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2021–22 ਦ ੇਲੋਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਾਂ  ਅਕ਼ਾਉ ਾਂਟੇਵਬਵਲਟੀ ਪਲ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਲ਼ਾਨ਼ਾ 

ਅਪ ੇਟ ਦ਼ਾ ਪੂਰਕ 

ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਿਵਦਅਕ ਏਜੰਸੀ (LEA) ਨ਼ਾਮ ਸੰਪਰਕ ਨ਼ਾਮ ਅਤੇ ਵਸਰਲੇਖ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਨ 

Madera Unified ਸਕੂਲ ਡ਼ਿਲਹ ਾ 
Babatunde Ilori, ਪਰਬੰਧ ਡਨਰਦੇਸ਼ਕ 

ਅਕਾਊਟਂੀਡਬਡਲਟੀ ਐਿਂ ਕਡਮਉਨੀਕੇਸ਼ਨਸ 

babatundeilori@maderausd.org, 
(559) 664-8034 ext. 200 

 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 2021-22 ਬਜਟ ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਫੈਿਰਲ ਅਮੈਡਰਕਨ ਰੈਸਡਕਊ ਪਲਾਨ ਐਕਟ, ਅਿੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅਿ ੇਫੈਿਰਲ ਡਰਲੀਫ ਐਕਟਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਡਵਡਦਅਕ 

ਏਜੰਸੀਆਂ (LAC) ਨੰੂ ਕੋਡਵਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 'ਿੇ ਦਰੂਸਥ ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਡਧਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ ਅਿੇ 

ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਿ ਡਵਿੱਚ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਹ।ੈ ਹੇਠਾਂ ਸਥਾਨਕ ਿਵਰਡਨੰਿ ਬੋਰਿ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਅਿੇ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ 

ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਅਿੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਡਧਿ ਇਕਿੱਲੀ ਮਿੱਧ-ਸਾਲਾ ਡਰਪੋਰਟ ਡਦਿੱਿੀ ਿਈ ਹੈ। 

2021 ਦੇ ਬਜਟ ਐਕਟ ਰਾਹੀ ਂਪਰਦਾਨ ਕੀਿੇ ਿਏ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਬਾਰੇ LEA ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਅਿੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾਈ ਹੈ, ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ 2021-22 ਦੀ ਲੋਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਿਂ ਅਕਾਊਟਂੀਡਬਲਟੀ ਪਲਾਨ (LCAP) ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਵਰਣਨ। 

Madera Unified ਦੀਆਂ ਮੁਿੱਿ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਿਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਡਰਸ਼ਡਿਆਂ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ।   Madera Unified ਸਮੁਦਾਇਕ ਯੋਿਦਾਨ ਨੰੂ ਅਡਹਮੀਅਿ 

ਡਦੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਜਟ ਡਵਕਾਸ ਪਰਡਕਡਰਆ ਦੇ ਰਾਹੀ।ਂ   Madera Unified ਨੇ ਡਪਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਡਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਚਅੁਲ ਟਾਊਨ ਹਾਲਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਸ਼ਕਾਇਿ ਸੈਸ਼ਨਾਂ, ਅਿੇ ਡਿਸਡਟਰਕਟ ਡਸਸਟਮ ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਪਾਰਟਨਰਡਸ਼ਪ ਮੀਡਟੰਿਾਂ ਰਾਹੀ ਂਕਈ ਕਡਮਊਡਨਟੀ ਫੀਿਬੈਕ ਮੀਡਟੰਿਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਿਾ ਹ।ੈ  Madera 

Unified ਨੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਿਰੁਿੱਪ ਿੋਂ ਫੀਿਬੈਕ ਪਰਾਪਿ ਕੀਿਾ ਹੈ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਉਭਰਦੇ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ) ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ, 

ਅਪੰਿਿਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ, ਪਰਵਾਸੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀ, ਅਿੇ ਹੋਰ ਘਿੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਿ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਡਭਭਾਵਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦਾ 

ਐਿਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਕਲਰਿ ਪੀਪਲ਼ਿ (NAACP) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਿੇ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਕਬਾਇਲੀ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਫੀਿਬੈਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਿਸਡਟਰਕਟ ਡਸਸਟਮ 

ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਪਾਰਟਨਰਡਸ਼ਪ ਡਵਿੱਚ ਭਾਿ ਡਲਆ।   NAACP ਇਿੱਕ ਨਾਿਡਰਕ ਅਡਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਡਵਕਾਸ 'ਿ ੇਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿੇਰਾ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕਡਮਊਡਨਟੀ ਜਸਡਟਸ, ਇਿੱਕ ਸਮੁਦਾਇ-ਆਧਾਡਰਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿੁ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ 'ਿੇ 

ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕੀਿਾ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ, ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ ਉਿੱਭਰਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਿੇ ਅਪੰਿਿਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ।  ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, Madera 

Unified ਨੇ ਡਜਲਹੇ  ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿੀਡਨਧਿਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਡਵਸ਼ਾਲ ਲੜੀ ਿੋਂ ਡਸਿੱਧ ੇਿੌਰ 'ਿ ੇਫੀਿਬੈਕ ਪਰਾਪਿ ਕੀਿੀ ਹੈ।   ਹੇਠਾਂ ਸਮੁਦਾਇਕ 

ਫੀਿਬੈਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸੂਚੀ ਡਦਿੱਿੀ ਿਈ ਹੈ ਡਜੰਨਹਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਡਪਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਡਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ ਜੋ LCAP ਸੰਪੂਰਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਡਧਿ ਹਨ।  
ਇਸ ਡਵਿੱਚ ਡਿਸਡਟਰਕਟ ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲੈਂਿੂਏਜ ਐਿਵਾਇ਼ਿਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਪੇਰੈਂਟ ਅਿਵਾਈ਼ਿਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਿੇ ਬਿੱਜਟ ਐਿਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਪਿ ਕੀਿੇ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਫੀਿਬੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 

ਡਮਿੀ ਮੀਡਟੰਿ ਦਾ ਪਰਕਾਰ ਹਾ਼ਿਰੀਨਾ ਦਾ ਕੁਲ # 

 

23 ਸਿੰਬਰ 

2021 ਵੀਰਵਾਰ 

ਬਜਟ ਐਿਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਪਬਡਲਕ ਮੀਡਟਿੰ  15 

21 ਜੂਨ 2010 

ਸੋਮਵਾਰ 

ਪੇਰੈਂਟ ਅਿਵਾਈ਼ਿਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਡਟੰਿ 23 

21 ਮਾਰਚ 

2011 ਸੋਮਵਾਰ 

ਪੇਰੈਂਟ ਅਿਵਾਈ਼ਿਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਡਟੰਿ 26 

21 ਜੂਨ 2012 

ਵੀਰਵਾਰ 

ਡਿਸਡਟਰਕਟ ਇਿੰਡਲਸ਼ ਲੈਂਿੂਏਜ ਐਿਵਾਇ਼ਿਰੀ ਕਮਟੇੀ ਮੀਡਟਿੰ 15+ 

21 ਅਿਸਿ 

2012 

ਮੰਿਲਵਾਰ 

ਪੇਰੈਂਟ ਅਿਵਾਈ਼ਿਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਡਟੰਿ 17 

mailto:babatundeilori@maderausd.org
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07 ਫ਼ਰਵਰੀ 

2022 ਸੋਮਵਾਰ 

ਡਿਸਡਟਰਕਟ ਇਿੰਡਲਸ਼ ਲੈਂਿੂਏਜ ਐਿਵਾਇ਼ਿਰੀ ਕਮਟੇੀ ਮੀਡਟਿੰ 15+ 

ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਡਕ LEA ਨੇ ਡਕਵੇਂ ਵਧੀਕ ਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟ ਐਿ-ਆਨ ਫ਼ੰਿ ਸਹਾਇਿਾ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕੀਿੀ, ਜਾਂ ਡਕਵੇਂ ਵਰਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ 

ਇਸਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਪਿ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ, ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਿ/ੇਜਾਂ ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 

ਦਾਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ 55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਿੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ।  

Madera Unified ਸਾਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿ ੇਜਾਂਦੇ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਅਿ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਿੱਧ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਅਿ ੇਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਿਰਲ ਫੰਿਾਂ ਅਿ ੇ

ਹੋਰ ਿਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਡਵਿੱਚ ਿਾਲਮੇਲ ਡਬਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਸਮੇਂ, ਡ਼ਿਲਹ ਾ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ COVID -19 ਰਾਹਿ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 25 

ਡਮਲੀਅਨ ਿਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਿ ਕਰ ਡਰਹਾ ਹੈ।  ਡ਼ਿਲਹ ਾ ਇਨਹਾਂ ਅਹਡੁਦਆਂ ਨੰੂ ਫੰਿ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧ ੂਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ 

ਡਰਹਾ ਹੈ ਡਕਉਡਂਕ COVID -19 ਰਾਹਿ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਿਈ ਹੈ।  ਇਨਹਾਂ ਅਹਡੁਦਆਂ 'ਿੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਨਡਰਚਮੈਂਟ ਅਡਧਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਡ਼ਿਲਹੇ  

ਭਰ ਡਵਿੱਚ ਿੈਨਾਿ ਕੀਿ ੇਿਏ ਹਨ।  ਇਹ ਅਡਧਆਪਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕਲਾ, ਸੰਿੀਿ, PE, ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਅਿੇ STEM ਡਵਿੱਚ ਡਹਦਾਇਿ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦੇਂ ਹਨ।  ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰਾਂਡਜਸ਼ਨਲ ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ, ਨਰਸਰੀ, ਅਿ ੇਪਡਹਲੇ-ਿਰੇਿ ਦੀਆਂ ਜਮਾਿਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਡਧਆਪਕ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਿੇ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਫ਼ੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਕੂਲ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਪਰਾਪਿ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਿੋਂ ਡਟਊਸ਼ਨ ਦੀ 

ਉਪਲਬਿੱਧਿਾ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਵਜੋਂ, ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜਹਾਉਣ ਲਈ $55 ਪਰਿੀ ਘੰਟਾ 

ਪਰਾਪਿ ਹੋਣਿੇ।  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਫ਼ੰਿ ਸਹਾਇਿਾ ਦੇਣ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, Madera Unified ਨੇ 6ਵੇਂ-ਿਰੇਿ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 6ਵੇਂ-

ਿਰੇਿ ਕੈਂਪ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਡਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਡਨਵੇਸ਼ ਕੀਿਾ ਹੈ।  ਇਡਿਹਾਸਕ ਿੌਰ 'ਿੇ, ਡਜਲਹੇ  ਭਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ 

ਡਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਲਾਿਿ 'ਿੇ ਸਬਡਸਿੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ੰਿ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ। 

ਡ਼ਿਲਹੇ  ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਟੀਚਾ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਿੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ-ਵਾਰ ਦੇ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਡਮਆਦ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਡਕ LEA ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਫੈਿਰਲ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਲਈ ਡਕਵੇਂ ਅਿੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਜੋ ਡਕ COVID-

19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 'ਿੇ ਦਰੂਸਥ ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਿੋਂ ਉਬਰਨ ਡਵਿੱਚ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।   

ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਉਿੱਪਰ ਪਰੋਂਪਟ 1 ਡਵਿੱਚ ਦਿੱਡਸਆ ਡਿਆ ਹੈ, Madera Uniified ਨੇ ਸਾਿੀ ਸਕੂਲ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਿਡਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਜਰਡਬਆਂ ਅਿੇ ਸਾਿੇ ਵਿੱਲੋਂ  ਸੁਧਾਰ 

ਕਰਨ ਦੇ ਿਰੀਡਕਆਂ ਬਾਰੇ ਫੀਿਬੈਕ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਿੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਦੇ ਡਸ਼ਕਾਇਿ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਿਾ ਹੈ।.  Madera 

Unified ਨੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਿਰੁਿੱਪ ਿੋਂ ਫੀਿਬੈਕ ਪਰਾਪਿ ਕੀਿਾ ਹੈ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਉਭਰਦ ੇਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ) 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਪੰਿਿਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ, ਪਰਵਾਸੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀ, ਅਿ ੇਹੋਰ ਘਿੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਿ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਡਭਭਾਵਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਇਸਿੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, Madera Uniified ਨੇ ਅਮਲੇ, ਅਡਭਭਾਵਕ, ਅਿ ੇਹੋਰ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਿਰ ੇਡਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਡਬਹਿਰ ਨ਼ਿਡਰਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਫੀਿਬੈਕ ਸਰਵੇਿਣਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਹੈ। 

LEA ਫੈਿਰਲ ਅਮੈਡਰਕਨ ਰੈਸਡਕਊ ਪਲਾਨ ਐਕਟ ਅਿ ੇਫੈਿਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਿਂ ਸੈਕੰਿਰੀ ਸਕੂਲ ਐਮਰਜੰਸੀ ਡਰਲੀਫ ਐਕਸਪੇੰਡਿਚਰ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਲਾਿੂ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਿ ੇਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਭਵ ਕੀਿੀਆਂ ਸਫਲਿਾਵਾਂ ਅਿ ੇਚਣੌੁਿੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ। 

MUSD ਨੰੂ COVID -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਫੈਿਰਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿੋਂ 156 ਡਮਲੀਅਨ ਿਾਲਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿ ੇਿਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੰਿਾਂ ਨੰੂ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਭੁਿਿਾਨ ਕਰਨ, ਟਰੇਡਨੰਿ ਦੇਣ ਲਈ, PPE, ਿਕਨੀਕ, ਅਿ ੇਸਾਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਵਧੀਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਿ ੇਸੰਸਾਧਨ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਡਿਆ ਡਿਆ ਹੈ ਡਜਸ ਨਾਲ ਸਾਿੇ ਸਕੂਲ ਿੁਦ ਹਾ਼ਿਰ ਹੋਕੇ ਪੜਹਾਈ ਵਾਸਿ ੇਿੁਿੱਲਹੇ  ਰਡਹਣ। ਡਜਲਹ ਾ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ-

ਭਾਵਨਾਿਮਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾ ਡਰਹਾ ਹੈ। 

ਸਫ਼ਲਤ਼ਾਿ਼ਾਾਂ 

-ਸਾਿੇ 20,000+ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇ1:1 ਿਕਨੀਕੀ ਿੀਵਾਈਸਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ ਿਈਆਂ 

-ਸਾਿੇ 90% ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇੰਟਰਨੈਿੱ ਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਡਿਆ   

-ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਸਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ, ਸਾਿੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿ ੇਡਸਫਰ (0) ਅਿ ੇ7ਵੀ ਂਡਮਆਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਿੀ ਿਈ 

-ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਡਮੰਟਾਂ ਡਵਿੱਚ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ 

-ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਿ ੇਸੁਧਾਰ ਵਾਸਿ ੇਸਾਰੇ 28 ਸਕੂਲੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਿੇ ਿਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ 

-ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿੀਡਕਰਿ ਅਿ ੇਪਰਮਾਡਣਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ 
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-ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ PPE, ਕੋਡਵਿ ਟੈਸਟ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਥਰਮਲ ਰੀਿਰ, ਕੀਟਾਣੂੰ -ਰਡਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ, ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਏਅਰ ਡਫਲਟਰ 

ਅਿ ੇਹਵਾ ਸ਼ੁਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 

-2021-22 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਡਵਿੱਚ ਪਡਹਲੇ ਡਦਨ ਿੋਂ ਲੈਕੇ ਿੁਦ ਹਾ਼ਿਰ ਹੋਕੇ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰ।ੋ  ਜਨਵਰੀ ਿਿੱਕ, ਡਜਲਹੇ  ਨੰੂ ਡਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀ ਂਪਈ ਹੈ: 

-ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਨਡਰਚਮੈਂਟ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰੋ 

-ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ ਮੈਂਟੋਰ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਡਵਕਡਸਿ ਅਿ ੇਲਾਿੂ ਕਰੋ 

 

ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ 

-ਿਾਲੀ ਪਦ ਭਰਨ ਲਈ ਯੋਿ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਿਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ 

-ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਡਵਕਲਪਕ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਿਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ 

-ਸਕੂਲ ਕੈਲੰਿਰ ਡਵਿੱਚ ਡਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ 

-ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ ਮੈਂਟੋਰ ਪਰੋਿਰਾਮ ਡਵਿੱਚ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ੋ

-ਅਡਧਆਪਕ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਅਿੇ ਸੁਧਾਰ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਅਰ ਅਡਸਸਟੈਂਸ ਰੀਡਵਊ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਉਡਚਿ ਸੰਸਾਧਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ 

 

-ਸਾਿੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਿ ੇਸਹਾਇਿਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਕੋਡਵਿ-19 ਦੀਆਂ ਲਾਿਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨਾ 

-ਿੁਦ ਹਾ਼ਿਰ ਹੋਕੇ ਡਹਦਾਇਿਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਿ ੇਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਿੁਿੱਲਹ ਾ ਰਿੱਿੋ 

ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਡਕ ਡਕਵੇਂ LEA 2021-22 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ ੇਪਰਾਪਿ ਕੀਿ ੇਆਪਣੇ ਡਵਿੱਿੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਅਡਜਹੇ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਿੂ 

ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਿ ੇLEA ਦੇ 2021-22 LCAP ਅਿੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਿੱਪਿੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

Madera Unified ਨੇ ਡਿਸਡਟਰਕਟ ਡਸਸਟਮ ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਪਾਰਟਨਰਡਸ਼ਪ (DSDP) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਆਪਣੀ LCAP ਯੋਜਨਾ ਡਵਕਡਸਿ ਕੀਿੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਿੱਕ 

ਮੁੜ-ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਉਿੱਚ-ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਡਵਕਸਿ ਕਰਨ 'ਿੇ ਕੇਂਦਡਰਿ ਹੈ।  Believe Maderaਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਈਟ 

DSDP ਪਰਡਕਡਰਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਮੁੜ-ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਡਵਿੱਚ ਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਡਸਿੱਡਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਡਜਸ 

ਡਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਦੇ ਲੀਿਰ, ਅਡਧਆਪਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਿਰ, ਡਜਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕ, ਟਰਿੱਸਟੀ, ਅਿ ੇਸਮੁਦਾਇ-ਆਧਾਡਰਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। LCAP ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਟੀਚੇ DSDP ਪਰਡਕਡਰਆ ਦਆੁਰਾ ਪਛਾਣੀਆਂ ਿਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। Madera Unified ਇਨਹਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਡਹਲਕਦਮੀਆਂ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਨਡਰਚਮੈਂਟ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਕੋਡਵਿ-19 ਰਾਹਿ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਪਰੋਿਰਾਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਿੁਦ ਹਾ਼ਿਰ ਹੋਕੇ ਡਹਦਾਇਿਾਂ ਵਾਸਿੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲਈ ਪਰੇਡਰਿ ਕਰਨਾ ਅਿ ੇਸਕੂਲੀ ਡਦਨ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੇ ਸੰਿੀਿ, ਕਲਾਵਾਂ, STEM, ਅਿ ੇਲਾਇਬਰੇਰੀ 

ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹੀ ਂਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਮ਼ਿੇਦਾਰ ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਨਾਲ ਆਹਰੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।  ਕੋਡਵਿ -19 ਰਾਹਿ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਿਰਮੀਆਂ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਿ ੇਸਕੂਲ ਿੋਂ 

ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੂਰਕ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਿਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਕਰੈਡਿਟ ਵਸੂਲੀ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਿ ੇਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਿਣ ਅਿੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਣ ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ ਲੈਣ 

ਦਾ ਡਵਕਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਝਂ ਨਹੀ ਂਡਦਿੱਿਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਿਿੀਡਵਧੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਿੇ ਡਵਲਿੱਿਣ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਵਲਿੱਿਣ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ 

ਹੈ, ਜੋ ਸਾਿੇ ਡਜਲਹੇ  ਦਾ 90% ਡਹਿੱਸਾ ਹਨ।  DSDP ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਸੰਸਾਧਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ 'ਿੇ ਵੀ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਡਜਲਹ ਾ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਵਸਿਡਰਿ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਣ ਿੇ ਆਧਾਡਰਿ ਿਿੀਡਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡਧਆਪਕਾਂ 

ਵਾਸਿੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾ ਡਰਹਾ ਹੈ।   ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿੋਜ ਪਰਭਾਵੀ ਮਾਿਲਾਂ ਰਾਹੀ ਂ

ਹਦਾਇਿਾਂ ਪਰਾਪਿ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ।   

ਅਜੇ ਵੀ ਬਹਿੁ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਬਦਡਕਸਮਿੀ ਨਾਲ, ਕੋਡਵਿ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪਿੱਧਰ 'ਿੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਡਦਿੱਿਾ ਹੈ।  ਡ਼ਿਲਹੇ  ਨੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਨੰੂ ਿਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਨੀਿੀਆਂ ਡਵਕਸਿ ਕੀਿੀਆਂ ਹਨ।  ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਅਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ, 

ਡਸਿੱਡਿਅਕਾਂ, ਅਿ ੇਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਡਸਹਿ ਅਿੇ ਸੁਰਿੱਡਿਆ ਨੰੂ ਅਸਰਦਾਰ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਡਜਲਹੇ  ਨੇ ਮਿੇਰਾ ਕਾਊਟਂੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ, 

ਮੈਿੱਿੇਰਾ ਕਾਊਟਂੀ ਸੁਪਡਰੰਟੈਂਿੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ਼ਿ, ਅਿ ੇਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਕੀਿੀ ਹੈ। 
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2021-22 ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਜਿ਼ਾਬਦੇਹੀ ਯੋਜਨ਼ਾ ਸ਼ਾਲ ਲਈ ਸਲ਼ਾਨ਼ਾ 

ਅੱਪ ੇਟ ਦ ੇਪੂਰਕ ਲਈ ਵਨਰਦੇਸ 

2021-22 ਸਥਾਨਕ ਡਨਯੰਿਰਣ ਅਿ ੇਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯੋਜਨਾ (LCAP) ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਨਾਲ ਸਬੰਡਧਿ ਵਧੀਕ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਿਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਿਾ ਵਾਸਿ,ੇ ਡਕਰਪਾ 

ਕਰਕ ੇਲੋਕਲ ਕਾਊਟਂੀ ਆਡਫਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (COE), ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CDE's) ਦੇ ਲੋਕਲ ਏਜੰਸੀ ਡਸਸਟਮ਼ਿ ਸਪੋਰਟ 

ਆਡਫਸ ਨਾਲ, ਫ਼ੋਨ  916-319-0809 'ਿੇ ਜਾਂ ਡਫਰ  lcff@cde.ca.gov 'ਿ ੇਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਂਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 2021-22 ਬਜਟ ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਫੈਿਰਲ ਅਮੈਡਰਕਨ ਰੈਸਡਕਊ ਪਲਾਨ ਐਕਟ, ਅਿ ੇਹੋਰ ਰਾਜ ਅਿ ੇਫੈਿਰਲ ਡਰਲੀਫ ਐਕਟਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ 

ਡਵਡਦਅਕ ਏਜੰਸੀਆਂ (LAC) ਨੰੂ ਕੋਡਵਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 'ਿੇ ਦਰੂਸਥ ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ, 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ ਅਿ ੇਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਿ ਡਵਿੱਚ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਬਿੱਲ 130 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 

124(ਈ) ਲਈ LEA ਨੰੂ 2021-22 LCAP ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਅਪਿੇਟ ਅਿ ੇ28 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੰੂ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਸੰਿੇਪ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਅਪਿੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਡਕ 28 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੰੂ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ, ਿਵਰਡਨੰਿ ਬੋਰਿ ਜਾਂ LEA ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਡਨਯਡਮਿ ਿੌਰ 

'ਿੇ ਡਨਰਧਾਰਿ ਮੀਡਟੰਿ ਡਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਡਵਿੱਚ, LEA ਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

● 2021-22 LCAP (2021-22 ਸਪਲੀਮੈਂਟ) ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਅਿੱਪਿੇਟ ਲਈ ਪੂਰਕ; 

● 2021-22 LCAP ਡਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਿਏ ਮੈਡਟਰਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਡਧਿ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਛਮਾਹੀ ਨਿੀਜੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ; ਅਿੇ 

● 2021-22 ਐਲਸੀਏਪੀ ਡਵਿੱਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਿੇ ਛਮਾਹੀ ਿਰਚੇ ਅਿ ੇਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ। 

ਉਪਲਬਧ ਛਮਾਹੀ ਦੇ ਨਿੀਜੇ, ਿਰਚੇ, ਅਿ ੇਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦੇ ਿੇਟਾ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, LEAs ਕੋਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਚੀਲਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਡਕਉਡਂਕ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਿ ੇਡਕ ਇਹ ਸੰਿੇਪ ਹੋਵ ੇਅਿ ੇਇਸ ਡਵਿੱਚ ਵੇਰਵ ੇਦਾ ਇਿੱਕ ਪਿੱਧਰ ਹੋਵ ੇਜੋ LEA ਦੇ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ 

ਸਾਰਥਕ ਅਿ ੇਪਹੁੰਚਯੋਿ ਹੋਵ।ੇ 

2021-22 ਪੂਰਕ ਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣ, ਸਮੀਡਿਆ ਕਰਨ ਅਿ ੇਮਨ਼ੂਿਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 2022-23 LCAP ਦਾ ਡਹਿੱਸਾ ਮੰਡਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਿ ੇਇਸ ਨੰੂ ਹੇਠ ਡਲਿ ੇ

ਅਨੁਸਾਰ LCAP ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

● ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਵਾਸਿੇ 2022–23 ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸੰਿੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 

● 2021–22 ਪੂਰਕ 

● 2022–23 LCAP 

● 2022–23 LCAP ਲਈ ਕਾਰਜ ਸਾਰਣੀ 

● LCAP ਟੇਮਪ੍ਲੇਟ ਵਾਸਿ ੇਡਹਦਾਇਿਾਂ 

ਇਸ ਿਰਹਾਂ, 2021-22 ਪੂਰਕ ਨੰੂ LEA ਦੇ 2022-23 LCAP ਦੇ ਡਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਮੀਡਿਆ ਅਿ ੇਮਨ਼ੂਿਰੀ ਲਈ ਸਪੁਰਦ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ। 

ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ 

ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਪਰੋਮਪਟਸ ਦਾ ਹੁੰਿਾਰਾ ਭਰ।ੋ ਇਹਨਾਂ ਪਰੋਮਪਟਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਡਵਿੱਚ, LEA’s ਨੰੂ, ਵਿੱਧ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਡਵਹਾਰਕ ਹਿੱਦ ਿਿੱਕ, ਸੰਿੇਪ 

ਪਰਿੀਡਕਡਰਆਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਡਜੰਨਹਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵੇਰਵ ੇਦਾ ਇਿੱਕ ਪਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ LEA’s ਦੇ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਿ ੇਡਵਆਪਕ ਜਨਿਾ ਵਾਸਿ ੇ

ਸਾਰਥਕ ਅਿ ੇਪਹੁੰਚਯੋਿ ਹੋਵੇਿਾ ਅਿ ੇਵਿੱਿੀ ਹਿੱਦ ਿਿੱਕ ਡਵਹਾਰਕ, ਅਡਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣਯੋਿ ਅਿ ੇਪਹੁੰਚਯੋਿ 

ਹੋਵ।ੇ 

ਇਹਨਾਂ ਪਰੋਮਪਟਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਡਵਿੱਚ, LEA ਕੋਲ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਸਿਾਵੇ਼ਿਾਂ ਡਵਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਹੈ। ਇਿੱਕ 

LEA ਜੋ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦਸਿਾਵੇ਼ਿਾਂ ਡਵਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਹਵਾਲਾ ਡਦਿੱਿੇ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਜਿੱਥੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਡਥਿ ਹਨ (ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਕਸ ੇਵੈਿੱਬ ਪੇਜ ਦਾ ਡਲੰਕ), ਅਿ ੇਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਡਦਿੱਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਪਰੋਮਪਟ 1: “ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਡਕ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਐਕਟ ਰਾਹੀ ਂਪਰਦਾਨ ਕੀਿ ੇਫੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ 'ਿੇ LEA ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਅਿੇ ਕਦੋਂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਡਰਹਾ ਹੈ, ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ 2021-22 ਸਥਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਿ ੇਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯੋਜਨਾ (LCAP) ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ 

ਡਿਆ ਸੀ।” 

ਆਮ ਿੌਰ 'ਿੇ, LEAs ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਲਚੀਲਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਕ LCAP ਡਵਿੱਚ ਡਕਹੜੇ ਫੰਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿ ੇਿਏ ਹਨ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਫੰਿਾਂ ਨੰੂ ਡਕਸ ਹਿੱਦ 

ਿਿੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਐਲਈਏ ਨੰੂ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਐਕਟ ਰਾਹੀ ਂਫੰਿ ਪਰਾਪਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਕ ਇਹ ਆਮ ਿੌਰ 'ਿੇ ਆਪਣੇ ਐਲਸੀਏਪੀ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, 

ਿਾਂ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਐਕਟ ਡਵਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿ ੇਿਏ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜੋ ਐਲਸੀਏਪੀ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਸਨ ਅਿ ੇਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਡਕ ਡਕਵੇਂ ਐਲਈਏ ਨੇ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ 'ਿੇ ਆਪਣੇ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਿੱਕ LEA ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਣਾਏ ਿਏ 2021-22 LCAP ਡਵਿੱਚ 

ਲਾਿੂ ਫੰਿਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰ।ੋ 

ਪਰੋਮਪਟ 2: “ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਡਕ LEA ਨੇ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ, ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸਾਂ ਡਵਿੱਚ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਪਿ ਕੀਿੀ ਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟ ਐਿ-ਆਨ ਫ਼ੰਿ 

ਸਹਾਇਿਾ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਡਕਵੇਂ ਕੀਿੀ, ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ 55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਹਨ।” 

ਜੇ LEA ਨੰੂ ਕੋਈ ਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟ ਜਾਂ ਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟ ਐਿ-ਆਨ ਪਰਾਪਿ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ, ਿਾਂ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰ।ੋ 

ਵਰਣਨ ਕਰ ੋਡਕ ਡਕਵੇਂ LEA ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਿ ਦੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 42238.02 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਪਿ ਕੀਿ ੇਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟ ਐਿ-ਆਨ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਰਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਸੋਡਧਆ ਡਿਆ ਹੈ, ਡਜਸ ਨਾਲ ਪਰਮਾਡਣਿ ਅਮਲੇ, ਵਰਿੀਡਕਰਿ ਅਮਲੇ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਡਵਿੱਚ 

ਵਾਧਾ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਹਵਾਲਿੀ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਿੋਂ ਵਧੇਰ ੇਿੈਰ-ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦਾਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ 

ਕੈਂਪਸਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ ਡਜੰਨਹਾਂ ਡਵਿੱਚ ਅਦੁਿੱਿੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਿਲੇ ਦੀ 

ਿੁਲਨਾ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸਿੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ। 

ਇਸ ਸੂਰਿ ਡਵਿੱਚ ਡਕ ਵਾਧ ੂਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟ ਐਿ-ਆਨ ਡਕਸੇ ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਡਵਿੱਚ 

ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ 55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰ ੋਡਕ ਡਕਵੇਂ LEA 55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਿੋਂ ਵਿੱਧ 

ਵਾਲੇ ਅਦੁਿੱਿੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਫੰਿਾਂ ਦੀ 

ਵਰਿੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਰੋਮਪਟ 3: “ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਡਕ ਡਕਵੇਂ ਅਿ ੇਕਦੋਂ LEA ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਫੈਿਰਲ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ 'ਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਜੋ ਡਕ 

ਕੋਡਵਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿੋਂ ਮੁੜ-ਡਸਹਿਯਾਬੀ ਅਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 'ਿੇ ਦਰੂਸਥ ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।” 

ਜੇ LEA ਨੰੂ ਕੋਡਵਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿੋਂ ਮੁੜ-ਡਸਹਿਯਾਬੀ ਅਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 'ਿੇ ਦਰੂਸਥ ਡਸਡਿਆ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਫੈਿਰਲ 

ਫੰਡਿੰਿ ਪਰਾਪਿ ਨਹੀ ਂਹੋਈ, ਿਾਂ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰ।ੋ 

ਵਰਣਨ ਕਰ ੋਡਕ ਡਕਵੇਂ ਅਿ ੇਕਦੋਂ LEA ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਫੈਿਰਲ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ 'ਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਜੋ ਇਸਨੰੂ ਪਰਾਪਿ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ 

ਕੋਡਵਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿੋਂ ਮੁੜ-ਡਸਹਿਯਾਬੀ ਅਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 'ਿੇ ਦਰੂਸਥ ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਕੋਡਵਿ-19 ਰਾਹਿ ਫੰਡਿੰਿ 

ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਕੋਡਵਿ-19 ਡਰਲੀਫ ਫੰਡਿੰਿ ਸਮਰੀ ਸ਼ੀਟ ਵੈਿੱਬ ਪੇਜ(https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp) ਅਿੇ ਇਨਹਾਂ ਫੰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਧ ੂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੈਿਰਲ ਸਡਟਮੂਲਸ ਫੰਡਿੰਿ ਵੈਿੱਬ ਪੇਜ (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/) ਦੇਿ।ੋ LEA ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਰਝੁੇਡਵਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀ ਂਹੈ ਜੋ ਰਾਜਕੀ ਫੰਿਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਡਧਿ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। 

ਪਰੋਮਪਟ 4: “LEA ਫੈਿਰਲ ਅਮੈਡਰਕਨ ਰੈਸਡਕਊ ਪਲਾਨ ਐਕਟ (American Rescue Plan Act) ਅਿ ੇਫੈਿਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਿਂ ਸੈਕੰਿਰੀ ਸਕੂਲ 

ਐਮਰਜੰਸੀ ਡਰਲੀਫ ਐਕ੍ਸਪੇਂਿੀਚਰ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਲਾਿੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਿ ੇਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਭਵ ਕੀਿੀਆਂ ਸਫਲਿਾਵਾਂ ਅਿ ੇਚਣੌੁਿੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ।” 

ਜੇ ਕੋਈ LEA ESSER III ਫੰਿ ਪਰਾਪਿ ਨਹੀ ਂਕਰਦੀ, ਿਾਂ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰ।ੋ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ, ਡਸਿੱਡਿਅਕਾਂ, ਅਿ ੇਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਡਸਹਿ ਅਿ ੇਸੁਰਿੱਡਿਆ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਲਈ LEA ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਕਰ ੋਅਿੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਨਰੰਿਰਿਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਫੈਿਰਲ ਅਮੈਡਰਕਨ ਰੈਸਡਕਊ ਪਲਾਨ ਐਕਟ ਆਫ 2021 ਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀਦਂਾ ਹੈ, ਅਿ ੇਹਣੁ ਿਿੱਕ 

ਫੈਿਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਿਂ ਸੈਕੰਿਰੀ ਸਕੂਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਰਲੀਫ (ESSER) ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਸਫਲਿਾਵਾਂ ਅਿ ੇਚਣੌੁਿੀਆਂ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp
https://www.cde.ca.gov/fg/cr/
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ਪਰੋਮਪਟ 5: “ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਡਕ ਡਕਵੇਂ LEA 2021-22 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ ੇਪਰਾਪਿ ਕੀਿ ੇਆਪਣੇ ਡਵਿੱਿੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਅਡਜਹੇ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਿੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਿ ੇLEA ਦੇ 2021-22 LCAP ਅਿ ੇਸਾਲਾਨਾ ਅਿੱਪਿੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਦਾ ਹੋਵ।ੇ” 

ਸੰਿੇਪ ਡਵਿੱਚ ਦਿੱਸੋ ਡਕ ਡਕਵੇਂ LEA ਲਾਿੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ 2021-22 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ ੇਪਰਾਪਿ ਕੀਿੇ ਆਪਣੇ ਡਵਿੱਿੀ 

ਸਰੋਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਅਡਜਹੇ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ LEA ਦੇ 2021-22 LCAP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਵ।ੇ ਇਸ ਪਰੋਮਪਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਿ,ੇ "ਲਾਿੂ ਹੋਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ" ਡਵਿੱਚ ਸੇਫ਼ ਡਰਟਰਨ ਟ ੁਇਨ-ਪਰਸਨ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਿ ੇਕੌਂਟੀਨੁਇਟੀ ਆਫ ਸਰਡਵਸ਼ਿ ਪਲਾਨ ਅਿ ੇESSER III ਖ਼ਰਚ ਯੋਜਨਾ। 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ 

ਨਵੰਬਰ 2021 
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ਲੋਕਲ ਕੰਟਰਲੋ ਐਾਂ  ਅਕ਼ਾਊ ਾਂਟੇਵਬਲਟੀ ਪਲ਼ਾਨ 

ਲੋਕਲ ਕਟੰਰੋਲ ਐਾਂ  ਅਕ਼ਾਊ ਾਂਟੇਵਬਲਟੀ ਪਲ਼ਾਨ (LCAP) ਨੰੂ ਪੂਰ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਹਦ਼ਾਇਤ਼ਾਾਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਪ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਸਥਾਨਕ ਡਵਡਦਅਕ ਏਜੰਸੀ (LEA) ਨਾਮ ਸੰਪਰਕ ਨਾਮ ਅਿ ੇਡਸਰਲੇਿ ਈਮੇਲ ਅਿੇ ਫੋਨ 

Madera Unified ਸਕੂਲ ਡ਼ਿਲਹ ਾ Babatunde Ilori, ਪਰਬੰਧ ਡਨਰਦੇਸ਼ਕ 

ਅਕਾਊਟਂੀਡਬਡਲਟੀ ਐਿਂ ਕਡਮਉਨੀਕੇਸ਼ਨਸ 

babatundeilori@maderausd.org 
(559) 664-8034 ext. 200 

ਪਲ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਸੰਖੇਪ 2022-2023 

ਆਮ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 

LEA, ਇਸਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਅਿ ੇਿਰੇਿ ਟਰਾੰਡ਼ਿਸ਼ਨਲ ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ-12 ਡਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ LEA 'ਿੇ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

Madera Unified ਸਕੂਲ ਡਜਿੱਲਹ ਾ (MUSD) ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦ ੇਭੂਿੋਡਲਕ ਕੇਂਦਰ ਡਵਿੱਚ 66,000 ਦ ੇਵਧ ਰਹ ੇਸਮੁਦਾਇ ਡਵਿੱਚ ਸਡਥਿ ਹ।ੈ ਸਾਿਾ ਡਜਲਹ ਾ 20,000 ਿੋਂ ਡ਼ਿਆਦਾ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਸਵੇਾਵਾਂ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦਂਾ ਹ ੈਅਿੇ ਇਸ ਡਵਿੱਚ ਲਿਭਿ 2,500 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। Madera Unified ਡਵਿੱਚ 30 ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਿਮਾਨ ਸਮੇਂ, 19 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਚਾਰ ਡਮਿਲ ਸਕੂਲ, ਦੋ 

ਡਵਕਲਪਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਡਿਨੰ ਡਵਸਿਡਰਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਇਿੱਕ ਕਡਮਊਡਨਟੀ ਿੇ ਸਕੂਲ, ਅਿੇ ਇਿੱਕ ਬਾਲਿ ਡਸਿੱਡਿਆ ਸਕੂਲ ਹਨ।   

 

ਸਾਿੇ ਡਜਲਹੇ  ਦ ੇਸਭ ਿੋਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਡਮਿਲ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਡਜਸਨੰੂ ਮਿੇਰਾ ਟਕੈਨੀਕਲ ਐਕਸਪਲੋਰਸ਼ੇਨ ਸੈਂਟਰ ਕਡਹੰਦ ੇਹਨ, ਡਜਸਨੰੂ MadTEC ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਡਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  8ਵੇਂ-ਿਰਿੇ ਦ ੇ

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆ ਂਵਾਸਿ ੇਇਹ ਬੇਹਿੱਦ ਨਵੀਨਿਾਕਾਰੀ ਬਹ-ੁਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ, ਕੈਰੀਅਰ-ਆਧਾਡਰਿ ਡਮਿਲ ਸਕੂਲ ਅਡਜਹੀਆ ਂਸੁਡਵਧਾਵਾਂ ਅਿੇ ਸਾ਼ਿੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਕਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ 

ਯੂਨੀਵਰਡਸਟੀ ਦਾ ਮਕੁਾਬਲਾ ਕਰਨਿੇ। ਮਿੇਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਲੋਰਸ਼ੇਨ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਅੰਸ਼ਕ ਿਰੌ 'ਿੇ ਬਾਂਿ ਮੇ਼ਿਰ ਐਮ ਦ ੇਪਾਸ ਰਾਹੀ ਂਫਿੰ ਡਦਿੱਿਾ ਡਿਆ ਸੀ। ਸਾਿਾ ਡਜਲਹ ਾ ਮਡਟਲਿਾ ਟੋਰੇਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, 

Madera Unified ਦ ੇਿੀਜੇ ਡਵਸਿਡਰਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਿਿ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  Matilda Torres ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਅਿ ੇਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰ ੇਦਸ਼ੇ ਡਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਭ ਿੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 

ਸੁਡਵਧਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। Matilda Torres ਹਾਈ ਨੰੂ ਅਸ਼ੰਕ ਿਰੌ 'ਿੇ ਬਾਂਿ ਮ਼ੇਿਰ G ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਰਾਹੀ ਂਫਿੰ ਡਦਿੱਿਾ ਡਿਆ ਸੀ।. 

Madera Unified ਡਵਡਦਆਰਥੀਆ ਂਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਦ ੇਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਂਇਿੱਕ ਸ਼ਕਿੀਸ਼ਾਲੀ ਸੋਚ ਦਆੁਰਾ ਡਨਰਦਡੇਸ਼ਿ ਹੋ ਰਹ ੇਹਾਂ ਡਜਿੱਥੇ 

“Madera Unified ਲਿਾਿਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਡਨਿਰ ਿਰਾਈਵ ਦ ੇਨਾਲ ਸਿਿ ਡਮਹਨਿ, ਡਸਰਜਣਾਿਮਕਿਾ, ਅਿ ੇਲਚਕੀਲੇਪਣ ਲਈ ਡਮਆਰ ਸਥਾਪਿ ਕਰਿੇਾ।” 26 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੰੂ, 

ਮਿੇਰਾ ਯੂਨੀਫਾਈਿ ਬੋਰਿ ਆਫ ਐਜਕੂੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ MUSD ਕਪੰੈਕਟ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ। MUSD ਕੰਪਕੈਟ ਡਵਿੱਚ ਡਜਲਹੇ  ਦੀ ਸੋਚ, ਡਮਸ਼ਨ, ਅਿ ੇਮੁਿੱਿ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਹੇਠਾਂ ਦੇਿੋ)। ਇਹ ਡਜਲਹ ਾ 

ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ ਦ ੇਨਵੇਂ ਫੋਕਸ ਅਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਰਾਪਿੀ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਿੀਡਬੰਬ ਹੈ।  

mailto:babatundeilori@maderausd.org
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ਪਰਤੀਵਬੰਬ: ਸਫ਼ਲਤ਼ਾਿ਼ਾਾਂ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਕੂਲ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ (ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ) ਅਿ ੇਸਥਾਨਕ ਿਾਟਾ ਦੀ ਸਮੀਡਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਸਫਲਿਾਵਾਂ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਪਰਿਿੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਰਣਨ। 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਕਲਰ ਰੇਡਟੰਿ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਕੋਡਵਿ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿੱਪਿੇਟ ਨਹੀ ਂਕੀਿੇ ਿਏ ਹਨ।  ਪਰ, Madera Unified ਮਿੇਰਾ ਲਰਡਨੰਿ ਡਸਸਟਮ 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਿਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਡਿਆ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਸਫਲਿਾਵਾਂ ਅਿ ੇਪਰਿਿੀ ਵਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਮਿੇਰਾ ਲਰਡਨੰਿ ਡਸਸਟਮ Madera 

Unified ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਡਨਰੰਿਰ ਸੁਧਾਰ ਪਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਅਿ ੇਡਜਲਹੇ  ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਸਫਲਿਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿੇਿਰ NWEA ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਡਵਿੱਚ ਦੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  NWEA ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੰਡਪਊਟਰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਿ ੇ

ਕਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੁ ਡਮਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ।  95% ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NWEA ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੰੂ ਸਪਡਰੰਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਡਵੰਿੋ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਡਲਆ।  
ਇਹ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 5% ਦੇ ਵਾਧ ੇਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ।  ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, Madera Unified ਦੇ NWEA ਿਡਣਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ ਨੇ ਦਜੇੂ, ਿੀਜੇ, ਅਿ ੇ

ਨੌਵੇਂ ਿਰੇਿ ਡਵਿੱਚ 50 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਿੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਿੀ।  ਇਸਦਾ ਮਿਲਬ ਇਹ ਹੈ ਡਕ ਸ਼ਰਦ ਿੋਂ ਲੈਕੇ ਬਸੰਿ ਰੁਿੱਿ ਿਿੱਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਔਸਿਨ 

ਡਵਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ  ਵਿੱਧ ਸੀ। 

 

Madera Unified ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਬਸੰਿ NWEA ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ  ਉਿੱਚੀ ਦਰ ਨਾਲ 

ਡਵਕਡਸਿ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਡਿਆ।  Monroe Elementary ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ ਡਜਲਹੇ  ਭਰ ਡਵਿੱਚ ਪੜਹਨ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਿੋਂ ਲੈਕੇ ਬਸੰਿ ਡਵਿੱਚ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਡਵਕਾਸ ਹੋਇਆ 

ਡਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਿਰੇਿ ਪਿੱਧਰਾਂ ਦਾ NWEA ਰੀਡਿੰਿ ਮੈਪ ਿਰੋਥ ਸਕੋਰ ਡਵਿੱਚ ਕੀਿ ੇਿਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਵਿੱਚ 50 ਸ਼ਿਮਕ ਿੋਂ ਡ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਆਇਆ। Monroe ਡਵਿ ੇਿੀਜੇ 

ਿਰੇਿ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 81 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਵਕਾਸ ਸਕੋਰ ਕੀਿਾ। 
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ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, Monroe ਦੇ ਿਡਣਿ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਵੀ ਡ਼ਿਕਰਯੋਿ ਸਨ ਅਿ ੇਡਿੰਨ ਿਰੇਿ ਪਿੱਧਰਾਂ ਨੇ 50 ਸ਼ਿਮਕ ਿੋਂ ਉਿੱਪਰ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕੀਿਾ ਸੀ।  ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, 

ਿੀਜੀ ਜਮਾਿ ਡਵਿੱਚ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਧ 86 ਸ਼ਿਮਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 

 

ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਸਫਲਿਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ Washington Elementary ਸਕੂਲ ਡਵਿ ੇਦੇਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਦ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਬਸੰਿ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 

NWEA ਮੈਥ ਡਵਿੱਚ ਿਰੇਿ ਪਿੱਧਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ 100% ਨੇ 50 ਸ਼ਿਮਕ ਿੋਂ ਉਿੱਪਰ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਿ।ੇ 
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NWEA ਿਡਣਿ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਵਿੱਚ Pershing Elementary ਡਵਿ ੇਇਿੱਕ ਿਰੇਿ ਪਿੱਧਰ ਨੰੂ ਛਿੱਿਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਰਆਂ ਡਵਿੱਚ 50 ਸ਼ਿਮਕ ਿੋਂ ਡ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। 

 

ਅੰਿ ਡਵਿੱਚ, Eastin-Arcola ਨੇ ਵੀ NWEA ਿਡਣਿ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਵਿੱਚ 50 ਸ਼ਿਮਕ ਦੇ ਵਾਧ ੇਿੋਂ ਉਿੱਪਰ ਇਿੱਕ ਿਰੇਿ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਨੰੂ ਛਿੱਿਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਰਆਂ ਡਵਿੱਚ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਡਿਆ।  Eastin-Arcola ਡਵਿੱਚ 97 ਸ਼ਿਮਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਡਕ ਡ਼ਿਲਹੇ  ਭਰ ਡਵਿੱਚ ਿੀਜੇ ਿਰੇਿ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਡਵਕਾਸ ਸੀ। 
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ਪਰਤੀਵਬੰਬ: ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਲੋੜ 

ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਅਿ ੇਸਥਾਨਕ ਿਾਟਾ ਦੀ ਸਮੀਡਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਡਕਸੇ ਵੀ ਿੇਿਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਸੂਚਕਾਂ 'ਿੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਡਵਿੱਚ ਘਿੱਟ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਿੇ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅੰਿਰ ਅਿ ੇਉਨਹਾਂ ਿੇਿਰਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਡਧਿ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿੱਕੇ ਿਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ। 

ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਪਡਹਲਾਂ ਡਕਹਾ ਡਿਆ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਕਲਰ ਰੇਡਟੰਿ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ ਨੰੂ ਕੋਡਵਿ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪਿੇਟ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਡਕ, 

Madera Unified ਨੇ ਮਿੇਰਾ ਲਰਡਨੰਿ ਡਸਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਿਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਡਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਦੇ ਿੇਿਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਿੀ ਹੈ। 

MLS ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਸਮੁਿੱਚੇ ਡਜਲਹੇ  ਡਵਿੱਚ ਪਰਮੁਿੱਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਅਿੇ ਿਰੀਦ-ਫਰੋਿਿ ਰਾਹੀ ਂਕੀਿੀ ਿਈ ਸੀ। MLS ਰਾਜ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 

ਪਰਣਾਲੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਉਿੱਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਸੈਿੱਟ ਨੰੂ ਡਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। MLS ਨੰੂ ਡਿੰਨ ਮੁਿੱਿ ਭਾਿਾਂ ਦੀ 

ਡਨਿਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬਹ-ੁਮਾਪ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ: ਅਕਾਦਡਮਕ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਅਿ ੇਪਰਬੰਧਕੀ। ਮਲਟੀਪਲ ਮੈਡਟਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਡਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਜਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਲਈ ਸੰਿੇਪ ਸਕੋਰ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ 'ਿੇ ਉਸ ਿੇਿਰ ਦੀ ਡਸਹਿ ਨੰੂ 

ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਡਵਿੱਚ 5-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ NWEA ਰੀਡਿੰਿ ਿਰੋਥ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, 80% ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਵਅਕਿੀਿਿ ਡਵਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਜਾਂ ਇਸਿੋਂ ਉਚੇਰੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਿਾ। 

 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਡਵਿੱਚ ਡਸਰਫ ਇਿੱਕ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਿੱਧ ਿਰੋਥ ਨੰੂ ਵੇਿਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੰੂ ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲਰਨਰ ਪਰੋਿਰੈਿੱਸ ਇੰਿੀਕੇਟਰ ਡਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   ELPI ਦੇ ਛੇ 

ਪਿੱਧਰ ਹਨ।  ਰਾਜ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਕ ਸਾਰੇ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਡਹਦਾਇਿਾਂ ਨਾਲ ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ELPI ਪਿੱਧਰ ਿਿੱਕ ਅਿੱਿੇ ਵਧਣਿੇ। 
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ 'ਿੇ ਉਿੱਚ ਰੇਡਟੰਿ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਵਲ 65% ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਇਿੱਕ ELPI ਪਿੱਧਰ ਜਾਂ ਇਸਿੋਂ ਉਚੇਰੇ 

ਪਿੱਧਰ 'ਿੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਇਹ ਕਿੱਟ ਪੁਆਇੰਟ 80% 'ਿੇ MLS ਕਿੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲੋਂ  15% ਘਿੱਟ ਹੈ। ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਡਕ ਡਜਹੜੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ NWEA ਰੀਡਿੰਿ ਡਵਿੱਚ 

ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ELPAC 'ਿੇ ਵਧੀਆ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਿੇ। 
 

ਵਰਿਮਾਨ ਡਵਿੱਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਜਾਂ MLS ਡਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਵਰਿੀਕਰਨ ਕੋਈ ਸੂਚਕ ਨਹੀ ਂਹੈ।  ਇਸ ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਡਕ ਸੂਚਕ ਦੀ ਪਰਡਕਰਿੀ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਸਮੀਡਿਆ ਕਰਨਾ ਇਿੱਕ ਿਰਟੁੀਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਹੈ।  ਿੁਸੀ ਂਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਿੇ ਮੁੜ-ਵਰਿੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਕੁਨ 

ਿਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਮੁੜ-ਵਰਿੀਕਡਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਮਾਪਦੰਿ, ਦਾਿਲੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਿਬਦੀਲੀ, ਸਥਾਨਕ 

ਉਪਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਿਬਦੀਲੀਆਂ, ਅਿ ੇਡਵਕਸਿ ਕੀਿੇ ਿਏ ਕਿੱਟ-ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਹਨ।  ਇਸ ਕਰਕ,ੇ ਰਾਜ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ ਦੇ ਡਵਕਾਸ 'ਿੇ ਬਹਿੁ 

ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਡਕਉਡਂਕ ELPI 'ਿੇ ਵਧੀਆ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਆਿਰਕਾਰ ਮੁੜ-ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਹੋਣਿੇ।  ਰਾਜ ਲੰਬੀ-ਡਮਆਦ ਦੇ 

ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ ਦੇ ELPI ਸਕੋਰਾਂ ਵਿੱਲ ਡਧਆਨ ਡਿਿੱਚਹਣ ਡਵਿੱਚ ਵੀ ਡਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱਿਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਸੀ ਂਭਡਵਿੱਿ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸੂਚਕ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 

ਜੋ ਲੰਬੀ-ਡਮਆਦ ਦੇ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਡਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਅਿ ੇਪਰਿੀਸ਼ਿ 'ਿੇ ਨ਼ਿਰ ਪਾਉਦਂਾ ਹੈ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਦੇ ਭਾਿ ਵਜੋਂ ਇਿੱਕ ELPI 

ਪਿੱਧਰ ਜਾਂ ਇਸਿੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ ਅਿੱਿੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। 
 



 

20 

ਅਕਾਦਡਮਕ ਸੂਚਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰਾਪਿੀ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਅਿ ੇਡਵਕਾਸ ਨੰੂ ਮਾਪਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਿੇਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਿੇ ਅਕਾਦਡਮਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ 

ਮਾਪਦਾ ਹੈ।  ਇਿੱਕ ਿੋਂ ਡ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਦਡਮਕ ਉਪਾਅ ਹਨ ਡਜੰਨਹਾਂ ਡਵਿੱਚ ਿਰੇਿ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਿੀਜੇ, ਅਿੇ ਡਵਅਕਿੀਿਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਪਿੱਧਰ 'ਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਵਿੱਚ 

ਡਵਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬਿੱਧ MLS ਦੇ ਨਿੀਜੇ 2021-22 ਡਿਮਾਹੀ 3 ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ 'ਿੇ ਆਧਾਡਰਿ ਹਨ।  ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿੇ ਅੰਡਿਮ ਨਿੀਡਜਆਂ ਦੀ 

ਿਣਨਾ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇਿੀ ਅਿ ੇਜੂਨ ਦੇ ਮਿੱਧ ਿਿੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੰਡਿਮ ਰਪੂ ਦੇ ਡਦਿੱਿਾ ਜਾਵੇਿਾ। 

 

ਸਮੁੱਚੇ ਘੱਟ ਅਕ਼ਾਦਵਮਕ ਪਰਦਰਸਨ ਿ਼ਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ 

ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਦਡਮਕ ਸਕੋਰ 1.5 ਸਟਾਰਾਂ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਡ਼ਿਆਦਾ ਚੰਿੀ ਿਰਹਾਂ ਸਮੀਡਿਆ ਕੀਿੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ ਡਕ ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਅਕਾਦਡਮਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਵਧੀਕ ਿਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਿਾ 

ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।   

Rose Elementary 

● 34% ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਡਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ ਡ਼ਿਆਦਾ D's ਜਾਂ F ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 1-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
● SPED ਦੇ 0% ਡਵਡਦਆਰਥੀ NWEA ਿਡਣਿ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਿੇ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸਿੋਂ ਉਿੱਿ ੇਸਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 0-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਹੋ ਿਈ 

ਸੀ। 
● SPED ਦੇ 5% ਡਵਡਦਆਰਥੀ NWEA ਰੀਡਿੰਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਸਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 1.3-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ 

ਹੋਈ। 
 

Parkwood Elementary 

● 37% ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਡਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ ਡ਼ਿਆਦਾ D's ਜਾਂ F ਹਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 1-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਹੈ। 
● ਕੇਵਲ 9% ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ NWEA ਿਡਣਿ ਦੇ ਸਰਵੋਿਮ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ ਡਜਸਦਾ ਡਸਿੱਟਾ MLS ਡਵਿੱਚ 1.5-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਦੇ ਰਪੂ 

ਡਵਿੱਚ ਡਮਲੀ 

● SPED ਦੇ 0% ਡਵਡਦਆਰਥੀ NWEA ਿਡਣਿ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਿੇ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸਿੋਂ ਉਿੱਿ ੇਸਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 0-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਹੋ ਿਈ 

ਸੀ। 
● SPED ਦੇ 8% ਡਵਡਦਆਰਥੀ NWEA ਰੀਡਿੰਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਸਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 1.4-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ 

ਹੋਈ। 
 

Sierra Vista 

● 34% ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਡਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ ਡ਼ਿਆਦਾ D's ਜਾਂ F ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 1-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
● ਕੇਵਲ 8% ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ NWEA ਿਡਣਿ ਦੇ ਸਰਵੋਿਮ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ ਡਜਸਦਾ ਡਸਿੱਟਾ MLS ਡਵਿੱਚ 1.4-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਦੇ ਰਪੂ 

ਡਵਿੱਚ ਡਮਲੀ 

● NWEA ਿਡਣਿ ਡਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 4.4% ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਹੀ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਸਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 1.2-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਡਮਲੀ 

● NWEA ਰੀਡਿੰਿ ਡਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 10% ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਹੀ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਸਨ ਡਜਸਦੇ ਨਿੀਜੇ ਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 1.5-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਡਮਲੀ 

● SPED ਦੇ 11% ਡਵਡਦਆਰਥੀ NWEA ਿਡਣਿ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਿੇ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸਿੋਂ ਉਿੱਿ ੇਸਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 1.5-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਹੋ 

ਿਈ ਸੀ। 
● 3.7% SPED ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ NWEA ਰੀਡਿੰਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਸਨ ਡਜਸਦੇ ਨਿੀਜੇ ਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 1.2-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ 

ਡਮਲੀ। 
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ਸਮੁੱਚੇ ਘੱਟ ਅਕ਼ਾਦਵਮਕ ਪਰਦਰਸਨ ਿ਼ਾਲੇ ਸੈਕੰ ਰੀ ਸਕੂਲ 

ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਸੈਕੰਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਰਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਡਮਕ ਸਕੋਰ 1.5 ਸਟਾਰ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਡ਼ਿਆਦਾ ਚੰਿੀ ਿਰਹਾਂ ਸਮੀਡਿਆ ਕੀਿੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ ਡਕ ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਅਕਾਦਡਮਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਵਧੀਕ ਿਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਿਾ 

ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 

Madera High 

● NWEA ਿਡਣਿ ਡਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 17.7% ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਹੀ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਸਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 1.9-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਡਮਲੀ 

● SPED ਦੇ 2.6% ਡਵਡਦਆਰਥੀ NWEA ਿਡਣਿ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਿੇ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸਿੋਂ ਉਿੱਿ ੇਸਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 1.1-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਹੋ 

ਿਈ ਸੀ। 
● SPED ਦੇ 9% ਡਵਡਦਆਰਥੀ NWEA ਰੀਡਿੰਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਸਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 1.4-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ 

ਹੋਈ। 
 

Madera South 

● ਕੇਵਲ 18% ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ NWEA ਿਡਣਿ ਦੇ ਸਰਵੋਿਮ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ ਡਜਸਦਾ ਡਸਿੱਟਾ MLS ਡਵਿੱਚ 1.9-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਦੇ ਰਪੂ 

ਡਵਿੱਚ ਡਮਡਲਆ। 
● NWEA ਿਡਣਿ ਡਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 16% ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਹੀ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਸਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 1.8-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਡਮਲੀ 

● SPED ਦੇ 1.6% ਡਵਡਦਆਰਥੀ NWEA ਿਡਣਿ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਿੇ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸਿੋਂ ਉਿੱਿ ੇਸਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 1.1-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਹੋ 

ਿਈ ਸੀ। 
● SPED ਦੇ 4% ਡਵਡਦਆਰਥੀ NWEA ਰੀਡਿੰਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਸਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 1.2-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ 

ਹੋਈ। 
Ripperdan Community Day 

● 0% ਡਵਡਦਆਰਥੀ NWEA ਿਡਣਿ ਅਿ ੇਰੀਡਿੰਿ ਡਵਿੱਚ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸਿੋਂ ਵਿੱਧ ਸਨ ਡਜਸਦਾ ਡਸਿੱਟਾ MLS ਡਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚ 0-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਦੇ 

ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ ਡਮਡਲਆ। 
● SPED ਦੇ 0% ਡਵਡਦਆਰਥੀ NWEA ਿਡਣਿ ਅਿ ੇਰੀਡਿੰਿ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਿੇ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸਿੋਂ ਵਿੱਧ ਸਨ ਡਜਸਦਾ ਡਸਿੱਟਾ MLS ਡਵਿੱਚ 0-ਸਟਾਰ 

ਰੇਡਟੰਿ ਦੇ ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ ਡਮਡਲਆ 

 

Jefferson Middle 

● 39% ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਡਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ ਡ਼ਿਆਦਾ D's ਜਾਂ F ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 1-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
● ਕੇਵਲ 19% ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ NWEA ਿਡਣਿ ਦੇ ਸਰਵੋਿਮ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ ਡਜਸਦਾ ਡਸਿੱਟਾ MLS ਡਵਿੱਚ 1.9-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਦੇ ਰਪੂ 

ਡਵਿੱਚ ਡਮਡਲਆ। 
● NWEA ਿਡਣਿ ਡਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 16% ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਹੀ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਸਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 1.8-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਡਮਲੀ 

● SPED ਦੇ 2% ਡਵਡਦਆਰਥੀ NWEA ਿਡਣਿ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਿੇ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸਿੋਂ ਉਿੱਿ ੇਸਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 1.1-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਹੋ ਿਈ 

ਸੀ। 
● SPED ਦੇ 4% ਡਵਡਦਆਰਥੀ NWEA ਰੀਡਿੰਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਸਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 1.2-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ 

ਹੋਈ। 
 

King Middle 

● ਕੇਵਲ 13% ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ NWEA ਿਡਣਿ ਦੇ ਸਰਵੋਿਮ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ ਡਜਸਦਾ ਡਸਿੱਟਾ MLS ਡਵਿੱਚ 1.6-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਦੇ ਰਪੂ 

ਡਵਿੱਚ ਡਮਡਲਆ। 
● NWEA ਿਡਣਿ ਡਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 15% ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਹੀ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਸਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 1.7-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਡਮਲੀ 

● SPED ਦੇ 0% ਡਵਡਦਆਰਥੀ NWEA ਿਡਣਿ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਿੇ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸਿੋਂ ਉਿੱਿ ੇਸਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 0-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ ਹੋ ਿਈ 

ਸੀ। 
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● SPED ਦੇ 1.6% ਡਵਡਦਆਰਥੀ NWEA ਰੀਡਿੰਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਸਨ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਵਜੋਂ MLS ਡਵਿੱਚ 1.1-ਸਟਾਰ ਰੇਡਟੰਿ 

ਹੋਈ। 
 

ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਵਜੋਂ, Madera Unified ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਡਚਆਂ ਡਵਿੱਚ ਵਿੱਿੇ ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੇਿਾ: 

● ਟੀਚਾ 1 - ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਬਿੱਡਚਆਂ ਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਿ ੇਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 

● ਟੀਚਾ 2 - ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਿੇ ਆਧਾਡਰਿ ਸੰਸਾਧਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਡਨਰਪਿੱਿਿਾ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ 

● ਟੀਚਾ 3 - ਸੰਰੇਡਿਿ ਪਾਠਕਰਮ ਅਿ ੇਅਡਧਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਉਿੱਚ-ਿੁਣਵਿਾ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 

● ਟੀਚਾ 4 - ਕੈਰੀਅਰ ਪਾਥਵੇਅ ਪਰੋਿਰਾਮ ਡਬਨਾਂ ਡਕਸੇ ਅੜਕਨ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਿੇਟਵੇ 

● ਟੀਚਾ 5 - ਵਧੀਕ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰ ੋਅਿ ੇਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ, ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਨ 

● ਟੀਚਾ 6 - ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਲਿਾਿਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਿਸਾਹਨ ਅਿ ੇਸਹਾਇਿਾ 

ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਿੱਿੇ ਵਰਣਨ ਕੀਿੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਿਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਡਧਿ ਕਰਨਿੀਆਂ: 

● ਕਾਰਵਾਈ 2.3 - ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰੋ 

● ਕਾਰਵਾਈ 2.6 - ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡਵਿੱਚ ਪਰਵੀਨਿਾ ਅਿ ੇਪਰਮੁਿੱਿ ਸਮਿੱਿਰੀ ਡਮਆਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਿ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ 

ਡਸਡਿਆਰਥੀ) ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨਾ 

● ਕਾਰਵਾਈ 2.13 - ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿੇ ਰੀਡਿੰਿ ਅਿੇ ਪਲਾਡਨੰਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ 

● ਕਾਰਵਾਈ 3.6 - ਮਿੇਰਾ ਲਰਡਨੰਿ ਡਸਸਟਮ (MLS) ਨੰੂ ਸੋਧ ੋਅਿੇ ਲਾਿੂ ਕਰੋ 

● ਕਾਰਵਾਈ 3.7 - ਡਮਿਲ ਅਿ ੇਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ 7 ਪੀਡਰਯਿ ਵਾਲੇ ਡਦਨ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਅਿੇ ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ 

● ਕਾਰਵਾਈ 4.1 - ਡਨਊ ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ ਐਿਂ ਮੈਂਟਰ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਿ ਕਰਨਾ 

● ਕਾਰਵਾਈ 4.3 - ਓਹਨਾ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਡਨਯੁਕਿ ਕਰੋ ਜੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ VAPA, STEM ਅਿ ੇਸੰਿੀਿ ਵਰਿੇ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ 

'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ MadTEC ਡਵਿ ੇ8ਵੇਂ ਿਰੇਿ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇCTE ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

● ਕਾਰਵਾਈ 5.1 - Madera Unified ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਅਿ ੇਡਹਦਾਇਿੀ ਸਹਾਇਿਾ ਵਾਸਿ ੇਇਿੱਕ ਿੋਂ ਡ਼ਿਆਦਾ ਪਾਥਵੇਅ ਮੌਡਕਆਂ ਨੰੂ ਡਿ਼ਿਾਈਨ 

ਕਰੇਿੀ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਅਡਜਹ ੇਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪਰੋਿਸਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਡਨਰੰਿਰ ਸੁਧਾਰ ਨੰੂ ਸੁਡਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ 

● ਕਾਰਵਾਈ 5.2 - ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਡਦਨ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਕਰੋ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਵਚਕਾਰ ਿਾਲਮੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 
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LCAP ਦੇ ਮੁਖ ਅੰਸ 

LCAP ਦੀ ਇਿੱਕ ਸੰਿੇਪ ਝਲਕ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਿੱਿ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ਿਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਡਜੰਨਹਾਂ 'ਿੇ ਼ਿੋਰ ਡਦਿੱਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਰਚ 2019 ਡਵਿੱਚ, Madera Unified ਸਕੂਲ ਬੋਰਿ ਨੇ ਦੋ ਮਾਰਿ ਦਰਸ਼ਕ ਦਸਿਾਵੇ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ: ਦ ਕਡਮਊਨਟੀ ਕੰਪੈਕਟ ਅਿੇ ਸਟਿੂੈਂਟ ਚੈਮਪੀਅਨ। 
ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਸੋਚ ਦੀ ਨੀਹਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਸਮੁਿੱਚੇ ਡਜਲਹੇ  ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਾਸਿ ੇਹੈ। ਬੋਰਿ ਨੇ ਸਾਿੇ ਡਜਲਹੇ  ਵਾਸਿੇ ਡਿੰਨ 

ਟੀਚੇ ਡਵਕਡਸਿ ਕੀਿ:ੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟਿਾ ਅਿ ੇਡਟਕਾਊਪਣ, ਅਮਲੇ ਅਿੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਬਿੱਦਲ਼ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਿ ੇਮਾਨਡਸਕਿਾਵਾਂ, ਅਿ ੇਸਾਰੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਡਵਿੱਚ 

ਸ਼ਰੇਸ਼ਠਿਾ। ਇਸ ਦਲੇਰ ਸੋਚ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, Madera Unified ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਿਂ ਦ ਇਕਾਨਮੀ (NCEE) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਿੀ, 

ਜੋ ਡਕ ਡਵਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਿੋਂ ਵਧੀਆ ਡਵਡਦਅਕ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਿੋਜ ਕਰਨ ਅਿ ੇਰਾਜਾਂ ਅਿ ੇਡ਼ਿਡਲਹ ਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੰੂ ਉਿੱਚਾ ਚੁਿੱਕਣ ਅਿ ੇਡਵਸ਼ਵ-ਪਿੱਧਰੀ 

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਡਪਿ ਇਿੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। NCEE ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਡਚਊਟ ਫਾਰ ਸਕੂਲ ਲੀਿਰ਼ਿ (NISL) ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕੀਿਾ 

ਹੈ ਜੋ ਡਕ ਇਿੱਕ ਉਿੱਚ-ਿੁਣਵਿਾ ਦਾ ਐਿ਼ਿੀਡਕਯੂਡਟਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਰੋਿਰਾਮ (EDP) ਹੈ ਜੋ ਡਕ ਸਕੂਲ ਅਿ ੇਡਜਲਹੇ  ਦੀ ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ ਵਾਸਿੇ ਹੈ। Madera Unified 

ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਅਿ ੇਡਜਲਹੇ  ਦੀ ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ ਨੇ 144 ਘੰਡਟਆਂ ਿੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਹਦਾਇਿਾਂ ਦੇ 12-ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਡਲਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਿਰ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੇ 

NISL EDP ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਡਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਡਵਡਦਅਕ ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ ਡਵਿੱਚ ਿਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਿਰੀ ਵਾਸਿ ੇਕਰੈਡਿਟ ਪਰਾਪਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। EDP ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਿ 

ਰਾਜ ਡਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਲੀਿਰਾਂ ਵਾਸਿ ੇਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਿਾ ਅਿ ੇਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਵਕਾਸ ਪਰੋਿਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕੋ ਇਿੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ ਪਰੋਿਰਾਮ 

ਹੈ ਡਜਸਨੰੂ RAND ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਿ ੇਅਮੈਰੀਕਨ ਇੰਸਟੀਡਚਊਟ ਆਫ ਡਰਸਰਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਹੀ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਮਾਨਿਾ ਪਰਾਪਿ ਹੈ। 2020 ਦੀ ਸ਼ਰਦ ਿੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਕ,ੇ 

EDP ਡਵਿੱਚ ਡਜਲਹੇ  ਦੇ ਵਿੱਿੇ ਡਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, Jefferson Middle ਸਕੂਲ ਡਵਿ ੇMadera Unified ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੇ NISL ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ 

ਡਜਸਨੰੂ ਟੀਡਚੰਿ ਫਾਰ ਇਫੇਕਡਟਵ ਲਰਡਨੰਿ (TEL) ਕਡਹੰਦੇ ਹਨ। ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਡਿੰਨ ਪੂਰੇ-ਡਦਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਮਲੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਿਰੀਕੇ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਸਮਿੱਿਰੀ ਨੰੂ ਡਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹ ਰਹੇ ਹਨ। EDP ਅਿੇ TEL ਪਰੋਿਰਾਮ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਿੱਚ-ਿੁਣਵਿਾ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਪਰਡਕਡਰਆਵਾਂ ਹਨ ਡਜੰਨਹਾਂ 

ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਸਕੂਲ ਲੀਿਰਾਂ ਅਿ ੇਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ, ਸਹਾਇਿਾ, ਅਿ ੇਸਮਰਿੱਥਿਾ ਡਨਰਮਾਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਿੀ ਿਈ 

ਸੀ। NISL ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀ,ਂ ਲੀਿਰਾਂ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੌਂ ਡਬਲਡਿੰਿ ਬਲਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਡਸਿੱਡਿਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਿੱਚ-ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਅਕ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਡਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  

1. ਇਸਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਡਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ, ਬਿੱਡਚਆਂ ਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਿੇ ਮ਼ਿਬੂਿ ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਓ।  
2. ਿਿਰ ੇਡਵਿੱਚ ਪਏ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰ ੇਸੰਸਾਧਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਓ।  
3. ਡਵਸ਼ਵ-ਸਿਰ ਦੀਆਂ, ਬੇਹਿੱਦ ਉਡਚਿ ਡਹਦਾਇਿੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰੋ।  
4. ਡਸਸਟਮ ਰਾਹੀ ਂਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਕਲੀਅਰ ਿੇਟਵ ੇਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਡਵਸ਼ਵ-ਡਵਆਪੀ ਡਮਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਿੱਟ ਕੀਿ ੇਿਏ ਹੋਣ, ਡਜੰਨਹਾਂ ਡਵਿੱਚ 

ਕੋਈ ਅੜਕਨ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ  
5. ਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।  
6. ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਕਰਕ ੇਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ ਡਜਿੱਥੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਅਡਭਆਸ ਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 

ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਲਿਾਿਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਿਸਾਹਨ ਅਿ ੇਸਹਾਇਿਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਡਵਵਹਾਰ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ।  
7. ਕੈਰੀਅਰ ਅਿੇ ਿਕਨੀਕੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਿੇ ਡਸਿਲਾਈ ਦੀ ਇਿੱਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰ।ੋ  
8. ਇਿੱਕ ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ ਡਵਕਾਸ ਪਰਣਾਲੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਅਡਜਹੀਆਂ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਪਰਬੰਡਧਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਿੱਧਰ 'ਿੇ ਲੀਿਰਾਂ ਨੰੂ 

ਡਵਕਸਿ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
9. ਇਿੱਕ ਅਡਜਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ੋਡਜਸ ਕੋਲ ਇਕਸਾਰ, ਸ਼ਕਿੀਸ਼ਾਲੀ ਨੀਿੀਆਂ ਨੰੂ ਡਵਕਸਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ ਅਿ ੇਵੈਧਿਾ ਹੋਵ,ੇ ਅਿ ੇ

ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਪੈਮਾਨੇ 'ਿੇ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਿੱਥ ਹੋਵ।ੇ  

ਸਮੁਿੱਚੇ ਡਜਲਹੇ  ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਿੱਬਧੀਆਂ ਡਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, Madera Unified ਨੇ ਇਿੱਕ ਉਿੱਚ-ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ 

ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰਨ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਕ ੇਇਿੱਕ ਡਜਲਹੇ  ਦਾ ਮੁੜ-ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਡਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ NCEE ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਿਾ। ਡਜਲਹੇ  ਦਾ 
ਮੁੜ-ਡਿ਼ਿਾਈਨ, ਡਜਸਨੰੂ ਡਿਸਡਟਰਕਟ ਡਸਸਟਮ ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਪਾਰਟਨਰਡਸ਼ਪ (DSDP) ਵੀ ਡਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਡਜਲਹ ਾ-ਡਵਆਪੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਹੈ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇਕ 

ਡਸਿੱਡਿਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਡਵਸ਼ਾਲ ਲੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੜ-ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਡਜੰਨਹਾਂ ਡਵਿੱਚ 
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ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਿੂ, ਅਡਧਆਪਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ, ਡਜਲਹ ਾ ਲੀਿਰ, ਟਰਿੱਸਟੀ, ਅਿੇ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਧਾਡਰਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਿੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਡਭਲਾਸ਼ੀ 
ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਹੇਠ ਡਦਿੱਿੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵੰਿ ਡਦਿੱਿਾ ਡਿਆ ਸੀ। ਪਡਹਲੇ ਪੜਾਅ, ਡਜਸਨੰੂ "ਡਵਊ ਯੂਅਰ ਡਿਸਡਟਰਕਟ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਥਰ ੂਦ ਲੰੇਸ ਆਫ ਟਾਪ ਪਰਫੋਰਡਮੰਿ 

ਐਜੁਕੈਸ਼ਨ ਡਸਸਟਮ" ਡਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਡਜਲਹੇ  ਦੇ ਲੀਿਰਾਂ ਨੰੂ ਲੋਡੜਆ ਡਿਆ ਸੀ ਡਕ ਉਹ ਡਜਲਹੇ  ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਿੱਿ ਿਿੱਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇਿੱਕ ਰਟੂ ਕੌ਼ਿ ਅਨਾਲੀਡਸਸ ਕਰਨ। ਪਰਸੰਡਿਕ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਇਿੱਕ ਪਰਡਕਡਰਆ ਨੰੂ ਡਵਸ਼ਵ ਭਰ ਡਵਿੱਚ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਸਿੱਡਿਆ 

ਪਰਣਾਲੀਆਂ 'ਿੇ ਿੋਜ ਨਾਲ ਜੋਡੜਆ ਡਿਆ ਸੀ, ਡਜਸ ਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਵਜੋਂ ਟੀਮ ਨੇ NISL ਡਬਲਡਿੰਿ ਬਲਾਕ 1 ਿੋਂ 6 'ਿੇ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ਾਂ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਕੀਿਾ। ਅਸੀ ਂNISL ਡਬਲਡਿੰਿ ਬਲਾਕਸ 1 ਿੋਂ 6 ਨੰੂ ਆਪਣੇ LCAP ਟੀਡਚਆਂ 1-6 ਵਜੋਂ ਦਬੁਾਰਾ ਡਲਡਿਆ ਹੈ। 2021 LCAP ਨੰੂ ਮੁੜ-ਸੰਿਡਠਿ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ 

ਅਿ ੇਇਹ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਟੀਡਚਆਂ ਿੋਂ ਡਮਲਕੇ ਬਡਣਆ ਹੈ: 

● ਟੀਚਾ 1 - ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਬਿੱਡਚਆਂ ਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਿ ੇਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 

● ਟੀਚਾ 2 - ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਿੇ ਆਧਾਡਰਿ ਸੰਸਾਧਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਡਨਰਪਿੱਿਿਾ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ 

● ਟੀਚਾ 3 - ਸੰਰੇਡਿਿ ਪਾਠਕਰਮ ਅਿ ੇਅਡਧਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਉਿੱਚ-ਿੁਣਵਿਾ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 

● ਟੀਚਾ 4 - ਕੈਰੀਅਰ ਪਾਥਵੇਅ ਪਰੋਿਰਾਮ ਡਬਨਾਂ ਅੜਕਨ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਿੇਟਵੇ ਨਾਲ 58 

● ਟੀਚਾ 5 - ਵਧੀਕ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰ ੋਅਿ ੇਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ, ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਨ 

● ਟੀਚਾ 6 - ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਲਿਾਿਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਿਸਾਹਨ ਅਿ ੇਸਹਾਇਿਾ 

ਵਿਆਪਕ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਧ਼ਾਰ 

ਡਵਸਿਡਰਿ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਿ ੇਯੋਿ ਡਕਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੀ LEA ਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਸੰਕੇਿਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਛ਼ਾਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲ 

LEA ਡਵਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸੂਚੀ ਜੋ ਡਵਸਿਡਰਿ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿ ੇਸੁਧਾਰ ਵਾਸਿੇ ਯੋਿ ਹਨ। 

Duane E. Furman ਹਾਈ ਸਕੂਲ 

Mountain Vista ਹਾਈ ਸਕੂਲ 

Martin Luther King, Jr. ਡਮਿਲ ਸਕੂਲ  

Thomas Jefferson ਡਮਿਲ ਸਕੂਲ  

ਪਛ਼ਾਣ ੇਗਏ ਸਕੂਲ਼ਾਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ 

ਇਸ ਚੀ਼ਿ ਦਾ ਵਰਣਨ ਡਕ ਡਵਸਿਡਰਿ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿ ੇਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ LEA ਆਪਣੇ ਯੋਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਡਕਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 

ਕਰੇਿੀ। 

Madera Unified CSI ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਿਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਡਵਡਿਆਨ ਦੇ ਿਰੀਡਕਆਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ 

ਸਕੂਲ ਡਪਰੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਅਿ ੇਪਛਾਣੇ ਿਏ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰਟੂ ਕੌ਼ਿ ਅਨਾਲੀਡਸਸ ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ CSI ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਦੇ ਅੰਕਡੜਆਂ ਦਾ ਅਡਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੁਧਾਰ ਟੀਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਿੀ।  ਇਸਿੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸਬ ਿੋਂ ਡ਼ਿਆਦਾ ਿਰਜੀਹੀ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਡਕਡਰਆ ਡਵਿੱਚੋਂ ਿੁ਼ਿਰਨਾ ਡਪਆ ਅਿ ੇਇਿੱਕ ਿਬਦੀਲੀ ਦੇ 

ਡਵਚਾਰ 'ਿੇ ਇਿੱਕਮਿੱਿ ਹੋਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਰਾਈਵਰ ਿਾਇਿਰਾਮ ਅਡਭਆਸ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ ਡਿਆ।  ਿਬਦੀਲੀ ਦੇ ਡਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕੀਿੀ ਿਈ ਹੈ ਅਿ ੇਪਰਭਾਵ ਦੀ 

ਡਨਿਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਿੱਿਰ ਕੀਿੇ ਅੰਕਡੜਆਂ ਿੋਂ ਿਬਦੀਲੀ ਦੇ ਡਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭਡਵਿੱਿ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਿੈਅ ਕੀਿੀਆਂ 

ਜਾਣਿੀਆਂ।  ਿਬਦੀਲੀ ਦੇ ਡਵਚਾਰ ਡਵਿੱਚ ਿਬਦੀਲੀ(ਆਂ) ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਿੇ ਜੇਕਰ ਿਾਟਾ ਮੂਲ ਿਬਦੀਲੀ ਦੇ ਡਵਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ ਅਿ ੇ

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਡਸਿੱਡਟਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਡਰਹਾ ਹੈ ਿਾਂ ਿਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ। 

ਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡਪਛਲੀਆਂ ਮੀਡਟੰਿ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਖ਼ਾਂ: 
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Furman ਹ਼ਾਈ ਸਕੂਲ - 11/03/2020 (ਡਫਸ਼ਬੋਨ); 12/04/2020 (ਡਫਸ਼ਬੋਨ ਐਿਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪਰਾਈਓਡਰਟੀ ਰਟੂ ਕੌ਼ਿ) 

Mountain Vista ਹਾਈ ਸਕੂਲ - 05/08/2019 (ਡਫਸ਼ਬੋਨ); 6/07/2019 (ਹਾਈਐਸਟ ਪਰਾਈਓਡਰਟੀ ਰਟੂ ਕੌ਼ਿ ਅਿ ੇਿਰਾਇਵਰ ਿਾਇਿਰਾਮ) 

Martin Luther King, Jr. ਡਮਿਲ ਸਕੂਲ - 11/06/2020 (ਡਫਸ਼ਬੋਨ); 11/16/2020 (ਡਫਸ਼ਬੋਨ) 

Thomas Jefferson ਡਮਿਲ ਸਕੂਲ - 05/22/2019 (ਡਫਸ਼ਬੋਨ); 06/04/2019 (ਡਫਸ਼ਬੋਨ ਅਿੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪਰਾਈਓਡਰਟੀ ਰਟੂ ਕੌ਼ਿ ਅਿ ੇਿਰਾਇਵਰ 

ਿਾਇਿਰਾਮ); 06/06/2019 (ਿਰਾਈਵਰ ਿਾਇਿਰਾਮ) 

ਵਬਰਤ਼ਾਾਂਤ: 

2018-2019 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਡਵਿੱਚ ਘਿੱਟ ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਰ ਕਰਕ ੇFurman ਹ਼ਾਈ ਸਕੂਲ ਨੰੂ CSI ਵਾਸਿ ੇਚਡੁਣਆ ਡਿਆ ਸੀ।  ਇਿੱਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਿੌਰ 'ਿੇ, ਉਹ ਇਸ 

ਿਿੱਥ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਡਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਮਨਪਸੰਦ ਸਕੂਲ ਹਨ ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਡਨਆ ਡਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਡਨਯੰਿਰਣ ਡਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹਿੁ ਕੁਝ ਸੀ।  
ਡਫਸ਼ਬੋਨ ਪਰਡਕਡਰਆ ਡਵਿੱਚੋਂ ਿੁ਼ਿਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਅਿ ੇਬੁਡਨਆਦੀ ਹਨੁਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਿੇਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੀਮਿ ਕਰ ਡਦਿੱਿਾ ਡਜੰਨਹਾਂ 

ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਿ ੇਡਜੰਨਹਾਂ ਉਿੱਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਜਕਰਯੋਿ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਛਾਣੀ ਿਈ ਲੋੜ ਸੀ ਇਿੱਕ ਡਮਆਰਾਂ-ਸੇਧਬਿੱਧ ELA, ELD, ਅਿ ੇ

ਿਡਣਿ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਿ ੇਇਸਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਉਿੱਚ ਡਮਆਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਡਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਡਕ ਉਹ ਅਡਧਐਨ ਦੇ ਅਕਾਦਡਮਕ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਅਿ ੇਕੈਰੀਅਰ ਡਵਿੱਚ ਅਿਲੇ 

ਪਿੱਧਰ 'ਿੇ ਸਫਲਿਾ ਵਾਸਿ ੇਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਡਧਆਪਕਾਂ, ਲੀਿਰਾਂ, ਅਿ ੇਅਮਲੇ ਵਾਸਿ ੇਪਰਮਾਣ-ਆਧਾਡਰਿ ਸਡਹਯੋਿ, ਵਿਰੇਵੇਂਦਾਰ 

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ, ਸਮੇਂ ਡਸਰ ਸਹਾਇਿਾ, ਅਿੇ ਆਿਵਾਨੀ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਡਵਿੱਚ ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਡਹਦਾਇਿੀ ਅਸਰਦਾਇਕਿਾ ਡਵਿੱਚ ਿੇ਼ਿੀ ਡਲਆਉਦੇਂ ਹਨ।  3-

ਸਾਲ ਦਾ ਸਕੂਲ-ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚਾ ਸਿਿ ਉਿੱਚ-ਪਿੱਧਰੀ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਿਿੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿੰਨ ਰਣਨੀਿੀਆਂ ਦੀ 

ਪਛਾਣ ਕੀਿੀ ਿਈ ਸੀ ਅਿ ੇਇਹ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਹਨ: 

ਰਣਨੀਿੀ #1: ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੇਲ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਸਬਸ), ਵਾਧ ੂਸਮਾਂ, ਅਿ ੇਟਰੇਵਲ ਐਿਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ:: 

● ਉਿੱਚ ਪਰਭਾਵ ਵਾਲੇ CCCS ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਡਨਰੀਿਣ ਕਰ।ੋ 
● ਪੇਡਸੰਿ ਿਾਈਿਾਂ, ਆਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਿਾਟਾ ਨੰੂ ਅਲਿੱਿ-ਅਲਿੱਿ ਕਰਨਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਡਨਰਧਾਰਿ ਕਰਨਾ ਅਿ ੇਡਵਕਸਿ ਕਰਨਾ, ਅਿ ੇ

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਰਚਨਾਿਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰ।ੋ 
● ਅਕਾਦਡਮਕ ਪਰਿਿੀ ਬਾਰੇ ਡਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿ ੇਅਿਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋਿਮ 'ਿੇ ਰਡਹਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ 

ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਿੈਅਸ਼ੁਦਾ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਮੁਹੈਯਯਾ ਕਰਾਓ, ਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਹਾ਼ਿਰ ਰਹੋ। 
● ਉਹਨਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਡਧਆਪਕ ਨਾਲ ਇਕਿੱਲੇ-ਇਕਿੱਲੇ-ਨਾਲ ਟੈਸਡਟੰਿ ਦੀ ਆਡਿਆ ਡਦਓ ਜੋ ਿਿਰੇ ਡਵਿੱਚ ਹਨ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਿਰੇਿ ਪਿੱਧਰ 'ਿੇ ਹਨ। 
● ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣ ਅਿੇ ਇਸਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। 
● ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਡਟਊਸ਼ਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰ।ੋ 
● ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਅਿ ੇਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਡਵਿੱਚ ਹਾ਼ਿਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜੋ ਕਾਮਨ ਕੋਰ ਅਿੇ ELD ਨੰੂ 

ਸੰਬੋਡਧਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਰਣਨੀਿੀ #2: ਸੰਪੂਰਕ ਹਦਾਇਿੀ ਸਪਲਾਈਆਂ, ਡਕਿਾਬਾਂ ਅਿ ੇਸੰਦਰਭ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ, ਅਿੇ ਨਕਲ/ਡਪਰੰਟਸ਼ੋਪ ਨੰੂ ਿਰੀਦੋ। 

● ਸਕੂਲ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਸਟਿੂੈਂਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ (SPSA) ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕਿਾਬਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਬਸਡਕਰਪਸ਼ਨਾਂ, ਅਿ/ੇਜਾਂ ਮਾਡਸਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ 

ਮੈਿ਼ਿੀਨ ਦੀਆਂ ਸਬਸਡਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਿਰੀਦੋ, ਪੇਜ 70 ਡਵਿੱਚੋਂ 30 Furman ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿੀਕੋਡਿੰਿ, ਧਾਰਾ-ਪਰਵਾਹ, ਪੜਹਨ ਦੀ ਸਮਝ, 

ਅਿ/ੇਜਾਂ ਕਾਮਨ ਕੋਰ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰ ੇਿੈਰ-ਿਲਪ ਡਲਿਿ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ। 
● NWEA ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ 'ਿੇ ਕਾਰਿੁ਼ਿਾਰੀ ਨੰੂ ਡਬਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਿਰੀਦੋ। 
● ਡਜਲਹੇ  ਦੀ ਡਪਰੰਟ ਸ਼ਾਪ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਿ ੇਨਾਲ ਹੀ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਵਾਸਿ ੇਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ।ੋ 
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● ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਡਜੰਨਹਾਂ ਡਵਿੱਚ ਨਕਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਬਸਡਕਰਪਸ਼ਨਾਂ, ਡਕਿਾਬਾਂ, ਪਰੋਜੈਕਟ 

ਬੋਰਿ, ਆਿੀਓ-ਡਵ਼ੂਿਅਲ ਸਾ਼ਿੋ-ਸਾਮਾਨ, ਅਡਧਆਪਕ ਸੰਸਾਧਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕੋਰ ਜਾਂ ਦਿਲ ਿਿੱਕ ਪਹੁੰਚਨ 

ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਹਾਈ ਦਾ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਿਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
● ਸੋਚਣ ਦੇ ਉਿੱਨਿ ਹਨੁਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਅਿ ੇਸਪਲਾਈਆਂ ਿਰੀਦੋ। 
● ਪਰੋਜੈਕਟ-ਆਧਾਡਰਿ ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ ਦਾ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਅਿ ੇਸਪਲਾਈਆਂ ਿਰੀਦੋ। ਇਹਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੰੂ ਕਲਾਸਰਮੂ ਡਵਿੱਚ ਜਾਂ 

ਡਕਸ ੇSTEM/STEAM ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੀਡਦਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
● ਮੁਿੱਿ ਸਮਿੱਿਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਡਧਿ ਡਸਿੱਡਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਡਧਿ ਯਾਿਰਾਵਾਂ ਲਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦਾਿਲਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਿਿਾਨ ਕਰ।ੋ 

ਰਣਨੀਿੀ #3: ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਕ ਡਹਦਾਇਿਾਂ ਜਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਹਦਾਯਿੀ ਸਹਾਇਿਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਡਣਿ ਅਿ ੇਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਦੇ 

ਨੀਮ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਡਸਿੱਿਣ, ਸਮਾਜਕ-ਭਾਵਨਾਿਮਕ ਡਵਕਾਸ, ਅਿ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਡਧਿ ਲਾ਼ਿਮੀ ਡਸਿਲਾਈ ਡਵਿੱਚ ਹਾ਼ਿਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਵਾਧ ੂ

ਘੰਡਟਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਜੰਨਹਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਕਸੇ ਵੀ ਡਵਸ਼ਾ-ਵਸਿੂ ਿੇਿਰ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਪੂਰਕ ਅਕਾਦਡਮਕ 

ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਡਣਿ ਅਿੇ ELA ਦੇ ਨੀਮ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਾਧੂ ਘੰਟ ੇਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

● ELA ਸਹਾਇਿਾ ਪੈਰਾਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਿਨਿਾਹ ਲਈ ਹਰ ਰੋ਼ਿ 3.5 ਘੰਡਟਆਂ ਲਈ ਭੁਿਿਾਨ ਕਰ।ੋ 
● ਿਡਣਿ ਅਿ ੇਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਦੇ ਨੀਮ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਡਮਲ ਹੋਣਿੇ 

● ਿਡਣਿ ਅਿ ੇਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਦੇ ਨੀਮ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਾਰੇ 2018-19 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿ ੇਪੜਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਡਧਿ ਸਾਰੀ 

ਡਸਿਲਾਈ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਡਮਲ ਹੋਣਿੇ 

Mountain Vista ਹ਼ਾਈ ਸਕੂਲ ਨੰੂ 2017-2018 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਡਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਘਿੱਟ ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਰ ਕਰਕੇ CSI ਵਾਸਿ ੇਚਡੁਣਆ ਡਿਆ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਡਮਲ ਕੇ 

ਬਹਿੁ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਕੀਿੀ ਜੋ ਘਿੱਟ ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਰ ਡਵਿੱਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।  ਡਜਵੇਂ ਡਜਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਪਰਡਕਡਰਆ ਡਵਚ ਅਿੱਿੇ ਵਧੇ, ਉਨਹਾਂ ਨੇ 

ਪਾਇਆ ਡਕ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨਹਾਂ ਡਵਚੋਂ ਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਿੇਿਰ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਡਜਸ ਨੇ ਆਡਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਿੇ 

ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਿਰਜੀਹੀ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦੇ ਿੌਰ 'ਿੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਡਦਿੱਿਾ।  ਿਰਾਈਵਰ 

ਿਾਇਿਰਾਮ ਰਾਹੀ,ਂ ਉਹ ਇਸ ਡਸਿੱਟ ੇ'ਿੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਿ ੇਦਿਲ ਡਵਿੱਚ ਇਰਾਦਿਨਿਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਸੀ।  ਆਪਣੇ ਿਬਦੀਲੀ ਦੇ ਡਵਚਾਰ ਵਾਸਿੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟਕਾਊ ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਿ ੇਬਕਾਇਦਾ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਪਰਿੀਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਰੇ ਲਾਉਣ 

ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਿੀਆਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਡਸਡਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਪਿੱਧਰ 1 ਸਹਾਇਿਾ ਦੇ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਡਵਕਸਿ ਕਰਨ ਲਈ PLC ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ 

ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਿੀ।  ਪਛਾਣੀ ਿਈ ਲੋੜ ਸੀ ਇਿੱਕ ਡਮਆਰਾਂ-ਅਨੁਸਾਰੀ ELA, ELD, ਅਿੇ ਿਡਣਿ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਅਿ ੇਇਸਨੰੂ 

ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਉਿੱਚ ਡਮਆਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਡਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਡਕ ਉਹ ਅਡਧਐਨ ਦੇ ਅਕਾਦਡਮਕ 

ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ ਅਿਲੇ ਪਿੱਧਰ 'ਿੇ ਸਫਲਿਾ ਵਾਸਿੇ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਅਿੇ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਡਿਆਰ 

ਕਰਨਾ। ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਮਾਣ-ਆਧਾਡਰਿ ਸਡਹਯੋਿ ਡਵਿੱਚ, ਅਡਧਆਪਕਾਂ, ਸਾਈਟ ਲੀਿਰਾਂ ਅਿ ੇਅਮਲੇ ਵਾਸਿ ੇਡਹਦਾਇਿਾਂ ਅਿ ੇਆਿਵਾਨੀ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਡਵਿੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵਡਭੰਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਡਿਆ ਡਵਿੱਚ, ਪੰਨੇ 66 ਡਵਿੱਚੋਂ 30 Mountain Vista ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਡਹਦਾਇਿਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵ 

