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قابلیت
برطانیہ کے تعلیمی نظام میں

BTECs

بہت سے طالب علم اپنے ثانوی سکول کے
باقی دو سالوں کے دوران  16سے  18سال
کی عمر میں  ASاور  Aلیولز کر سکتے ہیں
اور ( -ASسال  12اور )13۔ سکول جس میں وہ ثانوی
تعلیم کے لیے شریک ہو رہے ہیں (اسے
لیولز قابلیت 'چھٹا فارم' کہا جاتا ہے) یا

-Aلیولز

یا الگ سے کالج میں جو مزید تعلیمی قابلیت کے لیے
مخصوص ہے۔ یہ مختلف نوعیت کی تعلیمی اور فنی
مضامین کی صورت میں دستیاب ہیں۔ زیادہ تر طالب علم
سال  12کے دوران  4مضامین لیتے ہیں ،ایک مضمون کو
سال  13کے آغاز سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں۔
-ASلیولز یا تو مکمل -Aلیولز قابلیت کے طور پر یا علیحدہ
قابلیت (-Aلیول سے الگ) کے طور پر لیے جا سکتے ہیں۔
طالب علم کے لیے اپنا -ASلیولز سال  12کے دوران مکمل
-Aلیول کے حصے کے طور پر مکمل کرنا اور مکمل -A
لیول کو سال  13کے دوران ختم کرنا نہایت عام ہے۔ 2017
میں آغاز کرتے ہوئے ،اگر ایک طالب علم صرف ایک -AS
لیول قابلیت حاصل کرنا چاہتا ہے ،تو ان کو سال  12کے
اختتام پر آخری امتحان دینا چاہیے۔ دو قابلیتوں کے لیے جب
مارکنگ کی بات آئے تو یہ بالکل الگ تصور کی جاتی ہیں،
اس لیے طالب علم کے -ASلیولز کے نتائج ان کے -Aلیول
کے مارکس کی طرف شمار نہیں کیے جائیں گے۔
-AS/Aلیولز سب سے عام قابلیت ہیں جو برطانیہ کے اعلی
تعلیمی مراکز میں تسلیم کی جاتی ہے۔ چند یونیورسٹیوں میں
ان کے سوا کوئی اور قابلیت تسلیم نہیں کی جاتی ،اس لیے
طالب علموں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ثانوی سکول کے
آخری سالوں میں فیصلہ کرتے ہوئے وہ اسے مدنظر رکھیں۔

برطانیہ میں قابلیت
یہ کتابچہ برطانیہ ،ویلز اور شمالی آئرلینڈ؛ میں سکولز اور
کالجز میں پیش کی جانے والی کلیدی قابلیت -GCSEs، A
لیولز BTECs ،اور  NVQsکے چند عمومی جائزے فراہم کرتا
ہے۔

') GCSEsثانوی تعلیم کا جنرل سرٹیفیکیٹ')
ثانوی سکول میں کی جانے

GCSE

والی بہت عام قابلیت ہے۔  14-16سالہ ،طالب علم
ثانوی سکول میں  2سالہ کورس کے لیے پانچ مضامین
پڑھتے ہیں۔ دو سال کے اختتام پر امتحانات کے سلسلے پاس
کرنے کے بعد ،طالب علم کو ہر مضمون کا سرٹیفیکیٹ
عنایت کیا جاتا ہے۔
طالب علم اب تک ،حروف پر مبنی سکیل ‘* ’Aسے ‘ ’Gپر
درجہ بند کیے جا رہے ہیں۔ اگر ایک طالب علم قابلیت حاصل
کرنے کے لیے اچھی کارکردگی نہیں دکھاتا ،اور وہ اپنا
مضمون پاس نہیں کرتا تو اُس کو ''U

