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آکسفورڈ کے 
درخواست دہندہ 
کی اعانت کرنے 

والے



خوش آمدید                                                 

یونیورسٹی کیوں جائیں؟                                                               

آکسفورڈ کیوں آئیں؟                                                                

کیا آکسفورڈ کی جانب سے مستقبل کے پیشوں میں مدد ملتی ہے؟                                   

ہر چیز کی ادائیگی کس طرح سے کی جائے؟ 

کیا آکسفورڈ کی جانب سے الگت میں مدد ملتی ہے؟                                               

وہ کورس کا انتخاب کس طرح سے کرتے ہیں؟                                               

وہاں کس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے؟  

وہاں تعلیم کے حوالے سے دیگر کس قسم کی مدد فراہم کی جاتی ہے؟

وہ کہاں رہتے ہیں؟                                                                

ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟  

کیا وہاں پر تفریح اور دوستوں کے لیے وقت ملتا ہے؟                                             

یہاں کون تعلیم حاصل کرتا ہے؟                                                             

وہ کس طرح سے درخواست دیتے ہیں؟                                             

ہم مزید معلومات کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟                              

ہم کس طرح سے ان کی دلچسپی برقرار رکھ سکتے ہیں؟ 

مشموالت

مزید سواالت ہیں؟
اگر یونیورسٹی میں پڑھنے کے حوالے سے 

کوئی ایسی چیز ہے جو آپ یا آپ کا بچہ 

جاننا چاہیں، تو براہ کرم  ox.ac.uk/ask پر ای 

میل کرکے رابطہ کریں۔

@studyatoxford
@OxOutreach
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ڈائریکٹر برائے انڈرگریجوئیٹ داخلہ جات و آؤٹ ریچ ہونے کے عالوہ، 

میں دو پیارے بیٹوں کی ماں بھی ہوں۔ جب بات اس حوالے سے 

فیصلہ لینے کی ہو کہ اسکول کے بعد کیا کرنا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ 

نوجوان افراد کے پاس پہلے سے کہیں زیادہ اختیارات موجود ہیں۔ اس 

کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیصلے لینا الزماً آسان ہو۔ خاندانوں کے لیے 

یہ جاننا پیچیدہ ہوسکتا ہے کہ کس طرح سے بہرتین انداز میں مدد کی 

جائے، خصوصاً اس صورت میں جب وہ خود کبھی یونیورسٹی نہ گئے 

ہوں۔

ریہ ہمیشہ اس بات کی یقین دہانی ہے کہ میں ہر ممکنہ  میرا نظ 

حد تک باخرب رہوں – کم از کم تب کہیں جا کے اس بات کا نصف 

امکان ہوگا کہ میری بات سنی جائے گی! ہم نے یہ ہدایت نامہ آکسفورڈ 

میں تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کرنے 

کے لیے لکھا ہے۔ لیکن یہ اس بارے میں بھی ہے کہ ہامرے مطابق 

یونیورسٹی جانا کیونکر زندگی میں تبدیلی ال سکتا ہے اور یہ قابل 

طلباء کو غیرمعمولی اور خوشگوار زندگی جینے کی ترغیب بھی دے 

سکتا ہے۔ اس میں یہ تجاویز بھی موجود ہیں کہ وہ بچہ جس کی آپ 

معاونت کر رہے ہیں کس طرح سے اس چیز کا انتخاب کر سکتا ہے 

جو وہ پڑھنا چاہتا ہے، اور اس حوالے سے رہنامئی موجود ہے کہ ایک 

مضبوط ترین درخواست کس طرح سے جمع کروائی جائے۔

ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آکسفورڈ میں طلباء محفوظ 

ہاتھوں میں ہیں، لٰہذا ہم نے ان کے یہاں قیام کے دوران، اور ان کے 

گریجوئیٹ ہو جانے کے بعد، ہامری جانب سے پیش کردہ ہر قسم کی 

معاونت کی تفصیالت فراہم کر دی ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 

آپ کو اس حوالے سے واضح طور پر باخرب ہونا ہوگا کہ الگتوں سے 

کس طرح سے منٹا جائے گا۔ میں ایک بار پھر سے آپ کو یقین دہانی 

کروانا چاہوں گا/گی کہ UK کے طلباء کے لیے ہامری مالی اعانت، متام 

یونیورسٹیز کی جانب سے پیش کردہ مالی اعانتوں میں سے بہرتین ہے۔ 

اور ظاہر ہے، کہ آپ کو بھی معاونت فراہم کی جائے گی: اگر آپ کے 

کوئی سواالت ہیں، تو براہ کرم رابطہ کریں – ہمیں مدد کرکے واقعتاً 

خوشی محسوس ہوگی۔ متبادل طور پر، آپ کسی بھی وقت ہامری ویب 

سائٹ ox.ac.uk/study مالحظہ کرسکتے ہیں۔

ہم سبھی اپنے بچوں کے لیے بہرتین چاہتے ہیں لیکن یہ جاننا مشکل ہو 

سکتا ہے کہ کس طرح سے مدد کی جائے، لٰہذا مجھے امید ہے کہ یہ 

ہدایت نامہ آپ کے لیے اس عمل کو آسان تر بنا دے گا۔ 

)Dr Samina Khan( ڈاکٹر مثینہ خان

 ڈائریکٹر برائے انڈرگریجوئیٹ داخلہ و آؤٹ ریچ
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اس میں کافی زیادہ معلومات موجود 

ہیں، اور ان سب کو سمجھنے میں آپ 

کے بچے کو والدین کی جانب سے کسی قسم 

کی جادوئی مدد درکار ہو سکتی ہے۔ بس اس بات 

کو یقینی بنائیں کہ وہ اس حقیقت سے ہمکنار ہو جائیں، 

کہ آکسفورڈ کے طلباء بالکل عام طلباء کا ایک ایسا گروہ ہیں 

جوکہ اوسط طلباء سے تھوڑی زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو 

رضورت سے زیادہ سوتے ہیں، TV کے سامنے بیٹھ کر وقت ضائع 

کرتے ہیں، کام کو آخری وقت پر منٹانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں 

اور ان کے دوستوں کا تعلق ہر قسم کے اسکول، معارشتی 

پس منظر اور ہر ممکنہ شعبے سے ہوتا ہے - بالکل 

اسی طرح جیسے کہیں بھی موجود طلباء ہو 

سکتے ہیں!

)ALISON(  ایلیسن

“”“”

خوش آمدید

میرے مطابق آکسفورڈ 

اب مزید ایک ایسی جگہ 

نہیں ہے جو قابل رسائی نہ ہو، 

یا ایک ایسا خواب ہو جو خاص طور 

پر مراعات یافتہ ذہین لوگوں تک ہی محدود 

ہو، بلکہ یہ اس بات پر منحرص ہے کہ میں اس 

موقع کا فائدہ کس طرح سے اٹھاتا/اٹھاتی 

ہوں۔ ایک ایسی جگہ جہاں سے میں 

وابستہ ہوں۔

)PHOENIX( فینیکس

“”“”
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یونیورسٹی کیوں جائیں؟
زندگی تبدیل کر دینے والے تجربات 

اور مواقع

آکسفورڈ میں اپنے وقت کے اختتام پر، ہم امید کرتے ہیں کہ ہامرے طلباء وہ صالحیتیں پیدا کر چکے ہوں گے جن کی رضورت 

انہیں اپنی زندگی کے انتخاب میں ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں پراعتامد اور پرجوش محسوس کریں، 

اور ہمیں یقین ہے کہ یونیورسٹی میں انہیں جو مواقع ملیں گے وہ ان کی کامیابی اور خوشی میں کافی اہم کردار ادا کرسکتے ہیں۔

اس لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی جانے کا انتخاب کرنا ایک بڑا فیصلہ ہے، اور اپنے قریب ترین لوگوں کے ساتھ اس کا 

اشرتاک کرنا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہامرے طلباء اکرث ہمیں بتاتے ہیں کہ خاندان اور دوستوں کے ساتھ مختلف چیزوں کے بارے 

میں باتیں کرپانا کتنا معنی رکھتا ہے۔ اس لیے، خواہ آپ یونیورسٹی گئے ہیں یا نہیں، تاہم جب ہم کہیں کہ آپ واقعی مدد 

کرسکتے ہیں تو براہ کرم ہم پر یقین کریں!

ابتداء میں، اس بارے میں چند وجوہات پیش ہیں کہ آپ کے بچے کے لیے یونیورسٹی ایک بہرتین انتخاب کیوں ہے:

مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا 

طلباء اپنی ذات کے حوالے سے اور اس بارے میں مزید معلومات 

حاصل کرسکتے ہیں کہ وہ زندگی سے کیا چاہتے ہیں۔ انہیں اچھے 

انداز میں مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کا موقع میرس ہوتا ہے۔

اچھی مالزمت حاصل کرنا 

یونیورسٹی ایسی مہارتیں پیدا کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے جوکہ بعد 