ਡਵਿੱਚ ਿੇ਼ਿੀ ਡਲਆਓ। 3-ਸਾਲਾ ਸਕੂਲ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚਾ ਹੈ ਸਿਿ ਉਿੱਚ-ਪਿੱਧਰੀ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਿਿੱਕ ਡਨਆਂ-ਸੰਿਿ ਪਹੁੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ।  ਇਸ ਟੀਚੇ ਿਿੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 

ਦੋ ਰਣਨੀਿੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਿੀ ਿਈ ਸੀ ਅਿੇ ਇਹ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

ਰਣਨੀਿੀ #1: Mountain Vista ਦਿਲ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਕਠੋਰ ਿਰੇਿ-ਪਿੱਧਰ ਦਾ ਪਾਠਕਰਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਵੇਿੀ ਡਜਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਉਿੱਚੇ 

ਪਿੱਧਰਾਂ 'ਿੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸਨੰੂ ਹਾਡਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, Mountain Vista ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ 'ਿੇ ਦਬੁਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਿੀ ਅਿ ੇਦੋ ਅਡਧਆਪਕਾਂ 

ਦੇ ਡਿਆਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਰੀਦੇਿੀ। ਡਹਦਾਇਿੀ ਪਰਥਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿ ੇਆਹਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਅਡਧਆਪਕ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਡਨਰੰਿਰ ਕੋਡਚੰਿ ਅਿ ੇਸਹਾਇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਵੇਿਾ। ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਅਡਧਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਸਮੇਂ ਡਸਰ 

ਦਿਲ-ਅੰਦਾ਼ਿੀ ਅਿ ੇਸਹਾਇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਡਿਆਰੀ ਡਮਆਦ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰੇਿਾ। ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਅਡਧਆਪਕ ਸਕੂਲ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਸਟਿੂੈਂਟ 
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ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਿੱਡਪਆਂ ਅਿ ੇਅਿਲੇਰੀਆਂ ਸਹਾਇਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਡਧਆਪਕ ਇਿੱਕ ਕਠੋਰ ਅਿ ੇਸਬੰਡਧਿ ਪਾਠਕਰਮ ਦੀ 

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਅਿ ੇਇਸਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਡਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣਿੇ। 

● ਉਿੱਚ ਪਰਭਾਵ ਵਾਲੇ CCCS ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਡਨਰੀਿਣ ਕਰ।ੋ 
● ਪੇਡਸੰਿ ਿਾਈਿਾਂ, ਆਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਿਾਟਾ ਨੰੂ ਅਲਿੱਿ-ਅਲਿੱਿ ਕਰਨਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਡਨਰਧਾਰਿ ਕਰਨਾ ਅਿ ੇਡਵਕਸਿ ਕਰਨਾ, ਅਿ ੇ

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਰਚਨਾਿਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰ।ੋ 
● ਪੇਡਸੰਿ ਿਾਈਿਾਂ, ਆਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਿਾਟਾ ਨੰੂ ਅਲਿੱਿ-ਅਲਿੱਿ ਕਰਨਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਡਨਰਧਾਰਿ ਕਰਨਾ ਅਿ ੇਡਵਕਸਿ ਕਰਨਾ, ਅਿ ੇ

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਰਚਨਾਿਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰਨਾ। 
● ਉਹਨਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਡਧਆਪਕ ਨਾਲ ਇਕਿੱਲੇ-ਇਕਿੱਲੇ-ਨਾਲ ਟੈਸਡਟੰਿ ਦੀ ਆਡਿਆ ਡਦਓ ਜੋ ਿਿਰੇ ਡਵਿੱਚ ਹਨ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਿਰੇਿ ਪਿੱਧਰ 'ਿੇ ਹਨ। 
● ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣ ਅਿੇ ਇਸਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। 
● ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਡਟਊਸ਼ਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰ।ੋ 
● ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਅਿ ੇਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਡਵਿੱਚ ਹਾ਼ਿਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜੋ ਕਾਮਨ ਕੋਰ ਅਿੇ ELD ਨੰੂ 

ਸੰਬੋਡਧਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਰਣਨੀਿੀ #2: ਸੰਪੂਰਕ ਹਦਾਇਿੀ ਸਪਲਾਈਆਂ, ਡਕਿਾਬਾਂ, ਅਿ ੇਸੰਦਰਭ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਅਿ ੇਨਕਲ ਡਿਆਰ/ਡਪਰੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਕੁਾਨ ਿਰੀਦੋ। 

● ਕਾਮਨ ਕੌਰ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿੀਕੋਡਿੰਿ, ਧਾਰਾ-ਪਰਵਾਹ, ਪੜਹਨ ਦੀ ਸਮਝ, ਅਿੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਡਲਿਿ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕਿਾਬਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਬਸਡਕਰਪਸ਼ਨਾਂ, ਅਿ/ੇਜਾਂ ਮਾਡਸਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਮੈਿ਼ਿੀਨ ਦੀਆਂ ਸਬਸਡਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ 

ਿਰੀਦੋ। 
● ਸਮਾਰਟਰ ਬੇਲੇਂਸਿ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਿੇ ਕਾਰਿੁ਼ਿਾਰੀ ਨੰੂ ਡਬਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰੀਦੋ। 
● ਡਜਲਹੇ  ਦੀ ਡਪਰੰਟ ਸ਼ਾਪ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਿ ੇਨਾਲ ਹੀ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਵਾਸਿ ੇਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ।ੋ 
● ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਡਜੰਨਹਾਂ ਡਵਿੱਚ ਨਕਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਵਾਸਿ ੇਔਨਲਾਈਨ ਸਬਸਡਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਅਿ ੇਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ 

ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ, ਡਕਿਾਬਾਂ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਬੋਰਿਾਂ, ਆਿੀਓ-ਡਵ਼ੂਿਅਲ ਸਾ਼ਿੋ-ਸਮਾਨ, ਅਡਧਆਪਕ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕੋਰ ਜਾਂ ਦਿਲ ਿਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਹਾਈ ਡਵਿੱਚ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਿਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿ 

ਨਹੀ ਂਹੈ। 
● ਸੋਚਣ ਦੇ ਉਿੱਨਿ ਹਨੁਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਅਿ ੇਸਪਲਾਈਆਂ ਿਰੀਦੋ।  ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, VEX ਰੋਬੋਡਟਕਸ 

ਵਰਿੇ ਪਰੋਿਰਾਮ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਿੱਡਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਸਰਜਣਾਿਮਕਿਾ ਅਿੇ ਉਿੱਚ-ਕਰਮ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਹਨੁਰਾਂ ਦੀ 

ਵਰਿੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ। 
● ਪਰੋਜੈਕਟ-ਆਧਾਡਰਿ ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ ਦਾ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਅਿ ੇਸਪਲਾਈਆਂ ਿਰੀਦੋ। ਇਹਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੰੂ ਕਲਾਸਰਮੂ ਡਵਿੱਚ ਜਾਂ 

ਡਕਸ ੇSTEM/STEAM ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੀਡਦਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
● ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਲੇਕਸਾਇਲ ਪਿੱਧਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ:ੋ (ਸ਼ਰਦ 2021) 

● ਹੇਠਾਂ, ਲੇਕਸਾਇਲ ਪਿੱਧਰਾਂ ਿੋਂ ਉਿੱਪਰ, ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ੋਅਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਦਿਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰ:ੋ (ਅਿਸਿ 2021) 

● ਿੋਜ ਡਮਆਰਾਂ-ਆਧਾਡਰਿ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਅਿੇ ਿੋਜ-ਆਧਾਡਰਿ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ (ਜਾਰੀ ਹਨ) 

King ਵਮ ਲ ਸਕੂਲ ਨੰੂ 2018-2019 ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਡਵਿੱਚ ਉਿੱਚ ਮੁਅਿੱਿਲੀ ਦਰ ਲਈ CSI ਲਈ ਚਡੁਣਆ ਡਿਆ ਸੀ।  ਡਫਸ਼ਬੋਨ ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਸੀ 

ਡਕਉਡਂਕ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਅਿੇ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਡਲਆਂਦਾ ਡਕਉਡਂਕ ਮੁਅਿੱਿਲ ਹੋਣਾ ਇਿੱਕ ਿੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।  
ਪਛਾਣੀ ਿਈ ਲੋੜ ਸੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਅਿੇ ਬਾਲਿਾਂ ਵਾਸਿ ੇਡਵਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਮ਼ਿਬੂਿੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਸਿੱਿਣ ਅਿ ੇਕੰਮ ਵਾਸਿ ੇਇਿੱਕ 

ਡਸਹਿਮੰਦ, ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਦਰ-ਭਰਪੂਰ, ਅਿੇ ਦਵਾ-ਮੁਕਿ ਵਾਿਾਵਰਣ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣਾ, ਅਿ ੇਸਕੂਲ, ਘਰ, ਜਨਿਕ ਸੁਰਿੱਡਿਆ, ਡਸਹਿ ਅਿ ੇ

ਮਨੋਰੰਜਕ ਅਦਾਡਰਆਂ, ਅਿ ੇਸਮੁਦਾਇ-ਆਧਾਡਰਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਵਚਕਾਰ ਿਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀ ਂਸਾਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ-ਭਾਵਨਾਿਮਕ ਲਚਕ ਦਾ ਪਾਲਣ-
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ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ।  3-ਸਾਲਾ ਸਕੂਲ-ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਨੀਵੇਂ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮੁਅਿੱਿਲੀ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਡਜਵੇਂ ਡਕ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਦਆੁਰਾ ਮਾਡਪਆ ਡਿਆ ਹੈ। ਅਿ ੇਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਜਲਵਾਯੂ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਸਕੋਰ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਿਾ।  
ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਹਾਡਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਰਣਨੀਿੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਿੀ ਿਈ ਸੀ ਅਿੇ ਇਹ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਹਨ: 

ਰਣਨੀਿੀ #1: ਸਾਿੇ ਰੈਸ੍ਟੋਰਡਟਵ ਜਸਡਟਸ ਐਿਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਟਰੋੰਿ ਪਰੋਿਰਾਮ ਰਾਹੀ,ਂ ਸਾਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਸਮਾਜਕ-ਭਾਵਨਾਿਮਕ ਸਹਾਇਿਾ ਨੰੂ 

ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਨ ਲਈ PBIS-ਸਾਈਟ-ਵਾਈਿ ਪਰੋਿਰਾਮ 

● PLC/COST/SST/MTSS ਦੀ ਮੀਡਟੰਿ ਦਾ ਸਮਾਂ 

● ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਿਾਟਾ ਦਾ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ:ੋ ਸਾਈਟ, ਡਿਸਡਟਰਕਟ, ਸਟੇਟ 5,00 

● ਿਰਜੀਹੀ ਸਮਾਡਜਕ-ਭਾਵਨਾਿਮਕ ਸਬਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਡਿਆ ਕਰੋ 

● ਪਾਠ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰੋ 

● ਡਹਦਾਇਿੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਿੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ 

● ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਵਕਾਸ 

● ਡਹਦਾਇਿੀ ਦੌਰ/ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਡਨਰੀਿਣ/ਸਡਿਕਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਹਲੂਿ 

● ਅਡਧਆਪਕ ਦੀ ਡਹਦਾਇਿੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ ਬਾਰੇ ਫੀਿਬੈਕ ਮੀਡਟੰਿਾਂ 

● ਇੰਟਰਐਕਡਟਵ/ਬੌਡਧਕ ਕੋਡਚੰਿ 

● ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਮਲੇ ਅਿ ੇਆਮ ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਅਮਲੇ ਡਵਚਕਾਰ ਸਡਹਯੋਿ ਦਾ ਸਮਾਂ 

● ਟੀਅਰ II/ਟੀਅਰ III ਅਕਾਦਡਮਕ ਅਿੇ ਡਵਵਹਾਰਕ ਦਿਲ ਦਾ ਡਵਕਾਸ/ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

● ਸਕੂਲ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਸਟਿੂੈਂਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ (SPSA) 91 ਡਵਿੱਚੋਂ 52 ਪੰਨਾ Martin Luther King, Jr. ਡਮਿਲ ਸਕੂਲ 

● ਿਰਜੀਹੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਸਕੂਲੀ ਡਦਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ/ਬਾਅਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਰੁਿੱਪ ਅਿੇ ਦਿਲ; 

● ਡਵਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕਡੜਆਂ ਦਾ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਸਬਕ ਡਸਿਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਡਵਕਸਿ ਕਰਨ, PBIS ਡਸਿਲਾਈਆਂ ਡਵਿੱਚ ਭਾਿ ਲੈਣ, ਅਿ ੇਟੀਅਰ 

III ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ/COST ਮੀਡਟੰਿਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ-ਹਾਊਸ "ਸਟਾਡਫ਼ੰਿ" ਮੀਡਟੰਿਾਂ ਡਵਿੱਚ ਭਾਿ ਲੈਣ ਲਈ 

● ਅਮਲੇ ਵਾਸਿੇ ਜਲਦੀ-ਛੁਿੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹੀਨੇ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਬੁਿੱਧਵਾਰ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ। 
● ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਦਾ ਅਮਲਾ ਸਾਿੇ ਮੈਂਟਰ-ਮੇਨਟੀ ਟੀਅਰ III ਪਰੋਿਰਾਮ ਡਵਿੱਚ ਭਾਿ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਦਪੁਡਹਰ ਦੇ ਿਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਸਵ-ੈਇਿੱਛਿ 

ਕਰਦਾ ਹੈ 

● ਸਾਿੇ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮਨੋਡਵਡਿਆਨੀ ਅਿ ੇਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ/ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਵਵਹਾਰ ਸਹਾਇਿਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰੋ 

● ਸਮਾਜਕ-ਭਾਵਨਾਿਮਕ ਲੋੜਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੋਿ/ਹਾਨੀ, ਸੰਬੰਡਧਿ ਅਕਰਮਕਿਾ, ਲਚਕ, ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰੁਵਰਿੋਂ, ਆਡਦ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ 

ਛੋਟ ੇਿਰੁਿੱਪ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਮੁਹੈਯਾ ਕਰਾਓ। 
● ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਿ ੇਅਡਧਆਪਕ(ਕਾਂ) ਨਾਲ ਰੈਸ੍ਟੋਰਡਟਵ ਜਸਡਟਸ ਮੀਡਟੰਿਾਂ ਨੰੂ ਕਰਾਉਣਾ; ਪੀਅਰ-ਟ-ੂਪੀਅਰ 

ਰਣਨੀਿੀ #2: ਅਨੁਬੰਧ ਿੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਡਣਿ/ਵਰਿੀਡਕਰਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ/ਯਾਿਰਾ ਕਾਨਫਰੰਸ 

● ਡਸਿੱਡਿਆ-ਸ਼ਾਸਿਰ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨਾ 

● ਕਲਾਸਰਮੂ ਪਰਬੰਧਨ (PBIS, ਕਾਿਨ, ਰੇਸਟੋਰੇਡਟਵ ਜਸਡਟਸ, ਟਾਈਮ ਟ ੂਟੀਚ, ਕਰੈਕਟਰ ਸਟਰਾਂਿ, ਅਿੇ ਫਰੇਿ ਜੋਨ਼ਿ, ਆਡਦ) 

● ਪਾਠ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ/ਡਿ਼ਿਾਈਨ 

● ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਨੁਰਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ 

● ਰਡਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਿ ੇਹੋਰ ਸੰਬੰਡਧਿ ਿਰਚੇ 

● PLC ਸਮਰ ਇੰਸਟੀਡਚਊਟ (ਦੇਿ ੋਟੀਚਾ 1 ਕਾਰਵਾਈ 2-ਯਾਿਰਾ ਅਿ ੇਕਾਨਫਰੈਂਸ) 

● PBIS ਟਰੇਡਨੰਿ 

● ਅਨੁਬੰਧ ਿੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 

● ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਸਕੂਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਿੇ ਸਿੱਡਭਆਚਾਰ ਲਈ PBIS ਦੇ ਸੰਕੇਿ। ਪਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਬੈਨਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਿੱਟਾਂ ਦੀ ਥਾ ਂਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਰਣਨੀਿੀ #3: ਸਪਲਾਈਆਂ, ਡਕਿਾਬਾਂ, ਅਿ ੇਸੰਦਰਭ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ/ਲਾਇਬਰੇਰੀ-ਮੀਿੀਆ ਸੰਸਾਧਨ ਨੰੂ ਅਪਿੇਟ ਕਰਨਾ 

● ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੰਚ ਦੇ ਅੰਿ 'ਿੇ ਸ਼ੁਿੱਕਰਵਾਰਾਂ ਲਈ PBIS ਜੈਿਬੁਿੱਕ ਇੰਸੈਂਡਟਵ ਿਰੀਦੋ 
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● ਡਹਦਾਇਿੀ ਸਪਲਾਈਆਂ, ਡਕਿਾਬਾਂ, ਅਿ ੇਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰੀਦਣਾ 

● ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਮੈਿ਼ਿੀਨ ਦੀਆਂ ਸਬਸਡਕਰਪਸ਼ਨਾਂ (ਚੋਆਇਸ਼ਿ, ਹਫ਼ਿਾਵਾਰੀ AVID, ਆਡਦ) 

● ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ, ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਪਰੰਟ ਸ਼ੋਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਡਦ (ਿੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟੀਚਾ 1 ਦੇਿ)ੋ 

● ਿੰੂਿੀ ਡਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੜਹਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਿਮ ਚੋਣਾਂ (ਿਲਪ/ਿੈਰ-ਿਲਪ) 

ਰਣਨੀਿੀ #4: ਡਬਹੇਡਵਓਰਾਲ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਪਰੋਿਰਾਮ ਲਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਲਾਇਸੰਡਸੰਿ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਰੈਕਟਰ ਸਟਰੋੰਿ, ਆਡਦ) 

● ਸਲਾਨਾ ਸਬਸਡਕਰਪਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਜੇ ਲੋੜ ਪਵ)ੇ 

● ਸਟਿੂੈਂਟ ਐਿਵੋਕੇਟ (2200) 

● ਚਾਇਲਿ ਵੇਲਫੇਰ ਐਿਂ ਅਟੈਂਿੈਂਸ ਲਾਇ਼ਿਨ:  (2900) 

ਰਣਨੀਿੀ #5: ਇੰਟਰਵੇਂਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਡਲਸਟ 

● ਉਨਹਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜੋ ਮੁਿੱਿ ਪਾਠਕਰਮ ਕਲਾਸਾਂ ਡਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਿ ਹਾਡਸਲ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਡਹੰਦੇ ਹਨ। 
● ਦਿਲ ਰੋਸਟਰਾਂ ਅਿ ੇਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਨੰੂ ਡਨਰਧਾਡਰਿ ਕਰਨਾ ਅਿ ੇਸੁਚਾਰ ੂਰਿੱਿਣਾ। 
● ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਡਨਿਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਹਦਾਇਿੀ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰ।ੋ 
● ਡਹਦਾਇਿੀ ਰਣਨੀਿੀਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਿੱਕ ਚਰਣ ਡਵਿੱਚ ਿਾਟਾ ਨੰੂ ਅਲਿੱਿ ਕਰ ੋਅਿੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ।ੋ 
● ਸਕੂਲ-ਡਵਆਪੀ ਡਸਿਲਾਈ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਅਿ ੇਸੰਬੰਡਧਿ ਿਿੀਡਵਧੀਆਂ ਡਵਿੱਚ ਭਾਿ ਲਓ। 
● ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਿ ੇਟੀਡਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡਚਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡਨਯੁਕਿ ਕਰ।ੋ 
● ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡਵਵਹਾਰਕ ਦਿਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸਥਾਪਿ ਕਰਨ ਅਿ ੇਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ-ਡਵਆਪਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਵਵਹਾਰ ਿਾਟਾ ਦੀ 

ਵਰਿੋਂ ਕਰ।ੋ 
● ਡਵਡਦਆਰਥੀ, ਅਡਭਭਾਵਕ ਅਿ ੇਸਟਾਫ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਸਟੀਕ ਡਰਕਾਰਿ ਬਣਾਕੇ ਰਿੱਿੋ। 
● ਡਨਰਧਾਡਰਿ ਡਵਭਾਿਾਂ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਿ ਸੰਿਠਨਾਿਮਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੰੂ ਡਮਲੋ। 
● ਼ਿਰਰੂੀ ਡਵਡਦਅਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡਟੰਿਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ੋਅਿ ੇਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਸੁਡਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਓ। 
● ਆਮ ਰਚਨਾਿਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਸਡਟੰਿ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਡਵਵਸਡਥਿ ਕਰ,ੋ ਅਿ ੇਜਾਂ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰ।ੋ 
● ਫੀਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਓਰੀਐਟਂੇਸ਼ਨ ਪਰੋਿਰਾਮ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰ।ੋ 

Jefferson ਵਮ ਲ ਸਕੂਲ ਨੰੂ 2017-2018 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਡਵਿੱਚ ਉਿੱਚ ਮੁਅਿੱਿਲੀ ਦਰ ਵਾਸਿ ੇCSI ਵਾਸਿ ੇਚਡੁਣਆ ਡਿਆ ਸੀ।  ਡਫਸ਼ਬੋਨ ਪਰਡਕਡਰਆ ਿੋਂ ਪਿਾ 

ਚਿੱਡਲਆ ਡਕ ਟੀਮ ਦਾ ਕੁਝ ਿੇਿਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਬਹਿੁ ਪਰਭਾਵ ਡਪਆ ਸੀ।  ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਿਰਜੀਹੀ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਅਡਭਆਸ ਬਹਿੁ ਿਿੀਸ਼ੀਲ ਹੋ ਡਿਆ ਪਰ ਅੰਿ 

ਡਵਿੱਚ ਟੀਮ ਕਲਾਸਰਮੂ ਪਰਬੰਧਨ ਨੰੂ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਿਰਜੀਹੀ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਿਈ।  ਟੀਮ ਨੇ ਿਰਾਇਵਰ ਿਾਇਿਰਾਮ ਪਰਡਕਡਰਆ ਰਾਹੀ ਂਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਿੇਿਰਾ ਂ

ਡਵਿੱਚੋਂ ਿੁ਼ਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਿਾ ਜੋ ਕਲਾਸਰਮੂ ਪਰਬੰਧਨ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਿੇ ਪਰ ਅਿੰ ਡਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰਮੂ ਡਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿ ੇਕੇਂਦਡਰਿ ਹ ੋਿਈ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਵੋਿਮ ਅਡਭਆਸਾਂ ਦਾ ਅਡਧਐਨ ਕਰਨ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਿੇ 

PLC’s ਡਵਿੱਚ ਡਵਵਹਾਰਕ ਿਾਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹੋਕੇ ਅਕਾਦਡਮਕ ਅਿੇ ਡਵਵਹਾਰ ਲਈ PLC’s ਡਵਿੱਚ ਵਾਧ ੂਇਰਾਦਿਨ 'ਿੇ ਡਧਆਨ 

ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਿਬਦੀਲੀ ਦੇ ਡਵਚਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਿੀ ਿਈ। ਪਛਾਣੀ ਿਈ ਲੋੜ ਸੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਅਿ ੇਬਾਲਿਾ ਂਵਾਸਿੇ ਡਵਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾ ਂ

ਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਮ਼ਿਬੂਿੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਸਿੱਿਣ ਅਿ ੇਕੰਮ ਵਾਸਿੇ ਇਿੱਕ ਡਸਹਿਮੰਦ, ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਦਰ-ਭਰਪੂਰ, ਅਿੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਿ ਵਾਿਾਵਰਣ 

ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣਾ, ਅਿ ੇਸਕੂਲ, ਘਰ, ਜਨਿਕ ਸੁਰਿੱਡਿਆ, ਡਸਹਿ ਅਿ ੇਮਨੋਰੰਜਕ ਅਦਾਡਰਆਂ, ਅਿੇ ਸਮੁਦਾਇ-ਆਧਾਡਰਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਵਚਕਾਰ 

ਿਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀ ਂਸਾਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ-ਭਾਵਨਾਿਮਕ ਲਚਕਦਾਰਿਾ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪਸ਼ੋਣ ਕਰਨਾ।  3-ਸਾਲਾ ਸਕੂਲ-ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚਾ ਹੈ ਸਾਰੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਔਸਿ ਨੀਵੇਂ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮੁਅਿੱਿਲੀ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਦਆੁਰਾ ਮਾਡਪਆ ਡਿਆ ਹੈ। ਅਿ ੇ

ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਜਲਵਾਯੂ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਸਕੋਰ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਿਾ।  ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਹਾਡਸਲ ਕਰਣ ਲਈ ਚਾਰ ਰਣਨੀਿੀਆਂ ਦੀ 

ਪਛਾਣ ਕੀਿੀ ਿਈ ਸੀ ਅਿ ੇਇਹ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਹਨ: 
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ਰਣਨੀਿੀ #1: ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ, ਯਾਿਰਾ ਅਿੇ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਡਵਕਲਪ ਅਿ ੇਅਨੁਬੰਧ 'ਿੇ ਲਈਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਿੱਿਰੀ ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਦਾ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਵਵਹਾਰ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬੇਹਿੱਦ ਅਸਰਦਾਰ, ਿੁਰੰਿ ਵਰਿੋਂਯੋਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ। ਸ਼ਾਮਲ, ਪਰੰਿੂ ਸੀਡਮਿ ਨਹੀ:ਂ 

●  PBIS---ਇਨਾਮ, ਝੰਿਾ, PD 

●  ਰੇਸਟੋਰੇਡਟਵ ਜਸਡਟਸ---ਇਨਾਮ 

●  AVID 

●  ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਅੰਬੈਸਿਰ 

●  ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਿੀਕਰਨ 

●  ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ ਐਿਂ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 

●  ਹਾ਼ਿਰੀ 

●  ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਡਸਲਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 

●  ASCA ਡਮਆਰ 

●  ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡਹਦਾਇਿੀ ਸਪਲਾਈਆਂ 

ਸਾਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕਸ ੇਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਧਨ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰੋ 

●  ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਪਸਡਥਿੀ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਯੀ 

●  ਉਸ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਵਿੱਚ ਪਰੇਰਣਾ ਅਿੇ ਡਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਕਾਦਡਮਕ ਿੇਿਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
●  ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਡਵਧੀਆਂ ਰਾਹੀ ਂਡਸਿੱਿਣ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨਾ। 
●  ਮਡਹਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰ।ੋ 
●  ਸਾਿੇ PBIS ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਿ ੇਟੀਡਚਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਾਈਨੇਜ ਿਰੀਦੋ 

ਰਣਨੀਿੀ #2: ਅਡਧਆਪਕ ਡਰਲੀ਼ਿ ਐਿਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ 

● ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਡਦਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਅਿੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਹਾ਼ਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਡਵਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਿ ੇ

ਨਾਲ ਹੀ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿ ੇਿੈਰ-ਡਿਊਟੀ ਡਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਡਜਿ ਡਸਿਲਾਈ ਲਈ ਮੁਆਵ਼ਿਾ ਦੇਣਾ। 
● ਵਰਿੀਡਕਰਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿ ੇਿੈਰ-ਡਿਊਟੀ ਡਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਡਜਿ ਡਸਿਲਾਈ ਲਈ ਮੁਆਵ਼ਿਾ ਡਦਓ। 

ਰਣਨੀਿੀ #3: ਸੰਪੂਰਕ ਡਹਦਾਇਿੀ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਅਿ ੇਸਪਲਾਈਆਂ, ਿੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਬੁਿੱਕਸ ਐਿਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਕੂਲ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਸਟਿੂੈਂਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ (SPSA) 82 

ਡਵਿੱਚੋਂ 53 ਪੰਨਾ Thomas Jefferson ਡਮਿਲ ਸਕੂਲ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਅਿ ੇਡਵਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਿਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਅਿ ੇਸਪਲਾਈਆਂ ਿਰੀਦੋ। ਇਹਨਾਂ 
ਿੇਿਰਾਂ ਸਮੇਿ ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਿਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿ ਨਹੀ:ਂ 

●  PBIS 

●  ਰੇਸਟੋਰੇਡਟਵ ਜਸਡਟਸ 

●  AVID 

●  ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਅੰਬੈਸਿਰ 

●  ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਿੀਕਰਨ 

●  ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ ਐਿਂ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 

●  ਕੌਂਡਸਡਲੰਿ ਡਕਊਰੀਕੁਲਮ 

●  ਹਾ਼ਿਰੀ 

●  ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ 

●  ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਡਦਿਣਯੋਿਿਾ ਲਈ ਵੇਸਟ 
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ਰਣਨੀਿੀ #4: ਫੀਲਿ ਟਡਰਿੱਪਾਂ ਅਿ ੇਦਾਿਲਾ/ਕਾਨਫਰੰਸ ਫੀਸਾਂ  

ਅਮਲੇ ਅਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਅਡਜਹੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜੋ ਰਝੁੇਵੇਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਿ ੇਨਾਲ ਹੀ ਉਸਾਰ ੂਡਵਵਹਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਅਿੇ ਸਾਕਾਰਾਿਮਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਿ਼ਿਰਡਬਆਂ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਿ਼ਾਿ ਦੀ ਵਨਗਰ਼ਾਨੀ ਅਤ ੇਮਲੁ਼ਾਾਂਕਣ ਕਰਨ਼ਾ 

ਇਸ ਚੀ਼ਿ ਦਾ ਵਰਣਨ ਡਕ LEA ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਿ ੇਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਡਨਿਰਾਨੀ ਅਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਕਵੇਂ ਕਰੇਿੀ। 

Madera Unified ਡਜਲੇ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਸੁਧਾਰ ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਿ ੇਅੰਕੜੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿ ੇਅਿੇ ਸੁਧਾਰ ਡਵਡਿਆਨ ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਨੰੂ ਸੁਡਵਧਾਜਨਕ 

ਬਣਾਇਆ।  ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਪਰਭਾਵ ਿਬਦੀਲੀ ਦੇ ਡਵਚਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਾਪਣਯੋਿ ਮੈਟਡਰਕਸ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਈਟ ਅਿ ੇਡਜਲਹੇ  ਦੇ ਅਮਲੇ ਦਆੁਰਾ 

ਡਨਿਰਾਨੀ ਅਿ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਸਿ ੇਡਵਕਸਿ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ 'ਿੇ ਸਡਹਮਿੀ ਜਿਾਈ ਜਾਵੇਿੀ।  ਯੋਜਨਾ, ਕਰ,ੋ ਅਡਧਐਨ, ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਡਿਮਾਹੀ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇਿੀ ਡਜਸ ਨਾਲ ਪਰਿਿੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਿ ੇਜੇ ਼ਿਰਰੂੀ ਹੋਇਆ ਿਾਂ ਿਬਦੀਲੀ ਦੇ ਡਵਚਾਰ ਡਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇਿੀ।  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਕੂਲ 

ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਡਵਆਪਕ ਪਰਿਿੀ ਦੀ ਹੋਰ ਡਨਿਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇਿੀ।  ਪਰ, Madera Unified ਸਾਿੇ ਮਿੇਰਾ 

ਲਰਡਨੰਿ ਡਸਸਟਮ (MLS) ਰਾਹੀ ਂਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਿੀਡਜਆਂ ਦੀ ਪਰਿਿੀ 'ਿੇ ਨ਼ਿਰ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰੇਿੀ।  MLS ਦੀ 

ਡਸਰਜਣਾ ਸਮੁਿੱਚੇ ਡਜਲਹੇ  ਡਵਿੱਚ ਪਰਮੁਿੱਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਅਿ ੇਿਰੀਦ-ਫਰੋਿਿ ਰਾਹੀ ਂਕੀਿੀ ਿਈ ਸੀ। MLS ਰਾਜ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਰਣਾਲੀ, 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਉਿੱਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਸੈਿੱਟ ਨੰੂ ਡਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। MLS ਨੰੂ ਡਿੰਨ ਮੁਿੱਿ ਭਾਿਾਂ ਦੀ ਡਨਿਰਾਨੀ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬਹ-ੁਮਾਪ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ: ਅਕਾਦਡਮਕ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਅਿ ੇਪਰਬੰਧਕੀ। ਹਰੇਕ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਇਿੱਕ ਿੋਂ ਵਧੇਰ ੇਮੈਡਟਰਕਸ ਦੇ 

ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਅੰਸ਼ ਵਾਸਿੇ ਇਿੱਕ ਸੰਿੇਪ ਸਕੋਰ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਿੇ ਉਸ ਿੇਿਰ ਦੀ ਡਸਹਿ ਨੰੂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

ਵਿਵਦਅਕ ਿ਼ਾਈਿ਼ਾਲ਼ਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ਼ਾ 

ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਾਰ ਅਿ ੇLCAP ਨੰੂ ਅੰਿਮ ਰਪੂ ਦੇਣ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਇਸ ਰਝੁੇਵੇਂ 'ਿੇ ਡਕਵੇਂ ਡਵਚਾਰ 

ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ। 

 

Madera Unified ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਿੋਂ ਮਈ 2022 ਦੇ ਮਹੀਡਨਆ ਂਡਵਚਕਾਰ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਡਸਿੱਡਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ 

ਮੀਡਟੰਿਾਂ ਕੀਿੀਆਂ: 
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ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਵਚੰਤ਼ਾ - ਹੀਯਰ ਮੀ ਆਊਟ ਪੋ ਕ਼ਾਸਟ:  2021 ਦੇ ਅਿੀਰ ਡਵਿੱਚ, ਇਿੱਕ ਪੋਿਕਾਸਟ ਦੇ ਡਵਚਾਰ ਨੰੂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਚੰਿਾਵਾਂ ਨੰੂ 

ਉਜਾਿਰ ਕਰਨ ਅਿ ੇMadera Unified ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਚੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਿ ੇਅਸਲ ਿ਼ਿਰਡਬਆਂ ਡਵਿੱਚ ਅੰਿਰ-ਡਦਰਸ਼ਟੀ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦੇ 

ਇਿੱਕ ਿਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਸੰਕਲਡਪਿ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ। ਦ ਹੀਅਰ ਮੀ ਆਊਟ ਪੋਿਕਾਸਟ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਡਚੰਿਾ ਜਾਨਣ ਡਵਿੱਚ ਨਵੀਨਿਮ ਪਡਹਲ ਹੈ ਅਿ ੇਫਰਵਰੀ 2022 

ਡਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਡਹਲਾ ਐਪੀਸੋਿ ਜਾਰੀ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ ਿਾਂ ਇਸਨੰੂ ਸਜੀਵ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਿਕਾਸਟ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ, ਅਮਲੇ, ਅਿ ੇ

ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਆਵਾ਼ਿ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਕਸ ਦੌਰ ਡਵਿੱਚੋਂ ਿੁ਼ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਿ ੇਅਸੀ ਂਿਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ 

ਅਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਸਾਿੇ ਡਜਲਹੇ  ਨੰੂ ਡਬਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਡਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਹਣੁ ਿਿੱਕ ਦੇ ਪੋਿਕਾਸਟ ਐਪੀਸੋਿਾਂ ਡਵਿੱਚ 

ਡਮਿਲ ਸਕੂਲ ਅਿ ੇਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਵਚਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਿ ੇਅਮਲੇ ਨੰੂ ਡਦਿਾਇਆ ਡਿਆ ਹੈ। 

 

 

ਜਾਰੀ ਕਰਣ ਦੀ ਡਮਿੀ ਵੇਰਵਾ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ # 

2/17/22 - ਐਪੀਸੋਿ 1 Madera Unified ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬਿ ੋਪਡਹਲਾ ਡਿਸਡਟਰਕਟ ਪੋਿਕਾਸਟ ਡਹਯਰ ਮੀ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ 

ਪੋਿਕਾਸਟ ਡਵਡਦਆਰਥੀ-ਕੇਂਦਡਰਿ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਅਿੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਡਵਚਾਰ 

ਅਿੇ ਿ਼ਿਰਬ ੇਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਡਦੰਦਾ ਹ।ੈ 
ਇੰਟਰਡਵਊਆਂ ਸਿੱਚੀਆਂ ਅਿੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਅਸੀ ਂਸਾਰੇ Madera Unified ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਦਨ ਡਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕਿੱਢਣ ਅਿੇ ਸਾਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਅਿੇ ਅਮਲੇ 

ਦੀਆਂ ਡਚੰਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਡਹੰਦ ੇਹਾਂ। 

250 

4/1/22 - ਐਪੀਸੋਿ 2 ਇਹ ਐਪੀਸੋਿ ਉਹਨਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਡਕ ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਡਕਹੜੀਆਂ ਚਣੌੁਿੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹ।ੈ ਡਰਸ਼ਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਜਦ ਉਹ 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਡਵਚਕਾਰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਿੇ ਉਹ ਡਕਯੰੂ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹਨ 

ਡਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਡਧਆਪਕ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਂਕਰਦ ੇਅਿੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌ਼ੂਿਦ ਹਨ ਡਕਉਡਂਕ 

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 

198 

5/9/22 - ਐਪੀਸੋਿ 3 ਇਸ ਐਪੀਸੋਿ ਡਵਿੱਚ, ਿੁਸੀ ਂਉਹਨਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਿੋਂ ਸੁਣੋਿੇ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਮਿੇਰਾ ਮੈਥੋਿ ਪਰੋਜੈਕਟ 'ਿੇ ਕੰਮ ਕੀਿਾ 

ਸੀ, ਡਜਸਨੇ ਐਮੇਟ ਡਟਿੱਲ ਦੇ ਕਿਲ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕੀਿਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡਹਿੱਸ ੇਵਜੋਂ, ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ 

ਹਾਲੀਆ ਮੌਕ ਟਰਾਇਲ ਡਵਿੱਚ ਕਾਿਲਾਂ 'ਿੇ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਡਪਆ ਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਡਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੇ 

56 
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ਇਹਨਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਿੇ ਇਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡ਼ਿੰਦਿੀਆਂ ਦੇ 

ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਪਿੱਿਾਂ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ। 

ਕੁਲ ਸਟਰੀਮਸ 504 

 

ਸਟ ੂੈਂਟ ਿ਼ਾਇਸ - ਵਿੰ ਸੋਂਗ ਪਰੋ ਕਸਨ ਿੀ ੀਓ: Madera Unified ਨੇ ਡਵੰਿਸੋਂਿ ਪਰੋਿਕਸ਼ਨ਼ਿ 

ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਿੀ, ਜੋ ਡਕ ਿਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਲੇਿਕਾਂ, ਡਨਰਮਾਿਾਵਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਕਲਡਰਸਟਾਂ, ਅਿ ੇ

ਐਨੀਮੇਟਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਰਚਨਾਿਮਕ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸਥਾਨਕ ਉਿੱਚ-ਿੁਣਵਿੱਿਾ ਵਾਲੀ ਵੀਿੀਓ 

ਡਨਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਦਫ਼ਿਰ ਫਡਰ਼ਿਨੋ ਡਵਿੱਚ ਹੈ ਅਿ ੇਇਸਦਾ ਨਾਮ ਇੰਕ. 5000 

ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਡਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਡਕ ਸੰਯੁਕਿ ਰਾਜ ਡਵਿੱਚ ਸਭ ਿੋਂ ਿੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਿੱਧ ਰਹੀਆਂ ਡਨਿੱ ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 

ਇਿੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਜੋ ਵੀਿੀਓ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਉਿਪਾਦਨ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਡਕ ਨਸਲ ਅਿੇ ਜਾਿ ਨਾਲ 

ਸਬੰਡਧਿ ਚਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਿਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਦਂਾ ਹੈ, ਕੋਡਵਿ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਡਵਿੱਚ 

ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਵੀਿੀਓ ਡਵਿੱਚ, ਡਵਡਦਆਰਥੀ Madera Unified 

ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਿ਼ਿਰਬ ੇਬਾਰੇ ਡਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੜਹਾਉਣ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀਿੀਓ਼ਿ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਵੀਿੀਓ ਦੀਆਂ ਕਡਲਿੱਪਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰਸ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ ਡਜਸਨੰੂ ਵਰਿਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵੈਸਟਐਿ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਡਵਿੱਚ ਡਵਕਸਿ ਕੀਿਾ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ 

Madera Unified ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਟਰਕਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਡਲਆ ਜਾਵੇਿਾ। ਇਹ ਕੋਰਸ Madera Unified ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਰ ਡ਼ਿਲਹ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਦਆੁਰਾ ਡਲਆ ਜਾਵੇਿਾ। 
 

● ਸਾਡੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਵਚੰਤਾਿਾ ਂ

○ ਇਹ ਵੀਿੀਓ ਅਿੀਿ ਅਿੇ ਵਰਿਮਾਨ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਿੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਿ ੇਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੰੂ 

ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਨਿੱ ਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਜੰਨਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਕਲਾਸਰਮੂ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਿ ੇਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਰਮੂ ਡਵਿੱਚ ਡਸਿੱਿਣ ਦੀ ਯੋਿਿਾ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਇਸ ਿਿੱਲ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਡਦਿੱਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਕ ਡਕਵੇਂ ਅਡਧਆਪਕ ਸਕੂਲ ਡਵਿੇ ਆਪਣੇਪਣ ਅਿ ੇਰਝੁੇਡਵਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ 

ਅਡਹਮ ਭੂਡਮਕਾ ਡਨਭਾਉਦੇਂ ਹਨ। 

● ਭਾਸਾਈ ਪਰਭਾਿ 

○ ਸਾਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਵਿੱਿ ੋਵਿੱਿਰ ੇਡਪਛੋਕੜਾਂ ਿੋਂ ਆਉਦੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਿੀਓ ਡਵਿੱਚ, ਡਪਛਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਇਿੱਕ ਸਪੈਡਨਸ਼-ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 

ਪਡਰਵਾਰ ਡਵਿੱਚ ਰਡਹਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੰੂ ਡਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਜਿੱਥੇ ਅਡਭਭਾਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਡਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀ ਂ

ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮਾਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਭਡਵਿੱਿ ਡਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਪਿੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਫਲਿਾ ਡਵਿੱਚ ਰਕੁਾਵਟ ਵਜੋਂ 

ਸਮਡਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

● "ਇੰਗ੍ਵਲਸ ਲੈਂਗ੍ ਏਜ ਵਡਿੈਲਪਮੈਂਟ" (ELD) ਵਸਰਲੇਖ ਦਾ ਪਰਭਾਿ  

○ ਡਪਛਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ELD ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਲਿਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿ਼ਿਰਬੇ ਅਿ ੇਇਸ ਲੇਬਲ ਦੇ ਸਮਾਜਕ-

ਭਾਵਨਾਿਮਕ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਮਾਿ ਿੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਅਿ ੇਹਰ ਡਕਸੇ ਨਾਲੋਂ  ਘਿੱਟ 

ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਦਂੀ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਪਰਭਾਵ ਿਰੇਿ ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਿੱਕ ਰਡਹੰਦੇ ਹਨ। 

●  ਅਵਭਭਾਿਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗ੍ਦਾਨ  

○ ਡਪਛਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਦੇ ਯੋਿਦਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਕੁਾਵਟ ਅਕਸਰ 

ਇਹ ਡਨਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਕ ਕੋਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਅਿ ੇਪਾਠਕਰਮ ਿੋਂ ਬਾਹਰੀ ਡਕਡਰਆਵਾਂ, ਅਿ ੇਮਾਨਿਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਕੰਨਹਾ ਕੁ ਸ਼ਾਡਮਲ 

ਹੋਵੇਿਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਡਮਕ ਸਡਥਿੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਸਮਝੇ ਬਿੈਰ 

ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਿੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹ ੇਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਅਕਾਦਡਮਕ ਸਫਲਿਾ ਡਵਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਡਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੈਡਨਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨਾਲ ਉਿਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ 

ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EOahzAfuqm8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EOahzAfuqm8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=g6pnyW7YbhA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RkT4doLHQrI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zuWYXk2Dbjs&feature=youtu.be
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● ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਅਤ ੇਚਣੁੌਤੀਆ ਂ 

○ ਇਹ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਕ ਡਕਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਡਭਆਚਾਰ ਨਾਲ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਡਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਦਰਪੇਸ਼ ਚਣੌੁਿੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਡਪਆ। ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 'ਿੇ ਨ਼ਿਰ ਪਾਉਦੇਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ 

ਅਿ ੇਪਰਵਾਸੀ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਿੀਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਦਆੁਰਾ 

ਝਿੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਮਹਨਿ-ਿੀਬਰ ਕੰਮ ਨੰੂ ਿੁਦ ਅਨੁਭਵ ਕੀਿਾ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਡਕਲਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ 

ਵਾਸਿ ੇਆਦਰ ਡਸਿਾਇਆ ਹੈ ਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਡਿਆ ਨੰੂ ਿੇਿੀ ਦੇ ਕੰਮ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਿਣ ਲਈ 

ਪਰੇਡਰਿ ਕੀਿਾ ਹੈ।  

● ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵਚੰਤਾਿਾ ਂ

○ ਉਸ ਵਿੱਟ ੇਿੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਿੱਕ "ਡਵਕਲਪਕ" ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਕ ਇਹ ਵਿੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਰਕੁਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ 

ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

●  ਅਫਰੀਕਨ-ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਵਚੰਤਾਿਾ ਂ

○ Madera Unified ਡਵਿੇ, ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਡਵਿੱਚੋਂ 20% ਨੰੂ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ 6% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਿੋਂ ਵਿੱਧ 

ਵਾਰ ਮੁਅਿੱਿਲ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਏਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਕਉ ਂਹੈ? "ਐਵਰੀਵਨ ਿਰੈਜੂਏਟਸ ਸੈਂਟਰ" ਦਆੁਰਾ ਕੀਿੀ ਿਈ ਿੋਜ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਵਾਰ ਮੁਅਿੱਿਲ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ ਿਾਂ ਸਕੂਲ ਛਿੱਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੁਿੱਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਵੀਿੀਓ ਡਵਿੱਚ, ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਇਹ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਼ਿਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਕ ਉਹ Madera Unified ਡਵਿ ੇਹਨ। 

 

 

ਸੁਪਵਰੰਟੈਂ ੈਂਟ ਨ਼ਾਲ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਮੀਵਟੰਗ: ਸਟਿੂੈਂਟ ਵੌਇਸ ਮੀਡਟੰਿਾਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਡਨਯਿ ਕੀਿੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ ਅਿੇ ਼ੂਿਮ ਮੀਡਟੰਿਾਂ ਰਾਹੀ ਂ

ਆਯੋਡਜਿ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਿੂੈਂਟ ਟਰਿੱਸਟੀ, ਸਟਿੂੈਂਟ ਵੌਇਸ ਮੀਡਟੰਿਾਂ ਵਾਸਿੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਿੀ ਕਰਨ ਵਾਸਿ ੇਅਿੇ ਇਿੱਕ ਏਜੰਿਾ ਡਨਸ਼ਡਚਿ ਕਰਨ ਵਾਸਿ ੇ

ਡਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਬੋਰਿ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੀਡਟੰਿ ਿੋਂ ਨੋਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪੇਡਰੰਟੈਂਿੈਂਟ ਦਾ ਦਫਿਰ ਇਿੱਕ ਕੈਲੰਿਰ ਸਿੱਦੇ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਟਰਿੱਸਟੀ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਼ੂਿਮ 

ਡਲੰਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਿਾ ਡਜਸਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਈਟ ਲਈ ਸਟਿੂੈਂਟ ਵੋਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਨੰੂ 

ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ, Madera High, Madera South High, Torres High, ਅਿ ੇਡਵਕਲਪਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵੰਡਿਆ ਡਿਆ ਸੀ। 

ਸਮੂਹ ਹਾਜਰੀਨ ਮੀਡਟੰਿ ਦੀ ਡਮਿੀ 

Madera High School - ਸੁਪਡਰੰਟੈਂਿੈਂਟ ਨਾਲ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਸ਼ਕਾਇਿ 

ਮੀਡਟੰਿ 

ਪਰਿੀ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਔਸਿ ਚਾਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਿੇ ਡਿੰਨ 

ਬਾਲਿ 

12/16/21, 1/248/22, 
3/14/22, 4/25/22 

Madera South High School - ਸੁਪਡਰੰਟੈਂਿੈਂਟ ਨਾਲ ਡਵਡਦਆਰਥੀ 

ਡਸ਼ਕਾਇਿ ਮੀਡਟੰਿ 

ਪਰਿੀ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਔਸਿ ਚਾਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਿੇ ਡਿੰਨ 

ਬਾਲਿ 

11/2/21, 11/16/21, 
2/15/22, 3/22/22, 5/3/22 

Torres High School - ਸੁਪਡਰੰਟੈਂਿੈਂਟ ਨਾਲ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਸ਼ਕਾਇਿ 

ਮੀਡਟੰਿ 

ਪਰਿੀ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਔਸਿ ਚਾਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਿੇ ਡਿੰਨ 

ਬਾਲਿ 

10/25/21, 11/29/21, 
3/28/22, 5/9/22 

ਡਵਕਲਪਕ ਡਸਿੱਡਿਆ - ਸੁਪਡਰੰਟੈਂਿੈਂਟ ਨਾਲ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਸ਼ਕਾਇਿ 

ਮੀਡਟੰਿ 

ਪਰਿੀ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਔਸਿ ਚਾਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਿੇ ਡਿੰਨ 

ਬਾਲਿ 

11/8/21, 12/9/21, 
2/28/22, 4/4/22, 5/16/22 

 

ਆਿ਼ਾਸੀ LCAP ਸਮੁਦ਼ਾਇਕ ਮੀਵਟੰਗ: ਕੋਡਵਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, LCAP ਕਡਮਊਡਨਟੀ ਮੀਡਟੰਿਾਂ ਨੰੂ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ, 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਿ ੇਕਡਮਊਡਨਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਼ੂਿਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਕ ੇਉਨਹਾਂ ਦੀ ਫੀਿਬੈਕ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਰਚਅੁਲ ਿੌਰ 'ਿੇ ਆਯੋਡਜਿ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ। 1-3 ਮਾਰਚ, 2022 ਿਿੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਕੁਿੱਲ ਡਿੰਨ LCAP ਸਮੁਦਾਇਕ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਿੀਆਂ 

ਿਈਆਂ ਡਜਸ ਨਾਲ ਫੀਿਬੈਕ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਡ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਡਦਿੱਿਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੇਠਾਂ ਡਦਿੱਿੀ ਸਾਰਣੀ ਹਰਕੇ ਮੀਡਟੰਿ ਵਾਸਿ ੇਡਮਿੀ, 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kjS46HLMgxc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kjS46HLMgxc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XAsNODic9AU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HOGSEygztME&feature=youtu.be
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ਅਸਥਾਨ, ਅਿ ੇਹਾ਼ਿਰੀਨਾਂ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

 

ਡਮਿੀ ਮੀਡਟੰਿ/ਸਥਾਨ ਸਮੂਹ ਹਾ਼ਿਰੀਨਾ ਦਾ ਕੁਲ # 

01 ਮਾਰਚ 

2022 

ਮੰਿਲਵਾਰ 

LCAP ਕਡਮਉਡਨਟੀ ਵੈਬੀਨਾਰ - ਼ੂਿਮ ਅਡਭਭਾਵਕ, ਡਵਡਦਆਰਥੀ, ਸਟਾਫ, ਕਡਮਊਡਨਟੀ ਮੈਂਬਰ 80 

02 ਮਾਰਚ 

2022 

ਬੁਿੱਧਵਾਰ 

LCAP ਕਡਮਉਡਨਟੀ ਵੈਬੀਨਾਰ - ਼ੂਿਮ ਅਡਭਭਾਵਕ, ਡਵਡਦਆਰਥੀ, ਸਟਾਫ, ਕਡਮਊਡਨਟੀ ਮੈਂਬਰ 40 

03 ਮਾਰਚ 

2022 

ਵੀਰਵਾਰ 

LCAP ਕਡਮਉਡਨਟੀ ਵੈਬੀਨਾਰ - ਼ੂਿਮ ਅਡਭਭਾਵਕ, ਡਵਡਦਆਰਥੀ, ਸਟਾਫ, ਕਡਮਊਡਨਟੀ ਮੈਂਬਰ 90 

ਕੁਿੱਲ 210 

ਅਵਿਿ਼ਾਿਕ ਕਮੇੱਟੀਆਾਂ: LCAP ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ feedback ਇਕਿੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟ ਅਿਵਾਈ਼ਿਰੀ ਕਮੇਟੀ (PAC) ਅਿੇ ਡਿਸਡਟਰਕਟ ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲਰਨਰ 

ਅਿਵਾਈ਼ਿਰੀ ਕਮੇਟੀ (DELAC) ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚਅੂਲ ਮੀਡਟੰਿਾਂ ਕੀਿੀਆਂ ਿਈਆਂ। ਫੀਿਬੈਕ ਡਿਆਰ ਕੀਿੀ ਿਈ ਸੀ ਅਿ ੇਬੋਰਿ ਦੀ ਮੀਡਟੰਿ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਿ ਅਿ ੇ

ਸੁਪੇਡਰੰਟੈਂਿੇਂਟ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਿੀ ਿਈ ਸੀ।  ਸੁਪੇਡਰੰਟੈਂਿੇਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਿ ਕੀਿੀ। 

ਡਮਿੀ ਮੀਡਟੰਿ/ਸਥਾਨ ਸਮੂਹ ਵੋਡਟੰਿ ਮੇਮ੍ਬਰ ਹਾ਼ਿਰੀਨ 

ਦੀ ਕੁਲ # 

21 ਜੂਨ 

2010 

ਸੋਮਵਾਰ 

PAC ਮੀਡਟੰਿ - ਼ੂਿਮ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਡਸੰਿ ਅਡਭਭਾਵਕ, ਸਟਾਫ, ਕਡਮਊਡਨਟੀ ਮੈਂਬਰ 23 

21 ਮਾਰਚ 

2011 

ਸੋਮਵਾਰ 

PAC ਮੀਡਟੰਿ - ਼ੂਿਮ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਡਸੰਿ ਅਡਭਭਾਵਕ, ਸਟਾਫ, ਕਡਮਊਡਨਟੀ ਮੈਂਬਰ 27 

21 ਜੂਨ DELAC ਮੀਡਟੰਿ ਅਡਭਭਾਵਕ ਅਿੇ ਅਮਲਾ 15 
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2012 

ਵੀਰਵਾਰ 

21 ਅਿਸਿ 

2012 

ਮੰਿਲਵਾਰ 

PAC ਮੀਡਟੰਿ - ਼ੂਿਮ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਡਸੰਿ ਅਡਭਭਾਵਕ, ਸਟਾਫ, ਕਡਮਊਡਨਟੀ ਮੈਂਬਰ 17 

07 ਫ਼ਰਵਰੀ 

2022 

ਸੋਮਵਾਰ 

DELAC ਮੀਡਟੰਿ ਅਡਭਭਾਵਕ ਅਿੇ ਅਮਲਾ 17 

16 ਫ਼ਰਵਰੀ 

2022 

ਬੁਿੱਧਵਾਰ 

PAC ਮੀਡਟੰਿ ਅਡਭਭਾਵਕ, ਸਟਾਫ, ਕਡਮਊਡਨਟੀ ਮੈਂਬਰ 17 

23 ਮਾਰਚ 

2022 

ਬੁਿੱਧਵਾਰ 

PAC ਮੀਡਟੰਿ - ਼ੂਿਮ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਡਸੰਿ ਅਡਭਭਾਵਕ, ਸਟਾਫ, ਕਡਮਊਡਨਟੀ ਮੈਂਬਰ 19 

28 ਮਾਰਚ 

2022 

ਸੋਮਵਾਰ 

DELAC ਮੀਡਟੰਿ ਅਡਭਭਾਵਕ ਅਿੇ ਅਮਲਾ 22 

20 ਅਪਰਲੈ 

2022 

ਬੁਿੱਧਵਾਰ 

PAC ਮੀਡਟੰਿ - ਼ੂਿਮ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਡਸੰਿ ਅਡਭਭਾਵਕ, ਸਟਾਫ, ਕਡਮਊਡਨਟੀ ਮੈਂਬਰ 18 

18 ਮਈ 

2022 

ਬੁਿੱਧਵਾਰ 

PAC ਮੀਡਟੰਿ - ਼ੂਿਮ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਡਸੰਿ ਅਡਭਭਾਵਕ, ਸਟਾਫ, ਕਡਮਊਡਨਟੀ ਮੈਂਬਰ 16 

ਕੁਿੱਲ 191 

SELPA ਨ਼ਾਲ ਸਲ਼ਾਹ-ਮਸਿਰ਼ਾ: Madera Unified ਦੇ ਲਿਭਿ 8% ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੰਿਿਾ ਵਾਲਾ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਮੰਡਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਬਹਿੁ 

ਸਾਰੀਆਂ PAC ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਪੰਿਿਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਕ ੇਡਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ 

ਅਿ ੇਫੀਿਬੈਕ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿ ੇਿਏ ਸਨ। Madera Unified ਭਡਵਿੱਿ ਡਵਿੱਚ ਅਪੰਿਿਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਰਾਪਿੀ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 

ਦੇ ਿਰੀਡਕਆਂ ਬਾਰੇ ਡਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਡਧਿ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਡਰਹਾ ਹੈ। ਭਡਵਿੱਿ ਦੇ 

ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕਲ ਪਲਾਨ ਏਰੀਆ ਜਾਂ SELPA ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ। 
Madera Unified ਦੇ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਡਵਸ਼ਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਿਾਲਮੇਲ ਡਬਠਾਉਣ ਲਈ ਅਿ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਿੱਚ-ਿੁਣਵਿਾ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਪਰਾਪਿ ਹੋਵ,ੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਿੇ ਮਿੇਰਾ ਕਾਊਟਂੀ SELPA ਨਾਲ ਡਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਰਡਹੰਦੇ ਹਨ। 
SELPA ਮੀਡਟੰਿਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਪਿ ਹੋਇਆ ਫੀਿਬੈਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਿੇ ਕਾਰਵਾਈ-ਮੁਿੀ ਫੈਸਡਲਆਂ ਨੰੂ ਸੂਡਚਿ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ 

ਅਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਧਰ, ਅਨੁਕੂਲਿਾਵਾਂ, ਅਿ ੇਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਵਅਕਿੀਿਿ ਡਸਿੱਡਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਈਟਾਂ 'ਿੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ ਹਨ। 
27 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਨੰੂ, Madera Unified ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ LCAP ਟੀਡਚਆਂ ਅਿੇ ਿਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਡਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ Madera 

County ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੁਪੇਡਰੰਟੈਂਿੇਂਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਿ ਕੀਿੀ। ਮੀਡਟੰਿ ਦੌਰਾਨ, ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਕ ਿੋਂ ਡਮਲੇ ਫੀਿਬੈਕ ਨੇ ਡਕਸੇ ਵਰਿਮਾਨ ਸੂਚਕ ਡਵਿੱਚ 

ਿਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਿੀ। 

ਮੂਲ ਸੰਕੇਤ ਬੱਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 

ਅਪੰਿਿਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ NWEA ਿਡਣਿ ਡਿਆਰ ਜਾਂ GLR ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਅਪੰਿਿਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ NWEA ਪੜਹਨਾ/ਿਡਣਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ 
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ਸਰਵੋਿਮ ਟੀਚਾ 

ਸੌਦੇਬ਼ਾਜੀ ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੀਆਾਂ ਸਥ਼ਾਨਕ ਇਕ਼ਾਈਆਾਂ: MUTA ਅਿ ੇCSEA ਦੀ ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ ਨੇ LCAP ਫੀਿਬੈਕ ਸਰਵੇਿਣ ਨੰੂ ਸੌਦੇਬਾ਼ਿੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ ਿਾਂ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਫੀਿਬੈਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਸਰਿੇਖਣ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆਿ਼ਾਾਂ ਦੀ # 

CSEA - ਲੋਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਿਂ ਅਕਾਉਟੇਂਡਬਡਲਟੀ ਪਲਾਨ (LCAP) ਡਨਰੀਿਣ 2021-2022 43 
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ਿਾਸ ਡਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਆੁਰਾ ਡਦਿੱਿੀ ਿਈ ਫੀਿਬੈਕ ਦਾ ਸੰਿੇਪ। 

ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਵਚੰਤ਼ਾ - ਹੀਯਰ ਮੀ ਆਊਟ ਪੋ ਕ਼ਾਸਟ: ਕੁਝ ਆਮ ਡਵਸ਼ੇ ਜੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਣੁ ਿਿੱਕ ਪਰਿਟਾਏ ਹਨ: 

● ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਸਿੱਿਣਾ ਅਿ ੇਚੰਿੇ ਿਰੇਿ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
● ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹਿੁ ਡ਼ਿਆਦਾ ਮਡਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
● ਡਜਹੜੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਿੱਥ ਨਹੀ ਂਹਨ। 
● ਉਹ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਜਨਹਾਂ ਨੰੂ ਕੋਡਵਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਡਪਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਸਹਿ ਸਡਥਿੀਆਂ ਕਾਰਣ ਸਕੂਲ ਿੋਂ ਿੁੰਝਣਾ ਡਪਆ ਸੀ, ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰ ਡਵਿੱਚ ਓਨਾ ਸਮਰਥਨ ਮਡਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ। 
● ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਮਾਨਡਸਕ ਡਸਹਿ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰ ੇਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਿੱਲਾਂਬਾਿਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
● ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਮਡਹਸੂਸ ਕੀਿੀਆਂ ਡਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਵਚਾਰਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰਿੱਿਦੇ ਹਨ ਅਿ ੇਨਹੀ ਂਵੀ। 
● ਬਹਿੁ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕੁਾਵਟਾਂ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਰਕੁਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦਜੇੂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਿੋਂ ਆਉਦਂੀਆਂ ਹਨ: ਮਾੜਾ ਡਵਵਹਾਰ, 

ਨਸਲਵਾਦੀ ਚਟੁਕਲੇ, ਹੋਮੋਫੋਡਬਕ ਭਾਸ਼ਣ, ਿੁੰਿਾਿਰਦੀ, ਮਾਨਡਸਕ ਡਸਹਿ ਦੀ ਚਣੌੁਿੀਆਂ, ਆਡਦ।  
● ਕੁਝ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵੀ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲਿ ਹਨ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕੀਿੀ ਹੈ। 
● ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਧਆਨ ਡਦੰਦੇ ਹਨ ਡਕ ਅਡਧਆਪਕ ਕਦੋਂ ਪੜਹਾਉਣ ਲਈ ਉਿਸਾਡਹਿ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੇ ਅਿੇ ਇਿੱਕ ਨੌਕਰੀ ਜਦੋਂ ਡਸਰਫ ਿਨਿਾਹ ਦਾ ਚੈਿੱਕ ਪਰਾਪਿ 

ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਜਸ ਨਾਲ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਿ ੇਡਸਿੱਿਣ ਲਈ ਉਿਸਾਡਹਿ ਮਡਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ।  
● ਕੁਝ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਬੋਝ ਵਾਂਿ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
● ਕੁਝ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਕ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਿ ੇਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਪਡਰਪਿੱਕਿਾ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਿਿੱਕ ਡਵਵਹਾਰ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ 

ਜਾਂਦਾ। 
● ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿੁ ਵਧੀਆ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਿਾ ਹੈ ਜੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਨੰੂ ਪੜਹਾਉਣਾ ਅਿ ੇਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਿਮਕ ਿ਼ਿਰਡਬਆਂ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਬਹਿੁ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
● ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਡਵਿੱਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਡਦਿੱਿੇ ਿਏ ਡਵਡਭੰਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਿੇ ਡਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਕ ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਿਿੱਲ ਨਹੀ ਂਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਿ ੇਦਸੂਰੇ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿੁ ਡ਼ਿਆਦਾ ਿਿੱਲ ਕੀਿੀ ਿਈ ਹੈ ਇਸ ਹਿੱਦ ਿਿੱਕ ਡਕ ਇਹ 

ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਵੰਿ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਾਂ ਮੀਵਟੰਗ਼ਾਾਂ: ਪੇਰੈਂਟ ਐਿਵਾਈ਼ਿਰੀ ਕਮੇਟੀ (PAC) ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਵਰੇ 

ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁੜਨ, ਸੁਣਨ ਅਿ ੇਸਕੂਲ ਡਿਸਡਟਰਕਟ ਬਾਰੇ ਸੂਡਚਿ ਕੀਿ ੇਜਾਣ ਲਈ ਇਕਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Madera Unified ਦਾ ਹਰੇਕ 

ਸਕੂਲ ਹਰੇਕ ਮੀਡਟੰਿ ਡਵਿੱਚ ਹਾ਼ਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਦਾ ਪਰਿੀਡਨਧ ਅਿ ੇਇਿੱਕ ਡਵਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। PAC ਦਾ 

ਡਮਸ਼ਨ ਡਜਲਹੇ  ਦੇ ਟੀਡਚਆਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਿੇ ਡਵਿੱਿਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਡਧਿ ਮਾਮਡਲਆਂ 'ਿੇ MUSD ਬੋਰਿ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਿੇ 

ਸੁਪੇਡਰੰਟੈਂਿੇਂਟ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਪਰਮਾਡਣਕ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੰੂ ਆਵਾ਼ਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। PAC ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ 

Madera Unified ਲੋਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਿਂ ਅਕਾਊਟੇਂਡਬਲਟੀ ਪਲਾਨ (LCAP) ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ, ਸਮੀਡਿਆ ਕਰਨਾ 

ਅਿ ੇਡਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਡਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਡਕ ਇਹ ਡਜਲਹ ਾ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਦੇ ਯੋਿਦਾਨ ਦੀ ਝਲਕ ਡਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 
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ਡਕ ਇਿੱਕ ਪਰਮੁਿੱਿ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਿਰੁਿੱਪ ਹੈ। (ਸਿੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਫੋਟ:ੋ 26 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਨੰੂ MUSD ਬੋਰਿ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ PAC’s ਦੀ LCAP 

ਦੀਆਂ ਡਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ PAC ਪਰਧਾਨ ਹੇਲੀ ਡਰਵੇਰਾ-ਿਨੋ਼ਿਾਲੇ਼ਿ।) 
 

DELAC ਇਿੱਕ ਡਜਲਹ ਾ-ਪਿੱਧਰੀ ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲਰਨਰ ਅਿਵਾਈ਼ਿਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ, ਅਮਲੇ, ਅਿ ੇਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿੋਂ ਡਮਲਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ 

ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਡਿਆਰਥੀ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਅਿ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਜਲਹ ਾ ਅਡਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿ਼ਿਾਇਨ ਕੀਿਾ ਹੈ। (ਿਿੱਬ ੇਪਾਸੇ ਦੀ ਫੋਟ:ੋ 26 ਅਪਰੈਲ, 2022 

ਨੰੂ MUSD ਬੋਰਿ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ DELAC ਦੀਆਂ LCAP ਡਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਡਦਆਂ DELAC ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੈਂਿੇ਼ਿ।) 

PAC ਅਿ ੇDELAC ਨੇ ਡਲਿਿੀ ਜਵਾਬ ਲਈ 26 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਨੰੂ ਬੋਰਿ ਦੀ ਮੀਡਟੰਿ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਿ ਅਿ ੇਸੁਪੇਡਰੰਟੈਂਿੇਂਟ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ 

ਡਲਿਿੀ ਡਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਿੀਆਂ। 

ਡਜਲਾ-ਪਿੱਧਰੀ 

ਅਡਭਭਾਵਕ ਕਮੇਟੀ 

ਟੀਚਾ ਅਿ ੇਡਸਫਾਰਸ਼ ਨੰੂ ਿਰੁਿੱਪ ਦਆੁਰਾ #1 ਦਰਜਾ ਡਦਿੱਿਾ ਡਿਆ ਹੈ 

ਡਕਹੜੇ ਿਰੀਕੇ ਹਨ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨਾਲ Madera Unified ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਪੈਰੇਂਟ ਐਿਵਾਇ਼ਿਰੀ 

ਕਮੇਟੀ (PAC) 

ਟੀਚਾ 1 - ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਬਿੱਡਚਆਂ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਿੇ ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਸਹਾਇਿਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 

● ਡਜਿੱਥੋਂ ਿਿੱਕ ਿਕਨੀਕ ਦੀ ਿਿੱਲ ਹੈ, ਵਧੀਕ ਜਮਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ੋਡਜਸ ਨਾਲ ਅਡਭਭਾਵਕ ਆਪਣੇ ਬਿੱਡਚਆਂ ਨੰੂ ਹੋਮਵਰਕ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਣ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਕਾਮਨ ਕੋਰ ਿਡਣਿ, ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ, ਜਾਂ ਡਵਡਿਆਨ 

ਟੀਚਾ 2 - ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਿੇ ਆਧਾਡਰਿ ਸੰਸਾਧਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦੇਂ ਹੋਏ, ਬਰਾਬਰੀ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਡਨਰਪਿੱਿਿਾ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ੋ

● ਉਹਨਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰੋ ਡਜੰਨਹਾਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚਣੌੁਿੀਆਂ ਹਨ ਸਿੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰ ੋਜੋ ਉਿੱਨਿ 

ਹਨ। ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀ ਂਹੈ ਡਕ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਡਚਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਸਡਹਯੋਿ ਕੀਿਾ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹ ੈਨਾ ਡਕ ਸਾਰੇ ਬਿੱਡਚਆਂ 

ਨੰੂ। 
ਟੀਚਾ 3 - ਸੰਰੇਡਿਿ ਪਾਠਕਰਮ ਅਿੇ ਅਡਧਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਉਿੱਚ-ਿੁਣਵਿਾ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 

● ਇਸ ਿਿੱਲ 'ਿੇ ਨ਼ਿਰ ਪਾਓ ਡਕ ਕੁਝ ਅਡਧਆਪਕ ਦਡੂਜਆਂ ਵਾਂਿ ਵਚਨਬਿੱਧ ਡਕਉ ਂਨਹੀ ਂਹੁੰਦ,ੇ ਿੈਰ-ਹਾ਼ਿਰੀ ਬਹਿੁ ਵਿੱਧ ਿਈ ਹੈ 

● ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜਹਨ ਅਿੇ ਡਲਿਣ ਦੇ ਹਨੁਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਕੀਿ ੇਉਿੱਚ-ਿੁਣਵਿੱਿਾ ਦੇ ਪਰੋਿਰਾਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 

ਟੀਚਾ 4 - ਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰ ੋਅਿੇ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ 

● ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਡਕ ਅਡਧਆਪਕ ਅਿੇ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਕਲਾਸਰਮੂ ਦੇ ਡਨਰੀਿਣਾਂ ਅਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਡਕਸਮਾਂ ਰਾਹੀ ਂਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਡਸਿਲਾਈ ਅਿੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ 

ਟੀਚਾ 5 - ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਲਿਾਿਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਪਰੋਿਸਾਹਨ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾਵਾਂ 

● ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਟੀਚ ੇ'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰੋ ਅਿੇ ਅਿੱਿੇ ਵਧਣਾ ਡਸਿੱਿ ੋਡਕਉਡਂਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਿੱਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਡਫਰ 

ਮੁੜ-ਡਵਵਸਡਥਿ ਕਰ,ੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ੋਡਕ ਡਕਿੱਥੇ ਡਵਵਸਡਥਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ

ਡ਼ਿਲਹ ਾ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 

ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਕਮੇਟੀ(DELAC) 

ਟੀਚਾ 1 - ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਬਿੱਡਚਆਂ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਿੇ ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਸਹਾਇਿਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 

● ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਜਮਾਿਾਂ ਵਾਸਿ ੇਵਧੇਰੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਿੇ ਅਡਧਆਪਕ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਿ ੇਰਿੱਿਕ,ੇ ਵਧੇਰੇ 

ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਕਲਾਸਰਮੂਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਪਰੋਿਰਾਮ ਦਾ ਡਵਸਥਾਰ ਕਰ।ੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਅਿੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਡਧਆਪਕ ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਟੀਚਾ 2 - ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਿੇ ਆਧਾਡਰਿ ਸੰਸਾਧਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦੇਂ ਹੋਏ, ਬਰਾਬਰੀ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਡਨਰਪਿੱਿਿਾ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ੋ

● ਹਰੇਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੇ ਆਪਣੀ ਡਸਿੱਿਣ ਡਵਿੱਚ ਅਪੰਿਿਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਚਾ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਸਭ ਿੋਂ ਵਧੀਆ ਿਰੀਕ ੇ

ਦਾ ਪਿਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਿੇ ਰਿੱਿੋ ਜੋ ਡਸਿੱਿਣ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਭੰਨ ਅਪੰਿਿਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਿ ਰਿੱਿਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ 
ਅਡਧਆਪਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਓ ਜੋ ਡਕਸੇ ਕਲਾਸਰਮੂ ਡਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਿੱਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਿ ਰਿੱਿਦੇ 

ਹਨ। IEPs ਵਾਲੇ ਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕੁਝ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਵਡਸ਼ਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਉਹ ਡਕਸੇ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਡਸਿੱਡਿਆ ਸਹਾਇਿਾ ਵਾਸਿ ੇਯੋਿਿਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਂਕਰਦ।ੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਬਿੱਚ ੇਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਰਡਹਣਿੇ ਅਿੇ ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਡਪਿੱਛੇ 

ਰਡਹਣਿੇ। ਹਰੇਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਵਿੱਲ ਡਵਅਕਿੀਿਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਵਧੇਰੇ ਡਧਆਨ ਡਦਓ। 
ਟੀਚਾ 3 - ਸੰਰੇਡਿਿ ਪਾਠਕਰਮ ਅਿੇ ਅਡਧਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਉਿੱਚ-ਿੁਣਵਿਾ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 

● ਬਿੱਡਚਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਡਵਡਭੰਨ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਡਵਸਿਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ। ਿਰੇਿ 7-12 

ਡਵਚਲੇ ਬਿੱਡਚਆਂ ਵਾਸਿ ੇਵਧੇਰੇ ਚੋਣਵੇਂ ਡਵਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਓ ਡਕਉਡਂਕ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕੁ ਡਵਕਲਪ ਹੀ ਹਨ। 
● ਸਮਿੱਡਸਆ ਦਾ ਹਿੱਲ ਕਰ;ੋ ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀ ਂਹਨ। ਉਚੇਰਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸਭ ਿੋਂ ਵਧੀਆ ਅਿੇ ਸਭ ਿੋਂ 

ਵਿੱਧ ਮ਼ੇਿਦਾਰ ਪਾਠਕਰਮ ਪਰਾਪਿ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਜਦਡਕ ਘਿੱਟ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਰਾਜ ਦੇ ਡਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ 
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ਲਈ ਪਾਠਕਰਮ ਡਮਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਵਧੀਆ ਿਰੀਕਾ ਹੈ ਉਚੇਰੇ-ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹੋਮਵਰਕ 

ਡਵਿੱਚ ਅਿੇ ਜਮਾਿ ਡਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਿੱਟ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਲਆਉਣਾ। 
ਟੀਚਾ 4 - ਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰ ੋਅਿੇ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ 

● ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਿੇ ਅਮਲੇ ਵਾਸਿ ੇਡਸਿਲਾਈ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਅਿੇ ਵਧੇਰੇ ਡਵਅਕਿੀਿਿ ਕੋਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਓ। ਨਵੇਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਫ਼ੋਿੱਲੋਅਪ ਕਰੋ। 
ਟੀਚਾ 5 - ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਲਿਾਿਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਪਰੋਿਸਾਹਨ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾਵਾਂ 

● ਕਾਲਜਾਂ ਅਿੇ ਯੂਨੀਵਰਡਸਟੀਆਂ ਡਵਿੱਚ ਭਡਵਿੱਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਓ। (ਟੀਚਰ ਰੈ਼ਿੀਿੈਂਸੀ   

ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰ)ੋ 

 

ਆਿ਼ਾਸੀ LCAP ਸਮੁਦ਼ਾਇਕ ਮੀਵਟੰਗ: 

Madera Unified ਨੇ ਇਿੱਕ LCAP ਕਡਮਊਡਨਟੀ ਫੀਿਬੈਕ ਸਰਵੇਿਣ ਭੇਡਜਆ ਅਿੇ ਕੁਿੱਲ 182 ਜਵਾਬ ਪਰਾਪਿ ਕੀਿ।ੇ ਜਵਾਬਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਚੀ਼ਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ 

ਸਨ। 

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ 

ਪਾਰਟਨਰ ਿਰੁਿੱਪ 

ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ Madera Unified ਡਕਹੜੇ ਿਰੀਡਕਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

LCAP ਕਡਮਉਡਨਟੀ 

ਵੈਬੀਨਾਰ ਭਾਿੀਦਾਰ 

(ਅਡਭਭਾਵਕ, 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ, ਅਮਲਾ, 

ਸਿੱਡਭਆਚਾਰਕ ਮੈਂਬਰ) 

ਟੀਚਾ 1 - ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਬਿੱਡਚਆਂ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਿੇ ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਸਹਾਇਿਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 

● ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ/ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਡਚਿ ਕਰਨਾ (ਮੁਫ਼ਿ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ, ਕੰਡਪਊਟਰ ਜਮਾਿਾਂ ਅਿੇ 

ਸਮਾਜਕ/ਭਾਵਨਾਿਮਕ ਸਹਾਇਿਾ) 

● ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨਾਲ ਡਬਹਿਰ ਸੰਚਾਰ (ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਿੇ ਫ਼ੋਿੱਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ) ਅਿੇ ਵਧੇਰੇ ਅਮਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਡਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਪੇਨੀ) 

● ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਅਿੇ ਅਡਭਭਾਵਕ ਅਿੇ ਅਡਧਆਪਕ ਡਵਚਕਾਰ ਿਾਲਮੇਲ ਵਾਸਿ ੇਡ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ 

● ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਡਸਿਲਾਈਆਂ ਡਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਡਿਆਰ, ਆਹਰੇ ਲਿੱਿਣ, ਅਿੇ ਪੜਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਡਵਿੱਚ 

ਮਦਦ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕੇ 

● ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ 'ਿ ੇਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਪਰੋਿਰਾਮ 

 

ਟੀਚਾ 2 - ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਿੇ ਆਧਾਡਰਿ ਸੰਸਾਧਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦੇਂ ਹੋਏ, ਬਰਾਬਰੀ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਡਨਰਪਿੱਿਿਾ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ੋ

● ਵਧੇਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ, ਅਮਲੇ, ਅਿੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਡਵਚਕਾਰ ਿਾਲਮੇਲ ਨੰੂ ਯੋਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਡਵਿ ੇਇਿੱਕ ਉਸਾਰ ੂਅਿੇ ਸਿੱਦਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਵਾਿਾਵਰਣ ਹੋਣਾ (ਮਦਦ ਮੰਿਣਾ, ਸ਼ੰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ, ਅਿੇ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱਛਣਾ) 

● ਆਪਣੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਡਵਿੱਚ ਬੇਹਿਰ ਿਰੀਕ ੇਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੇਿਾਂ ਅਿੇ ਸ਼ੰਡਕਆਂ ਦੇ ਿੇਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਨਵੀਨਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਦੰਦ ੇਰਡਹਣ ਲਈ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਿੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਡਵਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ 

● ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਡਜਹੀਆਂ ਡਕਡਰਆਵਾਂ, ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਾਂ ਸਮਾਿਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰੇਡਰਿ ਕਰ ੋਜੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਵਧੇਰੇ ਡਦਲਚਸਪ ਅਿੇ 

ਆਹਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦ ੇਹਨ (ਮਿਲਬ ਬੇਟਲ ਆਫ ਬੁਕਸ) 

● ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਡਕ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਟੀਚੇ ਹੋਣ ਿਾਂ ਜੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਫਲਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹੋਣ 

● ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੰੂ ਵਰਿਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਡਚਿ ਕਰ ੋ 

 

ਟੀਚਾ 3 - ਸੰਰੇਡਿਿ ਪਾਠਕਰਮ ਅਿੇ ਅਡਧਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਉਿੱਚ-ਿੁਣਵਿਾ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 

● ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਡਸਿੱਿਣ ਅਿੇ ਡਸਿਾਈ ਿਈ ਸਮਿੱਿਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ 

● ਉਹ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਜੋ ਡਪਿੱਛੇ ਰਡਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ ਵਧੀਕ ਸਹਾਇਿਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਿੇ ਡਟਊਸ਼ਨ ਦੇਣ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਦੀ 

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ 

● ਉਹਨਾਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਿੇ ਰਿੱਿੋ ਜੋ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਿਾ ਬਾਰੇ ਜਨੰੂਨੀ ਹਨ 

● ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇਪਣ, ਅਕਾਦਮੀ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰਵੇਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਡਿਆ ਡਦਓ ਅਿੇ  

● ਕਲਾਸਰਮੂ ਡਵਿੱਚ ਅਡਧਆਪਕ ਨਾਲ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਿ ਘਿੱਟ ਰਿੱਿੋ  

● ਡ਼ਿਆਦਾ ਹੈਂਿਸ-ਔਨ ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਅਿੇ ਘਿੱਟ ਸਕਰੀਨ ਮੁਰੇ ਸਮਾਂ (ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਕਰੋਮਬੁਿੱਕਾਂ) 

 

ਟੀਚਾ 4 - ਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰ ੋਅਿੇ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ 

● ਨਵੇਂ ਅਿੇ ਿ਼ਿਰਬੇਕਾਰ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਲਿਾਿਾਰ ਡਸਿਲਾਈ ਕੋਰਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ 

● ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਵਧੇਰੇ ਿਨਿਾਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ 

● ਉਹਨਾਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਿੇ ਰਿੱਿੋ ਜੋ ਪੜਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਨੰੂਨੀ ਹਨ 

● ਵਰਿਮਾਨ ਅਮਲੇ ਡਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਓ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਡਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ (ਮਾਇਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੰੂ ਹਟਾਓ) 

● ਡਵਕਲਡਪਕ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਡਸਿਲਾਈ ਕੋਰਸ ਕਰਨ 'ਿੇ ਡਵਚਾਰ ਕਰ ੋਡਕਉਡਂਕ ਉਹ ਕੋਡਵਿ ਅਿੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ 

ਵਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ 
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ਟੀਚਾ 5 - ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਲਿਾਿਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਪਰੋਿਸਾਹਨ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾਵਾਂ 

● ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਵਾਸਿ ੇਵਧੇਰੇ ਡਸਿਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ 

● ਹਰੇਕ ਡਵਅਕਿੀ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿੇ ਮਾਨਿਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ 

● ਡ਼ਿਆਦਾ ਿਨਖ਼ਾਹ 

● ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਿੋਂ ਫੀਿਬੈਕ ਪਰਾਪਿ ਕਰੋ 

● ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਿੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਡਵਿੱਚ ਪਰਿਿੀ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ੋ

● ਇਿੱਕ "ਡਬਹਿਰ ਅਡਧਆਪਕ" ਨੰੂ ਇਿੱਕ "ਮਾੜ"ੇ ਨਾਲੋਂ  ਡ਼ਿਆਦਾ ਿਨਿਾਹ ਡਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਮਿਲਬ ਡਕ ਉਹ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਜੋ ਡਬਹਿਰ 

ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਿੌਰ 'ਿ ੇਵਧੀਆ ਿਰੇਿ ਰਿੱਿਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਮਿਲਬ ਹੈ ਡਕ ਅਡਧਆਪਕ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਿ ਡਮਹਨਿ ਵਾਸਿ ੇ

ਡ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵ਼ਿਾ ਡਦਿੱਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) 

 

ਟੀਚਾ 6 - ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 

● ਫ਼ੋਨ ਡਸਸਟਮ ਅਿੇ ਹੋਰ ਚੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰ ੋਜੋ ਅਕਸਰ ਿਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਏਅਰ ਕੰਿੀਸ਼ਡਨੰਿ ਜਾਂ ਹੀਟਰ) 

● ਸਮੁਦਾਇ ਵਾਸਿੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿਲਾਸ਼ ਕਰੋ 

● ਸਾਿੇ ਸਮੁਦਾਇ ਡਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰੋ 

● ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਭਡਵਿੱਿ ਵਾਸਿ ੇਡਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਾ 

● ਕਲਾਸਰਮੂਾਂ ਅਿੇ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਡਟਊਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਘਿੱਟ ਡਵਡਦਆਰਥੀ 

 

 

ਸੌਦੇਬਾ਼ਿੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ 

ਇਕਾਈਆਂ 

ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ Madera Unified ਡਕਹੜੇ ਿਰੀਡਕਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

Madera Unified 

ਟੀਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

(MUTA) 

ਟੀਚਾ 1 - ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਬਿੱਡਚਆਂ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਿੇ ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਸਹਾਇਿਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 

● ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮਾਿਰਾ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਡਜਸ ਨਾਲ ਇਸਨੰੂ ਸਾਰੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਿ ੇਡ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਣਯੋਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕੇ ਅਿੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਡਦਨ ਵਾਸਿ ੇਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ 

● ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਵਾਸਿ ੇਵਿੱਿਰੇ ਿਰੇਿ ਪਿੱਧਰ (ਇਸਦਾ ਮਿਲਬ ਹਣੁ TK-ਡਕੰਿਰ ਕੌਂਬ ੋਜਮਾਿਾਂ ਨਹੀ)ਂ 

● ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਡਚਿ ਕਰਨਾ  

● ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ TK ਡਵਿੱਚ ਹੋਣ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਹੀ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਵਧੇਰੇ ਮ਼ਿਬੂਿ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪਹੁੰਚ 

 

ਟੀਚਾ 2 - ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਿੇ ਆਧਾਡਰਿ ਸੰਸਾਧਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦੇਂ ਹੋਏ, ਬਰਾਬਰੀ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਡਨਰਪਿੱਿਿਾ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ੋ

● ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਅਿੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਾਸਿੇ ਡਮਲਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ 

● ਸਕੂਲੀ ਸਾਈਟਾਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਸਾਧਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ੋਡਜੰਨਹਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ 

ਮਾਿਰਾ ਡਵਿੱਚ ਅਮਲਾ, ਮੁਿੱਢਲੀਆਂ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ, ਅਿੇ ਕਲਾਸਰਮੂਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

● ਉਹਨਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਡਟਊਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਓ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ ਵਧੀਕ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਿੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਵੀ ਜੋ ਵਧੀਕ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹਨ 

 

ਟੀਚਾ 3 - ਸੰਰੇਡਿਿ ਪਾਠਕਰਮ ਅਿੇ ਅਡਧਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਉਿੱਚ-ਿੁਣਵਿਾ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 

● ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ/ਡਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਡਿਆ ਡਦਓ 

● ਹੋਰ GATE/ਉਿੱਨਿ ਪਰੋਿਰਾਮ ਸ਼ਾਡਮਲ ਕਰ ੋ

● ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਡਦਨ ਡਬਿਾਉਣ ਅਿੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਡਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਡਿਆ ਡਦਓ  

 

ਟੀਚਾ 4 - ਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰ ੋਅਿੇ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ 

● ਨਵੇਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ 

● ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਡਸਿਲਾਈਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਡਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਡ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ 

● ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਿੇ ਸਫਲਿਾ ਵਾਸਿ ੇਵਧੇਰੇ ਮਾਨਿਾ, ਪਰੋਿਸਾਹਨ, ਜਾਂ ਇਨਾਮ 

● ਸਡਹਯੋਿੀ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ/ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ ਦਾ ਹੋਣਾ 

 

ਟੀਚਾ 5 - ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਲਿਾਿਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਪਰੋਿਸਾਹਨ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾਵਾਂ 

● ਵਧੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਦੇ ਡਦਨਾਂ ਵਾਸਿੇ ਆਡਿਆ ਡਦਓ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਿੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ) 

● ਡ਼ਿਲਹ ਾ ਪਿੱਧਰ ਿੋਂ ਮਾਨਿਾ ਅਿੇ ਪਰੋਿਸਾਹਨ 

● ਿਨਿਾਹ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੰੂ ਡਪਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਡ਼ਿਆਦਾ ਿਨਿਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ

 

ਟੀਚਾ 6 - ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 

● ਡਬਹਿਰ ਇੰਟਰਨੈਿੱ ਟ/ਵਾਈ-ਫਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ੋ
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● ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਡਲਆਂ ਡ਼ਿਆਦਾ ਅਿੇ ਡਜਲਹ ਾ ਪਿੱਧਰ, ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਾਂ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਡਲਆਂ 

ਪਦਵੀਆਂ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰੋ 

● ਪਡਰਵਹਨ ਡਵਭਾਿ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ (ਮਿਲਬ ਡਕ ਵਧੇਰੇ ਿਰਾਈਵਰ, ਡ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਸਾਂ) 

● ਪਰੋਮੀਥੀਅਨ ਬੋਰਿਾਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਡਲਆਓ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਕੂਲ 

ਇੰਪਲਾਈ਼ਿ 

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (CSEA) 

ਫੀਿਬੈਕ ਸਰਵੇਿਣ 

ਟੀਚਾ 1 - ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਬਿੱਡਚਆਂ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਿੇ ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਸਹਾਇਿਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 

● ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਹਿਰ ਸੰਚਾਰ 

● ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਉਪਲਬਧ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਬੇਹਿਰ ਿਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ 

● ਸਦਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੂਡਚਿ ਅਡਧਆਪਨ ਵਾਸਿ ੇਸੰਸਾਧਨ  

● ਹੈਿੱਿ ਸਟਾਰਟ ਅਿੇ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਪਰੋਿਰਾਮ ਦੇ ਮੌਕੇ  

 

ਟੀਚਾ 2 - ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਿੇ ਆਧਾਡਰਿ ਸੰਸਾਧਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦੇਂ ਹੋਏ, ਬਰਾਬਰੀ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਡਨਰਪਿੱਿਿਾ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ੋ

● ਘਿੱਟ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਸਹਾਇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 

● ਹਰ ਸਾਈਟ 'ਿੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾ ਅਮਲਾ 

● ਮਾਪਾਡਿਰੀ ਜਮਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ 

 

ਟੀਚਾ 3 - ਸੰਰੇਡਿਿ ਪਾਠਕਰਮ ਅਿੇ ਅਡਧਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਉਿੱਚ-ਿੁਣਵਿਾ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 

● ਡਮਆਰ ਿੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਜਵਾਬਦੇਹੀ 

● ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਨੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਪਾਥ ਬਾਰੇ ਕੋਰਸ 

● ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਿੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਡਵਚਕਾਰ ਿਾਲਮੇਲ ਅਿੇ ਸੰਚਾਰ 

 

ਟੀਚਾ 4 - ਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰ ੋਅਿੇ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ 

● ਨਵੇਂ ਅਿੇ ਵਰਿਮਾਨ ਅਮਲੇ ਵਾਸਿ ੇਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਅਿੇ ਡਸਿਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ 

● ਨਵੇਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਸਹਾਇਿਾ 

● ਦਰੂੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ  

● ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ੋ

 

ਟੀਚਾ 5 - ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਲਿਾਿਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਪਰੋਿਸਾਹਨ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾਵਾਂ 

● ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਅਿੇ ਡਸਿਲਾਈਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਡਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ੋ

● ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪਰੇਡਰਿ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਭੂਡਮਕਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ 

● ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਨਿਾ ਅਿੇ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਡਦਿਾਓ 

 

ਟੀਚਾ 6 - ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 

● ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਡਰਆਂ ਬਾਰੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਅਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫੀਿਬੈਕ ਡਜੰਨਹਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਿੇ 

● ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਕ ਸਾਡਰਆਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ੋਟੀਚਾ ਹੋਵ,ੇ ਅਮਲੇ ਡਵਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ 

ਸੁਪਵਰੰਟੈਂ ੈਂਟ ਨ਼ਾਲ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀਆਾਂ ਿੌਇਸ ਮੀਵਟੰਗ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਫੀ ਬੈਕ - ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਇਿੱਕ ਬੇਹਿਰ ਅਿ ੇਸੁਰਿੱਡਿਅਿ 

ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਡਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾ਼ਿਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਡਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ 

ਵਾਿਾਵਰਣ ਨੰੂ ਡਬਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਥੀਮ 

● ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਿਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਸਪੈਂਸਰ - ਡਫਲਟਰਾਂ ਨੰੂ ਡ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਬਦਡਲਆ ਜਾਵੇ (ਲਾਲ ਬਿੱਿੀ) 

● ਲੰਚ ਨੰੂ ਵੰਿਣਾ (ਡ਼ਿਆਦਾ ਿੰੁਝਲਦਾਰ) 

○ ਲੜਾਈਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ 

■ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਡਟੰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ 

■ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 'ਿੇ ਸ਼ਰਿਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ 

● ਇਨਸੈਂਡਟਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ  

■ ਿਲਿ ਥਾਂ 'ਿੇ ਸੁਰਿੱਡਿਆ - ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਉਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਿੱਿਦਾ ਹੈ 

● ਇਹ ਼ਿਰਰੂੀ ਨਹੀ ਂਹੈ ਡਕ ਫੋਕਸ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਿੇ ਹੈ 

● ਿਰੈਿੱਸ ਕੋਿ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਨਾ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਰੀਡਰਕ ਿੌਰ ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਹਨ 

■ ਲੰਚ ਡਜੰਨਾ ਡ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਡ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਿ ਡਵਿੱਚ ਫਸਦ ੇਹਨ  

● 35 ਡਮੰਟ - ਢਕੁਵਾਂ ਦੇਰ ਿਿੱਕ ਨਹੀ ਂ

● 45 ਡਮੰਟ - ਸਹੀ ਮਾਿਰਾ 
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● 60 ਡਮੰਟ - ਮੁਸੀਬਿ 

■ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀ ਂਕੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ? 

■ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸੰਸਡਕਰਿੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀ ਂਕੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ? 

