
With the academic coaching that the students receive 

for GED, the students can also apply, if interested, to 

National Institute of Open Schooling (NIOS) and appear 

for Xth grade exams. The NIOS is an open schooling 

system approved by the Govt. of India. The NIOS Xth 

grade certificate makes the students eligible to apply for 

further courses viz., 11th grade / vocational courses etc. 

in India. Taking NIOS exams will be the personal and 

private choice of the student and Bridges can only guide 

them. 

Minimum age: 

Children younger than 12 years old will not be 

considered for admission to 7th grade.  

Application and Entrance Exam Fee: 

Rs.300/INR only. 

Entrance exam: 

To enter grade 7 and 8, students must pass the “Key 

English Test” (KET) with required percentage of marks. 

To enter grade 9 and 10, students must pass with 

required percentage of marks the “Preliminary English 

Test” (PET). Both of these will be administered in-house 

at Bridges Academy, B 26 Lajpat Nagar, New Delhi – 

110024 on the following dates in 2017. Those who seek 

admission into 9th and 10th grades have to take a test in 

basic science and math also.  

Entrance Exam Day and Time :

Registration begins on February 16, 2017 at Bridges 
Academy, B 26 first floor, Lajpat Nagar I, New Delhi 
110024. Registration is allowed only once in a year. 
Those missing the deadline may have to wait until 
February 2018 to register. Fees of Rs. 3000 per month 
for Afghans and other SAARC countries (Bangladesh, 
Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka) and 
12 months of payments per year (@ Rs. 5000 pm) for 
other foreigners. 3 months’ tuition fees are due at the 
time of registration. 

Visit : https://bridgesacademy.in

Contact us : +91 9810998449
B-26, Lajpat Nagar – 1 , New Delhi – 110024 

A school for Afghan refugee teenagers 
Admission to 7th, 8th, 9th and 10th grades 

Bridges Academy is a high school dedicated specifically 

to serve the Afghan community living in Delhi and the 

plan is that Afghans will make up around 80% of the 

student body. 20% students from other countries will be 

accepted. The school is located at B 26 Lajpat Nagar I, 

New Delhi – 110024 and is within the easy reach for 

students staying in Lajpat Nagar, Bhogal, East of Kailash, 

Vinobhapuri, Gari etc.  Students coming from Kirki 

extension and Malviya Nagar can reach the schoolby 

metro train or DTC bus. 

Bridges Academy will start receiving admissions from 

students from February 16, 2017. It will be for grades 7 -

10 and will accept candidates who pass a Basic English 

Test. 

The academy will use an American curriculum that leads 

eventually to the GED certificate.  

Curriculum: Bridges Academy will teach towards the 

GED which is an American High School Equivalency 

Certificate. The General Educational Development (GED) 

tests are a group of five subject tests which, when 

passed, provide certification that the test taker has 

American or Canadian high school-level academic skills. 

More than 18 million people have passed the GED test 

so far. It is administered year-round at more than 3,400 

testing centers worldwide. The GED Testing Service is a 

joint venture of the American Council on Education 

(www.acenet.edu) and is developed and administered by 

Pearson Education (www.pearsoned.com). The GED 

Certificate is recognized in all 50 states in USA. The GED 

is accepted by 97% of colleges and employers there. GED 

Services include help with college and career counselling. 

Email: contact@bridgesacademy.in

Grade 7 and 8: Key English test from Monday 
to Friday (Time: 9:30am to 3:30pm between.

Grade 9 and 10 : preliminary  English Test and 
Math and Science test from Monday to Friday 
(Time: 9:30am to 3:30pm between



 مکتبی برای نوجوانان مهاجرافغان 

هفتم،هشتم،نهم و دهمپذیرش به صنوف 

این لیسـه ی عالی، مشخصا برای خدمات رسانی برای جامعه افغانی مقیم 

دهلی است. قرار براینست که هشتاد درصد دانش آموزان را افغانها و 

بیست فیصد باقیمانده را دانش اموزان دیگر کشورها تشکیل بدهند. بریج 

موقعیت  110024 -دهلی جدید   - 1الجپت نگر  B-26اکادمی در بالک 

دارد. یعنی درست در مکانی قرار دارد که برای دانش آموزان ساکن در 

الجپت نگر،بوهگل،ایست آف کیالش،وینوبهاپوری،گری و دیگران به 

آسانی قابل دسترس است.دانش آموزان از کرکی و ملویانگر میتوانند با 

 برسند.میترو، یا بسهای شهری به مکتب 

 2017فبروری  16ثبت نام دانش آموزان در بریج اکادمی از 

آغازمیگردد. دانش آموزان بعد از سپری نمودن آزمون های ابتدایی 

 پذیرفته میشوند. 10الی  7انگلیسی ازصنوف 

این اکادمی از یک نصاب تعلیمی امریکایی استفاده میکند،که در نهایت 

 General Education تنامهء فارغ التحصیالن بریج اکادمی، شهاد
Development  (GED).بدست خواهند آورد  

: برنامه درسی

که معادل  لیســه عالی  GEDبریج اکادمی بر اساس برنامه آموزشی 

یا آموزش انکشاف   GEDامریکایی میباشد،تدریس میکند. آزمون 

عمومی، شامل یک گروپ مضامین پنج تایی میباشد،که در صورت 

مسلکی از لیسه امریکایی یا  -انش آموز، تاییدنامه فراغت علمی موفقیت د

را  GEDمیلیون افراد آزمون  18کانادایی بدست میآورد. تا اکنون بیش از 

هزار مرکز آزمون در  34سپری نموده اند. ساالنه این تست در بیش از 

کار  یک GEDسرتاسر جهان بکارگرفته میشود.خدمات امتحان گیری 

میباشد، که  )www.acenet.edu(نجمن تعلیمی امریکاامشترک از 

  Pearson Education  توسط

(www.pearsoned.com)  تنظیم و توسعه داده شده است. شهادتنامه

فیصد  97برای  GEDایالت امریکا مدار اعتبار میباشد.  50در GEDهای 

شامل   GEDاز کالج ها و کارفرمایان در امریکا قبول شده است. خدمات 

 مشورت دهی های حرفه یی و کمک به کالج ها نیز میگردد.