میں ایک اچھے معاوضے والی مالزمت تالش کرنے میں مددگار ثابت 

ہو سکتی ہیں۔ گریجوئیٹ افراد اپنی پیشہ ورانہ زندگیوں کے دوران 

اکرث ان لوگوں سے زیادہ کامتے ہیں جو ڈگری کے حامل نہ ہوں۔

لوگوں سے ملنا 

طلباء کو متام پس مناظر اور دنیا بھر سے آئے افراد سے ملنے کا موقع 

ملتا ہے۔ یونیورسٹی میں ہونے والی دوستیاں اور روابط اکرث زندگی 

بھر برقرار رہتے ہیں۔

سیکھنے سے لگاؤ 

اگر کوئی فرد سیکھنے کے بارے میں متجسس ہے اور اسے چیزوں 

پر سوال اٹھانا پسند ہے، تو ممکن ہے کہ وہ یونیورسٹی میں تعلیم 

حاصل کرنے سے لطف اندوز ہو۔ انہیں اپنی دلچسپی کے پہلؤوں 

کو دریافت کرنے اور اپنی سمجھ بوجھ کو فروغ دینے میں مدد ملے 

گی۔

ox.ac.uk/forfamilies

یہ خیال میرے لیے 

انتہائی مرست کن تھا 

کہ میں اپنا پسندیدہ مضمون 

اس شعبے میں موجود ایسے 

ماہرین سے پڑھوں گی جن کا تعلق 

دنیا بھر سے تھا۔

  )LILY( للی 

“”“”
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الگتوں کا اشرتاک کرنا

آکسفورڈ ان افراد کو رفاہی مالی اعانت کی پیشکش کرتی ہے جنہیں 

اس کی سب سے زیادہ رضورت ہے۔ فی الحال UK کے ہر چار طلباء 

میں سے ایک کو رہن سہن کے اخراجات کے لیے بررسی )جس کی 

بازادائيگی کی رضورت نہیں ہوتی( موصول ہوتا ہے، اس لیے انہیں 

رقم کے بارے میں فکر کرنے کی رضورت نہیں ہے۔

ox.ac.uk/funding

قریبی کمیونٹیز

آکسفورڈ 30 سے زائد کالجوں پر مشتمل ہے، جس کا مطلب ہے کہ 

طلباء ایک بڑی، عاملی سطح کی یونیورسٹی اور ایک چھوٹی، دوستانہ 

کمیونٹی دونوں ہی سے تعلق استوار کر کے مستفید ہوتے ہیں۔
ox.ac.uk/ugcolls

رضورت کے وقت ان کی مدد

کبھی کبھار ہم سبھی کو مدد کی رضورت ہوتی ہے، اور رضورت پڑنے 

پر آکسفورڈ میں بہت سارے لوگ تعاون فراہم کرنے کے لیے موجود 

ہیں۔
ox.ac.uk/students/shw

موقع کی دنیا

یہاں پر موجود طلباء کڑی محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی 

ساتھ دیگر رسگرمیوں کے لیے بھی وقت موجود ہے۔ یہاں پر تفریح 

کرنے، میل جول رکھنے اور کارآمد صالحیتوں کو فروغ دینے کے 

سینکڑوں مواقع موجود ہیں۔
ox.ac.uk/opportunities

تفریحی اور طالب علم کا مرکزی شہر

آکسفورڈ نہ رصف خوبصورت ہے، بلکہ یہ طلباء سے بھرپور، ایک 

جوان شہر ہے۔ یہ رہنے کے لیے بہرتین مقام ہے۔

 ox.ac.uk/livingin

انہیں آکسفورڈ کے بارے میں کیوں سوچنا چاہئے؟ اگر آپ جا ہی رہے 

ہیں، تو کیوں نہ بہرتین یونیورسٹیوں میں سے ایک میں جایا جائے؟ اس 

بات کی کچھ مناسب وجوہات موجود ہیں جن کی بنا پر گزشتہ چار 

سالوں میں ہمیں دنیا کی بہرتین یونیورسٹی کے طور پر منتخب کیا گیا 

ہے*۔

 *عاملی درجہ بندیاں، 2019-20

دنیا میں تبدیلی النا

آکسفورڈ میں آپ دنیا کے مستقبل کو بدلنے والی جدید ترین تحقیق 

کے مرکز میں موجود لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ 
ox.ac.uk/research

اول-درجہ کی تدریس

آکسفورڈ کے طلباء ماہرین کی جانب سے ذاتی توجہ کی سطح سے 

استفادہ حاصل کرتے ہیں، جس کی پیشکش زیادہ تر یونیورسٹیاں 

نہیں کرتیں۔ 

ox.ac.uk/tutorials

سیکھنے کے لیے بہرتین مقام

100 الئربیریوں، چار عاملی-درجے کے عجائب گھروں اور لگ بھگ 

1,500 لیباریٹریز کے ساتھ، ہامرے طلباء کے پاس اپنی دہلیز پر ہی 

دنیا کی بہرتین تعلیمی سہولیات میں سے ایک موجود ہے۔

ox.ac.uk/learningresources

پیشہ ورانہ زندگی سے متعلق ماہرانہ مشورہ

ہامری کیریرئ رسوس ہامرے متام طلباء کو مالزمت کے مواقعوں اور 

مزید تعلیم کے سلسلے میں مفت، تاحیات اور ماہرانہ مشورے کی 

پیشکش کرتی ہے۔
ox.ac.uk/careers

4ox.ac.uk/study 3

آکسفورڈ کیوں آئیں؟
 یہ دنیا کی بہرتین یونیورسٹیوں میں

 سے ایک ہے 
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 کیا آکسفورڈ مستقبل کے پیشوں میں مددگار
 ثابت ہوتی ہے؟

کامیابی اور اچھی مالزمت کی جانب

آکسفورڈ کی ڈگری ایک کامیاب مستقبل کے لیے ایک بہرتین رشوعات فراہم کرتی ہے۔ خواہ آپ کا بچہ کوئی بھی مضمون پڑھے، 

ان کے لیے وسیع مواقع دستیاب ہوں گے۔ ہامری کیریرئ رسوس اس بات کو یقینی بنانے کے لیے - مفت اور تاحیات - وسیع 

معاونت فراہم کرتی ہے کہ آپ کا بچہ اپنے مستقبل کے بارے میں پراعتامد محسوس کرے۔

کیا ان کی ڈگری ایک اچھی مالزمت کی تالش میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوگی؟

آکسفورڈ میں رہتے ہوئے، طلباء کے پاس کام تالش کرنے اور اپنی مالزمتوں میں کامیاب ہونے میں مدد کے لیے صالحیتوں کو فروغ دینے کے 

متعدد مواقع موجود ہیں۔ دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ تعلیم کو برقرار رکھنا وقت کے مناسب انتظام اور افادیت کا زبردست ثبوت ہے۔ 

اسٹوڈنٹ کلبز اور رسگرمیاں بھی مواصلت، بجٹ سازی اور ٹیم ورک جیسی صالحیتوں کی پیشکش کر سکتی ہیں۔

کام سے متعلق تجربہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 

آکسفورڈ کے مخترص تعلیمی ایام کا مطلب یہ ہے کہ چھٹیوں کے دوران 

طلباء کے پاس انٹرنشپس مکمل کرنے یا کام کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے 

بہت سا وقت موجود ہوتا ہے، اور ان مواقعوں کو تالش کرنے کے بہت 

سے طریقے موجود ہیں۔ ہامرے طلباء کو سینکڑوں انٹرنشپس تک رسائی 

حاصل ہے، جس میں UK اور بیرون ملک میں موسم گرما کے سینکڑوں 

انٹرنشپس، ساتھ ہی UK میں ہفتہ بھر پر مشتمل انٹرنشپس شامل ہیں۔ 

یہ مالزمت کے کسی مخصوص شعبے کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل 

کرنے کا ایک بہرتین موقع ہیں۔

پیشوں سے متعلق دیگر کس قسم کی معاونت دستیاب ہے؟ 

آپ کے بچے کے پیشہ ورانہ اہداف کو سمجھنے سے لے کر، ان کے عزائم 

کو حاصل کرنے میں ان کی مدد کرنے تک، ہامری پیشہ ورانہ رسوس 

رہنامئی کی پیشکش کرسکتی ہے۔ یہ درج ذیل فراہم کرتی ہیں:

•   انفرادی مشورہ 

•  ایسی مہارتیں پیدا کرنے کے حوالے سے تربیت کی فراہمی جن کی                

 آجرین کو تالش ہو 

•   مالزمتی درخواستوں کو مضبوط بنانے کے لیے تربیت کی فراہمی 

•  ممکنہ آجرین سے ملنے کے لیے شعبہ جاتی فیرئز 

•   لگ بھگ 12,000 مالزمتی آسامیوں کی تشہیر 

•   مزید تعلیم سے متعلق مشورہ۔

ان کے آکسفورڈ سے نکل جانے کے بعد کیا ہوگا؟ 

زیادہ تر یونیورسٹیوں کے برخالف، آکسفورڈ کے متام سابق طلباء کو 

تاحیات آکسفورڈ کیریرئ رسوس تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں 

مشورے کے سیشنز اور مالزمت سے متعلق ہزاروں اشتہارات تک رسائی 

شامل ہے۔ دنیا بھر میں کام کرنے والے آکسفورڈ کے 300,000 سے زائد 

گریجوئیٹس کے ساتھ، آپ کا بچہ ہر اس کام میں آکسفورڈ کے دیگر 

گریجوئیٹس کی حامیت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جو وہ کرنے کا انتخاب 

کرے۔

ox.ac.uk/careers

اب میں طالب علم کے 

لیے نکالے گئے ایک رسالے 

کی مینیجنگ ایڈیٹر ہوں، بے گھر 

افراد کے لیے رقم جمع کر رہی ہوں، 

افریقی اور کریبیائی سوسائٹی کے لیے انسانی 

حقوق کے فورم کی رسبراہی اور تقریبات منعقد 

کر رہی ہوں – ہر وہ کام جسے کرنے کے 

بارے میں، میں نے یونیورسٹی میں 

رہتے ہوئے کبھی نہیں سوچا تھا۔

)KALYNA( کالئنا

“”“”

http://www.ox.ac.uk/build-your-future
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EU طلباء: 22-2021 کے 

درمیان کورس کا آغاز کرنے 

والے EU کے طلباء کے لیے فیس اور 

امدادی انتظامات فی الحال نامعلوم ہیں۔ 

تازہ ترین معلومات کے لیے ہامری ویب 

سائٹ مالحظہ کریں: 

ox.ac.uk/students/
oxford-and-the-eu

اس میں کتنی الگت آئے گی؟

طلباء کو دو الگتوں کی ادائيگی کرنی ہوتی ہے۔

کورس فیس:

اس کی ادائیگی کورس کی تدریس اور سہولیات کے لیے کی جاتی ہے۔ 

•   ایک آکسفورڈ کی ڈگری میں اتنی ہی الگت آتی ہے جتنی UK کی 

دیگر یونیورسٹیوں کی ڈگری میں آتی ہے۔ 

 UK کورس کی عین فیس اس بات پر منحرص ہے کہ آیا آپ کا بچہ   •

کا رہائشی یا بین االقوامی طالب علم ہے۔ 

•   فی الوقت، UK کے رہائشی طالب علم کے کورس کی فیس £9,250 

ساالنہ ہے، لیکن 22-2021 کی فیس کا تعین موسم خزاں سے قبل 

نہیںکیا جا سکتا۔ مزید تفصیالت کے لیے، ذیل پر جائيں:

ox.ac.uk/ugfees۔

رہن سہن کی الگتیں:

ان میں کھانا/پینا، کرایہ اور سامجی رسگرمیاں شامل ہیں۔ 

•   یہ الگتیں طالب علم کے طرز زندگی کے لحاظ سے مختلف ہوتی 

ہیں لیکن 2020 میں، کرائے اور کھانے/پینے سمیت، آکسفورڈ میں 

رہنے والے طالب علم کے رہن سہن کی کل تخمینی الگتیں، ماہانہ 

1,135£ سے 1,650£ کے درمیان ہیں۔ مزید تفصیالت کے لیے، ذیل 

پر جائیں: ox.ac.uk/uglivingcosts۔

ہر چیز کی ادائیگی کس طرح سے 
کی جاتی ہے؟

 پیشگی طور پر کچھ ہی الگتوں کی 
ادائیگی کی جاتی ہے

آکسفورڈ اس بات کے لیے پرعزم ہے کہ وہ متام طلباء یہاں تک آنے کے اخراجات کو برداشت کرسکیں جنہیں یہاں تعلیم حاصل 

کرنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے۔ پیشگی طور پر کچھ ہی الگتوں کی ادائيگی کی جاتی ہے، اور UK کے طلباء کے لیے، حکومت، 