■ ਡਕਉਡਂਕ ਸ਼ਰੀਮਿੀ ਰੋਿਰੀਕੇ਼ਿ ਨੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਚੇਿਾਵਨੀ ਡਦਿੱਿੀ ਸੀ ਡਕ ਡਜਹੜ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਦਪੁਡਹਰ ਦੇ ਿਾਣੇ ਿੋਂ 

ਬਾਹਰ ਿਾਣ ਿੋਂ 30 ਡਦਨਾਂ ਦੀ ਮੁਅਿੱਿਲੀ ਡਮਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 
○ ਦੋਸਿਾਂ ਿੋਂ ਦਰੂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਪਿੱਕਾ ਪਿਾ ਨਹੀ ਂਡਕ ਿੁਸੀ ਂਡਕਹੜਾ ਲੰਚ ਿਾ ਲਵੋਂਿੇ 

○ ਉਸ ਸਮਾਂ ਡਮਆਦ ਡਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਿੁਆਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਲੰਚ 

○ ਕਲਿੱਬ ਜੋ ਲੰਚ ਦੌਰਾਨ ਡਮਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ 

 

● ਦੁਿੱਧ ਮੁਫਿ ਡਕਉ ਂਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਿਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

○ ਲੈਕਟੋਸ ਇੰਟੋਲੇਰੰਟ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਕਟਰ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

○ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਿ ਸਾਫ਼ ਨਹੀ ਂਹਨ  

■ (ਡਬਨਾਂ ਸਫਾਈ - ਛੂਹਣਾ - ਮੂੰਹ ਿੋਂ ਛੂਹਣਾ) 

■ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਿ ਡਵਿੱਚ ਪੈਨੀਆਂ  

● ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਮਾਣ ਨਹੀ ਂਹੈ 

○ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਰੋਿਡਰਿੁਏ਼ਿ ਨੇ MSHS ਦੇ ਿੁਿੱਲਹਣ 'ਿੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਿਾ – ਇਸ "ਮਾਣ" ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਡਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲਿੱਿ ਿਏ ਅਿੇ 

ਆਿਰਕਾਰ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿੁ ਕੁਝ ਸੀ।   
○ ਚਣੌੁਿੀ - ਇਿੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਿੁਸੀ ਂ(ਡਵਡਦਆਰਥੀ) ਸਿੱਡਭਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਅਿੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਡਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਿੁਸੀ ਂਡਕਸ ਿਰਹਾਂ ਦਾ 

ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 

■ ਟੋਰੋ ਬਣਨਾ ਡਕਸ ਿਰਹਾਂ ਦਾ ਹੈ 

■ ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ - ਜੋ ਿੁਸੀ ਂਦੇਿਦ ੇਹੋ ਉਹ ਿੁਹਾਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਂਹੈ , ਿਾਂ ਕੁਝ ਕਹ ੋਅਿੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰੋ 

○ ASB - "ਹੌਰਨ਼ਿ ਅਿੱਪ" (ਹਿੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ) 

○ ਚੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਡਵਿੱਚ ਕਰ ੋ(10-20 ਡਵਡਦਆਰਥੀ) 

 

LCAP ਦੇ ਪਡਹਲੂਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜੋ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਪੁਿੱਟ ਿੋਂ ਪਰਭਾਡਵਿ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਿੋਂ ਡਮਲੇ ਫੀਿਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ, Madera Unified ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਿੇਿਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਟੀਚਾ ਟੀਚਾ ਡਕਸਮ 'ਿੇ ਆਧਾਡਰਿ ਡਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 

ਟੀਚਾ 1 - ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ 

ਬਿੱਡਚਆਂ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਿੇ 

ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਸਹਾਇਿਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ੋ

ਬੋਰਿ ਨੇ ਡਪਿੱਛੇ ਡਜਹ ੇਇਿੱਕ ਨਵੀ ਂਪੇਰੈਂਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀਿੀਓ ਸੀਰੀ਼ਿ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਨੰੂ ਮਨ਼ੂਿਰ ਕੀਿਾ ਹੈ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਡਵਸ਼ਾ 

ਿੇਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ: 

● Madera Unified ਪਛਾਣ ਦਸਿਾਵੇ਼ਿ 

● ਅਡਭਭਾਵਕ ਹੈਂਿਬੁਿੱਕ 

● ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਕੌਂਸਲ 

● ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ 

● ਿਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਿੇ ਡਵਹਾਰਕ ਪਾਠਕਰਮ 

● MEtoBE ਡਰਪੋਰਟਾਂ 

● ਮਾਿਾ/ਡਪਿਾ-ਅਡਧਆਪਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 

● ParentSquare ਅਿੇ ਪੇਰੈਂਟ ਪੋਰਟਲ 

● ਅਿੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਵਾਧੂ ਡਵਸ਼ੇ 

ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, Madera Unified ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਡਰਸੌਰਸ ਸੈਂਟਰ ਿਕਨੀਕ ਅਿੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਿੇਿਰ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਹੋਮਵਰਕ ਡਵਿੱਚ 

ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੰੂ ਡਵਡਦਅਕ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਿੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਵਸਿਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣਿੇ 

ਟੀਚਾ 2 - ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਿੇ 

ਆਧਾਡਰਿ ਸੰਸਾਧਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦੇਂ ਹੋਏ, 

ਬਰਾਬਰੀ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਡਨਰਪਿੱਿਿਾ ਦਾ 

ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ੋ

ਬੋਰਿ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਡਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਿਨਿਾਹ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਡਜਕਰਯੋਿ ਪਰਿੀ ਘੰਟਾ ਿਨਿਾਹ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੰੂ 

ਮਨ਼ੂਿਰ ਕੀਿਾ ਹੈ ਜੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਟਊਸ਼ਨ ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦੇਂ ਹਨ।   ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿ ੇ

ਡਟਊਸ਼ਨ ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡਧਆਪਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਡਿਹਾਸਕ ਿੌਰ 'ਿੇ, 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਟਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪਰਿੀ ਘੰਟਾ $35 ਡਮਲਦ ੇਸਨ; ਹਣੁ, ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿੋਂ ਬਾਅਦ 
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ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜਹਾਉਣ ਲਈ $55 ਪਰਿੀ ਘੰਟਾ ਡਮਲਦ ੇਹਨ।  ਇਹ ਪਰਿੀ ਘੰਟਾ 57% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ।  
Madera Unified ਉਿੱਨਿ ਡਸਡਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਅਿੇ Read-A-Thon ਵਰਿੇ ਮੁਕਾਬਡਲਆਂ ਰਾਹੀ ਂਡਸਿੱਿਣ 

ਡਵਿੱਚ ਿੇ਼ਿੀ ਡਲਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਿੀ।  ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਿਾ ਡਜਲਹ ਾ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਅਿਵਾਂਸਿ ਲਰਨਰ ਵ਼ਿੀਫ਼ੇ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦਂਾ ਹੈ ਡਜਸ ਨਾਲ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਿੱਚ ਿੁਣਵਿਾ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਮਿੇਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ 

ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Madera TEC) ਨੇ 8ਵੇਂ ਿਰੇਿ ਦੇ ਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਕਰਡਸ਼ਿ ਕੀਿਾ ਹ ੈਜੋ ਉਿੱਨਿ 

ਡਸਿੱਡਿਆਰਥੀ ਹਨ।  ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸਮਿੱਿਰੀ ਨੰੂ ਡਸਿੱਿਣ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਿੇ ਪਡਹਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 

ਪਿੱਧਰ 'ਿੇ ਡਸਿਾਈ ਿਈ ਸਮਿੱਿਰੀ ਡਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਿ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁਿੱਕ ੇਹਨ।  ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ 

ਪਾਥ ਡਵਿੱਚ ਡਸਿੱਿਣ ਡਵਿੱਚ ਿੇ਼ਿੀ ਡਲਆਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਪਡਹਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਚੁਿੱਕਾ ਹੈ। 

ਟੀਚਾ 3 - ਸੰਰੇਡਿਿ ਪਾਠਕਰਮ ਅਿੇ 

ਅਡਧਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਉਿੱਚ-ਿੁਣਵਿਾ ਦੀ 

ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 

ਸਟਾਫ ਦੀ ਿੈਰਹਾ਼ਿਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਿੱਿਾ ਕਾਰਨ ਕੋਡਵਿ-19 ਦੇ ਫੈਲਣਾ ਹੈ।  ਸਾਿਾ ਡਜਲਹ ਾ ਮਿੇਰਾ ਕਾਊਟਂੀ ਪਬਡਲਕ ਹੈਲਥ 

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੇਿਾ ਡਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 

ਪਰਿੀਸ਼ਿਿਾ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਟੀਕਾ ਲਿੱਿ ਡਿਆ ਹੈ।  ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਟੀਕ ੇਲਿੱਿੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਡਵਿ-

19 ਦੀ ਲਾਿ ਲਿੱਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਜੇ ਡਕਸੇ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਟੀਕ ੇਵਾਲੇ ਡਵਅਕਿੀ ਨੰੂ ਕੋਡਵਿ-19 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਉਹ 

ਡ਼ਿਆਦਾ ਿੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਡਵਰਿੀ ਰਿੱਿਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਘਿੱਟ ਲਿੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ਾਂ ਅਿੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ 

ਕੋਡਵਿ-19 ਟੈਸਡਟੰਿ ਸਾਨੰੂ ਕੋਡਵਿ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿੈਰਹਾ਼ਿਰੀ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਿੀ।   ਇਸਿੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, ਸਾਿੇ ਡਜਲਹੇ  ਨੇ ਸਥਾਈ ਡਵਕਲਡਪਕ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਿਾ ਹ ੈਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵ਼ਿ ੇਨੰੂ 

ਵਧਾਕੇ $250 ਪਰਿੀ ਡਦਨ ਕਰ ਡਦਿੱਿਾ ਹ ੈਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਫਾਇਦ ੇਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਇਨਹਾਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੋਡਵਿ-19 ਦੇ ਪਰਭਾਵ 

ਕਾਰਨ ਸਾਿੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੰੂ ਸਡਥਰਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਅਡਹਮ ਭੂਡਮਕਾ ਡਨਭਾਈ ਹ।ੈ  ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, Madera 

Unified ਟੀਚਰ਼ਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (MUTA) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡਪਿੱਛੇ ਡਜਹ ੇਇਿੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਮਨ਼ੂਿਰੀ ਡਦਿੱਿੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਿੱਕਰਵਾਰਾਂ 

ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰਾਂ ਨੰੂ "ਨੋ ਟੈਿੱਲ ਿੇ" ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਡਨਿੱ ਜੀ ਲੋੜ ਵਾਸਿੇ ਸਬੂਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਲੋੜਦਾ ਹ।ੈ  
ਸਾਿਾ ਡਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਡਕ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਡਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਨੰੂ ਡਜਕਰਯੋਿ ਹਿੱਦ ਿਿੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਿਾ ਡਜੰਨੇ ਡਦਨ ਸਕੂਲੀ 

ਵਰਹੇ ਡਵਿੱਚ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਡਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਡਧਆਪਕ ਿੈਰਹਾ਼ਿਰ ਰਡਹੰਦ ੇਹਨ 

 

ਿਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫਾਈਲ ਲਰਨਰ ਡਿਫੈਂਸ ਇਿੱਕ ਸਮਾਪਿੀ ਿਿੀਡਵਧੀ ਹ ੈਜੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 6 ਿਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫਾਈਲ ਏਟਰੀਡਬਊਟਸ ਦੀ 

ਵਰਿੋਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 
ਿਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫਾਈਲ ਲਰਨਰ ਡਿਫੈਂਸ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਉਿੱਚ ਿੁਣਵਿਾ ਦਾ ਸਿਿ ਪਰੋਜੈਕਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦਂੀ ਹੈ ਜੋ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫਾਈਲ ਏਟਰੀਡਬਊਟਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਹਨ, ਡਲਿਣ ਅਿੇ 

ਸਮੁਿੱਚੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਮੁਹਾਰਿਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਿੇ ਇਹਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ।  ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦ ੇਹਨ।  ਵਰਿਮਾਨ 9ਵੇਂ 

ਿਰੇਿ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਿੋਂ ਇਹ ਲੋਡੜਆ ਜਾਵੇਿਾ ਡਕ ਉਹ ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਭਾਿ ਵਜੋਂ ਿਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫਾਈਲ 

ਡਸਡਿਆਰਥੀ ਦੀ ਰਿੱਡਿਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।  

ਟੀਚਾ 4 - ਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਅਮਲੇ ਨੰੂ 

ਭਰਿੀ ਕਰ ੋਅਿੇ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ 
ਸਾਿੇ ਡਜਲਹੇ  ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਉਿੱਚ ਿੁਣਵਿਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਡਵਿੱਚ ਡਜਕਰਯੋਿ ਡਨਵੇਸ਼ ਕੀਿ ੇਹਨ।  ਸਾਰੇ 
ਡਪਰੰਸੀਪਲਾਂ, ਵਾਈਸ ਡਪਰੰਸੀਪਲਾਂ ਅਿੇ ਕਈ ਡ਼ਿਲਹ ਾ ਦਫਿਰੀ ਲੀਿਰਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਿਂ ਦਾ ਇਕਾਨਮੀ 

(NCEE) ਰਾਹੀ ਂਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਡਚਊਟ ਇਨ ਸਕੂਲ ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ (NISL) ਸਰਟੀਡਫਕੇਸ਼ਨ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ 

ਲੋੜੀਦੇਂ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।  NCEE NISL ਪਰੋਿਰਾਮ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਿ ਰਾਜ ਡਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਲੀਿਰਾਂ ਵਾਸਿ ੇਇਿੱਕ ਡਵਆਪਕ 

ਿੌਰ 'ਿੇ ਵਰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੋਜ-ਡਸਿੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰੋਿਰਾਮ ਹੈ।  NISL ਸਕੂਲ ਲੀਿਰਾਂ ਨੰੂ ਉਿੱਚ-ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਅਿੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਿਵਾਨੀ ਕਰਨ, ਪੜਹਾਈ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਿਾਟਾ-ਸੰਚਾਡਲਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਡਨਰਪਿੱਿਿਾ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਿੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਡਭਆਚਾਰ 

ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਸਾਿੇ ਡ਼ਿਲਹੇ  ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਇਿੱਕ ਡ਼ਿਲਹ ਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਰਣਾਲੀ ਵੀ ਡਵਕਸਿ 

ਕੀਿੀ ਹੈ ਡਜਸਨੰੂ ਮਿੇਰਾ ਲਰਡਨੰਿ ਡਸਸਟਮ (MLS) ਕਡਹੰਦ ੇਹਨ।  MLS) ਰਾਜ ਅਿੇ ਫੈਿਰਲ ਪਿੱਧਰਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਿੇ ਮੌ਼ੂਿਦ ਉਮੀਦਾਂ 

ਨਾਲੋਂ  ਉਿੱਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਸੈਿੱਟ ਨੰੂ ਡਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। MLS ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਕਾਦਡਮਕ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਅਿੇ 

ਪਰਬੰਧਨ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਡਜਲਹ ਾ ਸਮੁਦਾਇ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਿੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਡਕ ਸਕੂਲ 

ਡਕੰਨਹੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਡਰਹਾ ਹ।ੈ  MLS ਉਿੱਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਨੀਕੀ 

ਸਹਾਇਿਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਿਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ।  ਉਹ ਸਕੂਲ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ ਿਕਨੀਕੀ 

ਸਹਾਇਿਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਧੀਕ ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਾਪਿ ਹੋਵੇਿੀ ਅਿੇ ਵੈਧਿਾ ਮੁਲਾਕਾਿ ਪਰਡਕਡਰਆ ਰਾਹੀ ਂਉਹਨਾਂ ਦੀ 

ਡ਼ਿਆਦਾ ਨੇਡੜਓ ਂਡਨਿਰਾਨੀ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇਿੀ।  ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਈਟ ਲੀਿਰ ਕਲਾਸਰਮੂ ਦੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਿੇ ਡਵਕਾਸ 

ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਅਿੇ ਡਸਿਲਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਿਰੀਡਕਆਂ ਬਾਰੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ 

ਡਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਨਰਪਿੱਿਿਾ ਡਰਪੋਰਟ ਕਾਰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਨਿੇ। 



 

45 

ਟੀਚਾ 5 - ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਲਿਾਿਾਰ ਸੁਧਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇ

ਪਰੋਿਸਾਹਨ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾਵਾਂ 

Madera Unified ਨੇ ਡਨਰੰਿਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਡਵਿੱਚ ਵਿੱਿੇ ਡਨਵੇਸ਼ ਕੀਿ ੇਹਨ।  ਦ ਸ੍ਟਰੇਟੇਡਜਕ ਐਕਸ਼ਨ 

ਪਲਾਨ (SAP) ਲਿਾਿਾਰ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਿੇ ਸਾਿੇ ਡਸਸਟਮ ਦੀ ਇਿੱਕ ਨੀਹਂ ਹੈ।  ਸਾਿਾ ਡ਼ਿਲਹ ਾ SAP ਟੀਮ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਿੇ 

ਮ਼ਿਬੂਿ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੇਿਾ।   SAP ਕਾਰਵਾਈ SAP ਟੀਮ ਵਲੋਂ  ਪੂਰੀ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  SAP ਟੀਮ ਡਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ 

ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਅਡਧਆਪਕ ਲੀਿਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਅਿੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਡਜੰਨਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਈਟ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਆੁਰਾ 

ਲੀਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ SAP ਪਰਡਕਡਰਆ ਡਵਿੱਚ ਭਾਿ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। SAP ਟਲੂ ਿੁਹਾਨੰੂ ਸੁਧਾਰ 

ਡਵਡਿਆਨ ਪਰਡਕਡਰਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮਿੱਡਸਆ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਡਜਸਨੰੂ ਿੁਸੀ ਂਹਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਇਿੱਕ ਕਾਰਜ-ਕਾਰਨ ਡਸਸਟਮ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਇਿੱਕ 

ਿਰਾਈਵਰ ਡਚਿਰ ਡਵਕਡਸਿ ਕਰਨਾ, ਅਿੇ ਇਿੱਕ ਪਲਾਨ-ਿੂ-ਸਟਿੱਿੀ-ਐਕਟ (PDSA) ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਡਜਸਦੀ 

ਵਰਿੋਂ ਇਹ ਡਨਿਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇਿੀ ਡਕ ਕੀ ਿਬਦੀਲੀ ਦਾ ਡਵਚਾਰ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇਿੱਛਿ ਡਸਿੱਟ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰ ਡਰਹਾ ਹ।ੈ 
ਸਾਿੇ ਡਜਲਹੇ  ਵਾਸਿ ੇਟੀਡਚਆਂ ਬਾਰੇ ਡਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀ ਂਬਹਿੁ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਰਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਿਾ 

ਹੈ।  ਅਿਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਿ ੇਇਿੱਕ ਵਿੱਿਾ ਫੋਕਸ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਡਕ ਅਿਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਿੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਡਵਿੱਚੋਂ 80% ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਡਵਅਕਿੀਿਿ ਕੀਿੇ ਅਕਾਦਡਮਕ ਟੀਚ ੇਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਾਂ 

ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ।  ਸਾਿੇ ਡਜਲਹੇ  ਵਾਸਿੇ ਸਾਿਾ ਸੁਪਨਾ ਹ ੈਡਕ ਲਿਾਿਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਡਨਿਰ ਮੁਡਹੰਮ ਦੇ 

ਨਾਲ ਸਿਿ ਡਮਹਨਿ, ਡਸਰਜਣਾਿਮਕਿਾ ਅਿੇ ਲਚਕਦਾਰਿਾ ਵਾਸਿ ੇਡਮਆਰ ਿੈਅ ਕੀਿਾ ਜਾਵ।ੇ  ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਡਕ ਅਸੀ ਂਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਿੇ ਡਨਵੇਸ਼ ਕੀਿੇ ਹਨ ਡਕ ਹਰੇਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨੇ ਸਿਿ ਅਕਾਦਡਮਕ ਟੀਡਚਆਂ ਨੰੂ ਡਵਅਕਿੀਿਿ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀ ਂਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਾਂਿੇ। 

ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ 

ਟੀਚ਼ਾ 1: ਸਕੂਲ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲ਼ਾਾਂ ਬੱਵਚਆਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨ਼ਾਾਂ ਦੇ ਪਵਰਿ਼ਾਰ਼ਾਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਪਰਦ਼ਾਨ 

ਕਰੋ 

ਟੀਚ਼ਾ ਿੇਰਿ਼ਾ 

1 ਅਸੀ ਂਸਕੂਲ ਅਿ ੇਜੀਵਨ ਡਵਿੱਚ ਸਫਲਿਾ ਵਾਸਿੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਡਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਡਸਡਿਆ ਦੇ ਿੁਣਵਿਾ ਭਰਪੂਰ ਿ਼ਿਰਬ ੇਪਰਾਪਿ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬਿੱਚੇ ਡਵਿੱਚ ਡਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾ ਿੋਂ ਲੈਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਿਿੱਕ ਦੇ ਬਿੱਡਚਆਂ ਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਪਡਰਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਸਾਿਾ ਸੁਪਨਾ ਸਰਿਰਮੀ ਨਾਲ ਆਹਰੇ ਲਿੱਿੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਅਿੇ ਇਿੱਕ ਸਹਾਇਿਾਕਾਰੀ ਸਮੁਦਾਇ 

ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਿੇ ਡਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਸਾਿਾ ਡਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਡਕ ਅਡਭਭਾਵਕ ਜਾਂ ਸੰਰਿੱਡਿਅਕ ਡਕਸੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਪਡਹਲੇ ਅਡਧਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਿ ੇ

ਇਸੇ ਕਰਕ ੇਅਸੀ ਂਿਕਨੀਕ ਡਵਿੱਚ ਅਿ ੇਡਸਿੱਡਿਆ ਅਿ ੇਸਮਾਜਕ-ਭਾਵਨਾਿਮਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਸਿਲਾਈ ਲੈਕੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਅਿ ੇਸੰਰਿੱਡਿਅਕਾਂ 

ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਡਸਹਿ ਅਿੇ ਡਸਿੱਡਿਆ ਲਈ ਡਿਆਰ ਰਡਹਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਿ ੇਸੰਭਾਲ ਿਿੱਕ ਪਹੁੰਚ 

ਹੋਵੇਿੀ।  ਸਾਰੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਵਾਸਿ ੇਪੋਸ਼ਣ ਅਿੇ ਸਾਿੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿ ੇਜਾਣਿੇ। 

ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ ਡਕ LEA ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਕਉ ਂਡਵਕਸਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 

ਅਸੀ ਂਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਿਸਡਟਰਕਟ ਡਸਸਟਮ ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਪਾਰਟਨਰਡਸ਼ਪ ਪਰਡਕਡਰਆ ਰਾਹੀ ਂਡਵਕਸਿ ਕੀਿਾ ਹੈ ਡਜਸ ਨੰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਿਂ ਦਾ 

ਇਕਾਨਮੀ (NCEE) ਰਾਹੀ ਂਮੁਹੈਯਾ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ।  ਡਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠਾਂ ਡਦਿੱਿ ੇਅੰਸ਼ ਨੰੂ NCEE ਦਸਿਾਵੇ਼ਿ ਿੋਂ ਡਲਆ ਡਿਆ ਅੰਸ਼ ਪੜਹੋ ਡਜਸਦਾ ਡਸਰਲੇਿ ਹੈ ਇਿੱਕ 

ਡਵਸ਼ਵ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਸਿ ੇ9 ਡਬਲਡਿੰਿ ਬਲਾਕ।  

"ਉਹ ਦੇਸ਼ ਡਜਿੱਥੇ ਛੋਟ ੇਬਿੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਡਸਹਿਮੰਦ, ਡਸਿੱਿਣ ਲਈ ਉਿਸੁਕ ਅਿ ੇਪੜਹਾਈ ਿੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਆਰ ਆਉਦੇਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਡਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿੱਚੇ 

ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"  

ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨੰੂ ਮ਼ਾਪਣ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ਼ਾ 
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ਮੈਡਟਰਕ ਬੇਸਲਾਈਨ ਸਾਲ 1 ਨਿੀਜਾ ਸਾਲ 2 ਨਿੀਜਾ ਸਾਲ 3 ਨਿੀਜਾ 2023-24 ਲਈ ਇਿੱਛਿ 

ਨਿੀਜਾ 

NWEA MAP ਪੜਹਨ 

ਡਵਿੱਚ ਧਾਰਾ-ਪਰਵਾਹ (K-

2nd) 
(EL = ਇਮਰਜੇਂਟ 

ਮੁਲਟੀਡਲੰਿੁਅਲ ਸਟਿੂੈਂਟਸ; FY 

= ਫੋਸਟਰ ਯੂਥ; HY = ਹੋਮਲੇਸ 

ਯੂਥ ਸਟਿੂੈਂਟ; SWD = ਸਟਿੂੈਂਟਸ 

ਡਵਥ ਡਿਸੇਡਬਲਟੀ) 

ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: NWEA ਮਲੁਾਂਕਣ 

ਦ ੇਨਿੀਜ ੇ

ਸਾਰੇ: 

EL: 
FY: 
HY: 
SWD: 
2021/2022 

ਬੇਸਲਾਈਨ ਹੋਵੇਿੀ 

ਸਾਰੇ: 11.2% 

EL: 8.0% 

FY: 8.7% 

HY: 4.2% 

SWD: 2.7%  

ਬਸੰਿ 2021-2022 

ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 'ਿੇ ਸਾਰੇ 

ਡਨਯਿ ਕੀਿ ੇਿੇਿਰਾਂ 

ਡਵਿੱਚ ਡਮਲਦੇ ਜਾਂ ਵਿੱਧ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

  
ਸਾਰੇ: 

EL: 
FY: 
HY: 
SWD: 

2021-2022 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਿੋਂ 

ਬਾਅਦ ਿੈਅ ਕੀਿਾ ਨਿੀਜਾ 

 

ਸਾਰੇ: 50% 

EL: 40% 
FY: 40% 
HY: 40% 
SWD: 30% 

NWEA ਿਡਣਿ (1st-

2nd) 
(EL = ਇਮਰਜੇਂਟ 

ਮੁਲਟੀਡਲੰਿੁਅਲ ਸਟਿੂੈਂਟਸ; FY 

= ਫੋਸਟਰ ਯੂਥ; HY = ਹੋਮਲੇਸ 

ਯੂਥ ਸਟਿੂੈਂਟ; SWD = ਸਟਿੂੈਂਟਸ 

ਡਵਥ ਡਿਸੇਡਬਲਟੀ) 

ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: NWEA ਮਲੁਾਂਕਣ 

ਦ ੇਨਿੀਜ ੇ

ਸਾਰੇ: 

EL: 
FY: 
HY: 
SWD: 
2021/2022 

ਬੇਸਲਾਈਨ ਹੋਵੇਿੀ 

ਸਾਰੇ: 12.9% 

EL: 8.9% 

FY: 16.7% 

HY: 7.6% 

SWD: 5.0% 

2021-2022 ਦੀ 

ਬਸੰਿ ਰੁਿੱਿ ਦੇ 

ਸੰਚਾਲਨ 'ਿੇ ਉਿੱਚ ਜਾਂ 

ਔਸਿਨ ਉਿੱਚ 

  
ਸਾਰੇ: 

EL: 
FY: 
HY: 
SWD: 

2021-2022 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਿੋਂ 

ਬਾਅਦ ਿੈਅ ਕੀਿਾ ਨਿੀਜਾ 

 

ਸਾਰੇ: 55% 

EL: 45% 
FY: 60% 
HY: 45% 
SWD: 45% 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ 

ਨਿੀਜੇ (3rd-5th) 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: ਪੈਨੋਰਮਾ ਸਰਵਿੇਣ 

ਦ ੇਨਿੀਜ ੇ

3rd-5th ਿਰੇਿ: 

ਸਕੂਲ ਸੁਰਿੱਡਿਆ - 

62%,  

ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿ 

- 61%,  

ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ - 

57%,  

2018/2019 ਡਵਿੱਚ 

ਸਕੂਲ ਦੀ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ - 48% 

3rd-5th ਿਰੇਿ; 

ਸਕੂਲ ਸੁਰਿੱਡਿਆ - 

63%, ਸਕੂਲ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਿ - 63%, 

ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ - 

61%, ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ - 57% 

2020/2021 ਬਸੰਿ 

ਮੇਂ  

  
3rd-5th ਿਰੇਿ: 

ਸਕੂਲ ਸੁਰਿੱਡਿਆ - 70%, 

ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿ - 70%, 

ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ - 65%, 

ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ - 

60% 

DELAC/ELAC/PAC/

SSC ਡਵਿੱਚ ਹਾਜਰੀ 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: ਅੰਦਰਨੂੀ ਹਾ਼ਿਰੀ 

ਟਰੈਡਕੰਿ  

2019/2020 ਡਵਿੱਚ 

ਸੰਯੁਕਿ ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ 

ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 

ਡਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਿੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹਾ਼ਿਰੀ ਦਾ 

28.54% 

2021-2022 ਡਵਿੱਚ 

ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡਟੰਿਾਂ 

ਦੀ ਸੰਯੁਕਿ ਰਪੂ 

ਡਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਿੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹਾ਼ਿਰੀ ਦਾ 

61.1% 

  
ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਿ 

ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹਾ਼ਿਰੀ ਦਾ 95% 
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ਅਡਭਭਾਵਕ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ 

ਨਿੀਜੇ 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: ਪੈਨੋਰਮਾ ਸਰਵਿੇਣ 

ਦ ੇਨਿੀਜ ੇ

ਸਕੂਲ ਸੁਰਿੱਡਿਆ - 

61%, ਸਕੂਲ ਦਾ 

ਮਾਹੌਲ 72% 

2018/2019 ਡਵਿੱਚ 

ਸਕੂਲ ਸੁਰਿੱਡਿਆ - 

62%, ਸਕੂਲ ਦਾ 

ਮਾਹੌਲ - 70% 

2021/2022 ਬਸੰਿ 

ਡਵਿੱਚ  

  
ਸਕੂਲ ਸੁਰਿੱਡਿਆ - 75%, 

ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ 80% 

ਡਵਲਿੱਿਣ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 

ਲਈ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਡਵਿੱਚ 

ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਭਾਿੀਦਾਰੀ 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: ਅੰਦਰਨੂੀ ਹਾ਼ਿਰੀ 

ਟਰੈਡਕੰਿ  

2019/2020 ਡਵਿੱਚ 

1,653 ਅਡਭਭਾਵਕ ਿੁਦ ਹਾ਼ਿਰ ਹੋਕੇ 

ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਾਸਿ ੇ

ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ, 

ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ 

ਵਾਡਲਆਂ, ਅਿ ੇ

ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 

1,546 ਅਡਭਭਾਵਕ 

+ 2021-2022 

ਡਵਿੱਚ ਆਭਾਸੀ 

ਇਕਿੱਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਡਵਿੱਚ 

2,200 ਿੁਪਲੀਕੇਟ 

ਭਾਿੀਦਾਰ 

  
1,800 ਅਡਭਭਾਵਕ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪਰਡਕਡਰਆ ਡਵਿੱਚ 

ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਦਾ ਯੋਿਦਾਨ 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 

ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਰਬੂਡਰਕ  

2019/2020 ਡਵਿੱਚ 

ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਲਾਿੂ  ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਿੂਕਰਨ    
ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਿੂਕਰਨ 

ਪਰੀਸਕੂਲ  
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: ਡਵਡਦਆਰਥੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਣਾਲੀ 

2020-21 ਡਵਿੱਚ 

272 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 

ਦਾਿਲਾ ਡਲਆ  

376 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 

2021-2022 ਡਵਿੱਚ 

ਦਾਿਲਾ ਡਲਆ 

  
519 ਡਵਡਦਆਰਥੀ 

ਡਿ਼ਿਾਇਰਿ ਡਰਸਲਟ 

ਡਿਵੈਲੋਪਮੰੇਟਲ ਪਰੋਫਾਈਲ - 

2015 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: DRDP 

ਆਨਲਾਈਨ 

2021/2022 

ਬੇਸਲਾਈਨ ਹੋਵੇਿੀ ਸਮਾਜਕ ਅਿੇ 

ਭਾਵਨਾਿਮਕ 

ਡਵਕਾਸ - 51%, 

ਭਾਸ਼ਾ ਅਿ ੇਸਾਿਰਿਾ 

ਡਵਕਾਸ - 41%, 

ਯਥਾਰਥਬੋਧ ਿਡਣਿ 

- 50% ਬਾਅਦ ਡਵਿੱਚ 

ਡਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 

2021-2022 ਦੇ 

ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬਸੰਿ 

ਰੁਿੱਿ ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਡਵਿੱਚ 

ਏਕੀਡਕਰਿ ਕਰਨਾ 

  
ਨਿੀਜਾ 2021-2022 ਸਕੂਲੀ 

ਵਰਹੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੈਅ ਕੀਿਾ 

ਜਾਵੇਿਾ 

 

ਸਮਾਜਕ ਅਿੇ ਭਾਵਨਾਿਮਕ 

ਡਵਕਾਸ - 80%, ਭਾਸ਼ਾ ਅਿ ੇ

ਸਾਿਰਿਾ ਡਵਕਾਸ - 80%, 

ਯਥਾਰਥਬੋਧ ਿਡਣਿ - 80%  
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ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ 

ਕਾਰਵਾਈ 

# ਡਸਰਲੇਿ ਵੇਰਵਾ ਕੁਿੱਲ ਫੰਿ 

ਯੋਿਦਾਨ 

1 ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਦਾਡਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ੋਅਿ ੇਸਾਿੇ ਪੇਰੈਂਟ 

ਡਰਸੌਰਸ ਸੈਂਟਰ 117 ਡਵਿ ੇ

ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਡਵਕਾਸ 

ਦੀਆਂ ਜਮਾਿਾਂ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰੋ 

ਭਡਵਿੱਿ ਦੇ Madera Unified ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਉਿੱਚ ਿੁਣਵਿਾ ਦੇ 

ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਿਾ ਦਾ ਡਵਸਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਸਮੁਦਾਇਕ ਅਦਾਡਰਆਂ ਡਜਵੇਂ ਡਕ Cal-Safe, ਸਟੇਟ ਪਰੀ-ਸਕੂਲਸ, 

Madera County ਸੁਪਡਰੰਟੈਂਿੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ਼ਿ ਅਰਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 

ਪਰੋਿਰਾਮ, ਮਾਈਿਰੈਂਟ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਪਰੋਿਰਾਮ, ਲੋਕਲ ਚਾਈਲਿਕੇਅਰ ਐਿਂ 

ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਡਨੰਿ ਕੌਂਸਲ, ਮਿੇਰਾ ਕਾਊਟਂੀ ਦੀ ਕਡਮਊਡਨਟੀ ਐਕਸ਼ਨ 

ਪਾਰਟਨਰਡਸ਼ਪ ਅਿ ੇਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਿੇ। 

$1111497 
 

N 

2 La Vina ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ 

ਡਵਿ ੇਪੂਰੇ ਡਦਨ ਦੇ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਨੰੂ 

ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ 

La Vina ਸਟੇਟ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਨੰੂ 3 ਅਿੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਡਚਆਂ ਵਾਸਿੇ ਪੂਰੇ 

ਡਦਨ/ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ 15 ਸਲੋਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਦਓ ਡਜੰਨਹਾਂ 

ਦੇ ਪਡਰਵਾਰ ਪਰਾਂਿ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

$225860 N 

3 ਬਚਪਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਡਸਿੱਡਿਆ 

ਡਵਿੱਚ ਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰ ੋਅਿ ੇ

ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ 

ਹੋਰ ਡਜਡਲਹ ਆਂ ਡਵਿੱਚ ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ 

ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇMUSD ਮੁਆਵ਼ਿੇ (ਿਨਿਾਹ) ਦੀ ਿੁਲਨਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਡਧਐਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਡਕਸੇ ਿੜਬੜ ਦਾ ਸੰਕੇਿ 

ਡਦਿੱਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ MUTA ਅਿ ੇਡਜਲਹੇ  ਨਾਲ ਿਨਿਾਹ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧ-ਘਾਟ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ੋਡਜਸ ਨਾਲ MUSD ਨੰੂ ਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਬਚਪਨ 

ਦੇ ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰਨ ਅਿ ੇਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਦੇ ਯੋਿ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

$1487477 N 

4 ਿੇਿ-ਆਧਾਡਰਿ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਿੇ 

ਡਮਆਰਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਡਵਿੱਚ ਆਉਣ 

ਵਾਲਾ ਪਾਠਕਰਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 

0- 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਡਚਆਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ 

MUSD ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਡਵਿੱਚ ਫਰੋਿ ਸਟਰੀਟ ਪਾਠਕਰਮ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰ।ੋ ਫਰੋਿ 

ਸਟਰੀਟ ਇਿੱਕ ਡਵਸਿਡਰਿ, ਿੋਜ-ਆਧਾਡਰਿ ਪਾਠਕਰਮ ਹੈ ਜੋ ਡਵਕਾਸ ਦੇ ਿੇਿਰਾਂ 

ਅਿ ੇਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਪੜਹਾਈ ਨੰੂ ਏਕੀਡਕਰਿ ਕਰਦਾ 

ਹੈ; ਅਿ ੇਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫਾਊਿੇਂਸ਼ਨ਼ਿ ਐਿਂ ਡਕਯੂਰੀਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕਾਂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ। 

$150000 N 

5 ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 

ਵਾਸਿ ੇਪੜਹਾਈ ਦੇ ਡਮੰਟਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 

ਕਰ ੋ

ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਡਮੰਟਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ 

ਡਜਸ ਨਾਲ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜਹਾਈ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪੂਰਾ ਡਦਨ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦੇ 

ਯੋਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

$4147182 Y 

6 ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਡਹਯੋਿ ਵਾਸਿ ੇ

ਹਫਿੇ ਡਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਿੱਢੋ 

ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਟਾਈਮ -ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਿੇ ਭੁਿਿਾਨ ਕੀਿ ੇਹਫਿਾਵਰੀ 

ਸਡਹਯੋਿਕਾਰੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਭਾਿ ਲੈਣ ਦਾ ਡਵਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ 

$50000 N 

7 "ਬਿੱਡਚਆਂ ਵਾਸਿ ੇਇਿੱਕ Madera 

ਲਾਈਟਹਾਊਸ" ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ ਕਰੋ 

Madera Unified ਬਿੱਡਚਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਿੇਰਾ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਨੰੂ ਡਵਕਸਿ 

ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਿ ਕਰੇਿੀ।  ਮਿੇਰਾ 
ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਛੋਟ ੇਬਿੱਡਚਆਂ ਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਲਈ 

ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਿ ੇਡਸਿਲਾਈ ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਿਾ। 

$0 N 
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8 ਸਪੇਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੰੂ 

ਡਧਆਨ ਡਵਿੱਚ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੇ 

ਡਜਲਹ ਾ ਅਿ ੇਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਮਕਸਦਪੂਰਨ ਸੰਚਾਰ ਅਿੇ 

ਮੰਿੀਕਰਨ ਰਣਨੀਿੀਆਂ ਨੰੂ 

ਸਥਾਪਿ ਕਰ ੋਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਬਣਾਈ ਰਿੱਿ ੋ 

Madera Unified ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਡਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁਦਾਇ 

ਡਵਿੱਚ ਸਪੇਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾ ਨੰੂ ਡਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹੋਏ ਉਿੱਚ-

ਿੁਣਵਿਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰੇਿੀ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੇਿੀ।  
ਸਮੁਦਾਇ ਡਵਚਲੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ 

ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਡਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਅਿ ੇਮੰਿੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਿੋਂ 

ਕੀਿੀ ਜਾਵੇਿੀ। 

$5100 N 

9 ਸਮੁਦਾਇ ਿੋਂ ਡਨਮਨਡਲਿਿ 

ਸੰਸਾਧਨ ਅਿ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਕਰ ੋਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਏਕੀਡਕਰਿ 

ਕਰ ੋਸਕੂਲੀ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ, ਪਡਰਵਾਰਕ 

ਪਰਥਾਵਾਂ ਅਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀ 

ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਨੰੂ ਮ਼ਿਬੂਿ 

ਕਰ ੋ

ਇਲੈਕਟਰਾਡਨਕ ਡਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟ ਅਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ 

ਵਰਿੋਂ ਕਰ ੋਡਜਸ ਨਾਲ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਅਿੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਡਵਚਲੇ 

ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋਡੜਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਿ ੇ

ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਰਾਹੀ ਂਪਡਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਡਵਸਿਡਰਿ ਅਿ ੇਸਡਹਯੋਿਕਾਰੀ PRCs ਦਾ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੋ। 

$789764 Y 

10 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਡਕ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 

ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਅਡਧਆਪਕ ਅਿ ੇ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ 

ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਡਿਆਨ ਅਿ ੇਔ਼ਿਾਰ ਹੋਣ ਡਜਸ 

ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਡਕਡਰਆਵਾਂ 

ਡਵਿੱਚ ਡ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਡਮਲ ਹੋ ਸਕਣ 

ਅਿ ੇਆਪਣੇ ਬਿੱਡਚਆਂ ਦੀ 

ਅਕਾਦਡਮਕ ਸਫਲਿਾ ਦੀ ਵਕਾਲਿ 

ਕਰ ਸਕਣ। 

ਨਵੇਂ MUSD ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਅਿ ੇਬਿੱਡਚਆਂ ਦੇ TK-1 ਵਾਲੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਿ ੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਿ ੇਡਵਹਾਰਕ ਪੇਰੈਂਟ ਸਕੁਆਇਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਾਓ ਡਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕੇ ਡਕ 

ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਡਜਲਹੇ  ਦੇ ਮੁਿੱਿ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੱਿਿਾ ਅਿ ੇਆਵਾਿੌਣ ਡਕਵੇਂ ਕਰਨਾ 

ਹੈ। 

$372345 Y 

11 ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰਾੰਡ਼ਿਸ਼ਨਲ 

ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ (TK) ਡਵਸਿਾਰ  

ECERS ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਿਹੁਿੱਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਰੇਡਟੰਿ ਸਕੇਲ ਦੀ 

ਿਾਮੀਲ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਜਲਹ ਾ ਹਰੇਕ TK ਕਲਾਸਰਮੂ ਡਵਿੱਚ 

$28,000 ਦਾ ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰੇਿਾ। ਇਿੱਕ TK ਅਡਧਆਪਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਵਕਾਸ 

ਡਸਿਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਡਵਕਸਿ ਅਿ ੇਲਾਿੂ ਕੀਿੀ ਿਈ ਹੈ। ਡਵਡਸ਼ਆਂ ਡਵਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਲਰਡਨੰਿ ਫਾਊਿੇਂਸ਼ਨ਼ਿ, 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਪਾਠਕਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਇਿੱਛਿ ਨਿੀਜੇ ਡਵਕਾਸ 

ਸਬੰਧੀ ਪਰੋਫਾਈਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਔ਼ਿਾਰ, ਕਲਾਸਰਮੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੋਡਰੰਿ 

ਡਸਸਟਮ, ਅਰਲੀ ਲਰਡਨੰਿ ਵਾਸਿ ੇਸਮਾਜਕ ਅਿੇ ਭਾਵਨਾਿਮਕ 

ਫਾਊਿੇਂਸ਼ਨਾ ਂਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ, ਉਮਰਾਂ ਅਿੇ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ, ਅਿ ੇ

ਉਮਰਾਂ ਅਿੇ ਪੜਾਵਾਂ: ਸਮਾਡਜਕ ਭਾਵਨਾਿਮਕ   15 ਵਧੀਕ TK 

ਪੈਰਾਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ਼ਿ, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਿਹੁਿੱਿ ਲਰਡਨੰਿ ਸਪੈਸ਼ਡਲਸਟ, ਅਰਲੀ 

ਚਾਈਲਿਹੁਿੱਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਡਚੰਿ ਸਪੈਸ਼ਡਲਸਟ ਹੋਣਿੇ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਨੌਕਰੀ 'ਿੇ ਰਿੱਡਿਆ ਡਿਆ ਹੈ।  ਉਡਚਿ ਡਵਸਿਾਰ ਵਾਸਿ ੇਵਧੀਕ ਸੁਡਵਧਾਵਾਂ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਿੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਅਿੇ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ, 

ਕਾਰਜਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਿੀ, ਅਿ ੇC&I ਅਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਡਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾਈ ਿਈ ਹੈ। 

$314633 N 

12 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ 

ਪਰੋਿਰਾਮ ਦਾ ਡਵਸਿਾਰ 

ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਲਾਇਸੰਡਸੰਿ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇਂ ਅਮਲੇ ਦੀ 

ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਿੱਿੀ ਭਾੜੇ 'ਿੇ ਲਓ ਅਿ ੇਡਸਿਲਾਈ ਲਓ ਅਿ ੇਸੁਡਵਧਾ 

ਅਿੱਪਿਰੇਿ ਕਰਨਾ ਼ਿਰਰੂੀ ਹੋਵੇਿਾ। ਵਧੀਕ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਡਸਿਲਾਈ ਦਾ ਡਵਕਾਸ 

ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ ਅਿ ੇਇਸਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕੀਿਾ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ। ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, 14 

ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਿੇ ਰਿੱਡਿਆ ਜਾਵੇਿਾ ਅਿ ੇ2 CalSAFE 

ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 4 ਿੋਂ ਵਧਾਕੇ 6 ਕਰ ਡਦਿੱਿਾ ਜਾਵੇਿਾ। 

$162600 N 
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2021-2022 ਲਈ ਟੀਚ਼ਾ ਵਿਸਲੇਸਣ 

ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। 

ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਡਵਿੱਚ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਡਕਸੇ ਠੋਸ ਫਰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ। 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - ਸਮੁਦ਼ਾਇਕ ਅਦ਼ਾਵਰਆਾਂ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਿ਼ਾਈਿ਼ਾਲੀ ਕਰ ੋਅਤੇ ਸ਼ਾ ੇ ਪੇਰੈਂਟ ਵਰਸੌਰਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕ਼ਾਸ ਦੀਆਾਂ ਜਮ਼ਾਤ਼ਾਾਂ 

ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਡਵਕਾਸ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨਾ 

ਬਚਪਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰੋਿਰਾਮ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਡਸਿੱਡਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਿ ੇਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਦਾ ਹੈ ਡਜਵੇਂ ਡਕ: ਉਸਾਰ ੂ

ਮਾਪਾਡਿਰੀ ਹਿੱਲ ਅਿ ੇਅਡਭਭਾਵਕ ਅਿ ੇਬਾਲ ਸਮਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਡਸਫਾਰਸ਼ ਪਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿ ਕੀਿੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਜਿੱਥੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਡਸਿੱਡਿਆ 

ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਅਿ ੇਸਮੁਦਾਇਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਡਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। CSPRC ਨੇ ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਆਭਾਸੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿ ੇਹਨ 

ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਕੰਡਪਊਟਰ ਸਾਿਰਿਾ ਜਮਾਿਾਂ ਅਿ ੇਪੇਰੈਂਟ ਐਿਂ ਕਡਮਊਡਨਟੀ ਇਨਿੇਜਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - La Vina ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਵਦਨ ਦੇ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਨ਼ਾ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਡਵਕਾਸ 

ਸਾਰੇ MUSD ਸਟੇਟ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਨੰੂ 2022-23 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ ੇਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 3 - ਬਚਪਨ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤੀ ਵਸੱਵਖਆ ਵਿੱਚ ਉਚੱ ਯੋਗਤ਼ਾ ਪਰ਼ਾਪਤ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਕਰ ੋਅਤੇ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਐਿਂ ਡਰਸਰਚ 

ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ ੂਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ ਅਿ ੇਇਹ ਡਵਕਾਸ ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਡਵਿੱਚ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 4 - ਖੇ -ਆਧ਼ਾਵਰਤ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਮਆਰ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿ਼ਾਲ਼ਾ ਪ਼ਾਠਕਰਮ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਿੂਕਰਨ 

ਅਸਲ ਲਾਿੂਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਡਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਿਰ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 5 - ਵਕੰ ਰਗ਼ਾਰਟਨ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ਼ਾਈ ਦੇ ਵਮੰਟ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਪੂਰਨ ਲਾਿੂਕਰਨ ਅਿ ੇਸਡਥਰਿਾ 

ਅਸਲ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਡਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਿਰ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 6 - ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਿ਼ਾਸਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮ਼ਾਾਂ ਕੱਢੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਡਵਕਾਸ 

ਅਸਲ ਲਾਿੂਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਡਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਿਰ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 7 - “ਬੱਵਚਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮ ੇਰ਼ਾ ਲ਼ਾਈਟਹ਼ਾਉਸ” ਬਣ਼ਾਓ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਐਿਂ ਡਰਸਰਚ 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਡਵਚਾਰ ਲਈ ਿਿਮ ਕੀਿਾ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 8 - ਸਪੇਨੀ ਬੋਲਣ ਿ਼ਾਲੇ ਸਮੁਦ਼ਾਇ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਜਲਹ ਼ਾ ਅਤੇ ਸਥ਼ਾਨਕ ਸਮੁਦ਼ਾਇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਸਦਪੂਰਨ ਸੰਚ਼ਾਰ 

ਅਤੇ ਮੰ ੀਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਥ਼ਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਡਵਕਾਸ 

ਅਸਲ ਲਾਿੂਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਡਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਿਰ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
   

ਬਿੱਜਟ ਿਰਡਚਆਂ ਅਿੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਿਰਡਚਆਂ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪਰਿੀਸ਼ਿਾਂ ਅਿੇ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ 

ਅਸਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿਾਂ ਡਵਚਕਾਰ ਪਦਾਰਥਕ ਅੰਿਰਾਂ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ। 
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ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - ਸਮੁਦ਼ਾਇਕ ਅਦ਼ਾਵਰਆਾਂ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਿ਼ਾਈਿ਼ਾਲੀ ਕਰ ੋਅਤੇ ਸ਼ਾ ੇ ਪੇਰੈਂਟ ਵਰਸੌਰਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕ਼ਾਸ ਦੀਆਾਂ ਜਮ਼ਾਤ਼ਾਾਂ 

ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ 

ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਿਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਭਾਸੀ ਿੌਰ ਿੇ ਕੀਿੀ ਿਈ ਸੀ, ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਵਜੋਂ ਬਜਟ ਡਵਿੱਚ ਬਿੱਚਿਾਂ ਹੋਈਆਂ ਡਕਉਡਂਕ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਜਮਾਿਾਂ ਅਿ ੇ

ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਾਸਿ ੇਭੋਜਨ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਜਾ ਡਰਹਾ ਸੀ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - La Vina ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਵਦਨ ਦੇ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਨ਼ਾl 

None. 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 3 - ਉਚੱ ਯੋਗਤ਼ਾ ਪਰ਼ਾਪਤ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤੀ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ:   

ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 4 - ਖੇ -ਆਧ਼ਾਵਰਤ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਮਆਰ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿ਼ਾਲ਼ਾ ਪ਼ਾਠਕਰਮ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰ:ੋ   

ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 5 - ਵਕੰ ਰਗ਼ਾਰਟਨ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ਼ਾਈ ਦੇ ਵਮੰਟ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰ:ੋ  

ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 6 - ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਿ਼ਾਸਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮ਼ਾਾਂ ਕੱਢੋ:  

ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 7 - “ਬੱਵਚਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮ ੇਰ਼ਾ ਲ਼ਾਈਟਹ਼ਾਉਸ” ਬਣ਼ਾਓ:  

ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਡਵਚਾਰਨ ਲਈ ਿਿਮ ਕੀਿਾ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 8 - ਸਪੇਨੀ ਬੋਲਣ ਿ਼ਾਲੇ ਸਮੁਦ਼ਾਇ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਜਲਹ ਼ਾ ਅਤੇ ਸਥ਼ਾਨਕ ਸਮੁਦ਼ਾਇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਸਦਪੂਰਨ ਸੰਚ਼ਾਰ 

ਅਤੇ ਮੰ ੀਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਥ਼ਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ 

ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ ਡਕ ਟੀਚੇ ਵਿੱਲ ਪਰਿਿੀ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਡਕੰਨਹੀਆਂ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ ਸਨ। 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - ਸਮੁਦ਼ਾਇਕ ਅਦ਼ਾਵਰਆਾਂ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਿ਼ਾਈਿ਼ਾਲੀ ਕਰ ੋਅਤੇ ਸ਼ਾ ੇ ਪੇਰੈਂਟ ਵਰਸੌਰਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕ਼ਾਸ ਦੀਆਾਂ ਜਮ਼ਾਤ਼ਾਾਂ 

ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਕੁਝ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ 

ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਡਚਿ ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਡਵਿੱਚ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਿੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਿਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਰਮੁਿੱਿ ਅਿ ੇਬੁਡਨਆਦੀ ਹੈ।  Madera 

Unified ਨੇ 21-22 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਟੀਬੀਿੀ (ਸੰਡਿਆ ਜੂਨ ਦੇ 

ਅੰਿ ਿਿੱਕ ਅਿੱਪਿੇਟ ਕਰ ਡਦਿੱਿੀ ਜਾਵੇਿੀ) ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਡਿਆ।  ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅਨਡਿਊਪਲੀਕੇਡਟਿ ਸਟਿੂੈਂਟਸ ਮੈਡਟਰਕ ਲਈ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਡਵਿੱਚ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਦੀ 

ਭਾਿੀਦਾਰੀ 'ਿੇ ਡਸਿੱਧਾ ਪਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਨੰੂ 

ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - La Vina ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਵਦਨ ਦੇ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਨ਼ਾ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

La Vina ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਿੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। La Vina ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਡਵਿੇ ਫੁਿੱਲ ਿੇ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਿੂਕਰਨ ਦਾ ਨਿੀਜਾ ਪਰੀ-

ਸਕੂਲ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 11 ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧ ੇਦੇ ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ ਡਨਕਡਲਆ ਹੈ। ਮਈ ਡਵਿੱਚ 2022-2023 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ ੇਦਾਿਲੇ ਨੰੂ 

ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਿਲੇ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਰਾਈਵ ਥਰ ੂਦਾਿਲਾ ਸਮਾਿਮ ਆਯੋਡਜਿ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਵਜੋਂ 2019 ਦੀ 

ਦਾਿਲਾ ਸੰਡਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 164 ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ 

ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 3 - ਬਚਪਨ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤੀ ਵਸੱਵਖਆ ਵਿੱਚ ਉਚੱ ਯੋਗਤ਼ਾ ਪਰ਼ਾਪਤ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਕਰ ੋਅਤੇ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖ ੋ  

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂ
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ਇਹ ਲਾਿੂਕਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਅਿ ੇਿੋਜਦੇ ਪੜਾਅ ਡਵਿੱਚ ਹੈ ਅਿ ੇਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਿੀ ਅਿ ੇ

ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਨਹੀ ਂਹੋਈ ਹੈ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ 

ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 4 - ਖੇ -ਆਧ਼ਾਵਰਤ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਮਆਰ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿ਼ਾਲ਼ਾ ਪ਼ਾਠਕਰਮ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰੋ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਫਰੌਿਸਟਰੀਟ ਪਾਠਕਰਮ ਨੰੂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਪਰੋਿਰਾਮ ਕਲਾਸਰਮੂਾਂ ਡਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਲਾਿੂ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ ਅਿ ੇਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ।  
ਇਸਦਾ ਡਸਿੱਟਾ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਇਿੱਛਿ ਨਿੀਜੇ ਡਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰੋਫਾਈਲ (DRP) ਦੇ ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ ਡਨਕਡਲਆ ਹੈ, 51% ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ ਭਾਵਨਾਿਮਕ 

ਡਵਕਾਸ ਅਿ ੇ41% ਭਾਸ਼ਾ ਅਿ ੇਸਾਿਰਿਾ ਡਵਕਾਸ ਅਿ ੇ50% ਯਥਾਰਥਬੋਧ ਿਡਣਿ ਨੰੂ ਡਮਲਦੇ ਹਨ।  ਫਰੋਿਸਟਰੀਟ ਪਾਠਕਰਮ ਨੰੂ ਡਨਰੰਿਰ ਲਾਿੂਕਰਨ ਿੀਆਰਪੀ 

ਡਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਿਾ। Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ 

ਵਧੇਰ ੇਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 5 - ਵਕੰ ਰਗ਼ਾਰਟਨ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ਼ਾਈ ਦੇ ਵਮੰਟ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰੋ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਵਧੀਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹਿੁ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਡਕਉਡਂਕ ਪੂਰਾ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਅਿ ੇਸਡਥਰਿਾ ਦਾ ਪੜਾਅ ਪਰਾਪਿ ਕਰ ਡਲਆ ਡਿਆ ਹੈ।  Madera Unified ਦੀ 

ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਸਾਰ-ਅੰਸ਼ ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਡਵਚਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਪਰਾਂਿ ਵਿੱਲੋਂ  ਪਰਿੀ ਡਦਨ ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ 180 ਡਮੰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 150 ਡ਼ਿਆਦਾ 

(ਔਸਿ; ਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਡਹੰਦੇ) ਹਨ।  ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇNWEA ਪੜਹਨ ਡਵਿੱਚ ਧਾਰਾ-ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ ਨੰੂ 

ਡਸਿੱਧੇ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕਰੇਿੀ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ 

ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 6 - ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਿ਼ਾਸਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮ਼ਾਾਂ ਕੱਢੋ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਸਟੇਟ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਹਫਿਾਵਰੀ ਸਡਹਯੋਿ ਬੇਹਿੱਦ ਅਸਰਦਾਰ ਸੀ ਡਕਉਡਂਕ ਇਸਨੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰਨ ਦਾ ਹਫਿਾਵਰੀ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਿਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਿੱਛਿ ਨਿੀਡਜਆਂ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨਿੀਡਜਆਂ 'ਿੇ ਡਸਿੱਧਾ ਪਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ 

ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 7 - “ਬੱਵਚਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮ ੇਰ਼ਾ ਲ਼ਾਈਟਹ਼ਾਉਸ” ਬਣ਼ਾਓ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂ

ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਐਿਂ ਡਰਸਰਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਡਨਰਣਾ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ ਡਕ ਇਹ ਕੋਈ ਡਵਿੱਿੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਡਵਹਾਰਕ ਥੋੜਹੀ-ਡਮਆਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਂ

ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਡਵਚਾਰਨ ਵਾਸਿ ੇਿਿਮ ਕੀਿਾ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 8 - ਸਪੇਨੀ ਬੋਲਣ ਿ਼ਾਲੇ ਸਮੁਦ਼ਾਇ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਜਲਹ ਼ਾ ਅਤੇ ਸਥ਼ਾਨਕ ਸਮੁਦ਼ਾਇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਸਦਪੂਰਨ ਸੰਚ਼ਾਰ 

ਅਤੇ ਮੰ ੀਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਥ਼ਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਕੁਝ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ 

ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਪਰਮੋਸ਼ਨਲ ਫਲਾਇਰ ਨੰੂ ਡਵਕਸਿ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ ਅਿ ੇਪੂਰੇ ਡ਼ਿਲਹੇ  ਡਵਿੱਚ ਵਿੱਿੇ ਪਿੱਧਰ 'ਿੇ ਿਾਕ ਰਾਹੀ ਂਭੇਡਜਆ ਡਿਆ ਸੀ।  ਪਰ, ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੇ ਸਬੂਿ ਹਨ 

ਡਕ 93636 ਡ਼ਿਿੱਪ ਕੋਿ ਨੰੂ ਮੇਲਰ ਪਰਾਪਿ ਨਹੀ ਂਹੋਏ ਹਨ।  ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡਸਿੱਧ ੇਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਦਾਿਲਾ ਸੂਚਕ ਨੰੂ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕਰਦੀ ਹੈ।  Madera Unified 

ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਡਵਿੱਿ ਡਵਿੱਚ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਦਾਿਲੇ 'ਿੇ ਨਕਾਰਾਿਮਕ ਪਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਟੀਚੇ, ਮੈਡਟਰਕਸ, ਇਿੱਛਿ ਡਸਿੱਡਟਆਂ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਿ ੇਕਾਰਵਾਈਆਂ ਡਵਿੱਚ ਕੀਿੀਆਂ ਿਈਆਂ ਡਕਸ ੇਿਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜੋ ਡਪਛਲੇ 

ਅਡਭਆਸ 'ਿੇ ਪਰਿੀਡਬੰਬਾਂ ਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 
ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - ਸਮੁਦ਼ਾਇਕ ਅਦ਼ਾਵਰਆਾਂ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਿ਼ਾਈਿ਼ਾਲੀ ਕਰ ੋਅਤੇ ਸ਼ਾ ੇ ਪੇਰੈਂਟ ਵਰਸੌਰਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕ਼ਾਸ ਦੀਆਾਂ ਜਮ਼ਾਤ਼ਾਾਂ 

ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ 

ਇਹ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹਾ ਇਸ ਅਰਥ ਡਵਿੱਚ ਬਹਿੁ ਡਵਲਿੱਿਣ ਸੀ ਡਕ ਸਕੂਲ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਿੁਿੱਲਹੇ  ਸਨ ਪਰ ਼ਿਰਰੂੀ ਨਹੀ ਂਡਕ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਿੁਦ ਹਾ਼ਿਰ ਹੋਕੇ 

ਅਡਭਭਾਵਕ ਜਮਾਿਾਂ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਡਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਹਾ਼ਿਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਿ ੇਿੁਿੱਲਹੇ  ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਡਕ, ਇਸ ਨੇ ਡਦਿਾਇਆ ਹੈ ਡਕ ਵਰਚਅੁਲ ਕਲਾਸਾਂ ਸਫਲ ਅਿੇ 

ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿੇ ਵਰਚਅੁਲ ਅਿ ੇਇਨ-ਪਰਸਨ ਜਮਾਿਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਹਾਈਡਬਰਿ ਮਾਿਲ 'ਿੇ ਡਵਚਾਰ ਕੀਿਾ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ। 
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ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - La Vina ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਵਦਨ ਦੇ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਨ਼ਾ 

ਡਕਸ ੇਦੀ ਉਿੱਮੀਦ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 3 - ਉਚੱ ਯੋਗਤ਼ਾ ਪਰ਼ਾਪਤ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤੀ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ 

ਡਕਸ ੇਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 4 - ਖੇ -ਆਧ਼ਾਵਰਤ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਮਆਰ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿ਼ਾਲ਼ਾ ਪ਼ਾਠਕਰਮ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰੋ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਪਰੋਿਰਾਮ ਦੇ ਡਵਸਿਾਰ ਅਿ ੇਟਰਾਂਡਜਸ਼ਨਲ ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਡਵਸਿਾਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਿਲਬ ਇਹ ਹੈ ਡਕ ਦੋਨਾਂ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਨੰੂ ਇਸ 

ਕਾਰਵਾਈ ਿੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਿਾ। ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਡਵਿ ਸਾਇੰਸ ਪਾਠਕਰਮ ਨੰੂ TK ਪਿੱਧਰ 'ਿੇ ਲਾਿੂ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ ਅਿ ੇਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਵਕਾਸ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 5 - ਵਕੰ ਰਗ਼ਾਰਟਨ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ਼ਾਈ ਦੇ ਵਮੰਟ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰੋ 

ਡਕਸ ੇਦੀ ਉਿੱਮੀਦ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 6 - ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਿ਼ਾਸਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮ਼ਾਾਂ ਕੱਢੋ 

ਡਕਸ ੇਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 7 -”ਬੱਵਚਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਇੱਕ Madera ਲ਼ਾਈਟਹ਼ਾਊਸ" ਦ਼ਾ ਵਨਰਮ਼ਾਣ ਕਰੋ” 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਡਵਚਾਰਨ ਲਈ ਿਿਮ ਕੀਿਾ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 8 - ਸਪੇਨੀ ਬੋਲਣ ਿ਼ਾਲੇ ਸਮੁਦ਼ਾਇ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਜਲਹ ਼ਾ ਅਤੇ ਸਥ਼ਾਨਕ ਸਮੁਦ਼ਾਇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਸਦਪੂਰਨ ਸੰਚ਼ਾਰ 

ਅਤੇ ਮੰ ੀਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਥ਼ਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ 

 ਸਾਿੇ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਅਿ ੇਵੀ ਡਬਲੀਵ ਡਨਊ਼ਿਪੇਪਰ ਦਾ ਬਾ਼ਿਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਿਏ ਮਾਸ ਮੇਲਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਲੇਿਾ-ਪੜਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ Madera Unified ਯੂਐਿੱਸ ਪੋਸਟਲ ਸਰਡਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਿੀ। 
 

ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੁਿੱਲ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਿਰਡਚਆਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਡਰਪੋਰਟ ਸਾਲਾਨਾ ਅਿੱਪਿੇਟ ਸਾਰਣੀ ਡਵਿੱਚ ਦੇਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ 

ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਸਿ ੇਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾ਼ਿਨ ਅਸਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਡਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 

ਅਿੱਪਿੇਟ ਸਾਰਣੀ ਡਵਿੱਚ ਦੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਟੀਚ਼ਾ 2: ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜ਼੍ਾਾਂ 'ਤੇ ਆਧ਼ਾਵਰਤ ਸੰਸ਼ਾਧਨ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਿੇਲੇ ਬਰ਼ਾਬਰੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲ਼ਾਾਂ ਵਨਰਪੱਖਤ਼ਾ 

ਦ਼ਾ ਪਰਦਰਸਨ ਕਰੋ 

ਟੀਚ਼ਾ  ਿੇਰਿ਼ਾ 

2 
ਅਸੀ ਂਬਰਾਬਰੀ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਡਨਰਪਿੱਿਿਾ ਡਵਿੱਚ ਡਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਂਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਕ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ, ਡਜੰਨਹਾਂ ਡਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਿਨ ਵਿੱਿੀਆਂ ਚਣੌੁਿੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੇਂ ਹਨ, ਸਰਵਉਿੱਚ ਿੁਣਵਿਾ ਦਾ ਡਸਿੱਿਣ ਦਾ ਿ਼ਿਰਬਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਿੋਂ 

ਉਿੱਚ ਪਿੱਧਰਾਂ 'ਿੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀ ਂਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਵਧੀਕ, ਸੇਡਧਿ, ਉਿੱਚ-ਿੁਣਵਿਾ 

ਦੇ ਸਰੋਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦੇਂ ਹਾਂ ਡਕਉਡਂਕ ਡਨਰਪਿੱਿਿਾ ਦਾ ਮਿਲਬ ਹੈ ਹਰ ਡਕਸੇ ਨੰੂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਡਜਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਸਿ ੇਲੋੜ ਹੈ।  
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਕਾਦਡਮਕ, ਡਵਵਹਾਡਰਕ , ਅਿ ੇਸਮਾਜਕ-ਭਾਵਨਾਿਮਕ ਪਰਵੀਨਿਾ ਵਾਸਿ ੇਸਾਰੀ ਼ਿਰਰੂੀ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿ ੇਸਰੋਿ ਡਮਲਦੇ ਹਨ।  
ਅਸੀ ਂਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਅਿ ੇਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਸਿੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
ਸਾਿਾ ਡਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਡਕ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਡਹਮੀਅਿ ਡਦਿੱਿ ੇਜਾਂਦੇ, ਡਪਆਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਿ ੇਸਹਾਇਿਾ-ਪਰਾਪਿ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਿ ੇਸਾਰੇ ਅਮਲੇ 

ਦਆੁਰਾ ਸਾਿੇ ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸਵਾਿਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਸੌਂਪੇ ਿਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ, ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ 

ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਡਜਲਹ ਾ ਸਿੱਡਭਆਚਾਰ ਹੈ ਡਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਭਾਵੁਕ ਹੈ ਅਿ ੇਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਿਾਸ ਕਰਕ ੇਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰੇਡਰਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ ਡਕ LEA ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਕਉ ਂਡਵਕਸਿ ਕੀਿਾ ਹੈ।  
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ਅਸੀ ਂਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਿਸਡਟਰਕਟ ਡਸਸਟਮ ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਪਾਰਟਨਰਡਸ਼ਪ ਪਰਡਕਡਰਆ ਰਾਹੀ ਂਡਵਕਸਿ ਕੀਿਾ ਹੈ ਡਜਸ ਨੰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਿਂ ਦਾ 

ਇਕਾਨਮੀ (NCEE) ਰਾਹੀ ਂਮੁਹੈਯਾ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ।   ਡਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠਾਂ ਡਦਿੱਿ ੇਅੰਸ਼ ਨੰੂ NCEE ਦਸਿਾਵੇ਼ਿ ਿੋਂ ਡਲਆ ਡਿਆ ਅੰਸ਼ ਪੜਹੋ ਡਜਸਦਾ ਡਸਰਲੇਿ ਹੈ 

ਇਿੱਕ ਡਵਸ਼ਵ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਸਿੇ 9 ਡਬਲਡਿੰਿ ਬਲਾਕ।   

"ਚੋਟੀ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਡਜਹੀਆਂ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਡਜਹ ੇਡਮਆਰਾਂ 

ਲਈ ਡਸਿੱਡਿਅਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਡਹਲਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਿ ਲਈ ਰਾਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।  

ਇਨਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੀਿੀ ਡਨਰਮਾਿਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਡਕ ਜੇ ਘਿੱਟ-ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਲੀਿ-ਮੋਹਰੀ ਪਿੱਧਰ 'ਿੇ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹਾਂ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਵਧੇਰ ੇਸਰੋਿਾਂ ਿਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨੀ ਪਵੇਿੀ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਆਉਦੇਂ ਹਨ।”  

ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨੰੂ ਮ਼ਾਪਣ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ਼ਾ 

 

ਮੈਡਟਰਕ ਬੇਸਲਾਈਨ ਸਾਲ 1 ਨਿੀਜਾ ਸਾਲ 2 ਨਿੀਜਾ ਸਾਲ 3 ਨਿੀਜਾ 2023-24 ਲਈ ਇਿੱਛਿ 

ਨਿੀਜਾ 

"ਵਧੀਆ" ਮੁਰੰਮਿ 

ਡਵਚਲੀਆਂ ਸੁਡਵਧਾਵਾਂ ਨੰੂ 

ਸੁਡਵਧਾ ਜਾਂਚ ਔ਼ਿਾਰ 

(FIT) ਦਆੁਰਾ ਮਾਡਪਆ 

ਡਿਆ 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 

ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਰਬੂਡਰਕ 

0 ਅਡਜਹ ੇਮਾਮਲੇ ਡਜਿੱਥੇ 

ਸੁਡਵਧਾਵਾਂ "ਵਧੀਆ 

ਮੁਰੰਮਿ" ਦੇ ਡਮਆਰ 

2019/2020 ਦੀ ਪੂਰਿੀ 

ਨਹੀ ਂਕਰਦੀਆਂ 

0 ਅਡਜਹ ੇਮਾਮਲੇ 

ਡਜਿੱਥੇ ਸੁਡਵਧਾਵਾਂ 

"ਵਧੀਆ ਮੁਰੰਮਿ" ਦੇ 

ਡਮਆਰ ਦੀ ਪੂਰਿੀ 

ਨਹੀ ਂਕਰਦੀਆਂ  

  
0 ਅਡਜਹ ੇਮਾਮਲੇ ਡਜਿੱਥੇ 

ਸੁਡਵਧਾਵਾਂ "ਵਧੀਆ ਮੁਰੰਮਿ" 

ਦੇ ਡਮਆਰ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਨਹੀ ਂ

ਕਰਦੀਆਂ  

ਮੁਅਿੱਿਲੀ ਦੀ ਦਰ 

(EL = ਇਮਰਜੇਂਟ 

ਮੁਲਟੀਡਲੰਿੁਅਲ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ; FY = 

ਫੋਸਟਰ ਯੂਥ; HY = 

ਹੋਮਲੈਿੱਸ ਯੂਥ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ; SWD = 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ ਡਵਦ 

ਡਿਸੇਡਬਡਲਟੀ਼ਿ) 

ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ 

ਸਕੂਲ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ  

ਸਾਰੇ: 4.2% 

EL: 3.6% 
FY: 11.8% 
HY: 5.5% 
SWD: 2019/2020 

(ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਨ 

ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਸਾਲ) 

 ਡਵਿੱਚ 7.8%  

ਸਾਰੇ: 3.6% 

EL: 3.6% 

FY: 7.4% 

HY: 5.2% 

SWD: 6.4% 

  
ਸਾਰੇ: 4.5% 

EL: 4.5% 
FY: 4.5% 
HY: 4.5% 
SWD: 4.5% 

ਬਰਿਾਸਿਿੀ ਦੀ ਦਰ  

(EL = ਇਮਰਜੇਂਟ 

ਮੁਲਟੀਡਲੰਿੁਅਲ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ; FY = 

ਫੋਸਟਰ ਯੂਥ; HY = 

ਹੋਮਲੈਿੱਸ ਯੂਥ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ; SWD = 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ ਡਵਦ 

ਡਿਸੇਡਬਡਲਟੀ਼ਿ) 

ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: ਡਾਟਾਕੁਐਸਟ 

ਸਾਰੇ: 0.18% 

EL: 0.19% 
FY: 0.88% 
HY: 0.17% 
SWD: 2019/2020 

(ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਸਾਲ) 

ਡਵਿੱਚ  

0.43%  

ਸਾਰੇ: 0.25% 

EL: 0.29% 

FY: 0.87% 

HY: 0.11% 

SWD: 0.41% 

  
ਸਾਰੇ: 0.10% 

EL: 0.10% 
FY: 0.50% 
HY: 0.10% 
SWD: 0.25% 
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ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਿਂ ਸਕੂਲ 

ਕੰਨੇਕਟੇਿਨੈਿੱ ਸ 

(ਡਵਡਦਆਰਥੀ) 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: ਪੈਨੋਰਮਾ 

ਸਰਵੇਿਣ ਦ ੇਨਿੀਜ ੇ

6th-12th 

ਸਕੂਲ ਸੁਰਿੱਡਿਆ - 

52%, ਸਕੂਲ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਿ - 40%, ਸਕੂਲ 

ਦਾ ਮਾਹੌਲ - 38%, 

ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ - 

21% ਡਵਿੱਚ 

2018/2019 

9ਵੀ-ਂ12ਵੀ ਂ

ਸਕੂਲ ਸੁਰਿੱਡਿਆ - 

56%, ਸਕੂਲ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਿ - 39%, 

ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ - 

39%, ਸਕੂਲ ਦੀ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ - 23% 

2021/2022 ਦੇ 

ਬਸੰਿ ਡਵਿੱਚ  

  

6th-12th 

ਸਕੂਲ ਸੁਰਿੱਡਿਆ - 60%, 

ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿ - 

50%, ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ - 

50%, ਸਕੂਲ ਦੀ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ - 35% 

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ 

ਕਾਰਵਾਈ 

# ਡਸਰਲੇਿ ਵੇਰਵਾ ਕੁਿੱਲ ਫੰਿ 

ਯੋਿਦਾਨ 

1 ਸਬੰਡਧਿ ਪਾਠਕਰਮ ਅਿ ੇਪੜਹਾਈ ਜੋ 

ਹਰੇਕ ਡਵਅਕਿੀਿਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀ 

ਦੇ ਪੂਰਵ ਡਿਆਨ, ਿ਼ਿਰਡਬਆਂ 

ਅਿ ੇਡਪਛੋਕੜ ਡਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਲੀਿਰਾਂ ਵਾਸਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਿਾਟਾ, ਅਸਰਦਾਰ 

ਅਡਧਆਪਨ ਪਰਥਾਵਾਂ ਅਿ ੇਸਾਿਰਿਾ ਪਾਠਕਰਮ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਕ,ੇ ਸਾਿਰਿਾ ਦੇ 

ਡਵਕਾਸ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ 

ਡਵਕਸਿ ਕਰ।ੋ 
 

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਿ ੇਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਡਨਰੰਿਰ ਸਹਾਇਿਾਵਾਂ ਦਾ 

ਸਡਹਯੋਿ ਕਰ ੋਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਨਿਰਾਨੀ ਕਰ ੋਡਜੰਨਹਾਂ ਦੀ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ 

ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਮ਼ਿਬੂਿ ਸਾਿਰਿਾ ਪੜਹਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ 

ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  
 

ਸਭ ਿੋਂ ਵਧੀਆ ਅਡਭਆਸਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਡਨਰੀਿਣ 

ਚਿੱਕਰ ਸਥਾਪਿ ਕਰ।ੋ 
 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ 50 ਡਮੰਟਾਂ ਦੀ ਡਿਆਰੀ 

ਅਿ ੇਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਿਨਿਾਹ ਦਾ 15%  

 

ਡਕਸ ੇਅਡਧਆਪਕ ਦੇ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਸਮੇਂ ਦਾ 15% ਡਿਆਰੀ ਅਿ ੇਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ 

ਸਮੇਂ ਵਾਸਿ ੇਵਰਿੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾ਼ਿਾ ਲਿਾਇਆ ਡਿਆ ਹੈ। 

$13026552 Y 
 
 
 
 
 

2 ਇਿੱਕ ਸੰਡਮਲਿ ਅਿ ੇਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ 

ਸਿੱਡਭਆਚਾਰ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰੋ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ ਡਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ੋਅਿ ੇਇਸਨੰੂ 

ਲਾਿੂ ਕਰ।ੋ 
$448685 Y 

3  ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦਾ 

ਯੁਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ 

ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰੋ 

ਬੇਹਿੱਦ ਅਸਰਦਾਰ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸੌਟੀਆਂ ਦਾ 

ਡਵਕਾਸ ਕਰੋ 

 

ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਸਿੱਡਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਪਛਾਣੇ ਿਏ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਪਿ ਕਰੋ 

$90000 Y 
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4 ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਡਵਸਿਡਰਿ 

ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ 

ਰਿੱਿਣਾ ਅਿੇ ਇਹਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 

ਕਰਨਾ 

ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਡਵਸਿਡਰਿ ਮੌਡਕਆ ਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਲਾਿੂ ਕਰ।ੋ  
ਐਕਸਪੇੰਿਿ ਲਰਡਨੰਿ ਅਪੋਰਡਚਊਡਨਟੀ਼ਿ ਿਰਾੰਟ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਿੱਕ 

ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਸ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਿੇ ਜਾਓ। 

$10866893 N 

5 ਸਾਈਟ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲ ਬਜਟ ਨੰੂ 

ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ 

ਡਸਰਲੇਿ 1 ਸਾਈਟ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲਾਿੂਕਰਨ $3850285 N 

6 ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡਵਿੱਚ ਪਰਵੀਨਿਾ 

ਅਿ ੇਪਰਮੁਿੱਿ ਸਮਿੱਿਰੀ ਡਮਆਰਾਂ 

ਡਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਿ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਾਰੇ ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ 

(ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲਰਨਰ) 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰੋ 

ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ ਵਾਸਿ ੇਇਿੱਕ ਉਿੱਚ-ਿੁਣਵਿਾ ਦੇ ਡਵਸਿਡਰਿ 

ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰੋ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਚੀ਼ਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ: 

ਪੜਹਾਈ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਿੀਆਂ ਅਿ ੇਪਰਥਾਵਾਂ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਰਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਇਰਾਦਿਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਿੱਧਰਾਂ 'ਿੇ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 

ਪਰਵੀਨਿਾ ਅਿ ੇਸਾਿਰਿਾ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਿੇਡ਼ਿਿਨੇਟੇਿ ਐਿਂ ਇੰਟੀਿਰੇਟੇਿ ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲੈਂਿੂਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਡਵਕਾਸ 

ਵਾਸਿ ੇਪਰਮੁਿੱਿ ਅਿ ੇਸੰਪੂਰਕ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਡਵਿੱਚ ਡਸਿਲਾਈ ਅਿ ੇ

ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਓ। 
 

ਇਿੱਕ ਡਹਦਾਇਿੀ ਡਨਿਰਾਨੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰ ੋਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਉਹ ਔ਼ਿਾਰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜੋ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਕਾਦਡਮਕ ਪਰਿਿੀ ਅਿ ੇ

ਕਲਾਸਰਮੂ ਡਵਿੱਚ ਅਡਧਆਪਨ ਅਿ ੇਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨੰੂ ਮਾਪਦੇ ਹਨ 

 

ਿੋਜ ਅਸਰਦਾਰ ਡਹਦਾਇਿੀ ਮਾਿਲ ਅਿੇ ਪਰੋਿਰਾਮ 

ਇਿੱਕ ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲਰਨਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਲਾਿੂਕਰਨ 

 

ELPAC ਦੀ ਸਮਿੱਿਰੀ ਅਿ ੇਢਾਂਚੇ ਡਵਿੱਚ ਿੀਬਰ PD 

 

ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਵਕਾਸ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕੀਿੀ ਜਾਏਿੀ। 
 

$916829 Y 
 
 
 
 

7 ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਿੱਡਿਆ ਵਾਲੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਡਸਿੱਡਿਆ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ ਅਿ ੇ

ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਵਸਿਾਰ ਕਰੋ 

ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਿੱਡਿਆ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ।ੋ  
ਸਾਿੀ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਿ ਆਬਾਦੀ ਲਿਭਿ ਹੈ 89% ਮੁਫ਼ਿ ਅਿ ੇਘਟਾਇਆ 

ਡਿਆ ਅਿ ੇEL ਪਰਿੀਸ਼ਿ 34% ਹੈ।  ਸੰਪੂਰਕ ਅਿ ੇਇਕਾਿਰਿਾ ਫ਼ੰਿ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰੋਿਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ 

ਵਾਸਿ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਿ ੇਸੁਧਾਰ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਸਪੀਚ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਨਯੁਕਿੀ 

ਕਰ ੋ

 

ਅਡਧਆਪਕ ਼ਿਰਰੂੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਅਿ ੇਸਹਾਇਿਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਦੇ ਹਨ 

 

ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਡਧਆਪਕ ਅਿੇ ਆਮ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਡਧਆਪਕ ਡਵਚਕਾਰ 

ਿਾਲਮੇਲ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। 
 

ਅਪੰਿਿਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ 

ਜੋ ਘਿੱਟ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਾਿਾਵਰਣ ਡਵਿੱਚ ਡਸਿੱਡਿਅਿ ਹਨ। 
 

$29763167 N 
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ਸਮੁਿੱਚੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਅਿੇ ਿਰੇਿ 

ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਡਮਆਰੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰੂੀ (ਡਮਆਰ ਿੋਂ ਹੇਠਾਂ 

ਪੁਆਇੰਟ) ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ, ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾਵਾਂ ਅਿ ੇਿਡਣਿ 

CAASPP ਸਕੋਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਅਪੰਿਿਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ 

ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ।ੋ 
 

ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਿੱਡਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਿ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿੱਡਚਆਂ ਵਾਲੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੰੂ 

ਡਵਡਭੰਨ ਬੈਠਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀ ਂਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਡਸਿੱਡਟਆਂ 

ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਿਰੀਡਕਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰਿੀਕਰਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 

ਡਦਿੱਿੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਡਜਵੇਂ ਡਕ IEP ਬੈਠਕਾਂ ਅਿ ੇSST's। 
8 ਜਮਾਿ ਦੇ ਔਸਿ ਆਕਾਰ ਨੰੂ 

ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੋ ਅਿ ੇਕੌਂਬੋ 

ਜਮਾਿਾਂ ਵਾਸਿ ੇਲੋੜ ਨੰੂ ਸਮਾਪਿ 

ਕਰ ੋ

ਉਪਲਬਧ ਜਿਹ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿੇ ਜਮਾਿ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੰੂ ਘਟਾਕੇ 30:1 

ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਥੇ ਿਰੇਿ ਡਵਿੱਚ 4 ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ।ੋ ਿੀਜੇ ਿਰੇਿਾਂ 

ਰਾਹੀ ਂਹੇਠਲੇ ਿਰੇਿਾਂ ਦੇ TK ਡਵਿੱਚ ਕੌਂਬੋ ਜਮਾਿਾਂ ਿੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 12 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ।ੋ 

$1842528 Y 

9 ਡਵਆਡਿਆ ਅਿ ੇਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿ ੋਅਿੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 

ਡਵਸਿਾਰ ਕਰੋ 

ਡਜਲਹੇ  ਭਰ ਦੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨੰੂ 

ਨੌਕਰੀ 'ਿੇ ਰਿੱਿੋ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ 

 

$669104 
 

Y 

10 ਐਕਸਟੇੰਿਿ ਲਰਡਨੰਿ 

ਅਪੋਰਡਚਊਡਨਟੀ਼ਿ ਿਰਾੰਟ ਰਾਹੀ ਂ

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਮ-ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ 

ਸੰਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ 

ਸਮੁਿੱਚੇ ਡਜਲਹੇ  ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਅਿੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੀਮ-ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਡਕਰਾਏ 'ਿੇ ਲਓ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-

ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ 

$2932710 Y 

11 ਮਿੇਰਾ ਡਬਲੀਵਸ ਇਨ ਮੀ ਪਲਾਨ 

ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਲਾਿੂ ਕਰੋ 

(ਇਮਰਜੇਂਟ ਮੁਲਟੀਡਲੰਿੁਅਲ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ - ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ 

ਵਾਲੇ) 

ਪਛਾਣੇ ਿਏ ਡਸਿੱਡਿਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅਿ ੇਡਟਕਾਊ 

ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿ ੋਡਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀ ਂਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲਰਨਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਲਾਿੂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿ ਸਕੀਏ। 
ਪਲਾਨ ਲਈ ਡਲੰਕ - 

https://www.madera.k12.ca.us/domain/1395 
 

ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਿੁਿੱਅਲ ਇਮਰਸ਼ਨ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਿੀ 

ਜਾਵੇਿੀ। 

$638460 
 

Y 

12 ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਅਿੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, 

ਹਾ਼ਿਰੀ ਸਕਿੱਿਰਾਂ ਅਿ ੇਹੋਰ 

ਸਹਾਇਿਾ ਭੂਡਮਕਾਵਾਂ ਵਰਿੀਆਂ 

ਭੂਡਮਕਾਵਾਂ ਵਾਸਿ ੇਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੰੂ 

ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਨੰੂ 

ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ।ੋ 

ਨਵੇਂ K-8 ਸਕੂਲ ਵਾਸਿੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਫੀਸਾਂ ਅਿ ੇਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ। 
ਦਜੇੂ ਨਵੇਂ K-8 ਸਕੂਲ ਵਾਸਿ ੇ਼ਿਮੀਨ ਿਰੀਦੋ 

$2500000 N 

13 ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਪੜਹਾਈ ਅਿ ੇ

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਨਾਂ ਡਵਿੱਚ 

ਵਾਧਾ ਕਰ ੋ

ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵਿਰੇਵੇਂ-ਭਰਪੂਰ ਪੜਹਾਈ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿੇ ਪੜਹਾਈ ਅਿ ੇਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਨਾਂ 

ਡਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ।ੋ  ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਇਿੱਕ ਉਿੱਚ ਿੁਣਵਿਾ ਦੇ 

ਅਡਧਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿੀ ਹਫਿਾ ਲਿਭਿ 180 ਵਧੀਕ ਪੜਹਾਈ ਡਮੰਟ 

ਪਰਾਪਿ ਕਰਨਿੇ।  ਇਸ ਿੋਂ ਵੀ ਅਲਾਵਾ, ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਮੁਿੱਢਲੇ ਪਿੱਧਰ 'ਿੇ 

ਖ਼ਸ਼ੁਹਾਲ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਿਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀ ਂਵਧੀ ਹੋਈ ਡਿਆਰੀ ਅਿ ੇ

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡਮਲੇਿਾ . 

