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کون ہیں؟

 داخلہ
اعداد و شمار

آثار قدیمہ
اطالوی 

 افریقانا اور پیورٹو 
ریکن علوم

اکاؤنٹنگ  
انسانی حقوق )صرف مائنر(

انسانی حیاتیات
انگریزی
بشریات*

تاریخ
تعلیم*

تغذیہ اور غذائی سائنسز
تھیٹر 
جرمن

جغرافیہ
چینی

حیاتیات
خواتین اور صنفی مطالعات

رقص

روسی
رومانس کی زبانیں

ریاضیات*
ریکن علوم

سوشل ورک 
شماریات*

شہری علوم
طبعیات*
عبرانی

علم سیاسیات 
علوم ذرائع ابالغ

عمرانیات
عمرانیات اور سماجی تحقیق*
عوامی پالیسی )صرف مائنر(

فرانسیسی
فلسفہ

فلم
فن

فن کی تاریخ

قدیم علوم
قدیم یونان

کمپیوٹر سائنس
کمیونٹی ہیلتھ

کیمیا
الطینی

الطینی امریکی اور
کیریبیائی علوم  
الطینی اور یونانی

ماحولیاتی علوم
مذہب

معاشیات*
موسیقی*

میڈیکل لیب سائنسز*
نرسنگ
نفسیات

ہسپانوی  
یہودی علوم

نفسیات
*BA/MA دستیاب ہے

 ہم درج ذیل شعبوں میں پری پروفیشنل پروگرامز پیش کرتے ہیں:
میڈیسن، الء، بزنس، ڈینٹسٹری، آپٹومیٹری، آسٹیوپیتھی، پوڈیاٹری اور ویٹیرینری میڈیسن

تعلیمی پروگرامز
انڈر گریجویٹ طلبہ

ہائی اسکول کا اوسط

SAT اوسط

قبولیت کی شرح

GPA اوسط منتقلی

جو آتے ہیں

جو بولتے ہیں

ممالک سے

ریاستوں سے

16,000

88

1270

33%

3.2

147
37

100
زبانیں

کیا آپ کو 
معلوم ہے؟

34%
انڈر گریجویٹس پہلی نسل 

کے کالج کے طلبہ ہیں

ہنٹر ایڈمیشنز کو فالو کریں

 #HunterHawks

*نئے SAT میں بات چیت کو بتاتا ہے

*

ترجمے کے لیے Hunter College AANAPISI Project (HCAP) سے، امریکی محکمہ تعلیم سے ملنے 
والی گرانٹ کی معرفت مالی امداد ملی ہے۔ مزید معلومات کے لئے huntercap.org مالحظہ کریں۔

ترجمے کے لیے Hunter College AANAPISI Project (HCAP) سے، امریکی محکمہ تعلیم سے ملنے والی گرانٹ کی معرفت مالی امداد ملی ہے۔ 
مزید معلومات کے لئے huntercap.org مالحظہ کریں۔

رابطہ
admissions@hunter.cuny.edu 

(212) 772-4490

Office of Admissions & Recruitment
 695 Park Ave Room 100N

 New York, NY 10065

مالحظہ کریں
 کیمپس ٹؤر شیڈول کریں: 

hunter.cuny.edu/campustours

درخواست دیں
 cuny.edu/apply درخواست دینے کے لیے مالحظہ کریں

موسم خزاں کی آخری تاریخ:  یکم فروری
موسم بہار کی آخری تاریخ: 15  ستمبر

Hunter نیو یارک سٹی ہے

Hunter College تو 68 ویں  street سے کہیں آگے ہے۔ جب آپ Hunter میں جائیں 
گے تو آپ مینہٹن کے قلب میں ہوں گے جہاں آپ خود کو دنیا کی ایک انتہائی متحرک اور 

متنوع کمیونٹی میں غرق کر سکتے ہیں۔

Upper East Side / TriBeCa / Kips Bay / East Harlem

t

Hunter College کا 
مین کیمپس

 .E 68th St  اور 
Lexington Ave. 

 Brookdale
 Residence

 E 25th St. and 1st Ave. 

 School of the
 Health Professions

 E 25th St. and 1st Ave. 

 MFA Building
 Hudson St. & Canal St. 

 92nd & 97th St. 
رہائش

 79th St. Residence
  2nd and مابین  E. 79th St.

1st Ave. 

Roosevelt House
 E 65th St. and Park Ave. 

 School of Urban
Public Health اور 

 Silberman School
 of Social Work
3rd Ave.  & 119th St. 

کیا آپ کو معلوم ہے؟

Hunter کا نقشہ

آپ کا Hunter OneCard نیو یارک 
سٹی میں فنون اور ثقافت میں آپ کا 

پاسپورٹ ہے۔ میوزیموں، پرفارمنسز 
وغیرہ میں مفت داخلہ پائیں!