یونیورسٹی اور طالب علم کے کالج کی جانب سے مختلف مالی معاونتیں دستیاب ہیں۔

اس کی ادائيگی کس طرح سے کی جاتی ہے؟
UK کے متام طلباء دو مختلف رسکاری قرضوں کی درخواست دے 

سکتے ہیں اور حاصل کرسکتے ہیں:

ٹیوشن فیس کا قرض:
•   یہ آپ کے بچے کے کورس کی فیس کی مکمل رقم کا احاطہ کرتا 

ہے اور معینہ مدت تعلیم کے لحاظ سے اس کی ادائیگی براہ راست 

یونیورسٹی کو کی جاتی ہے۔

رکھ رکھاؤ سے متعلق قرض:
•   یہ رہن سہن کی الگتوں کے لیے دیا جاتا ہے اور ہر ایام تعلیم کے 

آغاز میں آپ کے بچے کو ادا کیا جاتا ہے۔

•   آپ کے بچے کو دی جانے والی رقم کا انحصار اس امر پر ہے کہ ان 

کے گھر کی کل آمدن کتنی ہے۔ مزید تفصیالت کے لیے، ذیل پر 

جائیں: ox.ac.uk/funding۔

قرضوں کی بازادائیگی کس طرح سے کی جاتی ہیں؟
•   طلباء ان قرضوں کی بازادائیگی رصف اسی وقت رشوع کرتے ہیں 

جب ان کے پاس کوئی مالزمت ہو اور ان کی آمدنی )2019/20 کے 

ٹیکس سال کے مطابق( ساالنہ £25,725 سے زائد ہو۔

•   مثال کے طور پر، 20/2019 میں 30,000£ کامنے والے ایک 

گریجوئیٹ سے ماہانہ 32£ کی بازادائیگی کی توقع رکھی جا سکتی 

ہے۔ 

•   30 سالوں کے بعد متام غیر ادائیگی شدہ قرضوں کو منسوخ کردیا 

جاتا ہے۔

ویلز )Wales( اسکاٹ 

لینڈ )Scotland( اور 

 Northern( شاملی آئرلینڈ

Ireland( سے تعلق رکھنے والے کم 

آمدنی پر مشتمل گھرانوں کے طلباء فی 

الحال ناقابل واپسی رسکاری بحالی 

گرانٹ کے لیے درخواست 

دے سکتے ہیں۔

http://www.ox.ac.uk/funding


ہم واقعتا ایسا نہیں چاہتے کہ ہامرے طلباء بلوں کی ادائیگی کے حوالے سے فکرمند ہوں، لٰہذا آکسفورڈ UK کی متام یونیورسٹیوں 

کی فراخ ترین رفاہی مالی اعانتوں میں سے بہرتین کی پیشکش کرتی ہے۔ فی الوقت UK میں رہنے والے ہر چار طلباء میں سے 

لگ بھگ ایک ناقابل واپسی بررسی موصول کرتا ہے۔
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کیا آکسفورڈ کی جانب سے الگتوں میں مدد ملتی ہے؟ 
رفاہی مالی اعانت دستیاب ہے

کرینک اسٹارٹ اسکالرشپس 

)Crankstart Scholarships(
کرینک اسٹارٹ اسکالرشپ تعلیم اور رہن سہن کی الگتوں کے لیے £5,000 

ساالنہ تک کی ناقابل ادائيگی بررسی فراہم کرتی ہے۔ یہ مالزمت کی 

صالحیتوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ، رضاکارانہ مواقع کے لیے فنڈ 

یافتہ انٹرنشپس تک رسائی بھی فراہم کرتی ہے۔ آکسفورڈ کرینک اسٹارٹ 

اسکالرشپس UK کے ان متام طلباء کے لیے دستیاب ہیں جوکہ 27,500£ یا اس 

سے کم کی گھریلو آمدنی کے ساتھ اپنی پہلی ڈگری کے لیے تعلیم حاصل 

کررہے ہیں۔

آکسفورڈ بررسی

)Oxford Bursary(
UK کے ایسے طلباء جوکہ اپنی پہلی ڈگری کے لیے تعلیم حاصل کررہے 

ہیں، اور جن کے گھرانے کی کل آمدنی 42,875£ ساالنہ سے کم ہے، )جنہیں 

کرینک اسٹارٹ اسکالرشپ حاصل نہیں ہوا ہے( وہ الگت میں امداد کے لیے 

ناقابل واپسی ساالنہ بررسی کے اہل ہیں۔ اس بررسی کی رقم گھرانے کی کل 

آمدنی پر منحرص ہے لیکن یہ 3,200£ ساالنہ تک ہوسکتی ہے۔

کس قسم کی فنڈنگ دستیاب ہے؟

محدود آمدنی والے گھرانے سے تعلق رکھنے والے UK کے طلباء کے لیے ان کی الگتوں کا احاطہ کرنے کے لیے ناقابل واپسی فنڈنگ دستیاب ہے۔

آکسفورڈ-آرلن ہیملٹن اور ایرلن بٹلر سمز اسکالر

)Oxford-Arlan Hamilton and Earline Butler Sims(
پسامندہ پس منظر سے تعلق رکھنے والے UK کے سیاہ فام افریقی یا سیاہ 

فام کریبیائی میراث کے شہری اس ناقابل واپسی اسکالر شپ کی درخواست 

کر سکتے ہیں، جوکہ تین سالوں تک، ہر سال زیر گریجوئیٹ ایک طالب علم 

کی فیس اور رہن سہن کی الگتوں کا احاطہ کرتی ہے۔

نگہداشت میں تجربہ یافتہ یا اجنبی طلباء 

اگر آپ کا بچہ کبھی بھی تین مہینے سے زیادہ نگہداشت میں رہا ہے، یا 

وہ اپنے خاندان سے دور رہا ہے، تو ہم انہیں 3,000£ تک کی ناقابل واپسی 

ساالنہ بررسی کی پیشکش کرسکتے ہیں۔ اگر انہیں کرینک اسٹارٹ اسکالرشپ 

بھی موصول ہو رہی ہے، تو وہ ہر سال زیادہ سے زیادہ کل 7,200£ کی بررسی 

کے لیے اہل ہوسکتے ہیں۔

آکسفورڈ ٹریول سپلیمنٹ

 )Oxford travel supplement(
اگر آپ کا بچہ کرینک اسٹارٹ اسکالرشپ یا آکسفورڈ بررسی کا حامل ہے اور 

وہ آکسفورڈ سے 80 اور 150 میل کے درمیان رہتا ہے، تو اسے ساالنہ £200 

کی ناقابل واپسی آکسفورڈ ٹریول سپلیمنٹ دی جائے گی۔ اگر وہ آکسفورڈ 

سے 150 میل سے زائد کی دوری پر رہتا ہے، تو اسے 500£ دیے جائیں گے۔

طالبانہ امدادی فنڈ 

یہ فنڈ UK کے ایسے طلباء کی مدد کرتا ہے جنہیں مختلف حاالت میں مالی 

امداد کی رضورت ہوسکتی ہے۔ اگر آپ کے بچے کی مالیات میں کسی قسم 

کی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے یا اپنے کورس کے آغاز کے بعد اسے اضافی استثنائی 

اخراجات پورے کرنے کی رضورت پڑتی ہے، تو وہ ناقابل واپسی اعزازی 

فنڈنگ کے لیے درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔

http://www.ox.ac.uk/funding
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کالجز الگتوں میں کمی کو کس طرح سے برقرار رکھتے ہیں؟

بہت سے کالجز تحقیق، سازو سامان اور تعلیم کی غرض سے کیے جانے والے سفر جیسی چیزوں کے لیے اضافی فنڈنگ کے ساتھ ساتھ، ایسے 

طلباء کو مالی تنگی سے متعلق فنڈنگ کی پیشکش کرتے ہیں جنہیں منایاں یا غیر متوقع مالی رضوریات کا سامنا ہوتا ہے۔

آکسفورڈ کس طرح سے ان کے اخراجات میں مزید کمی التی ہے؟

•   پورے آکسفورڈ میں 13 ملین پرنٹ شدہ اشیاء کی حامل

 100 سے زائد الئربیریوں کے ساتھ، عام طور پر طلباء خریدنے کی 

رضورت پیش آئے بغیر ہی اپنی رضورت کی کتابیں اور تعلیمی ذرائع 

تالش کر سکتے ہیں۔

•   آکسفورڈ کالجز امدادی غذا اور تفریح فراہم کرتے ہیں، لٰہذا 

کھانے/پینے اور فعال سامجی زندگی برقرار رکھنے میں زیادہ اخراجات 

کی رضورت نہیں پڑتی۔

•   یونیورسٹی اور کالجوں میں کھیلوں کی اپنی سہولیات 

موجود ہیں جوکہ عام طور پر مفت یا طلباء کے لئے امدادی بنیادوں 

پر دستیاب ہوتی ہیں۔

•   آپ کے بچے کو اس کے کورس کے دوران کم سے کم دو سالوں کے 

لیے کالج ہی میں ایک کمرے کی پیشکش کی جائے گی۔ اس کا 

مطلب ہے کہ انہیں رصف تعلیمی ایام کے دوران ہی کرایہ ادا کرنے 

کی رضورت ہو گی، جس کی مدت عموماً آٹھ ہفتے ہوتی ہے۔

بررسی معاونت اہم 

ہے کیونکہ یہ زیادہ تر 

رہائشی اخراجات کا احاطہ کرتی 

ہے۔ مجھے اپنی مالی صورتحال کے 

بارے میں فکر کرنے کی رضورت نہیں 

ہے، اور میں اپنی تعلیم پر توجہ 

مرکوز کر سکتی ہوں۔

)LUKAS( لوکس

“”“”

کالج میں کھانا 

بہت سستا ہے، اور 

آپ کو شاذونادر ہی کتابیں 

خریدنے کی رضورت پڑتی ہے 

کیونکہ آکسفورڈ میں ہر چیز 

دستیاب ہے۔

)MAEVE( میوو

“”“”

ox.ac.uk/funding

میرا تعلق ایک ایسے گھرانے 

سے ہے جہاں والد/والدہ تنہا ہی 

بچے کی پرورش کرتے ہیں، اور میری 

والدہ دیرینہ بیامری میں مبتال ہیں، جس کے 

نتیجے میں لگ بھگ پانچ سالوں سے میں وقفے 

وقفے سے ان کی دیکھ بھال کررہی ہوں۔ آکسفورڈ آنے 

کی تیاری کرتے ہوئے رقم سے متعلق تناؤ وہ آخری چیز تھی 

جس کی مجھے رضورت تھی... کرینک اسٹارٹ کی پیشکش 

نے میرے کندھوں سے بہت بھاری بوجھ ہلکا کردیا 

ہے۔ بالشبہہ، کرینک اسٹارٹ اسکالرشپ اب تک 

مجھے ملنے والے بہرتین مواقع میں سے 

ایک تھا۔ 

)ELLE( ایل

“”“”

http://www.ox.ac.uk/funding
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وہ کس طرح سے کورس منتخب کر سکتے ہیں؟
 کچھ ایسا کرنا جو انہیں پسند ہو