$12489135 Y 

https://www.madera.k12.ca.us/domain/1395
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TK ਿੋਂ 6ਵੇਂ ਿਰੇਿ ਦੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 22% ਨੰੂ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਡਮੰਟਾਂ 

ਡਵਿੱਚ ਵਾਧ ੇਦੀ ਿਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਡਿਆ ਡਿਆ ਹੈ। 

14 ਪੇਰੈਂਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੜੀ 

ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਅਿ ੇਲਾਿੂਕਰਨ 

ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੰੂ ਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਅਡਹਮ ਿੇਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਡਸਿੱਡਿਅਿ ਕਰਨ ਲਈ 

Madera Unified ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਡਰਸੌਰਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਡਵਿ ੇਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਿ ੇ

ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨਿੇ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਪੁਨਰ-ਵਰਿੀਕਰਨ ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ, 

ਿਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਿ ੇਡਵਹਾਰਕ ਪਾਠਕਰਮ, ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਕੌਂਸਲ, ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਿ ੇਿਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫਾਈਲ ਡਜਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ 

ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। 

$100,000 Y 
 

15 K-6ਵੇਂ ਇਮਰਜੇਂਟ 

ਮਲਟੀਡਲੰਿੁਅਲ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ 

ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ) ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 

ਦੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੰੂ 6ਵੇਂ ਿਰੇਿ ਿਿੱਕ 

ਮੁੜ-ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਕੀਿ ੇਜਾਣ ਡਵਿੱਚ 

ਸਹਾਇਿਾ ਕਰ।ੋ 

ਡਵਡਭੰਨ ਅਿ ੇਬਰਾਬਰ ਸਪੁਰਦਿੀ ਿਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਡਦਆਂ ਪੇਰੈਂਟ 

ਚੈਂਪੀਅਨ ਡਵਿੀਓ਼ਿ ਨੰੂ ਡਵਆਪਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਉਿਸ਼ਾਡਹਿ ਕਰ।ੋ 
$120310 Y 

16 ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਡਵਸਿਡਰਿ ਸਡਮਆਂ 

ਦੌਰਾਨ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਡਟਊਸ਼ਨ 

ਵਾਸਿ ੇਵਧੀਕ ਿਨਿਾਹ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਾਉਣਾ 

ਕੋਡਵਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਿਰਾ ਦੀ 

ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਸੀ ਡਕ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ 

ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਾਡਣਿ ਡਟਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਼ਿਰਰੂੀ ਸੀ।  ਸਰਟੀਡਫਕੇਟਸ਼ੁਦਾ 
ਡਟਊਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਮਾਡਣਿ ਡਟਊਟਰਾਂ ਦੀ 

ਿਨਿਾਹ ਨੰੂ ਵਧਾਕੇ $55 ਪਰਿੀ ਘੰਟਾ ਕਰ ਡਦਿੱਿਾ ਡਿਆ ਹੈ। 

$1980000 N 

17 ਹਾ਼ਿਰੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਬਣਾਈ 

ਰਿੱਿੋ 

Madera Unified ਹਾ਼ਿਰੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਅਿ ੇ

ਹਾ਼ਿਰੀ ਵਾਸਿ ੇਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਮਾਮਡਲਆਂ 'ਿੇ Madera Unified ਡਵਚਕਾਰ 

ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਸੁਡਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਿਾ। ਸ਼ੁਰ ੂਡਵਿੱਚ, ਕਾਲ 

ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਡਹਯੋਿੀ ਮੁਿੱਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਸੰਭਾਡਵਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਿੈਰ-ਹਾ਼ਿਰੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਪਹੁੰਚ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਿੇ। ਕੰਮਚੋਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-

ਦਆੁਲੇ ਪਰਡਕਡਰਆ ਨੰੂ ਸਿਿ ਕਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀ ਂਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਕ 

ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੋਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾ਼ਿਰੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ 

ਹੈ। 

$1802664 N 

18 ਕੈਲ-ਸੇਫ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰ ੋ

ਅਿ ੇਇਸਦਾ ਰਿੱਿ-ਰਿਾਓ ਕਰੋ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੇਫ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਦਾਿਲ ਕੀਿੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਼ਿਰਰੂੀ ਸਹਾਇਿਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 

ਉਪਲਬਧਿਾ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵਉਡਂਿਆ ਡਿਆ ਸੀ ਿਾਂ ਜੋ 

ਅਕਾਦਡਮਕ ਪਰਾਪਿੀ ਅਿ ੇਮਾਪਾਡਿਰੀ ਦੇ ਹਨੁਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ, 

ਅਿ ੇਆਪਣੇ ਬਿੱਡਚਆਂ ਵਾਸਿ ੇਇਿੱਕ ਿੁਣਵਿਾ ਭਰਪੂਰ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਿੇ 

ਡਵਕਾਸ ਪਰੋਿਰਾਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

$937848 Y 

2021-2022 ਲਈ ਟੀਚ਼ਾ ਵਿਸਲੇਸਣ 

ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। 

ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਡਵਿੱਚ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਡਕਸੇ ਠੋਸ ਫਰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ। 
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ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - ਸਬੰਵਧਤ ਪ਼ਾਠਕਰਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ਼ਾਈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪੂਰਿ ਵਗਆਨ, ਤਜਰਵਬਆਾਂ ਅਤੇ ਵਪਛੋਕੜ੍ ਵਿੱਚ ਪਹੰੁਚ 

ਜ਼ਾਾਂਦੀ ਹੈ 

Implementation Status: ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਿੂਕਰਨ 

2022-23 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਿੇ ਡਿਆਰੀ ਵਾਸਿੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿੀ ਹਫਿਾ 200 ਡਮੰਟ ਡਮਲਣਿੇ।  ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਿ ੇਡਿਆਰੀ 

ਵਾਸਿ ੇਸੈਕੰਿਰੀ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿੀ ਡਦਨ ਇਿੱਕ ਡਿਆਰੀ ਡਮਆਦ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇਿੀ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - ਇੱਕ ਸੰਵਮਲਤ ਅਤੇ ਬਰ਼ਾਬਰੀ ਿ਼ਾਲੇ ਸੱਵਿਆਚ਼ਾਰ ਦ਼ਾ ਵਿਕ਼ਾਸ ਕਰੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਲਾਿੂਕਰਨ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਿ ੇਸਕੂਲ ਸਿੱਡਭਆਚਾਰ ਅਿ ੇਜਲਵਾਯੂ ਡਵਭਾਿ ਨੇ MUSD ਡਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸਰਮੂ ਵਾਸਿ ੇਸਟਿੂੈਂਟ ਡਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ (SBOR) ਅਿ ੇ

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕੀਿੀ।  ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦਾ DLI, ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਡਲਆਂ ਅਿ ੇਸਪੈਡਨਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਲਾਸਰਮੂਾਂ ਵਾਸਿ ੇਸਪੇਨੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਡਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ।  ਡ਼ਿਲਹ ਾ ਸਿੱਡਭਆਚਾਰ ਅਿ ੇਜਲਵਾਯੂ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਡਧਕਾਰਾਂ ਅਿ ੇਡ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡਸਿੱਡਿਆ 

ਦੇਣ ਲਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਿ ੇਸੈਕੰਿਰੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕੀਿਾ।  ਸਾਈਟ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿ ੇ

ਿਏ ਸਨ।  ਹਣੁ ਿਿੱਕ, 3 MUSD ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ SBOR ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਹੈ ਅਿੇ 154 ਸੈਕੰਿਰੀ ਪਾਠ ਪੜਹਾਏ ਜਾ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ।  ਕਲਚਰ ਐਿਂ 

ਕਲਾਈਮੇਟ ਟੀਮ 2022/23 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿੇ ਸਾਰੇ ਿਰੇਿਾਂ ਦੇ ਅੰਿਰਾਲਾਂ ਵਾਸਿ ੇਪਾਠਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਡਸਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ ਜੁਲਾਈ ਡਵਿੱਚ ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ 

ਅਕੈਿਮੀ ਡਵਿ ੇਸਾਂਝਾ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 3 - ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਆਧ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਜੋੜ਼੍ਾ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਪਰਣ਼ਾਲੀਆਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਕ਼ਾਸ ਕਰੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਲਾਿੂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਿ 

ਉਿੱਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਉਿੱਚ ਪਿੱਧਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿੱਚ ਿਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ Madera Unified ਟੀਚਰ਼ਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸਡਹਮਿੀ 

ਪਿੱਿਰ 'ਿੇ ਪਹੁੰਚ ਡਿਆ ਸੀ।  ਡਜੰਨਹਾਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਿਬਾਦਲਾ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਨਿਾਹ ਦੇ ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ ਪਰਿੀ ਸਾਲ $5K ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਡਮਲੇਿਾ।  
Sierra Vista ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਿੱਕ ਉਿੱਚ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਕੀਿੀ ਿਈ ਸੀ।  Sierra Vista ਡਵਿੇ 99% ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਣਉਡਚਿ 

ਸਮਡਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 4 - ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਵਿਸਤਵਰਤ ਵਸੱਖਣ ਦੇ ਮੌਵਕਆਾਂ ਨੰੂ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖਣ਼ਾ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰਨ਼ਾ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਲਾਿੂਕਰਨ 

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਡਵਸਿਡਰਿ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ ਦੇ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਡਧਿ ਨਵੇਂ ਡਵਧਾਨ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  Ed Code ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 

46120(b)(1)(A) ਅਿ ੇ(B) ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

ਸਕੂਲੀ ਡਦਨਾਂ 'ਿੇ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 46100 ਅਿੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 46110 ਿੋਂ 46119 ਡਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ, ਸੰਡਮਲਿ, ਅਿੇ ਉਹ ਡਦਨ ਡਜੰਨਹਾਂ ਡਦਨ ਸਕੂਲ ਨੰੂ 

175-ਪੜਹਾਈ-ਡਦਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਿੇ ਪੜਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਿ ਆਫ ਰੈਿੂਲੇਸ਼ਨ਼ਿ ਦੇ ਟਾਈਟਲ 5 ਦੇ 

ਸੈਕਸ਼ਨ 11960 ਡਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਲੋਂ  ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਡਵਸਿਡਰਿ ਮੌਡਕਆਂ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਡਵਿੱਚ, ਿੁਦ ਹਾ਼ਿਰ ਹੋਕੇ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਡਮੰਟਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਇਹ ਪਰਿੀ ਡਹਦਾਇਿੀ ਡਦਨ ਨੌਂ ਘੰਡਟਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਿ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਿ ੇਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਡਵਸਿਡਰਿ ਮੌਡਕਆਂ 

ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੇ। ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 30 ਿੈਰ-ਸਕੂਲੀ ਡਦਨਾਂ ਵਾਸਿ,ੇ ਅੰਿਰ-ਸ਼ੈਸ਼ਨਲ ਡਮਆਦਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਿੀ ਡਦਨ ਿੁਦ ਹਾ਼ਿਰ ਹੋਕੇ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ ਦਾ ਡਵਸਿਾਰ 

ਕਰਨ ਦੇ ਨੌ ਘੰਡਟਆਂ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਨਹੀ।ਂ  Madera Unified ਨੇ ਐਕਸਪੇੰਿਿ ਲਰਡਨੰਿ ਅਪੋਰਡਚਊਡਨਟੀ਼ਿ ਿਰਾੰਟ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਕੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 2022-23 

ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ ਡਜਕਰਯੋਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਵਧੇਰ ੇਡਵਸਿਡਰਿ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 5 - ਸ਼ਾਈਟ ਵਿਸੇਸ ਦਖਲ ਬਜਟ ਨੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਨ਼ਾ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਿੂਕਰਨ ਅਿ ੇਡਟਕਣਯੋਿਿਾ 

ਅਸਲ ਲਾਿੂਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਡਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਿਰ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 6 - ਅੰਗਰੇਜੀ ਿ਼ਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿੀਨਤ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਵਮਆਰ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹ਼ਾਰਤ ਹ਼ਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰੇ ਉਿੱਰਦੇ ਬਹੁ-ਿ਼ਾਸ਼ਾਈ 

(ਇੰਗਵਲਸ ਲਰਨਰ) ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਲਾਿੂਕਰਨ 

ਅਸਲ ਲਾਿੂਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਡਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਿਰ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 7 - ਵਿਸੇਸ ਵਸੱਵਖਆ ਿ਼ਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਵਸੱਵਖਆ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਸਤ਼ਾਰ ਕਰੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਿੂਕਰਨ 

MUSD ਡਵਿੱਚ 20 ਫੁਿੱਲ-ਟਾਈਮ ਸਪੀਚ-ਲੈਂਿੂਏਜ ਪੈਥੋਲੋਡਜਸਟ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੰਸਾਧਨ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੜਹਨ ਦੇ ਡਵਡਿਆਨ ਡਵਿੱਚ 
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ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਪੜਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਡਸਿਲਾਈ ਅਪੰਿਿਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧੀਕ ਪੜਹਾਈ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਵੇਿੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਹਨ ਦੇ 

ਡਵਕਾਸ, ਸਮਝ ਅਿੇ ਧਾਰਾ-ਪਰਵਾਹ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਿੀ। ARC ਪਰੋਿਰਾਮ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਡਵਿੱਚ ਸੈਕੰਿਰੀ ਪੜਹਨ ਵਾਲੇ ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਅਡਧਆਪਕਾਂ 

ਵਾਸਿ ੇਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਿ ੇਕੋਡਚੰਿ।  ਆਪਣੇ ਡਦਨ ਦੇ ਕੁਝ ਡਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਸੈਕੰਿਰੀ ਪਿੱਧਰ 'ਿੇ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਡਧਆਪਕ ਅਪੰਿਿਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਇਿੱਕ ਆਮ ਡਸਿੱਡਿਆ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਮਾਿਲ ਡਵਿੱਚ ਡਸਿੱਡਿਆ ਡਦੰਦੇ ਹਨ।  ਆਮ ਡਸਿੱਡਿਆ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸਰਮੂ ਅਪੰਿਿਾਵਾਂ 

ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਬਨਾਂ ਅਪੰਿਿਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਪਰਿੀਬੰਡਧਿ ਵਾਿਾਵਰਣ (LRE) ਡਵਿੱਚ ਡਸਿੱਡਿਅਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ 

ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ।  ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਆਮ ਅਿ ੇਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਅਡਧਆਪਕ ਦੋਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਡਸਿਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  LRE ਡਵਿੱਚ ਪੜਹਾਈ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ 

ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਿਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਉਸ ਪਾਠਕਰਮ ਡਵਿੱਚ ਡਸਿਲਾਈ ਪਰਾਪਿ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪੜਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਾਠਕਰਮ 

ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪਰਕ, ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਿਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਡਜਸਦਾ ਡਸਿੱਟਾ ਉਚੇਰੀ ਅਕਾਦਡਮਕ ਪਰਾਪਿੀ ਦੇ ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ ਡਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 8 - ਜਮ਼ਾਤ ਦੇ ਔਸਤ ਆਕ਼ਾਰ ਨੰੂ ਘਟ਼ਾਉਣ਼ਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਕੌਂਬੋ ਜਮ਼ਾਤ਼ਾਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਲੋੜ੍ ਨੰੂ ਸਮ਼ਾਪਤ ਕਰੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਿੂਕਰਨ ਅਿ ੇਡਟਕਣਯੋਿਿਾ 

ਅਮਲੇ ਦੇ ਡਕਆਸਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੀਡਿਆ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਡਿਆ ਕੀਿੀ ਜਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਿੀ ਅਿੇ ਸੁਮੇਲ ਜਮਾਿਾਂ ਵਾਸਿ ੇਲੋੜ ਨੰੂ 

ਿਿਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿ ੇਔਸਿ ਜਮਾਿ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧ-ਘਾਟਾਂ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 9 - ਵਿਆਵਖਆ ਅਤੇ ਅਨੁਿ਼ਾਦ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਸਤ਼ਾਰ ਕਰੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਿੂਕਰਨ 

 Madera Unified ਕੋਲ ਡਜਲਹੇ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਿੱਠ ਪੂਰੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਪੈਡਨਸ਼ ਅਨੁਵਾਦਕ/ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਹਨ।  ਸਾਿੇ ਅਨੁਵਾਦਕ/ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਸਾਈਟ ਅਿ ੇ

ਡਜਲਹੇ  ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਾਸਿੇ ਼ੁਿਬਾਨੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦੇਂ ਹਨ ਡਜੰਨਹਾਂ ਡਵਿੱਚ IEP ਦੀਆਂ, 504's, SST's, ELAC, DLAC, ਬੋਰਿ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 

ਬੈਠਕਾਂ, ਆਡਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਿਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਡਲਿਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਡਜਲਹੇ  ਦੇ ਦਸਿਾਵੇ਼ਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦਸਿਾਵੇ਼ਿਾਂ ਵਾਸਿ ੇਵੀ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਸਮੇਂ, ਚਾਰ ਿੁਿੱਲਹੇ  ਅਨੁਵਾਦਕ/ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਿਾਲੀ ਹਨ।  ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਡਮਸ਼ਨ ਇਨਹਾਂ ਿਾਲੀ ਅਹਡੁਦਆਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ 

ਯੋਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਇਸ਼ਡਿਹਾਰਬਾ਼ਿੀ ਅਿ ੇਭਰਿੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਦਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 10 -  ਏਕ੍ਸਟੈਂ ੈਂ  ਲਰਵਨੰਗ ਅਪੋਰਵਚਊਵਨਟੀ ਗਰ਼ਾੰਟ ਰ਼ਾਹੀ ਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਮ-ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਵਿੱਚ 

ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਲਾਿੂਕਰਨ  

ਵਾਧ ੂਪੈਰਾਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਕਰਾਏ 'ਿੇ ਲਏ ਿਏ ਹਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਟਰਾਂਡਜਸ਼ਨਲ ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਅਿ ੇਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਕਲਾਸਰਮੂਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 11 - ਮ ੇਰ਼ਾ ਵਬਲੀਿਸ ਇਨ ਮੀ ਪਲ਼ਾਨ (ਇਮਰਜੇਂਟ ਮੁਲਟੀਵਲੰਗੁਅਲ ਸਟ ੂੈਂਟਸ - ਇੰਗਵਲਸ ਲਰਨਰਸ) ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਲਾਿੂਕਰਨ  

ਅਸਲ ਲਾਿੂਕਰਨ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਡਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਿਰ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 12 - ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਕ਼ਾਰ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨ਼ਾਲ ਹੀ ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ਼ਾਾਂ, ਹ਼ਾਜਰੀ ਸਕੱਤਰ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਿੂਵਮਕ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਿਰਗੀਆਾਂ 

ਿੂਵਮਕ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਕੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਆਕ਼ਾਰ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕ਼ਾਸ ਨੰੂ ਸੁਰੂ ਕਰੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਲਾਿੂਕਰਨ  

ਅਸਲ ਲਾਿੂਕਰਨ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਡਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਿਰ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 13 - ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਰੀਵ ੰਗ ਅਤੇ ਪਲ਼ਾਵਨੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਨ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰਨ਼ਾ  

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਿੂਕਰਨ  

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਿ ੇਡਿਆਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਿੀਡਨਧਿਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਿੂਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕ ੇਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ 

ਅਡਧਆਪਕ ਪਰਾਪਿ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। 
 

ਬਿੱਜਟ ਿਰਡਚਆਂ ਅਿੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਿਰਡਚਆਂ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪਰਿੀਸ਼ਿਾਂ ਅਿੇ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ 

ਅਸਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿਾਂ ਡਵਚਕਾਰ ਪਦਾਰਥਕ ਅੰਿਰਾਂ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ। 
ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - ਸਬੰਵਧਤ ਪ਼ਾਠਕਰਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ਼ਾਈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪੂਰਿ ਵਗਆਨ, ਤਜਰਵਬਆਾਂ ਅਤੇ ਵਪਛੋਕੜ੍ ਵਿੱਚ ਪਹੰੁਚ 

ਜ਼ਾਾਂਦੀ ਹੈ 

ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ।ਂ 
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ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - ਇੱਕ ਸੰਵਮਲਤ ਅਤੇ ਬਰ਼ਾਬਰੀ ਿ਼ਾਲੇ ਸੱਵਿਆਚ਼ਾਰ ਦ਼ਾ ਵਿਕ਼ਾਸ ਕਰਨ਼ਾ 

ਡਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਿਰਚੇ $496,000 ਦੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਿਰਡਚਆਂ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ $31,000 ਸਨ। ਇਸ ਫਰਕ ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਕਾਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਅਿ ੇ

ਸਿੱਡਭਆਚਾਰ ਡਵਭਾਿ ਵਿੱਲੋਂ  ਜਲਵਾਯੂ ਅਿ ੇਸਿੱਡਭਆਚਾਰ ਕੋਚਾਂ ਸਮੇਿ ਵਾਧੂ ਸਰੋਿਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 3 - ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਆਧ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਜੋੜ਼੍ਾ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਪਰਣ਼ਾਲੀਆਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਕ਼ਾਸ ਕਰੋ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ 

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 4 - ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿ਼ਾਸਤੇ ਵਿਸਤਵਰਤ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇ ਮੌਵਕਆਾਂ ਨੰੂ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰੋ 

ਰਾਜ ਦਆੁਰਾ ਫੰਿਸ ਡਵਿੱਚ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇਸ ਸਾਲ MUSD ਨੰੂ $11 ਡਮਲੀਅਨ ਪਰਾਪਿ ਹੋਏ ਅਿ ੇ22-23 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ ੇਸਾਿੇ ਵਿੱਲੋਂ  

$22 ਡਮਲੀਅਨ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 5 - ਸ਼ਾਈਟ ਵਿਸੇਸ ਦਖਲਅੰਦ਼ਾਜੀ ਬਜਟ ਦ਼ਾ ਲ਼ਾਗੂ ਹੋਣ਼ਾ 

ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚ $3 ਡਮਲੀਅਨ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ $4.2 ਡਮਲੀਅਨ ਸਨ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 6 - ਅੰਗਰੇਜੀ ਿ਼ਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿੀਨਤ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਵਮਆਰ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹ਼ਾਰਤ ਹ਼ਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰੇ ਉਿੱਰਦੇ ਬਹੁ-ਿ਼ਾਸ਼ਾਈ 

(ਇੰਗਵਲਸ ਲਰਨਰ) ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰੋ 

ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਖ਼ਰਡਚਆਂ $1.8 ਡਮਲੀਅਨ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ $1.2 ਡਮਲੀਅਨ ਸਨ।  ਇਸ ਫਰਕ ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਿੱਚ 

ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲੈਂਿੂਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ELD) ਕੋਚਾਂ ਨੰੂ ਲਿੱਭਣ ਡਵਿੱਚ ਅਯੋਿਿਾ।  ਫ਼ੰਿਾਂ ਨੰੂ ਅਿਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿੇ ਪਲਟ ਡਦਿੱਿਾ ਜਾਵੇਿਾ, ਡਜਿੱਥੇ 

ਟੀਚਾ ELD ਕੋਚਾਂ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰਨਾ ਅਿ ੇਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣਾ ਹੋਵੇਿਾ।  
 

Madera Unified ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਫੈਿਰਲ ਿਰਾਂਟ ਿੋਂ $700,000 ਵਾਧ ੂਪਰਾਪਿ ਹੋਏ ਡਜਸਦੀ ਵਰਿੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਿੀ ਿਈ ਸੀ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 7 - ਵਿਸੇਸ ਵਸੱਵਖਆ ਿ਼ਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਵਸੱਵਖਆ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਸਤ਼ਾਰ ਕਰੋ 

ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਿਰਚੇ 29.8 ਡਮਲੀਅਨ ਿਾਲਰ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ ਅੰਦਾ਼ਿਨ ਅਸਲ ਿਰਚੇ $26 ਡਮਲੀਅਨ ਸਨ।  ਇਸ ਫਰਕ ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਕਾਰਨ ਉਿੱਚ 

ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਲਿੱਭਣ ਡਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥਾ ਹੈ।  ਫ਼ੰਿਾਂ ਨੰੂ ਅਿਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ ੇਲਾਿੂ ਕਰ ਡਦਿੱਿਾ ਜਾਵੇਿਾ, ਡਜਿੱਥੇ ਟੀਚਾ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਿੀ ਕਰਨਾ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣਾ ਹੋਵੇਿਾ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 8 - ਜਮ਼ਾਤ ਦੇ ਔਸਤ ਆਕ਼ਾਰ ਨੰੂ ਘਟ਼ਾਉਣ਼ਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਕੌਂਬੋ ਜਮ਼ਾਤ਼ਾਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਲੋੜ੍ ਨੰੂ ਸਮ਼ਾਪਤ ਕਰੋ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 9 - ਵਿਆਵਖਆ ਅਤੇ ਅਨੁਿ਼ਾਦ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਸਤ਼ਾਰ ਕਰੋ 

Madera Unified ਕੋਲ ਡਜਲਹੇ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਿੱਠ ਫੁਿੱਲ-ਟਾਈਮ ਸਪੇਨੀ ਅਨੁਵਾਦਕ/ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਹਨ।  ਸਾਿੇ ਅਨੁਵਾਦਕ/ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਸਾਈਟ ਅਿ ੇਡਜਲਹੇ  

ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇ਼ੁਿਬਾਨੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦੇਂ ਹਨ ਡਜੰਨਹਾਂ ਡਵਿੱਚ IEP ਦੀਆਂ, 504's, SST's, ELAC, DLAC, ਬੋਰਿ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 

ਬੈਠਕਾਂ, ਆਡਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਿਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿ ਨਹੀ ਂਹੈ।  ਡਲਿਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਡਜਲਹੇ  ਦੇ ਦਸਿਾਵੇ਼ਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦਸਿਾਵੇ਼ਿਾਂ ਵਾਸਿ ੇਵੀ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਸਮੇਂ, ਚਾਰ ਿੁਿੱਲਹੇ  ਅਨੁਵਾਦਕ/ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਿਾਲੀ ਹਨ।  ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਡਮਸ਼ਨ ਇਨਹਾਂ ਿਾਲੀ ਅਹਡੁਦਆਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ 

ਯੋਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਇਸ਼ਡਿਹਾਰਬਾ਼ਿੀ ਅਿ ੇਭਰਿੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਦਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 10 - ਏਕ੍ਸਟੈਂ ੈਂ  ਲਰਵਨੰਗ ਅਪੋਰਵਚਊਵਨਟੀ ਗਰ਼ਾੰਟ ਰ਼ਾਹੀ ਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਮ-ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਵਿੱਚ 

ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰੋ 

ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਖ਼ਰਡਚਆਂ $900K ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਖ਼ਰਚੇ $1.6 ਡਮਲੀਅਨ ਸਨ।  ਇਸ ਅੰਿਰ ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਕਾਰਨ ਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ 

ਪਰਾਪਿ ਪੈਰਾਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੰੂ ਲਿੱਭਣ ਡਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥਾ ਹੈ।  ਫੰਿਾਂ ਨੰੂ ਅਿਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ ੇਲਾਿੂ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ, ਡਜਿੱਥੇ ਟੀਚਾ ਪੈਰਾਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ਼ਿ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰਨਾ 

ਅਿ ੇਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣਾ ਹੋਵੇਿਾ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 11 - ਮ ੇਰ਼ਾ ਵਬਲੀਿਸ ਇਨ ਮੀ ਪਲ਼ਾਨ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ਼ਾਾਂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰ ੋ(ਇਮਰਜੇਂਟ ਮਲਟੀਵਲੰਗੁਅਲ ਸਟ ੂੈਂਟਸ - ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਸੱਖਣ ਿ਼ਾਲੇ) 

ਪੂਰੀ ਬਜਟ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਨਹੀ ਂਕੀਿੀ ਿਈ ਸੀ ਡਕਉਡਂਕ ਿਰਾਂਟ ਦਾ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਡਿਆ ਸੀ ਅਿ ੇਇਸ ਲਈ ਿਰਾਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਿਈ ਸੀ 

ਡਕਉਡਂਕ ਇਸ ਫੰਡਿੰਿ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸੀ। 
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ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 12 - ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਕ਼ਾਰ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨ਼ਾਲ ਹੀ ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ਼ਾਾਂ, ਹ਼ਾਜਰੀ ਸਕੱਤਰ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹ਼ਾਇਕ ਿੂਵਮਕ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਿਰਗੀਆਾਂ 

ਿੂਵਮਕ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਤੇ ਕੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਆਕ਼ਾਰ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕ਼ਾਸ ਨੰੂ ਸੁਰੂ ਕਰੋ 

ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 13 - ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ਼ਾਈ ਅਤੇ ਯੋਜਨ਼ਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਨ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰੋ 

ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਾ਼ਿਨ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚ ੇ$11.4 ਡਮਲੀਅਨ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਖ਼ਰਚੇ $11.4 ਡਮਲੀਅਨ ਸਨ  ਇਸ ਫਰਕ ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਡਕ 

ਅਡਧਆਪਕ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਕੋਡਵਿ-19 ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਧ ੂਸਮੇਂ ਦਾ ਭੁਿਿਾਨ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ।  ਫ਼ੰਿਾਂ ਨੰੂ ਅਿਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ ੇਲਾਿੂ ਕੀਿਾ 

ਜਾਵੇਿਾ, ਡਜਿੱਥੇ ਫ਼ੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਡਕਸੇ ਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਅਡਧਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇਿੀ। 
 

ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ ਡਕ ਟੀਚੇ ਵਿੱਲ ਪਰਿਿੀ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਡਕੰਨਹੀਆਂ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ ਸਨ। 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - ਸਬੰਵਧਤ ਪ਼ਾਠਕਰਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ਼ਾਈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪੂਰਿ ਵਗਆਨ, ਤਜਰਵਬਆਾਂ ਅਤੇ ਵਪਛੋਕੜ੍ ਵਿੱਚ ਪਹੰੁਚ 

ਜ਼ਾਾਂਦੀ ਹੈ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਕੁਝ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ 

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਿੂ ਕੀਿੀ ਿਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਡਵਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਭਾਡਵਿ ਹੋਈ ਸੀ ਡਜਸ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਵਜੋਂ ਿਰਜੀਹਾਂ ਨੰੂ ਬਦਡਲਆ ਡਿਆ ਸੀ (ਯਾਨੀ ਡਕ 

ਅਡਧਆਪਕ ਉਿੱਥੇ ਡਿਆਰੀ ਅਿ ੇਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਲਿਾਿਾਰ ਵਰਿਣ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀ ਂਸਨ ਅਿ ੇਕੋਡਵਿ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਿੇ ਿਏ ਸਨ)। ਡਜਲਹ ਾ 
ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਹੈਨੋਵਰ ਡਰਸਰਚ ਦਆੁਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਿੇ ਿਏ ਇਿੱਕ ਸਰਵੇਿਣ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰੇਿਾ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਹ 

ਕਾਰਵਾਈ ਆਿਰਕਾਰ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ, ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ) ਅਿੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ 'ਿੇ 

ਨੌਜਵਾਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਪਰਭਾਵ ਪਾਵੇਿੀ।  ਵਧੇਰ ੇਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੌਰ 'ਿੇ, ਸੇਫਟੀ ਐਿਂ ਸਕੂਲ ਕਨੇਕਟੇਿਨੈਿੱ ਸ ਅਿ ੇਮੁਅਿੱਿਲੀ 

ਅਿ ੇਬਰਿਾਸਿਿੀ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - ਇੱਕ ਸੰਵਮਲਤ ਅਤੇ ਬਰ਼ਾਬਰੀ ਿ਼ਾਲੇ ਸੱਵਿਆਚ਼ਾਰ ਦ਼ਾ ਵਿਕ਼ਾਸ ਕਰਨ਼ਾ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਕੁਝ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ 

ਸਾਈਟ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੇ ਿਏ ਸਨ। ਅਿੱਜ ਿਿੱਕ, ਡਿੰਨ Madera Unified ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੇ 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟਿੂੈਂਟ ਡਬਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਹੈ ਅਿ ੇ154 ਸੈਕੰਿਰੀ ਪਾਠ ਪੜਹਾਏ ਜਾ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ। ਕਲਚਰ ਐਿਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਟੀਮ 2022-

23 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ ੇਸਾਰੇ ਿਰੇਿਾਂ ਦੇ ਅੰਿਰਾਲਾਂ ਵਾਸਿੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਡਸਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਡਵਿੱਚ ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ ਅਕੈਿਮੀ ਡਵਿ ੇਸਾਂਝਾ 

ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਜੋ ਸਬਕ ਡਸਿਾਏ ਿਏ ਸਨ ਉਹ 2022 ਦੇ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ 'ਿੇ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ 

ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ'ਿੇ ਪਰਭਾਵਿ ਕਰਨਿੇ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 3 - ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਆਧ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਜੋੜ਼੍ਾ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਪਰਣ਼ਾਲੀਆਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਕ਼ਾਸ ਕਰੋ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਡਕਰਿ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਿਏ ਹਨ ਅਿ ੇਪਛਾਣ ਵਾਸਿ ੇਕਸੌਟੀਆਂ ਨੰੂ ਬੋਰਿ ਵਿੱਲੋਂ  ਮਨ਼ੂਿਰ ਕਰ ਡਲਆ ਡਿਆ ਹੈ; Sierra Vista 

2022-23 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਟੀਚਾ ਸਕੂਲ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ 

ਕੀਿਾ ਹੈ।  ਡਜਵੇਂ ਹੀ 2022-23 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀ ਂਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਿਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਾਂਿੇ ਪਰ ਸਾਿਾ ਡਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਡਕ 

ਇਹ ਿਬਦੀਲੀਆਂ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ, ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ) ਅਿ ੇਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ 'ਿੇ 

ਨੌਜਵਾਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਉਸਾਰ ੂਪਰਭਾਵ ਪਾਉਣਿੀਆਂ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 4 - ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਵਿਸਤਵਰਤ ਵਸੱਖਣ ਦੇ ਮੌਵਕਆਾਂ ਨੰੂ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖਣ਼ਾ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰਨ਼ਾ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਕੁਝ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ 

ਇਹ ਪਰੋਿਰਾਮ 2022 ਦੀਆਂ ਿਰਮੀਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਵੇਿਾ। ਡਜਲਾ ਪਰਭਾਵ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਫੀਿਬੈਕ ਸਰਵੇਿਣ ਕਰੇਿਾ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ 

ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 5 - ਸ਼ਾਈਟ ਵਿਸੇਸ ਦਖਲ ਬਜਟ ਨੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਨ਼ਾ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਕੁਝ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ 

ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ ਡਵਿੱਚ ਸੀਮਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਿ ਸਰੋਿਾਂ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਕੋਡਵਿ, ESSER, ਐਜੂਕੇਟਰ 

ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ ਅਿੇ ਹੋਰ ਿਰਾਂਟਾਂ ਨੰੂ ਟਾਈਟਲ I ਫੰਿਾਂ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਿਰਚ ਕਰਨਾ ਡਪਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਿ ੇਟੀਡਚਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 
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ਇਹਨਾਂ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਇਿੱਛਿ ਨਿੀਡਜਆਂ ਲਈ ਨਹੀ ਂਕੀਿੀ ਿਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਡਮਿੀ ਅਿ ੇਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਿਾਟਾ ਦੀ ਸੀਮਾ। ਸਾਿੀਆਂ ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਅਿ ੇਟੀਚੇ ਇਨਹਾਂ 

ਰਾਜ ਸੂਚਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸੰਚਾਡਲਿ ਿਾਟਾ ਹਨ। ਅਸੀ ਂਸਥਾਨਕ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਲ ਚਲੇ ਿਏ ਹਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਕਡੜਆਂ ਿੋਂ ਵਿੱਿਰ ੇਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਿੱਸ਼ਟ 

ਿਸਵੀਰ ਨਹੀ ਂਡਦੰਦਾ ਡਕ ਸਾਿੇ ਡਵਡਦਅਕ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਿ ੇਸਿੱਡਭਆਚਾਰ, ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ, ਅਿ ੇਿਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਟੀਡਚਆਂ ਡਵਿੱਚ ਅਸੀ ਂਡਕਸ ਿਰਹਾਂ ਪਰਿਿੀ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਟ 'ਿੇ ਪੜਹਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਨਿੀਜਾ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਦੀ ਕਮੀ ਅਿ ੇਡਵਵਹਾਰਾਂ ਅਿ ੇਸਮਾਜਕ ਭਾਵਨਾਿਮਕ 

ਲੋੜਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧ ੇਦੇ ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ ਵੀ ਡਨਕਡਲਆ ਹੈ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ 

ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 6 - ਅੰਗਰੇਜੀ ਿ਼ਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿੀਨਤ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਵਮਆਰ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹ਼ਾਰਤ ਹ਼ਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰੇ ਉਿੱਰਦੇ ਬਹੁ-ਿ਼ਾਸ਼ਾਈ 

(ਇੰਗਵਲਸ ਲਰਨਰ) ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰੋ 

Effectiveness of ਕਾਰਵਾਈ: ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਡਚਿ ਹਨ ਅਿੇ ਸਾਰੇ ਦਜੂੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਡਸਡਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਪੜਹਾਈ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਅਿ ੇਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ 

ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ।  ਸਕੂਲ ਲੀਿਰਾਂ ਨੇ ISET ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਡਸਿਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਿੀ।  Madera Unified ਦਾ ਡਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਡਕ ਇਹ 

ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਿੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲਰਨਰ) ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ELPI ਸੂਚਕ 'ਿੇ ਉਸਾਰ ੂਪਰਭਾਵ ਪਾਵੇਿੀ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 7 - ਵਿਸੇਸ ਵਸੱਵਖਆ ਿ਼ਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਵਸੱਵਖਆ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਸਤ਼ਾਰ ਕਰੋ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਕੁਝ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ 

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 8 - ਜਮ਼ਾਤ ਦੇ ਔਸਤ ਆਕ਼ਾਰ ਨੰੂ ਘਟ਼ਾਉਣ਼ਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਕੌਂਬੋ ਜਮ਼ਾਤ਼ਾਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਲੋੜ੍ ਨੰੂ ਸਮ਼ਾਪਤ ਕਰੋ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਕੁਝ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ 

ਜਮਾਿ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਡਿਆ ਅਮਲੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਿ ੇਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਵਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ 
ਦੀ ਜਮਾਿ ਦੇ ਆਕਾਰ ਡਵਿੱਚ ਪਰਿੀ ਕਲਾਸ 30 ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਿੀ ਡ਼ਿਲਹੇ  ਭਰ ਡਵਿੱਚ ਲਾਿੂ ਕੀਿੀ ਿਈ ਹੈ।  Madera Unified ਨੇ ਕੋਡਵਿ-19 ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ 

2019 CAASPP ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ ਡਵਿੱਚ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਡਿਆ।   Madera Unified ਦਾ ਡਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਡਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ELA ਅਿ ੇਿਡਣਿ ਪਰਾਂਿ ਦੇ 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸਕੋਰਾਂ ਨੰੂ ਉਸਾਰ ੂਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕਰੇਿੀ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 9 - ਵਿਆਵਖਆ ਅਤੇ ਅਨੁਿ਼ਾਦ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਸਤ਼ਾਰ ਕਰੋ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀ ਂ

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਿੁੰਜਾਇਸ਼। Madera Unified ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਹੀਡਨਆਂ ਵਾਸਿ ੇਚਾਰ ਅਣ-ਭਰੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦਕ/ਦਭੁਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਸਨ। ਡ਼ਿਲਹ ਾ ਡਿੰਨ ਸਟਾਫ 

ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਿੇ ਰਿੱਿਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋ ਡਿਆ ਹੈ ਅਿ ੇਇਿੱਕ ਅਹਦੁਾ ਿਾਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਭਰੀ ਿਈ ਅਿੇ ਵਰਿਮਾਨ ਿਾਲੀ ਪਦਵੀ ਨੇ IEP ਅਿ ੇ504 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 

ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਬੈਕ-ਲੌਿ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਡਵਭਾਿ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਡ਼ਿਲਹੇ  ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ 

ਸਾਈਟਾਂ ਅਿੇ ਡਵਭਾਿਾਂ 'ਿੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਿੜਹੀਆਂ ਕਰ ਡਦਿੱਿੀਆਂ ਹਨ ਡਕਉਡਂਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡਟੰਿਾਂ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀ ਂਹਨ।  ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਅਡਭਭਾਵਕ ਅਡਧਆਪਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਿ ੇਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਿਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੰੂ ਉਡਚਿ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ਂਕੀਿੀ ਿਈ।  ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸਾਿੇ ਅਡਭਭਾਵਕ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ 'ਿੇ ਨਕਾਰਾਿਮਕ ਅਸਰ ਡਪਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਕ ਜੇ ਅਸੀ ਂਅਮਲੇ ਦੇ ਡਸਫਾਰਸ਼ 

ਕੀਿ ੇਪਿੱਧਰਾਂ 'ਿੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਿਾਂ ਇਸਦਾ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇ'ਿੇ ਉਸਾਰ ੂਅਸਰ ਪਵੇਿਾ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 10 - ਏਕ੍ਸਟੈਂ ੈਂ  ਲਰਵਨੰਗ ਅਪੋਰਵਚਊਵਨਟੀਜ ਗਰ਼ਾੰਟ ਰ਼ਾਹੀ ਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਮ-ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਵਿੱਚ 

ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰੋ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਕੁਝ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ 

ਡਜਲਹੇ  ਡਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਕਲਾਸਰਮੂ ਵਾਸਿੇ ਪੈਰਾਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਡਕਰਾਏ 'ਿੇ ਡਲਆ ਡਿਆ ਹੈ।  NWEA ਦੇ ਪੜਹਨ ਡਵਿੱਚ ਧਾਰਾ-ਪਰਵਾਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ 

ਵਰਿੋਂ ਇਹ ਡਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇਿੀ ਡਕ TK ਅਿ ੇਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਕੰਨਹੀ ਕੁ ਚੰਿੀ ਿਰਹਾਂ ਪੜਹ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਵਵਹਾਰਕ 

ਰੈਫਰਲ ਿੇਟਾ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਵੀ ਕੀਿੀ ਜਾਏਿੀ।  ਸਮੀਡਿਆ ਅਿ ੇਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਣ ਿੇਟਾ ਡਬੰਦ ੂਿੁਿੱਲੇ ਅਹਡੁਦਆਂ ਲਈ ਿਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈ।  
Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 11 - ਮ ੇਰ਼ਾ ਵਬਲੀਿਸ ਇਨ ਮੀ ਪਲ਼ਾਨ (ਇਮਰਜੇਂਟ ਮੁਲਟੀਵਲੰਗੁਅਲ ਸਟ ੂੈਂਟਸ - ਇੰਗਵਲਸ ਲਰਨਰਸ) ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰੋ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲਰਨਰ ਅਿੇ Dual Language Immersion ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸਾਿੇ ਟੀਡਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਡਿਆ ਸੀ ਅਿ ੇ

ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਫਲਿਾਪੂਰਵਕ ਲਾਿੂ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਸਾਿੇ ਿੁਿੱਅਲ ਲੈਂਿੂਏਜ ਇਮਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਅਿ ੇਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇ

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ, DLI ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਿ ੇਸੰਪੂਰਕ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ, ਅਿ ੇਸਾਈਟ/ਡਜਲਹੇ  ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਅਿ ੇਮੁਿੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਨੰੂ ਫ਼ੰਿ ਸਹਾਇਿਾ ਦੇ 
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ਹੋਰ ਸਰੋਿਾਂ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਭੁਿਿਾਨ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਸਰਦਾਇਕਿਾ ਿਰਾਂਟਾਂ), ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ ਵਾਸਿ ੇਉਿੱਚ-ਿੁਣਵਿਾ ਦੇ 

ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਸਰੋਿਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਡਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਾਰਚ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਵਾਸਿ ੇਿਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਿੂ ਕੀਿਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ 

ਰਹੇਿਾ।  ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਨਿੀਜੇ ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹਨ ਡਕ ਮੈਿੀਸਨ ਦੇ DLI ਪਰੋਿਰਾਮ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜਹਨ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  Madera 

Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕਰੇਿੀ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 12 - ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਕ਼ਾਰ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨ਼ਾਲ ਹੀ ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ਼ਾਾਂ, ਹ਼ਾਜਰੀ ਸਕੱਤਰ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਿੂਵਮਕ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਿਰਗੀਆਾਂ 

ਿੂਵਮਕ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਕੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਆਕ਼ਾਰ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕ਼ਾਸ ਨੰੂ ਸੁਰੂ ਕਰੋ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਵਰਿਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕਲੀਵਲੈਂਿ ਐਵ 'ਿੇ ਸਡਥਿ K-8 ਸਕੂਲ ਡਵਿੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਡਵਿੱਚ ਹੈ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ 

ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 13 - ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ਼ਾਈ ਅਤੇ ਯੋਜਨ਼ਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਨ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰ:ੋ   

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰ ਡਦਿੱਿਾ ਡਿਆ ਹੈ ਅਿ ੇਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਰਡਨੰਿ ਕਡਮਊਡਨਟੀ਼ਿ ਦਾ ਿਠਨ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ 

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 2022 ਦੇ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਅਿ ੇਇਸਿੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ELA, ਿਡਣਿ ਅਿ ੇਡਵਡਿਆਨ ਦੇ ਸਕੋਰਾਂ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕਰੇਿੀ। 
 

ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਟੀਚੇ, ਮੈਡਟਰਕਸ, ਇਿੱਛਿ ਡਸਿੱਡਟਆਂ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਿ ੇਕਾਰਵਾਈਆਂ ਡਵਿੱਚ ਕੀਿੀਆਂ ਿਈਆਂ ਡਕਸ ੇਿਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜੋ ਡਪਛਲੇ 

ਅਡਭਆਸ 'ਿੇ ਪਰਿੀਡਬੰਬਾਂ ਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 
ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - ਸਬੰਵਧਤ ਪ਼ਾਠਕਰਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ਼ਾਈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪੂਰਿ ਵਗਆਨ, ਤਜਰਵਬਆਾਂ ਅਤੇ ਵਪਛੋਕੜ੍ ਵਿੱਚ ਪਹੰੁਚ 

ਜ਼ਾਾਂਦੀ ਹੈ 

ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - ਇੱਕ ਸੰਵਮਲਤ ਅਤੇ ਬਰ਼ਾਬਰੀ ਿ਼ਾਲੇ ਸੱਵਿਆਚ਼ਾਰ ਦ਼ਾ ਵਿਕ਼ਾਸ ਕਰਨ਼ਾ 

MUSD ਅਿਸਿ 2022 ਅਿ ੇਜਨਵਰੀ 2023 ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਵਕਾਸ, ਸਟਿੂੈਂਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਿ ਕਰੇਿਾ। ਸਾਰੇ MUSD ਅਮਲੇ ਿੋਂ 

ਪੂਰੇ ਦੋ ਡਦਨਾਂ ਦੀ ਡਸਿਲਾਈ ਡਵਿੱਚ ਹਾ਼ਿਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਇਿੱਕ 90 ਡਮੰਟਾਂ ਦਾ ਮਾਡਿਊਲ ਸਟਿੂੈਂਟ ਡਬਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਅਿ ੇ

ਬਾਲਿਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਹਾਉਣ, ਮੁੜ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਿੇ ਇਸਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਿੇ ਆਧਾਡਰਿ ਹੋਵੇਿਾ। ਸਿੱਡਭਆਚਾਰ ਅਿੇ ਜਲਵਾਯੂ ਡਵਭਾਿ TK-1, ਦਜੇੂ-

ਪੰਜਵੇਂ, ਛੇਵੇਂ-ਅਿੱਠਵੇਂ ਅਿ ੇ9ਵੇਂ-12ਵੇਂ ਿਰੇਿ ਦੇ ਸਪੈਨਾਂ ਲਈ ਐਸਬੀਓਆਰ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਸਰੋਿਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਮੁੜ-ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਕਰ ਡਰਹਾ ਹੈ, ਡਜਸ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਿੋਂ 

30 ਸਿੰਬਰ, 2022 ਿਿੱਕ ਪੜਹਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇਿੀ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 3 - ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਆਧ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਜੋੜ਼੍ਾ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਪਰਣ਼ਾਲੀਆਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਕ਼ਾਸ ਕਰੋ 

ਡਕਸ ੇਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 4 - ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਵਿਸਤਵਰਤ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇ ਮੌਵਕਆਾਂ ਨੰੂ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰੋ 

ਡਕਸ ੇਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 5 - ਸ਼ਾਈਟ ਵਿਸੇਸ ਦਖਲ ਬਜਟ ਨੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਨ਼ਾ 

ਡਕਸ ੇਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 6 - ਅੰਗਰੇਜੀ ਿ਼ਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿੀਨਤ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਵਮਆਰ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹ਼ਾਰਤ ਹ਼ਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰੇ ਉਿੱਰਦੇ ਬਹੁ-ਿ਼ਾਸ਼ਾਈ 

(ਇੰਗਵਲਸ ਲਰਨਰ) ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰੋ 

None Expected। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 7 - ਵਿਸੇਸ ਵਸੱਵਖਆ ਿ਼ਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਵਸੱਵਖਆ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਸਤ਼ਾਰ ਕਰੋ 

ਡਕਸ ੇਦੀ ਉਿੱਮੀਦ ਨਹੀ।ਂ 
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ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 8 - ਜਮ਼ਾਤ ਦੇ ਔਸਤ ਆਕ਼ਾਰ ਨੰੂ ਘਟ਼ਾਉਣ਼ਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਕੌਂਬੋ ਜਮ਼ਾਤ਼ਾਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਲੋੜ੍ ਨੰੂ ਸਮ਼ਾਪਤ ਕਰ:ੋ  

ਡਕਸ ੇਦੀ ਉਿੱਮੀਦ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 9 - ਵਿਆਵਖਆ ਅਤੇ ਅਨੁਿ਼ਾਦ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਸਤ਼ਾਰ ਕਰੋ 

ਡ਼ਿਲਹ ਾ ਿਾਲੀ ਅਹਦੇੁ ਲਈ ਭਰਿੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੇਿਾ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 10 - ਏਕ੍ਸਟੈਂ ੈਂ  ਲਰਵਨੰਗ ਅਪੋਰਵਚਊਵਨਟੀਜ ਗਰ਼ਾੰਟ ਰ਼ਾਹੀ ਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਮ-ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਵਿੱਚ 

ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰੋ 

2022-23 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ ੇਡਜਲਹ ਾ ਸਾਰੇ TK ਕਲਾਸਰਮੂਾਂ ਡਵਿੱਚ ਨੀਮ-ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਿੇ ਰਿੱਿੇਿਾ ਡਜਸ ਨਾਲ AB 130 ਦੀਆਂ ਡਵਧਾਨਕ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ 

ਪੂਰਿੀ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 11 - ਮ ੇਰ਼ਾ ਵਬਲੀਿਸ ਇਨ ਮੀ ਪਲ਼ਾਨ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ਼ਾਾਂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰ ੋ(ਇਮਰਜੇਂਟ ਮੁਲਟੀਵਲੰਗੁਅਲ ਸਟ ੂੈਂਟਸ - ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਸੱਖਣ ਿ਼ਾਲੇ) 

ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲੈਂਿੂਏ਼ਿ ਅਿ ੇਿੁਅਲ ਲੈਂਿੂਏਜ ਇਮਰਸ਼ਨ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਵਾਸਿ ੇਉਿੱਚ ਿੁਣਵਿਾ ਦੀਆਂ ਪੜਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਰਥਾਵਾਂ ਵਾਸਿੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਅਿਲੇ ਸਕੂਲੀ 

ਵਰਹੇ ਡਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਿਾ। ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਰਾਪਿੀ ਦੀ ਡਨਿਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਇਿੱਕ ਅਡਜਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਡਜਸਨੰੂ ਡਬਹਿਰ ਪਰਿਿੀ ਵਾਸਿੇ ਸਥਾਪਿ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ ਿਾਂ ਜੋ 

ਲੰਬੀ ਡਮਆਦ ਦੇ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਡਸਡਿਆਰਥੀ ਬਣਨ ਦੇ At-Risk ਅਿ ੇਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੀ ਡਮਆਦ ਦੇ ELs ਬਣਨ ਦੇ ਿਿਰੇ ਦੀ ਡਬਹਿਰ ਪਰਿਿੀ ਦੀ ਡਨਿਰਾਨੀ 

ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਸਥਾਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਇਸ ਪਰਿਿੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਿ ੇਇਸਨੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਿਾਟਾ ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲੈਂਿੂਏਜ 

ਲਰਨਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਅਕਸਰ ਕਾਰਵਾਈਯੋਿ ਟੀਚੇ ਡਨਰਧਾਰਿ ਕੀਿ ੇਜਾਣਿੇ ਅਿ ੇਡਨਿਰਾਨੀ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇਿੀ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 12 - ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਕ਼ਾਰ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨ਼ਾਲ ਹੀ ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ਼ਾਾਂ, ਹ਼ਾਜਰੀ ਸਕੱਤਰ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹ਼ਾਇਕ ਿੂਵਮਕ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਿਰਗੀਆਾਂ 

ਿੂਵਮਕ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਕੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਆਕ਼ਾਰ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕ਼ਾਸ ਨੰੂ ਸੁਰੂ ਕਰੋ  

ਡਕਸ ੇਦੀ ਉਿੱਮੀਦ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 13 - ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ਼ਾਈ ਅਤੇ ਯੋਜਨ਼ਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਨ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰਨ਼ਾ   

ਡਕਸ ੇਦੀ ਉਿੱਮੀਦ ਨਹੀ।ਂ 

ਵਪਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਦੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ ਅਸਲ ਖਰਵਚਆਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਪੋਰਟ ਸ਼ਾਲ਼ਾਨ਼ਾ ਅੱਪ ੇਟ ਸ਼ਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਵਪਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਦੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਸੁਧਰੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦ਼ਾਜਨ ਅਸਲ ਪਰਤੀਸਤ਼ਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾਲੀਆਾਂ 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਲ਼ਾਨ਼ਾ ਅੱਪ ੇਟ ਸ਼ਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵਖਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। 

ਟੀਚ਼ਾ 3: ਰੇਵਖਤ ਪ਼ਾਠਕਰਮ ਅਤੇ ਅਵਧਆਪਨ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਇੱਕ ਉਚੱ-ਗੁਣਿਤ਼ਾ ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰੋ 

ਟੀਚ਼ਾ ਿੇਰਿ਼ਾ 

3 
ਸਾਿਾ ਡਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਡਕ ਡਕਸੇ ਵੀ Madera Unified ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਅਿ ੇਬਾਹਰ ਡਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਇਿੱਕੋ ਿੁਣਵਿਾ 

ਭਰਪੂਰ ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਿੇ ਚਾਹ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਿਪਿੱਿੀ, ਿੁਆਂਢ, ਡਜਸ ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾ਼ਿਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਡਧਆਪਕ ਜੋ ਵੀ 

ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਕਉਡਂਕ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਕ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਉਿੱਚ ਪਿੱਧਰਾਂ 'ਿੇ ਡਸਿੱਿਣ। ਇਸਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀ ਂ

ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ 'ਿੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਡਮਆਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਪੜਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦੇਂ ਹਾਂ, ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਾਂ ਡਕ ਇਹ Madera Unified ਿਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਡਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਿੇ ਇਿੱਕ ਪਾਠਕਰਮ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਇਿੱਕਸਾਰ, 

ਕਠੋਰ, ਸਿੱਡਭਆਚਾਰਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਸਬੰਡਧਿ ਅਿੇ ਪੈੜਬਿੱਧ K-12 ਹੈ। ਡਧਆਨਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਿੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਰਡਨੰਿ 

ਕਡਮਊਡਨਟੀ਼ਿ (PLC) ਡਵਚਕਾਰ ਿਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀ ਂਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿੋਜ-ਆਧਾਡਰਿ ਪੜਹਾਈ ਅਿ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਡਨਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ ਡਕ LEA ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਕਉ ਂਡਵਕਸਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 

ਅਸੀ ਂਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਿਸਡਟਰਕਟ ਡਸਸਟਮ ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਪਾਰਟਨਰਡਸ਼ਪ ਪਰਡਕਡਰਆ ਰਾਹੀ ਂਡਵਕਸਿ ਕੀਿਾ ਹੈ ਡਜਸ ਨੰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਿਂ ਦਾ 

ਇਕਾਨਮੀ (NCEE) ਰਾਹੀ ਂਮੁਹੈਯਾ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ।  ਡਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠਾਂ ਡਦਿੱਿ ੇਅੰਸ਼ ਨੰੂ NCEE ਦਸਿਾਵੇ਼ਿ ਿੋਂ ਡਲਆ ਡਿਆ ਅੰਸ਼ ਪੜਹੋ ਡਜਸਦਾ ਡਸਰਲੇਿ ਹੈ ਇਿੱਕ 

ਡਵਸ਼ਵ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਸਿ ੇ9 ਡਬਲਡਿੰਿ ਬਲਾਕ। 
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"ਚੋਟੀ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਡਵਿੱਚ ਰਵਾਇਿੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਚੰਿੀ ਿਰਹਾਂ ਡਵਕਸਿ, ਬੇਹਿੱਦ ਇਕਸਾਰ ਅਿੇ ਬਹਿੁ ਹੀ ਮੰਿ 

ਵਾਲੀਆਂ ਡਹਦਾਇਿੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਡਮਆਰਾਂ, ਪਾਠਕਰਮ ਅਿ ੇਮੁਲਾਂਕਣਾਂ, ਅਿ ੇਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਟੀਡਚਆਂ 

ਅਿ ੇਡਮਆਰਾਂ ਵਾਸਿ ੇਢਕੁਵੀਆਂ ਪੜਹਾਈ ਦੀਆਂ ਡਵਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"  

ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨੰੂ ਮ਼ਾਪਣ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ਼ਾ 

 

ਮੈਡਟਰਕ ਬੇਸਲਾਈਨ ਸਾਲ 1 ਨਿੀਜਾ ਸਾਲ 2 

ਨਿੀਜਾ 

ਸਾਲ 3 ਨਿੀਜਾ 2023-24 ਲਈ ਇਿੱਛਿ 

ਨਿੀਜਾ 

CTE ਪਾਥਵੇਅ ਸੰਪੂਰਨਿਾ 

ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: ਡਾਟਾਕੁਐਸਟ 

25.19% ਿਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੇ 

2019/2020 ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ CTE 

ਪਾਥਵੇਅ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ 

32.5% ਿਰੈਜੂਏਟਾਂ 

ਨੇ CTE ਪਾਥਵੇਅ 

ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ 

2020/2021 ਡਵਿੱਚ 

(1-ਸਾਲ ਦਾ 

ਅੰਿਰਾਲ) 

  30% 

CTE ਪਾਥਵੇਅ ਅਿ ੇA-G 

ਸਮਾਪਿੀ  

ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: ਡਾਟਾਕੁਐਸਟ 

2020-2021 ਬੇਸਲਾਈਨ ਹੋਵੇਿੀ ਿਰੈਜੂਏਟਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ 

19.4% ਨੇ A-G 

ਲੋੜਾਂ ਅਿੇ ਇਿੱਕ 

CTE ਪਾਥਵੇਅ ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ 

2020/2021 ਡਵਿੱਚ 

(1-ਸਾਲ ਦਾ 

ਅੰਿਰਾਲ) 

  30% 

ਕਾਲਜ/ਕੈਰੀਅਰ ਸੂਚਕ  

(EL = ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਬਹ-ੁ

ਭਾਸ਼ਾਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀ; ਡਵਿੱਿੀ 

ਸਾਡਲ = ਫੋਸਟਰ ਜਵਾਨੀ; 

HY = ਬੇਘਰ ਨੌਜਵਾਨ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ; SWD = 

ਅਪੰਿਿਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ) 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਸਕੂਲ 

ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ 

ਸਾਰੇ: 38.1%  

EL: 15.8% 
FY: 16.7% 
HY: 30% 
SWD: 4.8% 

 2019/2020 ਡਵਿੱਚ ਡਿਆਰ ਕੀਿ ੇ

ਿਏ 

ਸਾਰੇ:  36.5%* 

2020/2021 ਡਵਿੱਚ 

ਡਿਆਰ ਕੀਿਾ 

ਡਿਆ (1-ਸਾਲ ਦਾ 

ਅੰਿਰਾਲ) 

* ਅਨੁਮਾਡਨਿ; ਕੋਈ 

ਅਡਧਕਾਡਰਿ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 

ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਿਣਨਾ 

ਨਹੀ ਂ

  ਸਾਰੇ: 60%  

EL: 45% 
FY: 45% 
HY: 50% 
SWD: 35% 

 ਡਿਆਰ 

ਡਮਆਰਾਂ ਿਿੱਕ ਪਹੁੰਚ – ਸੇਧ 

ਡਵਿੱਚ ਡਲਆਂਦੀਆਂ ਡਹਦਾਇਿੀ 

ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 

ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਰਬੂਡਰਕ 

0% ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਜੰਨਹਾਂ ਦੀ 

2019/2020 ਡਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਡਵਿ ੇ

ਅਿ ੇਘਰ ਡਵਿੇ ਵਰਿੋਂ ਵਾਸਿ ੇ

ਡਮਆਰਾਂ-ਅਨੁਸਾਰੀ ਪੜਹਾਈ ਸਬੰਧੀ 

ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 

ਿੁਦ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਿਿੱਕ ਪਹੁੰਚ 

ਨਹੀ ਂਹੈ 

0% ਡਵਡਦਆਰਥੀ 

ਡਜੰਨਹਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ 

ਅਿ ੇਘਰ ਡਵਿੇ 

ਵਰਿੋਂ ਵਾਸਿੇ 

ਡਮਆਰਾਂ-ਅਨੁਸਾਰੀ 

ਪੜਹਾਈ ਸਬੰਧੀ 

ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਆਪਣੀਆਂ ਿੁਦ 

ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਿਿੱਕ 

ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਂਹੈ 

  0% ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਜੰਨਹਾਂ 

ਦੀ ਸਕੂਲ ਅਿ ੇਘਰ 

ਡਵਿ ੇਵਰਿੋਂ ਵਾਸਿ ੇ

ਡਮਆਰਾਂ-ਅਨੁਸਾਰੀ 

ਪੜਹਾਈ ਸਬੰਧੀ 

ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਆਪਣੀਆਂ ਿੁਦ ਦੀਆਂ 

ਨਕਲਾਂ ਿਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਂ

ਹੈ  
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ਰਾਜ ਦੇ ਡਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ 

ਕਰਨ ਾਾ 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 

ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਰਬੂਡਰਕ 

2019/2020 ਡਵਿੱਚ ਸਟੈਂਿਰਿ ਦੀ 

ਪੂਰਿੀ 

ਡਮਆਰ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ   ਡਮਆਰ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ 

ਅਡਧਐਨ ਦੇ ਇਿੱਕ ਡਵਆਪਕ 

ਕੋਰਸ ਿਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਿੇ 

ਦਾਿਲਾ 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 

ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਰਬੂਡਰਕ 

ਸਟੈਂਿਰਿ ਮੈਟ 2019/2020 ਡਮਆਰ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ   ਡਮਆਰ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ 

ਹਾ਼ਿਰੀ ਦਰਾਂ 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: CALPADS 

2019/2020 ਡਵਿੱਚ 94.96% 87.44% ਡਵਿੱਚ 

2021/2022 

  96% 

ਪੁਰਾਣੀ ਿੈਰਹਾ਼ਿਰੀ ਦੀ ਦਰ 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਸਕੂਲ 

ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ 

AL: 10.3%  
EL:7.4% 
FY:16.4% 
HY:14.7% 
SWD:14.5% 

2019/2020 ਡਵਿੱਚ 

ਸਾਰੇ: 43.7%  

EL: 44.0% 
FY: 46.2% 
HY: 53.6% 
SWD: 52.5% 

ਡਵਿੱਚ 2021/2022 

  ਸਾਰੇ: 7.5% 

EL: 5% 
FY: 10% 
HY: 10% 
SWD: 10% 

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਛਿੱਿਣ ਦੀ 

ਦਰ 
(EL = ਇਮਰਜੇਂਟ ਮਲੁਟੀਡਲੰਿੁਅਲ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ; FY = ਫਸੋਟਰ ਯੂਥ; HY 

= ਹੋਮਲੈਿੱਸ ਯੂਥ ਸਟਿੂੈਂਟਸ; SWD 

= ਸਟਿੂੈਂਟਸ ਡਵਦ ਡਿਸਡੇਬਡਲਟੀ਼ਿ) 

ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: ਡਾਟਾਕੁਐਸਟ 

ਸਾਰੇ: 4.0% 

EL: 8.54% 
FY: 21.43% 
HY: 6.06% 

SWD: 3.45% ਡਵਿੱਚ 

2019/2020 

ਸਾਰੇ :4.3%  

EL: 10.4% 
FY: 28.6% 
HY: 5.3% 
SWD: 5.2% 

2020/2021 ਡਵਿੱਚ 

(1-ਸਾਲ ਦਾ 

ਅੰਿਰਾਲ) 

  ਸਾਰੇ: 3% 

EL: 7% 
FY: 15% 
HY: 5% 
SWD: 2% 

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਰਾਪਆਉਟ 

ਦਰਾਂ; 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: CALPADS 

0.03% ਡਵਿੱਚ 2019/2020 0.03% 

2020-2021 ਡਵਿੱਚ 

(1-ਸਾਲ ਦਾ 

ਅੰਿਰਾਲ) 

  0.02% 

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 

ਰੇਟ 

(EL = ਇਮਰਜੇਂਟ 

ਮੁਲਟੀਡਲੰਿੁਅਲ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ; FY= ਫੋਸਟਰ 

ਯੂਥ; HY = ਹੋਮਲੈਿੱਸ ਯੂਥ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ; SWD = 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ ਡਵਦ 

ਡਿਸਏਡਬਡਲਟੀ਼ਿ) 

ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਸਕੂਲ 

ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ 

ਸਾਰੇ: 92.4% 

EL: 82.3% 
FY: 57.1% 
HY: 90.9% 
SWD: 80.5% 

ਡਵਿੱਚ 2019/2020 

ਸਾਰੇ: 93.3%  

EL: 85.4% 
FY: 64.3% 
HY: 92.4% 
SWD: 84.5% 

2020/2021 ਡਵਿੱਚ 

(1-ਸਾਲ ਦਾ 

ਅੰਿਰਾਲ) 

  ਸਾਰੇ: 95% 

EL: 87.5% 
FY: 80% 
HY: 95% 
SWD: 95% 
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ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ 

ਕਾਰਵਾਈ # ਡਸਰਲੇਿ ਵੇਰਵਾ ਕੁਿੱਲ ਫੰਿ ਯੋਿਦਾਨ 

1 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਡਕ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ 

ਕਾਲਜ ਅਿ ੇਕੈਰੀਅਰ ਲਈ 

ਡਿਆਰ ਹਨ, Madera 

Unified ਸਕੂਲ ਦੇ ਡ਼ਿਲਹ ਾ 

ਿਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨੰੂ 

ਅਪਣਾਓ ਅਿ ੇਲਾਿੂ ਕਰੋ 

MUSD ਿਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨੰੂ ਅਪਣਾਏਿੀ ਡਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਡਨਸ਼ਡਚਿ ਕੀਿਾ 

ਜਾ ਸਕੇ ਡਕ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਅਿੇ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਡਿਆਰ ਹਨ। 
ਿਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫਾਈਲ ਸਾਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਸਡਿਆਰਥੀ ਦੇ ਡਸਿੱਡਟਆਂ ਨੰੂ 

ਪਡਰਭਾਡਸ਼ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਸਮੂਡਹਕ ਵਚਨਬਿੱਧਿਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਡਵਿੱਚ ਸਫਲਿਾ 

ਦੇ ਮਾਪਦੰਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਕ 

Madera Unified ਿੋਂ ਿਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਅਿ ੇ

ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਡਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਿਏ ਹਨ। ਡਜਲਹ ਾ-ਡਵਆਪਕ 

ਡਸਡਿਆਰਥੀ ਡਸਿੱਡਟਆਂ ਨੰੂ ਸਥਾਪਿ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਵਡਦਅਕ 

ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜ-ਬਲਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਡਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ 

ਬੌਡਧਕ, ਡਵਅਕਿੀਿਿ, ਅਿੇ ਅੰਿਰ-ਡਵਅਕਿੀਿਿ ਸਮਰਿੱਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਡਨਸ਼ਾਨਾ 

ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ, ਅਸੀ ਂਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਸਿੱਿਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ 

ਸੰਬੋਡਧਿ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ ਅਿ ੇਸਾਿੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਿਾਂ ਨੰੂ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ ਿਾਂ ਜੋ 

ਅਸੀ ਂਉਸ ਕੰਮ ਡਵਿੱਚ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਅਿ ੇਸੁਯੋਿ ਹੋ ਸਕੀਏ ਜੋ ਅਸੀ ਂ

ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

$3290601 Y 
 
 
 
 

2 WestEd ਆਡਿਟ ਅਡਧਐਨ 

ਿੋਂ ਡਮਲੇ ਫੀਿਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 

'ਿੇ ਇਿੱਕ ਪੜਹਾਈ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ 

ਡਸਰਜਣਾ ਕਰ।ੋ 

MUSD ਸਮੂਹਕ ਿੌਰ 'ਿੇ WestEd ਆਡਿਟ ਅਡਧਐਨ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ ਅਿ ੇ

ਅਿਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਇਿੱਕ ਡਹਦਾਇਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰੇਿੀ। 
$1034819 N 

3 ਬੋਰਿ ਵਿੱਲੋਂ  ਮਨ਼ੂਿਰ ਕੀਿੇ 

ਿਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਿ ੇਡਵਹਾਰਕ 

ਪਾਠਕਰਮ ਦਾ ਲਾਿੂਕਰਨ 

ਿਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਿ ੇਡਵਹਾਰਕ ਪਾਠਕਰਮ ਦੀਆਂ ਿੋਜ ਆਧਾਡਰਿ ਪੜਹਾਈ ਦੀਆਂ 

ਪਰਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲਿਾਿਾਰ ਸੋਧ/ੋਲਾਿੂ ਕਰੋ ਡਜਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ, ਕਲਾਸਰਮੂ, ਜਾਂ 

ਅਡਧਆਪਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਿ ੇਡਬਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਇਿੱਕੋ ਿੁਣਵਿਾ ਦੀ 

ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ। 
 

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਵਾਸਿ ੇਿੈਰ-ਡਹਦਾਇਿੀ ਡਦਨਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਡਦਿੱਿ ੇਿੇਿਰਾਂ ਡਵਿੱਚ 

ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਡਿਆ ਜਾਵੇਿਾ: 

 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਰਾਂਿ ਦੇ ਡਮਆਰਾਂ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਸਾਿਰਿਾ, ELD, ਪਾਿਰ 

ਡਵਸ਼ੇਸ਼) ਦੀ ਿਡਹਰੀ ਸਮਝ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਇਿੱਕ 

ਪਰਡਕਡਰਆ ਨੰੂ ਮੁਹੈਯਾ ਕਰਾਓ 

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਵਾਸਿ ੇਟੀਚੇ; 

1 - ਡਮਆਰਾਂ ਦੇ ਿੰੂਘੇ ਡਿਆਨ ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ ਕਰੋ 

2 - ਸਾਰੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮ਼ਿਬੂਿ ਡਹਦਾਇਿੀ ਅਡਭਆਸ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰ ੋ

3 - ਅਡਧਆਪਕ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਅਿ ੇਲੜੀ ਨੰੂ ਡਵਕਸਿ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਨੰੂ 

ਸਮਝਣ ਜੋ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਡਮਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ 

 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਿਰਜੀਹੀ ਡਮਆਰਾਂ ਦੀ ਿੰੂਘੀ ਸਮਝ ਡਵਕਸਿ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਿੱਕ ਪਰਡਕਡਰਆ ਨੰੂ ਮੁਹੈਯਾ ਕਰਨਾ  

 

ਹਰੇਕ ਿਰੇਿ ਪਿੱਧਰ ਿੋਂ ਪਰਿੀਡਨਧੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਾਪਦੰਿਾਂ ਨੰੂ ਿਾਸ ਿਰੇਿ ਸਪੈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਆਰ ਕਰਨਾ 

ਡਜਸ ਨਾਲ ਵਰਟੀਕਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ 

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿਰੇਿ ਪਿੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, 1-3, 4-6, 6-8, 9-12, ਵਿੱਿੇ 

ਪਡਰਵਰਿਨਸ਼ੀਲ ਸਡਮਆਂ 'ਿੇ 3-4, ) 

 

 ਪਾਠਕਰਮ ਦੇ ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਡਵਿੱਚ ਡਸਿਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ (ਅਡਧਐਨ ਦੀਆਂ 

$5845730 Y 
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ਇਕਾਈਆਂ, ਡਸਲੇਬਸ, ਕੋਰ ਬਨਾਮ ਪੂਰਕ ਸੰਸਾਧਨ, ਿਰਜੀਹ ਅਿ ੇਸਹਾਇਕ 

ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ) 

 

 ਡਲਿਣ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਡਸਿਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਸਿਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ (ਸ਼ੈਲੀਆਂ, 

ਦਰਸ਼ਕ, ਮਕੈਡਨਕਸ, ਸੰਿਠਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਡਵਚਾਰ/ਸਹਾਇਕ ਡਵਚਾਰ, ਡਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, 

ਆਡਦ) 

 

 ਸੁਣਨ ਅਿ ੇਬੋਲਣ ਡਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਿ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਡਵਕਸਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਡਸਿਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ (ਪੋਇਸ, ਆਵਾ਼ਿ, ਜੀਵਨ, ਅਿੱਿਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ, 

ਜੈਸਚਰ, ਸਪੀਿ) 

 

PLCs 'ਿੇ ਡਸਿਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ (ਡਨਯਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਡਹਮਿੀ ਬਣਾਉਣਾ, 

4 ਨਾ਼ੁਿਕ ਸਵਾਲ, ਆਡਦ)  

4 ਹਦਾਇਿ ਵਾਸਿ ੇਆਮ 

ਸਰਵੋਿਮ ਪਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਕਰ ੋਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 

ਕਰ ੋ

ਹਦਾਇਿ ਲਈ ਆਮ ਸਰਵੋਿਮ ਅਡਭਆਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਿੇ ਚੋਣ (ਡਿਲੀਵਰੀ, 

ਸਿੱਡਭਆਚਾਰਕ ਪਰਸੰਡਿਕਿਾ, ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਉਿੱਚ ਲੀਵਰੇਜ 

ਰਣਨੀਿੀਆਂ)। 
 

 ਡਸਿੱਡਿਆ ਸ਼ਾਸਿਰ ਨੰੂ ਮ਼ਿਬੂਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿੱਚ ਲੀਵਰੇਜ ਡਹਦਾਇਿੀ 

ਰਣਨੀਿੀਆਂ। 
ਿਰੇਿ ਪਿੱਧਰ ਅਿ ੇਸਮਿੱਿਰੀ ਦੇ ਡਮਆਰਾਂ ਦੇ ਿੰੂਘੇ ਡਿਆਨ ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ ਕਰੋ 

 

 ਟਰੇਡਨੰਿ ਅਿ ੇਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਰਡਨੰਿ ਕਡਮਊਡਨਟੀ਼ਿ  

 

ਟਰੇਡਨੰਿ ਆਨ ਡਰਸਪਾਂਸ ਟ ੂਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ (RTI) 

 

ਟਰੇਡਨੰਿ ਆਨ ਪੋਡਸਡਟਵ ਡਬਹੇਵੀਯਰ ਇੰਟਰਵੇਂਸ਼ਨ ਐਿਂ ਸਪੋਰਟਸ 

(PBIS)/ਸੋਡਸ਼ਓ-ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲਰਡਨੰਿ (SEL) ਸਟੇੰਿਰਿਸ (ਡਮਆਰਾਂ, 

ਅਡਧਐਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਿਰਜੀਹ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਮਆਰਾਂ ਨੰੂ 

ਅਣਪੈਕ ਕਰਨਾ) 

 

 ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਫਾਰ ਲਰਡਨੰਿ (UDL) 

ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਡਨਰੀਿਣ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਅਿੇ ਕਲਾਸਰਮੂ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੀਿਬੈਕ 

$635581 N 

5 ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿ ੇਡਨਿਰਾਨੀ 

ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਿੂਕਰਨ 

ਉਹਨਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਿਣ ਡਵਿੱਚ ਿਿੱਡਪਆਂ 

ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਡਧਿ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਡਜਲਹ ਾ 

ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਈਵੈਡਲਊਏਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NWEA) MAP ਿਰੋਥ ਅਿ ੇMAP 

ਰੀਡਿੰਿ ਫਲੂਐਸਂੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰੇਿਾ ਡਜਸ ਨਾਲ ਪੜਹਨ, ਭਾਸ਼ਾ, ਅਿ ੇ

ਿਡਣਿ ਦੇ ਿੇਿਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਰਵੀਨਿਾ ਅਿ ੇਵਾਧ ੇਨੰੂ ਮਾਡਪਆ ਜਾ 

ਸਕੇ।  ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਡਨਿਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਔ਼ਿਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਿ ੇ

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 

ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਵਿਰੇਂਵੇਂਦਾਰ ਪੜਹਾਈ ਵਾਸਿੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਿ ੇਟੀਚਾ 

ਦਿਲਅੰਦਾ਼ਿੀ ਸਹਾਇਿਾ ਵਾਸਿ ੇਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਦਰਸੁਿ, ਕਾਰਵਾਈਯੋਿ ਸਬੂਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦੇਂ ਹਨ।  
NWEA MAP ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿੰਨ ਵਾਰ ਕੀਿਾ 

ਜਾਵੇਿਾ ਡਜਸ ਨਾਲ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਉਮੀਦ ਕੀਿੇ ਜਾਂਦੇ ਟੀਡਚਆਂ ਵਾਸਿ ੇਡਵਅਕਿੀਿਿ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਵਾਧ ੇਨੰੂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਦਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਉਡਚਿ 

ਡਵਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਿ ੇਪੜਹਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੰੂ ਸੂਡਚਿ 

ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ। NWEA ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਾਟਾ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਡਸਿੱਿਣ ਦੀਆਂ 

ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਿੂ ਕੀਿੀਆਂ ਿਈਆਂ ਡਜਲਹ ਾ ਪਡਹਲਕਦਮੀਆਂ 

ਅਿੇ/ਜਾਂ ਰਣਨੀਿੀਆਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਿਾ ਅਿ ੇਪਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਿਾ। 

$1211932 Y 
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6 ਮਿੇਰਾ ਲਰਡਨੰਿ ਡਸਸਟਮ 

(MLS) ਨੰੂ ਸੋਧ ੋਅਿ ੇਲਾਿੂ 

ਕਰ ੋ

ਮਿੇਰਾ ਲਰਡਨੰਿ ਡਸਸਟਮ (MLS) ਰਾਜ ਅਿ ੇਫੈਿਰਲ ਪਿੱਧਰਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਿੇ ਮੌ਼ੂਿਦ 

ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਸੈਿੱਟ ਨੰੂ ਡਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। MLS 

ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਕਾਦਡਮਕ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਅਿੇ ਪਰਬੰਧਨ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ 

ਡਜਲਹ ਾ ਸਮੁਦਾਇ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਿੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਾਉਣਾ ਡਕ ਸਕੂਲ ਡਕੰਨਹੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਡਰਹਾ ਹੈ। 

$1617375 Y 

7 ਡਮਿਲ ਅਿ ੇਹਾਈ ਸਕੂਲ 

ਡਵਿੱਚ 7 ਪੀਰੀਅਿ ਵਾਲੇ ਡਦਨ 

ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਅਿ ੇਲਾਿੂਕਰਨ 

7 ਪੀਡਰਯਿ ਵਾਲੇ ਡਦਨ ਦਾ ਲਾਿੂਕਰਨ  

 

ਸਕੂਲ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਅਿ ੇਬਾਅਦ (0 ਅਿ ੇ7 ਪੀਡਰਯਿ) ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਿ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਵਧੀਕ ਕਰੈਡਿਟ ਡਰਕਵਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਡਸਿਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ-

ਪਰਾਪਿ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਓ। 
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਮਰ ਸਕੂਲ - 3 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿੁਦ ਹਾ਼ਿਰ ਹੋਕੇ 

ਪੜਹਾਈ ਅਿ ੇਔਨਲਾਈਨ ਦੋਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

$720000 N 

8 0 ਿੋਂ 7ਵੀ ਂਪੀਡਰਯਿ ਡਵਿੱਚ 

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਵਧੀਕ ਕਰੈਡਿਟ ਡਰਕਵਰੀ 

ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਿੂਕਰਨ 

22-23 ਲਈ ਿਿਮ ਕਰ ਡਦਿੱਿਾ ਡਿਆ $0 N 

9 0 ਿੋਂ 7ਵੀ ਂਪੀਡਰਯਿ ਡਵਿੱਚ 

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਵਧੀਕ ਕਰੈਡਿਟ ਡਰਕਵਰੀ 

ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਿੂਕਰਨ 

ਸਕੂਲ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਅਿ ੇਬਾਅਦ (0 ਅਿ ੇ7 ਪੀਡਰਯਿ) ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਿ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਵਧੀਕ ਕਰੈਡਿਟ ਡਰਕਵਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਡਸਿਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ-

ਪਰਾਪਿ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਓ। 
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਮਰ ਸਕੂਲ – 3 ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਿੁਦ ਹਾ਼ਿਰ ਹੋਕੇ 

ਅਿੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

$0 N 

10 ਿਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਮੌਡਕਆਂ 

ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰ ੋਅਿ ੇਇਹਨਾਂ 

ਦਾ ਡਵਸਿਾਰ ਕਰੋ 

ਿਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁਿੱਿ ਡਵਿੱਚ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਲਾਿੂ ਕਰ ੋਅਿ ੇ

ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਵਸਿਾਰ ਕਰ।ੋ 
$10565071 N 

2021-2022 ਲਈ ਟੀਚ਼ਾ ਵਿਸਲੇਸਣ 

ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। 

ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਡਵਿੱਚ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਡਕਸੇ ਠੋਸ ਫਰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ। 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਸ਼ਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਕ਼ਾਲਜ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਨ, Madera Unified ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਜਲਹ ਼ਾ 

ਗਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫ਼ਾਈਲ ਨੰੂ ਅਪਣ਼ਾਓ ਅਤੇ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਲਾਿੂਕਰਨ 

ਅਸਲ ਲਾਿੂਕਰਨ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਡਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਿਰ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - WestEd ਪ਼ਾਠਕਰਮ ਆਵ ਟ ਅਵਧਐਨ ਤੋਂ ਵਮਲੇ ਫੀ ਬੈਕ ਦੇ ਆਧ਼ਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਹਦ਼ਾਇਤੀ ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਦੀ ਵਸਰਜਣ਼ਾ ਕਰੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ  

 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਿ ੇਸੈਕੰਿਰੀ CIA ਡਵਭਾਿਾਂ ਨੇ ਮ਼ਿਬੂਿ GVC ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕੀਿਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸਨੰੂ West Ed ਦਆੁਰਾ ਸਾਿੇ ਅਪਣਾਏ ਿਏ ਪਾਠਕਰਮ ਦੀ ਸਮੀਡਿਆ 

ਡਵਿੱਚ ਪਰਮਾਡਣਿ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ। 
 

ਕਾਰਵਾਈ 3 - ਬੋਰਿ ਵਿੱਲੋਂ  ਮਨ਼ੂਿਰ ਕੀਿੇ ਿਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਿੇ ਡਵਹਾਰਕ ਪਾਠਕਰਮ ਦਾ ਲਾਿੂਕਰਨ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਿੂਕਰਨ  

ਅਸਲ ਲਾਿੂਕਰਨ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਡਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਿਰ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 4 - ਹਦ਼ਾਇਤ ਿ਼ਾਸਤੇ ਆਮ ਸਰਿੋਤਮ ਪਰਥ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਛ਼ਾਣ ਕਰ ੋਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ  
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ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਲਾਿੂਕਰਨ  

ਅਸਲ ਲਾਿੂਕਰਨ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਡਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਿਰ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 5 - ਮੁਲ਼ਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਨਗਰ਼ਾਨੀ ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਦ਼ਾ ਲ਼ਾਗੂਕਰਨ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਿੂਕਰਨ  

ਅਸਲ ਲਾਿੂਕਰਨ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਡਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਿਰ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 6 - ਮ ੇਰ਼ਾ ਲਰਵਨੰਗ ਵਸਸਟਮ (MLS) ਨੰੂ ਸੋਧੋ ਅਤ ੇਲ਼ਾਗੂ ਕਰ ੋ

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਿੂਕਰਨ  

ਮਿੇਰਾ ਲਰਡਨੰਿ ਡਸਸਟਮ (MLS) Madera Unified ਦੇ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਪਡਹਲੂਆਂ ਡਵਿੱਚ ਬਹਿੁ ਡ਼ਿਆਦਾ ਏਕੀਡਕਰਿ ਹੋ ਡਿਆ ਹੈ। ਡਪਰੰਸੀਪਲ PLC ਮੀਡਟੰਿਾਂ ਦੌਰਾਨ 

ਇਸਦੀ ਵਰਿੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਿੌਰ 'ਿੇ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਡਜਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਡਮਕਾਂ ਅਿੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਸਿੱਡਟਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਡਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਡਰਆਂ ਵਾਸਿ ੇਇਿੱਕ ਉਿਪਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਿ ੇਨਾਲ ਹੀ ਪਰਬੰਧਨ ਅੰਸ਼ ਡਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸੁਯੋਿਿਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਿਾ ਜਾ 

ਸਕੇ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 7 - ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨ਼ਾ ਸਮ਼ਾਾਂ-ਸ਼ਾਰਣੀ ਬਣ਼ਾਓ ਜੋ ਸ਼ਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕ਼ਾਲਜ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸੂਚਕ 'ਤੇ "ਪਰੀਪੇਯਰ " 

ਸੂਚਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ਼ਾਉ ਾਂਦੀ ਹੈ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ  

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਕਮੇਟੀ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਿੂ, ਅਿ ੇਡਿੰਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿੀਡਨਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਰਿਮਾਨ ਸਮੇਂ ਅਮਲੇ 

ਅਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੀਿਬੈਕ ਵਾਸਿ ੇਨਮੂਨੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਿਰੜਾ ਡਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਵਿੱਿਰੀ ਘੰਟੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ 

ਲਈ ਡਕਰਿ ਿਿੱਲਬਾਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ S&C ਫੰਿਾਂ 'ਿੇ ਡਵਿੱਿੀ ਅਸਰ ਪਵੇਿਾ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 8 - 0 ਤੋਂ 7ਿੀ ਾਂ ਵਮਆਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਣ ਿ਼ਾਲੇ ਿਧੀਕ ਕਰੈਵ ਟ ਵਰਕਿਰੀ ਸੈਕਸਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਲ਼ਾਗੂਕਰਨ 

 ਹਟਾ ਡਦਿੱਿਾ ਡਿਆ 

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 9 - 0 ਤੋਂ 7ਿੀ ਾਂ ਵਮਆਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਣ ਿ਼ਾਲੇ ਿਧੀਕ ਕਰੈਵ ਟ ਵਰਕਿਰੀ ਸੈਕਸਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਲ਼ਾਗੂਕਰਨ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਿੂਕਰਨ  

 ਹਰੇਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਼ਿੀਰੋ ਡਮਆਦ ਅਿ ੇ7ਵੀ ਂਡਮਆਦ ਡਵਿੱਚ ਕਰੈਡਿਟ ਡਰਕਵਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰ ਡਰਹਾ ਹੈ।  ਕਰੈਡਿਟ ਡਰਕਵਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਮਸ਼ਡਰਿ 

ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਮਾਿਲਾਂ ਅਿ ੇEdgenuity ਰਾਹੀ ਂਔਨਲਾਈਨ ਕਰੈਡਿਟ ਡਰਕਵਰੀ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਮਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹਰ ਿਰਮੀਆਂ ਡਵਿੱਚ 

ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਰਮੀਆਂ ਡਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਿਾ।  ਸਮਰ ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਮੂਲ ਕਰੈਡਿਟ ਅਿੇ ਕਰੈਡਿਟ ਮੁੜ-

ਡਸਹਿਯਾਬੀ ਵਾਸਿ ੇਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 10 - ਗਰਮੀਆਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਮੌਵਕਆਾਂ ਨੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਸਤ਼ਾਰ ਕਰੋ:  

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਲਾਿੂਕਰਨ  

ਦ ਏਕਸਪੇਂਿੇਿ ਲਰਡਨੰਿ ਅਪੋਰਡਚਊਡਨਟੀ਼ਿ ਪਰੋਿਰਾਮ (ELOP) ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇਿਾ ਜਦ ਬਕਾਇਦਾ ਸਕੂਲੀ ਡਦਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ। ਇਸ 

ਡਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ, ਸਕੂਲ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਦੀਆਂ, ਅਿ ੇਿਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਿਰ-ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੀਆਂ। ਡਜੰਨਹਾਂ ਸੁਧਾਰਕ ਅਿ ੇਡਵਡਦਅਕ 

ਿ਼ਿਰਡਬਆਂ ਦੀ ਅਸੀ ਂਸਾਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਂਿੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ VAPA, CTE, STEM, ਅਿੇ ਐਥਲੈਡਟਕਸ। ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਡਮਲਕੇ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਿੇ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟੀਡਚੰਿ ਫੈਲੋ਼ਿ ਫਾਊਿੇਂਸ਼ਨ (CTFF), ਮਿੇਰਾ ਡਸਟੀ ਪਾਰਕਸ ਅਿੇ 

ਮਨੋਰੰਜਨ ਡਵਭਾਿ, ਅਿ ੇਮਿੇਰਾ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ। ਫੰਡਿੰਿ ਲਿਭਿ 24 ਡਮਲੀਅਨ ਿਾਲਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵੰਿ ਹੋਵੇਿੀ। ਇਹ ਪਡਹਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਂਇਸ 

ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਾਂਿੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂਬਹਿੁ ਕੁਝ ਡਸਿੱਿਣ ਅਿ ੇਹਰ ਸਾਲ ਪਰਡਕਡਰਆ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
 

ਬਿੱਜਟ ਿਰਡਚਆਂ ਅਿੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਿਰਡਚਆਂ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪਰਿੀਸ਼ਿਾਂ ਅਿੇ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ 

ਅਸਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿਾਂ ਡਵਚਕਾਰ ਪਦਾਰਥਕ ਅੰਿਰਾਂ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ। 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਸ਼ਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਕ਼ਾਲਜ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਨ, Madera Unified ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਜਲਹ ਼ਾ 

ਗਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫ਼ਾਈਲ ਨੰੂ ਅਪਣ਼ਾਓ ਅਤੇ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰੋ 

ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - WestEd ਪ਼ਾਠਕਰਮ ਆਵ ਟ ਅਵਧਐਨ ਤੋਂ ਵਮਲੇ ਫੀ ਬੈਕ ਦੇ ਆਧ਼ਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਹਦ਼ਾਇਤੀ ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਦੀ ਵਸਰਜਣ਼ਾ ਕਰੋ 
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ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਖ਼ਰਡਚਆਂ $1.8 ਡਮਲੀਅਨ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਖ਼ਰਚੇ $1.2 ਡਮਲੀਅਨ ਸਨ।  ਇਸ ਫਰਕ ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ 

ਡਕ ਡਪਛਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਿੋਂ ਕੈਰੀਓਵਰ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਕ ੇਵਾਧ ੂਸਮੇਂ ਦੇ ਫੰਿਾਂ ਦਾ ਭੁਿਿਾਨ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ।  ਫੰਿਾਂ ਨੰੂ ਅਿਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿੇ ਰੋਲਓਵਰ ਕੀਿਾ 

ਜਾਵੇਿਾ ਅਿ ੇਇਿੱਕ ਡਟਕਾਊ ਪੜਹਾਈ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਡਿਆ ਜਾਵੇਿਾ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 3 - ਬੋਰ  ਿੱਲੋਂ  ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਰੰਟੀਸੁਦ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਹ਼ਾਰਕ ਪ਼ਾਠਕਰਮ ਦ਼ਾ ਲ਼ਾਗੂਕਰਨ 

ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਖ਼ਰਡਚਆਂ $8.2 ਡਮਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਖ਼ਰਚੇ $5.4 ਡਮਲੀਅਨ ਸਨ।  ਇਸ ਫਰਕ ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਕਾਰਨ ਉਿੱਚ 

ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਡ਼ਿਲਹ ਾ ਅਕਾਦਡਮਕ ਕੋਚਾਂ ਨੰੂ ਲਿੱਭਣ ਡਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥਿਾ ਹੈ।  ਫੰਿਾਂ ਨੰੂ ਅਿਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ ੇਲਾਿੂ ਕਰ ਡਦਿੱਿਾ ਜਾਵੇਿਾ, ਡਜਿੱਥੇ ਟੀਚਾ ਡ਼ਿਲਹ ਾ 

ਅਕਾਦਡਮਕ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਰਿੀ ਕਰਨਾ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣਾ ਹੋਵੇਿਾ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 4 - ਹਦ਼ਾਇਤ ਿ਼ਾਸਤੇ ਆਮ ਸਰਿੋਤਮ ਪਰਥ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਛ਼ਾਣ ਕਰ ੋਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 

ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 5 - ਮੁਲ਼ਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਨਗਰ਼ਾਨੀ ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਦ਼ਾ ਲ਼ਾਗੂਕਰਨ 

ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 6 - ਮ ੇਰ਼ਾ ਲਰਵਨੰਗ ਵਸਸਟਮ (MLS) ਨੰੂ ਸੋਧੋ ਅਤੇ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰੋ 

ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 7 - ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨ਼ਾ ਸਮ਼ਾਾਂ-ਸ਼ਾਰਣੀ ਬਣ਼ਾਓ ਜੋ ਸ਼ਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕ਼ਾਲਜ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸੂਚਕ 'ਤੇ "ਵਪਰਪੇਯਰ " ਸੂਚਕ 

ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਬਣ਼ਾਉ ਾਂਦੀ ਹੈ 

 ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਇ਼ਿਾਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਡਕਉਡਂਕ 2022-23 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਲਈ ਡਮਿਲ ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿੱਚ 7 ਪੀਰੀਅਿ ਦਾ ਡਦਨ ਹੋਵੇਿਾ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 8 - 0 ਤੋਂ 7ਿੀ ਾਂ ਵਮਆਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਣ ਿ਼ਾਲੇ ਿਧੀਕ ਕਰੈਵ ਟ ਵਰਕਿਰੀ ਸੈਕਸਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਲ਼ਾਗੂਕਰਨ 

ਹਟਾ ਡਦਿੱਿਾ ਡਿਆ 

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 9 - 0 ਤੋਂ 7ਿੀ ਾਂ ਵਮਆਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਣ ਿ਼ਾਲੇ ਿਧੀਕ ਕਰੈਵ ਟ ਵਰਕਿਰੀ ਸੈਕਸਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਲ਼ਾਗੂਕਰਨ 

ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 10 - ਗਰਮੀਆਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੌਵਕਆਾਂ ਨੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਸਤ਼ਾਰ ਕਰੋ 

 ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਖ਼ਰਚੇ 3.1 ਡਮਲੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਖ਼ਰਡਚਆਂ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ $2 ਡਮਲੀਅਨ ਸਨ।  ਇਹ ਅੰਿਰ ਸਾਿੇ ਡ਼ਿਲਹੇ  ਨੰੂ 

ਐਕਸਪੇੰਿਿ ਲਰਡਨੰਿ ਅਪੋਰਡਚਊਡਨਟੀ ਪਰੋਿਰਾਮ ਿਰਾਂਟ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।  ਇਹ ਿਰਾਂਟ ਸਾਿੇ ਡਜਲਹੇ  ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਡਜਲਹੇ  ਡਵਚਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਡਵਸਿਡਰਿ ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਵਸਿਡਰਿ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ ਡਕ ਟੀਚੇ ਵਿੱਲ ਪਰਿਿੀ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਡਕੰਨਹੀਆਂ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ ਸਨ। 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਸ਼ਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਕ਼ਾਲਜ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਨ, Madera Unified ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਜਲਹ ਼ਾ 

ਗਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫ਼ਾਈਲ ਨੰੂ ਅਪਣ਼ਾਓ ਅਤੇ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰੋ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਵਧੀਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਜੂਨ 2021 ਡਵਿੱਚ, ਕਾਰਵਾਈ 6 - ਮਿੇਰਾ ਲਰਡਨੰਿ ਡਸਸਟਮ (MLS) ਨੰੂ ਸੋਧ ੋਅਿ ੇਲਾਿੂ ਕਰੋਬੋਰਿ ਨੇ ਰਸਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਿਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਅਿ ੇ

ਇਹ 2024-25 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਡਵਿੱਚ ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਵੇਿੀ। ਿਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫਾਈਲ ਰਿੱਡਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿੱਡਿਆ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਡਵਕਸਿ ਕਰਨ ਲਈ 

ਡਨਯਡਮਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ ਹੈ। ਮਿੇਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਮਈ 2022 ਡਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਿਰੇਿ ਦੀਆਂ ਡਮੰਨੀ-ਰਿੱਡਿਆਵਾਂ ਨੰੂ ਚਲਾ ਡਰਹਾ ਹੈ। 2022-

2023 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ ੇਹਰੇਕ ਡਵਸਿਡਰਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫਾਈਲ ਅਡਧਆਪਕ ਦੀ ਡਰਹਾਈ ਅਿ ੇਲਾਿੂਕਰਨ ਵਾਸਿ ੇਇਿੱਕ .4 FTE ਪਰਾਪਿ 

ਹੋਵੇਿਾ।  Madera Unified ਦੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਿ ੇਸਹਾਇਿਾ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਪਰਾਪਿ ਹੋਇਆ ਹੈ Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ 

ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇ'ਿੇ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਪਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਿਾਸ ਕਰਕ ੇਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ, ਅਨਾਥ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ CTE ਪਾਥਵੇਅ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ, CTE ਪਾਥਵੇਅ ਐਿਂ A-G ਸੰਪੂਰਿੀ, ਕਾਲਜ/ਕੈਰੀਅਰ 

ਇੰਿੀਕੇਟਰ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਛਿੱਿਣ ਦੀ ਦਰ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਛਿੱਿਣ ਦੀ ਦਰ, ਡਮਿਲ ਸਕੂਲ ਛਿੱਿਣ ਦੀ ਦਰ, ਅਿ ੇਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਰ ਦੇ ਸੂਚਕ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - WestEd ਪ਼ਾਠਕਰਮ ਆਵ ਟ ਅਵਧਐਨ ਤੋਂ ਵਮਲੇ ਫੀ ਬੈਕ ਦੇ ਆਧ਼ਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਹਦ਼ਾਇਤੀ ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਦੀ ਵਸਰਜਣ਼ਾ ਕਰੋ 
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ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਵਧੀਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

2021 ਦੀ ਬਸੰਿ ਰੁਿੱਿ ਿੋਂ ਲੈਕੇ WestEd ਪਾਠਕਰਮ ਲੇਿਾ ਪੜਿਾਲ ਿੋਂ ਡਮਲੀਆਂ ਲਿੱਭਿਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਡਵਸਜ ਨੇ ਿਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਿ ੇ

ਡਵਵਹਾਰਕ ਪਾਠਕਰਮ ਦੀ ਸਮੀਡਿਆ ਕੀਿੀ ਅਿੇ ਇਸ ਡਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਿੀ।  ਰੋਸ਼ਨੀ ਡਵਿੱਚ ਡਜਲਹੇ -ਡਵਆਪੀ ਸੰਿੇਪ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਅਿ ੇਿਰੇਿ 3-12 ਡਵਿੱਚ 

NWEA, K-2 ਡਵਿੱਚ Map ਧਾਰਾ-ਪਰਵਾਹ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਡਲਆ ਡਿਆ ਹੈ ਅਿ ੇਇਹ ਡਨਰੰਿਰ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਿੋਂ ਡਮਲੇ ਅੰਕਡੜਆਂ ਦੇ ਪਡਹਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 

ਸਮੀਡਿਆ ਕਰੇਿਾ।  ਇਸ ਲੇਿਾ ਪੜਿਾਲ ਦੀਆਂ ਲਿੱਭਿਾਂ ਨੇ Madera Unified ਨੰੂ ISET ਪਾਥਵੇਅ (ISET Pathway) ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਡਰਿ 

ਕੀਿਾ ਹੈ ਿਾਂ ਜੋ ਸਿੱਡਭਆਚਾਰਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਸਬੰਡਧਿ ਪਾਠਕਰਮ ਅਿ ੇਡਜਲਹ ਾ ਅਿ ੇਸਕੂਲ ਦੀ ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ ਨੰੂ ਪੜਹਾਈ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਉਿੱਚ ਿੁਣਵਿਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ 

ਡਵਕਾਸ ਪਰਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਨੰੂ 

ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 3 - ਬੋਰ  ਿੱਲੋਂ  ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਰੰਟੀਸੁਦ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਹ਼ਾਰਕ ਪ਼ਾਠਕਰਮ ਦ਼ਾ ਲ਼ਾਗੂਕਰਨ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਿਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਿ ੇਡਵਹਾਰਕ ਪਾਠਕਰਮ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਿ ੇਸੈਕੰਿਰੀ ਪਾਠਕਰਮ, ਪੜਹਾਈ ਅਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੋਨਾਂ ਡਵਭਾਿਾਂ ਵਾਸਿ ੇਹੀ ਇਿੱਕ ਮ਼ਿਬੂਿ ਪਡਹਲ ਬਡਣਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇਹ ਕੰਮ ਬਹਿੁ ਹੀ ਚਿੱਕਰਵਰਿੀ ਹੈ, ਚਿੱਲ ਡਰਹਾ ਹੈ ਅਿ ੇਹਰ ਸਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਡਵਸ਼ਿ ਡਿਵੀ਼ਿਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਿੱਿਾ ਫੋਕਸ ਹੈ।  Madera 

Unified ਸਾਿੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਿਹੁਿੱਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਅਿ ੇਡਵਸਿਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਡਵਆਪਕ ਪਡਰਵਰਿਨਸ਼ੀਲ 

ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਦੇ ਲਾਿੂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਡਰਵਰਿਨਸ਼ੀਲ ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਸਿਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਿੀ।  ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਟਰਾਂਡਜਸ਼ਨਲ ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਿੋਂ 12ਵੇਂ ਿਰੇਿ ਿਿੱਕ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮ਼ਿਬੂਿ ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲਰਨਰ ਪਾਠਕਰਮ ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ ਕਰਨ 'ਿੇ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਦੇ 

ਹੋਏ, ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲੈਂਿੂਏਜ ਲਰਨਰ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮ਼ਿਬੂਿ ਪਰੋਿਰਾਮ ਰੀਬੂਟ ਕੀਿਾ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ।  Madera Unified ਦਾ ਡਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਡਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 

ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ, ਮਿਰੇਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇELA, ਿਡਣਿ ਅਿ ੇਡਵਡਿਆਨ ਡਵਿੱਚ ਪਰਾਂਿ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ 

ਨਿੀਡਜਆਂ ਨੰੂ ਉਸਾਰ ੂਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕਰੇਿੀ।  ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 

ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲਰਨਰ ਪਰੋਿਰੈਿੱਸ ਇੰਿੀਕੇਟਰ 'ਿੇ ਉਸਾਰ ੂਅਸਰ ਪਾਵੇਿੀ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 4 - ਹਦ਼ਾਇਤ ਿ਼ਾਸਤੇ ਆਮ ਸਰਿੋਤਮ ਪਰਥ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਛ਼ਾਣ ਕਰ ੋਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਕੁਝ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ 

2021-22 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ Madera Unified ਨੇ ਿਾ. ਜੈਡਸਕਾ ਹੈਨੀਿਨ ਨਾਲ ਡਨਰੰਿਰ ਪੋਡਸਡਟਵ ਡਬਹੇਵੀਯਰ ਇੰਟਰਵੇਂਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟਸ(PBIS) ਡਸਿਲਾਈ 

ਡਦਿੱਿੀ ਡਜਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਲੂਡਪਰੰਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ PBIS ਨੰੂ ਬਹ-ੁਪਿੱਧਰੀ ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਣਾਲੀ (MTSS) ਵਜੋਂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡ਼ਿਲਹ ਾ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ 

ਡਨਰਮਾਣ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਫਾਰ ਰੈਸਟੋਰੇਡਟਵ ਪਰੈਕਡਟਸਸ (NEDRP) ਡਰਲੇਸ਼ਨਡਸ਼ਪ ਸੈਂਟਰਿ ਲਰਡਨੰਿ ਟਰੇਡਨੰਿ ਵਾਸਿ ੇਸਾਿਾ 

ਮਨ਼ੂਿਰਸ਼ੁਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ।  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਟਰੇਡਨੰਿ ਪਰਾਪਿ ਹੋਈ:  

 

● 8/5/21 "ਡਰਲੇਸ਼ਨਡਸ਼ਪ ਸੈਂਟਰਿ ਲਰਡਨੰਿ: ਟੀਅਰ 1 ਰੈਸਟੋਰੇਡਟਵ ਪਰੈਕਡਟਸਸ (ਸਮੁਦਾਇ ਡਨਰਮਾਣ), NEDRP – 296 ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ 9 

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿੀਡਨਧਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
● 1/10/22: "ਡਰਲੇਸ਼ਨਡਸ਼ਪ ਸੈਂਟਰਿ ਲਰਡਨੰਿ: ਟੀਅਰ 1 ਰੈਸਟੋਰੇਡਟਵ ਪਰੈਕਡਟਸਸ, ਭਾਿ 2" ਕੇਡਵਨ ਕਰਡਟਸ ਦੇ ਨਾਲ – 258 ਭਾਿੀਦਾਰ, ਜੋ 8 ਸਕੂਲਾਂ 

ਦੀ ਪਰਿੀਡਨਧਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
● 10/14/21, 10/21/21 ਅਿ ੇ10/28/21: “ਡਰਲੇਸ਼ਨਡਸ਼ਪ ਸੈਂਟਰਿ ਲਰਡਨੰਿ: ਟੀਅਰ 2 ਰੈਸਟੋਰੇਡਟਵ ਪਰੈਕਡਟਸਸ, ਭਾਿ 2" ਕੇਡਵਨ ਕਰਡਟਸ ਦੇ ਨਾਲ 

– 25 ਭਾਿੀਦਾਰ, ਜੋ 4 ਡਮਿਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿੀਡਨਧਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
● 2/9/22, 2/16/22, 2/23/22: "ਡਰਲੇਸ਼ਨਡਸ਼ਪ ਸੈਂਟਰਿ ਲਰਡਨੰਿ: ਕੇਡਵਨ ਕਰਡਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਅਰ 2 ਰੈਸਟੋਰੇਡਟਵ ਪਰੈਕਡਟਸਸ, ਭਾਿ 1" – 29 

ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਨੇ 9 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿੀਡਨਧਿਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾ਼ਿਰੀ ਭਰੀ। 
● 7/26/21: “2021-22 PBIS ਡਕਿੱਕ-ਆਫ: ਿਾਕਟਰ ਜੈਡਸਕਾ ਹੈਨੀਿਨ ਦੇ ਨਾਲ AM ਸ਼ੈਸ਼ਨ" – 95 ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾ਼ਿਰੀ ਭਰੀ, ਜੋ 17 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 

ਪਰਿੀਡਨਧਿਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 
● 7/26/2021: “2021-22 PBIS ਡਕਿੱਕ-ਆਫ: ਿਾਕਟਰ ਜੈਡਸਕਾ ਹੈਨੀਿਨ ਦੇ ਨਾਲ PM ਸ਼ੈਸ਼ਨ" – 50 ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾ਼ਿਰੀ ਭਰੀ, ਜੋ 7 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 

ਪਰਿੀਡਨਧਿਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 
● 9/17/21: "ਿੋਂਟ ਸਸ੍ਪੇੰਿ ਮੀ: ਅਲਟਰਨੇਡਟਵ ਟ ੁਸਸਪੇਂਸ਼ਨ" ਿਾਕਟਰ ਜੈਡਸਕਾ ਹੈਨੀਿਨ ਨਾਲ - 81 ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾ਼ਿਰੀ ਭਰੀ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ 16 

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿੀਡਨਧਿਾ ਕੀਿੀ। 
● 11/8/21: ਿਾਕਟਰ ਜੈਡਸਕਾ ਹੈਨੀਿਨ ਦੇ ਨਾਲ "SWPBIS ਟੀਅਰ 2, ਡਦਨ 1" – 115 ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਨੇ 27 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿੀਡਨਧਿਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਹਾ਼ਿਰੀ ਭਰੀ। 
● 1/18/22: ਿਾਕਟਰ ਜੈਡਸਕਾ ਹੈਨੀਿਨ ਦੇ ਨਾਲ "SWPBIS ਟੀਅਰ 2, ਡਦਨ 2" – 85 ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਨੇ 24 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿੀਡਨਧਿਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਹਾ਼ਿਰੀ ਭਰੀ। 
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● 3/16/22: ਿਾਕਟਰ ਜੈਡਸਕਾ ਹੈਨੀਿਨ ਦੇ ਨਾਲ "SWPBIS ਟੀਅਰ 2, ਡਦਨ 3" – 118 ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਨੇ 26 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿੀਡਨਧਿਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਹਾ਼ਿਰੀ ਭਰੀ। 
Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 5 - ਮੁਲ਼ਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਨਗਰ਼ਾਨੀ ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਦ਼ਾ ਲ਼ਾਗੂਕਰਨ 
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CAASPP ਦੀ ਥਾ ਂ'ਿੇ 2020-21 ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਡਵਿੱਚ NWEA ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਿਈ ਸੀ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ ੇਉਸੇ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਕੀਿੀ ਿਈ ਸੀ। ਅਸੀ ਂਸਾਰੇ ਡਜਲਹੇ  ਡਵਿੱਚ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਅਿੇ ਸਮਾਪਿੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਿਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਅਿ ੇਪਰਿਿੀ 

ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਿਸਵੀਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਨੰੂ NWEA ਿਾਟਾ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ ਕਰਨ ਅਿ ੇਕਲਾਸਰਮੂ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿੈਟੇ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਜਲਹ ਾ ਅਿ ੇਸਾਈਟ ਦੀ ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ ਨੰੂ ਡਲਆਂਦਾ ਡਿਆ ਸੀ। Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ 

ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿ ੇਡਨਿਰਾਨੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਡਹਲਾਂ ਹੀ ਅਿ ੇਵਾਜਬ ਿੌਰ 

'ਿੇ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਪਲਬਧੀ ਸੂਚਕਾਂ 'ਿੇ ਉਸਾਰ ੂਪਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਸ ਕਰਕ ੇਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ, ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 

ਅਿ/ੇਜਾਂ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਡਕਉਡਂਕ ਬਹਿੁ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਸਾਈਟ 'ਿੇ ਪੜਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਿਿੱਲਾਂਬਾਿਾਂ ਅਿ ੇਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਰਿ-

ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ NWEA ਿਾਟਾ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਕੀਿੀ ਹੈ ਡਜਸ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਾਸਰਮੂ ਪਿੱਧਰਾਂ 'ਿੇ ਪੜਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਿਿੱਲਾਂਬਾਿਾਂ ਅਿ ੇ

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਰਿ-ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 6 - ਮ ੇਰ਼ਾ ਲਰਵਨੰਗ ਵਸਸਟਮ (MLS) ਨੰੂ ਸੋਧੋ ਅਤੇ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰੋ 

 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਵਧੀਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਡਜਲਹੇ  ਦੇ ਟੀਡਚਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਿਾਲਮੇਲ ਡਬਠਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸੂਚਕ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਕਿੱਟ-ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਿੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਇਿੱਕ MLS ਸਮੀਡਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਿਠਨ ਕੀਿਾ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ ਡਜਸ ਨਾਲ ਭਡਵਿੱਿ ਡਵਿੱਚ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਡਕਸ ੇਵੀ ਵਾਧ/ੇਘਟਾਓ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਿਾ 

ਜਾ ਸਕੇ ਅਿ ੇਸੂਚਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਭਾਰ ਿੈਅ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਇਹਨਾਂ ਿਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਡਸਿੱਟਾ MLS ਵੈਿੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਿਮਕ ਿਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ 

ਡਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ 2022-23 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ।  ਮਿੇਰਾ ਲਰਡਨੰਿ ਡਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ 

ਦਆੁਰਾ ਅਕਾਦਡਮਕ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਅਿ ੇਪਰਬੰਧਨ ਡਵਿੱਚ ਿਾਕਿ ਅਿ ੇਵਾਧੇ ਦੇ ਿੇਿਰਾਂ ਦਾ ਪਿਾ ਲਿਾਉਣ ਲਈ ਕੀਿੀ ਿਈ ਹੈ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ 

ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। MLS ਨੇ ਪਡਹਲਾਂ ਹੀ ਅਿ ੇਵਾਜਬ ਿੌਰ 

'ਿੇ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਪਲਬਧੀ ਸੂਚਕਾਂ 'ਿੇ ਉਸਾਰ ੂਪਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਸ ਕਰਕ ੇਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ, ਅਨਾਥ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਡਕਉਡਂਕ ਇਸਨੰੂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਪਰਾਪਿੀ ਵਾਸਿ ੇਸਕੂਲ ਸਾਈਟਾਂ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਅਿ ੇ

"ਇਨਾਮ" ਦੇਣ ਲਈ ਡਵਉਡਂਿਆ ਡਿਆ ਹੈ। 
 

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 7 - ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨ਼ਾ ਸਮ਼ਾਾਂ-ਸ਼ਾਰਣੀ ਬਣ਼ਾਓ ਜੋ ਸ਼ਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕ਼ਾਲਜ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸੂਚਕ 'ਤੇ "ਪਰੀਪੇਯਰ " 

ਸੂਚਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ਼ਾਉ ਾਂਦੀ ਹੈ 
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ਕੋਡਵਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਾ਼ਿਰੀ ਦੀ ਦਰ ਅਿੇ ਿੇਲੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਟੀਮ ਡਵਿੱਚ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਸੰਿਿ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਨੇ ਪਰਿਿੀ ਨੰੂ ਚਣੌੁਿੀਪੂਰਨ 

ਬਣਾ ਡਦਿੱਿਾ ਹੈ। 2022-23 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਮਿਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਇਿੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਡਵਿੱਚ 7 ਡਵਡਭੰਨ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣਿੇ, ਡਜਸ ਨਾਲ ਡਜਲਹੇ  

ਭਰ ਡਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਿੱਚ ਿੁਣਵਿਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਿਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਿਾ।  ਿਿੱਲਾਂਬਾਿਾਂ ਮਿੇਰਾ ਯੂਨੀਫਾਇਿ 

ਟੀਚਰ਼ਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣਿੀਆਂ ਡਜਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਵਚਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇਿੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਡਵਿੱਚ 7 ਡਵਡਭੰਨ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਿ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੋਵੇਿਾ ਡਕ ਅਡਜਹਾ 2023-24 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਿਿੱਕ ਵਾਪਰੇ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ 

ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 8 - 0 ਤੋਂ 7ਿੀ ਾਂ ਵਮਆਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਣ ਿ਼ਾਲੇ ਿਧੀਕ ਕਰੈਵ ਟ ਵਰਕਿਰੀ ਸੈਕਸਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਲ਼ਾਗੂਕਰਨ 

ਹਟਾ ਡਦਿੱਿਾ ਡਿਆ 

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 9 - 0 ਤੋਂ 7ਿੀ ਾਂ ਵਮਆਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਣ ਿ਼ਾਲੇ ਿਧੀਕ ਕਰੈਵ ਟ ਵਰਕਿਰੀ ਸੈਕਸਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਲ਼ਾਗੂਕਰਨ 
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ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਮਰਿੱਥਿਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਹਨ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਾਿਲਾ ਨਾ ਲੈਣ 

ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਅਿਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਡਵਿੱਚ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਫਲਿਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ 'ਿੇ ਡਕਡਰਆਸ਼ੀਲਿਾ ਨਾਲ 

ਨ਼ਿਰ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਅਿ ੇਉਡਚਿ ਦਿਲਅੰਦਾ਼ਿੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਡਿਆ ਜਾਵੇਿਾ ਡਜਵੇਂ ਡਕ 0 ਿੋਂ 7ਵੀ ਂਡਮਆਦ ਡਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਿ ੇਜਾਂਦੇ ਕਰੈਡਿਟ 

ਡਰਕਵਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਦਾਿਲਾ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ 

ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 10 - ਗਰਮੀਆਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਮੌਵਕਆਾਂ ਨੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਸਤ਼ਾਰ ਕਰੋ    

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਦ ਏਕ੍ਸਟੈਂਿੈਂਿ ਲਰਡਨੰਿ ਅਪੋਰਡਚਊਡਨਟੀ਼ਿ ਪਰੋਿਰਾਮ (ELOP) ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇਿਾ ਜਦ ਬਕਾਇਦਾ ਸਕੂਲੀ ਡਦਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ। ਇਸ 

ਡਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ, ਸਕੂਲ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਦੀਆਂ, ਅਿ ੇਿਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਿਰ-ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੀਆਂ। ਡਜੰਨਹਾਂ ਸੁਧਾਰਕ ਅਿ ੇਡਵਡਦਅਕ 

ਿ਼ਿਰਡਬਆਂ ਦੀ ਅਸੀ ਂਸਾਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਂਿੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ VAPA, CTE, STEM, ਅਿੇ ਐਥਲੈਡਟਕਸ। ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਡਮਲਕੇ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਿੇ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟੀਡਚੰਿ ਫੈਲੋ਼ਿ ਫਾਊਿੇਂਸ਼ਨ (CTFF), ਮਿੇਰਾ ਡਸਟੀ ਪਾਰਕਸ ਅਿੇ 

ਮਨੋਰੰਜਨ ਡਵਭਾਿ, ਅਿ ੇਮਿੇਰਾ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ। ਫੰਡਿੰਿ ਲਿਭਿ 24 ਡਮਲੀਅਨ ਿਾਲਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵੰਿ ਹੋਵੇਿੀ। ਇਹ ਪਡਹਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਂਇਸ 

ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਾਂਿੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂਬਹਿੁ ਕੁਝ ਡਸਿੱਿਣ ਅਿ ੇਹਰ ਸਾਲ ਪਰਡਕਡਰਆ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  Madera Unified ਦਾ 

ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਟੀਚੇ, ਮੈਡਟਰਕਸ, ਇਿੱਛਿ ਡਸਿੱਡਟਆਂ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਿ ੇਕਾਰਵਾਈਆਂ ਡਵਿੱਚ ਕੀਿੀਆਂ ਿਈਆਂ ਡਕਸ ੇਿਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜੋ ਡਪਛਲੇ 

ਅਡਭਆਸ 'ਿੇ ਪਰਿੀਡਬੰਬਾਂ ਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਸ਼ਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਕ਼ਾਲਜ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਨ, ਮ ੇਰ਼ਾ ਯੂਨੀਫ਼ਾਇ  ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਜਲਹ ਼ਾ 

ਗਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫ਼ਾਈਲ ਨੰੂ ਅਪਣ਼ਾਓ ਅਤੇ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰੋ 

ਡਕਸ ੇਦੀ ਉਿੱਮੀਦ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2  WestEd ਪ਼ਾਠਕਰਮ ਆਵ ਟ ਅਵਧਐਨ ਤੋਂ ਵਮਲੇ ਫੀ ਬੈਕ ਦੇ ਆਧ਼ਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਹਦ਼ਾਇਤੀ ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਦੀ ਵਸਰਜਣ਼ਾ ਕਰੋ 

ਡਕਸ ੇਦੀ ਉਿੱਮੀਦ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 3 - ਬੋਰ  ਿੱਲੋਂ  ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਰੰਟੀਸੁਦ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਹ਼ਾਰਕ ਪ਼ਾਠਕਰਮ ਦ਼ਾ ਲ਼ਾਗੂਕਰਨ 

ਡਕਸ ੇਦੀ ਉਿੱਮੀਦ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 4 - ਹਦ਼ਾਇਤ ਿ਼ਾਸਤੇ ਆਮ ਸਰਿੋਤਮ ਪਰਥ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਛ਼ਾਣ ਕਰ ੋਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 

2022/23 ਡਵਿੱਚ, ਿਾ. ਹੈਨੀਿਨ ਸਾਿੀਆਂ 27 ਸਕੂਲ PBIS ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਿ ੇਟੀਅਰ 3 ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਿੀ 3-ਸਾਲਾ PBIS ਡਜਲਹੇ  ਦੀ 

ਡਸਿਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੇਿਾ।  ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀ ਬਸੰਿ ਰੁਿੱਿ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ PBIS ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਡਟਯਰਿ ਡਫਿੇਡਲਟੀ ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ 2.1) 

ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਿਾ ਸੀ।  ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਰਿਮਾਨ PBIS ਲਾਿੂਕਰਨ ਮੀਡਟਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਵਿਰੇਂਵੇਂਦਾਰ ਟੀਅਰ 1, ਟੀਅਰ 2 ਜਾਂ ਟੀਅਰ 3 ਦੀ ਕੋਡਚੰਿ ਿਾਕਟਰ 

ਹੈਨੀਿਨ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਕਲਚਰ ਐਿਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇਿੀ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 5 - ਮੁਲ਼ਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਨਗਰ਼ਾਨੀ ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਦ਼ਾ ਲ਼ਾਗੂਕਰਨ 

2022-23 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ,ੇ NWEA ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਡਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਵਾਸਿ ੇਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬੁਿੱਕ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ ਅਿ ੇਸਾਈਟ ਦੀਆਂ 

ਡਹਦਾਇਿੀ ਿਿੱਲਾਂਬਾਿਾਂ ਅਿ ੇਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਡਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਰਪੋਰਡਟੰਿ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਡਦਿੱਿਾ ਡਿਆ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 6 - ਮ ੇਰ਼ਾ ਲਰਵਨੰਗ ਵਸਸਟਮ (MLS) ਨੰੂ ਸੋਧੋ ਅਤੇ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰੋ 

ਡਕਸ ੇਦੀ ਉਿੱਮੀਦ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 7 - ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨ਼ਾ ਸਮ਼ਾਾਂ-ਸ਼ਾਰਣੀ ਬਣ਼ਾਓ ਜੋ ਸ਼ਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕ਼ਾਲਜ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸੂਚਕ 'ਤੇ "ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ" 

ਸੂਚਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ਼ਾਉ ਾਂਦੀ ਹੈ 

ਡਕਸ ੇਦੀ ਉਿੱਮੀਦ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 8 - 0 ਤੋਂ 7ਿੀ ਾਂ ਵਮਆਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਣ ਿ਼ਾਲੇ ਿਧੀਕ ਕਰੈਵ ਟ ਵਰਕਿਰੀ ਸੈਕਸਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਲ਼ਾਗੂਕਰਨ 
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ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 9 - 0 ਤੋਂ 7ਿੀ ਾਂ ਵਮਆਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਣ ਿ਼ਾਲੇ ਿਧੀਕ ਕਰੈਵ ਟ ਵਰਕਿਰੀ ਸੈਕਸਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਨ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ੋਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਅਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਓ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਡਜੰਨਹਾਂ ਵਾਸਿ ੇ

ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਮੁੜ-ਡਸਹਿਯਾਬੀ ਡਵਿੱਚ ਦਾਿਲਾ ਲੈਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 10 - ਗਰਮੀਆਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਮੌਵਕਆਾਂ ਨੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰ ੋਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਸਤ਼ਾਰ ਕਰ ੋ 

Ed Code ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 46120(ਬੀ) (1) (ਏ) ਅਿ ੇ(ਬੀ) ਹੇਠ ਡਲਡਿਆਂ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਸਕੂਲੀ ਡਦਨਾਂ ਨੰੂ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 46100 ਅਿ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 

46110 ਿੋਂ 46119 ਡਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ, ਸਮੇਿ, ਅਿ ੇਉਹ ਡਦਨ ਡਜੰਨਹਾਂ ਡਦਨ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਿ ਆਫ ਰੈਿੂਲੇਸ਼ਨ਼ਿ ਦੇ ਟਾਈਟਲ 5 ਦੇ 

ਸੈਕਸ਼ਨ 11960 ਡਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਿ ੇਅਨੁਸਾਰ 175-ਡਹਦਾਇਿੀ-ਡਦਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਿੇ ਪੜਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ 

ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਡਵਿੱਚ ਿੁਦ ਹਾ਼ਿਰ ਹੋਕੇ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ ਦਾ ਡਵਸਿਾਰ ਕੀਿਾ ਜੋ, ਜਦੋਂ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਡਮੰਟਾਂ ਡਵਿੱਚ ਜੋਡੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੁਸੀ ਂਸੰਯੁਕਿ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਨੌਂ 

ਘੰਡਟਆਂ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਨਹੀ ਂਹਨ ਅਿੇ ਪਰਿੀ ਪੜਹਾਈ ਵਾਲੇ ਡਦਨ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਡਵਸਿਡਰਿ ਮੌਡਕਆਂ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਨਹੀ ਂਹਨ।  ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ 30 ਿੈਰ-ਸਕੂਲੀ ਡਦਨਾਂ ਵਾਸਿ,ੇ ਅੰਿਰ-

ਸ਼ੈਸ਼ਨਲ ਡਮਆਦਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਿੀ ਡਦਨ ਿੁਦ ਹਾ਼ਿਰ ਹੋਕੇ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ ਦਾ ਡਵਸਿਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ ਨੌਂ ਘੰਡਟਆਂ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਨਹੀ।ਂ 

ਵਪਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਦੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ ਅਸਲ ਖਰਵਚਆਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਪੋਰਟ ਸ਼ਾਲ਼ਾਨ਼ਾ ਅੱਪ ੇਟ ਸ਼ਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਵਪਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਦੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਸੁਧਰੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦ਼ਾਜਨ ਅਸਲ ਪਰਤੀਸਤ਼ਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾਲੀਆਾਂ 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਲ਼ਾਨ਼ਾ ਅੱਪ ੇਟ ਸ਼ਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵਖਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। 

ਟੀਚ਼ਾ 4: ਉਚੱ ਯੋਗਤ਼ਾ ਪਰ਼ਾਪਤ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ 

ਟੀਚ਼ਾ ਿੇਰਿ਼ਾ 

4 
ਸਾਿਾ ਡਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਡਕ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਉਹ ਸਹਾਇਿਾ ਡਮਲਦੀ ਹੈ ਡਜਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਿ ੇਇਹ ਡਕ 

ਅਡਧਆਪਕ ਉਿੱਚ-ਿੁਣਵਿਾ ਦੀ ਕੋਡਚੰਿ ਅਿ ੇਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿੋਜ-ਆਧਾਡਰਿ ਅਿੇ ਸਿੱਡਭਆਚਾਰਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਜਵਾਬਦੇਹ 

ਪੜਹਾਈ ਪਰਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦ ੇਅਿੇ ਲਾਿੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਸਿੱਿ ਸਕਣ, ਅਿ ੇਇਹ ਡਕ ਉਹ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਡਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਡਕ 

ਹਰੇਕ ਨਸਲੀ ਮੂਲ, ਸਮਾਜਕ-ਆਰਡਥਕ ਅਵਸਥਾ, ਡਲੰਿ, ਅਿ ੇਯੋਿਿਾ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਉਿੱਚ ਪਿੱਧਰਾਂ 'ਿੇ ਡਸਿੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਿੇ ਡਜਲਹੇ  ਡਵਿੱਚ 

ਨਵੇਂ ਅਡਧਆਪਕ ਡਵਕਾਸ ਪਿੱਿੋਂ ਉਡਚਿ ਹਾਲਿਾਂ, ਸਰੋਿਾਂ ਅਿ ੇਸਹਾਇਿਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਡਵਸਿਡਰਿ ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ ਐਿਂ ਮੈਂਟਰ ਪਰੋਿਰਾਮ ਰਾਹੀ ਂ

ਅਸਰਦਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਮਾਰਿ-ਦਰਸ਼ਨ, ਅਿ ੇਸਹਾਇਿਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਿ-ੋਵਿੱਿਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਡਵਉਿੇਂ ਡਨਆ-ਂਉਡਚਿ ਅਡਧਆਪਨ ਅਿ ੇਡਸਿੱਿਣ ਨੰੂ ਯੋਿ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ ਡਕ LEA ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਕਉ ਂਡਵਕਸਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 

ਅਸੀ ਂਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਿਸਡਟਰਕਟ ਡਸਸਟਮ ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਪਾਰਟਨਰਡਸ਼ਪ ਪਰਡਕਡਰਆ ਰਾਹੀ ਂਡਵਕਸਿ ਕੀਿਾ ਹੈ ਡਜਸ ਨੰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਿਂ ਦਾ 

ਇਕਾਨਮੀ (NCEE) ਰਾਹੀ ਂਮੁਹੈਯਾ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ।  ਡਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠਾਂ ਡਦਿੱਿ ੇਅੰਸ਼ ਨੰੂ NCEE ਦਸਿਾਵੇ਼ਿ ਿੋਂ ਡਲਆ ਡਿਆ ਅੰਸ਼ ਪੜਹੋ ਡਜਸਦਾ ਡਸਰਲੇਿ ਹੈ ਇਿੱਕ 

ਡਵਸ਼ਵ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਸਿ ੇ9 ਡਬਲਡਿੰਿ ਬਲਾਕ। 

"ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਡਕਸਮ ਦੀ ਅਿ ੇਿੁਣਵਿੱਿਾ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ 

ਹੋਵੇਿਾ ਜੋ ਪਡਹਲਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਿ ਲਈ ਰਾਿਵੀ ਂਸੀ ਜਦੋਂ ਿਿੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਿੱਕ ਬਹਿੁ ਹੀ ਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ 

ਅਡਧਆਪਕ ਨੰੂ ਰਿੱਿਣ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੇ।”  
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ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨੰੂ ਮ਼ਾਪਣ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ਼ਾ 

 

ਮੈਡਟਰਕ ਬੇਸਲਾਈਨ ਸਾਲ 1 ਨਿੀਜਾ ਸਾਲ 2 

ਨਿੀਜਾ 

ਸਾਲ 3 ਨਿੀਜਾ 2023-24 ਲਈ ਇਿੱਛਿ ਨਿੀਜਾ 

ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਪਰਮਾਣ-

ਪਿੱਿਰ ਵਾਲੇ ਅਿ ੇ

ਉਡਚਿ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਡਨਯੁਕਿ ਕੀਿ ੇ

ਅਡਧਆਪਕ 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: 

CALPADS 

2020/2021 ਡਵਿੱਚ 

2.28% ਦੀ ਿਲਿ 

ਡਨਯੁਕਿੀ ਦਰ 

2021-2022 ਡਵਿੱਚ 

3.64% ਦੀ ਿਲਿ 

ਡਨਯੁਕਿੀ ਦਰ 

  1% ਦੀ ਿਲਿ ਡਨਯੁਕਿੀ ਦਰ 

CAASPP ELA 
(EL = ਇਮਰਜੇਂਟ 

ਮੁਲਟੀਡਲੰਿੁਅਲ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ; FY = ਫਸੋਟਰ 

ਯੂਥ; HY = ਹੋਮਲੈਿੱਸ ਯੂਥ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ; SWD = 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ ਡਵਦ 

ਡਿਸਡੇਬਡਲਟੀ਼ਿ) 

ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: 

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਸਕੂਲ 

ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ 

ਸਾਰੇ: -36.6 DF3  

EL: -57.7 DF3 
FY: -68.4 DF3 
HY: -61.6 DF3 
SWD: -111.8 
DF3 

2018/2019 ਡਵਿੱਚ 

NWEA MAP ਿਰੋਥ 

ਰੀਡਿੰਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੰੂ 

2020-2021 ਡਵਿੱਚ 

CAASPP ELA ਦੇ 

ਬਦਲੇ ਡਵਿੱਚ ਸੰਚਾਡਲਿ 

ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ 

(1 ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਿਰਾਲ) 

  ਸਾਰੇ: 10 DFS 

EL:  0 DFS 
FY:  0 DFS 
HY: 0 DFS 
SWD: -5 DFS 

CAASPP ਿਡਣਿ 
(EL = ਇਮਰਜੇਂਟ 

ਮੁਲਟੀਡਲੰਿੁਅਲ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ; FY = ਫਸੋਟਰ 

ਯੂਥ; HY = ਹੋਮਲੈਿੱਸ ਯੂਥ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ; SWD = 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ ਡਵਦ 

ਡਿਸਡੇਬਡਲਟੀ਼ਿ) 

ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: 

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਸਕੂਲ 

ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ 

ਸਾਰੇ: -74.7 DF3  

EL: -86.3 DF3 
FY: -95.5 DF3 
HY: -86.5 DF3 
SWD: -145.3 
DF3   

2018/2019 ਡਵਿੱਚ 

NWEA MAP ਿਰੋਥ 

ਮੈਥ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੰੂ 

2020-2021 ਡਵਿੱਚ 

CAASPP ਿਡਣਿ ਦੇ 

ਬਦਲੇ ਡਵਿੱਚ ਸੰਚਾਡਲਿ 

ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ 

(1 ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਿਰਾਲ) 

  ਸਾਰੇ: -5 DFS 

EL:  -15 DFS 
FY:  -15 DFS 
HY: -15 DFS 
SWD: -25 DFS 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 

ਡਵਡਿਆਨ ਟੈਸਟ 

ਦੇ ਡਮਆਰ ਦੀ 

ਪੂਰਿੀ ਜਾਂ ਇਸਿੋਂ 

ਵਿੱਧ 
(EL = ਇਮਰਜੇਂਟ 

ਮੁਲਟੀਡਲੰਿੁਅਲ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ; FY = ਫਸੋਟਰ 

ਯੂਥ; HY = ਹੋਮਲੈਿੱਸ ਯੂਥ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ; SWD = 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ ਡਵਦ 

ਡਿਸਡੇਬਡਲਟੀ਼ਿ) 

ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: 

ਡਾਟਾਕੁਐਸਟ 

ਸਾਰੇ: 15.74%  

EL: 0.94% 
FY: N/A 
HY: 14.37% 
SWD: 

2018/2019 ਡਵਿੱਚ 

4:14% 

ਨੇ ਡਮਆਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕੀਿਾ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਵਿੱਧ 

ਕੀਿਾ 

MUSD ਨੇ ਇਹ 

ਮੰਡਨਆ ਡਕ 2020-21 

ਡਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਦਾ 

ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ 

ਡਵਹਾਰਕ ਨਹੀ ਂਸੀ, 

ਪਰਿੀ CDE, ਇਸ 

ਵਾਸਿ ੇਕੋਈ ਹੋਰ 

ਸਥਾਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਡਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ 

ਨਹੀ ਂਹੈ 

CAST ਨੰੂ ਬਦਲੋ 

(1 ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਿਰਾਲ) 

  ਸਾਰੇ: 25%  

EL: 10% 
FY: 25% 
HY: 25% 
SWD: 15% 

ਨੇ ਡਮਆਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ ਜਾਂ ਇਸਿੋਂ 

ਵਿੱਧ ਕੀਿਾ 
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A-G ਮੁਕੰਮਲ 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: 

ਡਾਟਾਕੁਐਸਟ 

2019/2020 ਡਵਿੱਚ 

35.86% ਿਰੈਜੂਏਟ 

2020/2021 ਡਵਿੱਚ 

46.8% ਿਰੈਜੂਏਟ (1-

ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਿਰਾਲ) 

  45% 

ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲਰਨਰ 

ਦਾ % ਡਜਸਨੇ 

ELPAC ਦਆੁਰਾ 

ਮਾਪੀ ਿਈ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ 

ਪਰਵੀਨਿਾ ਵਿੱਲ 

ਪਰਿਿੀ ਕੀਿੀ 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: 

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਸਕੂਲ 

ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ 
 

48.6% 

2018/2019 ਡਵਿੱਚ 

ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡਵਿੱਚ 

ਪਰਵੀਨਿਾ ਵਿੱਲ ਪਰਿਿੀ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 

56.8% 2021/2022 

ਡਵਿੱਚ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਡਵਿੱਚ ਪਰਵੀਨਿਾ 

(ਅੰਦਾ਼ਿਨ; ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ 

ਨਿੀਜੇ ਅਿ ੇਅੰਦਰਨੂੀ 

ਿਣਨਾ) ਵਿੱਲ ਪਰਿਿੀ 

ਕਰ ਡਰਹਾ ਹੈ 

  55% 

ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲਰਨਰ 

ਰੀਕਲਾਸੀਡਫਕੇਸ਼ਨ 

ਰੇਟ 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: 

ਡਾਟਾਕੁਐਸਟ 

2019/2020 ਡਵਿੱਚ 

20.90%  

5.9% 

2021/2022 ਡਵਿੱਚ 

ਅਨੁਮਾਡਨਿ 

  25% 

3 ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਦੇ 

ਸਕੋਰ ਨਾਲ AP 

ਇਮਡਿਹਾਨ ਦਾ ਪਾਸ 

ਹੋਣਾ 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: ਕਾਲਜਬੋਰਿ 

AP ਸੈਂਟਰਲ 

2019/2020 ਡਵਿੱਚ 

56.30% 

2020/2021 ਡਵਿੱਚ 

33.4% (1-ਸਾਲ ਦਾ 

ਅੰਿਰਾਲ) 

  60% 

EAP % 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 

ਕਾਲਜ ਵਾਸਿ ੇ

ਡਿਆਰੀ ਕੀਿੀ ELA 
(EL = ਇਮਰਜੇਂਟ 

ਮੁਲਟੀਡਲੰਿੁਅਲ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ; FY = ਫਸੋਟਰ 

ਯੂਥ; HY = ਹੋਮਲੈਿੱਸ ਯੂਥ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ; SWD = 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ ਡਵਦ 

ਡਿਸਡੇਬਡਲਟੀ਼ਿ) 

ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: 

ਡਾਟਾਕੁਐਸਟ 

ਸਾਰੇ: 44.96%  

EL: 2.68% 
FY: N/A 
HY: 31.43% 
SWD: 

2018/2019 ਡਵਿੱਚ 

 12%  

NWEA MAP ਿਰੋਥ 

ਰੀਡਿੰਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੰੂ 

2020-2021 ਡਵਿੱਚ 

CAASPP ELA ਦੇ 

ਬਦਲੇ ਡਵਿੱਚ ਸੰਚਾਡਲਿ 

ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ 

(1 ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਿਰਾਲ) 

  ਸਾਰੇ: 55%  

EL: 10% 
FY: 40% 
HY: 40% 
SWD: 20% 

EAP % 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨੇ 

ਕਾਲਜ ਿਡਣਿ 

ਡਿਆਰ ਕੀਿਾ 
(EL = ਇਮਰਜੇਂਟ 

ਮੁਲਟੀਡਲੰਿੁਅਲ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ; FY = ਫਸੋਟਰ 

ਯੂਥ; HY = ਹੋਮਲੈਿੱਸ ਯੂਥ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ; SWD = 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ ਡਵਦ 

ਡਿਸਡੇਬਡਲਟੀ਼ਿ) 

ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: 

ਡਾਟਾਕੁਐਸਟ 

ਸਾਰੇ: 12.76%  

EL: 1.71% 
FY: N/A 
HY: 20.59% 
SWD: 

2018/2019 ਡਵਿੱਚ  

 1.01% 

NWEA MAP ਿਰੋਥ 

ਮੈਥ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੰੂ 

2020-2021 ਡਵਿੱਚ 

CAASPP ਿਡਣਿ ਦੇ 

ਬਦਲੇ ਡਵਿੱਚ ਸੰਚਾਡਲਿ 

ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ 

(1 ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਿਰਾਲ) 

  ਸਾਰੇ: 25%  

EL: 10% 
FY: 30% 
HY: 30% 
SWD: 10% 
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ਬੇਡਮਸਾਲ ਲੋੜਾਂ 

ਵਾਲੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 

ਅਿ ੇ

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਡਵਕਡਸਿ ਅਿ ੇ

ਪਰਦਾਨ ਕੀਿ ੇਿਏ 

ਪਰੋਿਰਾਮ ਅਿ ੇ

ਸੇਵਾਵਾ ਂ
(EL = ਇਮਰਜੇਂਟ 

ਮੁਲਟੀਡਲੰਿੁਅਲ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ; FY = ਫਸੋਟਰ 

ਯੂਥ; HY = ਹੋਮਲੈਿੱਸ ਯੂਥ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ; SWD = 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ ਡਵਦ 

ਡਿਸਡੇਬਡਲਟੀ਼ਿ) 

ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: NWEA 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਦ ੇਨਿੀਜ ੇ

ਪੜਹਨਾ; ਿਡਣਿ 

NWEA ਉਿੱਚ ਔਸਿ 

ਜਾਂ ਵਿੱਧ 

EL: 2.98%; 
2.79% 

ਅਨਾਥ: 11.32%; 

9.40% 

ਹੋਮਲੈਿੱਸ 

11.96%; 
8.67%; 
SWD: 5.56%; 
4.11% 

ਸਰਦੀਆਂ 2020-

2021 ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ 

ਡਵਿੱਚ 

ਸਾਰੇ: 21.24%, 

14.34% 
EL: 4.1%, 4.7% 
FY: 19.6%, 11.7%  
HY: 14.6%, 7.2% 
SWD: 4.7%, 3.4% 

ਪੜਹਿ; 2021-2022 

ਦੀ ਬਸੰਿ ਰੁਿੱਿ ਦੇ 

ਸੰਚਾਲਨ 'ਿੇ ਿਡਣਿ 

NWEA ਉਿੱਚ ਔਸਿ 

ਜਾਂ ਉਿੱਚ 

  EL: 10%, 
10% 

ਅਨਾਥ: 15%; 

15% 

ਹੋਮਲੈਿੱਸ:15%; 

15%; 
SPED:10%; 
10% 

ਡਜਵੇਂ ਵੀ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ 

ਹੋਵ,ੇ EC ਦੇ 

ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ 51210 

ਅਿ ੇ51220(a)-(i) 

ਦੇ ਿਡਹਿ ਵਰਣਨ 

ਕੀਿ ੇਕੋਰਸਾਂ ਵਾਸਿ ੇ

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ 

ਡਸਿੱਟੇ, ਜੇਕਰ 

ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: NWEA 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਦ ੇਨਿੀਜ ੇ

ਪੜਹਨਾ; ਿਡਣਿ 

NWEA ਉਿੱਚ ਔਸਿ 

ਜਾਂ ਵਿੱਧ 

ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਿੀ: 

32.2%; 18.3% 

ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ: 

13.94%; 

 2020-2021 ਡਵਿੱਚ 

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ 

ਡਵਿੱਚ 8.88% 

ਸਾਰੇ: 21.24%, 

14.34% 

ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਿੀ: 

24.1%; 16.4% 

ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ: 

12.5%; 8.4% 

ਪੜਹਨਾ; 2021-2022 

ਦੀ ਬਸੰਿ ਰੁਿੱਿ ਦੇ 

ਸੰਚਾਲਨ 'ਿੇ ਿਡਣਿ 

NWEA ਉਿੱਚ ਔਸਿ 

ਜਾਂ ਉਿੱਚ 

  ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਿੀ: 

40%; 
25% 

ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ: 20%, 

15% 

NWEA ਿਰੋਥ ਦੇ 

ਟੀਚੇ ਡਜੰਨਾ ਦੀ 

ਪਰਿਿੀ ਹੋਈ 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: NWEA 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਦ ੇਨਿੀਜ ੇ

ਪੜਹਨਾ 

ਸਾਰੇ: ਬਕਾਇਆ%  

EL: ਬਕਾਇਆ% 

FY: ਬਕਾਇਆ 

HY: ਬਕਾਇਆ% 

SWD: ਬਕਾਇਆ% 

ਿਡਣਿ 

ਸਾਰੇ: ਬਕਾਇਆ%  

EL: ਬਕਾਇਆ% 

FY: ਬਕਾਇਆ 

HY: ਬਕਾਇਆ% 

SWD: ਬਕਾਇਆ% 

in 2020/2021 

ਪੜਹਨਾ 

ਸਾਰੇ: 18.8%  

EL: 16.2% 
FY: 16.1% 
HY: 17.6% 
SWD: 15.5% 

ਿਡਣਿ 

ਸਾਰੇ: 11.7%  

EL: 9.9% 
FY: 9.1% 
HY: 8.2% 

SWD: 9.9% ਲੋਕਾਂ 

ਨੇ 2021-2022 ਦੀ 

ਬਸੰਿ ਰੁਿੱਿ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 

ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਿੋਂ 

ਵਧੀਆ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕੀਿਾ 

 

ਪੜਹਨਾ 

ਸਾਰੇ: 33.1%  

EL: 35.0% 
FY: 35.6% 

  ਪੜਹਨਾ 

ਸਾਰੇ: ਬਕਾਇਆ%  

EL: ਬਕਾਇਆ% 

FY: ਬਕਾਇਆ 

HY: ਬਕਾਇਆ% 

SWD: ਬਕਾਇਆ% 

ਿਡਣਿ 

ਸਾਰੇ: ਬਕਾਇਆ%  

EL: ਬਕਾਇਆ% 

FY: ਬਕਾਇਆ 

HY: ਬਕਾਇਆ% 

SWD: ਬਕਾਇਆ% 

 

2021-2022 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਿੋਂ ਬਾਅਦ 

ਿੈਅ ਕੀਿਾ ਨਿੀਜਾ 
 

ਸਾਰੇ: 70% 

EL: 70% 
FY: 70% 
HY: 70% 
SWD: 70% 
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HY: 32.9% 
SWD: 28.1% 

ਿਡਣਿ 

ਸਾਰੇ: 31.0%  

EL: 33.5% 
FY: 31.3% 
HY: 30.3% 

SWD: 25.5% ਨੇ 

2021-2022 ਦੀ 

ਬਸੰਿ ਰੁਿੱਿ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 

ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ 

ਡਬਹਿਰ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕੀਿਾ 

 

ਪੜਹਨਾ 

ਸਾਰੇ: 40.5%  

EL: 42.2% 
FY: 38.9% 
HY: 41.7% 
SWD: 34.0% 

ਿਡਣਿ 

ਸਾਰੇ: 38.3%  

EL: 40.9% 
FY: 40.4% 
HY: 37.1% 

SWD: 32.1% ਨੇ 

2021-2022 ਦੀ 

ਬਸੰਿ ਰੁਿੱਿ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 

ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ 

ਵਧੀਆ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕਰ ਡਲਆ 

ਪੜਹਨ ਅਿ ੇਿਡਣਿ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਿ ੇਹੀ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਿੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਚੇ 'ਿੇ 

ਿਰੇਿ ਲੈਵਲ 

ਰੇਿੀਨੈਿੱ ਸ ਿਰੋਥ 

ਟਾਰਿੇਟ ਨੇ ਪਰਿਿੀ 

ਕੀਿੀ 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: NWEA 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਦ ੇਨਿੀਜ ੇ

ਪੜਹਨਾ 

ਸਾਰੇ: ਬਕਾਇਆ%  

EL: ਬਕਾਇਆ% 

FY: ਬਕਾਇਆ 

HY: ਬਕਾਇਆ% 

SWD: ਬਕਾਇਆ% 

ਿਡਣਿ 

ਸਾਰੇ: ਬਕਾਇਆ%  

EL: ਬਕਾਇਆ% 

FY: ਬਕਾਇਆ 

HY: ਬਕਾਇਆ% 

SWD: ਬਕਾਇਆ% 

in 2020/2021 

ਕੋਡਵਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਚਣੌੁਿੀਆਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸੂਚਕ ਨੰੂ 

ਿਰਜੀਹ ਨਹੀ ਂਡਦਿੱਿੀ 

ਿਈ ਸੀ; NWEA 

ਿਰੋਥ ਟਾਰਿੇਟ ਮੈਟ 

ਪਰਿਿੀ (ਉਪਰੋਕਿ) ਨੰੂ 

ਿਰਜੀਹ ਡਦਿੱਿੀ ਿਈ ਸੀ  

  ਪੜਹਨਾ 

ਸਾਰੇ: ਬਕਾਇਆ%  

EL: ਬਕਾਇਆ% 

FY: ਬਕਾਇਆ 

HY: ਬਕਾਇਆ% 

SWD: ਬਕਾਇਆ% 

ਿਡਣਿ 

ਸਾਰੇ: ਬਕਾਇਆ%  

EL: ਬਕਾਇਆ% 

FY: ਬਕਾਇਆ 

HY: ਬਕਾਇਆ% 

SWD: ਬਕਾਇਆ% 

 

ਨਿੀਜਾ 2022-2023 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਿੋਂ 

ਬਾਅਦ ਿੈਅ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ 
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ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ 

ਕਾਰਵਾਈ # ਡਸਰਲੇਿ ਵੇਰਵਾ ਕੁਿੱਲ ਫੰਿ ਯੋਿਦਾਨ 

1 ਨਵਾਂ ਅਡਧਆਪਕ ਸਹਾਇਿਾ 

ਅਿ ੇਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰੋਿਰਾਮ 

ਮੁੜ-ਸਥਾਪਿ ਕਰੋ 

MUSD "ਨਵਾਂ ਅਡਧਆਪਕ ਅਿ ੇਮੈਂਟਰ ਸਹਾਇਿਾ" ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ 2019/2020 

ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ ੇਲਾਿੂ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ 2020/2021 

ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ ੇ"ਮੁਅਿੱਿਲ" ਕਰ ਡਦਿੱਿਾ ਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ 

2021/2022 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ ੇਮੁੜ-ਸਥਾਪਿ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਇਿੱਕ ਆਰ਼ਿੀ 

ਪਰਮਾਣ-ਪਿੱਿਰ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਰਾਹੀ,ਂ ਭਾੜੇ 'ਿੇ ਲੈਣ ਦੀ ਿਾਰੀਖ਼ ਿੋਂ ਲੈਕੇ ਡਵਸਿਡਰਿ 

ਸਹਾਇਿਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਡਵਉਡਂਿਆ ਜਾਵੇਿਾ। 
Madera Unified ਨਵੇਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਿਜਰਬੇਕਾਰ, ਡਿਆਨਵਾਨ ਅਿ ੇ

ਸਡਿਕਾਰਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਡਨਯੁਕਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਡਵਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ 

ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਿ ਡਵਕਡਸਿ ਕੀਿ ੇਜਾਣਿੇ। ਇਸ ਪਰੋਿਰਾਮ ਡਵਚਲੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ 

ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨੁਰਾਂ, ਡਿਆਨ, ਡਸਿੱਡਿਆ-ਸ਼ਾਸਿਰ ਅਿ ੇਡਸ਼ਲਪਕਾਰੀ ਡਵਿੱਚ 

ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਅਿੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਿੱਕ ਆਰ਼ਿੀ ਪਰਮਾਣ-ਪਿੱਿਰ 

ਦੀ ਪਰਾਪਿੀ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਸਮਰਡਪਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਵੇਿਾ। 
 

ਸੰਭਾਡਵਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਿ ਬਣਾਓ 

 

ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਿੌਰ 'ਿੇ ਵਰਿਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਿਾਟਾ/ਿੋਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ 

 

2021/2022 ਸੰਭਾਡਵਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਡਿਹਾਰ ਕਰ ੋ

 

ਯੋਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਡਵਊ ਲੈਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਓ 

 

ਯੋਿਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੰੂ "ਹਾਇਰ ਕਰ"ੋ 

$1634368 Y 
 
 
 
 
 

2 ਮੈਂਟੋਰ ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ 

ਪਰੋਿਰਾਮ  ਵਾਸਿ ੇਇਿੱਕ 

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਪਰਣਾਲੀ 

ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰੋ 

ਇਿੱਕ ਸਥਾਈ-ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿ ੇਮੈਂਟਰ ਪਰੋਿਰਾਮ ਬਣਾਓ ਜੋ ਡਜਲਹੇ  ਨੰੂ 

ਅਡਜਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਿਾ ਜੋ ਿ਼ਿਰਬੇਕਾਰ ਹਨ, ਸਮਿੱਿਰੀ/ਿਰੇਿ ਪਿੱਧਰ 

ਦੀ ਮੁਹਾਰਿ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ ਅਿ ੇਡਜੰਨਹਾਂ ਡਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇਡਰਿ ਕਰਨ 

ਅਿੇ ਪਰੇਡਰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾਵਾਦ ਦੇ ਇਿੱਕ ਉਡਚਿ 

ਸਿੱਡਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਡਨਊ ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ ਐਿਂ ਮੈਂਟਰ 

ਪਰੋਿਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਂਰੇਡਿਿ ਹੋਵੇਿਾ ਜੋ ਸਾਿੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਹਾਈ ਸਬੰਧੀ 

ਪਰਥਾਵਾਂ ਅਿ ੇਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਲਿਾਿਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨੰੂ ਯੋਿ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਿੇ 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਡਭਆਸ ਨੰੂ ਡਨਰੰਿਰ ਬਦਲਣ ਅਿ ੇਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਉਨਹਾਂ 

ਦੀ ਯੋਿਿਾ ਡਵਿੱਚ ਡਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਸ਼ਕਿੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਿਾ। 
 

ਸੰਭਾਡਵਿ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ MUSD ਐਿ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਿੇ MUSD PAR ਪਰੋਿਰਾਮ 

 

ਸੰਭਾਵੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਾਸਿ ੇਕਸੌਟੀਆਂ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ 

ਕਰੋ 

 

2021/2022 ਦੇ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਡਿਹਾਰ ਡਦਓ 

 

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਡਵਊ ਲੈਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪੈਨਲ ਬੁਲਾਓ 

 

ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ "ਹਾਇਰ ਕਰ"ੋ ਜੋ ਯੋਿਿਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਦੇ ਹਨ 

$1783656 Y 
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3 ਓਹਨਾ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ 

ਡਨਯੁਕਿ ਕਰੋ ਜੋ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ VAPA, 

STEM ਅਿ ੇਸੰਿੀਿ ਵਰਿੇ 

ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਾਉਣ 'ਿੇ ਡਧਆਨ 

ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡਜਸ 

ਡਵਿੱਚ MadTEC ਡਵਿੇ 8ਵੇਂ 

ਿਰੇਿ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 

ਵਾਸਿ ੇCTE ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ  

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਕ ਅਡਧਆਪਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ ੂ40 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਿੀ ਕਰ ੋਅਿ ੇਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਡਕਰਾਏ 'ਿੇ ਲਓ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਿੇ। 
 

ਮਿੇਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਡਧਆਪਕ ਅੰਿਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ 

ਟੀਮਾਂ ਡਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਆਧਾਡਰਿ ਡਸਿੱਡਿਆ 

(ਐਟਂਰਪਰੈਨਯਰਡਸ਼ਪ, ਮਾਰਕੀਡਟੰਿ, ਐਿਰੀਕਲਚਰ, ਹੈਲਥ ਐਿਂ ਸਾਇੰਸ, 

ਇੰਜੀਨੀਅਡਰੰਿ ਆਡਦ) ਰਾਹੀ ਂਉਿੱਚ ਿੁਣਵਿੱਿਾ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

$5322463 Y 
 
 
 
 

4 ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰ ੋ

ਅਿ ੇਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਿੀ ਕਰ ੋਅਿ ੇਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਿੋ ਅਿ ੇਇਹ ਸੁਡਨਸ਼ਡਚਿ 

ਕਰੋ ਡਕ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਿਨਿਾਹ ਅਿ ੇਲਾਭ ਡਮਲਦੇ ਹਨ। 
$50416818 
 

N 

5 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, PE, VAPA 

(ਸੰਿੀਿ) ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਿ ੇ

ਸਕੂਲ ਸਹਾਇਿਾ ਅਮਲੇ ਨੰੂ 

ਭਰਿੀ ਕਰ ੋਅਿ ੇਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ 

ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, PE, VAPA (ਸੰਿੀਿ) ਅਡਧਆਪਕਾਂ (ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਪਡਹਲਾਂ ਬਜਟ 

ਡਵਿੱਚ ਰਿੱਿੀਆਂ ਅਿ ੇਡਕਰਾਏ 'ਿੇ ਲਈਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਅਿੇ ਸਕੂਲ 

ਸਹਾਇਿਾ ਅਮਲੇ (K-12) ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰੋ ਅਿ ੇਬਣਾਈ ਰਿੱਿ ੋਅਿੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਓ ਡਕ ਟਰਨਓਵਰ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਭੂਡਮਕਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾ਼ਿ 

ਿਨਿਾਹ ਅਿੇ ਲਾਭ ਡਮਲਦੇ ਹੋਣ।  ਇਸ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਅਮਲਾ ਅਿੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫੀਲਿ ਟਡਰਿੱਪਾਂ ਅਿ ੇਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਿਾਂ 

ਵਰਿੀਆਂ ਿ਼ਿਰਬੇਕਾਰ ਸਰਿਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀ ਂਫੋਸਟਰ ਯੂਥ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 

ਵਾਸਿੇ ਡਸਿੱਡਟਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

$24081422 Y 
 

6 ਸੁਰਿੱਡਿਆ ਅਿ ੇਡਸਹਿ ਅਮਲੇ 

ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰ ੋਅਿ ੇਬਣਾਈ 

ਰਿੱਿੋ 

ਸੁਰਿੱਡਿਆ ਅਫਸਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਡਵਵਹਾਰਕ, ਮਾਨਡਸਕ ਡਸਹਿ (ਮਨੋਡਵਡਿਆਨਕ) 

ਅਿੇ ਸਪੀਚ ਪੈਥੋਲੋਡਜਸਟ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰ ੋਅਿ ੇਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ ਅਿ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਓ ਡਕ ਟਰਨਓਵਰ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਭੂਡਮਕਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾ਼ਿ 

ਿਨਿਾਹ ਅਿੇ ਲਾਭ ਡਮਲਦੇ ਹਨ। 

$9235572 Y 

2021-2022 ਲਈ ਟੀਚ਼ਾ ਵਿਸਲੇਸਣ 

ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। 

ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਡਵਿੱਚ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਡਕਸੇ ਠੋਸ ਫਰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ। 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - ਵਨਊ ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ ਐਾਂ  ਮੈਂਟਰ ਪਰੋਗਰ਼ਾਮ ਨੰੂ ਮੁੜ੍-ਸਥ਼ਾਪਤ ਕਰਨ਼ਾ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਲਾਿੂਕਰਨ 

Madera Unified ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਿੱਧਰ 'ਿੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਡਧਆਪਕ ਸਹਾਇਿਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਦੀ 

ਡਨਿਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ ਮੈਂਟਰ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਿੇ ਰਿੱਡਿਆ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ ਅਵਧਆਪਕ ਸਪੋਰਟ ਪਰੋਗਰ਼ਾਮ ਿ਼ਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਿਕ਼ਾਸ ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਦੀ ਵਸਰਜਣ਼ਾ ਕਰੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਡਵਕਾਸ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨਾ 

ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ ਪਰੋਿਰਾਮ ਵਾਸਿ ੇਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰੂ 2022-23 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਡਵਕਸਿ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 3 - ਉਹਨ਼ਾਾਂ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਕਰ ੋਜੋ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ VAPA (ਕਲ਼ਾ), STEM ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਿਰਗੇ ਵਿਸੇਸ ਕੋਰਸ ਪਰਦ਼ਾਨ 

ਕਰ਼ਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ ਹਨ, ਵਜੰਨਹ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ MadTEC ਵਿਖੇ 8ਿੇਂ ਗਰੇ  ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ CTE ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਿੂਕਰਨ 
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ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜਹਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਨੌਕਰੀ 'ਿੇ ਰਿੱਡਿਆ ਡਿਆ ਹੈ।  ਕੋਡਵਿ -19 ਸਟਾਫ ਦੇ ਪਰਭਾਵ 

ਅਿ ੇਡਵਸ਼ੇਸ਼ਿਾ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਵੇਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਿਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰ ੂਡਵਿੱਚ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।  ਪਰ, Madera Unified ਨੇ ਡਵਕਲਪਕ 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਮੁਆਵ਼ਿੇ ਡਵਿੱਚ ਡਜਕਰਯੋਿ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਹੈ।  ਸਥਾਈ ਡਵਕਲਪਕ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿੀ ਡਦਨ ਕੁਿੱਲ $250 

ਡਮਲਦੇ ਹਨ ਅਿ ੇਬਕਾਇਦਾ ਐਿਹਾਕ ਬਦਲਵੇਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿੀ ਡਦਨ $220 ਡਮਲਦੇ ਹਨ।  ਿਨਿਾਹ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧ ੇਨੇ ਕਲਾਸਰਮੂਾਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬਦਲਵੇਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਡਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਿਾ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 4 - ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਿੂਕਰਨ ਅਿ ੇਡਟਕਣਯੋਿਿਾ 

Madera Unified ਨੇ Madera Unified ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਿੇ ਸਫਲਿਾਪੂਰਵਕ ਿਿੱਲਬਾਿ ਕੀਿੀ ਹੈ ਜੋ 2023-24 

ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ ਿਿਮ ਹੋ ਡਰਹਾ ਹੈ।  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਿ ੇਸਰਟੀਡਫਕੇਟਿ ਇਮਪਲੌਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 

ਿਿੱਲਬਾਿ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 5 - ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ਼ਾਾਂ, PE, VAPA (ਸੰਗੀਤ) ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਕਰ ੋਅਤੇ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਿੂਕਰਨ 

Madera Unified ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, PE, ਸੰਿੀਿ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਿ ੇਹੋਰ ਸਕੂਲ ਸਹਾਇਿਾ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਿੇ ਰਿੱਡਿਆ ਹੈ ਅਿ ੇਬਣਾਈ ਰਿੱਡਿਆ ਹੈ। 
 

ਬਿੱਜਟ ਿਰਡਚਆਂ ਅਿੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਿਰਡਚਆਂ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪਰਿੀਸ਼ਿਾਂ ਅਿੇ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ 

ਅਸਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿਾਂ ਡਵਚਕਾਰ ਪਦਾਰਥਕ ਅੰਿਰਾਂ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ। 
ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - ਵਨਊ ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ ਐਾਂ  ਮੈਂਟਰ ਪਰੋਗਰ਼ਾਮ ਨੰੂ ਮੁੜ੍-ਸਥ਼ਾਪਤ ਕਰਨ਼ਾ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ ਅਵਧਆਪਕ ਸਪੋਰਟ ਪਰੋਗਰ਼ਾਮ ਿ਼ਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਿਕ਼ਾਸ ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਦੀ ਵਸਰਜਣ਼ਾ ਕਰੋ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 3 - ਉਹਨ਼ਾਾਂ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਕਰ ੋਜੋ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ VAPA (ਕਲ਼ਾ), STEM ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਿਰਗੇ ਵਿਸੇਸ ਕੋਰਸ ਪਰਦ਼ਾਨ 

ਕਰ਼ਾਉਣ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜੰਨਹ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ MadTEC ਵਿਖੇ 8ਿੇਂ ਗਰੇ  ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ CTE ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 4 - ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 5 - ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ਼ਾਾਂ, PE, VAPA (ਸੰਗੀਤ) ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਕਰ ੋਅਤੇ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

 

ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ ਡਕ ਟੀਚੇ ਵਿੱਲ ਪਰਿਿੀ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਡਕੰਨਹੀਆਂ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ ਸਨ। 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - ਵਨਊ ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ ਐਾਂ  ਮੈਂਟੋਰ ਪਰੋਗਰ਼ਾਮ ਮੁੜ੍-ਸਥ਼ਾਪਤ ਕਰੋ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਵਧੀਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਡਨਊ ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ ਐਿਂ ਮੈਂਟਰ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨਵੇਂ ਅਿ ੇਸਲਾਹਕਾਰ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਿ ੇਿਏ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਿਾਂ ਅਿ ੇਪਰਿੀਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਇਿੱਕ 

ਵਿੱਿੀ ਸਫਲਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਨਵੇਂ ਅਡਧਆਪਕ ਇਿੱਕ ਡਨਰੰਿਰ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਸਿਲਾਈ ਅਮਲ ਰਾਹੀ ਂਉਡਚਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ, ਸਹਾਇਿਾ ਅਿ ੇਸਲਾਹ-

ਮਸ਼ਵਰਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਅਸੀ ਂਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਕ ਨਵੇਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲਿਾ ਅਿ ੇਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੰਿੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਿੀ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਵਜੋਂ ਭਡਵਿੱਿ ਦੇ 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਿੇ ਭਰਿੀ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਿਾ। Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ 

ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ।  ਟਰਨਓਵਰ ਡਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਪਰਾਪਿੀ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਸ 
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ਕਰਕ ੇਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ, ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਡਕਉਡਂਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਿ਼ਿਰਬੇਕਾਰ ਉਿੱਚ 

ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਅਿੇ ਡਸਿਲਾਈ ਪਰਾਪਿ ਅਡਧਆਪਕ ਹੋਣਿੇ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ ਅਵਧਆਪਕ ਸਪੋਰਟ ਪਰੋਗਰ਼ਾਮ ਿ਼ਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਿਕ਼ਾਸ ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਦੀ ਵਸਰਜਣ਼ਾ ਕਰੋ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂ

ਮੈਂਟਰ ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ ਪਰੋਿਰਾਮ ਵਾਸਿ ੇਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ।  Madera Unified ਪੀਅਰ ਅਡਸਸਟੈਂਸ ਰੀਡਵਊ 

ਪਰੋਿਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਿੱਿਰੀ ਪਰਬੰਧਨ ਭੂਡਮਕਾ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ 'ਿੇ ਿੌਰ ਕਰੇਿੀ।  ਇਹ ਪਰੋਿਰਾਮ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਮੁਿੱਿ ਔ਼ਿਾਰ ਹੋਵੇਿਾ। Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ 

ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ।  ਟਰਨਓਵਰ ਡਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਪਰਾਪਿੀ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਸ ਕਰਕ ੇਅੰਿਰੇ਼ਿੀ 

ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ, ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਡਕਉਡਂਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰ ੇਿ਼ਿਰਬੇਕਾਰ ਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਅਿ ੇ

ਡਸਿਲਾਈ ਪਰਾਪਿ ਅਡਧਆਪਕ ਹੋਣਿੇ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 3 - ਉਹਨ਼ਾਾਂ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਕਰ ੋਜੋ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ VAPA (ਕਲ਼ਾ), STEM ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਿਰਗੇ ਵਿਸੇਸ ਕੋਰਸ ਪਰਦ਼ਾਨ 

ਕਰ਼ਾਉਣ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜੰਨਹ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ MadTEC ਵਿਖੇ 8ਿੇਂ ਗਰੇ  ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ CTE ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਵਧੀਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

Madera Unified ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਦੇਂ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਿ ੇਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਿੇ ਰਿੱਡਿਆ ਹੈ ਅਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿ਼ਿਰਡਬਆਂ 'ਿੇ 

ਬਹਿੁ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਫੀਿਬੈਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਿਾ ਹੈ।  ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕਲਾ, STEM, ਅਿ ੇਸੰਿੀਿ ਬਾਰੇ ਆਹਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਮ਼ਿਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਿੋਂ 

ਇਲਾਵਾ, ਕਲਾਸਰਮੂ ਅਡਧਆਪਕ ਬਹਿੁ ਲੋੜੀਦਂੀ ਡਿਆਰੀ ਅਿ ੇਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪਰਾਪਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਡਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਮੀਰ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਿੋਂ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਾਪਿ 

ਕਰਦੇ ਹਨ.  ਅਸੀ ਂਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਕ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰ ੇਸਫਲਿਾ ਅਿ ੇਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੰਿੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਿੀ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਡਵਿੱਿ ਦੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-

ਸੰਭਾਲ ਅਿੇ ਭਰਿੀ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਿਾ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਨੰੂ 

ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ।  ਟਰਨਓਵਰ ਡਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਪਰਾਪਿੀ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਸ ਕਰਕ ੇਅੰਿਰੇ਼ਿੀ 

ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ, ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਡਕਉਡਂਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰ ੇਿ਼ਿਰਬੇਕਾਰ ਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਅਿ ੇ

ਡਸਿਲਾਈ ਪਰਾਪਿ ਅਡਧਆਪਕ ਹੋਣਿੇ। 
 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 4-ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਵਧੀਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਿਿੱਲਬਾਿ ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਰਾਹੀ,ਂ Madera Unified Madera Unified ਟੀਚਰ਼ਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾ਼ਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਿੇ 

ਦਸਿਿਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਸੀ ਜੋ 2023-24 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ ਿਿਮ ਹੋ ਡਰਹਾ ਸੀ।  ਅਸੀ ਂਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਕ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਿੁਸ਼ਟੀ 

ਹੋਵੇਿੀ ਡਜਸ ਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਵਜੋਂ ਿਨਿਾਹ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧ ੇਦੇ ਨਾਲ ਭਡਵਿੱਿ ਦੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਿੇ ਭਰਿੀ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਿਾ।  Madera Unified ਦਾ 

ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ।   
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 5 - ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ਼ਾਾਂ, PE, VAPA (ਸੰਗੀਤ) ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਕਰੋ ਅਤ ੇਬਣ਼ਾਈ ਰਖੱ ੋ

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਵਧੀਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਿਿੱਲਬਾਿ ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਰਾਹੀ,ਂ Madera Unified Madera Unified ਟੀਚਰ਼ਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾ਼ਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਿੇ 

ਦਸਿਿਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਸੀ ਜੋ 2023-24 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ ਿਿਮ ਹੋ ਡਰਹਾ ਸੀ।  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਕੂਲ ਇੰਪਲਾਈ਼ਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਿਿੱਲਬਾਿ 

ਸੰਭਵ ਿੌਰ 'ਿੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇਿੀ।  ਅਸੀ ਂਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਕ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਿੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਿੀ ਡਜਸਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਵਜੋਂ ਿਨਿਾਹ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 

ਭਡਵਿੱਿ ਦੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਿ ੇਭਰਿੀ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਿਾ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ 

ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ।  ਟਰਨਓਵਰ ਡਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਪਰਾਪਿੀ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਸ ਕਰਕ ੇਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ, ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਡਕਉਡਂਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰ ੇ

ਿ਼ਿਰਬੇਕਾਰ ਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਅਿ ੇਡਸਿਲਾਈ ਪਰਾਪਿ ਅਡਧਆਪਕ ਹੋਣਿੇ। 
 

ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਟੀਚੇ, ਮੈਡਟਰਕਸ, ਇਿੱਛਿ ਡਸਿੱਡਟਆਂ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਿ ੇਕਾਰਵਾਈਆਂ ਡਵਿੱਚ ਕੀਿੀਆਂ ਿਈਆਂ ਡਕਸ ੇਿਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜੋ ਡਪਛਲੇ 

ਅਡਭਆਸ 'ਿੇ ਪਰਿੀਡਬੰਬਾਂ ਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - ਵਨਊ ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ ਐਾਂ  ਮੈਂਟਰ ਪਰੋਗਰ਼ਾਮ ਨੰੂ ਮੁੜ੍-ਸਥ਼ਾਪਤ ਕਰਨ਼ਾ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ
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ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ ਅਵਧਆਪਕ ਸਪੋਰਟ ਪਰੋਗਰ਼ਾਮ ਿ਼ਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਿਕ਼ਾਸ ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਦੀ ਵਸਰਜਣ਼ਾ ਕਰੋ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 3 - ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ VAPA (ਕਲ਼ਾ), STEM ਿਰਗੇ ਵਿਸੇਸ ਕੋਰਸ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰ਼ਾਉਣ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ 

ਰੱਖ ੋਅਤੇ  

ਸੰਗੀਤ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ MadTEC ਵਿਖੇ 8ਿੇਂ ਗਰੇ  ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ CTE ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 4 - ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 5 - ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ਼ਾਾਂ, PE, VAPA (ਸੰਗੀਤ) ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਕਰ ੋਅਤੇ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 6 - ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਕਰ ੋਅਤੇ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ 

ਜੋਡੜਆ ਡਿਆ 

ਵਪਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਦੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ ਅਸਲ ਖਰਵਚਆਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਪੋਰਟ ਸ਼ਾਲ਼ਾਨ਼ਾ ਅੱਪ ੇਟ ਸ਼ਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਵਪਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਦੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਸੁਧਰੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦ਼ਾਜਨ ਅਸਲ ਪਰਤੀਸਤ਼ਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾਲੀਆਾਂ 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਲ਼ਾਨ਼ਾ ਅੱਪ ੇਟ ਸ਼ਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵਖਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। 

ਟੀਚ਼ਾ 5: ਪਰਦਰਸਨ ਵਿੱਚ ਲਗ਼ਾਤ਼ਾਰ ਸੁਧ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ 

ਟੀਚ਼ਾ ਿੇਰਿ਼ਾ 

5 
ਸਾਿਾ ਡਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਡਕ ਸਾਿੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਇਿੱਕ ਅਡਜਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਡਜਿੱਥੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਿ ੇਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਜੋਂ 

ਡਵਵਹਾਰ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਡਭਆਸਾਂ ਅਿ ੇਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਲਿਾਿਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਰੋਿਸਾਹਨ ਅਿ ੇਸਹਾਇਿਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਨੁਰਾਂ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਿਾ ਦੇ ਪਿੱਧਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਿੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਲੈਿਰ ਪਰਣਾਲੀ, ਅਿੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਸਾਡਰਆਂ ਵਾਸਿ ੇਡਨਰੰਿਰ ਵਾਧ ੇਪਰਿੀ ਵਚਨਬਿੱਧਿਾ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀ, ਅਡਧਆਪਕ, ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕ, ਅਿ ੇ

ਸਹਾਇਿਾ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ ਡਕ LEA ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਕਉ ਂਡਵਕਸਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 

ਅਸੀ ਂਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਿਸਡਟਰਕਟ ਡਸਸਟਮ ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਪਾਰਟਨਰਡਸ਼ਪ ਪਰਡਕਡਰਆ ਰਾਹੀ ਂਡਵਕਸਿ ਕੀਿਾ ਹੈ ਡਜਸ ਨੰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਿਂ ਦਾ 

ਇਕਾਨਮੀ (NCEE) ਰਾਹੀ ਂਮੁਹੈਯਾ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ।  ਡਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠਾਂ ਡਦਿੱਿ ੇਅੰਸ਼ ਨੰੂ NCEE ਦਸਿਾਵੇ਼ਿ ਿੋਂ ਡਲਆ ਡਿਆ ਅੰਸ਼ ਪੜਹੋ ਡਜਸਦਾ ਡਸਰਲੇਿ ਹੈ ਇਿੱਕ 

ਡਵਸ਼ਵ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਸਿ ੇ9 ਡਬਲਡਿੰਿ ਬਲਾਕ। 

"ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਪਿੱਧਰਾਂ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਿਮਾਨ ਅਡਧਆਪਕ ਕਾਰਜਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਿਾਂ ਨੰੂ ਡਵਕਸਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਿ ੇਇਿੱਕ ਅਡਜਹਾ 

ਸਿੱਡਭਆਚਾਰ ਅਿ ੇਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ 'ਿੇ ਬੇਹਿਰ ਅਿ ੇਬੇਹਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮ਼ਿਬੂਿ ਪਰੋਿਸਾਹਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ 

ਅਿ ੇਸਮੁਿੱਚੇ ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਨਰੰਿਰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"  
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ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨੰੂ ਮ਼ਾਪਣ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ਼ਾ 

ਮੈਡਟਰਕ ਬੇਸਲਾਈਨ ਸਾਲ 1 ਨਿੀਜਾ ਸਾਲ 2 ਨਿੀਜਾ ਸਾਲ 3 ਨਿੀਜਾ 2023-24 ਲਈ ਇਿੱਛਿ 

ਨਿੀਜਾ 

ਅਡਧਆਪਕ PLC 

ਮੁਲਾਂਕਣ  
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: ਅੰਦਰਨੂੀ 

ਰਬੂਡਰਕ 

2021-2022 ਬੇਸਲਾਈਨ 

ਹੋਵੇਿੀ 

ਅਡਧਆਪਕ PLC 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਣਾਲੀ 

ਨੰੂ 2021-2022 

ਡਵਿੱਚ ਲਾਿੂ ਨਹੀ ਂ

ਕੀਿਾ ਡਿਆ 

  ਨਿੀਜਾ 2021-2022 

2022-2023 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ 

ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਿੈਅ ਕੀਿਾ 

ਜਾਵੇਿਾ 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ 

ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 

ਦੀ ਦਰ 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: 

ਇੰਟਰਨਲ ਡਹਊਮਨ 

ਡਰਸੋਰਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪਰਣਾਲੀ 

2021-2022 ਬੇਸਲਾਈਨ 

ਹੋਵੇਿੀ 

CBEDS 'ਿੇ 

2021-2022 ਡਵਿੱਚ 

0.63% 

  ਨਿੀਜਾ 2021-2022 

ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੈਅ 

ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ 

 
0.00% 

ਸਵੈਇਿੱਛਿ 

ਅਸਿੀਡਫ਼ਆਂ ਦੀ 

ਦਰ 
ਿਾਟਾ ਸਰਿੋ: 

ਇੰਟਰਨਲ ਡਹਊਮਨ 

ਡਰਸੋਰਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪਰਣਾਲੀ 

2021-2022 ਬੇਸਲਾਈਨ 

ਹੋਵੇਿੀ 

2021-2022 ਡਵਿੱਚ 

5.22% 

  ਨਿੀਜਾ 2021-2022 

ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੈਅ 

ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ 

 
1% 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ 

ਕਾਰਵਾਈ 

# ਡਸਰਲੇਿ ਵੇਰਵਾ ਕੁਿੱਲ ਫੰਿ 

ਯੋਿਦਾਨ 

1 Madera Unified 

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਵਾਧ ੇਅਿ ੇ

ਡਹਦਾਇਿੀ ਸਹਾਇਿਾ ਵਾਸਿੇ 

ਇਿੱਕ ਿੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਥਵੇਅ 

ਮੌਡਕਆਂ ਨੰੂ ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਕਰੇਿੀ 

ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ 

ਅਡਜਹ ੇਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ 

ਲਈ ਪਰੋਿਸਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ ਜੋ ਡਨਰੰਿਰ ਸੁਧਾਰ ਨੰੂ 

ਸੁਡਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ 

ਇਿੱਕ ਸੁਪੇਡਰੰਟੈਂਿੈਂਟ ਮਨੋਨੀਿ ਡਵਅਕਿੀ ਉਿੱਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 

ਡਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਿੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਪਿੱਧਰਾਂ ਦੇ ਡਵਸ਼ੇ 'ਿੇ ਿੋਜ ਲੇਿਾਂ ਦੀ 

ਪਛਾਣ ਕਰੇਿਾ ਡਜਸਨੰੂ ਡਜਲਹੇ  ਭਰ ਡਵਿੱਚ ਪਰਿੀਡਨਧੀ ਅਮਲੇ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਡਸਿੱਡਿਆ 

ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਿ ੇਫੈਕਲਟੀ ਿੋਂ ਡਮਲਕੇ ਬਣੀ ਇਿੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਲੈਿਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਇਿੱਕ ਮਨੋਨੀਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਦੇ 

ਡਵਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਡਵਿੱਚ ਡਵਆਪਕ ਯੋਿਦਾਨ ਦੀ ਮੰਿ ਕਰੇਿੀ ਿਾਂ ਜੋ ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ 

ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਸੰਿਠਨ ਡਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਿੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਪਰਥਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਮੂਹਕ ਵਚਨਬਿੱਧਿਾ ਹੋਵ।ੇ 

ਡਕਸੇ ਅਡਧਆਪਕ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿੇ ਸਲਾਹ 

ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵਸ਼ਾ ਵਸਿੂ ਮਾਹਰਾਂ ਡਜਵੇਂ ਡਕ NCEE ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ 

ਕਰੋ। 

$100,000 N 
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2 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿ ੇਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ 

ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ ਦਾ 

ਡਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ 

ਡਦਨ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਕਰ ੋ

ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਵਚਕਾਰ 

ਿਾਲਮੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਸਿੱਡਿਆ ਲਈ ਸਭ ਿੋਂ ਵਧੀਆ ਅਡਭਆਸਾਂ ਨੰੂ ਸਂਰੇਡਿਿ ਕਰਨ ਲਈ, 

Madera Unified ਡ਼ਿਲਹ ਾ ਟੀਡਚਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰੇਿੀ ਅਿ ੇਡਿਊਟੀ ਿੇ ਪਾਠ ਦੇ 

ਡਿ਼ਿਾਈਨ, ਸਡਹਯੋਿ ਅਿ ੇਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਡਨਰਧਾਰਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡਵਕਾਸ 

ਕਰੇਿੀ। ਇਿੱਕ ਸਮੂਹਕ ਿਰੁਿੱਪ ਸਾਰੇ ਪਿੱਧਰਾਂ 'ਿੇ ਵਰਿਮਾਨ ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ 

ਬਣਾਵੇਿਾ ਿਾਂ ਜੋ ਸਡਹਯੋਿੀ ਟੀਮਾਂ ਨੰੂ ਡਮਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਡਸਰਡਜਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਿੇ 

ਅਸਰਦਾਇਕਿਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇ

ਉਡਚਿ ਡਸਿਲਾਈ ਅਿ ੇਸਰੋਿ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੇ ਜਾ ਸਕਣ। 

$2330692 N 

3 ਡਵਅਕਿੀ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਿੀ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ 

ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਡਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ 

ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਡਿਆ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਸਿੱਡਿਆ ਲਈ ਸਭ ਿੋਂ ਵਧੀਆ ਅਡਭਆਸਾਂ ਨੰੂ ਸਂਰੇਡਿਿ ਕਰਨ ਲਈ, 

Madera Unified ਡ਼ਿਲਹ ਾ ਟੀਡਚਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰੇਿੀ ਅਿ ੇਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਵਕਾਸ, 

ਪਾਠ ਡਿ਼ਿਾਈਨ, ਸਡਹਯੋਿ ਅਿ ੇਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਡਦਨ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਡਨਰਧਾਰਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰੇਿੀ। ਇਿੱਕ ਸਮੂਹਕ ਿਰੁਿੱਪ ਸਾਰੇ ਪਿੱਧਰਾਂ 

'ਿੇ ਵਰਿਮਾਨ ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਵੇਿਾ ਿਾਂ ਜੋ ਸਡਹਯੋਿੀ ਟੀਮਾਂ ਨੰੂ ਡਮਲਣ 

ਲਈ ਸਮਾਂ ਡਸਰਡਜਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਿ ੇਅਸਰਦਾਇਕਿਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਉਡਚਿ ਡਸਿਲਾਈ ਅਿ ੇਸਰੋਿ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿ ੇਜਾ 

ਸਕਣ। 

$2569651 N 

4 ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ 

ਸਮੁਦਾਇ ਡਵਿੱਚ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਾਈਟ ਅਿ ੇਡਜਲਹ ਾ 

ਅਮਲੇ ਵਾਸਿੇ ਵਧੀਕ ਮੌਡਕਆਂ 

ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰੋ 

ਸਾਈਟ ਅਿ ੇਡਜਲਹੇ  ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਸਾਰ-ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿੇ ਬਿੈਰ 

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਡਿਆ ਭਾਈਚਾਡਰਆਂ ਡਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰ਼ਿੋਰ ਉਿਸ਼ਾਹਿ 

ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ। 

$299911 N 

5 ਇਿੱਕ ਵਰਿੀਡਕਰਿ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਕੈਰੀਅਰ ਪਿੱਧਰ ਡਵਕਸਿ ਕਰ ੋ

ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 

ਲਿਾਿਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਰੋਿਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਣ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਡਮਸ਼ਨ ਇਿੱਕ ਵਰਿੀਡਕਰਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਡਵਕਸਿ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐਸਈਏ ਨਾਲ ਡਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਿਾ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 

ਲਿਾਿਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਿ ੇਡਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਰੋਿਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ।  ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪਿੱਧਰ 'ਿੇ ਚੜਹਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਿੇ ਡਜਲਹੇ  

ਵਾਸਿੇ ਿਾਕਿ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਿੇ ਜੋ Madera Unified ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਟੀਡਚਆਂ 

ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਹ ਮੁਿੱਲ ਜੋੜਨਿੇ। 

$50000 N 

 

6 ਸਥਾਈ ਡਵਕਲਪਕ 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਿੇ ਰਿੱਿੋ 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਕ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਡਵਕਲਪਕ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ 

ਭਰਪੂਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵ ੇਅਿ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਡਵਕਲਪਕ 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਿੇ ਰਿੱਿੋ ਡਕ ਸਥਾਈ ਕਲਾਸਰਮੂ ਅਡਧਆਪਕ ਨੰੂ ਆਪਣੀ-

ਆਪਣੀ ਜਮਾਿ ਨੰੂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਾਿਾਂ ਡਵਿੱਚ ਿਾਇਨਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਪਵੇਿੀ। 

$2829655 N 

7 ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰਸ 

ਨੰੂ ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਕਰ ੋਅਿ ੇਲਾਿੂ 

ਕਰ ੋ

ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਡਜਲਹੇ  ਭਰ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰਸ ਨੰੂ 

ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਲਾਿੂ ਕਰ।ੋ  ਸਟਿੂੈਂਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰਸ ਡ਼ਿਲਹੇ  ਦੇ ਇਡਿਹਾਸ ਅਿੇ ਿਠਨ 

ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰੇਿਾ ਅਿ ੇਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਡ਼ਿਲਹ ਾ ਪਛਾਣ ਦਸਿਾਵੇ਼ਿਾਂ ਰਾਹੀ ਂ

ਵੀ ਘੁੰਮੇਿਾ।  ਕੋਰਸ ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਿਾ ਡਕ ਅਸੀ ਂਸਟਿੂੈਂਟ ਚੈਂਪੀਅਨ, 

ਸਟਿੂੈਂਟ ਵਾਇਸ, ਡਰਸ਼ਿ ੇਅਿ ੇਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਡਕਵੇਂ ਹਾਂ ਡਕ ਸਿੱਡਭਆਚਾਰਕ 

ਿੌਰ 'ਿੇ ਉਿੱਿਰਦਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਲਬ ਕੀ ਹੈ।  Link ਸਟਿੂੈਂਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰਸ 

ਦੀ ਪਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀਿੀਓ ਨਾਲ ਡਲੰਕ ਕਰੋ।  
https://www.youtube.com/watch?v=Za-xFR7Jj5I 

$1500000 Y 

8 ਸਟਾਫ਼ ਵੈਿੱਲਨੈਿੱ ਸ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ 

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ 

Madera Unified ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਸਹਿ ਅਿ ੇਿੰਦਰਸੁਿੀ ਪਰੋਿਸਾਹਨ 

ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰ।ੋ 
$100,000 N 

https://www.youtube.com/watch?v=Za-xFR7Jj5I
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9 ਪਰਮਾਡਣਿ ਅਡਧਆਪਕ ਬਣਨ 

ਲਈ ਨੀਮ-ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ 

ਿਬਾਦਲਾ ਕਰਨ 'ਿੇ ਼ਿੋਰ ਡਦੰਦੇ 

ਹੋਏ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪਿੱਧਰ 

ਡਵਕਸਿ ਕਰੋ 

ਅਡਧਆਪਨ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਪਰਮਾਣ-ਪਿੱਿਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੇਰਾ ਮਾਰਿਾਂ ਡਵਿੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਨ (IMPACT) ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ 

ਵਰਿੀਡਕਰਿ ਿਰਾਂਟ ਵਾਸਿ ੇਅਰ਼ਿੀ ਡਦਓ। ਕਲਾਸੀਫਾਈਿ ਸਟਾਫ ਨੰੂ PS ਅਿ ੇ

TK ਡਵਿੱਚ ਅਡਧਆਪਨ ਦੀਆਂ ਭੂਡਮਕਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਿਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵਸ਼ੇਸ਼। 

$96000 N 

 

2021-2022 ਲਈ ਟੀਚ਼ਾ ਵਿਸਲੇਸਣ 

ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। 

ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਡਵਿੱਚ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਡਕਸੇ ਠੋਸ ਫਰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ। 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - Madera Unified ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਿਕ਼ਾਸ ਅਤੇ ਵਹਦ਼ਾਇਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਿ਼ਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਜਆਦ਼ਾ ਪ਼ਾਥਿੇਅ ਮੌਵਕਆਾਂ ਨੰੂ ਵ ਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇਗੀ 

ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਅਵਜਹੇ ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਨਰੰਤਰ ਸੁਧ਼ਾਰ ਨੰੂ ਸੁਵਿਧ਼ਾਜਨਕ ਬਣ਼ਾਉ ਾਂਦੇ ਹਨ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਲਾਿੂਕਰਨ 

ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਅਸਲ ਡਵਿੱਚ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਡਕਸੇ ਠੋਸ ਫਰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇ ਮੌਵਕਆਾਂ ਦ਼ਾ ਵਨਰਮ਼ਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਵਦਨ ਨੰੂ ਮੁੜ੍-ਵ ਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ੋਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਈਟ਼ਾਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕ਼ਾਰ ਤ਼ਾਲਮੇਲ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਲਾਿੂਕਰਨ 

ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਲਾਿੂਕਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਿਂ ਦਾ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਡਵਿੱਚ, Madera Unified ਕੈਰੀਅਰ ਲੈਿਰ ਐਿਵਾਈ਼ਿਰੀ ਟੀਮ 

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਪੜਾਅ ਡਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਡਵਿ-19 ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਦਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਿ 

ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਿਾ ਨੰੂ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ।  
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 3 - ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸੇਸ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ/ਜ਼ਾਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦ਼ਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਸੱਵਖਆ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਿੂਕਰਨ 

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 4 - ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਸੱਖਣ ਿ਼ਾਲੇ ਸਮੁਦ਼ਾਇਆਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਈਟ ਅਤੇ ਵਜਲਹ ਼ਾ ਅਮਲੇ ਿ਼ਾਸਤੇ ਿਧੀਕ ਮੌਵਕਆਾਂ ਦੀ ਵਸਰਜਣ਼ਾ 

ਕਰ ੋ

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਿੂਕਰਨ 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਡਧਆਪਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਡਰਆਂ ਵਾਸਿੇ ਪਰਿੀ ਹਫਿਾ 100 ਡਮੰਟ ਅਲਿੱਿ ਰਿੱਿੇ ਿਏ ਹਨ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 5 - ਇੱਕ ਿਰਗੀਵਕਰਤ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਪੱਧਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ੋਵਜਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਲਗ਼ਾਤ਼ਾਰ ਸੁਧ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲ਼ਾਿਦ਼ਾਇਕ 

ਪਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਲਾਿੂਕਰਨ 

ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਡਮਸ਼ਨ ਨੇ ਇਿੱਕ ਡਵਆਪਕ ਵਰਿੀਡਕਰਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਡਧਐਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਿੀ ਹੈ।  ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਡਧਐਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਪਿੱਧਰਾਂ ਦੀ 

ਡਸਰਜਣਾ ਡਵਿੱਚ ਡਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 6 - ਸਥ਼ਾਈ ਵਿਕਲਪਕ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਿੂਕਰਨ 

Madera Unified ਨੇ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਿਨਿਾਹ ਦੀ ਦਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਈ ਡਵਕਲਪਕ ਅਡਧਆਪਕ ਪਰੋਿਰਾਮ ਦਾ ਡਵਸਥਾਰ ਕੀਿਾ ਹੈ।  ਡ਼ਿਲਹੇ  ਡਵਿੱਚ ਸਥਾਈ 

ਬਦਲਵੇਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿੀ ਡਦਨ $250 ਡਮਲਦੇ ਹਨ ਡਜੰਨਹਾਂ ਡਵਿੱਚ ਲਾਭ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 7 - ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਵ ਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ੋਅਤੇ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰੋ 
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ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਲਾਿੂਕਰਨ 

ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਲਾਿੂਕਰਨ ਡਨਰਮਾਿਾ ਯੂਨੀਫਾਇਿ ਬੋਰਿ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟਿੂੈਂਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਰਡਨੰਿ ਸੀਰੀ਼ਿ (ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਰਡਨੰਿ ਸੀਰੀ਼ਿ) ਦਾ 

ਡਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਸਟਿ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਮਨ਼ੂਿਰ ਕੀਿਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਿੇਿਰ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਿਣ ਦੀ ਲੜੀ ਵਾਸਿ ੇਪਾਠਕਰਮ 

ਅਿ ੇਡਸਿਲਾਈ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਿਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਵੇਿਾ। ਵੈਸਟਐਿ ਨੇ ਕੋਰਸ ਡਸਿਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨੰੂ ਅੰਡਿਮ ਰਪੂ ਦੇ ਡਦਿੱਿਾ ਹੈ 

ਅਿ ੇਸੌਂਪੇ ਿਏ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੰੂ Madera Unified ਡਸਿੱਧੀ ਡਸਿਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਵੇਿੀ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 8 - ਸਟ਼ਾਫ਼ ਿੱੈਲਨੱੈਸ ਕੋਰਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰੋ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਲਾਿੂਕਰਨ 

ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਡਵਕਾਸ ਡਨਰਮਾਿਾ ਯੂਨੀਫਾਇਿ ਨੇ 2021/22 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ Madera Unified ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਸਿਲਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕੈਨਵਸ ਡਵਿੱਚ ਚਾਰ 

ਬਾਲਿ ਿੰਦਰਸੁਿੀ ਕੋਰਸ ਿੋਲਹੇ। ਅਮਲਾ ਆਪਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਿਿੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਭਿ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਿਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਲਾ ਜੋ ਹਰੇਕ 

ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਡਵਿੱਿੀ ਪਰੋਿਸਾਹਨ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਕਉਡਂਕ ਸਾਿਾ ਿਵਰਡਨੰਿ ਬੋਰਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ 

ਡਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਲੇ ਦੀ ਿੰਦਰਸੁਿੀ ਦੇ ਕੋਰਸ 

ਪੂਰੇ ਕੀਿੇ ਹਨ। 
 

ਬਿੱਜਟ ਿਰਡਚਆਂ ਅਿੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਿਰਡਚਆਂ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪਰਿੀਸ਼ਿਾਂ ਅਿੇ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ 

ਅਸਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿਾਂ ਡਵਚਕਾਰ ਪਦਾਰਥਕ ਅੰਿਰਾਂ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ। 
ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - Madera Unified ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਿਕ਼ਾਸ ਅਤੇ ਵਹਦ਼ਾਇਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਿ਼ਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਜਆਦ਼ਾ ਪ਼ਾਥਿੇਅ ਮੌਵਕਆਾਂ ਨੰੂ ਵ ਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇਗੀ 

ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਅਵਜਹੇ ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਨਰੰਤਰ ਸੁਧ਼ਾਰ ਨੰੂ ਸੁਵਿਧ਼ਾਜਨਕ ਬਣ਼ਾਉ ਾਂਦੇ ਹਨ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਸੱਖਣ ਦੇ ਮੌਵਕਆਾਂ ਦ਼ਾ ਵਨਰਮ਼ਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਵਦਨ ਨੰੂ ਮੁੜ੍-ਵ ਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ੋਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਈਟ਼ਾਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕ਼ਾਰ ਤ਼ਾਲਮੇਲ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 3 - ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸੇਸ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ/ਜ਼ਾਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦ਼ਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਸੱਵਖਆ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰ ੋ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 4 - ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਸੱਖਣ ਿ਼ਾਲੇ ਸਮੁਦ਼ਾਇਆਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਈਟ ਅਤੇ ਵਜਲਹ ਼ਾ ਅਮਲੇ ਿ਼ਾਸਤੇ ਿਧੀਕ ਮੌਵਕਆਾਂ ਦੀ ਵਸਰਜਣ਼ਾ 

ਕਰ ੋ

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 5 - ਇੱਕ ਿਰਗੀਵਕਰਤ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਪੱਧਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ੋਵਜਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਲਗ਼ਾਤ਼ਾਰ ਸੁਧ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲ਼ਾਿਦ਼ਾਇਕ 

ਪਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ 

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 6 - ਸਥ਼ਾਈ ਵਿਕਲਪਕ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੋ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 7 - ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਵ ਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ੋਅਤੇ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰੋ 

ਉਹਨਾਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬਜਟ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਡਸਿੱਧੇ ਿੌਰ 'ਿੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਅਿ ੇਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਵਾਸਿ ੇਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ 

ਸੁਡਵਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 8 - ਸਟ਼ਾਫ਼ ਿੱੈਲਨੱੈਸ ਕੋਰਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰੋ 

ਸਾਿੇ 2,400 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਡਜਡਲਹ ਆਂ ਦੇ 500 ਕੈਨਵਸ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦਾ ਡਵਸਿਾਰ $41,000 ਿੋਂ ਵਧੇਰ ੇਫ਼ੰਿ ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਾਪਿ ਸੀ, ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ ਡਜਲਹੇ  

ਦੇ ਡਸਰਲੇਿ 1 ਫ਼ੰਿ ਸਹਾਇਿਾ ਸਰੋਿ ਿੋਂ ਫ਼ੰਿ ਸਹਾਇਿਾ ਡਦਿੱਿੀ ਿਈ ਸੀ, ਜੋ ਟੀਚਾ 5 ਡਵਿੱਚ ਬਜਟ ਡਵਿੱਚ ਨਹੀ ਂਸੀ। $100,000 ਡਜਲਹ ਾ ਫ਼ੰਿ ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਾਪਿ ਕੋਵੈਿੱਲ 

ਫਾਊਿੇਂਸ਼ਨ ਿਰਾਂਟ ਡਵਿੱਚੋਂ $74,686.13 ਨੰੂ ਅਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਡਮਆਂ, ਕੋਰਸ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਵਾਸਿੇ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਅਿ ੇਸਪਲਾਈਆਂ ਵਾਸਿ ੇ

ਵਰਡਿਆ ਡਿਆ ਸੀ, ਡਜਸਦਾ ਟੀਚਾ 5 ਡਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜਟ ਨਹੀ ਂਰਿੱਡਿਆ ਡਿਆ ਸੀ। 
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ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ ਡਕ ਟੀਚੇ ਵਿੱਲ ਪਰਿਿੀ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਡਕੰਨਹੀਆਂ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ ਸਨ। 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - Madera Unified ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਿਕ਼ਾਸ ਅਤੇ ਵਹਦ਼ਾਇਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਿ਼ਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਜਆਦ਼ਾ ਪ਼ਾਥਿੇਅ ਮੌਵਕਆਾਂ ਨੰੂ ਵ ਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇਗੀ 

ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਅਵਜਹੇ ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਨਰੰਤਰ ਸੁਧ਼ਾਰ ਨੰੂ ਸੁਵਿਧ਼ਾਜਨਕ ਬਣ਼ਾਉ ਾਂਦੇ ਹਨ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂ

ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰਸਿ ੇਅਜੇ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਡਵਕਸਿ ਨਹੀ ਂਹੋਏ ਹਨ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ 

ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇ ਮੌਵਕਆਾਂ ਦ਼ਾ ਵਨਰਮ਼ਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਵਦਨ ਨੰੂ ਮੁੜ੍-ਵ ਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ੋਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਈਟ਼ਾਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕ਼ਾਰ ਤ਼ਾਲਮੇਲ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ:  ਕੁਝ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ 

ਕੋਡਵਿ -19 ਛੁਿੱਟੀ ਲਈ ਡਵਆਪਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿੈਰ-ਹਾ਼ਿਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, Madera Unified ਨੰੂ ਸਡਥਰ ਸਡਹਯੋਿੀ ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਸਥਾਪਿ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਡਹਯੋਿੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਡਵਿੱਚ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ 

ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 3 - ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸੇਸ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ/ਜ਼ਾਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦ਼ਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਸੱਵਖਆ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰੋ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

2021-22 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀ ਂਡਵਲਿੱਿਣ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਿਈ ਹੈ।  ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਰਮੂ ਪਿੱਧਰ 'ਿੇ 

ਪਰਾਪਿ ਕੀਿੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਿ ੇਡਸਿਲਾਈ ਸਹਾਇਿਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਡਵਿੱਚ ਉਸਾਰ ੂਪਰਿੀਕਰਮ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਹੈ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ 

ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 4 - ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਸੱਖਣ ਿ਼ਾਲੇ ਸਮੁਦ਼ਾਇਆਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਈਟ ਅਤੇ ਵਜਲਹ ਼ਾ ਅਮਲੇ ਿ਼ਾਸਤੇ ਿਧੀਕ ਮੌਵਕਆਾਂ ਦੀ ਵਸਰਜਣ਼ਾ 

ਕਰ ੋ

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਕੁਝ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ 

ਕੋਡਵਿ ਛੁਿੱਟੀ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਡਵਆਪਕ ਿੈਰਹਾ਼ਿਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਡਥਰ ਸਡਹਯੋਿੀ ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਸਥਾਪਿ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਡਹਯੋਿੀ 

ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਡਵਿੱਚ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ 

ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 5 - ਇੱਕ ਿਰਗੀਵਕਰਤ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਪੱਧਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ੋਵਜਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਲਗ਼ਾਤ਼ਾਰ ਸੁਧ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲ਼ਾਿਦ਼ਾਇਕ 

ਪਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂ

ਵਰਿੀਡਕਰਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਪਿੱਧਰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਡਵਕਸਿ ਨਹੀ ਂਹੋਈ ਹੈ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ 

ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 6 - ਸਥ਼ਾਈ ਵਿਕਲਪਕ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੋ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ:  ਵਧੀਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਸਥਾਈ ਡਵਕਲਪਕ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਾਿੇ ਡ਼ਿਲਹੇ  ਡਵਿੱਚ ਬਹਿੁ ਪਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।  ਸਥਾਈ ਡਵਕਲਪਕ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਿੇ ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਚਲੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਡਵਕਲਪਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਵਧੇਰ ੇਮ਼ਿਬੂਿ ਡਰਸ਼ਿ ੇਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿੋਂ ਇਹ ਭਡਵਿੱਿ ਦੇ ਪਿੱਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਵੀ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹਨ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ 

ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 7 - ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਵ ਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ੋਅਤੇ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰੋ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂ

ਸਟਿੂੈਂਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰਸ 2022-23 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਿੂ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਡਵਿੱਚ ਹੈ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 

ਉਪਰੋਕਿ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ ਿੇ ਪਰਭਾਵਿ ਕਰੇਿੀ।  ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਮਲੇ ਅਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸਿੱਡਭਆਚਾਰ ਡਵਿੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਡਜਸਨੰੂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਿੇ ਅਸਿੀਡਫਆਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ 

ਨਿੀਜਾ ਨਹੀ ਂਹਨ। 
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ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 8 - ਸਟ਼ਾਫ਼ ਿੱੈਲਨੱੈਸ ਕੋਰਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰੋ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਕੁਝ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ 

2021-22 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ Madera Unified ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕੈਨਵਸ ਡਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਾਲਿ ਿੰਦਰਸੁਿੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕੀਿੀ 

ਿਈ ਹੈ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ। ਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਿੰਦਰਸੁਿੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।  Madera Unified ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ 

ਡਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਿੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਟੀਚੇ, ਮੈਡਟਰਕਸ, ਇਿੱਛਿ ਡਸਿੱਡਟਆਂ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਿ ੇਕਾਰਵਾਈਆਂ ਡਵਿੱਚ ਕੀਿੀਆਂ ਿਈਆਂ ਡਕਸ ੇਿਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜੋ ਡਪਛਲੇ 

ਅਡਭਆਸ 'ਿੇ ਪਰਿੀਡਬੰਬਾਂ ਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 
ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - Madera Unified ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਿ਼ਾਧੇ ਅਤੇ ਵਹਦ਼ਾਇਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਿ਼ਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਪ਼ਾਥਿੇਅ ਮੌਵਕਆਾਂ ਨੰੂ ਵ ਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇਗੀ ਵਜਸ 

ਵਿੱਚ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਅਵਜਹੇ ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਨਰੰਤਰ ਸੁਧ਼ਾਰ ਨੰੂ ਮੁਹੈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ  

