عالقہ (HKSAR) نے ستمبر 2009 ميں نئے تعليمی ڈهانچہ (NAS) کا نفاذ کر ديا تها جو اعٰلی ثانوی (SS) سطح پر ايک 3 سالہ 
اسکول نصاب اور يونيورسڻی کی سطح پر ايک 4 سالہ انڈرگريجويٹ پروگرام پر مشتمل ہے۔ طلباء ثانوی تعليم کے اختتام پر سيکنڈری ايجوکيشن کے امتحان کے ہانگ 

کانگ ڈپلومہ (HKDSE) کا صرف ايک عوامی امتحان ديتے ہيں۔ پہلے HKDSE کا 2012 ميں کاميابی سے اجراء کيا جا چکا ہے۔

نئے تعليمی ڈهانچہ کے فوائد - - عالمی شہری اور عالمی  راستے2

سينئر سيکنڈری (SS) نصاب3

ہانگ کانگ ميں، تمام اسکول کی باره سالہ مفت تعليم حاصل کرنے کے اہل ہيں۔ NAS طلباء کی مختلف ضروريات، دلچسپيوں اور صالحيتوں کے مطابق ہونے کے 
لئے متنوع انتخاب کے ساته ايک وسيع اور متوازن SS نصاب فراہم کرتا ہے۔ طلبا کی پوری-شخصی ترقی، زندگی بهر سيکهنے کی صالحيت اور عالمی آؤٹ لک پر 

بہت زياده زور ديا جاتا ہے۔ HKDSE دينے کے بعد، طلباء کو کثير راستوں کے ذريعے دوسرے ممالک کے تعليمی نظام کے ساته بہتر طرز گفتار کے ساته ساته اعٰلی 
تعليم اور جائے کار تک رسائی حاصل ہے (مندرجہ ذيل ڈايا گرام مالحظہ کريں)۔

* نصاب کو اسکول تنوع کی ضروريات پورا کرنے کے لئے تين سال سے زائد ميں 200 + 2,400 گهنڻوں کی لچکدار حد کے ساته، 2,500 اسباق گهنڻوں کی بنياد پر مرتب کيا گيا ہے۔
** رياضی الزمی حصہ اور دو اختياری توسيع ماڈيولز (اختياری، طلباء زياده سے زياده ايک اختياری توسيع شده ماڈيول لے سکتے ہيں) پر مشتمل ہے:

ماڈيول 1 (M1) کيلکولس اور شماريات يا ماڈيول 2 (M2) - الجبرا اور کيلکولس۔.

لبرل اسڻڈيز SS نصاب کا ايک بنيادی مضمون ہے۔ اس کا مقصد طلباء کے علم کی بنياد کو وسعت دينا اور ان کی سماجی، قومی او عالمی آگاہی کو آگے بڑهانا ہے 
اس کے ساته ان ميں ايک کثير الشعبہ استفسار نقطہ نظر اپناتے ہوئے، مسائل کے ايک وسيع سلسلہ کے مطالعہ کے ذريعے ان کی کثير تناظر اور تنقيدی سوچ کو 

پروان چڑهانا ہے۔ 

فريم ورک

لبرل اسڻڈيز

NAS کے تحت، SS نصاب ذيل پر مشتمل ہے:
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اور مواصالت

بزنس مينجمنٹ
انجينئرنگ اوراپالئيڈ سائنسخدماتاور قانون
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امتياز کے ساته حاصل کرده (II)امتياز کے ساته حاصل کرده (I)حاصل کرده

8 اہم  سيکهنے کے شعبے
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20 مضامين، 6 ديگر زبان مضامين اور اپالئيڈ لرننگ (ApL) مضامين کا ايک سلسلہ ہم نے ايک وسيع اور متوازن  SS 8 اہم  سيکهنے کے شعبہ  کے تحت کل
نصاب ميں فراہم کرنے کی پيشکش کی ہے۔ 

ApL وسيع پيشہ ورانہ اور فنی شعبوں سے منسلک مشق  اور نظريہ پر مساويانہ زوردينے کے ساته مطالعات فراہم کرتا ہے ۔ کلی طور پر سيکهنے کے لئے، 
بنيادی مضامين، اختياری مضامين اور ديگر سيکهنے کے تجربات کے ساته ApL طلباء کی متنوع سيکهنے کی ضروريات، دلچسپيوں اور رجحان کی ضرورت 