کچھ طلباء یونیورسٹی میں اپنا پسندیدہ تعلیمی مضمون پڑھنا چاہتے ہیں، جبکہ دیگر کسی نئی چیز کے بارے میں سیکھنا چاہتے 

ہیں۔ یونیورسٹی میں درخواست دیتے ہوئے کورس کا انتخاب طلباء کی جانب سے لیا جانے واال سب سے اہم فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم 

جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ لینا ایک مشکل کام ہوسکتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ ایک ایسے کورس کا انتخاب 

کرے جس کے بارے میں وہ واقعتا مزید جاننا چاہتا ہے اور جسے پڑھ کر وہ لطف اندوز ہوگا۔ اس بات سے باالتر کہ ان کا ڈگری 

کورس کیا ہے، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہامرے طلباء کے پاس خوشگوار پیشوں کا اختیار موجود ہوتا ہے۔

وہ کس طرح سے درست کورس کا انتخاب کرسکتے ہیں؟

تعلیم حاصل کرنے کے لیے درست کورس کا انتخاب کرنے کے بہت 

سے مختلف طریقے موجود ہیں۔

پسندیدہ مضمون 

کچھ لوگوں کا اسکول کے زمانے سے ہی کوئی پسندیدہ مضمون ہوتا 

ہے جسے وہ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ بہرت ہوگا کہ کورس 

میں موجود تفصیالت کا جائزہ لے لیا جائے، کیونکہ کچھ مضامین 

اسکول کے مقابلے یونیورسٹی میں یکرس مختلف ہو سکتے ہیں۔

متعدد مشرتکہ مضامین

آکسفورڈ کئی ‘مشرتکہ’ کورسز کی پیشکش کرتا ہے، جو کہ مختلف 

مضامین ہیں جنہیں بیک وقت اکٹھے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے 

کہ طلباء ایسی مختلف مضامین میں تعلیم حاصل کرسکتے ہیں جن 

میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح 

سے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔

کچھ نیا 

ایسے بہت سے کورسز موجود ہیں جو عام طور پر اسکول میں 

دستیاب نہیں ہوتے، مثال کے طور پر علم آثار قدیمہ)آرکیالوجی( 

اور علم نوع انسان)اینتھروپولوجی(، بایو کیمسٹری، اور علوم 

انسانی)ہیومن سائنسز(۔ یہ کورسز ایسے طلباء کے لیے بالکل موزوں 

ہیں جو کسی ایسی نئی چیز کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں جو ان 

کے لیے مسحور کن ہو۔

مالزمتوں کی ایک بڑی اکرثیت 

یونیورسٹی میں پڑھے جانے والے 

مضمون کی وضاحت نہیں کرتی ہے؛ 

متام ڈگری کورسز ایک وسیع پیامنے پر آپ 

کو مالزمت کی قابل قدر مہارتوں سے آراستہ 

کرتے ہیں۔

 JONATHAN( جوناتھن بلیک

BLACK( کیریرئز رسوس

“”“”

ہامری کورس کے انتخاب کی ویڈیو مالحظہ کریں:
ox.ac.uk/whichcourse

http://www.ox.ac.uk/whichcourse
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کیا متام یونیورسٹیوں میں پیش کردہ کورسز یکساں ہیں؟ 

مختلف یونیورسٹیوں کے کورسز بہت حد تک مختلف ہو سکتے 

ہیں، خواہ یہ یکساں ہی کیوں نہ کہالئے جائیں۔ آپ کے بچے 

کے لیے کورس میں شامل تفصیالت کا جائزہ لینا ایک اچھا خیال 

ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ اس میں ان پہلؤوں کا 

احاطہ کیا گیا ہے جس میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں۔

آکسفورڈ میں کس طرح کے کورسز دستیاب ہیں؟

آکسفورڈ میں ایک وسیع پیامنے پر کورسز دستیاب ہیں، لیکن ان 

میں کچھ چیزیں مشرتک ہیں۔

•   ہامرے متام کورسز کم سے کم تین سالوں تک چلتے ہیں، لیکن 

کچھ میں چار یا پانچ سال لگ سکتے ہیں۔ یہ عام طور پر تب 

ہوتا ہے جب اس میں بیرون ملک ایک سال کا قیام یا توسیعی 

پراجیکٹ شامل ہو۔

•   ہامرے متام کورسز میں اہم موضوعات کے ساتھ ساتھ، متعدد 

اختیارات شامل ہیں جن میں سے طلباء انتخاب کرسکتے ہیں، 

جوکہ اس بات پر منحرص ہے کہ انہیں کس چیز میں سب سے 

زیادہ دلچسپی ہے۔

داخلے کے لیے کیا گریڈز درکار ہیں؟

A لیول )یا اس کے مساوی( میں ایک طالب علم کی جانب سے حاصل 

کیے جانے والے گریڈز اس قسم کے یونیورسٹی کورسز پر بہت حد تک 

اثر انداز ہو سکتے ہیں جو ان کے لیے کھلے ہوں۔ کچھ کورسز کے لیے 

درخواست کا اہل ہونے کے لیے یہ درکار ہے کہ طلباء نے کچھ مخصوص 

مضامین پڑھ رکھے ہوں۔ آکسفورڈ میں ایک مضبوط درخواست دینے 

کے لیے، طالب علم سے تین A-لیولز )یا مساوی( حاصل کرنے کی توقع 

کی جاتی ہے۔ ان کے لیے درکار گریڈز اس کورس کے لحاظ سے مختلف 

ہوسکتے ہیں جن کے لیے وہ درخواست کرتے ہیں، اور بہت سے کامیاب 

امیدوار حقیقتا ان سے اعلی گریڈز حاصل کر چکے ہوتے ہیں، لیکن یہ 

عام طور پر لگ بھگ ذیل کے برابر ہوتے ہیں:

•   A-لیولز: A*A*A-AAA۔

•   اگر آپ کا بچہ کوئی بھی سائنس A-لیولز لے رہا ہے، تو ان سے 

پریکٹیکل کمپونینٹس لینے اور پاس کرنے کی توقع بھی کی جاتی ہے۔
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وہاں تدریس کا کیا تصور ہے؟
 ماہرانہ اور شخصی

آکسفورڈ کی تدریس زیادہ تر دیگر یونیورسٹیوں سے مختلف ہے۔ ہر طالب علم کو اپنے معلمین کی جانب سے ذاتی نوعیت کی 

وافر توجہ حاصل ہوتی ہے، جبکہ ساتھ ہی خودمختارانہ طور پر سیکھنے میں بھی ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

آکسفورڈ میں طلباء کو کیسے پڑھایا جاتا ہے؟

آکسفورڈ میں عموماً معینہ وقت کے دوران طلباء کو باقاعدگی سے 

سبق آموز تدریس فراہم کی جاتی ہے۔ ٹیوٹوریل کسی کورس کے 

موضوع پر ایک بات چیت ہے، عام طور پر یہ ایک معلم اور دو یا 

تین طلباء کے درمیان ہوتا ہے، اور لگ بھگ ایک گھنٹے تک چلتا ہے۔ 

اس دوران، وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس ہفتے طلباء کیا 

پڑھتے رہے ہیں اور تیار شدہ کام پر انہیں ردعمل دیا جائے گا۔ اس 

کورس پر منحرص ہوتے ہوئے جو وہ لے رہے ہیں، یہ کسی مضمون یا 

مسئلے کی شیٹ پر دیا جا سکتا ہے۔

کیا تدریس کی کوئی دیگر اقسام موجود ہیں؟

ٹیوٹوریلز کے ساتھ ساتھ، طلباء لیکچرز میں بھی شامل ہوتے ہیں، 

جہاں پر ایک ٹیوٹر ایک بڑے گروپ سے کسی موضوع کے بارے 

میں بات کرتا ہے۔ وہ طلباء کے ایک گروپ کے ساتھ ہفتہ وار کالسز 

بھی لے سکتے ہیں۔ کچھ کورسز، بالخصوص سائنسی میں، لیباریٹریز 

میں عملی سیشنز یا بیرونی فیلڈ ورک کروایا جاتا ہے۔

کیا وہ بذات خود مطالعہ بھی کرتے ہیں؟

آکسفورڈ میں، طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بہت سا کام خود 

رسانجام دیں۔ اس میں اکرث کتابوں کی مطالعاتی فہرست کے ذریعے 

کام کرنا، مضمون لکھنا یا سواالت پر مشتمل ایک پرابلم شیٹ کو 

مکمل کرنا شامل ہے۔ طلباء ان اعامل پر خودمختار طور پر کام کرتے 

ہیں، لیکن ان کے ٹیوٹرز سوالوں کے جواب دینے اور مدد کرنے کے 

لیے موجود ہو سکتے ہیں۔ کام کرنے کے اس طریقہ کا مطلب یہ 

ہے کہ طلباء بہرت انداز میں اپنے وقت کی تنظیم سیکھ سکتے ہیں۔ 

عملی کام کے ساتھ سائنس کورسز لینے والے طلباء کا ان طلباء کی 

نسبت خودمختار طور پر کام کرنے کا امکان کم ہے جو مضمون-پر 

مبنی موضوعات جیسے کہ تاریخ یا انگریزی لیتے ہیں۔

کیا یہاں امتحانات ہوتے ہیں؟

آکسفورڈ میں کورسز کی جانچ کلی طور پر امتحانات کے ذریعے کی 

جاتی ہے، لیکن مضمون کے لحاظ سے، اس میں پراجیکٹس یا طویل 

مضامین بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر کورسز میں، طلباء اپنے 

پہلے سال میں امتحانات دیتے ہیں۔ ان کے لیے اس میں کامیاب ہونا 

الزم ہے، لیکن اس کا شامر ان کی ڈگری کی حتمی کالس میں نہیں کیا 

جائے گا۔ اگلے چند سالوں میں، طلباء ‘حتمی’ امتحانات کی جانب 

بڑھنے لگیں گے، جو کہ عام طور پر ان کے آخری تعلیمی ایام میں 

انجام پاتے ہیں۔ ان امتحانات کے نتائج ان کی ڈگری کے درجے کا 

تعین کریں گے۔

ox.ac.uk/oxforddegree

یہاں تدریس کے حوالے سے دیگر کس قسم کی مدد موجود ہے؟
انفرادی مدد، الکھوں کتابیں اور تعلیم کے لیے پرسکون جگہیں