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਸੱਖਣ ਦੇ ਮੌਵਕਆਾਂ ਦ਼ਾ ਵਨਰਮ਼ਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਵਦਨ ਨੰੂ ਮੁੜ੍-ਵ ਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ੋਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਈਟ਼ਾਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕ਼ਾਰ ਤ਼ਾਲਮੇਲ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਅਿਲੇਰੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟਿਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਡਜੰਮੇਵਾਰੀ ਡਕ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਿਣ ਦੀਆਂ ਿਿੀਡਵਧੀਆਂ 

ਵਾਸਿ ੇਵਰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 3 - ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸੇਸ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ/ਜ਼ਾਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦ਼ਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਸੱਵਖਆ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰ਼ਾਓ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 4 - ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਸੱਖਣ ਿ਼ਾਲੇ ਸਮੁਦ਼ਾਇਆਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਈਟ ਅਤੇ ਵਜਲਹ ਼ਾ ਅਮਲੇ ਿ਼ਾਸਤੇ ਿਧੀਕ ਮੌਵਕਆਾਂ ਦੀ ਵਸਰਜਣ਼ਾ 

ਕਰ ੋ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਪਿੱਸ਼ਟਿਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਡਜੰਮੇਵਾਰੀ ਡਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਸਡਹਯੋਿੀ ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਿ ੇਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 5 - ਇੱਕ ਿਰਗੀਵਕਰਤ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਪੱਧਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ੋਵਜਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਲਗ਼ਾਤ਼ਾਰ ਸੁਧ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲ਼ਾਿਦ਼ਾਇਕ 

ਪਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 6 - ਸਥ਼ਾਈ ਵਿਕਲਪਕ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੋ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 7- ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਵ ਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ੋਅਤੇ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰੋ 

2022-2023 ਲਈ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਦਡਲਆ ਡਿਆ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 8 - ਸਟ਼ਾਫ਼ ਿੱੈਲਨੱੈਸ ਕੋਰਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰੋ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 9 - ਪਰਮ਼ਾਵਣਤ ਅਵਧਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਨੀਮ-ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਤਬ਼ਾਦਲ਼ਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ੋ

ਜੋਵੜ੍ਆ ਵਗਆ 

 

ਵਪਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਦੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ ਅਸਲ ਖਰਵਚਆਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਪੋਰਟ ਸ਼ਾਲ਼ਾਨ਼ਾ ਅੱਪ ੇਟ ਸ਼ਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਵਪਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਦੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਸੁਧਰੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦ਼ਾਜਨ ਅਸਲ ਪਰਤੀਸਤ਼ਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾਲੀਆਾਂ 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਲ਼ਾਨ਼ਾ ਅੱਪ ੇਟ ਸ਼ਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵਖਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। 

 

ਟੀਚ਼ਾ 6: ਉਚੱ ਗੁਣਿਤ਼ਾ ਦੀਆਾਂ ਆਪਰੇਸਨਲ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ 
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ਟੀਚ਼ਾ ਿੇਰਿ਼ਾ 

6 
ਉਿੱਚ ਿੁਣਵਿਾ ਦੀਆਂ ਸੰਿਠਨਾਿਮਕ ਅਿ ੇਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਡਜਲਹ ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੇ Madera Unified ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਜਲਹ ਾ 

ਟੀਡਚਆਂ ਡਵਿੱਚ ਡਸਿੱਧੇ ਿੌਰ 'ਿੇ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ ਡਕ LEA ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਕਉ ਂਡਵਕਸਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਵਕਸਿ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ ਡਕ ਡਜਲਹ ਾ ਸਕੂਲੀ ਸਾਈਟਾਂ ਵਾਸਿੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣਾ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ 

ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੇ।  

ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨੰੂ ਮ਼ਾਪਣ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ਼ਾ 

ਮੈਡਟਰਕ ਬੇਸਲਾਈਨ ਸਾਲ 1 

ਨਿੀਜਾ 

ਸਾਲ 2 ਨਿੀਜਾ ਸਾਲ 3 ਨਿੀਜਾ 2023-24 ਲਈ ਇਿੱਛਿ 

ਨਿੀਜਾ 

ਡਜਲਹੇ  ਦੇ ਟੀਡਚਆਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ 

ਵਾਸਿੇ ਉਿੱਪਰ ਡਦਿੱਿੇ ਮੈਟਡਰਕਸ ਨੰੂ 

ਦੇਿੋ 

     

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ 

ਕਾਰਵਾਈ # ਡਸਰਲੇਿ ਵੇਰਵਾ ਕੁਿੱਲ ਫੰਿ ਯੋਿਦਾਨ 

1 ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਰਡਵਸ਼ਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਰਡਵਸ਼ਿ $130400474 N 
 

2 ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ $15280846 N 

2021-2022 ਲਈ ਟੀਚ਼ਾ ਵਿਸਲੇਸਣ 

ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। 

ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਡਵਿੱਚ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਡਕਸੇ ਠੋਸ ਫਰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ। 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - ਓਪਰੇਸਨਲ ਸਰਵਿਸਜ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਿੂਕਰਨ ਅਿ ੇਡਟਕਣਯੋਿਿਾ 

ਅਸਲ ਲਾਿੂਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਡਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਿਰ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - ਬ਼ਾਲ ਪੋਸਣ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ 

ਇਮ੍ਪ੍ਲੀਮੰੇਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ: ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਲਾਿੂਕਰਨ 

ਅਸਲ ਲਾਿੂਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਡਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਿਰ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
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ਬਿੱਜਟ ਿਰਡਚਆਂ ਅਿੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਿਰਡਚਆਂ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪਰਿੀਸ਼ਿਾਂ ਅਿੇ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ 

ਅਸਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿਾਂ ਡਵਚਕਾਰ ਪਦਾਰਥਕ ਅੰਿਰਾਂ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ। 
ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - ਓਪਰੇਸਨਲ ਸਰਵਿਸਜ:  

ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਿਰਚੇ $131 ਡਮਲੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਖ਼ਰਡਚਆਂ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ $205 ਡਮਲੀਅਨ ਸਨ।  ਇਹ ਫਰਕ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਕੋਡਵਿ 

-19 ਰਾਹਿ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਕ ੇਨੋਟ ਕਰਨ ਕਰਕ ੇਹੈ।  ਕੋਡਵਿ -19 ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਅਿਲੇ ਡਵਿੱਿੀ ਸਾਲ ਡਵਿੱਚ ਕੀਿੀ ਜਾਏਿੀ। 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - ਬ਼ਾਲ ਪੋਸਣ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ:  

ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਿਰਚੇ $14.4 ਡਮਲੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਖ਼ਰਡਚਆਂ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ $15.5 ਡਮਲੀਅਨ ਸਨ।  ਇਹ ਫਰਕ ਕੋਡਵਿ-19 

ਕਾਰਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਿੱਟ ਹਾ਼ਿਰੀ ਦਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ ਡਕ ਟੀਚੇ ਵਿੱਲ ਪਰਿਿੀ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਡਕੰਨਹੀਆਂ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ ਸਨ। 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - ਓਪਰੇਸਨਲ ਸਰਵਿਸਜ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਵਧੀਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - ਬ਼ਾਲ ਪੋਸਣ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ: ਵਧੀਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਡਵਭਾਿ ਕੋਲ ਡ਼ਿਲਹੇ  ਭਰ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਿੀ ਡਦਨ 20,000 ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਨਾਸ਼ਿਾ ਅਿ ੇਲੰਚ ਿਾਣਾ ਹੈ।  ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇ

ਡਸਹਿਮੰਦ ਅਿ ੇਸਵਾਡਦਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਡਵਕਲਪਾਂ ਡਵਿੱਚ ਅਿੱਪਿਰੇਿ ਕੀਿ ੇਿਏ ਹਨ।  ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਿੀ ਸੰਡਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੰਚ ਨੰੂ ਿਾਣ ਅਿ ੇਿਾਣੇ ਦੇ ਸਵਾਦ ਿੋਂ 

ਵਧੇਰ ੇਸੰਿੁਸ਼ਟੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਟੀਚੇ, ਮੈਡਟਰਕਸ, ਇਿੱਛਿ ਡਸਿੱਡਟਆਂ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਿ ੇਕਾਰਵਾਈਆਂ ਡਵਿੱਚ ਕੀਿੀਆਂ ਿਈਆਂ ਡਕਸ ੇਿਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜੋ ਡਪਛਲੇ 

ਅਡਭਆਸ 'ਿੇ ਪਰਿੀਡਬੰਬਾਂ ਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 
ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 1 - ਓਪਰੇਸਨਲ ਸਰਵਿਸਜ 

ਡਕਸ ੇਦੀ ਉਿੱਮੀਦ ਨਹੀ।ਂ 
 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 2 - ਬ਼ਾਲ ਪੋਸਣ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ 

ਡਕਸ ੇਦੀ ਉਿੱਮੀਦ ਨਹੀ।ਂ 

ਵਪਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਦੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ ਅਸਲ ਖਰਵਚਆਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਪੋਰਟ ਸ਼ਾਲ਼ਾਨ਼ਾ ਅੱਪ ੇਟ ਸ਼ਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਵਪਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਦੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਸੁਧਰੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦ਼ਾਜਨ ਅਸਲ ਪਰਤੀਸਤ਼ਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾਲੀਆਾਂ 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਲ਼ਾਨ਼ਾ ਅੱਪ ੇਟ ਸ਼ਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵਖਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। 

 

ਅਨਾਥ ਨੌਜਿਾਨ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਸਵਖਆਰਥੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਿ਼ਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ 

ਲਈ ਿਧੀਆਾਂ ਜ਼ਾਾਂ ਸੁਧ਼ਾਰੀਆਾਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ 

ਅਨੁਮਾਡਨਿ LCFF ਪੂਰਕ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟਾਂ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਡਿਡਰਕਿ LCFF ਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟ (15 

ਪਰਿੀਸ਼ਿ) 

$77286803 $10025778 
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LCAP ਸ਼ਾਲ ਲਈ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰਨ ਜ਼ਾਾਂ ਸੁਧ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀ ਾਂਦ਼ਾ ਪਰਤੀਸਤ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ ੇ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾਂ 

ਇਹਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਪਰਿੀਸ਼ਿ 

LCFF ਕੈਰੀਓਵਰ — ਪਰਿੀਸ਼ਿ LCFF ਕੈਰੀਓਵਰ— 

ਿਾਲਰ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ 

ਵਾਸਿ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 

ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਿੱਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿ 

43.17% 3.33% 

 

$5595104 46.50% 

ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾਲੀਆਾਂ ਿਜੋਂ ਪਛ਼ਾਣੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਬੱਜਟ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਵਚਆਾਂ ਨੰੂ ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾਲੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ 

ਸ਼ਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵਖਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। 

ਲੋੜ੍ੀ ਾਂਦੇ ਿੇਰਿੇ 

[ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਡ਼ਿਲਹ ਾ ਜਾਂ ਕਾਉਟਂੀ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (COE) ਨੰੂ ਡਦਿੱਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ, (1) ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ ਡਕ ਡਕਵੇਂ 

ਅਨਾਥ ਨੌਜਿਾਨ, ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਡਿਆਰਥੀ ਅਿੇ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਼ਿਰਰੂਿਾਂ ਨੰੂ ਪਡਹਲਾਂ ਮੰਡਨਆ ਡਿਆ ਹੈ, ਅਿ ੇ(2) ਇਹ 

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਨਹਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਼ਿਰਰੂਿਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਲਈ ਡਕਵੇਂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।] 

ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਡਜੰਨਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਿੀ ਿਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਿੀ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ, 

ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ ਅਿ ੇਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਹਾਲਿਾਂ ਅਿ ੇਹਾਲਾਿਾਂ ਿੋਂ ਡਵਕਡਸਿ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ ਜੋ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਿੈਟਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ (MUSD 

ਦਆੁਰਾ ਵਰਿ ੇਿਏ ਿੈਟੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਸੰਡਮਲਿ ਸੂਚੀ ਨਹੀ)ਂ, ਅਸਰਦਾਇਕਿਾ ਦੇ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਿ ੇਸਾਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਿ ੇਆਦਾਨ ਿੋਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ 

ਹਨ, ਅਮਲਾ, ਅਿੇ ਸਮੁਦਾਇ ਡਜਸਨੰੂ LCAP ਦੇ ਏਿੰੇਡਜੰਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟਨਰ਼ਿ ਿੰਿ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਂਡਨਮਨਡਲਿਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, 

ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਿਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਾਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਿੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਡਸਧਾਂਿ ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। Madera Unified ਦਾ ਡਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ 

ਡਕ ਹੇਠਾਂ ਡਦਿੱਿੀ ਸਾਰਣੀ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀ ਂਅਸੀ ਂਸਾਿੇ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ, ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ 

ਵਾਡਲਆਂ ਅਿ ੇਅਿਾਂਹਵਧੂ ਨੌਜਵਾਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਹਾਲਿਾਂ ਅਿ ੇਡਸਿੱਡਟਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਿੇ। 
 

ਹੇਠਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿ ੇਡਨਮਨਡਲਿਿ ਿਾਟਾ ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਨੀਵੇਂ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਿਿੱਡਪਆਂ ਨੰੂ ਪਰਦਰਡਸ਼ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਚਡੁਣਆ ਡਿਆ ਹੈ- 

ਆਮਦਨ, ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲਾ ਅਿ ੇਨੌਜਵਾਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਿੀਆਂ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਸਿ ੇ

ਬੁਡਨਆਦੀ ਹੈ। 
 

● NWEA MAP ਪੜਹਨ ਡਵਿੱਚ ਧਾਰਾ-ਪਰਵਾਹ (K-2nd), ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲਰਨਰ (EL) - 8.0%, ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨ (FY) - 4.2% ਇਹ 11.2% ਅੰਕ 

ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ ਹੈ 

● NWEA ਿਡਣਿ (ਪਡਹਲਾ-ਦਜੂਾ) - - ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ - 11.6%, EL - 8.9%, 16.7%, ਡਵਿੱਿੀ ਸਾਲ 20 - 19% 

● ਡਵਲਿੱਿਣ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਡਵਿੱਚ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਭਾਿੀਦਾਰੀ – ਿੁਦ ਹਾ਼ਿਰ ਹੋਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਾਸਿੇ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ, ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ 

ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ, ਅਿ ੇਫੋਸਟਰ ਯੂਥ ਦੇ 1,546 ਅਡਭਭਾਵਕ 

● ਮੁਅਿੱਿਲੀ ਦੀ ਦਰ - ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ - 4.2%, EL - 3.6%, FY -7.4% 

● ਬਰਿਾਸਿਿੀ ਦੀ ਦਰ -ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ - .26%, EL - 0.29%, FY 20 - 0.87% 

● ਕਾਲਜ/ਕੈਰੀਅਰ ਸੂਚਕ (ਅੰਦਾ਼ਿਨ ਨਿੀਜੇ) - ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ - 42.7%, EL - 15.8%, FY 20 - 16.7% 

● ਡਚਰਕਾਲੀਨ ਿੈਰਹਾ਼ਿਰੀਵਾਦ ਦੀ ਦਰ - ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ - 20.4%, EL - 44.0%, FY 20 46.2% 

● ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਛਿੱਿਣ ਦੀ ਦਰ - ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ - 8.5%, EL - 10.4%, FY 20 - 28.6% 

● ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ - ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ - 88.5%, EL - 85.4%, FY 20 64.3% 

● ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲਰਨਰ ਦਾ % ਡਜਸਨੇ ELPAC - EL - 56.8% ਦਆੁਰਾ ਮਾਪੀ ਿਈ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਪਰਵੀਨਿਾ ਵਿੱਲ ਪਰਿਿੀ ਕੀਿੀ 

 

 ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਵਸਰਲੇਖ ਪਵਹਲ਼ਾਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਕੰਨਹੀਆਾਂ ਕੁ ਉਚੱੀਆਾਂ ਲੋੜ਼੍ਾਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਿਰਣਨ ਦ਼ਾ ਵਸਧ਼ਾਾਂਤ 
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ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਵਿਚ਼ਾਰ ਕੀਤ਼ਾ ਵਗਆ ਸੀ? 

1.5 ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇ

ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਡਮੰਟਾਂ ਡਵਿੱਚ 

ਵਾਧਾ ਕਰ ੋ

ਸਾਰੇ ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਅਿੇ ਟਰਾਂਡਜਸ਼ਨਲ ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਲਿੱਿਭਿ 44% ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ 

(ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ) ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਿ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ। 
ਸਾਿੇ ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਪਰਣਾਲੀ ਡਵਿੱਚ ਆਉਦੇਂ 

ਹਨ ਅਿੇ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਨਾਮ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹਿੁ ਘਿੱਟ ਐਕਸਪੋ਼ਿਰ ਰਿੱਿਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀ 

ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਵਾਸਿੇ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਡਮੰਟਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਕਾਦਡਮਕ ਭਾਸ਼ਾ 

ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਿਾ, ਡਜਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ 

ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ ਸੁਣਨ ਅਿ ੇਪੜਹਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਪਿੱਧਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਿਾ। 
ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਲਿਭਿ 

90% ਮੁਫ਼ਿ ਜਾਂ ਘਿੱਟ ਲੰਚ ਵਾਸਿ ੇਯੋਿਿਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਿ ੇਇਸ 

ਯੋਿਿਾ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਿੱਕ ਡਲਆਉਣ ਅਿੇ ਛਿੱਿਣ ਲਈ ਵਧੇਰ ੇ

ਆਵਾਜਾਈ ਚਣੌੁਿੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਡਮੰਟਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ 

ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਹਾ਼ਿਰੀ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਿਾ ਡਕਉਡਂਕ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੰੂ ਡਕਸੇ 

ਅੰਸ਼ਕ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਡਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਡਵਿ ੇਡਪਕਅਿੱਪ 

ਕਰਨ ਅਿੇ ਛਿੱਿਣ ਦੀਆਂ ਲੌਡਜਸਡਟਕ ਚਣੌੁਿੀਆਂ ਨਾਲ ਡਨਪਟਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀ ਂਪਵੇਿੀ।  ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਿ ਜੋ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀ ਂਕੀਿੇ 

ਿਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਉਿੱਚ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 2022-23 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਿਿੱਕ 

ਡਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਿਾ।  Madera Unified, ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਪੜਹਾਈ ਦੇ ਸਾਰ-ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ 2022-23 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ 

ਅਿ ੇਇਸਿੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੇਿੀ।  ਇਸ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਿਾ ਦੇ ਸਬੂਿਾਂ ਨੰੂ ਟਰਾਂਡਜਸ਼ਨਲ 

ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ (TK) ਅਿ ੇਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ (K) ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 

ਹਾ਼ਿਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਿੇ ਝਾਿ ਪਾਉਣ ਦਆੁਰਾ ਲਿੱ ਡਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਇਸ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੇ Madera Unified ਨੰੂ TK ਅਿ ੇK ਦੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 95% ਿੋਂ ਉਿੱਪਰ ਹਾ਼ਿਰੀ ਦਰ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਦੀ 

ਆਡਿਆ ਡਦਿੱਿੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਅਸੀ ਂਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਅਿ ੇਟਰਾਂਡਜਸ਼ਨਲ 

ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਪੜਹਾਈ ਦੇ 

ਡਮੰਟਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿਾਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ 

ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (EL) ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਅਿ ੇ

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਕਾਦਡਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ 

ਸੰਪਰਕ ਪਰਾਪਿ ਹੋਵੇਿਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਅਿ ੇ

ਪੜਹਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਪਿੱਧਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਿਾ। 
ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਜੋ ਮੁਫ਼ਿ ਜਾਂ 

ਘਿੱਟ ਲੰਚ ਵਾਸਿੇ ਯੋਿਿਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 

ਨੰੂ ਅੰਸ਼ਕ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਡਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ 

ਸਕੂਲ ਡਲਜਾਣ ਲਈ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇ

ਲੌਡਜਸਡਟਕ ਬੋਝ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਾ਼ਿਰੀ 

ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਿਣ ਨੰੂ ਡਮਲੇਿਾ। 

1.9 ਸਮੁਦਾਇ ਿੋਂ ਡਨਮਨਡਲਿਿ 

ਸੰਸਾਧਨ ਅਿ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 

ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ 

ਨੰੂ ਏਕੀਡਕਰਿ ਕਰੋ ਸਕੂਲੀ 

ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ, ਪਡਰਵਾਰਕ 

ਪਰਥਾਵਾਂ ਅਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀ 

ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਨੰੂ 

ਮ਼ਿਬੂਿ ਕਰੋ 

Madera Unified ਦੇ ਡ਼ਿਲਹੇ  ਭਰ ਡਵਿੱਚ 9 ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਪੈਰੇਂਟ ਡਰਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ 

ਹਨ।  ਪਾਰਨੈਿੱ ਟ ਡਰਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ, ਉਿੱਭਰਦੇ 

ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ), ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਲ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਧਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁਦਾਇ ਡਵਚਲੇ 

ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਰੋਿਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਕੇਂਦਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦੇਂ ਹਨ।  ਪੇਰੈਂਟ 

ਡਰਸੌਰਸ ਸੈਂਟਰ ਬਾਲਿ ਸਾਿਰਿਾ ਜਮਾਿਾਂ, ਅਡਭਭਾਵਕ ਹਨੁਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਜਮਾਿਾਂ ਅਿ ੇਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦੇਂ ਹਨ ਿਾਂ ਜੋ ਡਜਲਹ ਾ ਭਰ ਡਵਿੱਚ 

ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਅਡਭਭਾਵਕ ਪੇਰੈਂਟ ਡਰਸੌਰਸ 

ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀ ਂਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰ ੇਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਿੱਟ 

ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਡਭਭਾਵਕ, ਉਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ 

ਵਾਲੇ), ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੁਿੱਚੀ 

ਿੁਣਵਿਾ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵਿੱਿ, ਘਰ ਦੀ 

ਮਲਕੀਅਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਅਿ ੇਹੋਰ ਜਮਾਿਾਂ ਵਰਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ 

ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਡਭਭਾਵਕ, 

ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ), 

ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਦੇ 

ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਿੁਣਵਿਾ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 

ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵਿੱਿ, ਘਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਿ 

ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਅਿ ੇਹੋਰ ਜਮਾਿਾਂ ਵਰਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
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1.10 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਡਕ 

ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ 

ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਅਡਧਆਪਕ ਅਿ ੇ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ 

ਅਸਰਦਾਰ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਡਿਆਨ ਅਿ ੇਔ਼ਿਾਰ ਹੋਣ 

ਡਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੂਲੀ 

ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡ਼ਿਆਦਾ 

ਸ਼ਾਡਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਿ ੇ

ਆਪਣੇ ਬਿੱਡਚਆਂ ਦੀ 

ਅਕਾਦਡਮਕ ਸਫਲਿਾ ਦੀ 

ਵਕਾਲਿ ਕਰ ਸਕਣ। 

Madera Unified ਵਰਿਮਾਨ ਸਮੇਂ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ 

ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ParentSquare ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
ਕੇਵਲ 45% ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੇ ParentSquare ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ 

ਿਾਊਨਲੋਿ ਕੀਿਾ ਹੈ ਜੋ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੰੂ ਵਧੀਕ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ਿਾਵਾਂ ਅਿ ੇ

ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਏਰੀ਼ਿ Madera Unified ਦਾ ਸਟਿੂੈਂਟ 

ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਡਸਸਟਮ ਹੈ।  ਅਡਭਭਾਵਕ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਿਰੇਿਾਂ ਨੰੂ 

ਦੇਿਣ ਲਈ ਏਰੀ਼ਿ ਡਵਿੱਚ ਲੌਿਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  Madera 

Unified ਡਵਿੱਚ ਅਡਭਭਾਵਕ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਡਭਭਾਵਕ ਡਜੰਨਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਚੇ 

ਹਨ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ, ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ 

ਵਾਲੇ), ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ, ਅਿਲੇ ਸਕੂਲੀ 

ਵਰਹੇ ਵਾਸਿੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਪਰਡਕਡਰਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਡਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 

ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਏਰੀ਼ਿ ਡਵਿੱਚ ਲੌਿਇਨ ਕਰਦ ੇਹਨ।  ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਡਸਿਲਾਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਆੁਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ 

ਵਾਧਾ ਅਿੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਿੀ ਡਕ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ 

ਅਡਧਆਪਕ ਅਿ ੇਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਆਨ ਅਿ ੇਔ਼ਿਾਰ ਹੋਣ। 

ਜੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੰੂ ਉਡਚਿ ਡਿਆਨ, ਡਸਿਲਾਈ 

ਅਿ ੇਸਰੋਿ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ 

ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਔ਼ਿਾਰ ਹੋਣਿੇ ਡਜੰਨਹਾਂ ਦੀ 

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮੁਿੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ 

ਬਿੱਡਚਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਿ ੇਡਸਿੱਿਣ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪਵੇਿੀ। 

2.1 ਸਬੰਡਧਿ ਪਾਠਕਰਮ ਅਿ ੇ

ਪੜਹਾਈ ਜੋ ਹਰੇਕ 

ਡਵਅਕਿੀਿਿ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪੂਰਵ 

ਡਿਆਨ, ਿ਼ਿਰਡਬਆਂ 

ਅਿ ੇਡਪਛੋਕੜ ਡਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਕੇਵਲ 10% ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਾਂ-ਪਿੱਿੀ 

ਹੁੰਿਾਰਾ ਭਡਰਆ, "ਿੁਸੀ ਂਅਕਸਰ ਡਕੰਨਹੀ ਕੁ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਿਾਂ 

ਡਵਚਲੀਆਂ ਡਕਡਰਆਵਾਂ 'ਿੇ ਏਨਾ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਡਕ ਿੁਸੀ ਂ

ਸਮੇਂ ਦਾ ਡਪਿੱਛਾ ਿੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹੋ?" ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਵਲ 20% 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਾਂ-ਪਿੱਿੀ ਜਵਾਬ ਡਦਿੱਿਾ, "ਿੁਸੀ ਂ

ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਿਾਂ ਡਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੰੂ ਲੈਕੇ ਡਕੰਨਹੇ ਕੁ ਰਮੁਾਂਡਚਿ ਹੋ?"। ਇਹਨਾਂ 
ਨਿੀਡਜਆਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸੰਭਾਡਵਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਡਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਪਰਾਪਿ ਹੋ ਰਹੀ ਪੜਹਾਈ ਦੀ ਪਰਸੰਡਿਕਿਾ ਨੰੂ ਨਾ ਦੇਿ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੁਕਿੇ 

ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ, ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ), ਅਨਾਥ 

ਨੌਜਵਾਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਿਾ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਜਿੱਥੇ ਪਾਠਕਰਮ ਨੰੂ 

ਆਮ ਿੌਰ 'ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਿਰਾ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਡਜੰਨਹਾਂ 

ਨੰੂ ਪਡਹਲਾਂ ਡਵਚਾਡਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ, 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਕ ਲੋਕ ਡਕਵੇਂ ਡਸਿੱਿਦੇ ਹਨ, ਪੜਹਾਈ ਨੰੂ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪੂਰਵ 

ਡਿਆਨ, ਿ਼ਿਰਡਬਆਂ ਅਿ ੇਡਪਛੋਕੜ ਨੰੂ ਆਹਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਿੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਡਿਆਰੀ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਿ ੇ

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਡਜਕਰਯੋਿ ਮਾਿਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

ਿਾਂ ਜੋ ਇਰਾਦਿਨਿਾ ਨਾਲ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਡਕਸਮ ਦੀ ਪੜਹਾਈ 

ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਡਕਸੇ ਅਡਧਆਪਕ ਦੇ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਸਮੇਂ ਦਾ 

15% ਡਿਆਰੀ ਅਿੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਿੇ ਵਰਿੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾ਼ਿਾ 

ਲਿਾਇਆ ਡਿਆ ਹੈ। 

ਜੇ ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਸਬੰਡਧਿ ਪਾਠਕਰਮ ਅਿ ੇਡਹਦਾਇਿ ਹੈ 

ਜੋ ਹਰੇਕ ਡਵਅਕਿੀਿਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪੂਰਵ 

ਡਿਆਨ, ਿ਼ਿਰਡਬਆਂ ਅਿ ੇਡਪਛੋਕੜ ਡਵਿੱਚ ਝਾਿ 

ਪਾਉਦਂੀ ਹੈ, ਅਿ ੇਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਡਿਆਰੀ, 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਿ ੇਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਠਕਰਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ 

ਿਰਹਾਂ ਵਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕੇ ਿਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਵਧ ਜਾਵੇਿੀ ਅਿੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ 

ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਿਾ। ਅਸੀ ਂ
ਮੁਅਿੱਿਲੀਆਂ ਅਿ ੇਬਾਹਰ ਕਿੱਢੇ ਜਾਣ ਡਵਿੱਚ ਕਮੀ 

ਅਿ ੇਸਕੂਲੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ 

ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਿਾਂਿੇ। 
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2.2 ਇਿੱਕ ਸੰਡਮਲਿ ਅਿ ੇ

ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ 

ਸਿੱਡਭਆਚਾਰ ਦਾ ਡਵਕਾਸ 

ਕਰ ੋ

ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਅੰਕਡੜਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਵਲ 48% ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 

ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਾਂ-ਪਿੱਿੀ ਹੁੰਿਾਰਾ ਭਡਰਆ, "ਕੁਿੱਲ ਡਮਲਾਕੇ, 

ਿੁਸੀ ਂਡਕੰਨਹਾ ਕੁ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਕ ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 

ਰਿੱਿਦੇ ਹੋ?"। ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈਸਟਐਿ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਨੇ ਿੁਲਾਸਾ ਕੀਿਾ 

ਡਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੰੂ ਲਿੱਿਦਾ ਹੈ ਡਕ "ਇਿੱਥੇ ਉਨਹਾਂ ਲਈ 

ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਂਹੈ"। ਸਮਿੱਡਸਆ ਦੀ ਿੰੂਘੀ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿੁ 

ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੌਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਡਜਿ ਕੀਿ ੇਿਏ ਸਨ ਅਿ ੇ

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਡਹਸੂਸ ਕੀਿਾ ਡਕ ਆਪਣੀ ਡਕਸਮ ਦਾ ਪਡਹਲਾ 

"ਸਟਿੂੈਂਟ ਡਬਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ" ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਿਾ। 
ਅਡਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਬਿੱਲ ਦੇ ਦਸਿਾਵੇ਼ਿ ਨੰੂ ਬੋਰਿ ਦਆੁਰਾ 

ਮਨ਼ੂਿਰ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ ਅਿੇ ਇਸਨੰੂ 2021 ਦੇ ਪਿਝੜ ਿੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਕੇ 

ਸੰਚਾਡਰਿ ਕਰਨ, ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਅਿ ੇਲਾਿੂ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਿੀ। 
ਡਬਿੱਲ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿ ੇਅਡਧਕਾਰਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਇਹ ਹੈ "ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 

ਕੋਲ ਅਡਧਕਾਰ ਹੈ ਡਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਦਰ ਨਾਲ ਡਵਵਹਾਰ ਕੀਿਾ ਜਾਵ ੇ

ਅਿ ੇਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਆੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਡਹਮੀਅਿ ਡਦਿੱਿੀ ਜਾਵ.ੇ.."। 
ਿੋਜ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਡਕ ਜਦੋਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਜੋ 

ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਿੱਭਰਦ ੇਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ 

ਵਾਲੇ), ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ 'ਿੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਮ਼ਿਬੂਿ 

ਡਰਸ਼ਿੇ ਰਿੱਿਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਅਿ ੇਸਮੁਿੱਚੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ 

ਪਰਾਪਿੀ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਬਦਲੇ ਡਵਿੱਚ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਅਸੀ ਂਅਡਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਬਿੱਲ ਨੰੂ ਪੂਰੀ 

ਿਰਹਾਂ ਲਾਿੂ ਕਰਕ ੇਇਿੱਕ ਸੰਮਡਲਿ ਅਿ ੇਬਰਾਬਰੀ 

ਵਾਲੇ ਸਿੱਡਭਆਚਾਰ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿਾਂ ਸਾਰੇ 

ਡਪਛੋਕੜਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਅਿ ੇਉਿੱਪ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੇ 

ਹੋਏ ਅਿ ੇਆਦਰਯੋਿ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨਿੇ। ਅਸੀ ਂ
ਸਕੂਲ ਕਨੈਕਟਿਨੈਸ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ 

ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਿਾਂਿੇ। 

2.3 ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 

ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਯੁਿਲ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਡਵਕਾਸ 

ਕਰ ੋ

ਇਡਿਹਾਸਕ ਿੌਰ 'ਿੇ, ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਮ 

ਿੌਰ 'ਿੇ ਘਿੱਟ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਿ਼ਿਰਬ ੇਵਾਲੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਰਿੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ Madera Unified ਨੰੂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿੱਿਣ 

ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ।  ਿੋਜ ਕਡਹੰਦੀ ਹੈ ਡਕ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦਾ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਰਾਪਿੀ 'ਿੇ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਿਾ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  
ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਿੀ ਸੰਡਿਆ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ 

(ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ), ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਿੱਚ 

ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਿੇ ਿਬਦੀਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਿਸਾਹਨ ਪਰਾਪਿ ਹੋਣਿੇ। 

ਜੇ ਉਿੱਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ 

ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ, ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ 

ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ), ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਇਿੱਕ ਿੇ਼ਿ ਦਰ ਨਾਲ ਡਵਕਾਸ ਅਿੇ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਿੇ ਅਿ ੇਅਸੀ ਂਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ 

ਪਰਾਪਿੀ ਡਵਿੱਚ ਸਮੁਿੱਚੇ ਿੌਰ 'ਿੇ ਵਾਧਾ ਦੇਿਾਂਿੇ। 

2.6 ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡਵਿੱਚ 

ਪਰਵੀਨਿਾ ਅਿ ੇਪਰਮੁਿੱਿ 

ਸਮਿੱਿਰੀ ਡਮਆਰਾਂ ਡਵਿੱਚ 

ਮੁਹਾਰਿ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹ-ੁ

ਭਾਸ਼ਾਈ (ਇੰਿਡਲਸ਼ 

ਲਰਨਰ) ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 

ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰ ੋ

ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 11% ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਿੋਂ 

ਹਾਲੀਆ ELPAC ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਿੇ 4 ਅੰਕ ਪਰਾਪਿ ਕੀਿ।ੇ ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, 

ਕੇਵਲ 4% ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜਹਨ ਡਵਿੱਚ 

ਸਥਾਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਮੰਡਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 
ਿੋਜ ਕਡਹੰਦੀ ਹੈ ਡਕ ਜਦੋਂ ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਉਿੱਚ 

ਿੁਣਵਿੱਿਾ ਦੀ ਪਡਹਲੀ ਪੜਹਾਈ ਪਰਾਪਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀ 

ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਿ ਅਿ ੇਮੁਹਾਰਿ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ।  ਬਜਟ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਵਕਾਸ ਲਈ 

ਕੀਿੀ ਜਾਏਿੀ।  ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਿ ਜੋ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀ ਂਕੀਿੇ 

ਿਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਉਿੱਚ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 2021-22 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਿਿੱਕ 

ਡਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਿਾ।  Madera Unified ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡਵਿੱਚ 

ਮੁਹਾਰਿ ਅਿ ੇਮੁਿੱਿ ਸਮਿੱਿਰੀ ਡਮਆਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਿ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ 

ਸਾਰੇ ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੇਿੀ।  ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ 

ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ ਦੇ ਸਬੂਿ ਡਬਡਲਟਰੇਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 

ਜੇ ਅਸੀ ਂਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਵੀਨਿਾ ਅਿ ੇਮੁਿੱਿ 

ਸਮਿੱਿਰੀ ਡਮਆਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਿ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 

ਡਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ 

ਡਸਡਿਆਰਥੀ) ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਵਧੇਰੇ ਿੇ਼ਿੀ ਨਾਲ 

ਮੁੜ-ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣਿੇ। ਅਸੀ ਂਸਕੂਲ 

ਕਨੈਕਟਨੈਸ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 

ਦੇਿਾਂਿੇ ਅਿੇ ਵਧੇਰੇ ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਲ ਆਫ ਡਬਡਲਟਰੇਸੀ 

ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਿੇ। 
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ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਣਿੀ ਡਵਿੱਚ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਵਾਧ ੇਦਆੁਰਾ ਲਿੱ ਭੇ 

ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  2020-21 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ 175 ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 

ਨੇ ਇਸ ਸਖ਼ਿ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਿੀ। 

2.8 ਜਮਾਿ ਦੇ ਔਸਿ ਆਕਾਰ 

ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੋ 

ਅਿ ੇਕੌਂਬੋ ਜਮਾਿਾਂ ਵਾਸਿੇ 

ਲੋੜ ਨੰੂ ਸਮਾਪਿ ਕਰੋ 

ਭੀੜ-ਭੜਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸਰਮੂ ਅਿ ੇਸੁਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਿਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਿੱਚ ਿੁਣਵਿੱਿਾ ਦੀ ਵਿਰੇਂਵੀ ਂ

ਪੜਹਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹਿੁ ਮੁਸ਼ਡਕਲ ਬਣਾ ਡਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਿੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਿੱਚ ਪਰਿੀਸ਼ਿਿਾ 

ਵਾਲੇ ਅਡਧਆਪਕ, ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ), ਅਨਾਥ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਿੱਚ ਿੁਣਵਿੱਿਾ ਦੀ ਵਿਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਪੜਹਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ 

ਡਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਚਣੌੁਿੀਆਂ ਹੋਣਿੀਆਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਡਵਅਕਿੀਿਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀ 

ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਿ ਦੇ ਆਕਾਰ ਡਵਿੱਚ ਡਜਕਰਯੋਿ 

ਕਟੌਿੀਆਂ ਅਿੇ ਕੌਂਬੋ ਜਮਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿਿਮ ਕਰਨਾ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ 

ਕਲਾਸਰਮੂ ਡਵਿੱਚ ਉਿੱਚ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿੁਣਵਿੱਿਾ ਭਰਪੂਰ 

ਵਿਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਪੜਹਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਿਿਾ ਡਵਿੱਚ ਬਹਿੁ ਡ਼ਿਆਦਾ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਿਾ।  ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ, ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ 

ਵਾਲੇ), ਮਿਰੇਏ ਨੌਜਵਾਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਜਮਾਿ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ 

ਅਿ ੇਕੌਂਬੋ ਜਮਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿਿਮ ਕਰਨ ਰਾਹੀ ਂਅਡਧਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ 

ਪਡਹਲੀ ਪੜਹਾਈ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨਿੇ।  ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ, 

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ), ਮਿਰੇਏ ਨੌਜਵਾਨ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਿੋਂ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਵਿਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਪੜਹਾਈ 

ਵੀ ਪਰਾਪਿ ਹੋਵੇਿੀ।  ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਿ ਜੋ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀ ਂਕੀਿ ੇ

ਿਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਉਿੱਚ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 2021-22 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਿਿੱਕ 

ਡਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਿਾ।  Madera Unified 2021-22 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਡਵਿੱਚ 

ਜਮਾਿਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੇਿੀ।  ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ 

ਅਸਰਦਾਇਕਿਾ ਦੇ ਸਬੂਿਾਂ ਨੰੂ 2020-21 ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ 

ਮਹੌਲ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ ਡਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ 'ਿੇ ਝਾਿ ਪਾਉਣ ਦਆੁਰਾ 

ਲਿੱ ਡਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਡਵਿੱਚ 7 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਜੇ ਅਸੀ ਂਜਮਾਿ ਦੇ ਔਸਿ ਆਕਾਰ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨਾ 

ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਦੇ ਹਾਂ ਅਿ ੇਕੌਂਬੋ ਜਮਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ 

ਿਿਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 

ਸਥਾਨ 'ਿੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਿ ੇਅਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ 

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮ਼ਿਬੂਿ ਡਰਸ਼ਿ ੇਬਣਾਉਣ ਦੇ 

ਯੋਿ ਹੋਣਿੇ। ਅਸੀ ਂਸਕੂਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ 

ਨਿੀਡਜਆਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਿ ੇਮੁਅਿੱਿਲੀਆਂ ਅਿ ੇ

ਬਾਹਰ ਕਿੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ ਡਵਿੱਚ ਕਮੀ 

ਦੇਿਾਂਿੇ। 

2.9 ਡਵਆਡਿਆ ਅਿ ੇਅਨੁਵਾਦ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ 

ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਵਸਿਾਰ 

ਕਰ ੋ

ਜੇ ਅਡਭਭਾਵਕ ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਿ ੇਰੁਿੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਾਂ 

ਇਮਰਜੇਂਟ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਧੇਿੀ। ਉਿੱਭਰਦੇ 

ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਡਭਭਾਵਕ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ 

ਡਵਿੱਚ ਵਧੇਰ ੇਰੁਿੱਝੇ ਹੋਣਿੇ ਜੇਕਰ ਉਡਚਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਿ ਜੋ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 

ਖ਼ਰਚ ਨਹੀ ਂਕੀਿ ੇਿਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਉਿੱਚ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 

ਨੰੂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 2021-22 ਸਕੂਲੀ 

ਵਰਹੇ ਿਿੱਕ ਡਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਿਾ।  Madera Unified 2021-22 ਸਕੂਲੀ 

ਵਰਹੇ ਡਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਅਿ ੇਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣਾ ਅਿ ੇ

ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਵਸਿਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੇਿੀ।   ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਰਭਾਵ 

ਦੇ ਸਬੂਿਾਂ ਨੰੂ 2020-21 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਡਭਭਾਵਕ ਸਕੂਲ ਮਹੌਲ 

ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ ਡਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧ ੇ'ਿੇ ਨ਼ਿਰ ਪਾਉਣ ਦਆੁਰਾ 

ਲਿੱ ਡਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਅਡਭਭਾਵਕ ਸਕੂਲ ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਰਿੱਡਿਆ 

ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ ਡਵਿੱਚ 11 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਜੇ ਅਸੀ ਂਅਨੁਵਾਦ ਅਿ ੇਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ 

ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਦੇ ਹਾਂ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਵਸਿਾਰ ਕਰਦੇ 

ਹਾਂ, ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀ 

ਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਡਰਵਾਰ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ 

ਡਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨਿੇ ਅਿੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ 

ਵਧੇਰ ੇਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨਿੇ। ਅਸੀ ਂਸਕੂਲ 

ਕਨੈਕਟਿਨੈਸ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 

ਦੇਿਾਂਿੇ। 
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2.11 ਮਿੇਰਾ ਡਬਲੀਵਸ ਇਨ ਮੀ 

ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ 

ਲਾਿੂ ਕਰ ੋ(ਇਮਰਜੇਂਟ 

ਮੁਲਟੀਡਲੰਿੁਅਲ 

ਸਟਿੂੈਂਟਸ - ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ 

ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ) 

ਵਰਿਮਾਨ ਸਮੇਂ, Madera Unified ਡਵਿੱਚ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ 

ਦੀ ਉਿੱਚ-ਪਿੱਧਰੀ ਅਿ ੇਕਠੋਰ ਪਾਠਕਰਮ ਅਿ ੇਕੋਰਸਾਂ ਿਿੱਕ ਸੀਮਿ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, 

ਉਿੱਚ-ਪਿੱਧਰੀ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ ਵਜੋਂ, ਅਨੁਕੂਲ ਪਿੱਧਰਾਂ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਪਿੱਧਰਾਂ 'ਿੇ 

ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਿ (California 

Education Code) ਦਆੁਰਾ ਸਮਿੱਡਸਆ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਡਦਿੱਿਾ ਡਿਆ 

ਹੈ ਜੋ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 

ਡਵਕਾਸ ਦੇ ਮਨੋਨੀਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਿੱਿਰੀ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਡਕਉਡਂਕ 

ਸਾਿੀ ਵਰਿਮਾਨ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਬਿੱਧ ਪਰਣਾਲੀ ਡਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਰਵਾਇਿੀ ਛੇ-

ਡਮਆਦ ਵਾਲੇ ਡਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਦਡਮਕ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸਮੁਿੱਚੀ ਲੜੀ 

ਿਿੱਕ ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲਰਨਰ਼ਿ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੰੂ ਸੀਮਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਸਿੱਟ ੇਵਜੋਂ, 

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ 

ਵਾਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਡਸਟੀ ਪਰਣਾਲੀ ਡਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਿੱਕ 

ਵਧ ਰਹੇ ਿੁੰਝਲਦਾਰ, ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ, ਡਵਸ਼ਵ-ਡਵਆਪੀ ਸੰਸਾਰ ਡਵਿੱਚ 

ਸਫਲਿਾਪੂਰਵਕ ਆਵਾਿੌਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਿ ਹਨ।  ਬਜਟ ਫ਼ੰਿਾਂ ਦੀ 

ਵਰਿੋਂ ਡਜਲਹੇ  ਭਰ ਡਵਿੱਚ ਿੁਿੱਅਲ ਲੈਂਿੂਏਜ ਇਮਰਸ਼ਨ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇਿੀ। 
ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਿ ਜੋ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀ ਂਕੀਿ ੇਿਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਸਾਿੇ ਉਿੱਚ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 2021-22 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਿਿੱਕ ਡਲਜਾਇਆ 

ਜਾਵੇਿਾ। 

ਜੇ ਅਸੀ ਂਮਿੇਰਾ ਡਬਲੀਵਸ ਇਨ ਮੀ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਪੂਰੀ 

ਿਰਹਾਂ ਲਾਿੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਾਂ ਵਧੇਰ ੇਉਿੱਭਰਦ ੇਬਹ-ੁ

ਭਾਸ਼ਾਈ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ) ਡਵਡਦਆਰਥੀ 

ਆਪਣੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਡਵਡਦਅਕ ਿ਼ਿਰਬ ੇਅਿ ੇ

ਉਪਲਿੱਬਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ ਡਵਿੱਚ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ 

ਸੁਧਾਰ ਦੇਿਣਿੇ। ਅਸੀ ਂਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 

ਸਰਵੇਿਣਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪਰਾਂਿ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਅਿ ੇਪੁਨਰ-ਵਰਿੀਕਰਨ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 

ਦੇਿਾਂਿੇ। 

2.13 ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇ

ਪੜਹਾਈ ਅਿ ੇਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 

ਕਰ ੋ

ਵਰਿਮਾਨ ਸਮੇਂ, ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਉਿੱਚ ਿੁਣਵਿੱਿਾ ਦੀ ਵਿਰੇਂਵੇਂਦਾਰ ਪੜਹਾਈ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀ ਡਿਆਰੀ ਅਿ ੇਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਂ

ਡਦਿੱਿਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਸਾਰ-ਅੰਸ਼ ਸੀਮਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

ਅਿ ੇਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਾਧ ੇਨੰੂ ਿੇ਼ਿ 

ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀ ਵਧੀਕ ਸਹਾਇਿਾ ਨਹੀ ਂਡਮਲਦੀ। ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਪਿੱਧਰ 'ਿੇ ਿੋਜ ਅਿ ੇਸਰਵੋਿਮ ਅਡਭਆਸਾਂ ਨੰੂ ਦੇਿਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀ ਂਜਾਣਦੇ 

ਹਾਂ ਡਕ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ Madera Unified ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਡਧਆਪਕਾਂ 

ਨਾਲੋਂ  ਕਾਫੀ ਡ਼ਿਆਦਾ ਡਿਆਰੀ ਅਿੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡਮਲਦਾ ਹੈ। 
ਡਿਆਰੀ ਅਿੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜਹਾਈ 

'ਿੇ ਬੁਰਾ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਦਂੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਿੱਡਸਆ ਉਨਹਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 

ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਜਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  TK 

ਿੋਂ 6ਵੇਂ ਿਰੇਿ ਦੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 22% ਨੰੂ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਡਮੰਟਾਂ ਡਵਿੱਚ 

ਵਾਧ ੇਦੀ ਿਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਡਿਆ ਡਿਆ ਹੈ। 

ਜੇ ਅਸੀ ਂਡਕਸੇ ਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਅਡਧਆਪਕ 

ਨਾਲ ਪੜਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਦੇਂ ਹਾਂ ਿਾਂ 

ਅਡਧਆਪਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰ ੇਮ਼ਿਬੂਿ 

ਡਰਸ਼ਿੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣਿੇ ਅਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀ 

ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਿਾਂ ਅਿ ੇਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ 

ਵਧੇਰ ੇਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨਿੇ। ਅਸੀ ਂਸਕੂਲ 

ਕਨੈਕਟਿਨੈਸ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 

ਦੇਿਾਂਿੇ। 

2.14 ਪੇਰੈਂਟ ਚੈਂਪੀਅਨ 

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੜੀ ਦਾ 

ਡਵਕਾਸ ਅਿ ੇਲਾਿੂਕਰਨ 

ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ , ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ 

ਵਾਲੇ), ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ 

ਉਪਲਿੱਬਧੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਮੁਿੱਿ ਿੇਿਰਾਂ ਦੀ ਅਿ ੇਇਸ ਚੀ਼ਿ ਦੀ ਮ਼ਿਬੂਿ ਸਮਝ 

ਨਹੀ ਂਰਹੀ ਡਕ ਬਜਟ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧ ੇਦੇ ਟੀਡਚਆਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ 

ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਕਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।  ਪੇਰੈਂਟ 

ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੜੀ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਿਰੀਡਕਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ 

ਲਈ ਉਿੱਚ ਿੁਣਵਿਾ ਦੀ ਡਵਿੱਡਦਅਕ ਸਮਿੱਿਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਵੇਿੀ ਡਜੰਨਹਾਂ 

ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸੰਡਮਲਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਿ ੇਸਕੂਲੀ ਪਰਣਾਲੀ ਡਵਿੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨਿੇ।  ਪੇਰੈਂਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 

ਲੜੀ ਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੰੂ ਡਨਸ਼ਾਨਾ 

ਬਣਾਵੇਿੀ ਜੋ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ, ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ 

ਵਾਲੇ), ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।  ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਕਿੀ-ਸੰਪੰਨ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਿਾ ਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਕੋਲ Madera Unified ਡਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 

ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸਫਲਿਾ ਵਾਸਿ ੇਆਹਰੇ ਲਿੱਿਣ ਅਿ ੇਇਸਦੀ ਵਕਾਲਿ ਕਰਨ 

ਜੇ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪ,ੇ ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ 

(ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ), ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਪੇਰੈਂਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੜੀ ਦੇ 

ਕੋਰਸਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਡਪਆਂ 

ਕੋਲ ਮਿੇਰਾ ਯੂਨੀਫਾਈਿ ਅਿ ੇਘਿੱਟ ਆਮਦਨ, 

ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ), 

ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਡਵਿੱਚ 

ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਿਾ, ਡਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸਫਲਿਾ ਦਾ 

ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਿ ੇਇਸਦੀ ਵਕਾਲਿ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸ਼ਕਿੀ-ਸੰਪੰਨ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿ ੇਔ਼ਿਾਰ ਹੋਣਿੇ। 
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ਲਈ ਼ਿਰਰੂੀ ਔ਼ਿਾਰ ਹੋਣਿੇ। 

2.15 K-6ਵੇਂ ਇਮਰਜੇਂਟ 

ਮਲਟੀਡਲੰਿੁਅਲ 

(ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ 

ਵਾਡਲਆਂ) 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 

ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੰੂ 6ਵੇਂ ਿਰੇਿ 

ਿਿੱਕ ਮੁੜ-ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਕੀਿ ੇ

ਜਾਣ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ 

ਕਰ।ੋ 

ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਵਰਿੀਡਕਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ 

ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ।  ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਪ ੇਲੰਬੀ 

ਡਮਆਦ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਨੰੂ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਚਾ 6ਵੇਂ 

ਿਰੇਿ ਿਿੱਕ ਮੁੜ-ਵਰਿੀਡਕਰਿ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ।  ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਿੱਭਰਦੇ 

ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਜੋ 6ਵੇਂ ਿਰੇਿ ਿਿੱਕ ਮੁੜ-ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਿੀ।  
ਇਸ ਕਰਕੇ, ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਕੂਲੀ ਡਦਨ 

ਦੌਰਾਨ ਇਿੱਕ ਵਧੀਕ ਚੋਣਵਾਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿੋਂ ਿੁੰਝ ਜਾਣਿੇ।  ਜਦੋਂ 
ਮਾਪ ੇਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਰਿੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਅਿ ੇ6ਵੇਂ ਿਰੇਿ 

ਦਆੁਰਾ ਮੁੜ-ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਿੋਂ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਜਾਣ ੂ

ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਅਡਭਭਾਵਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਡ਼ਿਆਦਾ 

ਪਰੇਡਰਿ ਹੋਣਿੇ ਡਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ 6ਵੇਂ ਿਰੇਿ ਿਿੱਕ ਮੁੜ-ਵਰਿੀਡਕਰਿ 

ਕੀਿਾ ਜਾਵੇ। 

ਜੇ ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 

ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੰੂ Madera Unified ਦਆੁਰਾ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਅਿੇ 

ਸ਼ਕਿੀ-ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ 6ਵੇਂ ਿਰੇਿ ਿਿੱਕ ਮੁੜ-ਵਰਿੀਡਕਰਿ ਕੀਿਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਵਧੇਰ ੇਮਾਪ ੇਪਰੇਡਰਿ ਹੋਣਿੇ ਅਿ ੇਮੁੜ-

ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਦਡਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਵਧਣ 

ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ 

ਬਹਿੁ ਡ਼ਿਆਦਾ ਸੰਡਮਲਿ ਹੋਣਿੇ ਅਿ ੇਉਿੱਭਰਦੇ 

ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਿੀ ਡਿਣਿੀ 

6ਵੇਂ ਿਰੇਿ ਿਿੱਕ ਮੁੜ-ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਹੋਵੇਿੀ। 

2.18 ਕੈਲ-ਸੇਫ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ 

ਲਾਿੂ ਕਰ ੋਅਿ ੇਇਸਦਾ 

ਰਿੱਿ-ਰਿਾਓ ਕਰੋ 

Madera Unified ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੇਫ ਪਰੋਿਰਾਮ ਉਹਨਾਂ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਇਿੱਕ ਅਡਹਮ ਸਹਾਇਿਾ ਹੈ ਜੋ ਅਡਭਭਾਵਕ ਹਨ, 

ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਡਭਭਾਵਕ ਬਣ ਜਾਣਿੇ।  ਇਹ ਪਰੋਿਰਾਮ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਾਪਾਡਿਰੀ ਹਨੁਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਜਮਾਿਾਂ ਅਿ ੇਹੋਰ ਸਹਾਇਿਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦਂਾ ਹੈ ਿਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਡਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿੋਂ ਿਰੈਜੂਏਟ 

ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਡਸਹਿ ਅਿ ੇਵਾਧ ੇਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ ਅਡਹਮ ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ, 

ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ), ਇਸ ਪਰਸਡਥਿੀ ਡਵਚਲੇ 

ਮਿਰੇਏ ਨੌਜਵਾਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਡਹਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਨੀ 

ਅਿ ੇਇਸਿੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਡਿਆ ਹੈ ਅਿ ੇਕਰਨਿੇ। 

ਜੇ Madera Unified ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਇਿੱਕ ਉਿੱਚ ਿੁਣਵਿਾ 

ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੇਫ ਪਰੋਿਰਾਮ ਹੈ, ਿਾਂ ਉਹ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਜੋ ਅਡਭਭਾਵਕ ਹਨ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ 

ਆਪਣੀ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਦੇ ਯੋਿ 

ਹੋਣਿੇ ਅਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਿਰੈਜੂਏਟ 

ਬਣਨ ਦਾ ਵਧੇਰ ੇਮੌਕਾ ਹੋਵੇਿਾ। 

3.1 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਡਕ ਸਾਰੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਅਿ ੇ

ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਡਿਆਰ 

ਹਨ, Madera Unified 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਡ਼ਿਲਹ ਾ 

ਿਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨੰੂ 

ਅਪਣਾਓ ਅਿ ੇਲਾਿੂ ਕਰੋ 

ਇਡਿਹਾਸਕ ਿੌਰ 'ਿੇ, Madera Unified ਡਵਿੱਚ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ਿਾਵਾਂ 

ਨਹੀ ਂਸਨ ਜੋ ਇਹ ਪਡਰਭਾਡਸ਼ਿ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਡਕ ਡਜਲਹੇ  ਿੋਂ ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣਿੇ। ਿਰੈਜੂਏਟ 

ਪਰੋਫਾਈਲ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਸਮਰਿੱਥਾ ਿੇਿਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਉਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ 

ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਸੈਿੱਟ ਨੰੂ ਡਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਸੋਚੋ, ਅਨੁਕੂਲ ਬਣੋ, ਸਡਹਯੋਿ 

ਕਰ,ੋ ਸੰਚਾਰ ਕਰ,ੋ ਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ੋਅਿ ੇਯੋਿਦਾਨ ਪਾਓ। ਉਿੱਚ ਲੋੜ ਵਾਲੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਿਿ ਡਮਆਰਾਂ 'ਿੇ ਰਿੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਡਕ ਉਹ 

ਇਿੱਕ ਅਡਧਆਪਕ ਿੋਂ ਉਿੱਚ ਿੁਣਵਿੱਿਾ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਪਰਾਪਿ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਡਜਸਦਾ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਮ਼ਿਬੂਿ ਡਰਸ਼ਿਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਿ ੇਡਵਸ਼ਵਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅੰਿਰਾਲ ਦੇਵੇਿਾ 

ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਿਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀ ਂਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ।  ਇਡਿਹਾਸਕ ਿੌਰ 

'ਿੇ, ਉਿੱਚ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ 

ਅਿ ੇਕੈਰੀਅਰ ਪਿੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਡਵਿੱਚ ਸਪਿੱਸ਼ਟਿਾ ਅਿ ੇ

ਜੇ ਅਸੀ ਂMadera Unified ਸਕੂਲ ਦੇ ਡ਼ਿਲਹ ਾ 

ਿਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਲਾਿੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 

ਅਿ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਾਂ ਡਕ ਸਾਰੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਅਿ ੇਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਡਿਆਰ 

ਹਨ, ਿਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣ 

ਅਿ ੇਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਸਡਿਆਰਥੀ ਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਦੇ 

ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਟੀਚੇ ਹੋਣਿੇ ਜੋ ਸੰਿਠਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਡਵਸ਼ਾਲ 

ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰ਼ੁਿਿਾਰ ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ। ਅਸੀ ਂਉਹਨਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 

ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਿਾਂਿੇ ਜੋ ਕਾਲਜ ਅਿ ੇਕੈਰੀਅਰ, 

ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਰੇਟ, CTE ਪਾਥਵੇਅ ਕੰਪਰਟੂਰ, A-

G ਰੇਟ, CTE ਅਿ ੇAG ਦੀ ਸਮਾਪਿੀ ਦਰ ਵਾਸਿੇ 

ਡਿਆਰ ਕੀਿੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
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ਇਕਸਾਰਿਾ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀ ਂਕੀਿੀ ਿਈ ਹੈ।  ਅਿੱਿੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਿਰੈਜੂਏਟ 

ਪਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਨਰਧਾਰਿ ਕਸੌਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ, 

ਉਿੱਚ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਮਿੇਰਾ ਯੂਨੀਫਾਇਿ ਡਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਕੂਲੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਉਮੀਦਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ 

ਜਾਣਿੀਆਂ।  ਉਿੱਚ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੌਰ 'ਿੇ ਡਵਉਿਂੀ ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਾਪਿ ਹੋਵੇਿੀ ਡਕ ਉਹ 

ਿਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫਾਈਲ ਡਵਿੱਚ ਉਜਾਿਰ ਕੀਿੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। 
3.3 ਬੋਰਿ ਵਿੱਲੋਂ  ਮਨ਼ੂਿਰ ਕੀਿੇ 

ਿਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਿ ੇ

ਡਵਹਾਰਕ ਪਾਠਕਰਮ ਦਾ 

ਲਾਿੂਕਰਨ 

Madera Unified ਨੇ ਕਲਾਸਰਮੂਾਂ ਡਵਿੱਚ ਅਣ-ਘੋਡਸ਼ਿ ਵੈਧਿਾ 

ਮੁਲਾਕਾਿਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਿਾ ਅਿ ੇਪਾਇਆ ਡਕ ਬੋਰਿ ਵਿੱਲੋਂ  ਅਪਣਾਏ 

ਿਏ ਪਾਠਕਰਮ ਦੀ ਲਿਾਿਾਰ ਵਰਿੋਂ ਨਹੀ ਂਕੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਿੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, ਉਿੱਚ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਲਿਾਿਾਰ ਿਰੇਿ ਪਿੱਧਰ ਦੀ 

ਸਮਿੱਿਰੀ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀ ਂਕੀਿੀ ਿਈ ਸੀ। ਿੋਜ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਡਕ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਵਅਕਿੀਿਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ 

ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਡਵਿੱਚ ਡਿਆਨ ਡਵਚਲੇ ਿਿੱਡਪਆਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਰੇਿ 

ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਕਠੋਰਿਾ ਿਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਕਰਕ,ੇ Madera 

Unified ਕਾਲਜ ਅਿ ੇਕੈਰੀਅਰ ਡਿਆਰੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਿ ੇਸਾਿਰਿਾ ਅਿ ੇ

ਪਾਠਕਰਮ ਅਿੇ ਪੜਹਾਈ 'ਿੇ ਕੇਂਦਡਰਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਡਵਿੱਚ ਡਜਕਰਯੋਿ 

ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੇਿੀ।  ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਵਕਾਸ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ 

ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ ਕਰੇਿਾ ਡਕ ਡਕਵੇਂ ਸਿਿ ਿਰੇਿ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਪੜਹਾਈ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਜਾਵ ੇਅਿੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੰੂ 

ਵੀ ਹਿੱਲ ਕੀਿਾ ਜਾਵ।ੇ 

ਜੇ ਅਸੀ ਂਬੋਰਿ ਵਿੱਲੋਂ  ਮਨ਼ੂਿਰਸ਼ੁਦਾ ਿਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਿੇ 

ਡਵਹਾਰਕ ਪਾਠਕਰਮ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿਾਂ ਉਿੱਚ 

ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੇਿ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਪੜਹਾਈ 

ਪਰਾਪਿ ਕਰਨਿੇ ਅਿ ੇਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਡਸਿੱਡਟਆਂ ਡਵਿੱਚ 

ਿੇ਼ਿੀ ਡਲਆਉਣਿੇ। 

3.5 ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿ ੇਡਨਿਰਾਨੀ 

ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਿੂਕਰਨ 

ਕੋਡਵਿ-19 ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਿ ੇਿਰੇਿਾਂ ਡਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 86% 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ NWEA ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ ਸੀ। ਉਿੱਚ ਲੋੜ 

ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਿ ੇਉਹ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਜੋ ਮੁਫਿ ਜਾਂ ਘਿੱਟ ਦਪੁਡਹਰ ਦੇ ਿਾਣੇ ਲਈ ਯੋਿਿਾ ਪੂਰੀ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, NWEA ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਘਿੱਟ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਦਰਾਂ ਸਨ। ਇਸ 

ਕਰਕ,ੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਿ ੇਸਾਈਟ ਲੀਿਰਾਂ ਕੋਲ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ  

ਅਕਾਦਡਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਕੀਿੀ ਿਈ ਪਰਿਿੀ ਦੀ ਡਨਿਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀ ਂਸਨ। 

ਜੇ ਅਸੀ ਂਇਿੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿ ੇਡਨਿਰਾਨੀ ਪਰਣਾਲੀ 

ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਲਾਿੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿਾਂ ਜਮਾਿ ਅਿੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਵਲਿੱਿਣ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 

'ਿੇ ਪੜਹਾਈ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲੇ 

ਕੋਲ ਲੋੜੀਦੇਂ ਿਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਿੇ ਅਿ ੇਅਸੀ ਂ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਿਾਂਿੇ। 

3.6 ਮਿੇਰਾ ਲਰਡਨੰਿ ਡਸਸਟਮ 

(MLS) ਨੰੂ ਸੋਧ ੋਅਿ ੇ

ਲਾਿੂ ਕਰ ੋ

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਿੱਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਿਿੱਡਪਆਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ 

ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਿਈ ਸੀ ਡਜੰਨਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ 

ਭਾਿ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਡਵਿੱਚ ਕੀਿੀ ਿਈ ਸੀ। ਇਡਿਹਾਸਕ ਿੌਰ 'ਿੇ, Madera 

Unified ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨਹੀ ਂ

ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹ ਪਰਣਾਲੀ ਸੀ ਜੋ ਡ਼ਿਲਹੇ  ਦਆੁਰਾ 

ਵਰਿੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਡਕ, ਜਦੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 

ਸਟੇਟ ਟੈਸਟ (CST) ਨੰੂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਅਿੱਿਲ ਕਰ ਡਦਿੱਿਾ, ਿਾਂ 

ਮਿੇਰਾ ਯੂਨੀਫਾਇਿ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਿ ੇਅਨੁਕੂਲ 

ਨਹੀ ਂਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕ,ੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

ਪਹੁੰਡਚਆ, ਿਾਸ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਡਜੰਨਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਸਰਵਉਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ 21% ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੇ 

ਮੁਫ਼ਿ ਜਾਂ ਘਿੱਟ ਲੰਚ ਵਾਸਿ ੇਯੋਿਿਾ ਪੂਰੀ ਕੀਿੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਪੜਹਨ ਡਵਿੱਚ 

ਡਿਆਰ ਜਾਂ ਹਿੱਦੋਂ ਵਿੱਧ ਡਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਿੇ ਿਡਣਿ ਡਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 

15% ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਹੀ।  ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੰਿ ਜੋ 20-21 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀ ਂ

ਕੀਿ ੇਿਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 21-22 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਿਿੱਕ ਡਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਿਾ 

ਡਜਸ ਨਾਲ ਸਾਿੇ ਉਿੱਚ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਜੇ ਅਸੀ ਂਮਿੇਰਾ ਲਰਡਨੰਿ ਡਸਸਟਮ ਨੰੂ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ 

ਅਿ ੇਲਾਿੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਾਂ ਅਮਲੇ ਦੀ ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ 

ਆਪਣਾ ਡਧਆਨ ਮਿੇਰਾ  ਲਰਡਨੰਿ ਡਸਸਟਮ ਦੀ 

ਉਪਲਿੱਬਧੀਆਂ ਦੇ ਿੇਿਰਾਂ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਅਕਾਦਡਮਕ, 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਅਿ ੇਪਰਬੰਧਨ ਵਿੱਲ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ 

ਕਰੇਿੀ। ਅਸੀ ਂਸਥਾਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ, 

ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਕਾਲਜ ਅਿ ੇਕੈਰੀਅਰ ਦੀ 

ਡਿਆਰੀ ਦੀ ਦਰ ਅਿੇ ਹਾ਼ਿਰੀ ਦਰ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 

ਦੇਿਾਂਿੇ। 
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ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।  ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ 

ਅਸਰਦਾਇਕਿਾ ਦੇ ਸਬੂਿਾਂ ਨੰੂ 2019-20 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ 

ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਡਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧ ੇ'ਿੇ ਨ਼ਿਰ ਪਾਉਣ ਦਆੁਰਾ ਲਿੱ ਡਭਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  Madera Unified ਦੀ ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਰ 92.3% ਹੈ, ਜੋ 

ਡਕ ਡਜਲਹੇ  ਦੇ ਇਡਿਹਾਸ ਡਵਿੱਚ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਰ ਹੈ।  ਇਹ ਦਰ 

ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ  2.8% ਦੇ ਵਾਧ ੇਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂੀ ਹੈ। 

4.1 ਨਵਾਂ ਅਡਧਆਪਕ 

ਸਹਾਇਿਾ ਅਿ ੇ

ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰੋਿਰਾਮ 

ਮੁੜ-ਸਥਾਪਿ ਕਰੋ 

ਇਡਿਹਾਸਕ ਿੌਰ 'ਿੇ, Madera Unified ਡਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੇ 

ਡਦਸ਼ਾਮਾਨ ਡਦਨ ਸਨ ਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ BTSA ਪਰੋਿਰਾਮ ਰਾਹੀ ਂਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ 

ਡਵਕਾਸ, ਕੋਡਚੰਿ ਅਿ ੇਸਹਾਇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਿਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਰੋਿਰਾਮ 

ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਿਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਉਡਚਿ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀ ਂਕਰਵਾਏ। 
ਇਸ ਕਰਕੇ, ਨਵੇਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਿੱਚ ਿੁਣਵਿੱਿਾ ਦੀ 

ਪਡਹਲੀ ਪੜਹਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਡਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਡਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਿੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਿੇ 

ਪੜਹਾਉਦੇਂ ਹਨ ਡਜਿੱਥੇ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਉਿੱਚ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 

ਸੰਡਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਉਿੱਚ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 

ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਂBTSA ਪਰੋਿਰਾਮ ਡਵਿੱਚ ਕੀਿੇ ਿਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਿੋਂ ਲਾਭ 

ਹੋਵੇਿਾ ਡਕਉਡਂਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਬਹਿਰ ਿੁਣਵਿਾ ਦੀ ਪਡਹਲੀ ਪੜਹਾਈ 

ਪਰਾਪਿ ਕਰਨਿੇ। 

ਜੇ ਅਸੀ ਂਡਨਊ ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ ਐਿਂ ਮੈਂਟਰ ਪਰੋਿਰਾਮ 

ਨੰੂ ਮੁੜ-ਸਥਾਡਪਿ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਿਾਂ ਨਵੇਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ 

ਨੰੂ ਕੋਡਚੰਿ ਦੇਣ, ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਅਿ ੇਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਅਡਧਆਪਕ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ ਡਕ ਨਵੇਂ 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਜਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

4.2 ਮੈਂਟੋਰ ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ 

ਪਰੋਿਰਾਮ  ਵਾਸਿ ੇਇਿੱਕ 

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ 

ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰੋ 

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਿੱਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਿਿੱਡਪਆਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ 

ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਿਈ ਸੀ ਡਜੰਨਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ 

ਭਾਿ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਡਵਿੱਚ ਕੀਿੀ ਿਈ ਸੀ। Madera Unified ਡਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿੁਣਵਿੱਿਾ ਭਰਪੂਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਡਧਆਪਕ 

ਬਣਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਡਚੰਿ ਅਿ ੇਸਹਾਇਿਾ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਡਿਹਾਸਕ ਿੌਰ 'ਿੇ, ਮੈਂਟਰ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਿਡਠਿ 

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਨਹੀ ਂਡਦਿੱਿਾ ਡਿਆ ਸੀ। 

ਜੇ ਅਸੀ ਂਸਲਾਹਕਾਰ ਅਡਧਆਪਕ ਸਹਾਇਿਾ 

ਪਰੋਿਰਾਮ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਵਕਾਸ ਪਰਣਾਲੀ 

ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਾਂ, ਿਾਂ ਮੈਂਟਰ ਅਡਧਆਪਕ ਆਪਣੀ 

ਭੂਡਮਕਾ ਡਵਿੱਚ ਵਧੇਰ ੇਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਿੇ ਅਿ ੇਨਵੇਂ 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਡਬਹਿਰ ਨਿੀਜੇ ਹੋਣਿੇ। ਅਸੀ ਂ
ਕਾਲਜ ਅਿੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਸਿ ੇਡਿਆਰ ਹੋਕੇ 

ਿਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 

ਦੇਿਾਂਿੇ। 

4.3 ਉਹਨਾਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ 

ਭਰਿੀ ਕਰ ੋਜੋ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਸੁਧਾਰਕ ਕੋਰਸ ਮੁਹੈਯਾ 

ਕਰਾਉਣ ਿੇ ਕੇਂਦਡਰਿ ਹਨ 

ਡਜਵੇਂ ਡਕ 8ਵੇ ਿਰੇਿ ਿੇ 

MadTEC ਸਮੇਿ 

VAPA(ਕਲਾ), STEM 

ਅਿ ੇਸੰਿੀਿ  

ਉਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਡਿਹਾਸਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਕਲਾਵਾਂ, 

ਸੰਿੀਿ, ਡਵਡਿਆਨ, ਿਕਨੀਕ, ਇੰਜੀਨੀਅਡਰੰਿ ਅਿ ੇਿਡਣਿ (STEM) 

ਵਰਿੇ ਕੋਰਸਾਂ ਿਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਂਰਹੀ। ਪਰ, ਿੋਜ ਇਹ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਡਕ ਇਸ 

ਡਕਸਮ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਾਰਜ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਅਿੇ ਡਸਿੱਿਣ ਨੰੂ 

ਉਿੇਡਜਿ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕੰਨਹਾ ਕੁ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਿੱਧਰ 'ਿੇ ਇਸ ਡਕਸਮ ਦੇ ਡਵਡਸ਼ਆਂ ਿਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ 40 ਵਾਧ ੂਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਰਿੱਡਿਆ ਜਾਵੇਿਾ।  ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
MadTEC ਡਵਿ ੇਅਡਧਆਪਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਆਧਾਡਰਿ 

ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਿੇ।  ਸਟੇਟ ਬੋਰਿ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਧਾਨ 

ਡਲੰਿਾ ਿਾਰਡਲੰਿ ਹੈਮੰਿ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਡਵਿੱਚ ਿੋਜ 'ਿੇ ਅਧਾਰਿ 

"ਐਕਸਲਰੇਡਟੰਿ ਲਰਡਨੰਿ ਐਜ ਵੀ ਡਬਲਿ ਬੈਕ ਬੈਟਰ" ਡਸਰਲੇਿ ਨਾਲ 

ਇਿੱਕ ਦਸਿਾਵੇ਼ਿ ਜਾਰੀ ਕੀਿਾ ਹੈ। ਿਾ. ਹੈਮੰਿ ਨੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ 

ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿੁ ਸਾਰੀਆਂ ਡਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਿੀਆਂ 

ਹਨ।  ਮੁਿੱਿ ਡਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਨੰੂ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ: "ਬਾਹਰੀ 

ਿੇਿ ਅਿੇ ਕਸਰਿ, ਪਰਿਟਾਵਾ ਕਲਾਵਾਂ, ਅਿ ੇਸਡਹਯੋਿਕਾਰੀ ਡਕਡਰਆਵਾਂ 

ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ ੋਜੋ ਡਦਮਾਿ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਅਿ ੇਡਸਿੱਿਣ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ"।  ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡਸਿੱਧ ੇਿੌਰ 'ਿੇ ਸਾਿੇ ਡਜਲਹੇ  ਨੰੂ ਿਾਕਟਰ 

ਜੇ ਅਸੀ ਂਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ VAPA, STEM 

ਅਿ ੇਸੰਿੀਿ ਵਰਿੇ ਸੁਧਾਰਕ ਕੋਰਸ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਾਉਣ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ 

ਨੌਕਰੀ 'ਿੇ ਰਿੱਿਦੇ ਹਾਂ, ਿਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਿਾ ਅਿੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ 

ਨੰੂ ਵਧੀਕ ਡਿਆਰੀ ਅਿ ੇਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਅਸੀ ਂਹਾ਼ਿਰੀ ਦੀ ਦਰ ਡਵਿੱਚ 

ਵਾਧਾ ਅਿੇ ਡਚਰਕਾਲੀਨ ਿੈਰਹਾ਼ਿਰੀਵਾਦ ਦੀ ਦਰ 

ਡਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਿਾਂਿੇ। 
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ਹੈਮੰਿ ਦੀ ਡਸਫਾਰਸ਼ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

4.5 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, PE, 

VAPA (ਸੰਿੀਿ) 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਿੇ ਸਕੂਲ 

ਸਹਾਇਿਾ ਅਮਲੇ ਨੰੂ 

ਭਰਿੀ ਕਰ ੋਅਿ ੇਬਣਾਈ 

ਰਿੱਿੋ 

ਉਿੱਚ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਡਿਹਾਸਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਸਾਰੇ ਿਰੇਿ 

ਪਿੱਧਰਾਂ K-12 ਡਵਿੱਚ ਕਲਾਵਾਂ, ਸੰਿੀਿ, ਡਵਡਿਆਨ, ਿਕਨੀਕ, 

ਇੰਜੀਨੀਅਡਰੰਿ ਅਿ ੇਿਡਣਿ (STEM) ਵਰਿੇ ਡਵਡਸ਼ਆਂ ਿਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਂ

ਰਹੀ। ਪਰ, ਿੋਜ ਇਹ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਡਕਸਮ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਾਰਜ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਅਿ ੇਡਸਿੱਿਣ ਨੰੂ ਉਿੇਡਜਿ ਕਰਨ ਲਈ 

ਡਕੰਨਹਾ ਕੁ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਿੱਚ ਲੋੜ ਵਾਲੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਿੱਚ ਿੁਣਵਿਾ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਿ ੇਸਮਾਜਕ 

ਭਾਵਨਾਿਮਕ ਡਸਿੱਡਿਆ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਹੋਰ ਸਹਾਇਿਾ ਅਮਲੇ ਿਿੱਕ 

ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਿੱਚ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਡਿਹਾਸਕ 

ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਂਡਦਿੱਿੀ ਿਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਡਸਕ ਅਿ ੇ

ਸਮਾਜਕ ਭਾਵਨਾਿਮਕ ਡਸਹਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਿ ੇਡਚਡਕਿਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਹੈ।  Madera Unified ਇਸ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਿ਼ਿਰਬੇ 

ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਡਵਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ ਡਨਿੱ ਜੀ ਸਕੂਲ ਅਨੁਭਵ ਦੀ 

ਡਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਟੇਟ ਬੋਰਿ ਆਫ 

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਧਾਨ ਡਲੰਿਾ ਿਾਰਡਲੰਿ ਹੈਮੰਿ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਡਵਿੱਚ ਿੋਜ 'ਿੇ 

ਅਧਾਰਿ "ਐਕਸਲਰੇਡਟੰਿ ਲਰਡਨੰਿ ਐਜ ਵੀ ਡਬਲਿ ਬੈਕ ਬੈਟਰ" 

ਡਸਰਲੇਿ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਦਸਿਾਵੇ਼ਿ ਜਾਰੀ ਕੀਿਾ ਹੈ। ਿਾ. ਹੈਮੰਿ ਨੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿੁ ਸਾਰੀਆਂ 

ਡਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਿੀਆਂ ਹਨ।  ਮੁਿੱਿ ਡਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ 

ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਨੰੂ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ: "ਬਾਹਰੀ ਿੇਿ ਅਿੇ ਕਸਰਿ, ਪਰਿਟਾਵਾ 

ਕਲਾਵਾਂ, ਅਿ ੇਸਡਹਯੋਿਕਾਰੀ ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜੋ ਡਦਮਾਿ 

ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਅਿ ੇਡਸਿੱਿਣ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ"।  ਇਹ 

ਕਾਰਵਾਈ ਡਸਿੱਧ ੇਿੌਰ 'ਿੇ ਸਾਿੇ ਡਜਲਹੇ  ਨੰੂ ਿਾਕਟਰ ਹੈਮੰਿ ਦੀ ਡਸਫਾਰਸ਼ ਨੰੂ 

ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਅਸੀ ਂਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਸਹਾਇਿਾ ਅਮਲੇ ਨੰੂ 

ਭਰਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਿੇ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਦੇ ਹਾਂ, ਿਾਂ 

ਅਡਧਆਪਕ ਅਿ ੇਸਾਈਟ ਦੇ ਲੀਿਰ ਆਪਣਾ 

ਡਧਆਨ ਕਲਾਸਰਮੂ ਡਵਿੱਚ ਪੜਹਾਈ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 

ਕਰਨ 'ਿੇ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਿ ੇ

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 

ਹੋਵੇਿਾ। ਅਸੀ ਂਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਅਿ ੇਕਾਲਜ 

ਅਿ ੇਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਡਿਆਰੀ ਦੀ ਦਰ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 

ਦੇਿਾਂਿੇ। 

4.6 ਸੁਰਿੱਡਿਆ ਅਿ ੇਡਸਹਿ 

ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰੋ ਅਿ ੇ

ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ 

Madera Unified ਨੰੂ ਡ਼ਿਲਹੇ  ਨੰੂ ਉਿੱਚ ਿੁਣਵਿੱਿਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮੁਿੱਿ ਭੂਡਮਕਾਵਾਂ ਭਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ।  ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਨਰਸਾਂ 

ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਿੇ ਰਿੱਿਣਾ ਚਣੌੁਿੀਪੂਰਨ ਡਰਹਾ ਹੈ, ਿਾਸ ਕਰਕ ੇਡਵਸ਼ਵ-ਡਵਆਪੀ 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ।  ਸੁਰਿੱਡਿਆ ਅਿ ੇਡਸਹਿ ਅਮਲਾ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 

ਵਾਸਿ ੇਸਕੂਲ ਡਵਿ ੇਸਲਾਮਿ ਅਿ ੇਡਸਹਿਮੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ 

ਡਸਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ, ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ 

ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ), ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿੈਰਹਾ਼ਿਰੀ ਦੀਆਂ 

ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਵਧੇਰ ੇਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿੱਚ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਪਰਾਪਿੀ 'ਿੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ।  ਸਾਰੇ 
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਡਵਿੱਚੋਂ 43% 21-22 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ ਡਚਰਕਾਲੀਨ 

ਿੌਰ 'ਿੇ ਿੈਰ-ਹਾ਼ਿਰ ਸਨ।  ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ, ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ 

ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ), ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਿੱਚੀ 

ਡਚਰਕਾਲੀਨ ਿੈਰਹਾ਼ਿਰੀਵਾਦ ਦਰ ਦੇਿੀ।  ਡ਼ਿਆਦਾਿਰ ਿੈਰ-ਹਾ਼ਿਰੀਆਂ 

ਡਬਮਾਰੀ (ਕੋਡਵਿ-19, ਮਾਨਡਸਕ ਅਿ ੇਸਰੀਰਕ ਡਸਹਿ) ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਿੱਕ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੁਰਿੱਡਿਆ ਅਿ ੇਡਸਹਿ 

ਅਮਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਅਿਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਅਿ ੇ

ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰੇਿੀ। 

ਜੇ Madera Unified ਸੁਰਿੱਡਿਆ ਅਿ ੇਡਸਹਿ 

ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰਨ ਅਿ ੇਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਦੇ 

ਯੋਿ ਹੈ, ਿਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਹਾ਼ਿਰੀ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 

ਹੋਵੇਿਾ ਅਿੇ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ, ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ 

(ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ), ਮਿਰੇਏ ਨੌਜਵਾਨ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਅਕਾਦਡਮਕ ਪਰਾਪਿੀ 

ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਿੇ। 
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5.7 ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਚੈਂਪੀਅਨ 

ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਕਰ ੋ

ਅਿ ੇਲਾਿੂ ਕਰੋ 

Madera Unified ਦੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਸਟਿੂੈਂਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਡਕਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਮਾਰਚ 2019 ਡਵਿੱਚ, ਡਸਿੱਡਿਆ ਬੋਰਿ ਨੇ ਕਡਮਊਡਨਟੀ ਕੰਪੈਕਟ 

Community Compact ਅਿ ੇStudent Champion ਸਟਿੂੈਂਟ 

ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੋਨਾਂ ਦਸਿਾਵੇ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ।  ਸਟਿੂੈਂਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰਸ 

Madera Unified ਦਾ ਕਸਟਮ ਕੋਰਸ ਹੈ ਡਜਸਨੰੂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੋਂ 

ਡਜਲਹੇ  ਭਰ ਡਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਦ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਉਹ Madera Unified 

ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦੀ ਵਚਨਬਿੱਧਿਾ ਵਾਲੀ 

ਪਰਡਿਿੱਡਿਆ 'ਿੇ ਦਸਿਿਿ ਕਰਨਿੇ।  ਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ, 

ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ), ਮਿਰੇਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਮਿਰੇਏ 

ਨੌਜਵਾਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਨਯੁਕਿ ਕੀਿ ੇ

ਅਮਲੇ ਨਾਲੋਂ  ਡਜਕਰਯੋਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਡਵਡਭੰਨ ਿ਼ਿਰਡਬਆਂ ਅਿ ੇ

ਸਿੱਡਭਆਚਾਰਕ ਡਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਿੋਂ ਆਉਦੇਂ ਹਨ।  ਇਹ 

Madera Unified ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮ਼ਿਬੂਿ ਸੰਬੰਧ 

ਬਣਾਉਣਾ ਵਧੇਰ ੇਚਣੌੁਿੀਪੂਰਨ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ।  ਸਟਿੂੈਂਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰਸ 

ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮ਼ਿਬੂਿ ਡਰਸ਼ਡਿਆਂ ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ 

ਹੋਣ ਲਈ ਅਿ ੇਇਹ ਮਾਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਡਨਆਦੀ ਔ਼ਿਾਰ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਾਵੇਿਾ ਡਕ ਇਿੱਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮਿਲਬ ਕੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਸਾਰੇ Madera Unified ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਿਾਂ ਡਜਲਹੇ  ਭਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਬੁਡਨਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਿੀ ਡਕ ਇਿੱਕ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮਿਲਬ ਕੀ ਹੈ 

ਅਿ ੇਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਘਿੱਟ 

ਆਮਦਨ, ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ 

ਵਾਲੇ), ਮਿਰੇਏ ਨੌਜਵਾਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 

ਆਪਣੇ ਸਬੰਡਧਿ ਸਕੂਲ ਅਿ ੇਡਜਲਹੇ  ਭਰ ਡਵਿੱਚ 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਮ਼ਿਬੂਿ 

ਡਰਸ਼ਿੇ ਹੋਣਿੇ।  

ਵੇਰਵਾ ਡਕ ਡਕਵੇਂ ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨ, ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਡਿਆਰਥੀ ਅਿ ੇਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋੜੀਦਂੀ ਪਰਿੀਸ਼ਿਿਾ ਦਆੁਰਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂ 

ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

Madera Unified ਨੇ ਸਾਿੇ ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਡਿਆਰਥੀ), ਮਿਰੇਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 46.5% 

ਅਨੁਪਾਿਕ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੀਆਂ/ਡਬਹਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ 43.17% ਅਨੁਪਾਿਕਿਾ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰ ਡਲਆ ਹੈ। Madera Unified ਨੇ ਮੁਿੱਿ 

ਿੌਰ 'ਿੇ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ, ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ), ਨੌਜਵਾਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਡਧਿ 

ਕਾਰਵਾਈਆਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕ ੇਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਅਨੁਪਾਿਕਿਾ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰ ਡਲਆ ਹੈ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਉਪਰੋਕਿ ਸੰਕੇਿ ਡਵਿੱਚ ਸੰਿੇਪ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ ਅਿ ੇ

ਸਥਾਨਕ ਡਨਯੰਿਰਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ। ਿਾਸ ਿੌਰ 'ਿੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਡਕ ਡਕਵੇਂ ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ 

ਮੁਿੱਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਿ ਅਿ ੇਪਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਡਵਿੱਚ "ਮੁਿੱਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਿ ਅਿ ੇਪਰਭਾਵੀ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਿ" ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਹੈ ਅਿ ੇ

ਨਾਲ ਹੀ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਅਨੁਪਾਿ ਪਰਿੀਸ਼ਿ (MPP) ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਦਂੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ 

ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਿੇ ਡਸਿੱਡਿਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਆੁਰਾ ਉਸ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀ ਂਦਿੱਡਸਆ ਅਿੇ ਸਮਡਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਜਸਦੀ ਵਰਿੋਂ ਅਸੀ ਂਇਸ ਯੋਜਨਾ ਡਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਰੋਕਿ 

ਡਪਛਲੇ ਿੁਰੰਿ ਹੁੰਿਾਰੇ ਡਵਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਿੇ ਡਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਠਾਂ ਡਦਿੱਿੀਆਂ ਸੀਮਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ, ਮਿਰੇਏ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਡਵਲਿੱਿਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਸੇ 

ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਿਿੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀ ਂਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ੰਿ ਸਹਾਇਿਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ 

ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਿ ੇਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਸਾਿੀਆਂ ਡਜਲਹ ਾ-ਡਵਆਪਕ ਅਿ ੇਸਕੂਲ-ਡਵਆਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਿੇ ਿੁਰੰਿ ਇਿੱਕ ਡਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਿਾ 

ਡਿਆ ਹੈ ਅਿੇ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਸੀਮਿ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਹਰੇਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪ ਵਾਸਿ ੇਹੇਠਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ। 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾ

ਈ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਵਸਰਲੇਖ 

1.5 ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਡਮੰਟਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ 

1.9 ਸਮੁਦਾਇ ਿੋਂ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਸੰਸਾਧਨ ਅਿ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਏਕੀਡਕਰਿ ਕਰ ੋਸਕੂਲੀ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ, ਪਡਰਵਾਰਕ ਪਰਥਾਵਾਂ ਅਿ ੇ

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਨੰੂ ਮ਼ਿਬੂਿ ਕਰੋ 

https://www.madera.k12.ca.us/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=24404&dataid=26586&FileName=mission_and_vision_2019-2020_Blue_Gold_picture_letter_size_Final.pdf
https://www.madera.k12.ca.us/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=24407&dataid=26590&FileName=MUSD%20Student%20Champion%20-for%203-12%20Board%20Agenda%20-%20Approved.pdf
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1.10 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਡਕ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਅਡਧਆਪਕ ਅਿ ੇਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਆਨ 

ਅਿ ੇਔ਼ਿਾਰ ਹੋਣ ਡਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਡਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਿ ੇਆਪਣੇ ਬਿੱਡਚਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਡਮਕ ਸਫਲਿਾ ਦੀ 

ਵਕਾਲਿ ਕਰ ਸਕਣ। 
2.1 ਸਬੰਡਧਿ ਪਾਠਕਰਮ ਅਿ ੇਪੜਹਾਈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਡਵਅਕਿੀਿਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਡਿਆਨ, ਿ਼ਿਰਡਬਆਂ ਅਿੇ ਡਪਛੋਕੜ ਡਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

2.2 ਇਿੱਕ ਸੰਡਮਲਿ ਅਿ ੇਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਡਭਆਚਾਰ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰੋ 

2.3 ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਯੁਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰ ੋ

2.6 ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡਵਿੱਚ ਪਰਵੀਨਿਾ ਅਿੇ ਪਰਮੁਿੱਿ ਸਮਿੱਿਰੀ ਡਮਆਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਿ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਿੱਭਰਦ ੇਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ (ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲਰਨਰ) 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰੋ 

2.8 ਜਮਾਿ ਦੇ ਔਸਿ ਆਕਾਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿ ੋਅਿੇ ਕੌਂਬੋ ਜਮਾਿਾਂ ਵਾਸਿੇ ਲੋੜ ਨੰੂ ਸਮਾਪਿ ਕਰੋ 

2.9 ਡਵਆਡਿਆ ਅਿ ੇਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿ ੋਅਿੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਵਸਿਾਰ ਕਰੋ 

2.11 ਮਿੇਰਾ ਡਬਲੀਵਸ ਇਨ ਮੀ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਲਾਿੂ ਕਰੋ (ਇਮਰਜੇਂਟ ਮੁਲਟੀਡਲੰਿੁਅਲ ਸਟਿੂੈਂਟਸ - ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ) 

2.13 ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿ ੇਪੜਹਾਈ ਅਿ ੇਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ 

2.14 ਪੇਰੈਂਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੜੀ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਅਿ ੇਲਾਿੂਕਰਨ 

2.15 K-6ਵੇਂ ਇਮਰਜੇਂਟ ਮਲਟੀਡਲੰਿੁਅਲ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ) ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੰੂ 6ਵੇਂ ਿਰੇਿ ਿਿੱਕ ਮੁੜ-ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਕੀਿ ੇਜਾਣ 

ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰ।ੋ 
2.18 ਕੈਲ-ਸੇਫ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰ ੋਅਿੇ ਇਸਦਾ ਰਿੱਿ-ਰਿਾਓ ਕਰੋ 

3.1 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਕ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਅਿ ੇਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਡਿਆਰ ਹਨ, Madera Unified ਸਕੂਲ ਦੇ ਡ਼ਿਲਹ ਾ ਿਰੈਜੂਏਟ 

ਪਰੋਫਾਈਲ ਨੰੂ ਅਪਣਾਓ ਅਿ ੇਲਾਿੂ ਕਰੋ 

3.3 ਬੋਰਿ ਵਿੱਲੋਂ  ਮਨ਼ੂਿਰ ਕੀਿੇ ਿਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਿ ੇਡਵਹਾਰਕ ਪਾਠਕਰਮ ਦਾ ਲਾਿੂਕਰਨ 

3.5 ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿ ੇਡਨਿਰਾਨੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਿੂਕਰਨ 

3.6 ਮਿੇਰਾ ਲਰਡਨੰਿ ਡਸਸਟਮ (MLS) ਨੰੂ ਸੋਧ ੋਅਿ ੇਲਾਿੂ ਕਰੋ 

4.1 ਨਵਾਂ ਅਡਧਆਪਕ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿ ੇਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰੋਿਰਾਮ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਿ ਕਰੋ 

4.2 ਮੈਂਟੋਰ ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ ਪਰੋਿਰਾਮ ਵਾਸਿੇ ਇਿੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰੋ 

4.3 ਉਹਨਾਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰੋ ਜੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਕ ਕੋਰਸ ਮੁਹੈਯਾ ਕਰਾਉਣ ਿੇ ਕੇਂਦਡਰਿ ਹਨ ਡਜਵੇਂ ਡਕ 8ਵੇ ਿਰੇਿ ਿੇ MadTEC 

ਸਮੇਿ VAPA(ਕਲਾ), STEM ਅਿੇ ਸੰਿੀਿ  

4.5 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, PE, VAPA (ਸੰਿੀਿ) ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਿ ੇਸਕੂਲ ਸਹਾਇਿਾ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰ ੋਅਿ ੇਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ 

4.6 ਸੁਰਿੱਡਿਆ ਅਿ ੇਡਸਹਿ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰ ੋਅਿ ੇਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ 

5.7 ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਕਰ ੋਅਿ ੇਲਾਿੂ ਕਰੋ 
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ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਡਕ ਉਿੱਪਰ ਪਛਾਣੇ ਿਏ ਵਧੀਕ ਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟ ਐਿ-ਆਨ ਫ਼ੰਿ ਸਹਾਇਿਾ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਡਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕਵੇਂ ਵਰਡਿਆ ਜਾਵੇਿਾ ਡਜੰਨਹਾਂ ਡਵਿੱਚ ਮਿਰੇਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ 

ਵਾਡਲਆਂ, ਅਿ ੇਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਿੱਚ ਸੰਘਣਿਾ (55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਿੋਂ ਉਿੱਪਰ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਜਵੇਂ ਵੀ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵ।ੇ 

Madera Unified ਡਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਿੱਚ ਸੰਘਣਿਾ ਹੈ ਜੋ ਇਮਰਜੇਂਟ ਮਲਟੀਡਲੰਿੁਅਲ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ), ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨ ਅਿੇ/ਜਾਂ 

ਸਮਾਜਕ ਆਰਡਥਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਿੇ ਇਸ ਕਰਕ ੇਉਹ ਲੋਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਫੰਡਿੰਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੰਘਣਿਾ ਿਰਾਂਟ ਿੋਂ ਫ਼ੰਿ ਸਹਾਇਿਾ ਡਵਿੱਚ 15% ਦਾ ਵਧੀਕ 

ਵਾਧਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨਿੇ।  ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕ,ੇ Madera Unified ਨੰੂ $10 ਡਮਲੀਅਨ ਦਾ ਲਿਾਿਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਪਰਾਪਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  $10 ਡਮਲੀਅਨ ਦੇ ਵਾਧ ੇ

ਨੰੂ ਹੋਰ ਫ਼ੰਿ ਸਹਾਇਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਡਿਆ ਜਾਵੇਿਾ ਡਜਸ ਨਾਲ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਸਿ ੇਫ਼ੰਿ ਸਹਾਇਿਾ ਡਦਿੱਿੀ ਜਾ ਸਕੇ; ਟੀਚਾ 1.9 - ਸਕੂਲੀ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ, 

ਪਡਰਵਾਰਕ ਪਰਥਾਵਾਂ ਅਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਅਿ ੇਟੀਚੇ ਨੰੂ ਮ਼ਿਬੂਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁਦਾਇ ਿੋਂ ਸਰੋਿਾਂ ਅਿ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ 

ਨੰੂ ਏਕੀਡਕਰਿ ਕਰਨਾ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਡਿਆ 3 FTE) 1.10 – ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਡਕ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲਦੀਆਂ ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਡਮਲਿ ਹੋਣ 