پورا کرنے کے لئے ايک لچکدار امتزاج، نظرياتی اور اپالئيڈ سيکهنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ نفاذ اور مشق کے ذريعے، طلباء کے پاس عمومی ہجو اور ابتدا 
کار کے مہارت کے مجموعہ کی پيش رفت کے لئے، اور ان کے طويل سيکهنے کے لئے کيرئير کی امنگوں اور واقفيت کو دريافت کرنے کے مواقع ہيں۔ مطالعات 

کے مندرجہ ذيل چه امور کے ماتحت مختلف ApL کورسز کو تيار کيا جاتا ہے:

انفرادی ApL کورسز کو قابليت فريم ورک (QF) ليول 3 ميں سرڻيفکيٹ پروگرامز کے طور پر کواليفيکيشنز رجسڻر ميں رجسڻر کيا جاتا ہے۔ 2014/15 تعليمی 
سال سے، اپالئيڈ لرننگ چينی (غير چينی بولنے والے طلبا کے لئے) کو QF سطحوں پر لگايا گيا ہے۔ غير چينی بولنے والے طلباء کے لئے ايک متبادل چينی زبان 

اہليت حاصل کرنے کے سلسلہ ميں خصوصی طور پر ايک اضافی چينل کو فراہم کرنے کے لئے مراحل کے ذريعے 3 سے 1 کو متعارف کرايا جاتا ہے۔

نئے تعليمی  ڈهانچہ ويب بليڻن (http://www.edb.gov.hk/nas/en/curriculum/) پر مضامين کی تفصيالت دستياب ہيں۔

*اسکولوں ميں پيش کرده SS اختياری مضامين انفرادی اسکولوں کے سياق و سباق اور طلبا کی ضروريات کے مطابق مختلف ہو سکتے ہيں۔

(SLP) اور طالب علم سيکهنے کا پروفائل (OLE) ديگر تعليمی تجربات
بنيادی تعليم ميں حاصل کرده سيکهنے کے تجربات کی بنياد پر تعمير کرتے ہوئے، SS نصاب کا ايک الزم جزو OLE ہے، جسے پوری شخصی ترقی کو فروغ 

دينے کے لئے ڈيزائن کيا گيا ہے۔ اسکول کے نصاب کے اندر اندر، طلباء کو پانچ امور ميں OLE سرگرميوں کا ايک وسيع سلسلہ مہيا کيا جاتا ہے، جن کے نام ہيں۔ 
اخالقی اور سوک ايجوکيشن، کيريئر سے متعلقہ تجربات۔ کميونڻی سروس، جمالياتی ترقی، اور جسمانی ترقی۔ طلباء کی ان کے OLE پر ايک SLP تيار کرنے، 
بيرون اسکول حاصل کرده ايوارڈز/کاميابياں، اسکول ميں تعليمی  کارکردگی اور اس سے کہيں بڑه کر، پوسٹ سيکنڈری اور يونيورسڻی کی تعليم، اس کے ساته 

ساته مالزمين، داخلہ کے ريفرنس کے لئے سيکهنے کی اپنی کہانياں بتانے کے لئے آب بيتی بيان کرنےکے لئے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

4HKDSE - تشخيص 
NAS کے تحت، طلباء زمره جات B، A يا C ميں سے زياده سے زياده آڻه مضامين تک لے سکتے ہيں۔

24زمره A:      سينئر سيکنڈری مضامين، (بشمول 4 بنيادی مضامين بمع 20 اختياری مضامين)
HKDSE ايک معيارات-حوالہ شده رپورڻنگ (SRR) نظام کو اپناتا ہے۔ طلباء کی کارکردگی کی رپورٹ پانچ کی سطح، جس ميں 5 اعٰلی ترين ہونے کے ساته، 
(ليولز 1 تا 5) کے حوالے سے کی جائے گی۔ ڻاپ ليول 5 اميدوار کو ليول 5** سے نوازا جائے گا اور اگلے ڻاپ ليول 5 اميدواروں کو ليول 5* سے نوازا جائے 
گا۔ ليول 1 معيار حاصل کرنيوالے طلباء کو اس خاص مضمون کے لئے کوئی نتيجہ نہيں ملے گا۔ ہر ايک ليول پر طلباء کی مخصوص کارکردگی کو بيان کرنے 