مستقبل کے لیے تعلیمی 

اہلیتیں 

آکسفورڈ میں طلباء کو جس طریقے 

سے پڑھایا جاتا ہے وہ انہیں مضبوط 

اہلیتوں کا حامل بناتا ہے - جیسے کہ خود سے 

سوچنا اور واضح طور پر بات چیت کرنا - 

جس کا استعامل ان کی بقیہ اور پیشہ 

ورانہ زندگیوں میں بھی کیا جا 

سکتا ہے۔

ٹیوٹوریل سسٹم 

غیرمعمولی ہے اور یہ تعلیم 

کی فراہمی کی دیگر کسی بھی 

صورت سے یکرس منفرد ہے۔

)ADITI(آدیتی

“”“”
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آکسفورڈ میں طلباء کڑی محنت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بہت زیادہ مدد دستیاب ہے، 

اور بہت سی الئربیریاں اور دیگر سہولیات اس امر کو ہر ممکنہ حد تک ہموار بنا دیتی 

ہیں۔ ہم اس امر کو یقینی بنانے کے لیے اپنی بہرتین کوشش کرتے ہیں کہ حاالت سے 

باالتر، متام طلباء آکسفورڈ میں اپنے کورس اور وقت سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔

مدد کے لیے وہ کس کے پاس جا سکتے ہیں؟

آکسفورڈ کے ہر طالب علم کو ایک انفرادی ٹیوٹر فراہم کیا جاتا ہے، 

جوکہ ان کی تعلیمی رسگرمیوں کا جائزہ لیتا ہے۔ رضوری نہیں کہ 

ہمیشہ یہی شخص انہیں پڑھائے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ ایک 

ایسا شخص موجود ہے جن کے پاس وہ اپنے سواالت یا خدشات لے کر 

جاسکتے ہیں۔ اس ٹیوٹر کو ہر طالب علم کو اچھی طرح سے جاننے 

کا موقع ملتا ہے، اور وہ انہیں کہیں زیادہ انفرادی توجہ اور معاونت 

فراہم کر سکتا ہے۔

انہیں خصوصی رضوریات کا سامنا ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟

اگر آپ کے بچے کو کسی قسم کی خصوصی رضوریات کا سامنا ہے – 

مثال کے طور پر، اگر انہیں اپنے امتحانات کے لیے اضافی وقت درکار 

ہے یا IT کے مخصوص سازوسامان کی رضورت ہے – تو معذوری 

سے متعلق مشاورتی خدمت )Disability Advisory Service( درکار 

تعاون حاصل کرنے میں ان کی مدد کے لیے موجود ہے۔ کسی بھی 

قسم کی اضافی الگتوں کا احاطہ کرنے کے لیے، آپ کا بچہ معذور 

طلباء کے االؤنس کے لیے اہل ہوسکتا ہے۔
ox.ac.uk/das

آکسفورڈ کی الئربیریاں

طلباء کو اگرچہ سبھی نہیں، لیکن اپنی رضورت کی زیادہ تر کتابوں، 

اور پڑھنے کے لیے بہت سی پرسکون جگہوں تک رسائی حاصل ہے۔ 

انہیں الئربیریوں کو استعامل کرنے کی تربیت دی جائے گی، اور ہامرا 

ماہر عملہ پرنٹ شدہ اور آن الئن کتابوں کی ایک بڑی تعداد اور 

دستیاب ہونے والی معلومات سے بھرپور فائدہ اٹھانے میں آپ کے 

بچے کی مدد کر سکتا ہے۔
 www.bodleian.ox.ac.uk

میوزیمز )عجائب گھر( اور گیلریاں 

آکسفورڈ میں سات عجائب گھر اور مجموعات ہیں۔ فارغ وقت میں 

انہیں دریافت کرنا ایک بہرتین عمل ہے، لیکن طلباء کی جانب سے 

کورسز کی ایک وسیع حد میں بھی ان کا استعامل کیا جاتا ہے۔

www.glam.ox.ac.uk

11ox.ac.uk/resources

یہاں تدریس کے حوالے سے دیگر کس قسم کی مدد موجود ہے؟
انفرادی مدد، الکھوں کتابیں اور تعلیم کے لیے پرسکون جگہیں

لسانی مرکز 

آکسفورڈ کے طلباء کو یہاں رہتے ہوئے ایک نئی زبان سیکھنے کے 

قابل ہونے کے لیے کوئی لسانی ڈگری حاصل کرنے کی رضورت نہیں 

ہے۔ ہامرے پاس ایک ایسا مرکز موجود ہے جس میں نوآموز سے لے 

کر ماہرین تک سبھی کے لیے کالسز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہاں پر 

زبان سیکھنا آپ کے بچے کے مستقبل کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا 

ہے، آیا یہ ان کی تعلیم ہو، پیشہ ہو، یا سفر ہو۔

www.lang.ox.ac.uk

الئربیریوں اور تعلیمی جگہوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟

طلباء کو اپنی تعلیم میں مدد کے لیے حیرت انگیز سہولیات تک رسائی بھی حاصل 

ہے۔

ریڈ کلف سائنس 

 The Radcliffe( الئربیری

Science Library( پٹ ریورز 

میوزیم )Pitt Rivers Museum( کے 

برابر میں واقع ہے جوکہ وقفہ لینے کے لیے 

ایک بہرتین جگہ ہے۔ نزدیک موجود 

عبادت کا کمرہ مطالعے کے لیے 

ایک پرسکون مقام ثابت ہوتا 

)AMINA( ہے۔ امینہ

“”“”

http://www.ox.ac.uk/resources
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طلباء کہاں رہتے ہیں؟ 
محفوظ اور پرتپاک کالج کمیونٹیز

اپنی تعلیم کے دوران، طلباء ہامرے کالجوں میں سے کسی ایک سے وابستہ رہتے ہیں۔ آکسفورڈ سٹی سنٹر کے آس پاس تقریباً 30 

سے زائد کالجز موجود ہیں۔ یہ محفوظ اور پرتپاک کمیونٹیز ہیں جہاں پر آپ کا بچہ اپنا زیادہ تر وقت گزارے گا، خصوصی طور 

پر اس وقت جب وہ پہلی بار یہاں آئے گا۔ دیگر یونیورسٹیوں کی طرح آکسفورڈ میں کوئی مرکزی کیمپس موجود نہیں ہے۔

کالج کیا ہوتا ہے؟ 

کالجز آکفسورڈ کی زندگی کا مرکز ہیں، اور زیادہ تر طلباء کا ماننا 

ہے کہ یہ ان کا دورسا گھر ہے۔ کالج ایک ایسی جگہ ہے جہاں طلباء 

کھا/پی سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ وقت گزار سکتے 

ہیں اور اپنے برتن/کپڑے دھو سکتے ہیں۔ کالج ٹیوٹرز آموزش میں 

طلباء کی مدد کرتے ہیں، اور عام طور پر طلباء کو ان کے کالجوں 

میں پڑھاتے ہیں۔ کالجوں میں داخلہ الجز موجود ہوتے ہیں جن میں 

عام طور پر 24/7 عملہ موجود ہوتا ہے۔ آپ کا بچہ اپنے مضمون کے 

شعبے اور یونیورسٹی بھر میں ہونے والی تقریبات میں دیگر کالجوں 

کے لوگوں سے بھی ملے گا۔ کالجوں کے مابین بہت سی تقریبات کا 

اہتامم کیا جاتا ہے اور طلباء اکرث اپنے دوستوں کو مدعو کرتے ہیں۔

فرق کیا ہے؟ 

ہر کالج کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر طرز زندگی کافی 

حد تک یکساں ہوتا ہے۔ کچھ بہت پرانے ہیں، دیگر بہت حد تک نئے 

ہیں۔ کچھ کافی بڑے ہیں اور دیگر کافی چھوٹے ہیں۔ ان کا تعلق 

جس بھی کالج سے ہو، آپ کے بچے کا ڈگری کورس ایک ہی انداز 

میں پڑھایا جائے گا۔

کیا کالج کا انتخاب آپ کرتے ہیں؟ 

درخواست دیتے ہوئے، آپ کا بچہ یا تو کسی خصوصی کالج کا 

انتخاب کرسکتا ہے یا ‘کھلی درخواست’ جمع کروا سکتا ہے، جو کہ یہ 

کہنے کے برابر ہے کہ “مجھے اعرتاض نہیں ہے”۔ ہمیں امید ہے کہ 

لوگ کالج کے انتخاب کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند نہیں ہوں 

گے - زیادہ تر طلباء کو لگتا ہے کہ ان کا کالج بہرتین ہے - پڑھنے کے 

لیے درست کورس کا انتخاب کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔

اس طرح کی قریبی 

کمیونٹی کے ساتھ 

آپ کو جو دوستانہ گھریلو 

ماحول ملتا ہے وہ تقریبا ایک 

دورسے خاندان کی طرح ہوتا ہے اور 

آپ کو گھریلو پن کا احساس 

دالتا ہے۔ 

)JACK( جیک

“”“”

2019 میں، %35 کامیاب 

درخواست دہندگان کو ایک 

ایسے کالج سے پیشکش ہوئی 

جس کا انتخاب انہوں نے اپنی 

درخواست میں نہیں کیا تھا۔ 

http://www.ox.ac.uk/ugcolls
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کیا آپ کالج میں رہتے ہیں؟

ہامرے متام طلباء کو ان کے پہلے سال کے لیے کالج میں ایک کمرہ 

دیا جاتا ہے۔ اس کا اہتامم کالج کی جانب سے کیا جاتا ہے، لٰہذا آپ 

کے بچے کو بذات خود اس کا اہتامم کرنے کی رضورت نہیں پڑے 

گی۔ متام کالجز کم سے کم مزید ایک سال کے لیے کمروں کی 

پیشکش کرتے ہیں، اور کچھ مکمل کورس کے لیے پیشکش کرتے ہیں۔ 

نجی رہائش گاہ میں رہنا مزید مہنگا پڑ سکتا ہے کیونکہ عام طور پر 

معاہدے میں چھٹیوں سمیت، پورے سال کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ جو 