ਲਈ ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਡਚਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਡਮਕ ਸਫਲਿਾ ਦੀ ਵਕਾਲਿ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਅਡਧਆਪਕ ਅਿ ੇਸਕੂਲ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਆਨ ਅਿ ੇਔ਼ਿਾਰ ਹੋਣ (ਲਿਭਿ $1 ਡਮਲੀਅਨ) (2 FTE ਜੋੜੇ ਿਏ), ਟੀਚਾ 2.15 – K-6ਵੇਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ 

ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ) ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੰੂ 6ਵੇਂ ਿਰੇਿ ਦਆੁਰਾ ਮੁੜ-ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਕੀਿ ੇਜਾਣ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰ।ੋ ਅਿ ੇਟੀਚਾ 2.18 – ਕੈਲ-ਸੇਫ 

ਪਰੋਿਰਾਮ (ਲਿਭਿ $1 ਡਮਲੀਅਨ) ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ ਅਿ ੇਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣਾ ਅਿ ੇਟੀਚਾ 4.6 – ਸੁਰਿੱਡਿਆ ਅਿ ੇਸੇਹਿ ਅਮਲੇ ($9 ਡਮਲੀਅਨ) (71 FTE ਨੰੂ 

ਜੋਡੜਆ ਡਿਆ) ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰ ੋਅਿੇ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ।  ਸਾਰੇ Madera Unified ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿੱਚ 55% ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਹਨ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ, ਉਿੱਭਰਦੇ 

ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ), ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਡਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਡਵਲਿੱਿਣ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ, ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 

ਅਿਾਂਹਵਧੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਡਕਉਡਂਕ Madera Unified ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 100% ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿੱਚ 55% ਜਾਂ ਇਸਿੋਂ ਵਿੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ 

ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਿੇ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਵਰਿੀਡਕਰਿ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਿੇ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਿ ਪਰਾਪਿ ਹੋਣਿੇ। 

ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਕਸਮ ਅਤੇ 

ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ 

ਦੀ ਇਕ਼ਾਗਰਤ਼ਾ ਅਨੁਸ਼ਾਰ 

ਅਮਲੇ-ਤੋਂ-ਵਿਵਦਆਰਥੀ 

ਅਨੁਪ਼ਾਤ 

ਉਹ ਸਕੂਲ ਡਜੰਨਹਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 

ਸੰਘਣਿਾ 55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਜਾਂ ਇਸਿੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ 

ਉਹ ਸਕੂਲ ਡਜੰਨਹਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 

ਸੰਘਣਿਾ 55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਿੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਧੀਆਂ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਵਰਿੀਡਕਰਿ ਅਮਲੇ ਦੇ 

ਅਮਲੇ-ਿੋਂ-ਡਵਡਦਆਰਥੀ 

ਅਨੁਪਾਿ 

ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ - 32.2 

ਡਮਿਲ - 29.6 

ਹਾਈ - 26.3 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਧੀਆਂ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਯੋਿਿਾ-ਪਰਾਪਿ ਅਮਲੇ ਦੇ 

ਅਮਲੇ-ਿੋਂ-ਡਵਡਦਆਰਥੀ 

ਅਨੁਪਾਿ 

ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ - 16.6 

ਡਮਿਲ - 15.3 

ਹਾਈ - 17.5 

  

 

 

 

 

 



 

107 

 

 

 

 

ਲੋਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਾਂ  ਅਕ਼ਾਊ ਾਂਟੀਵਬਵਲਟੀ 

ਪਲ਼ਾਨ (LCAP) ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਸ਼ਾਰਣੀ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਆੁਰਾ ਡਵਕਸਿ ਕੀਿਾ ਡਿਆ, ਮਾਰਚ 2022 
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2022-23 ਕੁੱਲ ਯੋਜਨ਼ਾਬੱਧ ਖ਼ਰਵਚਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਣੀ 
 

ਕੱੁਲ LCFF ਫੰ ਸ ਹੋਰ ਰ਼ਾਜ ਫੰ ਸ ਲੋਕਲ ਫੰ ਸ ਫੈ ਰਲ ਫੰ ਸ ਕੱੁਲ ਫੰ  ਟੋਟਲ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਟੋਟਲ ਗੈਰ-ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ  

ਕੱੁਲ $242652921 $33973280 $11945944 $78172120 366744265 $279557493 $87186772  

         

ਟੀਚ਼ਾ# ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ # ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਵਸਰਲੇਖ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ 

ਗਰੱੁਪ 
LCFF ਫੰ ਸ ਹੋਰ ਰ਼ਾਜ ਫੰ ਸ ਲੋਕਲ ਫੰ ਸ ਫੈ ਰਲ ਫੰ ਸ ਕੱੁਲ ਫੰ  

1 1 

ਿ਼ਾਈਚ਼ਾਰਕ ਅਦ਼ਾਵਰਆਾਂ ਦੇ ਨ਼ਾਲ 

ਿ਼ਾਈਿ਼ਾਲੀ ਕਰੋ ਅਤ ੇਸ਼ਾ ੇ ਪੇਰੈਂਟ 

ਵਰਸੌਰਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ 

ਦੇ ਵਿਕ਼ਾਸ ਦੀਆਾਂ ਜਮ਼ਾਤ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 

ਕਰੋ 

ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਜ਼ਾਣ 

ਿ਼ਾਲੇ  
$ - $1111497 $ - $ - $1111497 

1 2 
La Vina ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ 

ਵਦਨ ਦੇ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਨ਼ਾ 

ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਜ਼ਾਣ 

ਿ਼ਾਲੇ 
$ - $225860 $ - $ - $225860 

1 3 

ਉਚੱ ਯੋਗਤ਼ਾ ਪਰ਼ਾਪਤ ਸੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ 

ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤੀ 

ਕਰੋ ਅਤ ੇਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ। 

ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਜ਼ਾਣ 

ਿ਼ਾਲੇ 
$ - $1487477 $ - $ - $1487477 

1 4 

ਖੇ -ਆਧ਼ਾਵਰਤ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਮਆਰ਼ਾਾਂ 

ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿ਼ਾਲ਼ਾ ਪ਼ਾਠਕਰਮ 

ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰੋ 

ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਜ਼ਾਣ 

ਿ਼ਾਲੇ 
$ - $150000 $ - $ - $150000 

1 5 
ਵਕੰ ਰਗ਼ਾਰਟਨ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ 

ਪੜ੍ਹ਼ਾਈ ਦੇ ਵਮੰਟ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰੋ 
ਵਕੰ ਰਗ਼ਾਰਟਨ $4147182 $ - $ - $ - $4147182 

1 6 
ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਿ਼ਾਸਤੇ ਹਫਤ ੇ

ਵਿੱਚ ਸਮ਼ਾਾਂ ਕੱਢੋ 

ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਜ਼ਾਣ 

ਿ਼ਾਲੇ 
$ - $50000 $ - $ - $50000 

1 7 
"ਬੱਵਚਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤ ੇਇੱਕ Madera 

ਲ਼ਾਈਟਹ਼ਾਊਸ" ਦ਼ਾ ਵਨਰਮ਼ਾਣ ਕਰੋ 

ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਜ਼ਾਣ 

ਿ਼ਾਲੇ 
$ - $ - $ - $ - $ - 

1 8 

ਸਪੇਨੀ ਬੋਲਣ ਿ਼ਾਲੇ ਸਮੁਦ਼ਾਇ ਨੰੂ ਵਧਆਨ 

ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਜਲਹ ਼ਾ ਅਤ ੇ

ਸਥ਼ਾਨਕ ਸਮੁਦ਼ਾਇ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਮਕਸਦਪੂਰਨ ਸੰਚ਼ਾਰ ਅਤ ੇਮੰ ੀਕਰਨ 

ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਥ਼ਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤ ੇ

ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ 

ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਜ਼ਾਣ 

ਿ਼ਾਲੇ 
$ - $5100 $ - $ - $5100 
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1 9 

ਸਮੁਦ਼ਾਇ ਤੋਂ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਸੰਸ਼ਾਧਨ ਅਤ ੇ

ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਛ਼ਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਨੰੂ 

ਏਕੀਵਕਰਤ ਕਰੋ ਸਕੂਲੀ ਪਰੋਗਰ਼ਾਮ਼ਾਾਂ, 

ਪਵਰਿ਼ਾਰਕ ਪਰਥ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਅਤ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀ 

ਵਸੱਵਖਆ ਦੇ ਵਿਕ਼ਾਸ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰੋ 

ਸ਼ਾਰੇ $789764 $ - $ - $ - $789764 

1 10 

ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਓ ਵਕ ਪਵਰਿ਼ਾਰ਼ਾਾਂ ਕੋਲ 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਵਧਆਪਕ ਅਤ ੇਸਕੂਲ 

ਦੇ ਸਥ਼ਾਨ਼ਾਾਂ ਨ਼ਾਲ ਅਸਰਦ਼ਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨ਼ਾਲ 

ਸੰਚ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਔਜ਼ਾਰ 

ਹੋਣ ਵਜਸ ਨ਼ਾਲ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਵਕਵਰਆਿ਼ਾਾਂ 

ਵਿੱਚ ਵਜਆਦ਼ਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤ ੇ

ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੀ ਅਕ਼ਾਦਵਮਕ 

ਸਫਲਤ਼ਾ ਦੀ ਿਕ਼ਾਲਤ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਸ਼ਾਰੇ $372345 $ - $ - $ - $372345 

1 11 
ਯੂਨੀਿਰਸਲ ਟਰ਼ੰਾਵਜਸਨਲ 

ਵਕੰ ਰਗ਼ਾਰਟਨ (TK) ਵਿਸਤ਼ਾਰ 
ਵਕੰ ਰਗ਼ਾਰਟਨ $ - $314633 $ - $ - $314633 

1 12 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ 

ਪਰੋਗਰ਼ਾਮ ਦ਼ਾ ਵਿਸਤ਼ਾਰ 

ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਜ਼ਾਣ 

ਿ਼ਾਲੇ 
$ - $162600 $ - $ - $162600 

2 1 

ਸਬੰਵਧਤ ਪ਼ਾਠਕਰਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ਼ਾਈ ਜੋ ਹਰੇਕ 

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪੂਰਿ 

ਵਗਆਨ, ਤਜਰਵਬਆਾਂ ਅਤ ੇਵਪਛੋਕੜ੍ ਵਿੱਚ 

ਪਹੰੁਚ ਜ਼ਾਾਂਦੀ ਹੈ 

ਸ਼ਾਰੇ $13026552 $ - $ - $ - $13026552 

2 2 
ਇੱਕ ਸੰਵਮਲਤ ਅਤ ੇਬਰ਼ਾਬਰੀ ਿ਼ਾਲੇ 

ਸੱਵਿਆਚ਼ਾਰ ਦ਼ਾ ਵਿਕ਼ਾਸ ਕਰੋ 
ਸ਼ਾਰੇ $448685 $ - $ - $ - $448685 

2 3 

ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਆਧ਼ਾਰ 'ਤੇ 

ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਯੁਗਲ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ 

ਪਰਣ਼ਾਲੀਆਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਕ਼ਾਸ ਕਰੋ 

ਸ਼ਾਰੇ $90000 $ - $ - $ - $90000 

2 4 

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਵਿਸਤਵਰਤ 

ਵਸੱਖਣ ਦੇ ਮੌਵਕਆਾਂ ਨੰੂ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖਣ਼ਾ 

ਅਤ ੇਇਹਨ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰਨ਼ਾ 

ਸ਼ਾਰੇ $ - $2644224 $ - $8222669 $10866893 

2 5 
ਸ਼ਾਈਟ ਵਿਸੇਸ ਦਖਲ ਬਜਟ ਨੰੂ ਲ਼ਾਗੂ 

ਕਰਨ਼ਾ 
ਸ਼ਾਰੇ $ - $ - $ - $3850285 $3850285 

2 6 

ਅੰਗਰੇਜੀ ਿ਼ਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿੀਨਤ਼ਾ ਅਤ ੇ

ਪਰਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਵਮਆਰ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹ਼ਾਰਤ 

ਹ਼ਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰੇ ਉਿੱਰਦੇ ਬਹੁ-

ਿ਼ਾਸ਼ਾਈ (ਇੰਗਵਲਸ ਲਰਨਰ) 

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰੋ 

ਸ਼ਾਰੇ $120310 $ - $ - $796519 $916829 

2 7 

ਵਿਸੇਸ ਵਸੱਵਖਆ ਿ਼ਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ 

ਿ਼ਾਸਤ ੇਵਸੱਵਖਆ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ 

ਅਤ ੇਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਸਤ਼ਾਰ ਕਰੋ 

SWD 

ਵਿਵਦਆਰਥੀ 
$9099950 $19829066 $ - $834151 $29763167 
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2 8 

ਜਮ਼ਾਤ ਦੇ ਔਸਤ ਆਕ਼ਾਰ ਨੰੂ ਘਟ਼ਾਉਣ਼ਾ 

ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕੌਂਬ ੋਜਮ਼ਾਤ਼ਾਾਂ ਿ਼ਾਸਤ ੇਲੋੜ੍ 

ਨੰੂ ਸਮ਼ਾਪਤ ਕਰੋ 

ਸ਼ਾਰੇ $1842528 $ - $ - $ - $1842528 

2 9 

ਵਿਆਵਖਆ ਅਤ ੇਅਨੁਿ਼ਾਦ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਨੰੂ 

ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤ ੇਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਸਤ਼ਾਰ 

ਕਰੋ 

ਸ਼ਾਰੇ $669104 $ - $ - $ - $669104 

2 10 

ਐਕਸਟੇੰ   ਲਰਵਨੰਗ 

ਅਪੋਰਵਚਊਵਨਟੀਜ ਗਰ਼ੰਾਟ ਰ਼ਾਹੀ ਾਂ 

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਨੀਮ-ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਵਿੱਚ 

ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰੋ 

ਸ਼ਾਰੇ $2306284 $626426 $ - $ - $2932710 

2 11 

ਮ ੇਰ਼ਾ ਵਬਲੀਿਸ ਇਨ ਮੀ ਪਲ਼ਾਨ ਨੰੂ 

ਪੂਰੀ ਤਰਹ਼ਾਾਂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰੋ (ਇਮਰਜੇਂਟ 

ਮੁਲਟੀਵਲੰਗੁਅਲ ਸਟੂ ੈਂਟਸ - ਅੰਗਰੇਜੀ 

ਵਸੱਖਣ ਿ਼ਾਲੇ) 

ਸ਼ਾਰੇ $638460 $ - $ - $ - $638460 

2 12 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਕ਼ਾਰ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਤ ੇਨ਼ਾਲ ਹੀ ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ਼ਾਾਂ, ਹ਼ਾਜਰੀ 

ਸਕੱਤਰ਼ਾਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਿੂਵਮਕ਼ਾਿ਼ਾਾਂ 

ਿਰਗੀਆਾਂ ਿੂਵਮਕ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਕੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਬੋਝ 

ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਨਿੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕ਼ਾਸ ਨੰੂ ਸੁਰੂ ਕਰੋ। 

ਸ਼ਾਰੇ $ - $ - $2500000 $ - $2500000 

2 13 
ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ਼ਾਈ ਅਤੇ 

ਯੋਜਨ਼ਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਨ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰੋ 
ਸ਼ਾਰੇ $12489135 $ - $ - $ - $12489135 

2 14 
ਪੇਰੈਂਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਿਰਕਸ਼ਾਪ ਲੜ੍ੀ ਦ਼ਾ 

ਵਿਕ਼ਾਸ ਅਤ ੇਲ਼ਾਗੂਕਰਨ 
ਸ਼ਾਰੇ $ 100,000 $ - $ - $ - $ 100,000 

2 15 

K-6ਿੇਂ ਸੰਕਟਕ਼ਾਲੀਨ ਬਹੁਿ਼ਾਸੀ 

(ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਸੱਖਣ ਿ਼ਾਵਲਆਾਂ) ਦੇ 

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਅਵਿਿ਼ਾਿਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ 6ਿੇਂ 

ਗਰੇ  ਤੱਕ ਮੁੜ੍-ਸਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਣ 

ਵਿੱਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰੋ। 

ਸ਼ਾਰੇ $120310 $ - $ - $ - $120310 

2 16 

ਵਸੱਖਣ ਦੇ ਵਿਸਤਵਰਤ ਸਵਮਆਾਂ ਦੌਰ਼ਾਨ 

ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਵਟਊਸਨ ਿ਼ਾਸਤੇ ਿਧੀਕ 

ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰ਼ਾਉਣ਼ਾ 

ਸ਼ਾਰੇ $ - $ - $ - $1980000 $1980000 

2 17 ਹ਼ਾਜਰੀ ਕ਼ਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ ਸ਼ਾਰੇ $ - $ - $ - $1802664 $1802664 

2 18 
ਕੈਲ-ਸੇਫ ਪਰੋਗਰ਼ਾਮ ਨੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤ ੇ

ਇਸਦ਼ਾ ਰੱਖ-ਰਖ਼ਾਓ ਕਰੋ 
ਸ਼ਾਰੇ $937848 $ - $ - $ - $937848 

3 1 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਸ਼ਾਰੇ 

ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਕ਼ਾਲਜ ਅਤ ੇਕੈਰੀਅਰ ਲਈ 

ਵਤਆਰ ਹਨ, Madera Unified ਸਕੂਲ 

ਸ਼ਾਰੇ $2991876 $ - $ - $298725 $3290601 
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ਦੇ ਵਜਲਹ ਼ਾ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫ਼ਾਈਲ ਨੰੂ 

ਅਪਣ਼ਾਓ ਅਤ ੇਲ਼ਾਗੂ ਕਰੋ 

3 2 

WestEd ਆਵ ਟ ਅਵਧਐਨ ਤੋਂ ਵਮਲੇ 

ਫੀ ਬੈਕ ਦੇ ਆਧ਼ਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ਼ਾਈ 

ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਦੀ ਵਸਰਜਣ਼ਾ ਕਰੋ। 
ਸ਼ਾਰੇ $ - $ - $ - $1034819 $1034819 

3 3 
ਬੋਰ  ਿੱਲੋਂ  ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਰੰਟੀਸੁਦ਼ਾ 

ਅਤ ੇਵਿਹ਼ਾਰਕ ਪ਼ਾਠਕਰਮ ਦ਼ਾ ਲ਼ਾਗੂਕਰਨ 
ਸ਼ਾਰੇ $5639196 $ - $ - $206534 $5845730 

3 4 
ਹਦ਼ਾਇਤ ਿ਼ਾਸਤ ੇਆਮ ਸਰਿੋਤਮ ਪਰਥ਼ਾਿ਼ਾਾਂ 

ਦੀ ਪਛ਼ਾਣ ਕਰੋ ਅਤ ੇਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 
ਸ਼ਾਰੇ $ - $635581 $ - $ - $635581 

3 5 
ਮੁਲ਼ਾਾਂਕਣ ਅਤ ੇਵਨਗਰ਼ਾਨੀ ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਦ਼ਾ 

ਲ਼ਾਗੂਕਰਨ 
ਸ਼ਾਰੇ $1123433 $ - $ - $88499 $1211932 

3 6 
ਮ ੇਰ਼ਾ ਲਰਵਨੰਗ ਵਸਸਟਮ (MLS) ਨੰੂ 

ਸੋਧੋ ਅਤੇ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰੋ 
ਸ਼ਾਰੇ $1617375 $ - $ - $ - $1617375 

3 7 

ਵਮ ਲ ਅਤ ੇਹ਼ਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 7 

ਪੀਵਰਯ  ਿ਼ਾਲੇ ਵਦਨ ਦ਼ਾ ਵਿਕ਼ਾਸ ਅਤ ੇ

ਲ਼ਾਗੂਕਰਨ 

ਖਤਰੇ ਦੇ ਤਵਹਤ 

ਵਿਵਦਆਰਥੀ 
$ - $ - $ - $720000 $720000 

3 9 
ਗਰਮੀਆਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਮੌਵਕਆਾਂ ਨੰੂ ਲ਼ਾਗੂ 

ਕਰੋ ਅਤ ੇਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਸਤ਼ਾਰ ਕਰੋ 
ਸ਼ਾਰੇ $ - $ - $ - $10565071 $10565071 

4 1 
ਨਿ਼ਾਾਂ ਅਵਧਆਪਕ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਅਤੇ 

ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ ਪਰੋਗਰ਼ਾਮ ਮੁੜ੍-ਸਥ਼ਾਪਤ ਕਰੋ 
ਸ਼ਾਰੇ $143278 $ - $ - $1491090 $1634368 

4 2 

ਮੈਂਟੋਰ ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ ਪਰੋਗਰ਼ਾਮ ਿ਼ਾਸਤੇ 

ਇੱਕ ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਿਕ਼ਾਸ ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਦੀ 

ਵਸਰਜਣ਼ਾ ਕਰੋ 

ਸ਼ਾਰੇ $292566 $ - $ - $1491090 $1783656 

4 3 

ਉਹਨ਼ਾਾਂ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਦੀ ਿ਼ਾਰਤੀ ਕਰੋ ਜੋ 

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ VAPA, STEM 

ਅਤ ੇਸੰਗੀਤ ਿਰਗੇ ਵਿਸੇਸ ਕੋਰਸ ਪਰਦ਼ਾਨ 

ਕਰ਼ਾਉਣ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ MadTEC ਵਿਖੇ 8ਿੇਂ 

ਗਰੇ  ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ CTE 

ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ  

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ 

8ਿ਼ਾਾਂ ਗਰੇ  
$2991771 $ - $ - $2330692 $5322463 

4 4 
ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਕਰੋ ਅਤ ੇਬਣ਼ਾਈ 

ਰੱਖੋ 
ਸ਼ਾਰੇ $50416818 $ - $ - $ - $50416818 

4 5 

ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ਼ਾਾਂ, PE, VAPA ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ 

ਅਤ ੇਸਕੂਲੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਿਰਤੀ 

ਕਰੋ ਅਤ ੇਇਹਨ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਬਣ਼ਾਇ ਰੱਖੋ 

ਸ਼ਾਰੇ $24081422 $ - $ - $ - $24081422 



 

112 

4 6 
ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਿਰਤੀ 

ਕਰੋ ਅਤ ੇਬਣ਼ਾਈ ਰੱਖੋ 
ਸ਼ਾਰੇ $9235572 $ - $ - $ - $9235572 

5 1 

Madera Unified ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਿ਼ਾਧ ੇ

ਅਤ ੇਵਹਦ਼ਾਇਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਿ਼ਾਸਤੇ ਇੱਕ 

ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਪ਼ਾਥਿੇਅ ਮੌਵਕਆਾਂ ਨੰੂ ਵ ਜ਼ਾਈਨ 

ਕਰੇਗੀ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ 

ਅਵਜਹੇ ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ ਬਣਨ ਲਈ 

ਪਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਨਰੰਤਰ 

ਸੁਧ਼ਾਰ ਨੰੂ ਸੁਵਿਧ਼ਾਜਨਕ ਬਣ਼ਾਉ ਾਂਦੇ ਹਨ 

ਸ਼ਾਰੇ $ - $ - $ - $ 100,000 $ 100,000 

5 2 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਸੱਖਣ ਦੇ 

ਮੌਵਕਆਾਂ ਦ਼ਾ ਵਨਰਮ਼ਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਕੂਲੀ ਵਦਨ ਨੰੂ ਮੁੜ੍-ਵ ਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ 

ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਈਟ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 

ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕ਼ਾਰ ਤ਼ਾਲਮੇਲ ਿੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

ਸ਼ਾਰੇ $ - $ - $ - $2330692 $2330692 

5 3 

ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸੇਸ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਤ/ੇਜ਼ਾਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦ਼ਾਖਲ 

ਹੋਣ ਲਈ ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਸੱਵਖਆ ਪਰਦ਼ਾਨ 

ਕਰੋ 

ਸ਼ਾਰੇ $ - $ - $ - $2569651 $2569651 

5 4 

ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਨ਼ਾ ਵਸੱਖਣ ਿ਼ਾਲੇ ਸਮੁਦ਼ਾਇ ਵਿੱਚ 

ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਈਟ ਅਤ ੇਵਜਲਹ ਼ਾ 

ਅਮਲੇ ਿ਼ਾਸਤੇ ਿਧੀਕ ਮੌਵਕਆਾਂ ਦੀ 

ਵਸਰਜਣ਼ਾ ਕਰੋ  

ਸ਼ਾਰੇ $ - $ - $ - $299911 $299911 

5 5 

ਇੱਕ ਿਰਗੀਵਕਰਤ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਕੈਰੀਅਰ 

ਪੱਧਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋ ਵਜਸ ਵਿੱਚ 

ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਲਗ਼ਾਤ਼ਾਰ ਸੁਧ਼ਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਲ਼ਾਿਦ਼ਾਇਕ ਪਰੋਤਸ਼ਾਹਨ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 

ਸ਼ਾਰੇ $50000 $ - $ - $ - $50000 

5 6 
ਸਥ਼ਾਈ ਵਿਕਲਪਕ ਅਵਧਆਪਕ਼ਾਾਂ ਨੰੂ 

ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੋ 
ਸ਼ਾਰੇ $ - $ - $ - $2829655 $2829655 

5 7 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰਸ ਨੰੂ 

ਵ ਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਅਤ ੇਲ਼ਾਗੂ ਕਰੋ 
ਸ਼ਾਰੇ $300000 $ - $ - $1200000 $1500000 

5 8 ਸਟ਼ਾਫ਼ ਿੈੱਲਨੱੈਸ ਕੋਰਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰੋ ਸ਼ਾਰੇ $ - $ - $ - $ 100,000 $ 100,000 

5 9 

ਪਰਮ਼ਾਵਣਤ ਅਵਧਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ 

ਨੀਮ-ਪੇਸੇਿਰ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਤਬ਼ਾਦਲ਼ਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 

ਜੋਰ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 

ਵਿਕਸਤ ਕਰੋ 

ਸ਼ਾਰੇ $ - $96000 $ - $ - $96000 

6 1 ਓਪਰੇਸਨਲ ਸਰਵਿਸਜ ਸ਼ਾਰੇ $96571157 $6634816 $9445944 $17748557 $130400474 

6 2 ਬ਼ਾਲ ਪੋਸਣ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਸ਼ਾਰੇ $ - $ - $ - $15280846 $15280846 
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2022-23 ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾਲੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਸ਼ਾਰਣੀ 

1. ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ 

LCFF ਬੇਸ ਗਰ਼ਾਾਂਟ 

2. ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ 

LCFF ਪੂਰਕ 

ਅਤ/ੇਜ਼ਾਾਂ 

ਇਕ਼ਾਗਰਤ਼ਾ ਗਰ਼ਾਾਂਟ਼ਾਾਂ 

3. ਆਉਣ ਿ਼ਾਲੇ 

ਸਕੂਲੀ ਿਰਹੇ ਿ਼ਾਸਤੇ 

ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ 

ਕਰਨ ਜ਼ਾਾਂ ਇਹਨ਼ਾਾਂ 

ਵਿੱਚ ਸੁਧ਼ਾਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ 

ਪਰਤੀਸਤ 

(2 ਨੰੂ 1 ਨ਼ਾਲ ਿ਼ਾਗ 

ਵਦੱਤ਼ਾ ਵਗਆ) 

LCFF ਕੈਰੀਓਿਰ — 

ਪਰਤੀਸਤ 

(ਵਪਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਤੋਂ 

ਪਰਤੀਸਤ) 

ਆਉਣ ਿ਼ਾਲੇ ਸਕੂਲੀ 

ਿਰਹ ੇਿ਼ਾਸਤੇ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ 

ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰਨ ਜ਼ਾਾਂ 

ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧ਼ਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੱੁਲ 

ਪਰਤੀਸਤ 

(3 + ਕੈਰੀਓਿਰ %) 

4. ਟੋਟਲ 

ਯੋਜਨ਼ਾਬੱਧ 

ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਣ 

ਿ਼ਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ 

(LCFF ਫੰ ਸ) 

5. ਸੁਧਰੀਆਾਂ 

ਹੋਈਆਾਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ 

ਦ਼ਾ ਟੋਟਲ 

ਯੋਜਨ਼ਾਬੱਧ 

ਪਰਤੀਸਤ 

(%) 

ਆਉਣ ਿ਼ਾਲੇ 

ਸਕੂਲੀ ਿਰਹੇ 

ਿ਼ਾਸਤੇ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ 

ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ 

ਕਰਨ ਜ਼ਾਾਂ 

ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ 

ਸੁਧ਼ਾਰ ਕਰਨ 

ਲਈ 

ਯੋਜਨ਼ਾਬੱਧ 

ਪਰਤੀਸਤ 

(4 ਬਟ਼ਾ 1, 

ਜਮ਼ਾ 5) 

ਵਕਸਮ ਦੇ 

ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਟੋਟਲ 
ਕੱੁਲ LCFF ਫੰ  

$186127863 $77286803 41.52% 3.21% 44.73% $86514996 0.00% 46.48% ਕੱੁਲ 
$86514996 

        
LEA-ਵਿਆਪੀ 

ਟੋਟਲ: $78226255 

        
ਵਲਵਮਵਟ  

ਟੋਟਲ: $90000 

        
ਸਕੂਲ ਵਿਆਪੀ 

ਟੋਟਲ: $8198741 

 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਵਸਰਲੇਖ 

ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਿਧ਼ਾਉਣ ਜ਼ਾਾਂ 

ਸੁਧ਼ਾਰਨ ਲਈ 

ਯੋਗਦ਼ਾਨ 

ਦ਼ਾਇਰੇ 
ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਵਦਆਰਥੀ 

ਸਮੂਹ 
ਵਟਕ਼ਾਣ਼ਾ 

ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਣ 

ਿ਼ਾਲੀਆਾਂ 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਲਈ 

ਯੋਜਨ਼ਾਬੱਧ ਖਰਚੇ 

(LCFF ਫੰ ) 

ਸੁਧਰੀਆਾਂ 

ਹੋਈਆਾਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ 

ਦ਼ਾ ਯੋਜਨ਼ਾਬੱਧ 

ਪਰਤੀਸਤ (%) 

1.1 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਦਾਡਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰੋ ਅਿ ੇਸਾਿੇ 

ਪੇਰੈਂਟ ਡਰਸੌਰਸ ਸੈਂਟਰ ਡਵਿੇ ਸ਼ੁਰੂਆਿੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਡਵਕਾਸ 

ਦੀਆਂ ਜਮਾਿਾਂ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰੋ 

ਨਹੀ ਂ ਡਲਡਮਡਟਿ  ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ $ - 0.00% 

1.2 
La Vina ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਡਵਿ ੇਪੂਰੇ ਡਦਨ ਦੇ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ 

ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ 
ਨਹੀ ਂ ਸਕੂਲ ਡਵਆਪੀ  ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ $ - 0.00% 

1.3 
ਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਸ਼ੁਰੂਆਿੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰੋ ਅਿੇ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ। ਨਹੀ ਂ ਡਲਡਮਡਟਿ  ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ $ - 0.00% 

1.4 
ਿੇਿ-ਆਧਾਡਰਿ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਿ ੇਡਮਆਰਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਡਵਿੱਚ 

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਠਕਰਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 
ਨਹੀ ਂ ਡਲਡਮਡਟਿ  ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ $ - 0.00% 

1.5 
ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਡਮੰਟਾਂ 

ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ 
ਹਾਂ LEA-ਡਵਆਪੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ $4147182 0.00% 

1.6 ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਡਹਯੋਿ ਵਾਸਿ ੇਹਫਿੇ ਡਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਿੱਢੋ ਨਹੀ ਂ ਡਲਡਮਡਟਿ  ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ $ - 0.00% 

1.7 
"ਬਿੱਡਚਆਂ ਵਾਸਿੇ ਇਿੱਕ Madera ਲਾਈਟਹਾਊਸ" ਦਾ 

ਡਨਰਮਾਣ ਕਰੋ 
ਨਹੀ ਂ ਡਲਡਮਡਟਿ  ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ $ - 0.00% 
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1.8 

ਸਪੇਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੰੂ ਡਧਆਨ ਡਵਿੱਚ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋਏ 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਜਲਹ ਾ ਅਿੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਮਕਸਦਪੂਰਨ ਸੰਚਾਰ ਅਿ ੇਮੰਿੀਕਰਨ ਰਣਨੀਿੀਆਂ ਨੰੂ 

ਸਥਾਪਿ ਕਰੋ ਅਿ ੇਇਹਨਾ ਂਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ 

ਨਹੀ ਂ ਡਲਡਮਡਟਿ  ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ $ - 0.00% 

1.9 

ਸਮੁਦਾਇ ਿੋਂ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਸੰਸਾਧਨ ਅਿ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 

ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਿੇ ਇਹਨਾ ਂਨੰੂ ਏਕੀਡਕਰਿ ਕਰੋ ਸਕੂਲੀ 

ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ, ਪਡਰਵਾਰਕ ਪਰਥਾਵਾਂ ਅਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਸਿੱਡਿਆ 

ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਨੰੂ ਮ਼ਿਬੂਿ ਕਰੋ 

ਹਾਂ LEA-ਡਵਆਪੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂ ਸਾਰੇ $789764 0.00% 

1.10 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਡਕ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ 

ਅਡਧਆਪਕ ਅਿੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ 

ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਆਨ ਅਿੇ ਔ਼ਿਾਰ ਹੋਣ 

ਡਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਡਮਲ 

ਹੋ ਸਕਣ ਅਿ ੇਆਪਣੇ ਬਿੱਡਚਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਡਮਕ ਸਫਲਿਾ 

ਦੀ ਵਕਾਲਿ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਹਾਂ LEA-ਡਵਆਪੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂ ਸਾਰੇ $372345 0.00% 

1.11 ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰਾੰਡ਼ਿਸ਼ਨਲ ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ (TK) ਡਵਸਿਾਰ ਨਹੀ ਂ LEA-ਡਵਆਪੀ  ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ $ - 0.00% 

1.12 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਪਰੋਿਰਾਮ ਦਾ ਡਵਸਿਾਰ ਨਹੀ ਂ LEA-ਡਵਆਪੀ  ਪਰੀਸਕੂਲ $ - 0.00% 

2.1 

ਸਬੰਡਧਿ ਪਾਠਕਰਮ ਅਿ ੇਪੜਹਾਈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਡਵਅਕਿੀਿਿ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਡਿਆਨ, ਿ਼ਿਰਡਬਆਂ ਅਿ ੇਡਪਛੋਕੜ 

ਡਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਹਾਂ LEA-ਡਵਆਪੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ $13026552 0.00% 

2.2 
ਇਿੱਕ ਸੰਡਮਲਿ ਅਿ ੇਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਡਭਆਚਾਰ ਦਾ 

ਡਵਕਾਸ ਕਰੋ 
ਹਾਂ LEA-ਡਵਆਪੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ $448685 0.00% 

2.3 
ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦਾ 

ਯੁਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰੋ 
ਹਾਂ ਡਲਡਮਡਟਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂ ਸਾਰੇ $90000 0.00% 

2.4 
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਡਵਸਿਡਰਿ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ ਨੰੂ 

ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣਾ ਅਿੇ ਇਹਨਾ ਂਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ 
ਨਹੀ ਂ LEA-ਡਵਆਪੀ  ਸਾਰੇ $ - 0.00% 

2.5 ਸਾਈਟ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲ ਬਜਟ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀ ਂ ਸਕੂਲ ਡਵਆਪੀ  ਸਾਰੇ $ - 0.00% 

2.6 

ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡਵਿੱਚ ਪਰਵੀਨਿਾ ਅਿ ੇਪਰਮੁਿੱਿ ਸਮਿੱਿਰੀ 

ਡਮਆਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਿ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਿੱਭਰਦੇ 

ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ (ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲਰਨਰ) ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 

ਸਹਾਇਿਾ ਕਰੋ 

ਹਾਂ LEA-ਡਵਆਪੀ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ $120310 0.00% 

2.7 
ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਿੱਡਿਆ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਡਸਿੱਡਿਆ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿ ੋਅਿੇ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਡਵਸਿਾਰ ਕਰੋ 
ਨਹੀ ਂ LEA-ਡਵਆਪੀ  ਸਾਰੇ $ - 0.00% 

2.8 
ਜਮਾਿ ਦੇ ਔਸਿ ਆਕਾਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿ ੋਅਿ ੇਕੌਂਬ ੋ

ਜਮਾਿਾਂ ਵਾਸਿ ੇਲੋੜ ਨੰੂ ਸਮਾਪਿ ਕਰੋ 
ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਡਵਆਪੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ $1842528 0.00% 

2.9 
ਡਵਆਡਿਆ ਅਿ ੇਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ ਅਿ ੇ

ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਵਸਿਾਰ ਕਰੋ 
ਹਾਂ LEA-ਡਵਆਪੀ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ $669104 0.00% 

2.10 

ਐਕਸਟੇੰਿਿ ਲਰਡਨੰਿ ਅਪੋਰਡਚਊਡਨਟੀ਼ਿ ਿਰਾੰਟ ਰਾਹੀ ਂ

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਮ-ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 

ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ 

ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਡਵਆਪੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ $2306284 0.00% 

2.11 

ਮਿੇਰਾ ਡਬਲੀਵਸ ਇਨ ਮੀ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਲਾਿੂ ਕਰੋ 

(ਇਮਰਜੇਂਟ ਮੁਲਟੀਡਲੰਿੁਅਲ ਸਟਿੂੈਂਟਸ - ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ 

ਵਾਲੇ) 

ਹਾਂ LEA-ਡਵਆਪੀ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ $638460 0.00% 
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2.12 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿ ੇਨਾਲ ਹੀ 

ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਹਾ਼ਿਰੀ ਸਕਿੱਿਰਾ ਂਅਿ ੇਹੋਰ ਸਹਾਇਿਾ 

ਭੂਡਮਕਾਵਾਂ ਵਰਿੀਆਂ ਭੂਡਮਕਾਵਾਂ ਵਾਸਿੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੰੂ 

ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਨੰੂ 

ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ।ੋ 

ਨਹੀ ਂ ਸਕੂਲ ਡਵਆਪੀ  ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ $ - 0.00% 

2.13 
ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਾਸਿੇ ਪੜਹਾਈ ਅਿੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਨਾ ਂ

ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ 
ਹਾਂ LEA-ਡਵਆਪੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ $12489135 0.00% 

2.14 
ਪੇਰੈਂਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੜੀ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਅਿ ੇ

ਲਾਿੂਕਰਨ 
ਹਾਂ LEA-ਡਵਆਪੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ $ 100,000 0.00% 

2.15 

K-6ਵੇਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਬਹਭੁਾਸ਼ੀ (ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ 

ਵਾਡਲਆਂ) ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਨੰੂ 6ਵੇਂ 

ਿਰੇਿ ਿਿੱਕ ਮੁੜ-ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਕੀਿ ੇਜਾਣ ਡਵਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰੋ। 
ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਡਵਆਪੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ $120310 0.00% 

2.16 
ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਡਵਸਿਡਰਿ ਸਡਮਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ 

ਡਟਊਸ਼ਨ ਵਾਸਿ ੇਵਧੀਕ ਿਨਿਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ 
ਨਹੀ ਂ ਸਕੂਲ ਡਵਆਪੀ  ਸਾਰੇ $ - 0.00% 

2.17 ਹਾ਼ਿਰੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ ਨਹੀ ਂ LEA-ਡਵਆਪੀ  ਸਾਰੇ $ - 0.00% 

2.18 
ਕੈਲ-ਸੇਫ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰੋ ਅਿ ੇਇਸਦਾ ਰਿੱਿ-ਰਿਾਓ 

ਕਰੋ 
ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਡਵਆਪੀ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ $937848 0.00% 

3.1 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਕ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕਾਲਜ 

ਅਿ ੇਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਡਿਆਰ ਹਨ, Madera Unified 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਡ਼ਿਲਹ ਾ ਿਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨੰੂ ਅਪਣਾਓ ਅਿ ੇ

ਲਾਿੂ ਕਰੋ 

ਹਾਂ LEA-ਡਵਆਪੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ $2991876 0.00% 

3.2 
WestEd ਆਡਿਟ ਅਡਧਐਨ ਿੋਂ ਡਮਲੇ ਫੀਿਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 

'ਿੇ ਇਿੱਕ ਪੜਹਾਈ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰੋ। ਨਹੀ ਂ LEA-ਡਵਆਪੀ  ਸਾਰੇ $ - 0.00% 

3.3 
ਬੋਰਿ ਵਿੱਲੋਂ  ਮਨ਼ੂਿਰ ਕੀਿੇ ਿਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਿ ੇਡਵਹਾਰਕ 

ਪਾਠਕਰਮ ਦਾ ਲਾਿੂਕਰਨ 
ਹਾਂ LEA-ਡਵਆਪੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ $5639196 0.00% 

3.4 
ਹਦਾਇਿ ਵਾਸਿ ੇਆਮ ਸਰਵੋਿਮ ਪਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ 

ਅਿ ੇਇਹਨਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 
ਨਹੀ ਂ LEA-ਡਵਆਪੀ  ਸਾਰੇ $ - 0.00% 

3.5 ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿ ੇਡਨਿਰਾਨੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਿੂਕਰਨ ਹਾਂ LEA-ਡਵਆਪੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ $1123433 0.00% 

3.6 ਮਿੇਰਾ ਲਰਡਨੰਿ ਡਸਸਟਮ (MLS) ਨੰੂ ਸੋਧ ੋਅਿੇ ਲਾਿੂ ਕਰੋ ਹਾਂ LEA-ਡਵਆਪੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ $1617375 0.00% 

3.8 
ਡਮਿਲ ਅਿ ੇਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ 7 ਪੀਡਰਯਿ ਵਾਲੇ ਡਦਨ ਦਾ 

ਡਵਕਾਸ ਅਿ ੇਲਾਿੂਕਰਨ 
ਨਹੀ ਂ LEA-ਡਵਆਪੀ  

ਡਮਿਲ ਅਿ ੇਹਾਈ 

ਸਕੂਲl 
$ - 0.00% 

3.9 
ਿਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਮੌਡਕਆਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰੋ ਅਿੇ ਇਹਨਾਂ 

ਦਾ ਡਵਸਿਾਰ ਕਰੋ 
ਨਹੀ ਂ LEA-ਡਵਆਪੀ  ਸਾਰੇ $ - 0.00% 

4.1 
ਨਵਾਂ ਅਡਧਆਪਕ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿ ੇਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰੋਿਰਾਮ 

ਮੁੜ-ਸਥਾਪਿ ਕਰੋ 
ਹਾਂ LEA-ਡਵਆਪੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ $143278 0.00% 

4.2 
ਮੈਂਟੋਰ ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ ਪਰੋਿਰਾਮ ਵਾਸਿ ੇਇਿੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ 

ਡਵਕਾਸ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰੋ 
ਹਾਂ LEA-ਡਵਆਪੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ $292566 0.00% 

4.3 

ਉਹਨਾਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਿੀ ਕਰੋ ਜੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

VAPA, STEM ਅਿ ੇਸੰਿੀਿ ਵਰਿੇ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਾਉਣ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ 

MadTEC ਡਵਿ ੇ8ਵੇਂ ਿਰੇਿ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ 

CTE ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ  

ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਡਵਆਪੀ ਸਾਰੇ 
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਿੇ 8ਵਾਂ 

ਿਰੇਿ 
$2991771 0.00% 

4.4 ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰੋ ਅਿੇ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ ਨਹੀ ਂ LEA-ਡਵਆਪੀ  ਸਾਰੇ $ - 0.00% 
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4.5 

ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, PE, VAPA ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਿੇ ਸਕੂਲੀ 

ਸਹਾਇਿਾ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰੋ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਇ 

ਰਿੱਿ ੋ

ਹਾਂ LEA-ਡਵਆਪੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ $24081422 0.00% 

4.6 
ਸੁਰਿੱਡਿਆ ਅਿ ੇਡਸਹਿ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰੋ ਅਿ ੇਬਣਾਈ 

ਰਿੱਿ ੋ
ਹਾਂ LEA-ਡਵਆਪੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ $9235572 0.00% 

5.1 

Madera Unified ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਵਾਧੇ ਅਿ ੇਡਹਦਾਇਿੀ 

ਸਹਾਇਿਾ ਵਾਸਿ ੇਇਿੱਕ ਿੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਥਵੇਅ ਮੌਡਕਆਂ ਨੰੂ 

ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਕਰੇਿੀ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਅਡਜਹੇ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪਰੋਿਸਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 

ਡਨਰੰਿਰ ਸੁਧਾਰ ਨੰੂ ਸੁਡਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹਨ 

ਨਹੀ ਂ LEA-ਡਵਆਪੀ  ਸਾਰੇ $ - 0.00% 

5.2 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿ ੇਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਡਦਨ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਕਰੋ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ 

ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਿ ੇਇਹਨਾ ਂਦੇ ਡਵਚਕਾਰ ਿਾਲਮੇਲ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

ਨਹੀ ਂ LEA-ਡਵਆਪੀ  ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ $ - 0.00% 

5.3 

ਡਵਅਕਿੀ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ 

ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਡਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਡਿਆ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 

ਨਹੀ ਂ ਸਕੂਲ ਡਵਆਪੀ  ਸਾਰੇ $ - 0.00% 

5.4 

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਇ ਡਵਿੱਚ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਾਈਟ ਅਿ ੇਡਜਲਹ ਾ ਅਮਲੇ ਵਾਸਿ ੇਵਧੀਕ ਮੌਡਕਆਂ ਦੀ 

ਡਸਰਜਣਾ ਕਰੋ 

ਨਹੀ ਂ ਸਕੂਲ ਡਵਆਪੀ  ਸਾਰੇ $ - 0.00% 

5.5 

ਇਿੱਕ ਵਰਿੀਡਕਰਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਪਿੱਧਰ ਡਵਕਸਿ ਕਰੋ 

ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਲਿਾਿਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਰੋਿਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 

ਨਹੀ ਂ LEA-ਡਵਆਪੀ  ਸਾਰੇ $ - 0.00% 

5.6 ਸਥਾਈ ਡਵਕਲਪਕ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਿੇ ਰਿੱਿੋ ਨਹੀ ਂ LEA-ਡਵਆਪੀ  ਸਾਰੇ $ - 0.00% 

5.7 
ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਕਰੋ ਅਿ ੇਲਾਿੂ 

ਕਰੋ 
ਹਾਂ LEA-ਡਵਆਪੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂ ਸਾਰੇ $300000 0.00% 

5.8 ਸਟਾਫ਼ ਵੈਿੱਲਨੈਿੱ ਸ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ ਨਹੀ ਂ LEA-ਡਵਆਪੀ  ਸਾਰੇ $ - 0.00% 

5.9 

ਪਰਮਾਡਣਿ ਅਡਧਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਨੀਮ-ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ 

ਿਬਾਦਲਾ ਕਰਨ 'ਿੇ ਼ੋਿਰ ਡਦੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪਿੱਧਰ 

ਡਵਕਸਿ ਕਰੋ 

ਨਹੀ ਂ LEA-ਡਵਆਪੀ   $ - 0.00% 

6.1 ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਰਡਵਸ਼ਿ ਨਹੀ ਂ LEA-ਡਵਆਪੀ  ਸਾਰੇ $ - 0.00% 

6.2 ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀ ਂ LEA-ਡਵਆਪੀ  ਸਾਰੇ $ - 0.00% 

 

2021-22 ਦੀ ਸਲ਼ਾਨ਼ਾ ਅੱਪ ੇਟ ਸ਼ਾਰਣੀ 
   

ਕੱੁਲ 

ਵਪਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਟੋਟਲ 

ਯੋਜਨ਼ਾਬੱਧ ਖ਼ਰਚੇ 

(ਕੱੁਲ ਫੰ ਸ) 

ਟੋਟਲ ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ ਅਸਲ ਖਰਚੇ 

(ਕੱੁਲ ਫੰ ਸ) 

   

ਕੱੁਲ $300510438.00 $322616856.00    

      

ਵਪਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਦ਼ਾ 

ਟੀਚ਼ਾ # 

ਵਪੱਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 

# 
ਵਪਛਲੀ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ/ਸੇਿ਼ਾ ਵਸਰਲੇਖ 

ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਿਧ਼ਾਉਣ ਜ਼ਾਾਂ ਸੁਧ਼ਾਰਨ 

ਲਈ ਯੋਗਦ਼ਾਨ 

ਵਪਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਯੋਜਨ਼ਾਬੱਧ 

ਖ਼ਰਚੇ 

(ਕੱੁਲ ਫੰ ਸ) 

ਮੌਜੂਦ਼ਾ ਖਰਚੇ 

(ਇਨਪੁੱਟ ਟੋਟਲ ਫੰ ) 

1 1 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਦਾਡਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰੋ ਅਿ ੇਸਾਿੇ 

ਪੇਰੈਂਟ ਡਰਸੌਰਸ ਸੈਂਟਰ ਡਵਿੇ ਸ਼ੁਰੂਆਿੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਦੀਆਂ 

ਜਮਾਿਾਂ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰੋ 

ਨਹੀ ਂ $1024872 $1254839 
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1 2 
La Vina ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਡਵਿ ੇਪੂਰੇ ਡਦਨ ਦੇ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਨੰੂ 

ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ 
ਨਹੀ ਂ $224500 $179482 

1 3 
ਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਸ਼ੁਰੂਆਿੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰੋ ਅਿੇ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ। ਨਹੀ ਂ $1170305 $1253682 

1 4 
ਿੇਿ-ਆਧਾਡਰਿ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਿ ੇਡਮਆਰਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਡਵਿੱਚ ਆਉਣ 

ਵਾਲਾ ਪਾਠਕਰਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 
ਨਹੀ ਂ $251754 $242732 

1 5 
ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਡਮੰਟਾਂ ਡਵਿੱਚ 

ਵਾਧਾ ਕਰੋ 
ਹਾਂ $7137799 $5262896 

1 6 ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਡਹਯੋਿ ਵਾਸਿ ੇਹਫਿੇ ਡਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਿੱਢੋ ਨਹੀ ਂ $30520 $81437 

1 7 
"ਬਿੱਡਚਆਂ ਵਾਸਿੇ ਇਿੱਕ Madera ਲਾਈਟਹਾਊਸ" ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ 

ਕਰੋ 
ਨਹੀ ਂ $200000 $ - 

1 8 

ਸਪੇਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੰੂ ਡਧਆਨ ਡਵਿੱਚ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋਏ 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਜਲਹ ਾ ਅਿੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਮਕਸਦਪੂਰਨ ਸੰਚਾਰ ਅਿ ੇਮੰਿੀਕਰਨ ਰਣਨੀਿੀਆਂ ਨੰੂ ਸਥਾਪਿ 

ਕਰੋ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ 

ਨਹੀ ਂ $10000 $4575 

2 1 

ਸਬੰਡਧਿ ਪਾਠਕਰਮ ਅਿ ੇਪੜਹਾਈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਡਵਅਕਿੀਿਿ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਡਿਆਨ, ਿ਼ਿਰਡਬਆਂ ਅਿ ੇਡਪਛੋਕੜ 

ਡਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਹਾਂ $13306351 $13015715 

2 2 
ਇਿੱਕ ਸੰਡਮਲਿ ਅਿ ੇਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਡਭਆਚਾਰ ਦਾ ਡਵਕਾਸ 

ਕਰੋ 
ਹਾਂ $31000 $496378 

2 3 
ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦਾ 

ਯੁਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰੋ 
ਨਹੀ ਂ $- $ - 

2 4 
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਡਵਸਿਡਰਿ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ ਨੰੂ 

ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣਾ ਅਿੇ ਇਹਨਾ ਂਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ 
ਨਹੀ ਂ $4390958 $6799393 

2 5 ਸਾਈਟ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲ ਬਜਟ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀ ਂ $3799300 $3037068 

2 6 

ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡਵਿੱਚ ਪਰਵੀਨਿਾ ਅਿ ੇਪਰਮੁਿੱਿ ਸਮਿੱਿਰੀ ਡਮਆਰਾਂ 

ਡਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਿ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ 

(ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲਰਨਰ) ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰੋ 

ਹਾਂ $862257 $1197768 

2 7 
ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਿੱਡਿਆ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਡਸਿੱਡਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ ਅਿੇ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਡਵਸਿਾਰ ਕਰੋ 
ਨਹੀ ਂ $27493273 $26354052 

2 8 
ਜਮਾਿ ਦੇ ਔਸਿ ਆਕਾਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿ ੋਅਿ ੇਕੌਂਬ ੋ

ਜਮਾਿਾਂ ਵਾਸਿੇ ਲੋੜ ਨੰੂ ਸਮਾਪਿ ਕਰੋ 
ਹਾਂ $1440000 $1440000 

2 9 
ਡਵਆਡਿਆ ਅਿ ੇਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ ਅਿ ੇਇਹਨਾ ਂ

ਦਾ ਡਵਸਿਾਰ ਕਰੋ 
ਹਾਂ $653143 $511218 

2 10 

ਐਕਸਟੇੰਿਿ ਲਰਡਨੰਿ ਅਪੋਰਡਚਊਡਨਟੀ਼ਿ ਿਰਾੰਟ ਰਾਹੀ ਂ

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਮ-ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ 

ਸੰਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ 

ਨਹੀ ਂ $1500000 $899084 

2 11 

ਮਿੇਰਾ ਡਬਲੀਵਸ ਇਨ ਮੀ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾ ਂਲਾਿੂ ਕਰੋ 

(ਇਮਰਜੇਂਟ ਮੁਲਟੀਡਲੰਿੁਅਲ ਸਟਿੂੈਂਟਸ - ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ 

ਵਾਲੇ) 

ਹਾਂ $541892 $438777 
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2 12 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿ ੇਨਾਲ ਹੀ 

ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਹਾ਼ਿਰੀ ਸਕਿੱਿਰਾ ਂਅਿ ੇਹੋਰ ਸਹਾਇਿਾ ਭੂਡਮਕਾਵਾਂ 

ਵਰਿੀਆਂ ਭੂਡਮਕਾਵਾਂ ਵਾਸਿ ੇਕੇਸਾ ਂਦੇ ਬੋਝ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵੀ ਨਵੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰੋ। 

ਨਹੀ ਂ $3500000 $1806901 

2 13 
ਡਕਸੇ ਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਅਡਧਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਹਾਈ ਦਾ 

ਸਮਾਂ ਵਧਾਓ 
ਹਾਂ $12509093 $10977944 

3 1 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਕ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕਾਲਜ 

ਅਿ ੇਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਡਿਆਰ ਹਨ, Madera Unified ਸਕੂਲ 

ਦੇ ਡ਼ਿਲਹ ਾ ਿਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨੰੂ ਅਪਣਾਓ ਅਿ ੇਲਾਿੂ ਕਰੋ 

ਹਾਂ $3060315 $2961666 

3 2 
WestEd ਆਡਿਟ ਅਡਧਐਨ ਿੋਂ ਡਮਲੇ ਫੀਿਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ 

ਇਿੱਕ ਪੜਹਾਈ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰੋ। ਨਹੀ ਂ $1070772 $1170355 

3 3 
ਬੋਰਿ ਵਿੱਲੋਂ  ਮਨ਼ੂਿਰ ਕੀਿੇ ਿਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਿ ੇਡਵਹਾਰਕ ਪਾਠਕਰਮ 

ਦਾ ਲਾਿੂਕਰਨ 
ਹਾਂ $5776786 $5372921 

3 4 
ਹਦਾਇਿ ਵਾਸਿੇ ਆਮ ਸਰਵੋਿਮ ਪਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਿ ੇ

ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 
ਨਹੀ ਂ $ 100,000 $173010 

3 5 ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿੇ ਡਨਿਰਾਨੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਿੂਕਰਨ ਹਾਂ $1002620 $1047336 

3 6 ਮਿੇਰਾ ਲਰਡਨੰਿ ਡਸਸਟਮ (MLS) ਨੰੂ ਸੋਧ ੋਅਿ ੇਲਾਿੂ ਕਰੋ ਹਾਂ $1346670 $1379163 

3 7 

ਇਿੱਕ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਲਜ ਅਿ ੇਕੈਰੀਅਰ ਸੂਚਕ 'ਿੇ "ਡਪਰਪੇਯਰਿ" 

ਸੂਚਕ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹੈ 

ਨਹੀ ਂ $- $ - 

3 9 
0 ਿੋਂ 7ਵੀ ਂਪੀਡਰਯਿ ਡਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ 

ਕਰੈਡਿਟ ਡਰਕਵਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਿੂਕਰਨ 
ਨਹੀ ਂ $720000 $572809 

3 10 
ਿਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਮੌਡਕਆਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰੋ ਅਿੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 

ਡਵਸਿਾਰ ਕਰੋ 
ਨਹੀ ਂ $3850000 $3066535 

4 1 
ਨਵਾਂ ਅਡਧਆਪਕ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿ ੇਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰੋਿਰਾਮ ਮੁੜ-

ਸਥਾਪਿ ਕਰੋ 
ਹਾਂ $760868 $446433 

4 2 
ਮੈਂਟੋਰ ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ ਪਰੋਿਰਾਮ ਵਾਸਿ ੇਇਿੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ 

ਡਵਕਾਸ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰੋ 
ਹਾਂ $867477 $492852 

4 3 

ਉਹਨਾਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਿੀ ਕਰੋ ਜੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

VAPA, STEM ਅਿ ੇਸੰਿੀਿ ਵਰਿੇ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਾਉਣ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ 

MadTEC ਡਵਿ ੇ8ਵੇਂ ਿਰੇਿ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ CTE 

ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ  

ਹਾਂ $4666698 $5192147 

4 4 ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰੋ ਅਿੇ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ ਨਹੀ ਂ $48749759 $50662334 

4 5 
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, PE, VAPA ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਿ ੇਸਕੂਲੀ 

ਸਹਾਇਿਾ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰੋ ਅਿ ੇਇਹਨਾ ਂਨੰੂ ਬਣਾਇ ਰਿੱਿੋ 
ਹਾਂ $20985670 $22073921 

5 1 

Madera Unified ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਵਾਧੇ ਅਿ ੇਡਹਦਾਇਿੀ 

ਸਹਾਇਿਾ ਵਾਸਿੇ ਇਿੱਕ ਿੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਥਵੇਅ ਮੌਡਕਆਂ ਨੰੂ ਡਿ਼ਿਾਈਨ 

ਕਰੇਿੀ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਅਡਜਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ 

ਲਈ ਪਰੋਿਸਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਡਨਰੰਿਰ ਸੁਧਾਰ ਨੰੂ 

ਸੁਡਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹਨ 

ਨਹੀ ਂ $300000 $ 100,000 

5 2 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਡਦਨ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਕਰੋ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ 

ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਿ ੇਇਹਨਾ ਂਦੇ ਡਵਚਕਾਰ ਿਾਲਮੇਲ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

ਨਹੀ ਂ $1920172 $2462886 
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5 3 
ਡਵਅਕਿੀ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ 

ਪਿੱਧਰ ਡਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 
ਨਹੀ ਂ $1252780 $2045111 

5 4 

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਇ ਡਵਿੱਚ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਾਈਟ ਅਿੇ ਡਜਲਹ ਾ ਅਮਲੇ ਵਾਸਿ ੇਵਧੀਕ ਮੌਡਕਆਂ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ 

ਕਰੋ 

ਨਹੀ ਂ $701290 $310693 

5 5 

ਇਿੱਕ ਵਰਿੀਡਕਰਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਪਿੱਧਰ ਡਵਕਸਿ ਕਰੋ 

ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਲਿਾਿਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਰੋਿਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 

ਨਹੀ ਂ $74400 $164320 

5 6 ਸਥਾਈ ਡਵਕਲਪਕ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਿੇ ਰਿੱਿੋ ਨਹੀ ਂ $909698 $2489894 

5 7 
ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਕਰੋ ਅਿ ੇਲਾਿੂ 

ਕਰੋ 
ਹਾਂ $ 100,000 $ 100,000 

5 8 ਸਟਾਫ਼ ਵੈਿੱਲਨੈਿੱ ਸ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ ਨਹੀ ਂ $6000000 $20000 

6 1 ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਰਡਵਸ਼ਿ ਨਹੀ ਂ $101559084 $130641092 

6 2 ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀ ਂ $14658362 $14417437 

 

 

 
 

2021-22 ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾਲੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਲ਼ਾਨ਼ਾ ਅੱਪ ੇਟ ਸ਼ਾਰਣੀ 

  

6. ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ 

ਅਸਲ LCFF 

ਪੂਰਕ ਅਤ/ੇਜ਼ਾਾਂ 

ਇਕ਼ਾਗਰਤ਼ਾ ਗਰ਼ਾਾਂਟ਼ਾਾਂ 

(ਇੰਪੁੱਟ  ਼ਾਲਰ 

ਰਕਮ) 

4. ਟੋਟਲ ਯੋਜਨ਼ਾਬੱਧ 

ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਣ 

ਿ਼ਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ 

(LCFF ਫੰ ਸ) 

7. ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾਲੀਆਾਂ 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਲਈ ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ ਅਸਲ 

ਟੋਟਲ ਖਰਚੇ 

(LCFF ਫੰ ਸ) 

ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਣ 

ਿ਼ਾਲੀਆਾਂ 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਲਈ 

ਯੋਜਨ਼ਾਬੱਧ ਅਤ ੇ

ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ 

ਅਸਲ ਖਰਵਚਆਾਂ 

ਵਿੱਚ ਫਰਕ 

(4 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨੰੂ 

ਘਟ਼ਾਓ) 

5. ਟੋਟਲ ਸੁਧਰੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ 

ਯੋਜਨ਼ਾਬੱਧ ਪਰਤੀਸਤ (%) 

8. ਟੋਟਲ ਸੁਧਰੀਆਾਂ 

ਹੋਈਆਾਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ 

ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ ਅਸਲ 

ਪਰਤੀਸਤ 

(%) 

ਸੁਧਰੀਆਾਂ 

ਹੋਈਆਾਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ 

ਦੇ ਯੋਜਨ਼ਾਬੱਧ 

ਅਤ ੇਅੰਦ਼ਾਜਨ 

ਅਸਲ ਪਰਤੀਸਤ 

ਵਿੱਚ ਫਰਕ 

(8 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੰੂ 

ਘਟ਼ਾਓ) 

 

$72240784 $70230546 $66645680 $3584866 0.00% 0.00% 
0.00% - ਕੋਈ 

ਫਰਕ ਨਹੀ ਂ
 

        

ਵਪਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਦ਼ਾ 

ਟੀਚ਼ਾ # 

ਵਪੱਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਦੀ 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ # 
ਵਪਛਲੀ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ/ਸੇਿ਼ਾ ਵਸਰਲੇਖ 

ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਿਧ਼ਾਉਣ 

ਜ਼ਾਾਂ ਸੁਧ਼ਾਰਨ ਲਈ 

ਯੋਗਦ਼ਾਨ 

ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ 

ਲਈ ਵਪਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਯੋਜਨ਼ਾਬੱਧ ਖਰਚੇ 

(LCFF ਫੰ ) 

ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਣ 

ਿ਼ਾਲੀਆਾਂ 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਲਈ 

ਅੰਦ਼ਾਜਨ ਅਸਲ 

ਖਰਚੇ 

(ਇਨਪੁਟ LCFF 

ਫੰ ) 

ਸੁਧਰੀਆਾਂ 

ਹੋਈਆਾਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ 

ਦ਼ਾ ਯੋਜਨ਼ਾਬੱਧ 

ਪਰਤੀਸਤ 

ਸੁਧਰੀਆਾਂ 

ਹੋਈਆਾਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ 

ਦ਼ਾ ਅੰਦ਼ਾਜਨ 

ਅਸਲ ਪਰਤੀਸਤ 

(ਇਨਪੁਟ 

ਪਰਤੀਸਤਤ਼ਾ) 

1 1 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਦਾਡਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ 

ਕਰੋ ਅਿ ੇਸਾਿੇ ਪੇਰੈਂਟ ਡਰਸੌਰਸ ਸੈਂਟਰ ਡਵਿ ੇ

ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜਮਾਿਾਂ 

ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰੋ 

ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

1 2 
La Vina ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਡਵਿ ੇਪੂਰੇ 

ਡਦਨ ਦੇ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ 
ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 
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1 3 

ਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਸ਼ੁਰੂਆਿੀ ਬਚਪਨ ਦੀ 

ਡਸਿੱਡਿਆ ਦੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰੋ 

ਅਿ ੇਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ। 
ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

1 4 

ਿੇਿ-ਆਧਾਡਰਿ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਿ ੇਡਮਆਰਾਂ ਦੀ 

ਸੇਧ ਡਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਠਕਰਮ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰੋ 

ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

1 5 
ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ 

ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਡਮੰਟਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ 
ਹਾਂ $7137799 $5262896.00 0.00% 0.00% 

1 6 
ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਡਹਯੋਿ ਵਾਸਿ ੇਹਫਿੇ 

ਡਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਿੱਢੋ 
ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

1 7 
"ਬਿੱਡਚਆਂ ਵਾਸਿੇ ਇਿੱਕ Madera 

ਲਾਈਟਹਾਊਸ" ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ ਕਰੋ 
ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

1 8 

ਸਪੇਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੰੂ ਡਧਆਨ 

ਡਵਿੱਚ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਜਲਹ ਾ ਅਿ ੇ

ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਸਦਪੂਰਨ 

ਸੰਚਾਰ ਅਿ ੇਮੰਿੀਕਰਨ ਰਣਨੀਿੀਆਂ ਨੰੂ 

ਸਥਾਪਿ ਕਰੋ ਅਿੇ ਇਹਨਾ ਂਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ 

ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

2 1 

ਸਬੰਡਧਿ ਪਾਠਕਰਮ ਅਿ ੇਪੜਹਾਈ ਜੋ ਹਰੇਕ 

ਡਵਅਕਿੀਿਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪੂਰਵ 

ਡਿਆਨ, ਿ਼ਿਰਡਬਆਂ ਅਿ ੇਡਪਛੋਕੜ ਡਵਿੱਚ 

ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਹਾਂ $13236746 $13015715.00 0.00% 0.00% 

2 2 
ਇਿੱਕ ਸੰਡਮਲਿ ਅਿੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ 

ਸਿੱਡਭਆਚਾਰ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰੋ 
ਹਾਂ $31000 $496378.00 0.00% 0.00% 

2 3 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ 

ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਯੁਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰੋ 

ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

2 4 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਡਵਸਿਡਰਿ ਡਸਿੱਿਣ 

ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣਾ ਅਿ ੇਇਹਨਾ ਂ

ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ 

ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

2 5 
ਸਾਈਟ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲ ਬਜਟ ਨੰੂ ਲਾਿੂ 

ਕਰਨਾ 
ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

2 6 

ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡਵਿੱਚ ਪਰਵੀਨਿਾ ਅਿ ੇਪਰਮੁਿੱਿ 

ਸਮਿੱਿਰੀ ਡਮਆਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਿ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਿੱਭਰਦੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ 

(ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲਰਨਰ) ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 

ਸਹਾਇਿਾ ਕਰੋ 

ਹਾਂ $52947 $82196.00 0.00% 0.00% 

2 7 

ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਿੱਡਿਆ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ 

ਵਾਸਿ ੇਡਸਿੱਡਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿ ੋ

ਅਿ ੇਇਹਨਾ ਂਦਾ ਡਵਸਿਾਰ ਕਰੋ 

ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

2 8 

ਜਮਾਿ ਦੇ ਔਸਿ ਆਕਾਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ 

ਜਾਰੀ ਰਿੱਿ ੋਅਿ ੇਕੌਂਬੋ ਜਮਾਿਾਂ ਵਾਸਿ ੇਲੋੜ ਨੰੂ 

ਸਮਾਪਿ ਕਰੋ 

ਹਾਂ $1440000 $1440000.00 0.00% 0.00% 

2 9 
ਡਵਆਡਿਆ ਅਿੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ 

ਬਣਾਈ ਰਿੱਿ ੋਅਿੇ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਡਵਸਿਾਰ ਕਰੋ 
ਹਾਂ $653143 $511218.00 0.00% 0.00% 

2 10 

ਐਕਸਟੇੰਿਿ ਲਰਡਨੰਿ ਅਪੋਰਡਚਊਡਨਟੀ਼ਿ 

ਿਰਾੰਟ ਰਾਹੀ ਂਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਮ-ਪੇਸ਼ੇਵਰਾ ਂਦੀ ਸੰਡਿਆ ਡਵਿੱਚ 

ਵਾਧਾ ਕਰੋ 

ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

2 11 

ਮਿੇਰਾ ਡਬਲੀਵਸ ਇਨ ਮੀ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਪੂਰੀ 

ਿਰਹਾ ਂਲਾਿੂ ਕਰੋ (ਇਮਰਜੇਂਟ 

ਮੁਲਟੀਡਲੰਿੁਅਲ ਸਟਿੂੈਂਟਸ - ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ 

ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ) 

ਹਾਂ $541892 $438777.00 0.00% 0.00% 

2 12 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿ ੇ

ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਹਾ਼ਿਰੀ ਸਕਿੱਿਰਾ ਂ

ਅਿ ੇਹੋਰ ਸਹਾਇਿਾ ਭੂਡਮਕਾਵਾਂ ਵਰਿੀਆਂ 

ਭੂਡਮਕਾਵਾਂ ਵਾਸਿੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੰੂ ਘਿੱਟ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 

ਡਵਕਾਸ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰੋ। 

ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 
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2 13 
ਡਕਸੇ ਉਿੱਚ ਯੋਿਿਾ ਪਰਾਪਿ ਅਡਧਆਪਕ ਦੇ 

ਨਾਲ ਪੜਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਓ 
ਹਾਂ $12509093 $10977944.00 0.00% 0.00% 

3 1 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਕ ਸਾਰੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਅਿ ੇਕੈਰੀਅਰ ਲਈ 

ਡਿਆਰ ਹਨ, Madera Unified ਸਕੂਲ ਦੇ 

ਡ਼ਿਲਹ ਾ ਿਰੈਜੂਏਟ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨੰੂ ਅਪਣਾਓ 

ਅਿ ੇਲਾਿੂ ਕਰੋ 

ਹਾਂ $2788378 $2697559.00 0.00% 0.00% 

3 2 

WestEd ਆਡਿਟ ਅਡਧਐਨ ਿੋਂ ਡਮਲੇ 

ਫੀਿਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਇਿੱਕ ਪੜਹਾਈ 

ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ ਕਰੋ। 
ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

3 3 
ਬੋਰਿ ਵਿੱਲੋਂ  ਮਨ਼ੂਿਰ ਕੀਿੇ ਿਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਿ ੇ

ਡਵਹਾਰਕ ਪਾਠਕਰਮ ਦਾ ਲਾਿੂਕਰਨ 
ਹਾਂ $5571386 $4079455.00 0.00% 0.00% 

3 4 
ਹਦਾਇਿ ਵਾਸਿੇ ਆਮ ਸਰਵੋਿਮ ਪਰਥਾਵਾਂ 

ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਿੇ ਇਹਨਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 
ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

3 5 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿ ੇਡਨਿਰਾਨੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ 

ਲਾਿੂਕਰਨ 
ਹਾਂ $920067 $963508.00 0.00% 0.00% 

3 6 
ਮਿੇਰਾ ਲਰਡਨੰਿ ਡਸਸਟਮ (MLS) ਨੰੂ ਸੋਧ ੋ

ਅਿ ੇਲਾਿੂ ਕਰੋ 
ਹਾਂ $1346670 $1379163.00 0.00% 0.00% 

3 7 

ਇਿੱਕ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਸਾਰੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਲਜ 

ਅਿ ੇਕੈਰੀਅਰ ਸੂਚਕ 'ਿੇ "ਡਪਰਪੇਯਰਿ" ਸੂਚਕ 

ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹੈ 

ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

3 8 

0 ਿੋਂ 7ਵੀ ਂਪੀਡਰਯਿ ਡਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਿੇ 

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਕਰੈਡਿਟ ਡਰਕਵਰੀ 

ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਿੂਕਰਨ 

ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

3 9 
ਿਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਮੌਡਕਆਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰੋ 

ਅਿ ੇਇਹਨਾ ਂਦਾ ਡਵਸਿਾਰ ਕਰੋ 
ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

4 1 
ਨਵਾਂ ਅਡਧਆਪਕ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿ ੇ

ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰੋਿਰਾਮ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਿ ਕਰੋ 
ਹਾਂ $81310 $175635.00 0.00% 0.00% 

4 2 

ਮੈਂਟੋਰ ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ ਪਰੋਿਰਾਮ ਵਾਸਿ ੇਇਿੱਕ 

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ 

ਕਰੋ 

ਹਾਂ $187919 $222054.00 0.00% 0.00% 

4 3 

ਉਹਨਾਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਿੀ ਕਰੋ ਜੋ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ VAPA, STEM ਅਿ ੇ

ਸੰਿੀਿ ਵਰਿੇ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਾਉਣ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ MadTEC ਡਵਿੇ 8ਵੇਂ ਿਰੇਿ ਦੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ CTE ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ  

ਹਾਂ $2746526 $2729261.00 0.00% 0.00% 

4 4 
ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਭਰਿੀ ਕਰੋ ਅਿੇ ਬਣਾਈ 

ਰਿੱਿ ੋ
ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

4 5 

ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, PE, VAPA ਅਡਧਆਪਕਾਂ 

ਅਿ ੇਸਕੂਲੀ ਸਹਾਇਿਾ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਭਰਿੀ 

ਕਰੋ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਇ ਰਿੱਿੋ 

ਹਾਂ $20985670 $22073921.00 0.00% 0.00% 

5 1 

Madera Unified ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਵਾਧੇ ਅਿ ੇ

ਡਹਦਾਇਿੀ ਸਹਾਇਿਾ ਵਾਸਿ ੇਇਿੱਕ ਿੋਂ ਵਧੇਰੇ 

ਪਾਥਵੇਅ ਮੌਡਕਆਂ ਨੰੂ ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਕਰੇਿੀ 

ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਅਡਜਹੇ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪਰੋਿਸਾਹਨ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਡਨਰੰਿਰ ਸੁਧਾਰ ਨੰੂ 

ਸੁਡਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹਨ 

ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

5 2 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿ ੇਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਮੌਡਕਆਂ 

ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਡਦਨ ਨੰੂ 

ਮੁੜ-ਡਿ਼ਿਾਈਨ ਕਰੋ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਵਚਕਾਰ ਿਾਲਮੇਲ 

ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 
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5 3 

ਡਵਅਕਿੀ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਿੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਿ/ੇਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਡਵਿੱਚ ਦਾਿਲ 

ਹੋਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਡਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ 

ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

5 4 

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਇ ਡਵਿੱਚ 

ਸਡਹਯੋਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟ ਅਿ ੇਡਜਲਹ ਾ 

ਅਮਲੇ ਵਾਸਿ ੇਵਧੀਕ ਮੌਡਕਆਂ ਦੀ ਡਸਰਜਣਾ 

ਕਰੋ 

ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

5 5 

ਇਿੱਕ ਵਰਿੀਡਕਰਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਰੀਅਰ 

ਪਿੱਧਰ ਡਵਕਸਿ ਕਰੋ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਲਿਾਿਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਰੋਿਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 

ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

5 6 
ਸਥਾਈ ਡਵਕਲਪਕ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 

'ਿੇ ਰਿੱਿੋ 
ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

5 7 
ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਡਿ਼ਿਾਈਨ 

ਕਰੋ ਅਿ ੇਲਾਿੂ ਕਰੋ 
ਹਾਂ $- $100000.00 0.00% 0.00% 

5 8 ਸਟਾਫ਼ ਵੈਿੱਲਨੈਿੱ ਸ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

6 1 ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਰਡਵਸ਼ਿ ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 

6 2 ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀ ਂ $ - $ - 0.00% 0.00% 
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9. ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ 

ਅਸਲ LCFF 

ਬੇਸ ਗਰ਼ਾਾਂਟ 

(ਇੰਪੁੱਟ  ਼ਾਲਰ 

ਰਕਮ) 

6. ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ 

ਅਸਲ LCFF 

ਪੂਰਕ ਅਤ/ੇਜ਼ਾਾਂ 

ਇਕ਼ਾਗਰਤ਼ਾ 

ਗਰ਼ਾਾਂਟ਼ਾਾਂ 

LCFF ਕੈਰੀਓਿਰ 

— ਪਰਤੀਸਤ 

(ਵਪਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਤੋਂ 

ਪਰਤੀਸਤ) 

10. ਿਰਤਮ਼ਾਨ 

ਸਕੂਲੀ ਿਰਹੇ 

ਿ਼ਾਸਤ ੇਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ 

ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰਨ 

ਜ਼ਾਾਂ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ 

ਸੁਧ਼ਾਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਟੋਟਲ 

ਪਰਤੀਸਤ 

(6 ਬਟੇ 9 + 

ਕੈਰੀਓਿਰ%) 

7. ਯੋਗਦ਼ਾਨ 

ਪ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾਲੀਆਾਂ 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ 

ਲਈ ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ 

ਅਸਲ ਟੋਟਲ 

ਖਰਚੇ 

(LCFF ਫੰ ਸ) 

8. ਟੋਟਲ ਸੁਧਰੀਆਾਂ 

ਹੋਈਆਾਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ 

ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ ਅਸਲ 

ਪਰਤੀਸਤ 

(%) 

11. ਿਧੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਜ਼ਾਾਂ 

ਸੁਧਰੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ 

ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਅੰਦ਼ਾਜਨ 

ਅਸਲ ਪਰਤੀਸਤ 

(7 ਬਟ਼ਾ 9, ਜਮ਼ਾ 8) 

12. LCFF ਕੈਰੀਓਿਰ 

—  ਼ਾਲਰ਼ਾਾਂ ਦੀ ਮ਼ਾਤਰ਼ਾ 

(10 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਨੰੂ ਘਟ਼ਾਓ 

ਅਤੇ 9 ਨ਼ਾਲ ਗੁਣ਼ਾ ਕਰੋ) 

13. LCFF ਕੈਰੀਓਿਰ 

— ਪਰਤੀਸਤ 

(12 ਨੰੂ 9 ਨ਼ਾਲ ਿ਼ਾਗ 

ਵਦੱਤ਼ਾ ਵਗਆ) 

$174439874 $72240784 0.00% 41.41% $66645680 0.00% 38.21% $5595104.00 3.21% 

ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ 

ਪਲਾਨ ਸਾਰਾਂਸ਼ 

ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 

ਟੀਚੇ ਅਿੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 

ਅਨਾਥ ਨੌਜਿਾਨ, ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਡਿਆਰਥੀ ਅਿੇ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
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ਲੋਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਿਂ ਅਕਾਊਟੇਂਡਬਲਟੀ ਪਲਾਨ (LCAP) ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਡਧਿ ਵਧੀਕ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਿਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਿਾ ਲਈ, ਡਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ

ਲੋਕਲ ਕਾਊਟਂੀ ਆਡਫਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (COE), ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CDE's) ਦੇ ਲੋਕਲ ਏਜੰਸੀ ਡਸਸਟਮ਼ਿ ਸਪੋਰਟ ਆਡਫਸ 

ਨਾਲ, 916-319-0809 'ਿੇ ਫ਼ੋਨ ਦਆੁਰਾ ਜਾਂ ਡਫਰ lcff@cde.ca.gov 'ਿੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਂਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

ਜ਼ਾਣ-ਪਛ਼ਾਣ ਅਤੇ ਵਹਦ਼ਾਇਤ਼ਾਾਂ 

ਲੋਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਫੰਡਿੰਿ ਫਾਰਮੂਲਾ (LCFF) ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਡਵਡਦਅਕ ਏਜੰਸੀਆਂ (LEA) ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸਲਾਨਾ 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮੈਡਟਰਕਸ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿੱਠ ਰਾਜ ਿਰਜੀਹੀ ਿੇਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ 

ਪਰਿਿੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ (COEs ਦੀਆਂ 10 ਰਾਜ ਿਰਜੀਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ)। LEAs ਸਟੇਟ ਬੋਰਿ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਆੁਰਾ ਅਪਣਾਏ ਿਏ ਟੈਂਪਲੇਟ 

ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਕ ੇLCAP ਡਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ ਨੰੂ ਦਸਿਾਵੇ਼ਿਬਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

LCAP ਡਵਕਾਸ ਪਰਡਕਡਰਆ ਡਿੰਨ ਵਿੱਿਰੇ, ਪਰ ਸੰਬੰਡਧਿ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

· ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨ਼ਾਬੰਦੀ: LCAP ਨੰੂ ਡਵਕਸਿ ਕਰਨ ਅਿ ੇਹਰ ਸਾਲ ਅਿੱਪਿੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਡਵਸਿਡਰਿ ਰਣਨੀਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ 

ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਿ [EC] ਸੈਕਸ਼ਨ 52064[e][1])। ਰਣਨੀਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜੋ ਡਵਆਪਕ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਫੈਸਡਲਆਂ ਨੰੂ 

ਅਡਧਆਪਨ ਅਿ ੇਡਸਿੱਿਣ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕਡੜਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। LEAs ਨੰੂ ਲਿਾਿਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਡਕਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 

ਸੀਮਿ ਸਰੋਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਬਾਬਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਡਕ ਸਾਰੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਮੌਡਕਆਂ ਅਿ ੇਡਸਿੱਡਟਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

· ਵਿਵਦਅਕ ਿ਼ਾਈਿ਼ਾਲ਼ਾਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ-ਿਰਪੂਰ ਸਮੂਲੀਅਤ: LCAP ਡਵਕਾਸ ਪਰਡਕਡਰਆ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਿੱਕ LCAP ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥਪੂਰਨ 

ਰਝੁੇਡਵਆਂ ਰਾਹੀ ਂਕੀਿ ੇਿਏ ਫੈਸਡਲਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ (EC ਸੈਕਸ਼ਨ 52064[e][1])। ਸਥਾਨਕ ਡਸਿੱਡਿਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਕੋਲ LEA ਦੇ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਅਿ ੇਸੇਵਾਵਾਂ 

ਬਾਰੇ ਬਹਮੁੁਿੱਲੇ ਡਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਿ ੇਅੰਦਰਨੂੀ-ਝਾਿਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਡਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਅਿੇ ਅੰਿਰ-ਡਦਰਸ਼ਟੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰੇਿੀ ਡਜਸ ਨਾਲ LCAP ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟੀਡਚਆਂ ਅਿੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

· ਜਿ਼ਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ਼ਾਲਣ਼ਾ: LCAP ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਡਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਕਉਡਂਕ LCAP ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਪਡਹਲੂਆਂ ਲਈ LEAs 

ਨੰੂ ਇਹ ਡਦਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ LCFF ਡਬਧੀਆਂ ਅਿ ੇਡਨਯਮਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਨਰਧਾਡਰਿ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਼ਿਰਰੂਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਿੀ ਹੈ, ਿਾਸ ਿੌਰ ਿੇ: 

o ਇਹ ਪਰਦਰਡਸ਼ਿ ਕਰਨਾ ਡਕ LEAs LCFF (EC ਸੈਕਸ਼ਨ 52064[b][4-6]) ਦੇ ਿਡਹਿ ਉਨਹਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਿੀ ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਿ ਦੀ 

ਮਾਿਰਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਿ ਡਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨ, ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ, ਅਿੇ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

o ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਿ ੇਸਬੰਡਧਿ ਿਰਡਚਆਂ ਦਆੁਰਾ ਸਮਰਡਥਿ ਟੀਡਚਆਂ ਨੰੂ ਸਥਾਪਿ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਨੰੂਨੀ ਿਰਜੀਹੀ ਿੇਿਰਾਂ ਅਿ ੇਕਨੰੂਨੀ ਮੈਡਟਰਕਸ ਨੰੂ 

ਸੰਬੋਡਧਿ ਕਰਦੇ ਹਨ (EC ਸੈਕਸ਼ਨ 52064[b][1] ਅਿ ੇ[2])। 

o ਟੀਡਚਆਂ ਵਿੱਲ ਪਰਿਿੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ LCAP ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸਮੀਡਿਆ ਅਿ ੇਅਿੱਪਿੇਟ ਕਰਨਾ (EC ਸੈਕਸ਼ਨ 52064[b][7])। 

LCAP ਟੈਂਪਲੇਟ, ਹਰੇਕ LEA ਦੇ ਅੰਡਿਮ ਅਪਣਾਏ ਿਏ LCAP ਦੀ ਿਰਹਾਂ, ਇਿੱਕ ਦਸਿਾਵੇ਼ਿ ਹੈ, ਨਾ ਡਕ ਇਿੱਕ ਪਰਡਕਡਰਆ। LEAs ਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਆਪਣੀ 

LCAP ਡਵਕਾਸ ਪਰਡਕਡਰਆ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਨੰੂ ਯਾਦਿਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਜਸ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: (a) ਡਵਆਪਕ 

ਰਣਨੀਡਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣਾ (b) ਡਵਡਦਯਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਰਾਹੀ ਂ(c) ਕਾਨੰੂਨੀ ਼ਿਰਰੂਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਅੰਿਮ 

ਅਪਣਾਏ ਿਏ LCAP ਡਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਡਿਆ ਹੈ। LCAP ਟੈਂਪਲੇਟ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੰਪੂਰਨ ਡਵਕਾਸ ਪਰਡਕਡਰਆ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂਦਰਸਾਉਦੇਂ ਅਿੇ ਨਾ ਹੀ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ LCAP ਟੈਂਪਲੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਆਹਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਔ਼ਿਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
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ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਕਸੇ ਕਾਊਟਂੀ ਸੁਪਰਿੈਂਟ ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ-ਿੇਿਰ ਡਕਸ ੇਇਕਹਰੇ ਸਕੂਲੀ ਡਜਲਹੇ  ਉਿੱਿ ੇਹੈ, ਿਾਂ ਕਾਊਟਂੀ ਬੋਰਿ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਿ ੇਸਕੂਲੀ ਡਜਲਹੇ  ਦਾ 

ਿਵਰਡਨੰਿ ਬੋਰਿ EC ਦੇ ਿੰਿਾਂ 52060, 52062, 52066, 52068, ਅਿ ੇ52070 ਡਵਚਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿੱਕ ਡਸੰਿਲ LCAP ਨੰੂ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅਿ ੇਸਮੀਡਿਆ ਅਿ ੇਮਨ਼ੂਿਰੀ ਵਾਸਿ ੇਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। LCAP ਨੰੂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਕ ਡਕਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਜਟ (ਸਕੂਲ 

ਡਿਸਡਟਰਕਟ ਜਾਂ ਕਾਊਟਂੀ ਸੁਪਡਰੰਟੈਂਿੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ਼ਿ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਅਿੇ ਅਸਲ ਿਰਡਚਆਂ ਨੰੂ ਇਕਸਾਰ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

2021-22, 2022-23 ਅਿ ੇ2023-24 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੋਡਧਆ ਹੋਇਆ LCAP ਟੈਂਪਲੇਟ ਡਵਧਾਨ ਸਭਾ ਡਬਿੱਲ 1840 (ਬਜਟ 'ਿੇ ਕਮੇਟੀ), ਚੈਪਟਰ 243, 

2018 ਦੇ ਡਵਧਾਨਾਂ ਰਾਹੀ ਂਕੀਿੀਆਂ ਿਈਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਵਧਾਨਕ ਿਬਦੀਲੀਆਂ LCAP ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਿੇ 

ਖ਼ਰਡਚਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਡਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ, 

ਅਿ ੇਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ, ਅਿ ੇLCAP 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੁਚਾਰ ੂਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਿਈਆਂ LCAPs ਨੰੂ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਿ ੇਜਨਿਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਿ 

ਬਣਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਪਣੇ ਸਭ ਿੋਂ ਬੁਡਨਆਦੀ ਿੌਰ 'ਿੇ, ਅਪਣਾਏ ਿਏ LCAP ਨੰੂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਕ ਿਰੇਿ ਬਾਰਾਂ (TK-12) ਰਾਹੀ ਂ

ਪਡਰਵਰਿਨਸ਼ੀਲ ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਡਵਚਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇLEA ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੋਂ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਿ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਕ ਅਡਜਹਾ ਡਕਉ ਂਹੈ, ਅਿ ੇਕੀ ਇਹ ਰਣਨੀਿੀਆਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਮੌਡਕਆਂ ਅਿ ੇਡਸਿੱਡਟਆਂ ਵਿੱਲ ਡਲਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। LEA ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਅਪਣਾਏ ਿਏ LCAPs ਡਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿੇ ਡਵਸਥਾਰ ਦੇ ਇਿੱਕ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਼ਿੋਰਦਾਰ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ LEA ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ 

ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਿ ੇਡਵਆਪਕ ਜਨਿਾ ਵਾਸਿੇ ਮਿਲਬ-ਭਰਪੂਰ ਅਿ ੇਪਹੁੰਚਯੋਿ ਹੋਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ LCAP ਨੰੂ ਡਵਕਸਿ ਕਰਨ ਅਿ ੇਅੰਡਿਮ ਰਪੂ ਦੇਣ ਡਵਿੱਚ, LEAs ਨੰੂ ਰਣਨੀਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਿ ੇਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਦੇ 

ਕਾਰਜਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਡਵਆਪਕ ਫਰੇਮ ਨੰੂ ਸਭ ਿੋਂ ਅਿੱਿੇ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਕੂਲ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ (ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ) ਡਵਿੱਚ ਪਰਾਂਿਕੀ ਿਰਜੀਹਾਂ ਅਿੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਰਿਮਾਨ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਦੇਿਦੇ ਹੋਏ, LEA TK-12 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਅਿ ੇਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਹੁੰਿਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਿ ੇਡਕਸੇ ਵੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਿਿੱਡਪਆਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਸਰੋਿਾਂ ਦੀ 

ਵਰਿੋਂ ਡਕਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਮਿਰੇਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ, ਅਿ ੇਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ 

ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? 

LEAs ਨੰੂ ਮੈਡਟਰਕਸ ਅਿ ੇਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਸੈਿੱਟ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਜੰਨਹਾਂ ਦਾ LEA ਦਾ ਡਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਡਕ, ਡਵਡਦਅਕ 

ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਿੋਜ, ਅਿ ੇਿ਼ਿਰਬ ੇਿੋਂ ਇਕਿੱਿਰ ਕੀਿੇ ਆਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ, ਇਸਦੇ TK-12 ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਰਫ਼ੋਂ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਿਾ ਅਸਰ ਪਵੇਿਾ। 

ਇਹ ਡਹਦਾਇਿਾਂ LCAP ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਡਧਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਡਵਿੱਚ LCAP ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਿ ੇLCAP ਨੰੂ ਿੁਦ ਪੂਰਾ 

ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਰਦਾਰ ਪਰਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਿੰਿ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ 

ਮਕਸਦ 'ਿੇ ਼ਿੋਰ ਡਦੰਦਾ ਹੈ ਡਜਸਦੀ ਪੂਰਿੀ ਹਰੇਕ ਿੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਲ਼ਾਨ ਸ਼ਾਰ਼ਾਾਂਸ 

ਮਕਸਦ 

ਇਿੱਕ ਚੰਿੀ ਿਰਹਾਂ ਡਵਕਡਸਿ ਪਲਾਨ ਸਮਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ LCAP ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਾਰਥਕ ਸੰਦਰਭ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੰਿ ਡਕਸ ੇLEA ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਿੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਬੰਡਧਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ LCAP ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਾਰਥਕ ਸੰਦਰਭ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਿੱਿਰੀ LCAP ਦੇ ਅਿਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਿੱਿਰੀ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਅਿ ੇਅਰਥਪੂਰਨ ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ ਸੰਬੰਡਧਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ। 

ਲੋੜ਼੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਵਹਦ਼ਾਇਤ਼ਾਾਂ 
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ਆਮ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ – LEA, ਇਸਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਅਿੇ ਿਰੇਿਾਂ TK-12 ਡਵਚਲੇ ਇਸਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਿੇਪ ਡਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰ,ੋ ਡਜਵੇਂ ਡਕ LEA 'ਿੇ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਭੂਿੋਲ, ਦਾਿਲੇ, ਜਾਂ ਰ਼ੁਿਿਾਰ ਦੇ ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ LEA ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਅਿ ੇਆਕਾਰ, ਹਾਲੀਆ ਭਾਈਚਾਰਕ 

ਚਣੌੁਿੀਆਂ, ਅਿ ੇਅਡਜਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਜਵੇਂ ਡਕ LEA ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਪਾਠਕ ਨੰੂ LEA ਦੇ LCAP ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪਰਤੀਵਬੰਬ: ਸਫਲਤ਼ਾਿ਼ਾਾਂ – ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਅਿੇ ਸਥਾਨਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕਾਂ 'ਿੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਡਿਆ, LCAP ਟੀਡਚਆਂ ਵਿੱਲ 

ਪਰਿਿੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਵ-ੈਮੁਲਾਂਕਣ ਔ਼ਿਾਰਾਂ, ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਿੋਂ ਡਮਲੇ ਇਨਪੁਿੱਟ, ਅਿੇ ਡਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ, LEA ਨੰੂ ਡਕਸ ਪਰਿਿੀ 'ਿੇ ਸਭ 

ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਮਾਣ ਹੈ ਅਿ ੇLEA ਉਸ ਸਫਲਿਾ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਜਾਂ ਉਸ 'ਿੇ ਡਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਡਕਵੇਂ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹੈ? ਇਸ ਡਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਕ ਡਕਵੇਂ ਮਿਰੇਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ, ਅਿ ੇਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਪਛਲੇ ਵਾਡਧਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਜਨਮ ਡਦਿੱਿਾ ਹੈ। 

ਪਰਤੀਵਬੰਬ: ਪਛ਼ਾਣੀ ਗਈ ਲੋੜ੍ – ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪਛਾਣ ਕਰ:ੋ (a) ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਂਿ ਸੂਚਕ ਡਜਸਦਾ ਸਮੁਿੱਚਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ "ਲਾਲ" ਜਾਂ "ਸੰਿਰੀ" ਪਰਦਰਸ਼ਨ 

ਸ਼ਰੇਣੀ ਡਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਡਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸੂਚਕ ਡਵਿੱਚ ਸੀ ਡਜਿੱਥੇ LEA ਨੰੂ "ਪੂਰਾ ਨਹੀ"ਂ ਜਾਂ "ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀ"ਂ ਰੇਡਟੰਿ ਪਰਾਪਿ ਹੋਈ ਸੀ ਅਿ ੇ(b) ਕੋਈ 

ਵੀ ਅਡਜਹਾ ਰਾਜ ਸੂਚਕ ਡਜਸ ਵਾਸਿੇ ਡਕਸ ੇਵੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪ ਵਾਸਿ ੇਪਰਦਰਸ਼ਨ "ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ" ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਿੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਨੀਵੇਂ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿੱਧਰਾਂ ਦਾ 

ਸੀ। ਘਿੱਟ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਿ ੇਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਿੇਿਰਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ LEA ਡਕਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਿੱਕ LEA ਡਜਸ 

ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਲਿਾਿਾਰ ਘਿੱਟ-ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਜਾਂ ਘਿੱਟ-ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਡਧਿ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕਸੇ ਟੀਚੇ ਨੰੂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਿ ੇਲਾਿੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪ(ਪਾਂ) ਅਿੇ/ਜਾਂ ਸਕੂਲ(ਲਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਇਕਿੱਿਰ ਕੀਿ ੇਿਾਟਾ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਕ ੇਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਸਵ-ੈਪਰਿੀਡਬੰਬ ਔ਼ਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੂਡਚਿ ਕਰਨ ਅਿ ੇਿੈਸ਼ਬੋਰਿ 'ਿੇ ਸਥਾਨਕ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਿੱਿਰ ਕੀਿਾ ਿਾਟਾ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

LCAP ਹ਼ਾਈਲ਼ਾਈਟਸ – ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ LCAP ਦੀਆਂ ਮੁਿੱਿ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ਿਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ੋਅਿ ੇਸੰਿੇਪ ਡਵਿੱਚ ਸੰਿੇਪ ਡਵਿੱਚ ਦਿੱਸੋ। 

ਵਿਸਤਵਰਤ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਧ਼ਾਰ – ਐਵਰੀ ਸਟਿੂੈਂਟ ਸਕਸੀਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਿਡਹਿ ਡਵਸਿਡਰਿ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿ ੇਸੁਧਾਰ (CSI) ਵਾਸਿੇ ਪਛਾਣੇ ਿਏ ਡਕਸ ੇਸਕੂਲ 

ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੀ LEA ਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਸੰਕੇਿਾਂ ਦਾ ਹੁੰਿਾਰਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

●   ਪਛ਼ਾਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲ: LEA ਡਵਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਡਜੰਨਹਾਂ ਦੀ CSI ਵਾਸਿ ੇਪਛਾਣ ਕੀਿੀ ਿਈ ਹੈ। 

●   ਪਛ਼ਾਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲ਼ਾਾਂ ਲਈ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ: ਵਰਣਨ ਕਰ ੋਡਕ ਡਕਵੇਂ LEA ਨੇ CSI ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਡਵਕਸਿ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਿਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 

ਸਹਾਇਿਾ ਕੀਿੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੇਿੀ ਡਜੰਨਹਾਂ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸਕੂਲ-ਪਿੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਬੂਿ-ਆਧਾਡਰਿ ਦਿਲਅੰਦਾ਼ਿੀਆਂ, ਅਿ ੇCSI ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ 

ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀ ਂਹਿੱਲ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਕਸ ੇਵੀ ਸੰਸਾਧਨ ਅਸਮਾਨਿਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 

●   ਪਰਿ਼ਾਿ ਦੀ ਵਨਗਰ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲ਼ਾਾਂਕਣ ਕਰਨ਼ਾ: ਵਰਣਨ ਕਰ ੋਡਕ ਡਕਵੇਂ LEA ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਿੇ ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਡਹਯੋਿ ਕਰਨ ਲਈ 

CSI ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਿੂਕਰਨ ਅਿ ੇਪਰਭਾਵ ਦੀ ਡਨਿਰਾਨੀ ਅਿ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਿੀ। 

ਵਿਵਦਅਕ ਿ਼ਾਈਿ਼ਾਲ਼ਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ਼ਾ 

ਮਕਸਦ 

ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ , ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ, ਡਸਿੱਡਿਅਕਾਂ, ਅਿੇ ਹੋਰ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਅਿ ੇਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ LCFF ਦਆੁਰਾ ਪਛਾਣੇ 

ਿਏ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਦੀ ਪਰਿੀਡਨਧਿਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, LCAP ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਅਿ ੇਬਜਟ ਪਰਡਕਡਰਆ ਲਈ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਅਡਜਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਨੰੂ ਡਵਆਪਕ ਰਣਨੀਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਿ ੇਰਾਜ ਦੀਆਂ ਿਰਜੀਹਾਂ ਅਿ ੇਸਥਾਨਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਛਾਣੀਆਂ ਿਰਜੀਹਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ 

ਸਡਹਯੋਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (EC ਸੈਕਸ਼ਨ 52064[e][1])। ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਇਿੱਕ ਡਨਰੰਿਰ, ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਡਕਡਰਆ ਹੈ। 
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ਇਹ ਭਾਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਡਵਉਡਂਿਆ ਡਿਆ ਹੈ ਡਕ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਿਏ LCAP ਡਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਿਏ ਫੈਸਡਲਆਂ ਨੰੂ 

ਡਕਵੇਂ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ। ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡਸਿੱਡਿਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਯੋਿ ਬਣਾਉਣਾ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੇ LCAP ਡਵਕਾਸ ਪਰਡਕਡਰਆ ਡਵਿੱਚ ਭਾਿ ਡਲਆ ਸੀ ਅਿ ੇਡਵਆਪਕ 

ਜਨਿਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਡਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਡਕ LEA ਨੇ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਅਿੇ ਉਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ। 
ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ LEAs ਨੰੂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਸਭ ਿੋਂ ਅਿੱਿੇ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਨੰੂਨ ਅਿ ੇਅਡਧਡਨਯਮ ਉਹਨਾਂ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨਾਲ LCAP ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲੀ ਡਜਡਲਹ ਆਂ ਅਿ ੇCOEs ਨੰੂ 

ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਅਡਧਆਪਕ, ਡਪਰੰਸੀਪਲ, ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕ, ਹੋਰ ਸਕੂਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, LEA ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੌਦੇਬਾ਼ਿੀ ਇਕਾਈਆਂ, 

ਮਾਪ,ੇ ਅਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ। LCAP ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਡਜਡਲਹ ਆਂ ਅਿੇ COEs ਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਇਸਨੰੂ ਪੇਰੈਂਟ ਅਿਵਾਈ਼ਿਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਅਿ,ੇ ਜੇ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਿਾਂ ਇਸਦੀ ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲਰਨਰ ਪੇਰੈਂਟ ਅਿਵਾਈ਼ਿਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਡਰੰਟੈਂਿੈਂਟ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦਆੁਰਾ 

ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਿੋਂ ਪਰਾਪਿ ਹੋਈਆਂ ਡਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਡਲਿਿੀ ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। LCAP ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲੀ ਡਜਡਲਹ ਆਂ ਅਿ ੇ

COEs ਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਿੱਡਿਆ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਿੇਿਰ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕ(ਕਾਂ) ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

LCAP ਸਥਾਪਿ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਡ਼ਿਲਹੇ  ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ, ਡਪਰੰਸੀਪਲਾਂ, ਪਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ, ਸਥਾਨਕ ਿਿੱਲਬਾਿ ਕਰਨ ਵਾਡਲਆਂ, 

ਅਡਭਭਾਵਕਾਂ ਅਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. LCAP ਨੰੂ ਸਕੂਲ-ਸਾਈਟ ਅਿ ੇਡਜਲਹ ਾ-ਪਿੱਧਰੀ ਟੀਡਚਆਂ ਅਿ ੇਕਾਰਵਾਈਆਂ 

ਡਵਚਕਾਰ ਿਾਲਮੇਲ ਨੰੂ ਸੁਡਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਜਵੇਂ ਵੀ ਲਾਿੂ ਹੋਵ,ੇ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ-ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਿੋਂ ਯੋਿਦਾਨ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਿੇ LEAs ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ-ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਿੋਂ, ਡਜਵੇਂ ਵੀ ਲਾਿੂ ਹੋਵ ੇ(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਸੰਮਿੀਆਂ, ਇੰਿਡਲਸ਼ 

ਲਰਨਰ ਅਿਵਾਈ਼ਿਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਿਰੁਿੱਪ, ਆਡਦ) ਿੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿ ੇਸਰੋਿ ਜੋ ਅਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਦਾ ਸਡਹਯਿੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਨੰੂ ਪਡਰਭਾਡਸ਼ਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਅਿ ੇਸਲਾਹਕਾਰੀ ਿਰੁਿੱਪ ਰਚਨਾ ਲਈ ਲੋੜਾ ਂਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ CDE ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹਠੇਾ ਂਡਦਿੱਿੇ ਵੈਿੱਬ ਪੇਜ 'ਿ ੇਡਰਸੋਰਸੇਸ ਿਡਹਿ ਲਿੱ ਡਭਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ https://www.cde.ca.gov/re/lc/. 