ہماری مستحکم لبرل آرٹس 
کی روایت آپ کو اپنے 

حوصلوں کو تالش کرنے 
اور نئے حوصلے دریافت 

 کرنے کی لچک پذیری 
دے گی۔

100 سے زائد تعلیمی 
شعبوں سے منتخب کریں 

جہاں انڈر گریجویٹ تحقیق 
کے مواقع اور اختراعی 
آموزش آپ کو آپ کے 

 مستقبل کے لیے تیار 
کرے گی۔

حسب مقدور ٹیوشن مع نتائج
ہمیں ملک میں بہترین قدر والے کالجز میں سے 

 ایک کا درجہ مال ہے۔ 
Hunter کے  %80  طلبہ کو مالی تعاون موصول 

ہوتا ہے اور ہم 17,000 سے زائد آجروں سے ربط 
فراہم کرتے ہیں۔

آپ کے سند یاب ہونے پر، آپ 100,000 ان ممتاز 
ابنائے قدیم کے نیٹ ورک میں شامل ہو جائیں گے 

جو حیرت انگیز رینج کے شعبوں میں عمدگی 
حاصل کرتے ہیں۔

  Macaulay Honors
 Hunter 6 ،کے عالوہ College 
تعلیمی شعبوں میں پروگرامز پیش 
کرتا ہے۔ آنرز کے ایک طالب علم 

کے بطور آپ کو میرٹ پر مبنی 
اسکالرشپس، مشقت انگیز کورس 

کے کام اور نیو یارک سٹی کمیونٹی 
میں اور دنیا میں اپنے علم کو آگے 
بڑھانے کے منفرد مواقع ملیں گے۔

مطالعہ کے تعلیمی شعبے
ویزوئل اور پرفارمنگ آرٹس	 
سائنسی تحقیق/میڈیسن	 
تمدنی امور اور عوامی پالیسی	 
نرسنگ	 
انسانیات اور فلسفہ	 
کمپیوٹر سائنس	 

جانیں آنرز

طالب علم/استاد کا تناسب
19:1

کالس کا اوسط سائز
29

فیکلٹی ممبران کا استحکام
1,800

مشاورتی ماڈل
سے1   1

دنیا کو دیکھیں

شمولیت اختیار کریں

الئیو

طلبہ کے ذریعہ چالئے جا رہے 100 سے 
زائد کلبز اور ہماری طلبہ برادری کی 

تکثیریت کی عکاسی کرنے والی تنظیموں 
کے ساتھ، ہم ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کیمپس 

میں کبھی بھی بیزار نہیں ہوں گے۔

1,000 طلبہ 4 رہائشی ہالز  ہمارے یہاں تقریباً 
میں مقیم ہیں جو مینہٹن کی مشرقی سمت میں 
واقع ہیں۔ Hunter کے باشندوں کو سماجی، 

تعلیمی اور ثقافتی پروگرام بندی کے ساتھ کیمپس 
کے قریب قیام کی پرکشش سہولت فراہم کی 

جاتی ہے۔ 

اپنے افق کو بیرون ملک 100 سے زائد مطالعہ 
کے پروگراموں میں پوری دنیا میں ایمسٹرڈم، 
آسٹریلیا، برازیل، چین، انگلینڈ، جاپان، ہسپانیہ 

اور بہت ساری دیگر منزلوں تک وسعت بخشیں۔ 

قدر

 قرض سے مبرا گریجویٹ 
)CUNY پیما(

انٹرنشپ کے مواقع میرٹ اسکالرشپس میں ہر سال دیے جاتے ہیں
80%4,400 3.4$ ملین

"میرے پروفیسرز اور مشیروں نے 
جانکار اور معاون اتالیق کا کام انجام 
دیا۔ انہوں نے روایتی کالس روم کے 

کردار سے آگے بڑھ کر اور 
Hunter سے سند یاب کے بطور 
کامیاب ہونے کے طریقے کی بابت 
بصیرت انگیز اور بامعنی مشورہ 

فراہم کیا۔ Hunter کالیجیئل، 
پروفیشنل اور حوصلہ مند کمیونٹی 

کی ایک تعریف ہے۔"

پڑھائی کریں یا بس آرام کریں 
ہماری 4 الئبریریز یا سٹی کیپ ٹیرسز میں سے ایک میں اپنی پرسکون جگہ تالش کریں۔ 

نیو یارک 
 6,530$  فی سالاسٹیٹ

 ریاست 
17,400$ فی سالسے باہر

کل وقتی ٹیوشن
انڈر گریجوئٹ

مقابلہ آراء ہوں
NCAA 18 ڈویژن III ورسیٹی ٹیموں کے ساتھ 

ہاکس 132 کانفرنس چیمپئن شپس اور 27 
مشترکہ نیشنل چیمپئن شپش کی کامیابی کی ماال 
 Hunter مال تاریخ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
نے 7 اولمپیئنز تیار کیے ہیں اور اسے 1,000 

سے زائد اسکالر ایتھلیٹس پر فخر ہے۔ 

Amanda H. Quiles، 2014 کی کالس
    J.D. Candidate; Emory Law 2017; Hunter Class of 2014 

History major, Thomas Hunter Honors, Community Scholar
West Babylon, NY :آبائی شہر