طلباء اپنے کالج میں نہیں رہتے ہیں وہ بھی متام سہولیات کا استعامل 

کرسکتے ہیں، اور بہت سے طلباء اپنے دوستوں کے ساتھ رہنے اور 

پہلی بار خودمختارانہ طور پر رہنے کے تجربے سے واقعتاً لطف 

اندوز ہوتے ہیں۔

کالج کے کمرے کیسے ہوتے ہیں؟

یہ کمرے کالج کی مرکزی عامرتوں یا قریب ہی کسی جگہ پر واقع 

ہوسکتے ہیں۔ کمرے سائز میں مختلف ہوسکتے ہیں، لیکن یہ اچھے 

معیار کے اور آراستہ ہوتے ہیں - اور آپ کے بچے کو کبھی بھی 

اپنی خوابگاہ کے اشرتاک کی رضورت نہیں پڑے گی۔ کچھ کالج کے 

کمروں میں ایک علیحدہ شاور یا بیت الخالء موجود ہوتا ہے۔ بہت 

سے طلباء کبھی کبھار اپنے کمرے میں مطالعہ کرنے کا انتخاب کرتے 

ہیں اور انہیں میزیں فراہم کردی جاتی ہیں۔ نئے طلباء کو عام طور پر 

ایک دورسے کے آس پاس کمرے دیے جاتے ہیں تاکہ نئے آنے والوں 

کو جاننے میں آسانی ہو۔

کھانے پینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 

متام طلباء کالج کے ڈائننگ ہال میں مراعات یافتہ تازہ کھانے کھا 

سکتے ہیں۔ انہیں باروچی خانے کی سہولیات تک رسائی بھی 

حاصل ہو سکتی ہے جہاں اگر وہ چاہیں، تو اپنا کھانا بناسکتے ہیں۔

کیا میرا بچہ گھر پر رہ سکتا ہے؟ 

انڈرگریجوئیٹس کو مرکزی آکسفورڈ سے چھ میل کے اندر اندر، یا 

اگر وہ اپنے خاندانی گھر میں رہتے ہیں تو 25 میل کے اندر اندر 

رہنا ہوگا۔ اس کے لیے کچھ استثنائات موجود ہیں، لیکن ہامرے 

خیال میں یہ آکسفورڈ سے بھرپور فائدہ اٹھانے میں طلباء کے لیے 

مددگار ثابت ہوتا ہے۔

اگر آپ کے بچے کے کوئی 

خصوصی رہائشی تقاضے ہیں، تو 

یہ نہایت اہم ہے کہ ہمیں اس بارے میں 

جتنی جلدی ممکن ہو سکے آگاہ کیا جائے۔ 

ہم مشورے کے لیے معذوری سے متعلق اپنی 

مشاورتی خدمت سے رابطہ کرنے میں ان کی 

حوصلہ افزائی کریں گے۔

ox.ac.uk/das

چھٹی کے دوران اخراجات 

میں مدد کے لیے نگہداشت 

کے تجربہ والے اور گھر سے دور 

رہنے والے طلباء کو 3,000£ تک کی ناقابل 

ادائيگی بررسی فراہم کی جاتی ہے۔ انہیں 

-365دن پر مشتمل رہائش کے تحفظ کے 

لیے بھی مدد فراہم کی جاتی ہے۔

http://www.ox.ac.uk/ugcolls
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ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟
مدد اور مشورہ دستیاب ہے

یونیورسٹی آتے ہوئے زیادہ تر طلباء کی عمر 18 سال سے زائد ہوتی ہے اور لٰہذا وہ بالغ گردانے جاتے ہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ 

بہت سوں نے حال ہی میں اسکول چھوڑا ہو اور یہ پہلی بار ہوگا کہ وہ رہنے کے لیے گھر سے دور آئے ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ 

یہاں موجود متام افراد کو گھریلو پن کا احساس ہو اور وہ فوری طور پر یہاں رچ بس جائیں اور یہاں پر بہت سے لوگ مدد کے لیے 

موجود ہیں۔

یہاں کس قسم کی معاونت دستیاب ہے؟

آکسفورڈ اپنے متام طلباء کی بہبود کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہے۔ 

مشکالت کے سامنا ہونے پر ایسے بہت سے طریقے موجود ہیں جن 

کے ذریعے آپ کا بچہ مدد حاصل کر سکتا ہے۔ کالج ٹیوٹرز آپ 

کے بچے کی تعلیم میں تعاون کرتے ہیں لیکن وہ دورسی چیزوں 

کے بارے میں بھی مشورہ فراہم کرسکتے ہیں۔ کالج کا دیگر متعدد 

عملہ، بشمول ویلفیرئ آفیرسز، یہاں رچ بس جانے میں طلباء کی مدد 

کرتے ہیں اور عملی اور صحت سے متعلق معامالت پر مشورہ دینے 

کے لیے آس پاس ہی موجود ہوتے ہیں۔

صحت سے متعلق کس قسم کی مدد دستیاب ہے؟

زیادہ تر طلباء کو کالج کی نرس کے ساتھ ساتھ، مقامی GP رسجری 

 John Radcliffe(تک رسائی حاصل ہے۔ جان ریڈ کلف ہاسپٹل

Hospital( میں A&E کا ایک محکمہ موجود ہے اور یہ 15 منٹ کی 
دوری پر واقع ہے۔

ان کے معذور ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟

ہامری معذوری سے متعلق مشاورتی خدمت یہ یقینی بنانے کے لیے 

موجود ہے کہ ہامرے ایسے طلباء آکسفورڈ سے بھرپور فائدہ اٹھا 

سکیں جو کسی بھی قسم کی دکھائی دینے والی یا نہ دکھائی دینے 

والی معذوری کا شکار ہیں۔ 
ox.ac.uk/das

میرا بچہ بات کرنے کے لیے کس کے پاس جاسکتا ہے؟

•    یونیورسٹی میں صالحکاری کی مفت خدمت موجود ہے جوکہ تربیت 

یافتہ مشیران کے ساتھ فرد بفرد اور گروپ نشستوں کے ساتھ ساتھ، 

ورکشاپس اور ذاتی مدد کے امواد کی پیشکش کرتی ہے۔

ox.ac.uk/students/shw
•   ساتھی رضاکارانہ کارکنان کو صالحکاری کی خدمت کی جانب سے تربیت 

فراہم کی جاتی ہے، تاکہ اگر طلباء چاہیں تو دورسے طلباء سے بات کر 

سکیں۔ LGBTQ+ اور مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے طلباء 

کے لیے خصوصی پروگرامز موجود ہیں۔

•   آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین عمومی مشورے کی ایک خدمت چالتی ہے 

جہاں طلباء مکمل اعتامد کے ساتھ اپنی پریشانیوں کے بارے میں کھل کر 

بات کرسکتے ہیں، مثال کے طور پر، رقم کی تنظیم یا کسی تعلق میں آنے 

والی مشکالت سے منٹنے کے حوالے سے۔ 

www.oxfordsu.org/wellbeing
•   طلباء کے لیے طلباء ہی کی جانب سے چالئی جانے والی، آکسفورڈ نائٹ 

الئن تعلیمی ایام کے وقفے کے دوران روزانہ رات کو 8 بجے سے صبح 8 

بجے کے درمیان طلباء کو کسی مخصوص یا متام چیزوں کے بارے میں 

کسی سے بات چیت کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔

oxfordnightline.org

ox.ac.uk/students/shw

آکسفورڈ میں 

مختلف قسم کے 

عقیدے سے تعلق رکھنے 

والے گروہوں کے لیے عبادت 

کی سہولیات اور سوسائٹیز 

موجود ہیں۔

نفسیاتی بیامری میں 

مبتال ہونے کے باعث مجھے 

ہمیشہ سے ہی تعلیمی لحاظ 

سے یا بصورت دیگر یونیورسٹی میں 

اپنی کامیابی کے امکان پر شبہ رہا ہے۔ 

شکر ہے، کہ میرے ٹیوٹرز اور ساتھی طلباء نے 

مجھے بااحرتام اور باقدر ہونے کا احساس 

دالیا، جس سے مجھے پروان چڑھنے میں 

مدد ملی۔ 

)ANNA( آنا

“”“”
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یونیورسٹی جانے کے حوالے سے بہرتین چیزوں میں سے ایک سامجی زندگی ہے۔ 

آکسفورڈ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ یہاں پر ملنے کے لیے بہت سے لوگ، کرنے 

کے لیے بہت سی چیزیں اور نئی دلچسپیاں اور مہارتوں کو دریافت کرنے کے بہت 

سے مواقع موجود ہیں۔ جہاں آکسفورڈ کے طلباء کڑی محنت کرتے ہیں، وہیں ان کے 

پاس ہنسنے، آرام کرنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے بہت سا وقت موجود ہوتا ہے۔

میرا بچہ کس قسم کی رسگرمیوں میں شامل ہوسکتا ہے؟

آکسفورڈ میں طلباء کے پاس اس دوران رشکت کرنے کے لیے ڈھیروں 

رسگرمیاں موجود ہیں جب وہ نہ پڑھ رہے ہوں۔ یہ نہ رصف نہایت 

پرلطف اور دوست بنانے کا ایک بہرتین طریقہ ہے، بلکہ یہ مستبقل 

کے لیے کارآمد صالحیتیں پیدا کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔

کلبز اور سوسائٹیز 

موسیقی، کھیل، سیاست یا ڈرامہ سے لے کر، مذہبی عقائد، قومی اور 

ثفاقتی گروہوں تک سبھی کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے۔

کھیل 

آکسفورڈ میں 80 اسپورٹس کلبز موجود ہیں اور حصہ لینے کے بہت 

سے مختلف طریقے دستیاب ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 

آیا آپ نوآموز ہیں یا بطور بین االقوامی ایتھلیٹ تربیت حاصل کر رہے 

ہیں۔

موسیقی اور ڈرامہ

ایسے متعدد بینڈز، کوائرز اور آرکسٹراز موجود ہیں جن میں حصہ لیا 

جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹیج اور اسکرین پر اداکاروں، 

ہدایتکاروں اور مصنفین کے لیے حیرت انگیز مواقع موجود ہیں۔

کیا وہاں ان جیسے لوگ موجود ہوں گے؟

ہامرا عملہ اور ہامرے طلباء ہر قسم کے پس منظر سے تعلق رکھتے 

ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کا بچہ ان متام لوگوں کو تالش کر سکے گا 

جو اس جیسے ہیں یا نہیں ہیں۔ ہامرے خیال میں یہ طالب علم کی 

زندگی کے بارے میں سب سے مزیدار اور دلچسپ چیزوں میں سے 

ایک ہے۔ آکسفوڈ میں سینکڑوں گروپس، کلبز، سوسائٹیز یا مہامت 

میں سے کسی ایک یا زائد میں شامل ہونا یقیناً آپ کے بچے کے لیے 

دوستوں سے ملنے اور اپنے لوگوں کو تالش کرنے کے سب سے آسان 

طریقوں میں سے ایک ہے۔

15ox.ac.uk/opportunities

کیا وہاں پر تفریح کرنے اور دوستوں کے 
لیے وقت ملتا ہے؟

دریافت کرنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے 
سینکڑوں مواقع موجود ہیں

ابتداء ہی سے اپنے آپ 

کو کالج کی سامجی زندگی 

میں مشغول کرنے، اور یونیورسٹی 

بھر میں ہونے والی افریقی اور کریبیائی 

سوسائٹی میں شامل ہونے سے، آکسفورڈ نے 

مجھے دکھایا ہے کہ یہ جگہ پس منظر سے 

قطع نظر، متام افراد کے لیے ہوسکتی 

ہے۔

)ANDI( اینڈی

“”“”