کے لئے تجويز کرده وضاحتوں کا ايک تفصيلی مجموعہ موجود ہے۔ براه مہربانی مزيد تفصيالت کے لئے ہانگ کانگ امتحانات اور تشخيص کاری اتهارڻی 
(HKEAA) کی ويب سائٹ تک رسائی حاصل کريں

http://www.hkeaa.edu.hk/en/HKDSE/assessment/the_reporting_system/SRR/

زمره B: اپالئيڈ لرننگ (ApL) مضامين
کورس فراہم کرنے والے کی طرف سے زمره B (اپالئيڈ لرننگ) مضامين کی تشخيص کی جاتی ہے۔ HKEAA کی طرف سے معتدل بنانے کے بعد، حتمی نتائج 

کو HKDSE سرڻيفکيڻس پر ريکارڈ کيا جاتا ہے۔  2017HKDSE-2012 امتحانات کے لئے، HKDSE ميں ApL نتائج کی رپورٹ "حاصل کرده" اور "امتياز 
کے ساته حاصل کرده" کے طور پر کی جاتی ہے۔ ApL کورسز ميں "حاصل کرده" اور "امتياز کے ساته حاصل کرده" کے نتائج حاصل کرنيوالے طلباء کو مزيد 
مطالعات اور/يا کام کے مقصد کے لئے بالترتيب ليول 2 اور ليول 3 پر يا HKDSE امتحان کے زمره ميں مضامين سے باال پر مطلوب مہارت کے حصول کے 

طور پر قبول کيا جاتا ہے۔

2018HKDSE  سے شروع کر کے، ApL مضامين ميں طلبا کی کارکردگی کی رپورڻنگ کو 3 سطحات کے ساته مزيد بہتر کيا جائے گا:

ايک "امتياز کے ساته حاصل کرده (I)" کی کارکردگی ليول 3 جبکہ "امتياز کے ساته حاصل کرده (II)" ليول 4 کے ہم رتبہ ہے يا HKDSE کے زمره A مضامين 
سے باال ہے۔ ApL چينی (غير چينی بولنے والے طلباء کے لئے)، نتائج کی موجوده سطح، جيسا کہ "حاصل کرده" اور "امتياز کے ساته حاصل کرده"، کا استعمال 

کيا جانا جاری رہے گا۔

اختياری مضامين



ايک 'مثال" نصابی اصالح
"...ايک اعلی کارکردگی کا نظام حاصل کرنے اور اسے 
بدستور بہتر بنانے کے ذرائع کے طور پر، [ہانگ کانگ 

نصاب اور امتحانات کی اصالحات] مثالی ثابت ہوئی ہيں۔" 

"حکومت نے ايک طويل مدتی حکمت عملی کے نقطہ نظر 
اپنايا اور يقينی بنايا کہ نظام کے ہر عنصر نے اصالحات 

کو مضبوط بنانے کے ايک عمل درآمد کے آلے کے طور 
پر کام کيا ہے۔ کيونکہ ڈيزائن نہايت مربوط اور نہايت غور 

کرده تها، چنانچہ يہ مفيد ثابت ہوا ہے۔" 
.(Rizvi, S.) (2012 ) اور رضوی (Donnelly K) ڈونلی ،(Barber, M) باربر

جدت کا سمندر: بحر اوقيانوس، بحرالکاہل، عالمی قيادت اور تعليم کا مستقبل۔ لندن: 
 .IPPR

"ہانگ کانگ کامياب تعليمی حکمت عملی اور 
عمل کی ايک بنيادی مثال ہے۔" 

"ہانگ کانگ کی کاميابی پورے نظام کے نفاذ 
کے تئيں اس کے تفصيلی اور درست نقطہ نظر 

سے وابستہ ہے۔ اس نے حکمت عملی کے 
ڈيزائن کے ساته بيک وقت منصوبہ بندی پر 

عمل درآمد شروع کيا... " 

جينسن بی (2012) (.Jensen, B). خالصہ: مشرقی ايشيا 
ميں بہترين اسکول کے نظام سے سيکهنا۔ گراڻن انسڻی ڻيوٹ۔ 

زمره C: ديگر لسانی مضامين
 HKEAA جو (CIE) 6 ديگر لسانی مضامين، يعنی، فرانسيسی، جرمن، ہندی، جاپانی، ہسپانوی اور اردو ہيں۔ ان مضامين کے طلباء کيمبرج انڻرنيشنل امتحانات

کے زير انتظام ہوتا ہے، کے ايڈوانسڈ سبسيڈيری ليول کے امتحان کے لئے بيڻهيں گے۔ نشان لگانا اور گريڈنگ بهی CIE کی طرف سے منعقد کی جائے گی۔ 
نتائج کی پانچ گريڈز (a-e) کے حوالہ کے ساته رپورٹ کی جائے گی، جس ميں گريڈ e سب سے کم ہو گا اور گريڈ a اعلی ترين ہو گا۔ گريڈ e سے نيچے کی 