حاصل  GEDبا استفاده از رهنمایی های علمی که دانش آموزان برای 

 NIOS)Nationalمیکنند، در صورت عالقمندی، ایشان میتوانند برای 

Institute of Open Schooling درخواست داده و در امتحان صنف )

یا "سیستم مکاتب باز" از طرف دولت هندوستان  NIOSدهم شامل گردند.

دانش آموزان را واجد  NIOSتایید شده میباشد.سند فراغت صنف دهم 

شرایط شمولیت در کورسهای دیگر یعنی صنف یازدهم و کورسهای حرفه 

،انتخاب NIOSزد.درخواست شمولیت  در امتحان یی، در هندوستان میسا

 شخصی دانش آموز بوده و بریج اکادمی فقط آنها را راهنمایی میکند.

حد اقل سن و سال : 

سال شامل صنف هفتم این اکادمی شده نمیتوانند. 12اطفال کمتر از سن 

: فیس درخواست و شمولیت در آزمون

 روپیه میباشد. -300-فقط 

: آزمونشمولیت در 

برای شمولیت در صنف هفتم و هشتم، دانش آموزان  باید "آزمون کلیدی 

 ( را سپری و فیصدی نمرات معیاری را بدست آورند.KETانگلیسی")

برای شمولیت در صنف نهم و دهم، دانش آموزان باید "آزمون مقدماتی 

 را سپری و فیصدی نمرات معیاری را بدست آورند. PET)  انگلیسی")

وی این آزمونهای در تاریخ های زیر در مقر "بریج اکادمی" واقع هر د 

بتاریخ های زیر  110024دهلی جدید کد  – 1الجپت نگر  B  26 -بالک

برگزار میگردد.

: زمان بر گزاری آزمونها

 15چهارشنبه  -: آزمون کلیدی انگلیسی  8و  7صنوف  .1

بعد از ظهر. 4تا  2فبروری ازساعت 

: آزمونهای مقدماتی انگلیسی، ریاضی و  10و  9صنوف  .2

بعد از ظهر. 4تا  2فبروری ازساعت  23پنجشنبه  –ساینس 

 22 چهارشنبه –: آزمون کلیدی انگلیسی  8و  7صنوف  .3

بعد از ظهر. 4تا  2فبروری ازساعت 

: آزمونهای مقدماتی انگلیسی ،ریاضی و 10و  9صنوف  .4

بعد از ظهر. 4تا  2فبروری ازساعت   23 چهارشنبه -ساینس 

مارچ  08چهارشنبه  –: آزمون کلیدی انگلیسی  8و  7صنوف  .5

بعد از ظهر 4تا  2ازساعت 

: آزمونهای مقدماتی انگلیسی ،ریاضی و 10و  9صنوف  .6

بعد از ظهر. 4تا  2مارچ ازساعت  09جمعه  –ساینس 

چ مار 22چهارشنبه  –: آزمون کلیدی انگلیسی  8و  7صنوف  .7

 بعد از ظهر 4تا  2ازساعت 

: آزمونهای مقدماتی انگلیسی ،ریاضی و 10و  9صنوف  .8

بعد از ظهر. 4تا  2مارچ ازساعت  23جمعه  –ساینس 

مارچ  08چهارشنبه  –: آزمون کلیدی انگلیسی  8و  7صنوف  .9

 بعد از ظهر 4تا  2ازساعت 

: آزمونهای مقدماتی انگلیسی ،ریاضی و 10و  9صنوف  .10

بعد از ظهر. 4تا  2مارچ ازساعت  09عه جم –ساینس 

مارچ  29چهارشنبه  –: آزمون کلیدی انگلیسی  8و  7صنوف  .11

 بعد از ظهر 4تا  2ازساعت 

: آزمونهای مقدماتی انگلیسی ،ریاضی و 10و  9صنوف  .12

بعد از ظهر. 4تا  2مارچ ازساعت  30جمعه  –ساینس 

 : ثبت نام دانش آموزان

  26 -در دفتر"بریج اکادمی" واقع بالک 2017فبروری  16ثبت نام از 

B آغاز میگردد.در  110024 -دهلی جدید  – 1، منزل اول،الجپت نگر ،

هرسال تعلیمی فقط یکبار ثبت نام صورت میگیرد. آنعده دانش آموزان که 

در این تاریخ ثبت نام را از دست میدهند،شاید تا سال تعلیمی 

 انتظاربکشند.  ( برای راجستر شدن2018بعدی)فبروری 

: فیس یا شهریه

هر دانش آموز افغانستانی وکشورهای عضو سارک)سازمان همکاری 

حوزه وی کشورهای جنوب آسیا یعنی: بنگالدیش،بوتان،هند،ملداوی،نیپال 

روپیه ودانش  -3000-،پاکستان وسریالنکا(مکلف به پرداخت ماهانه مبلغ 

روپیه برای دوازده ماه در  -5000-آموزان دیگر کشورهای خارجی مبلغ 

سال میباشند.

در شروع ثبت نام، فیس یا شهریه ی سه ماهه بطور پیش پرداخت الزمی 

 است.

  2017اپریل  05   : تاریخ شروع دروس
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