آکسفورڈ کا طرز زندگی کیسا ہے؟

 UK میں آکسفورڈ کو طلباء کے لیے دس محفوظ ترین شہروں میں 

شامر کیا جاتا ہے، لہذا آپ کا بچہ آپ کے لیے بہت زیادہ فکر کا 

باعث بنے بغیر اپنی زندگی سے لطف اٹھا سکتا ہے! اس شہر میں دو 

یونیوسٹیاں موجود ہیں؛ یونیورسٹی آف آکسفورڈ

 )Oxford Brookes( اور آکسفورڈ بروکس )University of Oxford(
یونیورسٹی اور یہاں پر UK کے طلباء کی سب سے بڑی آبادی رہتی 

ہے۔ رہنے کے لیے یہ ایک تفریحی اور زندہ دل جگہ ہے۔ 

ox.ac.uk/livingin
*یونیورسٹی کا مکمل ہدایت نامہ

آکسفورڈ میں پس منظر، 

قومیت اور عقائد کی ایک وسیع 

حد کے لیے گروپس، کلبز اور 

سوسائٹیز موجود ہیں۔

http://www.ox.ac.uk/opportunities
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آکسفورڈ میں کس قسم کے لوگ تعلیم حاصل
 کرتے ہیں؟

 متام پس مناظر سے تعلق رکھنے والے اور یکرس مختلف 
دلچسپیوں کے حامل افراد

آکسفورڈ میں لگ بھگ 12,000 انڈرگریجوئیٹ طلباء ہیں، جن کا تعلق پس مناظر اور دلچسپیوں کی ایک حیرت انگیز حد سے 

ہے۔ ان کا تعلق اسکول کی مختلف اقسام اور دنیا بھر سے ہوتا ہے۔ ان میں جو چیز مشرتک ہے وہ سیکھنے کے عمل سے لگاؤ اور 

پڑھنے کا ہرن ہے۔

کیا آکسفورڈ میں ان کا خیرمقدم کیا جائے گا؟ 

ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہر شخص کا خیرمقدم کیا جائے، انہیں باقدر 

اور بااحرتام ہونے کا احساس دالیا جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ فی 

الوقت کچھ ہرنمند طلباء یہ محسوس کرتے ہیں کہ آکسفورڈ ان کے 

لیے نہیں بنی اور ہم اس سوچ میں تبدیلی النا چاہتے ہیں۔ ہم انہیں 

یہ احساس دالنا چاہتے ہیں کہ آکسفورڈ ہر اس شخص کے لیے ایک 

قابل رسائی ہدف ہے جو تعلیمی ہرن اور پابندی کا مالک ہو۔ یہ نہایت 

اہم ہے کہ ہر قسم کے پس مناظر سے تعلق رکھنے والے افراد ہامرے 

ساتھ تعلیم حاصل کریں - یہی وہ امر ہے جو سیکھنے کے لیے 

آکسفورڈ کو دنیا بھر میں بہرتین مقامات میں سے ایک بناتی ہے۔ 

کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ میرا بچہ کس اسکول میں جاتا ہے؟

پس منظر سے قطع نظر، ہم ہمیشہ سے ہی ایسے طلباء کی تالش 

میں رہے ہیں جو بہرتین تعلیمی ہرن کے حامل ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں 

کہ حاالت کے سبب کچھ طلباء کے لیے اعلی ترین گریڈز حاصل کرنا 

مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے درخواستوں پر غور کرتے ہوئے 

ہم بہت سی مختلف معلومات پر نظر رکھتے ہیں۔ ہم اس بات کو 

یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم انفرادی تجربات کے تناظر میں طلباء 

کی کامیابیوں کو سمجھ سکیں۔ آپ ذیل پر اس بارے میں مزید پڑھ 

سکتے ہیں کہ ہم یہ کس طرح سے انجام دیتے ہیں:
ox.ac.uk/context 

مجھے نہایت خوشی ہے 

کہ اس حوالے سے میرے 

شکوک و شبہات نے مجھے 

درخواست دینے سے باز نہیں رکھا کہ 

میں یہاں کس حد تک رچ بس سکوں گی 

کیونکہ یہاں گزارا جانے واال سال میری 

زندگی کے بہرتین سالوں میں سے 

ایک تھا۔

)CHRISTY( کرسٹی 

“”“”
آکسفورڈ میں 

طالب علم کی کوئی 

قسم نہیں ہے۔ یہ نہایت 

خوبصورتی کے ساتھ متنوعہ ہے 

اور آپ کو اپنی جگہ مل جائے 

گی۔

)ADITI( آدیتی 

“”“”

http://www.ox.ac.uk/foryou
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آکسفورڈ میں کس انداز میں تبدیلی آ رہی ہے؟

یہاں پر کچھ گروہوں کی منائندگی اب بھی محدود ہے، لیکن اس میں تبدیلی 

آ رہی ہے۔ یونیورسٹی میں ابھی سے ہی سیاہ فام اور نسلی اقلیت سے تعلق 

رکھنے والے طلباء پہلے سے کہیں زیادہ تعداد میں آنے لگے ہیں )ہامرے 

2019 کے انڈرگریجوئیٹ کے لیے ہونے والے داخلوں سے 22% زیادہ(۔

2023 تک، ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ ٪25 جگہیں آکسفورڈ کے ایسے 

انڈر گریجوئیٹس کو دی جائیں گی جن کا تعلق UK کے ایسی پس مناظر 

سے ہے جن کی فی الوقت یہاں محدود منائندگی کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم 

رسائی سے متعلق دو دلچسپ پروگراموں کو ترتیب دے رہے ہیں جنہیں 

Opportunity Oxford اور Foundation Oxford کہا جاتا ہے۔ 
UK کے ریاستی اسکول کے طلباء کے لیے ہامری جانب سے ترتیب شدہ 

UNIQ پروگرام میں حصہ لینا پہلے سے ہی کسی شخص کے یہاں پر تعلیم 
حاصل کرنے کے لیے جگہ بنانے کے موقعے کا زیادہ امکان پیدا کر دیتا 

ہے۔ Target Oxbridge کے ساتھ ہامرے باہمی تعاون کا مقصد سیاہ فام 

افریقی اور کریبیائی طلباء اور سیاہ فام افریقی اور کیریبیائی میراث کے حامل 

مخلوط نسل کے طلباء کو آکسفورڈ کے لیے ایک مضبوط درخواست دینے 

میں تعاون فراہم کرنا ہے۔

ان پروگراموں کے ساتھ ساتھ، ہم ہر سال اور ملک بھر کے ریاستی اسکولوں 

اور کمیونٹیز کے ساتھ ہزاروں آؤٹ ریچ رسگرمیوں کا اہتامم کرتے ہیں۔ ہم اس 

بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی فرد کہیں سے بھی اس بارے 

میں معلوم کر سکے کہ آکسفورڈ میں ایک طالب علم کی زندگی کیسی ہوتی 

ہے اور درخواست کیسے دی جاتی ہے۔ ان سب سے ابھی سے ہی منایاں فرق 

پیدا ہونے لگا ہے اور ہامرے طلباء زیادہ سے زیادہ مختلف پس مناظر سے 

آرہے ہیں۔

آکسفورڈ کے 19% 

انڈرگریجوئیٹ طلباء کی 

شناخت سیاہ فام یا اقلیتی نسل 

کے بطور کی گئی ہے۔

افریقی کریبیائی 

سوسائٹی نے مجھے 

مختلف پس منظر سے آنے والے 

بہت سے مختلف متاثر کن طلباء سے 

ملنے کا موقع فراہم کیا 

فینیکس

“”“”
آکسفورڈ کے %20 انڈر 

گریجوئیٹ طلباء میں کسی 

نہ کسی قسم کی معذوری کی 

شناخت کی گئی ہے۔

http://www.ox.ac.uk/access
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وہ کس طرح سے درخواست
 دیں گے؟

یہ سمجھنا کہ ہمیں کس کی تالش ہے

آکسفورڈ میں جگہ حاصل کرنا ایک بڑی کامیابی ہے۔ حال ہی میں، 23,000 سے زائد لوگوں نے لگ بھگ 3,250 جگہوں کے لیے 

درخواست دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آکسفورڈ میں درخواست دینے کا طریقہ کار زیادہ تر دیگر یونیورسٹیوں کے مقابلے میں نسبتاً 

پیچیدہ ہے۔ ہم ایسے طلباء کی تالش میں ہیں جوکہ آکسفورڈ کی جانب سے پیش کردہ متام چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، 

جو یہاں خوش ہوں گے اور فروغ پائیں گے۔

آکسفورڈ میں درخواست دینا کس طرح سے مختلف ہوتا ہے؟

UK کی کسی بھی یونیورسٹی میں درخواست دینے کے لیے منصوبہ 
بندی کی رضورت ہوتی ہے، لیکن آکسفورڈ میں درخواست دینے کے لئے 

کچھ مزید اقدامات درکار ہیں:

•   متعدد دیگر کی طرح جنوری کے بجائے، آکسفورڈ کی درخواستیں 

اکتوبر میں جمع کی جاتی ہیں۔

•   آپ کا بچہ UCAS کے ذریعے درخواست دے گا، بالکل اسی 

طرح جیسے UK کی دیگر کسی بھی یونیورسٹی میں دی جاتی ہے۔

•   آکسفورڈ کی درخواستوں میں اکرث داخلے کے ٹیسٹس شامل ہوتے 

ہیں۔ طلباء کو یہ دیکھنے کے لیے پڑتال کرنی ہوگی کہ آیا انہیں 

ٹیسٹ میں بیٹھنے کی رضورت ہے، آخری تاریخ تک اس میں اندراج 

کروائیں اور ox.ac.uk/testsپر منونے کے آن الئن پیپرز کا استعامل 

کرتے ہوئے مشق کریں۔

•   ہامرے کچھ کورسز میں طلباء سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ 

تحریری کام جمع کروائیں۔ آپ کے بچے کو ہامری ویب سائٹ کے 

ذریعے یہ معلوم ہو جائے گا کہ آیا اسے ایسا کرنے کی رضورت ہے۔

•   منتخب شدہ امیدواروں کو ایک انٹرویو میں شامل ہونے کے لیے 

دسمرب میں آکسفورڈ آنے کے لیے کہا جائے گا۔ یہ ایک ممکنہ ٹیوٹر 

کے ساتھ ایک تعلیمی گفتگو ہوتی ہے۔

ان متام اقدامات سے ہمیں سب سے زیادہ ہرنمند درخواست دہندگان کی 

تالش میں مدد ملتی ہے جوکہ یہاں واقعتا اس طریقے سے لطف اندوز 

ہوں گے جس طریقے سے طلباء یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔

بہرتین درخواست دینے کے لیے میں کس طرح سے اپنے بچے کی مدد 

کرسکتا ہوں؟

•   اسکول کے اعلٰی گریڈز اہم ہیں اس لیے اپنے بچے کی اسکول 

میں وہ مضامین پڑھنے میں حوصلہ افزائی کریں جو انہیں پسند 

ہوں اور جس میں ان کی بہرت کارکردگی کا امکان ہو۔

•   آپ کے بچے کو کسی ایسے مضمون کا انتخاب کرنا چاہیئے 

جوکہ تین یا اس سے زائد سالوں تک پڑھنے سے وہ لطف اٹھا 

سکے۔ اس حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اچھی 

طرح سے سوچ لیں، اور ان مضامین پر غور کریں جن کا انہوں 

نے اس سے قبل مطالعہ نہیں کیا ہے۔

•   انہیں موسم گرما کے دوران اپنی UCAS کی درخواست کا آغاز ک

رنے کا مشورہ دیں - ذاتی بیان میں ان کے خیال سے کہیں زیادہ 

وقت لگنے کا امکان ہے!