کاميابيوں کی سرڻيفکيٹ پر رپورٹ نہيں کی جائے گی۔

پہچان5

پانچ HKDSE مضامين بشمول انگريزی زبان اور چينی زبان ميں ايسوسی ايٹ ڈگری يا ہائر ڈپلومہ پروگرامز ميں داخلے کے لئے کم از کم تقاضا ليول 2 ہے۔ 
2 مضامين کو قبول کيا جا سکتا ہے۔  ApL حاصل کرده* ليول پر زياده سے زياده"

يونيورسڻی گرانڻس کميڻی کی مالی معاونت سے چلنے والے ادارے اور زياده تر پوسٹ سيکنڈری ادارے غير چينی زبان بولنے والے طلباء کے داخلہ کے لئے 
'حاصل کرده - کو بطور کم از کم مطلوبہ ليول' کے ساته، چينی زبان ميں ايک متبادل اہليت کے طور پرApL(C) کو قبول کرتے ہيں۔ 

SS نصاب لينے اور HKDSE لئے بيڻهے والے غير چينی بولنے والے طلباء کے لئے، ادارے ان طلباء کے لئے جو مخصوص شرائط کو پورا کرنا چاہتے 
ہيں، کے لئے عمومی چينی زبان کے تقاضوں سلسلے ميں، چينی زبان ميں اپنی داخلے کی شرائط، متبادل اہليت(وں) کے مطمعن ہونے کے مقصد کے لئے، 

(سيکنڈری ايجوکيشن کے جنرل سرڻيفکيٹ،سيکنڈری ايجوکيشن کے انڻرنيشنل جنرل سرڻيفيکيٹ، اور ايجوکيشن کے جنرل سرڻيفيکيٹ کے تحت) غور کر سکتے 
ہيں: (الف) طلباء جنهوں نے پرائمری اور ثانوی تعليم حاصل کرتے ہوئے 6 سال سے کم عرصہ کے لئے چينی زبان سيکهی ہے؛ يا (ب) طلباء جنهوں نے 

اسکولوں ميں 6 سال يا اس سے زياده عرصہ تک چينی زبان سيکهی ہے، ليکن انہيں ايک مرضی کے مطابق بنايا گيا اور ساده تر چينی زبان کا نصاب سکهايا 
گيا ہے جو کہ مقامی سکولوں ميں طلباء کی اکثريت پر الگو نہيں ہے۔ 

حکومت کی معاونت سے يا سيلف فئناسنگ اداروں کی طرف سے پيش کرده انڈر گريجويٹ پروگراموں کے ليے کم از کم داخلے کی شرائط چينی زبان اور 
انگريزی زبان، اور رياضی اور لبرل سڻڈيز کے لئے ليول 2 (يعنی "3322) ہے۔ انفرادی ادارے / فيکلڻيز / پروگرام ايک يا دو اختياری مضامين کے لئے 

مطلوبہ حصول کی سطح، اور ديگر داخلہ کے تقاضوں کا تعين کريں گے۔ 

HKEAA غير مقامی اور غير ملکی اداروں کی طرف سے HKDSE کی پہچان کو محفوظ بنانے کے ليے بين االقوامی اداروں کے ساته مل کر مصروف عمل 
رہا ہے۔ ايسے اداروں سے مقاصد اور SS نصاب کے ڈيزائن پر مثبت تبصرے موصول ہوئے ہيں۔ HKDSE کی پہچان کی مزيد تفصيالت HKEAA کی ويب 

سائٹ /http://www.hkeaa.edu.hk/en/recognition/hkdse_recognition پر دستياب ہے۔ 

داخلہ کے مقصد کے لئے برطانيہ ميں ہائر ايجوکيشن اداروں کی معاونت کرنے کے لئے ستمبر 2017 سے شروع ہونے والے، نئے UCAS ڻيرف کو متعارف 
کرايا جائے گا۔ HKDSE ميں ليول 3 سے ليول 5** کو GCE، اے ليول امتحان، ميں E سے A* کے مقابلے کا تصور کيا جاتا ہے۔ زمره A سينئر سيکنڈری 