•   اگر ان کے کورس میں داخلے کا ٹیسٹ شامل ہے، تو اس امر 

کو یقینی بنائيں کہ وہ حتمی تاریخ 15 اکتوبر تک اس میں 

اندراج کروا لے۔ ان ٹیسٹوں کی مشق کرنے والے طلباء کا بہرت 

کارکردگی دکھانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، لٰہذا اس حوالے سے 

اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ ہامری تجویز کو پڑھے 

اور ہامری ویب سائٹ پر موجود ٹیسٹ پیپرز مالحظہ کریں۔

ox.ac.uk/apply

درخواست کی 

آخری تاریخ: 15 اکتوبر 

شام 6 بجے تک
آپ کے بچے کو درکار متام 

معلومات ہامری ویب سائٹ 

پر درخواست دہندگان کے لیے 

موجود ہامرے ہدایت نامے سے حاصل 

کی جا سکتی ہے۔ اگر اب بھی ان کے 

کوئی سواالت ہیں، تو وہ ذیل پر ہم 

سے رابطہ کر سکتے ہیں:
ox.ac.uk/ask  

ہم کس طرح سے مزید معلومات حاصل 
کرسکتے ہیں؟

 آپ کی مدد کے لیے ایونٹس اور آن الئن معلومات

http://www.ox.ac.uk/apply


کیا میرے شعبے سے متعلق کوئی چیز مخصوص ہے؟ 

یوکے میں ہر ایک سکول اور کالج کا یونیورسٹی کے ساتھ ایک 

مخصوص معاہدہ ہوتا ہے۔ آکسفورڈ کالجوں کے گروپس ملک کے 

مختلف خطوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ساتھ مل کر کام کرتے 

ہیں، اور مقامی رضوریات کے مطابق تعاون فراہم کرتے ہیں۔ اس 

کا مطلب یہ ہے کہ، جہاں بھی وہ رہے، آپ کا بچہ یونیورسٹی میں 

درخواست دینے کے حوالے سے تعاون اور معلومات تک رسائی حاصل 

کر سکتا ہے۔
ox.ac.uk/linkcolls
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ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے بچے کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوسکتا 

ہے کہ وہ کس یونیورسٹی میں درخواست دیں، اور انہیں سب سے زیادہ 

خوشی کہاں ملے گی۔ آکسفورڈ میں درخواست دینے کے لیے مزید 

پراعتامد محسوس کرنے میں ان کی مدد کے لیے، ہم ہر سال آکسفورڈ میں 

اور UK کے آس پاس، ہزاروں مفت ایونٹس کا اہتامم کرتے ہیں۔ آپ ہامری 

ویب سائٹ پر ایونٹس اور خاندانوں کے لیے دستیاب وسائل کے بارے میں 

ox.ac.uk/study سب کچھ جان سکتے ہیں

کیا کوئی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جن میں ہم رشکت کر سکیں؟

•   آکسفورڈ ہر سال پوری یونیورسٹی میں تین اوپن ڈیز کا اہتامم کرتی ہے۔ یہ 

طلباء کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے، کالجوں اور شعبوں کو 

مالحظہ کرنے، اور موجودہ طلباء اور ٹیوٹرز سے ملنے کا ایک شاندار 

طریقہ ہیں۔ 

 ox.ac.uk/opendays
•   ہامرے متعدد مضامین کے شعبے بھی اوپن ڈیز کا اہتامم کرتے ہیں۔ 

ox.ac.uk/access
•   اگر وہ آکسفورڈ تک سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ کا بچہ 

ایک آکسفورڈ اور کیمربج اسٹوڈنٹ کانفرنس میں رشکت کرسکتا 

ہے۔ ان ‘ٹریولنگ اوپن ڈیز’ کا اہتامم ملک بھر میں کیا جاتا ہے۔ 

 oxfordandcambridgeoutreach.co.uk

ان پروگراموں کے بارے میں کیا خیال ہے جہاں وہ آکسفورڈ میں رہ 

سکتے ہیں؟

•   UK کے ریاستی اسکولز میں 12 ویں سال کے طلباء کے لیے ہامرے مفت 

پروگرام،  UNIQ کے بارے میں مزید دریافت کریں۔

 uniq.ox.ac.uk 

•   اگر ان کا تعلق سیاہ فام یا مخلوط النسل اور افریقی اور کیریبیائی میراث 

سے ہے تو Target Oxbridge کے بارے میں مزید دریافت کریں۔

targetoxbridge.co.uk

کیا اس قسم کی کوئی آن الئن جگہیں دستیاب ہیں جو ہم استعامل 

کر سکیں؟ 

•   Instagram پر @StudyAtOxford فالو کریں 

•   اپنے بچے کے اسکول سے یونیورسٹی میں منتقل ہونے میں تعاون کے 

حوالے سے ox.ac.uk/forfamilies پر مزید مشورہ مالحظہ کریں۔

 

ox.ac.uk/access

ہم کس طرح سے مزید معلومات حاصل 
کرسکتے ہیں؟

 آپ کی مدد کے لیے ایونٹس اور آن الئن معلومات

http://www.ox.ac.uk/access
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ہم کس طرح سے ان کی دلچسپی برقرار رکھ سکتے ہیں؟
 ان کے تجسس کو دور کرنا

ہمیں معلوم ہے کہ بچے اپنی دنیا کے بارے میں تجسس لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ سیکھتے ہیں۔ ہامرا تجسس 

ایک عظیم قدرتی صالحیت ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ کچھ ایسے بچوں کو رضور جانتے ہوں گے جن کے پاس المحدود 

سواالت موجود ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اساتذہ بہت مرصوف ہوتے ہیں، جو متعدد مختلف رضوریات کے حامل بہت 

سے بچوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہرنمند طلباء اسکول میں بیزاری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 

لہذا، آپ کس طرح سے اپنے خاندان میں موجود متجسس ذہنوں کی بھوک مٹا سکتے ہیں؟

سب سے پہلے، براہ کرم یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس متام جوابات ہونا الزم ہے! محض اس بارے میں بات کرنا مددگار ثابت ہو 

سکتا ہے جو بچوں کے لیے دلچسپ ہو، اور ان کے لیے یہ احساس اچھا ہوگا کہ جیسے وہ ماہر ہیں۔ نتیجتا مزید سواالت پیدا 

ہوسکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ان کا سوچنے کا عمل جاری ہے۔ آپ یہ تجویز بھی دے سکتے ہیں کہ کتابوں 

کے عالوہ – وہ کہاں سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ رصف ایک ہی چیز میں دلچسپی لیتے ہیں تو فکرمند نہ 

ہوں - بہت سی چیزوں کے بارے میں تھوڑا بہت جاننے کے بجائے، چند چیزوں کے بارے میں بہت کچھ جاننا سیکھنے کا محض 

ایک اور طریقہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ انہیں بدستور سیکھنا پسند ہے۔

16 سال سے کم

•   Oxplore آزمائیں، جوکہ 18-11 سالہ افراد کے لیے ہامری 

مفت تعلیمی ویب سائٹ ہے جوکہ ان اہم سواالت میں سے 

کچھ کے بارے میں تحقیقات انجام دیتی ہے جو ہامرے 

مطابق انہیں پسند ہیں۔ 

 oxplore.org
•   اکٹھے مل کر دریافت کریں: TV پر، کتابوں میں، جریدوں 

میں اور آن الئن۔ 

•   ان کے پسندیدہ موضوعات پر مشتمل YouTube ویڈیوز تالش 

کریں۔ 

•   پر آکسفورڈ کی تازہ ترین دریافتوں کے ویڈیو مالحظہ کریں۔

ox.ac.uk/reading
•   کسی بھی مقامی عجائب گھروں میں ہونے والی تقریبات میں 

جائیں: یہ اکرث مفت ہوتی ہیں۔

•   اپنے عالقے میں ہونے والے چھٹیوں کے پروگراموں کے بارے 

میں معلوم کریں؛ کچھ مفت اور مقامی کونسل سے فنڈ یافتہ 

ہیں۔ 

•   ان کے ساتھ نئے تجربات پر بات کریں۔

16 سے زائد

•   MOOCs )میسیو اوپن اینڈ آن الئن کورسز
)Massive Open and Online Courses(، دیگر آن الئن کورسز 

اور لیکچرز دریافت کریں۔

www.mooc.org
www.edx.org

•   آن الئن جریدے مالحظہ کرنے میں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔

•   کچھ ایسے موضوعات کے حوالے سے ٹیڈ ٹاکس مالحظہ کریں جن 

میں وہ دلچسپی رکھتے ہوں۔ 

www.ted.com/talks
•   ہف پوسٹ )HuffPost( مالحظہ کریں، جوکہ بہت سے نوعمر 

مصنفین کے ساتھ ایک آن الئن اخبار ہے۔

www.huffingtonpost.co.uk

متجسس ذہنوں کے لیے کچھ خیاالت پیش ہیں:



21



 فآ یٹسروینوی روا ٹنمٹراپڈ چیر ٹؤآ ڈنیا زنشیمڈیا ٹیئوجیرگرڈنا

 نٹگنشاو ،زسفآ یٹسروینوی ،ٹیروٹکرئاڈ زرئیفا کلبپ ڈروفسکآ

 ہدرک رایت ےس بناج یک OX1 2JD ،ڈروفسکآ ،رئاوکسا

 ۔ریواصت یک یٹسروینوی ڈروفسکآ :ریواصت

 روا )Rob Judges( زجج بار ،)John Cairns( سنرئاک ناج :زرفارگوٹوف نواعم

 ۔)Ian Wallman( نیم لاو نیئیا

)The University of Oxford 2020( 2020 ڈروفسکآ فآ یٹسروینوی

 یسک ےک تعاشا سا ریغب ےک تزاجا یگشیپ ۔ںیہ ظوفحم قوقح ہلمج

 مٹسس یبایزاب لباق ،اتکساج ایک ںیہن رایت ہرابود وک ےصح یھب

 ،ینیشم ،یقرب ای لکش یھب یسک ےسا ای اتکساج ایک ںیہن ظوفحم ںیم

 ےس ےلیسو یھب یسک ںیم تروص یرسود ای ،گنڈراکیر ،یپاکوٹوف

۔اتکساج ایک ںیہن لقتنم