مضامين ميں ليول 5* کو سب سے زياده 56 پوائنڻس سے نوازا جاتا ہے۔ الزمی حصہ ميں ليول 5** اور علم رياضی کے توسيعی حصہ ميں ہر ايک کو 28 
پوائنڻس ديئے جاتے ہيں، چنانچہ رياضی کے دونوں حصے دينے والے طلباء ڻيرف پوائنڻس حاصل کر سکتے ہيں جو ديگر HKDSE زمره A مضامين کے 

 .http://www.hkeaa.edu.hk/en/recognition/hkdse_recognition/overseas/uk/ ساته برابر ہيں۔

بين االقوامی جوابات 6
NAS اور HKDSE کو فروغ دينے کے مقصد کے ساته، HKSAR کا تعليمی بيورو اور HKEAA نے NAS اور HKDSE کو متعارف کرانے کے لئے 

مختلف ممالک ميں اعٰلی تعليمی شعبہ جات اور ايجوکيشن اتهارڻيز کا دوره کيا ہے۔ مثبت تبصرے وصول کيے جا چکے ہيں۔

مقامی پہچان

بين االقوامی پہچان

HKDSE کے لئے UCAS کا نرخنامہ



 :(Education Bureau) محکمہ تعليم
ہانگ کانگ امتحانات اور جائزه اتهارڻی: 
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اپالئيڈ لرننگ 
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ہم سے رابطہ کريں 
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اعٰلی ترين معيار کی يونيورسڻياں

EMBA اور MBA عالمی معيار کا

محکمہ تعليم  
حکومت ہانگ کانگ اسپيشل ايڈمنسڻريڻيو ريجن 

اکتوبر 2016

ہانگ کانگ امتحانات اور تشخيص کاری اتهارڻی
 

ہانگ کانگ بطور خطہ کی تعليمی حب7
انگ کانگ ايک ايسی جگہ ہے جہاں مشرق مغرب سے ملتا ہے۔ يہ طلباء کو ايک عاَلمگير دنيا ميں چيلنجوں کا سامنا کرنے کی تياری کرانے کے لئے ايک پرکشش 

تعليمی ماحول فراہم کرتا ہے۔ ہانگ کانگ خطہ کے لئے قابليتوں کی نشونما کرنے ميں ايک عالقائی تعليم مرکز بننے کا خواہش مند ہے۔ ہم غير ملکی طلباء کو 
پڑهنے، تعليمی تحقيق کرنے، اور تعليمی تبادلے کی سرگرميوں ميں حصہ لينے پر خوش آمديد کہتے ہيں۔ 

ہانگ کانگ کی يونيورسڻياں دنيا کی بہترين يونيورسڻياں ہيں۔ کواکوريلی سائمنڈز 
(Quacquarelli Symonds) کی طرف سے 2016 ميں، 20 ڈگری دينے اداروں 

ميں سے، چار کی ڻاپ 100 ميں درجہ بندی کی گئی، اور 2016 ميں ڻائمز ہائر 
ايجوکيشن سپليمنٹ کی جانب سے ان ميں سے تين کی ڻاپ 100 کے اندر درجہ بندی کی 

گئی۔ 

ہانگ کانگ کی يونيورسڻياں ايشيا کی (اور دنيا کی) بہترين بزنس ايڈمنسڻريشن اور 
ايگزيکڻو بزنس مينجمنٹ پروگرام کی ميزبانی کرتی ہيں۔  2015 ميں ايک فنانشل ڻائمز 

سروے نے Kellogg-HKUST EMBAپروگرام کی دنيا بهر ميں دوسرے نمبر پر 
درجہ بندی کی۔  2016 ميں، ہانگ کانگ يونيورسڻی آف سائنس اينڈ ڻيکنالوجی کے پيش 

کرده MBAپروگرام کی دنيا بهر ميں چودہويں نمبر پر درجہ بندی کی گئی۔ 

NAS  جائزه 8

NAS جائزه لينے کے بارے ميں مزيد تفصيالت کے لئے، براه مہربانی NAS جائزه ويب سائٹ مالحظہ کريں:
 http://www.edb.gov.hk/nas/review/en

مفيد ويب سائڻس 9

NAS جائزه پر پيش
 رفت کی رپورٹ

(مختصرالمدت سفارشات)

درميانی مدت جائزه 
سفارشات کا پہال بيچ

درميانی مدت جائزه 
سفارشات کا آخری بيچ

درميانی مدت جائزه 
رپورٹ

6/2012 – مرحلہ وار NAS کا جائزه

9/2009
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نصاب کی جاری تجديد
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