ਲੋੜ਼੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਵਹਦ਼ਾਇਤ਼ਾਾਂ 

ਹੇਠਾਂ K-12 ਸਥਾਨਕ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਦਾਡਰਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਿਾ-ਪੜਿਾਲਾਂ ਅਿ ੇਰਾਜ ਦੀ ਿਾਮੀਲ ਡਰਪੋਰਡਟੰਿ ਲਈ 2018-19 ਿਾਈਿ ਿੋਂ ਇਿੱਕ ਅੰਸ਼ ਡਦਿੱਿਾ 

ਡਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਕ LCAP ਡਵਕਾਸ ਪਰਡਕਡਰਆ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਲਈ ਕਨੰੂਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ: 

ਲੋਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਾਂ  ਅਕ਼ਾਊ ਾਂਟੀਵਬਵਲਟੀ ਪਲ਼ਾਨ: 

ਕੇਵਲ ਡਸਿੱਡਿਆ ਅਿ ੇਸਕੂਲੀ ਡਜਡਲਹ ਆਂ ਦੇ ਕਾਊਟਂੀ ਦਫਿਰਾਂ ਵਾਸਿ,ੇ LEA ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ:ੋ 

a) ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਿ ਦੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 52062(a)(1) ਜਾਂ 52068(a)(1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਜਵੇਂ ਵੀ ਉਡਚਿ ਹੋਵ,ੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਿ ੇਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ 

ਪੇਰੈਂਟ ਅਿਵਾਈ਼ਿਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਿਾ। 

b) ਜੇ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਿ ਦੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 52062(a)(2) ਜਾਂ 52068(a)(2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਜਵੇਂ ਵੀ ਉਡਚਿ ਹੋਵੇ, ਇੰਿਡਲਸ਼ ਲਰਨਰ 

ਪੇਰੈਂਟ ਅਿਵਾਈ਼ਿਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਿ ੇਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਿੀ। 

c) ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਿ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 52062(a)(3) ਜਾਂ 52068 (a)(3) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਜਵੇਂ ਵੀ ਢਕੁਵਾਂ ਹੋਵ,ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਡਨਯੰਿਰਣ ਅਿ ੇ

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਸਿਾਡਵਿ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਿ ੇਿਰਡਚਆਂ ਬਾਰੇ ਡਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਾਰੇ ਜਨਿਾ ਦੇ 

ਸੂਡਚਿ ਮੈਂਬਰ। 

d) ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਿ ਦੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 52062(b)(1) ਜਾਂ 52068(b)(1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਜਵੇਂ ਵੀ ਉਡਚਿ ਹੋਵ,ੇ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਜਨਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ 

ਆਯੋਜਨ ਕੀਿਾ ਜਾਵ।ੇ 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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e) ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਿ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 52062(b)(2) ਜਾਂ 52068(b)(2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਜਵੇਂ ਵੀ ਉਡਚਿ ਹੋਵ,ੇ ਇਿੱਕ ਜਨਿਕ ਮੀਡਟੰਿ ਡਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ 

ਅਿ ੇਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਡਿਆ। 

ਪਰੋਮਪਟ 1: "LCAP ਨੰੂ ਅੰਡਿਮ ਰਪੂ ਦੇਣ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿੀ ਿਈ ਪਰਡਕਡਰਆ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਾਰ ਅਿੇ ਇਸ ਰਝੁੇਵੇਂ 'ਿੇ 

ਡਕਵੇਂ ਡਵਚਾਰ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ।" 

LCAP ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ LEA ਦਆੁਰਾ ਵਰਿੀ ਿਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਘਿੱਟ-ੋ

ਘਿੱਟ, ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਡਕ LEA ਨੇ LEA ਦੀ ਡਕਸਮ 'ਿੇ ਲਾਿੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਨੰੂਨੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਲੋੜੀਦੇਂ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-

ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ। ਇਸ ਪਰੋਂਪਟ ਵਾਸਿ ੇਇਿੱਕ ਉਡਚਿ ਹੁੰਿਾਰੇ ਡਵਿੱਚ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਡਕਡਰਆ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਆਮ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿ ੇਡਸਿੱਡਿਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਝੁੇਡਵਆਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਿੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਜਵਾਬ ਡਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 

ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕਸੇ LEA ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਡਨਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪਰੋਮਪਟ 2: "ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਿੱਡਿਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਿ ੇਿਏ ਫੀਿਬੈਕ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸੰਿੇਪ।" 

ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿ ੇਪਰਿੀਕਰਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ੋਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਡਦਓ। ਇਸ ਪਰੋਂਪਟ ਦਾ ਉਡਚਿ ਹੁੰਿਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਡਵਚਾਰਾਂ, 

ਰਝੁਾਨਾਂ, ਜਾਂ ਇਨਪੁਿੱਟਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਏਿਾ ਜੋ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਿੋਂ ਪਰਾਪਿ ਫੀਿਬੈਕ ਦੇ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿੋਂ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 

ਪਰੋਮਪਟ 3: LCAP ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਿਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜੋ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਿੋਂ ਡਮਲੇ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਿਦਾਨ ਿੋਂ ਪਰਭਾਡਵਿ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਇਸ ਪਰੋਂਪਟ ਪਰਿੀ ਉਡਚਿ ਹੁੰਿਾਰਾ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਿ ੇਜਨਿਾ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟ, ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਿਾ ਡਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਨੇ 

LCAP ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕੀਿਾ। ਜਵਾਬ ਡਵਿੱਚ LCAP ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਿਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਜੋ ਿੁਰੰਿ 2 ਦੇ ਜਵਾਬ ਡਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਿ ੇ

ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿੀਕਰਮ ਦੇ ਹੁੰਿਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪਰਭਾਡਵਿ ਜਾਂ ਡਵਕਸਿ ਕੀਿ ੇਿਏ ਸਨ। ਇਸ ਡਵਿੱਚ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਕ ਡਕਵੇਂ LEA 

ਨੇ LCAP ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਬਜਟ ਸਰੋਿਾਂ ਜਾਂ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਦੇ ਿਰਜੀਹੀ ਿੇਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿੀਆਂ ਨੰੂ 

ਿਰਜੀਹ ਡਦਿੱਿੀ। ਇਸ ਸੰਕੇਿ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਿੇ, ਡਕਸੇ LCAP ਦੇ "ਪਡਹਲੂ" ਜੋ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਦਆੁਰਾ ਪਰਭਾਡਵਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਼ਿਰਰੂੀ ਨਹੀ ਂਡਕ ਇਹ ਏਥੋਂ ਿਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿ ਹੋਣ: 

● ਡਕਸ ੇਫੋਕਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕਸੇ ਟੀਚੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ (ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਹੇਠਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ) 

● ਕਾਨੰੂਨੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਲੋੜੀਦੇਂ ਮੈਡਟਰਕਸ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੈਡਟਰਕਸ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 

● ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮੈਡਟਰਕਸ 'ਿੇ ਇਿੱਛਿ ਡਸਿੱਟ ੇਦਾ ਡਨਰਣਾ 

● ਮਾਪਣ ਅਿ ੇਡਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿੀਡਜਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 

● ਕਾਰਵਾਈ(ਆਂ) ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਿਰੁਿੱਪ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 

● ਕਾਰਵਾਈ(ਆਂ) ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਿਰੁਿੱਪ ਨੰੂ ਿਿਮ ਕਰਨਾ 

● ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਸਿੇ ਸੁਝਾਏ ਖ਼ਰਡਚਆਂ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਡਵਿੱਚ ਿਬਦੀਲੀਆਂ 

● ਨਕਲ ਰਡਹਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ(ਆਂ) ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 

● ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਿਾ ਦਾ ਡਨਰਣਾ 

● ਿਰਡਚਆਂ ਡਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਕ ਅੰਿਰ ਦਾ ਪਿਾ ਲਿਾਉਣਾ 

● ਸਲਾਨਾ ਅਿੱਪਿੇਟ ਪਰਡਕਡਰਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਆਿਾਮੀ LCAP ਸਾਲ ਲਈ ਇਿੱਕ ਟੀਚੇ ਲਈ ਕੀਿੀਆਂ ਿਈਆਂ ਿਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਡਨਰਣਾ 

● ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਿੂਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਚਣੌੁਿੀਆਂ ਜਾਂ ਸਫਲਿਾਵਾਂ ਦਾ ਡਨਰਣਾ 

ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ 

ਮਕਸਦ 
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ਚੰਿੀ ਿਰਹਾਂ ਡਵਕਸਿ ਕੀਿ ੇਟੀਚੇ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਿੇ ਡਕ LEA ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕਰਨ ਲਈ LEA ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਿੇ LEA ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਪਿਾ ਚਿੱਲੇਿਾ ਡਕ ਇਸਨੇ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਡਲਆ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਟੀਚੇ ਦਾ ਡਬਆਨ, 

ਸਬੰਡਧਿ ਮੈਡਟਰਕਸ ਅਿ ੇਉਮੀਦ ਕੀਿੇ ਜਾਂਦੇ ਡਸਿੱਟੇ, ਅਿ ੇਟੀਚੇ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਕਸਾਰਿਾ ਡਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। LEA ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ 

ਟੀਚਾ ਡਕਉ ਂਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟੀਕਰਨ LEAs ਵਾਸਿ ੇਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਿ ੇਜਨਿਾ ਨੰੂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਡਕ, 

ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕਡੜਆਂ ਅਿੇ ਰਣਨੀਿੀਆਂ ਅਿੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਆੁਰਾ ਉਜਾਿਰ ਕੀਿੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਿ ੇਡਵਡਭੰਨ ਸ਼ਕਿੀਆਂ ਅਿੇ ਿੇਿਰਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ, ਡਜੰਨਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ 

ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, LEA ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ, ਅਿੇ ਸਬੰਡਧਿ ਮੈਡਟਰਕਸ, ਉਮੀਦ ਕੀਿੇ ਜਾਂਦੇ ਡਸਿੱਟੇ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਅਿ ੇਖ਼ਰਚੇ। 

ਇਿੱਕ ਚੰਿੀ ਿਰਹਾਂ ਡਵਕਸਿ ਕੀਿ ੇਟੀਚੇ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ, ਇਿੱਕ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪ(ਰਾਂ) ਵਾਸਿ ੇਡਕਸੇ ਮੈਡਟਰਕ ਜਾਂ ਮੈਡਟਰਕਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਡਵਿੱਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ 

'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਿਿੱਡਪਆਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਡਸਿੱਡਟਆਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਿ ੇਜਾਂਦੇ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਜਾਂ 

ਰਣਨੀਿੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ। LEAs ਨੰੂ ਅਡਜਹੇ ਟੀਡਚਆਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਡਚਆਂ ਅਿ ੇਸਬੰਡਧਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਲੋੜ਼੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਵਹਦ਼ਾਇਤ਼ਾਾਂ 

LEAs ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਰਾਜ ਦੀਆਂ ਿਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ LCAP ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟੀਡਚਆਂ, ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਅਿ ੇਸਬੰਡਧਿ ਖ਼ਰਡਚਆਂ ਨੰੂ ਿਰਜੀਹ ਦੇਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। LEAs ਨੰੂ ਰਾਜ ਅਿ ੇਸਥਾਨਕ ਸੂਚਕਾਂ 'ਿੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ 'ਿੇ ਡਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੂਚਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਿੌਰ 'ਿੇ 

ਇਕਿੱਿਰ ਕੀਿ ੇਅਿ ੇਡਰਪੋਰਟ ਕੀਿੇ ਿੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਡਨਰਧਾਡਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ ਡਕ ਕੀ LCAP ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਇਸਦੇ ਟੀਡਚਆਂ ਨੰੂ ਿਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਿ ੇਡਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਟੀਡਚਆਂ ਦੇ ਿਰਜੀਹੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, LCAP ਟੈਂਪਲੇਟ LEAs ਨੰੂ ਡਿੰਨ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਡਕਸਮਾਂ ਦੇ ਟੀਡਚਆਂ ਨੰੂ ਡਵਕਸਿ ਕਰਨ ਦਾ ਡਵਕਲਪ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ: 

·    ਫੋਕਸ ਟੀਚਾ: ਇਿੱਕ ਫੋਕਸ ਟੀਚਾ ਮੁਕਾਬਲਿਨ ਿੁੰਜਾਇਸ਼ ਡਵਿੱਚ ਵਧੇਰ ੇਕੇਂਡਦਰਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਸੁਧਾਰ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਘਿੱਟ ਡਿਣਿੀ ਡਵਿੱਚ ਮੈਡਟਰਕਸ 'ਿੇ ਡਧਆਨ 

ਕੇਂਦਰਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਫੋਕਸ ਟੀਚਾ ਡਬਆਨ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਬਿੱਧ ਹੋਵੇਿਾ ਅਿ ੇਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰੇਿਾ ਡਕ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਮਾਡਪਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

·   ਡਵਸਡਿਰਿ ਟੀਚਾ: ਇਿੱਕ ਡਵਸਡਿਰਿ ਟੀਚਾ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਡਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਿਨ ਘਿੱਟ ਕੇਂਡਦਰਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਮੈਡਟਰਕਸ ਦੀ ਇਿੱਕ ਡਵਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰੇਣੀ ਡਵਿੱਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ 

ਡਬਹਿਰ ਬਣਾਉਣ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

   ਪਰਿਿੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਪਰਿਿੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਟੀਚੇ ਡਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਿਬਦੀਲੀਆਂ ਿੋਂ ਡਬਨਾਂ ਚਿੱਲ 

ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਿ ੇਇਿੱਕ LEA ਨੰੂ ਡਕਸੇ ਵੀ ਅਡਜਹੇ ਮੈਟਡਰਕਸ 'ਿੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ 'ਿੇ ਨ਼ਿਰ ਰਿੱਿਣ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ LCAP ਦੇ ਹੋਰ 

ਟੀਡਚਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸੰਬੋਡਧਿ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ। 

ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ, LCAP ਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਸਾਰੀਆਂ LCFF ਿਰਜੀਹਾਂ ਅਿ ੇਸੰਬੰਡਧਿ ਮੈਡਟਰਕਸ ਨੰੂ ਸੰਬੋਡਧਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਫੋਕਸ ਟੀਚ਼ਾ(s) 

ਟੀਚੇ ਦ਼ਾ ਿੇਰਿ਼ਾ: ਫੋਕਸ ਟੀਚੇ ਵਾਸਿ ੇਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਵਰਣਨ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਡਵਸ਼ੇਸ਼, ਮਾਪਣਯੋਿ, ਅਿ ੇਸਮਾਂ-ਬਿੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ LEA ਲੋੜ ਦੇ 

ਉਹਨਾਂ ਿੇਿਰਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਫੋਕਸ ਟੀਚਾ ਡਵਕਸਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਜੰਨਹਾਂ ਵਾਸਿੇ ਵਧੇਰ ੇਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿ ੇਿਾਟਾ ਅਧਾਡਰਿ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 

ਇਸਿੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਟੀਚਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ ਉਸ ਮੈਡਟਰਕ(ਟਾਂ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਜਸ ਦਆੁਰਾ ਟੀਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨੰੂ ਮਾਡਪਆ ਜਾਵੇਿਾ 

ਅਿ ੇਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਡਜਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ LEA ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਹਾਡਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਗੱਲ ਦ਼ਾ ਿਰਣਨ ਵਕ LEA ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਵਕਉ ਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤ਼ਾ ਹੈ: ਵਰਣਨ ਕਰ ੋਡਕ LEA ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਿਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਡਕਉ ਂਕੀਿੀ ਹੈ। 
ਡਵਆਡਿਆ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਿਾਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਇਕਿੱਿਰ ਕੀਿ ੇਿੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਹੋਣੀ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। LEAs ਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ 
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ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਕ ਡਕਵੇਂ LEA ਨੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਨ ਵਾਸਿ ੇਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਿੀ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਡਧਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਫੋਕਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਾ ਅਿ ੇਸਮਝ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਨ ਲਈ LEAs ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕੀਿਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਸਵਤਰਤ ਟੀਚ਼ਾ 

ਟੀਚੇ ਦ਼ਾ ਿੇਰਿ਼ਾ: ਵਰਣਨ ਕਰ ੋਡਕ ਟੀਚੇ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀ ਂLEA ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਡਵਆਪਕ ਟੀਚੇ ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿੌਰ 'ਿੇ ਟੀਚੇ ਵਾਸਿ ੇਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿ ੇਉਮੀਦ ਕੀਿ ੇਜਾਂਦੇ ਮਾਪਣਯੋਿ ਡਸਿੱਡਟਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਦਾ ਹੋਵੇਿਾ। ਟੀਚੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਅਿ ੇਉਮੀਦ ਕੀਿ ੇ

ਨਿੀਡਜਆਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕਸਾਰ ਅਿ ੇਡਟਕਾਊ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਵਵਸਡਥਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਟੀਚੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਾਿਰਾਿਮਕ ਜਾਂ ਿੁਣਾਿਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਡਵਿੱਚ ਮਾਪਣ ਯੋਿ ਹੋਣ 

ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਿਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਡਵਆਪਕ ਟੀਚਾ ਫੋਕਸ ਟੀਚੇ ਡਜੰਨਾ ਿਾਸ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਡਕ ਮਾਪਣਯੋਿ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਚੇ ਵਿੱਲ 

ਪਰਿਿੀ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਡਵਡਭੰਨ ਮੈਡਟਰਕਸ ਹਨ। 

ਇਸ ਗੱਲ ਦ਼ਾ ਿਰਣਨ ਵਕ LEA ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਵਕਉ ਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤ਼ਾ ਹੈ: ਵਰਣਨ ਕਰ ੋਡਕ LEA ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਕਉ ਂਡਵਕਸਿ ਕੀਿਾ ਅਿ ੇਡਕਵੇਂ 

ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਅਿ ੇਮੈਡਟਰਕਸ ਨੰੂ ਇਕਿੱਡਠਆਂ ਿਰੁਿੱਪਬਿੱਧ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ, ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਿੇ। 

ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਾਂਿ-ਸੰਿ਼ਾਲ ਦ਼ਾ ਟੀਚ਼ਾ 

ਟੀਚੇ ਦ਼ਾ ਿੇਰਿ਼ਾ: ਵਰਣਨ ਕਰ ੋਡਕ ਡਕਵੇਂ LEA LCFF ਰਾਜ ਿਰਜੀਹਾਂ ਡਵਿੱਚ ਕੀਿੀ ਿਈ ਪਰਿਿੀ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱਿਦੀ ਹੈ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ LCAP ਡਵਿੱਚ 

ਹੋਰ ਟੀਡਚਆਂ ਦਆੁਰਾ ਸੰਬੋਡਧਿ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਡਕਸਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਿਰਜੀਹਾਂ ਅਿੇ ਲਾਿੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡਟਰਕਸ ਨੰੂ ਸੰਬੋਡਧਿ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਰ ੋਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ LCAP ਡਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟੀਡਚਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੋਡਧਿ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਡਿਆ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਸੰਬੋਡਧਿ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਿਰਜੀਹਾਂ 

ਅਿ ੇਮੈਡਟਰਕਸ ਉਹ ਹਨ ਡਜੰਨਹਾਂ ਵਾਸਿ ੇLEA ਨੇ, ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕ,ੇ LCAP ਡਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟੀਡਚਆਂ ਦਆੁਰਾ ਕਵਰ ਕੀਿੀਆਂ 

ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਿੇ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ਾਂ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਅਿ ੇਪਰਿਿੀ ਦੀ ਡਨਿਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਡਨਰਣਾ 

ਕੀਿਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਡਕ LEA ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਕਉ ਂਡਵਕਸਿ ਕੀਿਾ ਹੈ: ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਡਕ ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਸੰਬੰਡਧਿ ਮੈਡਟਰਕਸ ਦਆੁਰਾ ਉਦਾਹਰਣ ਡਦਿੱਿੀ ਿਈ 

ਪਰਿਿੀ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣਿੀਆਂ। 

ਲੋੜ੍ੀ ਾਂਦੇ ਟੀਚੇ 

ਆਮ ਿੌਰ 'ਿੇ, LEAs ਕੋਲ ਇਹ ਡਨਰਧਾਡਰਿ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਲਚਕਿਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਕ LCAP ਡਵਿੱਚ ਡਕਹੜੇ ਟੀਡਚਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਿ ੇਉਹ ਟੀਚੇ ਕੀ ਹਿੱਲ 

ਕਰਨਿੇ; ਹਾਲਾਂਡਕ, 2022-23 LCAP ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਿੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਕ,ੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ LEAs ਨੰੂ ਆਪਣੇ LCAP ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੰੂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਲਗ਼ਾਤ਼ਾਰ ਘੱਟ-ਪਰਦਰਸਨ ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਗਰੁੱਪ(ਰ਼ਾਾਂ) ਦੀਆਾਂ ਕਸੌਟੀਆਾਂ: ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪ ਜਾਂ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਇਿੱਕ LEA ਲਿਾਿਾਰ ਡਿੰਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਿ ੇਵਿਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਿਾ ਵਾਸਿ ੇਯੋਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਿ ੇLCAP ਡਵਿੱਚ ਡਕਸੇ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇਂ LEAs ਦੀ ਇਿੱਕ ਸੂਚੀ, ਅਿ ੇਉਹ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪ(ਰਾ)ਂ ਡਜੰਨਹਾਂ ਦਾ ਡਸਿੱਟਾ 

ਪਛਾਣ ਦੇ ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ ਡਨਕਲਦਾ ਹ,ੈ CDE ਦੇ ਲੋਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਫੰਡਿੰਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੈਿੱਬ ਪੰਨੇ 'ਿੇ https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.'ਿੇ ਦੇਿੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

·  ਲਗ਼ਾਤ਼ਾਰ ਘੱਟ-ਪਰਦਰਸਨ ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਗਰੁੱਪ(ਰ਼ਾਾਂ) ਦੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਲੋੜ੍: ਲਿਾਿਾਰ ਘਿੱਟ-ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪ(ਰਾਂ) 

ਦੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ LEA ਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਆਪਣੇ LCAP ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਟੀਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪ ਜਾਂ ਿਰੁਿੱਪਾਂ 

ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਹੋਵ ੇਡਜਸਦਾ ਡਸਿੱਟਾ ਵਿਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਿਾ ਵਾਸਿ ੇLEA ਦੀ ਯੋਿਿਾ ਦੇ ਰਪੂ ਡਵਿੱਚ ਡਨਕਡਲਆ। ਇਸ ਟੀਚੇ 

ਡਵਿੱਚ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਇਸ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪ ਜਾਂ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲ ਕਰਨ, ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਵਾਸਿੇ ਡਸਿੱਡਟਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡਟਰਕਸ, 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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ਡਸਿੱਟੇ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਅਿ ੇਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਿੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਡਧਿ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀ LEA ਿੋਂ ਇਹ ਲੋਡੜਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਡਕ ਉਸਦਾ ਹਰੇਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪ ਨੰੂ ਸੰਬੋਡਧਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਹੋਵ;ੇ ਪਰ, ਹਰੇਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪ ਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਟੀਚੇ ਡਵਿੱਚ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੌਰ 'ਿੇ 

ਸੰਬੋਡਧਿ ਕੀਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲੋੜੀਦੇਂ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਕਸ ੇਹੋਰ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਨਾ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

·  ਟੀਚੇ ਦ਼ਾ ਿੇਰਿ਼ਾ: ਉਹਨਾਂ ਡਸਿੱਡਟਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ LEA ਨੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪ ਜਾਂ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਅਿ ੇਡਸਿੱਡਟਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਿਾ ਵਾਸਿੇ LEA ਦੀ ਯੋਿਿਾ ਦਾ ਡਸਿੱਟਾ ਕਿੱਡਢਆ। 

·  ਇਸ ਗੱਲ ਦ਼ਾ ਿਰਣਨ ਵਕ LEA ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਵਕਉ ਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤ਼ਾ ਹੈ: ਵਰਣਨ ਕਰ ੋਡਕ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਵਕਸਿ ਕਰਨ ਲਈ LEA ਦੀ ਲੋੜ ਡਕਉ ਂਹੈ, 

ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪ(ਰਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਵਕਸਿ ਕਰਨ ਲਈ LEA ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਡਵਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਿ ੇਸਬੰਡਧਿ ਮੈਡਟਰਕਸ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪ(ਰਾਂ) ਵਾਸਿੇ ਡਸਿੱਡਟਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਪਛਲੀਆਂ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਡਕਵੇਂ ਡਭੰਨ 

ਹਨ, ਅਿੇ LEA ਡਕਉ ਂਡਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਟੀਚੇ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਮੈਡਟਰਕਸ, ਅਿ ੇਖ਼ਰਚੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਰਣਨ ਡਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਿਏ ਨਿੀਡਜਆਂ ਨੰੂ 

ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਿੇ। 

ਘੱਟ-ਪਰਦਰਸਨ ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੇ ਸਕੂਲ(ਰ਼ਾਾਂ) ਦੀਆਾਂ ਕਸੌਟੀਆਾਂ: ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਕਸੌਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਡਕਸੇ ਸਕੂਲੀ ਡਜਲਹੇ  ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ COE 'ਿੇ 

ਲਾਿੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਡਕਸੇ ਇਿੱਕ-ਸਕੂਲੀ ਡਜਲਹੇ  'ਿੇ ਲਾਿੂ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ। ਡਕਸ ੇਸਕੂਲੀ ਡਜਲਹੇ  ਜਾਂ COE ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੇ, 

ਲਿਾਿਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਿੇ, ਪਰਾਂਿ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਨੰੂ ਛਿੱਿਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਰਆਂ 'ਿੇ ਦੋ ਸਭ ਿੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿੱਧਰ ਪਰਾਪਿ ਕੀਿ ੇਡਜੰਨਹਾਂ ਵਾਸਿੇ ਸਕੂਲ(ਰਾਂ) ਨੰੂ 

ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਡਵਿੱਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਪਰਾਪਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਿ ੇLEA ਵਾਸਿ ੇ"ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ" ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਚਕਾਂ ਡਵਿੱਚ ਘਿੱਟ ੋ

ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿੱਧਰ ਉਿੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿ ੇLCAP ਡਵਿੱਚ ਡਕਸੇ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇਂ LEAs ਦੀ 

ਇਿੱਕ ਸੂਚੀ, ਅਿ ੇਪਛਾਣ ਵਿੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ(ਰਾ)ਂ ਨੰੂ CDE ਦੇ ਲੋਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਫੰਡਿੰਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੈਿੱਬ ਪੰਨੇ 'ਿੇ  

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/'ਿੇ ਦੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

· ਘੱਟ-ਪਰਦਰਸਨ ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੇ ਸਕੂਲ(ਰ਼ਾਾਂ) ਦੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਲੋੜ੍: ਘਿੱਟ-ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ(ਰਾਂ) ਦੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਕਸੇ ਸਕੂਲੀ 

ਡਜਲਹੇ  ਜਾਂ COE ਡਵਿੱਚ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਆਪਣੇ LCAP ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਟੀਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁਿੱਚੇ ਿੌਰ 'ਿੇ ਸਕੂਲ(ਰਾਂ) ਅਿ ੇLEA ਡਵਚਕਾਰ ਪਰਦਰਸ਼ਨ 

ਡਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ 'ਿੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਿ ਕਰਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਡਵਿੱਚ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਘਿੱਟ-ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿੱਚ 

ਦਾਿਲ ਕੀਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲ ਕਰਨ, ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਵਾਸਿ ੇਡਸਿੱਡਟਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡਟਰਕਸ, ਡਸਿੱਟ,ੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਅਿ ੇ

ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਿੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਡਧਿ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀ LEA ਿੋਂ ਇਹ ਲੋਡੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਕ ਉਸਦਾ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸੰਬੋਡਧਿ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਹੋਵ;ੇ ਪਰ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਟੀਚੇ ਡਵਿੱਚ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੌਰ 'ਿੇ ਸੰਬੋਡਧਿ ਕੀਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ 

ਡਕਸ ੇਹੋਰ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਨਾ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

·   ਟੀਚੇ ਦ਼ਾ ਿੇਰਿ਼ਾ: ਵਰਣਨ ਕਰ ੋਡਕ ਘਿੱਟ-ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ(ਰਾਂ) ਡਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਕੀਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਅਿ ੇਸਮੁਿੱਚੇ ਿੌਰ 'ਿੇ LEA ਡਵਿ ੇਦਾਿਲ ਕੀਿ ੇ

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਡਵਚਕਾਰ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ LEA ਨੇ ਡਕਹੜੇ ਡਸਿੱਡਟਆਂ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। 

· ਇਸ ਗੱਲ ਦ਼ਾ ਿਰਣਨ ਵਕ LEA ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਵਕਉ ਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤ਼ਾ ਹੈ: ਵਰਣਨ ਕਰ ੋਡਕ LEA ਨੰੂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਵਕਸਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਡਕਉ ਂਹੈ, 

ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ(ਰਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ LEA ਨੰੂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਡਵਕਸਿ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਟੀਚੇ 

ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਿ ੇਸਬੰਡਧਿ ਮੈਡਟਰਕਸ ਸਕੂਲ(ਰਾਂ) ਵਾਸਿ ੇਡਸਿੱਡਟਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਪਛਲੀਆਂ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਡਕਵੇਂ ਡਭੰਨ ਹਨ; 

ਅਿ ੇLEA ਦਾ ਡਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਡਕਉ ਂਹੈ ਡਕ ਇਸ ਟੀਚੇ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਮੈਟਡਰਕਸ, ਅਿ ੇਖ਼ਰਚ ੇਘਿੱਟ-ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਟੀਚੇ ਦੇ 

ਵਰਣਨ ਡਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਿਏ ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਕੀਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਡਸਿੱਡਟਆਂ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਿੇ। 

ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨੰੂ ਮ਼ਾਪਣ਼ਾ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ਼ਾ: 

ਹਰੇਕ LCAP ਸਾਲ ਵਾਸਿ,ੇ ਉਸ ਮੈਡਟਰਕ(ਟਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ੋਡਜੰਨਹਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ LEA ਉਮੀਦ ਕੀਿੇ ਜਾਂਦੇ ਡਸਿੱਡਟਆਂ ਵਿੱਲ ਪਰਿਿੀ 'ਿੇ ਨ਼ਿਰ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਕਰੇਿੀ। 
LEAs ਨੰੂ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਵਾਸਿੇ ਮੈਡਟਰਕਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਜਵੇਂ ਵੀ ਉਡਚਿ ਹੋਵ,ੇ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਿੇ ਜਾਂਦੇ 

ਡਸਿੱਟੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਡਕਸੇ ਮੌ਼ੂਿਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਿਿੱਡਪਆਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣਿੇ। 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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ਬੇਸਲਾਈਨ ਕਾਲਮ ਡਵਿੱਚ ਡਿੰਨ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪਡਹਲੇ ਸਾਲ ਲਈ LCAP ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਇਸ ਮੈਡਟਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਿੋਂ ਹਾਲੀਆ ਿੇਟਾ ਨੰੂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ।ੋ LEAs ਡਕਸੇ ਮੈਡਟਰਕ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਰੇਿਾ ਵਾਸਿ ੇ2019 ਦੇ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ 'ਿੇ ਡਰਪੋਰਟ ਕੀਿ ੇਅਨੁਸਾਰ ਿੈਟ ੇਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕੇਵਲ ਿਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜੇਕਰ 

ਉਹ ਿੈਟਾ ਸਭ ਿੋਂ ਹਾਲੀਆ ਉਪਲਬਧ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਰ)। 

ਸਭ ਿੋਂ ਹਾਲੀਆ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕਡੜਆਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿੈਟ ੇਦੀ ਸਮੀਡਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ LEA ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੰਬਕਾਰੀ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਪਰਾਪਿੀ ਿੈਟਾ ਡਸਸਟਮ (CALPADS) ਨੰੂ ਸੌਂਪਣ ਵਾਸਿ ੇਡਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਿੈਟਾ ਜੋ LEA ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਡਵਿੱਚ CALPADS ਨੰੂ 

ਸੌਂਡਪਆ ਹੈ। ਡਕਉਡਂਕ ਕੁਝ ਮੈਡਟਰਕਸ 'ਿੇ ਅੰਡਿਮ 2020-21 ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਣਨਾਯੋਿ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦ ੇਜਦੋਂ 2021-24 LCAP ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਰ, ਮੁਅਿੱਿਲੀ ਦਰ), ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਿੋਂ ਿਾ਼ਿਾ ਿੇਟਾ ਡਵਿੱਚ ਿੁਲਨਾਿਮਕਿਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸੇ ਿਾਰੀਿ ਨੰੂ ਲਏ ਿਏ 

ਸਮੇਂ ਦੀ ਿਣਨਾ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਡਬੰਦ ੂਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬੇਸਲਾਈਨ ਿੇਟਾ ਡਿੰਨ-ਸਾਲਾਂ ਦੇ LCAP ਦੌਰਾਨ ਬਦਡਲਆ ਨਹੀ ਂਜਾਵੇਿਾ। 

ਸਾਰਣੀ ਨੰੂ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ:ੋ 

● ਮੈਵਟਰਕ: ਦਰਸਾਓ ਡਕ ਡਕਸੇ ਮੈਡਟਰਕ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਕ ੇਪਰਿਿੀ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਮਾਡਪਆ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ। 

● ਬੇਸਲ਼ਾਈਨ: 2021-22 ਲਈ LCAP ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਸਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰ।ੋ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਉਿੱਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ, ਬੇਸਲਾਈਨ ਇਿੱਕ 

ਮੈਡਟਰਕ ਨਾਲ ਜੁਡੜਆ ਸਭ ਿੋਂ ਹਾਲੀਆ ਿੈਟਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਿ ਡਹਦਾਇਿਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਨੰੂ ਦਰਸਾਓ ਡਜਸ 'ਿੇ ਿਾਟਾ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

● ਸ਼ਾਲ 1 ਦ਼ਾ ਨਤੀਜ਼ਾ: 2022-23 ਵਾਸਿ ੇLCAP ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਿੋਂ ਹਾਲੀਆ ਿਾਟਾ ਨੰੂ ਦਾਿਲ ਕਰ।ੋ ਉਪਰੋਕਿ ਡਹਦਾਇਿਾਂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਨੰੂ ਦਰਸਾਓ ਡਜਸ 'ਿੇ ਿਾਟਾ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

● ਸ਼ਾਲ 2 ਦ਼ਾ ਨਤੀਜ਼ਾ: 2023-24 ਵਾਸਿ ੇLCAP ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਿੋਂ ਹਾਲੀਆ ਿਾਟਾ ਨੰੂ ਦਾਿਲ ਕਰ।ੋ ਉਪਰੋਕਿ ਡਹਦਾਇਿਾਂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਨੰੂ ਦਰਸਾਓ ਡਜਸ 'ਿੇ ਿਾਟਾ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

● ਸ਼ਾਲ 3 ਦ਼ਾ ਨਤੀਜ਼ਾ: 2024-25 ਵਾਸਿ ੇLCAP ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਿੋਂ ਹਾਲੀਆ ਿਾਟਾ ਨੰੂ ਦਾਿਲ ਕਰ।ੋ ਉਪਰੋਕਿ ਡਹਦਾਇਿਾਂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਨੰੂ ਦਰਸਾਓ ਡਜਸ 'ਿੇ ਿਾਟਾ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2024-25 LCAP ਅਿਲੇ ਡਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕਰ ਡਵਿੱਚ ਪਡਹਲਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਿਾ। 
ਇਸ ਕਾਲਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਅਿੱਪਿੇਟ ਦਾ ਡਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਿਾ। 

● 2023-24 ਲਈ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜ਼ਾ: LCAP ਦੇ ਪਡਹਲੇ ਸਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੰਬੰਡਧਿ ਮੈਡਟਰਕ ਲਈ ਇਿੱਛਿ ਨਿੀਜਾ ਦਾਿਲ ਕਰ ੋਡਜਸ ਦੀ LEA 

ਨੰੂ 2023-24 LCAP ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਿ ਿਿੱਕ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਟੀਚਾ ਦੇ "ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨੰੂ ਮ਼ਾਪਣ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ" ਵਾਲੇ ਭਾਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ। 

ਮੈਡਟਰਕ ਬੇਸਲਾਈਨ ਸਾਲ 1 ਨਿੀਜਾ ਸਾਲ 2 ਨਿੀਜਾ ਸਾਲ 3 ਨਿੀਜਾ ਸਾਲ 3 ਵਾਸਿੇ ਇਿੱਛਿ ਨਿੀਜਾ 

(2023-24) 
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2021-22 ਲਈ LCAP ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਕਸ 

ਡਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। 

2021-22 ਲਈ LCAP ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਕਸ 

ਡਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। 

2022-23 ਲਈ LCAP ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਕਸ 

ਡਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। 
ਿਦ ਿਿੱਕ ਿਾਲੀ ਛਿੱਿ ਡਦਓ। 

2023-24 ਲਈ LCAP ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਕਸ 

ਡਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। 
ਿਦ ਿਿੱਕ ਿਾਲੀ ਛਿੱਿ ਡਦਓ। 

2024-25 ਲਈ LCAP ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਕਸ 

ਡਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। 
ਿਦ ਿਿੱਕ ਿਾਲੀ ਛਿੱਿ ਡਦਓ। 

2021-22 ਲਈ LCAP ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਇਿੱਕ 

ਨਵਾਂ ਮੈਡਟਰਕ ਜੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ 

ਬਾਕਸ ਡਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦਾਿਲ ਕਰੋ। 

ਮੈਡਟਰਕਸ ਮਾਿਰਾਿਮਕ ਜਾਂ ਿੁਣਾਿਮਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ, LEA ਦੇ LCAP ਡਵਿੱਚ ਅਡਜਹੇ ਟੀਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ LEA ਦੀ 

ਡਕਸਮ 'ਿੇ ਲਾਿੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ LCAP ਸਾਲ ਡਵਿੱਚ, ਸਬੰਡਧਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਿਰਜੀਹਾਂ ਵਾਸਿੇ ਲਾਿੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡਟਰਕਸ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਕ ੇਮਾਡਪਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਜਸ ਹਿੱਦ ਿਿੱਕ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੀ ਿਰਜੀਹ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮੈਡਟਰਕਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀ ਂਕਰਦੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੀ ਅਕਾਦਡਮਕ ਸਮਿੱਿਰੀ ਅਿ ੇ

ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਡਮਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਿੂ ਕਰਨ), LEA ਨੰੂ LCAP ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਿਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੈਡਟਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਿਰਜੀਹਾਂ ਲਈ, 

LEAs ਨੰੂ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਸੂਚਕਾਂ ਲਈ ਸਬੰਡਧਿ ਸਵ-ੈਪਰਿੀਡਬੰਬ ਟਲੂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਜਾਂ ਡਰਪੋਰਟ ਕੀਿ ੇਮੈਡਟਰਕਸ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਸ਼ਾਡਹਿ 

ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ: ਕਾਰਵਾਈ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰ।ੋ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਿ ੇਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਡਸਰਲੇਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰ।ੋ ਇਹ ਡਸਰਲੇਿ ਕਾਰਵਾਈ ਟੇਬਲ ਡਵਿੱਚ ਵੀ ਡਦਿਾਈ ਦੇਵੇਿਾ। 
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰ।ੋ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਡਧਿ ਿਰਡਚਆਂ ਦੀ ਕੁਿੱਲ ਰਕਮ ਦਰਜ ਕਰ।ੋ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਿ ਸਰੋਿਾਂ ਿੋਂ ਬਜਟ ਿਰਚੇ ਸੰਿੇਪ ਸਾਰਣੀਆਂ 

ਡਵਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿ ੇਜਾਣਿੇ। ਇਹ ਦਰਸਾਓ ਡਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧਾਈਆਂ ਿਈਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਿ ੇਅਨੁਸਾਰ 

ਵਧਾਈਆਂ ਿਈਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਦਂੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂਲਈ "Y" ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਕ ੇ(ਨੋਟ: LEA-

ਡਵਆਪਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ-ਡਵਆਪੀ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਿੀ ਅਡਜਹੀ ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, LEA ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਿ ਆਫ ਰੈਿੂਲੇਸ਼ਨ਼ਿ, ਰੈਿੂਲੇਸ਼ਨਾਂ 

ਡਵਚਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਿੀ ਡਸਰਲੇਿ 5 [5 CCR] 

ਸੈਕਸ਼ਨ 15496(b) LCAP ਦੇ ਵਧ ੇਹੋਏ ਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ)। 

ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਸਵਖਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ: ਸਕੂਲੀ ਡਜਡਲਹ ਆਂ, COEs, ਅਿ ੇਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਜੰਨਹਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸੰਡਿਆਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ 

ਮਹਿੱਿਵਪੂਰਨ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਉਿੱਪ-ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ, ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਾਪਿੀ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਡਧਿ LCAP 

ਡਵਿੱਚ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ EC ਸੈਕਸ਼ਨ 306 ਡਵਿੱਚ ਪਡਰਭਾਡਸ਼ਿ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ, ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਿੇ ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਡਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਵਕਾਸ ਿਿੀਡਵਧੀਆਂ। 

ਅਨ਼ਾਥ ਨੌਜਿ਼ਾਨ਼ਾਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ: ਸਕੂਲੀ ਡਜਡਲਹ ਆਂ, COEs, ਅਿੇ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਡਜੰਨਹਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸੰਡਿਆਿਮਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਡਜਕਰਯੋਿ ਫੋਸਟਰ 

ਯੂਥ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਉਿੱਪ-ਿਰੁਿੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵਉਿੇਂ LCAP ਡਵਿੱਚ 

ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਟੀਚੇ ਦ਼ਾ ਵਿਸਲੇਸਣ: 

LCAP ਸਾਲ ਦਾਿਲ ਕਰ।ੋ 

ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਿੋਂ ਿਾਟਾ ਸਮੇਿ, ਅਸਲ ਸਲਾਨਾ ਮਾਪਣਯੋਿ ਨਿੀਜਾ ਿਾਟਾ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ ਡਕ ਕੀ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪਰਾਪਿ 

ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਡਦਿੱਿੀਆਂ ਡਹਦਾਇਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਕੇਿਾਂ ਦਾ ਹੁੰਿਾਰਾ ਭਰੋ। 

● ਜੋੜੇ ਿਏ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਲਾਿੂਕਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ।ੋ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਿੀਆਂ 

ਸਬੰਡਧਿ ਚਣੌੁਿੀਆਂ ਅਿ ੇਸਫਲਿਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਡਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਡਜਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਜਿੱਥੇ 

LEA ਨੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਇਸ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਿੂ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਸੀ ਜੋ ਡਕ ਅਪਣਾਏ 

ਿਏ LCAP ਡਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਿ ੇਜਾਣ ਦੇ ਿਰੀਕੇ ਿੋਂ ਡਬਲਕੁਲ ਵਿੱਿਰਾ ਹੋਵ।ੇ 
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● ਬਜਟ ਿਰਡਚਆਂ ਅਿ ੇਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਿਰਡਚਆਂ ਡਵਚਕਾਰ ਅਿ ੇਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਅਿ ੇਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿਾਂ ਡਵਚਕਾਰ, ਡਜਵੇਂ ਵੀ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਪਦਾਰਥਕ ਅੰਿਰਾਂ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ ਕਰਨਾ। ਿਰਡਚਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿੀਸ਼ਿਾਂ 

ਡਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਡਭੰਨਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਅਿ ੇਿਾਲਰ-ਦਰ-ਿਾਲਰ ਲੇਿਾਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ। 

● LEA ਦਆੁਰਾ ਅਡਭਭਾਵਕ ਿਏ ਡਬਆਨ ਕੀਿ ੇਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ।ੋ ਕੁਝ ਮਾਮਡਲਆਂ ਡਵਿੱਚ, 

ਡਕਸ ੇਟੀਚੇ ਡਵਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਟਡਰਕਸ 'ਿੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ਂਹੋਵੇਿਾ। ਇਸ 

ਪਰੋਂਪਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡਦੰਦੇ ਸਮੇਂ, LEAs ਇਿੱਕ ਡਸੰਿਲ ਮੈਡਟਰਕ ਜਾਂ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਾਸ ਮੈਡਟਰਕਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਡਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਡਕਸ ੇਇਿੱਕਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਿਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਕ ਕਾਰਵਾਈ(ਵਾਂ) 'ਿੇ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਮੈਡਟਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰੁਿੱਡਪੰਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮ਼ਿਬੂਿ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਆਡਿਆ ਦੇਣਿੀਆਂ ਡਕ ਕੀ LEA ਮੈਡਟਰਕਸ ਦੇ ਇਿੱਕ 

ਡਨਰਧਾਡਰਿ ਸੈਿੱਟ ਨੰੂ ਪਰਭਾਡਵਿ ਕਰਨ ਲਈ ਡਜਸ ਰਣਨੀਿੀ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਿ ੇਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਾਸਿ ੇ

ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਾ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। LEAs ਨੰੂ ਅਡਜਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਡਚਆਂ ਡਵਿੱਚ ਕਈ 

ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਅਿ ੇਮੈਡਟਰਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੇਡੜਓ ਂਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੇ। 

● ਇਸ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਿੇ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਿੇਟਾ ਡਵਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੇ ਿੇਟਾ ਦੇ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਸ ਟੀਚੇ ਡਵਿੱਚ ਕੀਿੀਆਂ ਿਈਆਂ ਡਕਸੇ ਵੀ ਿਬਦੀਲੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਕੀਿ ੇਨਿੀਡਜਆਂ, ਮੈਡਟਰਕਸ, ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਡਜਵੇਂ ਵੀ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ 

ਹੋਵ।ੇ 

ਅਨਾਥ ਨੌਜਿਾਨ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਸਵਖਆਰਥੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਿ਼ਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ 

ਲਈ ਿਧੀਆਾਂ ਜ਼ਾਾਂ ਸੁਧ਼ਾਰੀਆਾਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ 

ਮਕਸਦ 

ਇਿੱਕ ਚੰਿੀ ਿਰਹਾਂ ਡਲਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਵਡਦਅਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਡਸੰਿਲ ਸਮਰਡਪਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਿੱਕ ਡਵਸਿਡਰਿ 

ਵਰਣਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਕ ਡਕਵੇਂ ਇਿੱਕ LEA ਿਰੇਿ TK-12 ਡਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਲੋੜੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ, ਿਰੇਿ TK-12 ਡਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ, ਡਜਵੇਂ ਵੀ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਅਿ ੇਡਕਵੇਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਛਾਣੀਆਂ ਿਈਆਂ 

LEA-ਡਵਆਪਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ-ਡਵਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਡਧਡਨਯਮਕ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੇ ਿਏ ਵਰਣਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੇਂ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ 

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਡਫਰ ਵੀ ਇਹ ਡਸਿੱਡਿਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਡਵਆਪਕ ਸਮਝ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾਿਰਾ ਡਵਿੱਚ ਸੰਿੇਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 

ਦੀ ਇਨਪੁਿੱਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਿਾ ਨੰੂ ਸੁਡਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ LEA ਦੇ ਵਰਣਨ ਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਟੀਡਚਆਂ ਅਿ ੇਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਲੋੜ਼੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਵਹਦ਼ਾਇਤ਼ਾਾਂ 

ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ LCFF ਪੂਰਕ ਅਤੇ/ਜ਼ਾਾਂ ਇਕ਼ਾਗਰਤ਼ਾ ਗਰ਼ਾਾਂਟ਼ਾਾਂ: ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ, ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅਿ ੇਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਅਿ ੇ

ਇਕਾਿਰਿਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ LEA ਦੇ ਅੰਦਾ਼ਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਡਵਿੱਚ ਇਸਨੰੂ ਪਰਾਪਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ LCFF ਪੂਰਕ ਅਿੇ ਸੰਘਣਿਾ ਿਰਾਂਟ ਫ਼ੰਿਾਂ ਦੀ ਮਾਿਰਾ 

ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ।ੋ 

ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ ਿਧੀਕ LCFF ਇਕ਼ਾਗਰਤ਼ਾ ਗਰ਼ਾਾਂਟ (15 ਪਰਤੀਸਤ): EC ਸੈਕਸ਼ਨ 42238.02 ਡਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਿ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਧ ੂLCFF ਸੰਘਣਿਾ ਿਰਾਂਟ 

ਐਿ-ਆਨ ਫੰਡਿੰਿ ਦੀ ਮਾਿਰਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਓ, ਜੋ ਡਕ LEA ਦਾ ਅੰਦਾ਼ਿਾ ਹੈ ਡਕ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਡਵਿੱਚ ਪਰਾਪਿ ਕਰੇਿੀ। 
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ਆਉਣ ਿ਼ਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਿਰਹੇ ਿ਼ਾਸਤੇ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰਨ ਜ਼ਾਾਂ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ ਪਰਤੀਸਤ: 5 CCR ਸੈਕਸ਼ਨ 

15496(a)(7) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਣਨਾ ਕੀਿ ੇਅਨੁਸਾਰ LCAP ਸਾਲ ਡਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ 

ਉਹ ਅੰਦਾ਼ਿਨ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਦਿੱਸੋ ਡਜਸ ਦਆੁਰਾ ਨਕਲ-ਰਡਹਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। 

LCFF ਕੈਰੀਓਿਰ - ਪਰਤੀਸਤ: LCFF ਕੈਰੀਓਵਰ ਦਿੱਸੋ - LCFF ਕੈਰੀਓਵਰ ਟੇਬਲ ਡਵਿੱਚ ਪਛਾਡਣਆ ਡਿਆ ਪਰਿੀਸ਼ਿ। ਜੇ LCFF ਕੈਰੀਓਵਰ ਟੇਬਲ ਡਵਿੱਚ 

ਕੈਰੀਓਵਰ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਂਕੀਿੀ ਿਈ ਹੈ, ਿਾਂ ਼ਿੀਰੋ (0.00%) ਦਾ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਡਨਰਧਾਡਰਿ ਕਰ।ੋ 

LCFF ਕੈਰੀਓਿਰ -  ਼ਾਲਰ: LCFF ਕੈਰੀਓਵਰ - LCFF ਕੈਰੀਓਵਰ ਟੇਬਲ ਡਵਿੱਚ ਪਛਾਣੀ ਿਈ ਿਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਸੋ। ਜੇ LCFF ਕੈਰੀਓਵਰ ਟੇਬਲ ਡਵਿੱਚ 

ਡਕਸ ੇਕੈਰੀਓਵਰ ਰਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਂਕੀਿੀ ਿਈ ਹੈ, ਿਾਂ ਡਸਫਰ ($0) ਦੀ ਇਿੱਕ ਰਕਮ ਡਨਰਧਾਡਰਿ ਕਰ।ੋ 

ਆਉਣ ਿ਼ਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਿਰਹੇ ਿ਼ਾਸਤੇ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰਨ ਜ਼ਾਾਂ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧ਼ਾਰ ਕਰਨ ਿ਼ਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਪਰਤੀਸਤ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਅਿ ੇ

ਅਨੁਪਾਿਕ LCFF ਲੋੜੀਦੇਂ ਕੈਰੀਓਵਰ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਪਰਿੀਸ਼ਿਿਾ ਨੰੂ ਜੋੜੋ ਅਿ ੇਪਰਿੀਸ਼ਿ ਨੰੂ 

ਡਨਰਧਾਡਰਿ ਕਰ।ੋ ਇਹ LEAs ਪਰਿੀਸ਼ਿਿਾ ਹੈ ਡਜਸ ਦਆੁਰਾ 5 CCR ਸੈਕਸ਼ਨ 15496(a)(7) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਣਨਾ ਕੀਿ ੇਅਨੁਸਾਰ, LCAP ਸਾਲ ਡਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁਧਾਡਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਲੋੜ੍ੀ ਾਂਦੇ ਿੇਰਿੇ 

ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ, ਜ਼ਾਾਂ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਵਜਲਹ ਼ਾ ਜ਼ਾਾਂ ਕ਼ਾਉ ਾਂਟੀ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸਨ (COE) ਨੰੂ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਜ਼ਾਾਂਦੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਲਈ, (1) ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ 

ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਅਨਾਥ ਨੌਜਿਾਨ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਸਵਖਆਰਥੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਿ਼ਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜਰੂਰਤ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਪਵਹਲ਼ਾਾਂ ਮੰਵਨਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ 

(2) ਇਹ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਇਨਹ਼ਾਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜਰੂਰਤ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਕਿੇਂ ਪਰਿ਼ਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹੰੁਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਟੀਡਚਆਂ ਅਿ ੇਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, ਜੋ ਡਕ ਨਕਲ ਰਡਹਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਡਵਿੱਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਦਂਾ ਹੈ ਅਿ ੇLEA-ਡਵਆਪਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ-ਡਵਆਪੀ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, LEA ਡਵਿੱਚ 5 CCR ਸੈਕਸ਼ਨ 15496(b) 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿੱਕ ਸਪਿੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। 2017-2020 LCAP ਿੋਂ 2021-24 LCAP ਡਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅਡਜਹੀਆਂ ਡਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ, 

LEA ਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਇਹ ਡਨਰਧਾਡਰਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਅਿੇ ਇਹ ਡਨਰਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ 

ਨਿੀਜੇ ਦੇ ਅੰਕਡੜਆਂ ਜਾਂ ਅਿੱਜ ਦੀ ਿਾਰੀਖ਼ ਿਿੱਕ ਅਸਲ ਲਾਿੂਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਿਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਨਰਦੇਵਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿ਼ਾਿੀ: ਇਿੱਕ LEA ਦਰਸਾਉਦਂੀ ਹੈ ਡਕ ਡਕਵੇਂ ਇਿੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਿੱਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਨਕਲ ਰਡਹਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ LEA ਦੇ 

ਟੀਡਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਿ ਅਿੇ ਪਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ LEA ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਕ ਡਕਵੇਂ: 

● ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਲੋੜੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਹਾਲਿਾਂ, ਜਾਂ ਹਾਲਾਿਾਂ ਿੇ ਡਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; 

● ਡਕਡਰਆ ਦੀ ਡਕਡਰਆ, ਜਾਂ ਪਿੱਿ(ਵਾਂ) (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਡਿ਼ਿਾਈਨ, ਸਮਿੱਿਰੀ, ਡਵਧੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਸਮੇਿ), ਇਹਨਾਂ ਡਵਚਾਰਾਂ 'ਿੇ ਆਧਾਡਰਿ 

ਹੈ; ਅਿੇ 

● ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਡਧਿ ਟੀਚੇ ਦੇ ਇਿੱਕ ਉਮੀਦ ਕੀਿ ੇਮਾਪਣਯੋਿ ਨਿੀਜੇ ਨੰੂ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਰਹਾਂ, ਇਸ ਿੰਿ ਡਵਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਹੁੰਿਾਰਾ ਨਕਲ-ਰਡਹਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਿੇ ਡਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਡਨਰਣਾਇਕ ਡਬਆਨ ਡਕ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਟੀਚੇ ਵਾਸਿੇ ਇਿੱਕ ਉਮੀਦ ਕੀਿ ੇਜਾਂਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਨੰੂ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਿੀ, ਡਬਨਾਂ ਡਕਸੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਹੋਰ ਸਪਿੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਡਕ ਡਕਵੇਂ, ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਂਹਨ। ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਸ ਇਹ ਡਬਆਨ ਕਰਨਾ ਡਕ ਡਕਸੇ LEA ਕੋਲ ਡਕਸੇ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪ ਜਾਂ ਿਰੁਿੱਪਾਂ 

ਦੀ ਦਾਿਲਾ ਪਰਿੀਸ਼ਿਿਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਮਆਰ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧ ੇਦੀ ਪੂਰਿੀ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ ਡਕਉਡਂਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਦਾਿਲ ਕਰਨਾ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
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ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ LEA ਇਹ ਡਨਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਕ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾ਼ਿਰੀ ਦਰ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਹਾ਼ਿਰੀ ਦੀ ਦਰ 

ਨਾਲੋਂ  ਕਾਫੀ ਘਿੱਟ ਹੈ, ਿਾਂ ਇਹ ਲੋੜ ਦੇ ਇਸ ਿੇਿਰ ਨੰੂ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ LEA-ਡਵਆਪਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ-ਡਵਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਜਾਇ਼ਿ 

ਠਡਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

ਸਾਿੇ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਹਾਲਿਾਂ, ਅਿ ੇਹਾਲਾਿਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀ ਂਡਸਿੱਡਿਆ ਡਕ ਸਾਿੇ ਘਿੱਟ-

ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾ਼ਿਰੀ ਦਰ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਹਾ਼ਿਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ  7 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਘਿੱਟ ਹੈ। (ਲੋੜਾਂ, ਸ਼ਰਿਾਂ, ਹਾਲਾਿ 

[ਮੁਿੱਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਿ]) 

ਸਾਿੇ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਡਨਪਟਣ ਲਈ, ਅਸੀ ਂਇਿੱਕ ਨਵੇਂ ਹਾ਼ਿਰੀ ਪਰੋਿਰਾਮ ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰਾਂਿੇ ਅਿ ੇ

ਇਸਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਾਂਿੇ ਡਜਸਨੰੂ ਿੈਰਹਾ਼ਿਰੀਵਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿੱਿੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵਉਡਂਿਆ ਡਿਆ ਹੈ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਆਵਾਜਾਈ ਅਿ ੇ

ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਿ ੇਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸਕੂਲੀ ਮਹੌਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਹਾ਼ਿਰੀ ਦੀ ਮਹਿੱਿਿਾ 'ਿੇ ਼ਿੋਰ ਨਹੀ ਂਡਦੰਦਾ। ਟੀਚਾ N, ਕਾਰਵਾਈਆਂ X, Y, 

ਅਿ ੇZ ਵਧੀਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਿ ੇਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰੋਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ ਅਿ ੇਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਿੱਚ ਹਾ਼ਿਰੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਡਜਲਹ ਾ-

ਡਵਆਪੀ ਡਵਡਦਅਕ ਮੁਡਹੰਮ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ। (ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ[ਆਂ]) 

ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ LEA-ਡਵਆਪਕ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ ਅਿ ੇਅਸੀ ਂਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ/ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਕ 100 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਿੋਂ 

ਘਿੱਟ ਹਾ਼ਿਰੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਿਾ। ਪਰ, ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾ਼ਿਰੀ ਦੀ ਦਰ ਡਜਕਰਯੋਿ ਿੌਰ 'ਿੇ 

ਘਿੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕ,ੇ ਅਿ ੇਡਕਉਡਂਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਡਕਸ ੇਸਮਾਜਕ-ਆਰਡਥਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਛੜੇ ਰਿੁਬ ੇਦੇ ਡਚਰਕਾਲੀਨ ਿਣਾਵਾਂ ਅਿ ੇਿ਼ਿਰਡਬਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 

ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਕ ਸਾਿੇ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਹਾ਼ਿਰੀ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰਨਾਂ 

ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਔਸਿ ਹਾ਼ਿਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ  ਕਾਫੀ ਡ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਿੀ। (ਮਾਪਣਯੋਿ ਨਿੀਜੇ [ਡਵਿੱਚ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ]) 

COEs ਅਤੇ ਚ਼ਾਰਟਰ ਸਕੂਲ: ਵਰਣਨ ਕਰ ੋਡਕ ਡਕਵੇਂ LEA-ਡਵਆਪਕ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 

ਡਵਿੱਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਮੁਿੱਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਰਾਜ ਡਵਿੱਚ ਅਣਉਡਚਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦੇ ਟੀਡਚਆਂ ਅਿ ੇਉਿੱਪਰ ਵਰਣਨ 

ਕੀਿ ੇਅਨੁਸਾਰ ਡਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਿਰਜੀਹਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਿ ਅਿ ੇਪਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। COEs ਅਿੇ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਡਵਿੱਚ, 

ਸਕੂਲ-ਡਵਆਪੀ ਅਿੇ LEA-ਡਵਆਪਕ ਨੰੂ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਮੰਡਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੇਿਲ ਸਕੂਲੀ ਵਜਵਲਹਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤ:ੇ 

LEA-ਵਿਆਪਕ ਆਧ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ: 

ਵਿਲੱਖਣ ਪਰਤੀਸਤਤ਼ਾ > 55 ਪਰਤੀਸਤ: 55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਦੀ ਡਵਲਿੱਿਣ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਡਜਡਲਹ ਆਂ ਵਾਸਿ,ੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ੋਡਕ 

ਡਕਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਿੱਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਰਾਜ ਡਵਿੱਚ ਡਵਲਿੱਿਣ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਇਸਦੇ ਟੀਡਚਆਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਿ ਅਿ ੇਅਸਰਦਾਰ ਹਨ ਅਿ ੇ

ਉਿੱਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਿ ੇਅਨੁਸਾਰ ਡਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਿਰਜੀਹਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ। 

ਵਿਲੱਖਣ ਪਰਤੀਸਤਤ਼ਾ < 55 ਪਰਤੀਸਤ: ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲੀ ਡਜਡਲਹ ਆਂ ਵਾਸਿ ੇਡਜੰਨਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਰਡਹਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਪਰਿੀਸ਼ਿਿਾ 55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ, ਇਹ 

ਵਰਣਨ ਕਰ ੋਡਕ ਡਕਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਮੁਿੱਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਾਂਿ ਡਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਇਸਦੇ ਟੀਡਚਆਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਅਿੇ ਡਕਸ ੇਵੀ ਸਥਾਨਕ 

ਿਰਜੀਹਾਂ ਵਾਸਿ ੇਸੇਡਧਿ ਅਿ ੇਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਡਕ ਡਕਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਇਹਨਾਂ 

ਟੀਡਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰ ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸਿ ਤੋਂ ਿੱਧ ਅਸਰਦ਼ਾਰ ਿਰਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਡਨਰਣੇ ਵਾਸਿ ੇਆਧਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰ,ੋ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਡਵਚਾਰੇ ਿਏ ਕੋਈ ਵੀ 

ਡਵਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਿੋਜ, ਿ਼ਿਰਬ,ੇ ਜਾਂ ਡਵਡਦਅਕ ਡਸਧਾਂਿ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਕੂਲ ਿਰ ਦੇ ਆਧ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ਼ਾਾਂਦੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ: 

ਸਕੂਲੀ ਡਜਡਲਹ ਆਂ ਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਵਰਣਨ ਡਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਜੰਨਹਾਂ ਵਾਸਿ ੇਫ਼ੰਿ ਸਹਾਇਿਾ ਡਦਿੱਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਿ ੇ

ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ-ਡਵਆਪੀ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ, ਅਿ ੇਇਸ ਡਵਿੱਚ ਸਕੂਲ-ਡਵਆਪੀ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਫ਼ੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਲੋੜੀਦਂਾ ਵਰਣਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਉਹਨ਼ਾਾਂ ਸਕੂਲ਼ਾਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਵਜੰਨਹ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ-ਰਵਹਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ 40 ਪਰਤੀਸਤ ਜ਼ਾਾਂ ਿਧੇਰੇ ਦ਼ਾਖਲੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ: ਵਰਣਨ ਕਰ ੋਡਕ ਡਕਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 

ਮੁਿੱਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਰਾਜ ਡਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਅਿ ੇਡਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਿਰਜੀਹਾਂ ਵਾਸਿ ੇਇਸਦੇ ਟੀਡਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਿ ਅਿ ੇ

ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਗੈਰ-ਲ਼ਾਇਸੰਸਸੁਦ਼ਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ 40 ਪਰਤੀਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦ਼ਾਖਲੇ ਿ਼ਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ-ਵਿਆਪੀ ਆਧ਼ਾਰ 'ਤੇ ਫੰ਼  ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹ ੇਸਕੂਲੀ 

ਵਜਵਲਹਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ: ਵਰਣਨ ਕਰ ੋਡਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਮੁਿੱਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਡਕਸ ਿਰਹਾਂ ਸੇਡਧਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਿ ੇਡਕਵੇਂ ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਪਰਾਂਿ ਡਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, 

ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ, ਅਿ ੇਡਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਿਰਜੀਹਾਂ ਵਾਸਿੇ ਆਪਣੇ ਟੀਡਚਆਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੰਿਾਂ ਦੀ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਵਰਿੋਂ ਹਨ। 

ਿੇਰਿ਼ਾ ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਅਨ਼ਾਥ ਨੌਜਿ਼ਾਨ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਸਵਖਆਰਥੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਿ਼ਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਲੋੜ੍ੀ ਾਂਦੀ ਪਰਤੀਸਤਤ਼ਾ ਦਆੁਰ਼ਾ 

ਿਧ਼ਾਈਆਾਂ ਜ਼ਾਾਂ ਸੁਧ਼ਾਰੀਆਾਂ ਜ਼ਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। 

5 CCR ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 15496 ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਣਨ ਕਰ,ੋ ਡਕ ਡਕਵੇਂ LCAP ਸਾਲ ਡਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ ਿਣਨਾ ਕੀਿ ੇਿਏ ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਦਆੁਰਾ ਨਕਲ ਰਡਹਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ 

ਸੁਧਾਡਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਬ ਹੈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿੁਣਵਿੱਿਾ ਡਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਅਿੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮਿਲਬ ਹੈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ 

ਮਾਿਰਾ ਡਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ LCAP ਡਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਆੁਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁਧਾਡਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਜੰਨਹਾਂ ਨੰੂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋੜਾਂ ਡਵਿੱਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟੀਡਚਆਂ ਅਿ ੇਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ LEA-ਡਵਆਪਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ-

ਡਵਆਪੀ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਕਲ-ਰਡਹਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੀਮਿ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਸੀਮਿ 

ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ, ਅਿ/ੇਜਾਂ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਾਉਦਂੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਣਨ ਨੰੂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਵਿੱਲ ਡਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਕ LEA ਵਿੱਲੋਂ  ਸਬੰਡਧਿ LCAP ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ(ਵਾਂ) ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੇਂ ਅਨੁਪਾਿੀ 

ਵਾਧ ੇਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਡਕਵੇਂ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਕਸ ੇਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, ਜੋ ਡਕ LCFF ਫੰਿਾਂ ਦੇ ਿਰਚੇ 

ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਸਾਰਣੀ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪਰਿੀਸ਼ਿਿਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਡਵਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ੋ

ਡਜਸਨੰੂ ਅਨੁਪਾਿੀ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਯੋਿਦਾਨ ਨੰੂ ਡਨਰਧਾਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਡਿਆ ਡਿਆ ਸੀ। ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਦੀ ਿਣਨਾ 

ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਿੇ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਦਾ ਡਨਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਿ ੇਡਹਦਾਇਿਾਂ ਦੇਿ।ੋ 

ਇਸ ਬ਼ਾਰੇ ਯੋਜਨ਼ਾ ਦ਼ਾ ਿਰਣਨ ਵਕ ਉਪੱਰ ਪਛ਼ਾਣੇ ਗਏ ਿਧੀਕ ਇਕ਼ਾਗਰਤ਼ਾ ਗਰ਼ਾਾਂਟ ਐ -ਆਨ ਫੰ਼  ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਨੰੂ ਉਹਨ਼ਾਾਂ ਸਕੂਲ਼ਾਾਂ ਵਿਖੇ 

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਸੱਧੀਆਾਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾਲੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਿੇਂ ਿਰਵਤਆ ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ ਵਜੰਨਹ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ 

ਮਤਰੇਏ ਨੌਜਿ਼ਾਨ਼ਾਾਂ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਸੱਖਣ ਿ਼ਾਵਲਆਾਂ, ਅਤੇ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਿ਼ਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਉਚੱ ਸੰਘਣਤ਼ਾ (55 ਪਰਤੀਸਤ ਤੋਂ ਉਪੱਰ) ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ 

ਿੀ ਲ਼ਾਗੂ ਹੰੁਦ਼ਾ ਹੋਿੇ। 

ਇਿੱਕ LEA ਜੋ EC ਦੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 42238.02 ਡਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਿ ੇਵਧੀਕ ਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟ ਐਿ-ਆਨ ਨੰੂ ਪਰਾਪਿ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਇਹ ਡਦਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਡਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਡਕਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਧੀਆਂ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਜੰਨਹਾਂ ਡਵਿੱਚ ਿੈਰ-ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ 55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਹੈ ਜੋ ਡਕ ਡਵਲਿੱਿਣ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਿਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ 55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ। ਉਹ 

ਅਮਲਾ ਜੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਰਮਾਡਣਿ ਅਮਲਾ ਅਿ/ੇਜਾਂ LEA ਵਿੱਲੋਂ  ਡਨਯੁਕਿ ਵਰਿੀਡਕਰਿ ਅਮਲਾ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਵਰਿੀਡਕਰਿ ਅਮਲੇ ਡਵਿੱਚ ਹਵਾਲਿੀ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਵਰਣਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰ,ੋ ਡਜਵੇਂ ਡਕ LEA 'ਿੇ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: 

ਇਿੱਕ LEA ਡਜਸਨੰੂ ਸੰਘਣਿਾ ਿਰਾਂਟ ਜਾਂ ਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟ ਐਿ-ਆਨ ਪਰਾਪਿ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ, ਉਸਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਪਰੋਂਪਟ 

ਦਾ ਹੁੰਿਾਰਾ ਲਾਿੂ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ। 
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LCAP ਡਵਚਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਿੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਡਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜੋ LEA ਉਹਨਾਂ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਲਾਿੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। 

ਇਿੱਕ LEA ਡਜਸ ਕੋਲ ਿੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀ ਂਹਨ ਡਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕ ਇਹ ਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟ ਐਿ-ਆਨ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਡਕਵੇਂ ਕਰ 

ਡਰਹਾ ਹੈ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ LEA ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਬੇਲੋੜੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ 55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਹਨ, ਨੰੂ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਡਕ ਇਹ ਪਰਮਾਣ-ਪਿੱਿਰ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਡਕਵੇਂ ਕਰ ਡਰਹਾ ਹੈ, ਵਰਿੀਡਕਰਿ ਅਮਲਾ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਹਵਾਲਿੀ ਦਾ 

ਅਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦੇਂ ਹਨ ਅਿ ੇਇਹ ਡਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਕਸੌਟੀਆਂ ਡਕ ਡਕਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਵਧੀਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੂਰਿ ਡਵਿੱਚ ਡਕ ਇਿੱਕ ਵਧੀਕ ਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟ ਐਿ-ਆਨ ਡਕਸੇ ਸਕੂਲ ਡਵਿੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ 

ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ 55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਦੀ ਨਕਲ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, LEA ਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਕ ਡਕਵੇਂ ਇਹ 55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਡਵਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਫ਼ੰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਾਰਣੀ ਨੰੂ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ:ੋ 

         ਵਰਿੀਡਕਰਿ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਟਾਫ-ਟ-ੂਸਟਿੂੈਂਟ ਅਨੁਪਾਿ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ 55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ ਅਿੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਿ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਟਾਫ਼-ਟ-ੂਸਟਿੂੈਂਟ ਅਨੁਪਾਿ ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ 55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘਣਿਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ LEA 'ਿੇ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। LEA ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਿਰੇਿ ਦੀ 

ਡਮਆਦ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਡਮਿਲ/ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਈ, ਅਿ ੇਹਾਈ ਸਕੂਲ) ਅਨੁਸਾਰ ਿਰੁਿੱਪਬਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ LEA 'ਿੇ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਲੇ-ਿੋਂ-

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਿ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ (FTE) ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਅਿੇ ਦਾਿਲ ਕੀਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਡਿਆ 'ਿੇ ਆਧਾਡਰਿ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਿੂਬਰ ਡਵਿੱਚ ਪਡਹਲੇ ਬੁਿੱਧਵਾਰ ਨੰੂ ਡਿਡਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

·      ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟਸ਼ੁਦਾ ਅਮਲੇ ਦਾ ਸਟਾਫ਼-ਟ-ੂਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ 

ਡਕ 55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਜਾਂ ਇਸਿੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ ਅਿ ੇ55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਜਾਂ ਇਸਿੋਂ ਘਿੱਟ ਦੀ ਸੰਘਣਿਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਡਣਿ ਅਮਲੇ ਦਾ ਅਮਲਾ-ਿੋਂ-ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਿ ਜੋ ਡਕ 55 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਹੈ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ LEA 'ਿੇ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। LEA ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਿਰੇਿ ਦੀ 

ਡਮਆਦ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਡਮਿਲ/ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਈ, ਅਿ ੇਹਾਈ ਸਕੂਲ) ਅਨੁਸਾਰ ਿਰੁਿੱਪਬਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ LEA 'ਿੇ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਲੇ-ਿੋਂ-

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਿ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ FTE ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਅਿੇ ਦਾਿਲ ਕੀਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਡਿਆ 'ਿੇ ਆਧਾਡਰਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਹਰ 

ਸਾਲ ਅਕਿੂਬਰ ਡਵਿੱਚ ਪਡਹਲੇ ਬੁਿੱਧਵਾਰ ਨੰੂ ਡਿਡਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਸ਼ਾਰਣੀਆਾਂ 

LCA ਡਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਿਾਟਾ ਐਟਂਰੀ ਟੇਬਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ।ੋ ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਡਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਕੀਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰਣੀਆਂ 

ਨੰੂ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਿੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਡਸਰਫ਼ ਿਾਟਾ ਐਟਂਰੀ ਟੇਬਲ, ਸਲਾਨਾ ਅਿੱਪਿੇਟ ਟੇਬਲ, ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਅਿੱਪਿੇਟ 

ਸਾਰਣੀ, ਅਿ ੇLCFF ਕੈਰੀਓਵਰ ਟੇਬਲ ਡਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਾਟਾ ਐਟਂਰੀ ਟੇਬਲ ਨੰੂ ਛਿੱਿ ਕੇ, ਕਾਲਮ ਹੈਿਰਾਂ ਡਵਿੱਚ "ਇਨਪੁਿੱਟ" ਸ਼ਬਦ ਜੋਡੜਆ ਡਿਆ ਹੈ 

ਿਾਂ ਜੋ ਕਾਲਮ (ਕਾਲਮਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕੇ ਡਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਿਲ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰਣੀਆਂ 'ਿੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਿਲ ਨਹੀ ਂਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਸਥਾਨਕ ਿਵਰਡਨੰਿ ਬੋਰਿ ਜਾਂ ਿਵਰਡਨੰਿ ਬਾਿੀ ਦਆੁਰਾ ਅਪਣਾਏ ਿਏ LCAP ਦੇ ਡਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੇਠ ਡਲਿੀਆਂ ਸਾਰਣੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: 

● ਸਾਰਣੀ 1: ਟੋਟਲ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਿਰਡਚਆਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ (ਆਉਣ ਵਾਲੇ LCAP ਸਾਲ ਲਈ) 
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● ਸਾਰਣੀ 2: ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ (ਆਉਣ ਵਾਲੇ LCAP ਸਾਲ ਲਈ) 

● ਸਾਰਣੀ 3: ਸਲਾਨਾ ਅਿੱਪਿੇਟ ਸਾਰਣੀ (ਵਰਿਮਾਨ LCAP ਸਾਲ ਲਈ) 

● ਸਾਰਣੀ 4: ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਅਿੱਪਿੇਟ ਸਾਰਣੀ (ਵਰਿਮਾਨ LCAP ਸਾਲ ਲਈ) 

● ਸਾਰਣੀ 5: LCFF ਕੈਰੀਓਵਰ ਟੇਬਲ (ਮੌਜੂਦਾ LCAP ਸਾਲ ਲਈ) 

ਨੋਟ: ਆਉਣ ਵਾਲਾ LCAP ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਲ ਹੈ ਡਜਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਕ ਮੌਜੂਦਾ LCAP ਸਾਲ ਲਾਿੂਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2022-23 LCAP ਦਾ ਡਵਕਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, 2022-23 ਆਉਣ ਵਾਲਾ LCAP ਸਾਲ ਹੋਵੇਿਾ ਅਿ ੇ2021-22 ਮੌਜੂਦਾ LCAP ਸਾਲ ਹੋਵੇਿਾ। 

 ਼ਾਟ਼ਾ ਐਾਂਟਰੀ ਸ਼ਾਰਣੀ 

ਿਾਟਾ ਐਟਂਰੀ ਸਾਰਣੀ ਨੰੂ LCAP ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਸਥਾਨਕ ਿਵਰਡਨੰਿ ਬੋਰਿ ਜਾਂ ਿਵਰਡਨੰਿ ਬਾਿੀ ਦਆੁਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਡਿਆ ਹੈ, 

ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਿਾਟਾ ਐਟਂਰੀ ਸਾਰਣੀ ਡਵਿੱਚ, ਉਸ ਲਾਿੂ LCAP ਸਾਲ ਲਈ LCAP ਡਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਿੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਪੁਿੱਟ ਕਰ:ੋ 

● LCAP ਸ਼ਾਲ: ਲਾਿੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ LCAP ਸਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ।ੋ 
● 1. ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ LCFF ਬੇਸ ਗਰ਼ਾਾਂਟ: 5 CCR ਸੈਕਸ਼ਨ 15496(a)(8) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਪੂਰਕ ਅਿ ੇਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟਾਂ ਅਿੇ ਟਾਰਿੇਡਟਿ 

ਇੰਸਟਰਿੱਕਸ਼ਨਲ ਇੰਪਰਵੂਮੈਂਟ ਿਰਾਂਟ ਪਰੋਿਰਾਮ ਅਿ ੇਹੋਮ ਟ ੂਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਰੋਿਰਾਮ ਵਾਸਿ ੇਐਿ-ਔਨਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱਿਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ 

ਵਾਸਿ ੇLEA ਦੇ ਅੰਦਾਡ਼ਿਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, LCFF ਫੰਡਿੰਿ ਦੀ ਕੁਿੱਲ ਰਕਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ੋਜੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿੇ ਪਰਾਪਿ 

ਕਰੇਿੀ। 
LCFF ਵੰਿ ਿਣਨਾਵਾਂ ਲਈ, ਡਜਵੇਂ ਵੀ ਲਾਿੂ ਹੋਵ,ੇ EC ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2574 (COEs ਲਈ) ਅਿ ੇ42238.02 (ਸਕੂਲੀ ਡਜਡਲਹ ਆਂ ਅਿ ੇਚਾਰਟਰ 

ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ) ਦੇਿ।ੋ 

● 2. ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ LCFF ਪੂਰਕ ਅਤੇ/ਜ਼ਾਾਂ ਇਕ਼ਾਗਰਤ਼ਾ ਗਰ਼ਾਾਂਟ਼ਾਾਂ: LCFF ਪੂਰਕ ਅਿ ੇਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱਲ ਰਕਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ LEA ਦੇ 

ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਲਈ ਡਵਲਿੱਿਣ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਅਿ ੇਇਕਾਿਰਿਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਪਰਾਪਿ ਕਰੇਿਾ। 
● 3. ਆਉਣ ਿ਼ਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਿਰਹੇ ਿ਼ਾਸਤੇ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰਨ ਜ਼ਾਾਂ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ ਪਰਤੀਸਤ: ਇਸ ਪਰਿੀਸ਼ਿ 

ਨੰੂ ਦਾਿਲ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ; ਇਸਦੀ ਿਣਨਾ 5 CCR ਸੈਕਸ਼ਨ 15496(a)(8) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰੋਜੈਕਟਿ LCFF ਬੇਸ ਿਰਾਂਟ ਅਿ ੇਪਰੋਜੈਕਟਿ LCFF 

ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਹੈ ਡਜਸ ਦਆੁਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ LCAP ਸਾਲ ਡਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ ਨਕਲ ਰਡਹਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਿਾ 

ਜਾਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। 
● LCFF ਕੈਰੀਓਿਰ - ਪਰਤੀਸਤ: LCFF ਕੈਰੀਓਵਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ੋ- ਡਪਛਲੇ LCAP ਸਾਲ ਿੋਂ LCFF ਕੈਰੀਓਵਰ ਟੇਬਲ ਡਵਿੱਚ ਪਛਾਡਣਆ ਡਿਆ 

ਪਰਿੀਸ਼ਿ। ਜੇ LCFF ਕੈਰੀਓਵਰ ਟੇਬਲ ਡਵਿੱਚ ਕੈਰੀਓਵਰ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਂਕੀਿੀ ਿਈ ਹੈ, ਿਾਂ ਼ਿੀਰੋ (0.00%) ਦਾ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਡਨਰਧਾਡਰਿ ਕਰ।ੋ 
● ਆਉਣ ਿ਼ਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਿਰਹੇ ਿ਼ਾਸਤੇ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰਨ ਜ਼ਾਾਂ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧ਼ਾਰ ਕਰਨ ਿ਼ਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਪਰਤੀਸਤ: ਇਸ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਨੰੂ ਦਾਿਲ 

ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ; ਇਸਦੀ ਿਣਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਅਿ ੇLCFF ਕੈਰੀਓਵਰ – ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਵਾਸਿੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 

ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਹੈ ਡਜਸ ਦਆੁਰਾ LEA ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ LCAP 

ਸਾਲ ਡਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ ਡਵਲਿੱਿਣ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। 
● ਟੀਚ਼ਾ # ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ LCAP ਟੀਚਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰ।ੋ 
● ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ #: LCAP ਟੀਚੇ ਡਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾਿਲ ਕਰ।ੋ 
● ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਵਸਰਲੇਖ: ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਸਰਲੇਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰ।ੋ 
● ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਗਰੁੱਪ: ਉਸ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪ ਜਾਂ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਓ ਜੋ "ਸਾਰੇ" ਨੰੂ ਦਾਿਲ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ, ਜਾਂ ਡਕਸੇ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪ 

ਜਾਂ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਨੰੂ ਦਾਿਲ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਲਾਭ-ਪਾਿਰ ਹੋਣਿੇ। 
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● ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਿਧ਼ਾਉਣ ਜ਼ਾਾਂ ਸੁਧ਼ਾਰਨ ਲਈ ਪਰਤੀਸਤਤ਼ਾ?: ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਯੋਿਦਾਨ 

ਪਾਉਣ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ "ਹਾਂ" 'ਿੇ ਟਾਈਪ ਕਰ;ੋ ਜਾਂ, ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਨ 

ਡਵਿੱਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿਾਂ "ਨਹੀ"ਂ 'ਿੇ ਟਾਈਪ ਕਰ।ੋ 
● ਜੇ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਡਵਿੱਚ "ਹਾਂ" ਦਾਿਲ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਡਨਮਨਡਲਿਿ ਕਾਲਮਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ: 

○ ਸਕੋਪ: ਡਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਕੋਪ LEA-ਡਵਆਪੀ (ਦਜੇੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਡਵਿੱਚ, ਡਜਲਹੇ  ਭਰ ਡਵਿੱਚ, ਕਾਊਟਂੀ-ਡਵਆਪੀ, ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ-ਡਵਆਪੀ), ਸਕੂਲ-

ਡਵਆਪੀ, ਜਾਂ ਸੀਮਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਡਕ ਸਕੋਪ ਡਵਿੱਚ LEA-ਡਵਆਪੀ ਹੈ, LEA ਦੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਡਵਡਦਅਕ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਅਿੱਪਿਰੇਿ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਡਜਸਦਾ ਸਕੋਪ ਸਕੂਲ ਭਰ ਡਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਡਸੰਿਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਡਵਡਦਅਕ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਅਪਿਰੇਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਇਿੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਸਕੋਪ ਡਵਿੱਚ ਸੀਮਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਿੱਕ ਅਡਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਡਵਲਿੱਿਣ ਡਵਡਦਆਰਥੀ 

ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
○ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਗਰੁੱਪ: ਸਕੋਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਿ ੇਡਬਨਾਂ, ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਡਵਲਿੱਿਣ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਡਵਲਿੱਿਣ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਿਰੁਿੱਪਾਂ ਵਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ੋਡਜੰਨਹਾਂ ਵਾਸਿ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ 

ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁਧਾਡਰਆ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ। 
○ ਅਸਥ਼ਾਨ: ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ੋਡਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ LEA ਡਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ LEA ਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ "ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ" ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਵਲ LEA ਜਾਂ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਰੇਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 

ਡਵਚਲੇ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ LEA ਵਾਸਿੇ "ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ" ਜਾਂ "ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਰੇਿ-ਸਪੈਨ" ਦਾਿਲ ਕਰਨਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। 
ਡਵਅਕਿੀਿਿ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਿਰੇਿ-ਦਾਈਰੇ ਦੇ ਡਕਸੇ ਉਪ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ੋ(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਿਰੇਿ 

ਟਰਾੰਡ਼ਿਸ਼ਨਲ ਡਕੰਿਰਿਾਰਟਨ ਿੋਂ ਲੈਕੇ ਿਰੇਿ ਪੰਜ ਿਿੱਕ), ਡਜਵੇਂ ਵੀ ਉਡਚਿ ਹੋਵ,ੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ।ੋ 
● ਟ਼ਾਈਮ ਸਪੈਨ: "ਆਨ ਿੋਇੰਿ" ਦਰਜ ਕਰ ੋਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਅਡਨਸ਼ਡਚਿ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਿੂ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਨਹੀ ਂਿਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਮਆਦ ਨੰੂ 

ਦਰਸਾਓ ਡਜਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ LEA "1 ਸਾਲ," ਜਾਂ "2 ਸਾਲ," ਜਾਂ "6 ਮਹੀਨੇ" ਡਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 
● ਕੁੱਲ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ: ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿ ੇਿਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਰਡਚਆਂ ਦੀ ਕੁਿੱਲ ਰਕਮ ਦਾਿਲ ਕਰ।ੋ 
● ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ: ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਿਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੋਟਲ ਪਰਸਨਲ ਕਾਲਮ ਅਿੇ ਟੋਟਲ ਫੰਿ ਕਾਲਮ ਡਵਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇਿੀ। 
● LCFF ਫੰ ਸ: ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿ ੇਿਏ LCFF ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱਲ ਰਕਮ ਦਰਜ ਕਰ,ੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ। LCFF ਫੰਿਾਂ ਡਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਫੰਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ LEA ਦੇ ਕੁਿੱਲ LCFF ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬੇਸ ਿਰਾਂਟ, ਿਰੇਿ ਸਪੈਨ ਅਿਜਸਟਮੈਂਟ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ 

ਿਰਾਂਟ, ਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟ, ਟਾਰਿੇਡਟਿ ਇੰਸਟਰਿੱਕਸ਼ਨਲ ਇੰਪਰਵੂਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਿਰਾਂਟ, ਅਿ ੇਹੋਮ-ਟ-ੂਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ)। 
○ ਨੋਟ: ਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਡਵਿੱਚ LCFF 

ਫੰਡਿੰਿ ਦਾ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਡਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰੋਿਾਂ ਿੋਂ ਫੰਡਿੰਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਜਸ ਹਿੱਦ ਿਿੱਕ ਕੋਈ 

ਕਾਰਵਾਈ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਦਂੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਰਿ ੇਜਾ ਰਹ ੇLCFF ਫੰਡਿੰਿ 'ਿੇ ਆਧਾਡਰਿ ਹੈ। 
● ਹੋਰ ਰ਼ਾਜ ਫੰ ਸ: ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿ ੇਿਏ ਹੋਰ ਰਾਜ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱਲ ਰਕਮ ਦਾਿਲ ਕਰ,ੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ। 
● ਸਥ਼ਾਨਕ ਫੰ ਸ: ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿ ੇਿਏ ਸਥਾਨਕ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱਲ ਰਕਮ ਨੰੂ ਦਾਿਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ। 
● ਫੈ ਰਲ ਫੰ ਸ: ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿ ੇਿਏ ਫੈਿਰਲ ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱਲ ਰਕਮ ਨੰੂ ਦਾਿਲ ਕਰ,ੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ। 
● ਕੁਿੱਲ ਫੰਿਸ ਇਹ ਰਕਮ ਡਪਛਲੇ ਚਾਰ ਕਾਲਮਾਂ ਡਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਕੀਿੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਿਣਨਾ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
● ਸੁਧਰੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਯੋਜਨ਼ਾਬੱਧ ਪਰਤੀਸਤ: ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਿੇ, ਡਜਸਨੰੂ ਡਵਲਿੱਿਣ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਸੀਮਿ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ, ਅਿ ੇਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ੰਿ-ਸਹਾਇਿਾ ਨਹੀ ਂਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਿ ੇਉਮੀਦ 

ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਿੁਣਵਿਾ ਸੁਧਾਰ ਨੰੂ ਸਭ ਿੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸੌਵੇਂ (0.00%) ਿਿੱਕ ਦੀ ਪਰਿੀਸ਼ਿਿਾ ਵਜੋਂ ਦਾਿਲ ਕਰ।ੋ ਇਿੱਕ ਸੀਮਿ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ 

ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅੰਿਰੇ਼ਿੀ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਡਲਆਂ, ਅਿ/ੇਜਾਂ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਾਉਦਂੀ ਹੈ। 
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○ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਿੇ ਡਹਦਾਇਿਾਂ ਡਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ, ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਦੀ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪਰਿੀਸ਼ਿਿਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, LEA ਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਉਸ ਡਵਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਜਸਦੀ ਵਰਿੋਂ 

ਇਸਨੇ ਅਨੁਪਾਿੀ ਪਰਿੀਸ਼ਿਿਾ ਪਰਿੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਯੋਿਦਾਨ ਦਾ ਡਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਿੀ ਸੀ। ਡਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਿੀਸ਼ਿ LCFF ਫੰਡਿੰਿ ਦੀ ਉਸ ਮਾਿਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ LEA ਦਾ ਅੰਦਾ਼ਿਾ ਹੈ ਡਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਰਚ ਕਰੇਿੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੰੂ ਫੰਿ ਡਦਿੱਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਿੱਕ LEA ਇਹ ਡਨਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਾਟਾ ਦਾ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਡਕ ਪੜਹਾਈ 

ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਿ ੇਡਵਸਿਡਰਿ ਡਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਦਾਨਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਡਕ ਉਹਨਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਡਕਹੜੀਆਂ ਸੇਡਧਿ ਸਹਾਇਿਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। LEA ਅੰਕਡੜਆਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਿਰ ਕਰਨ ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿ ੇ

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਸਹਾਇਿਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਿਾਲਮੇਲ ਡਬਠਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਿੇ ਰਿੱਿਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਜਸਦਾ LEA ਦਾ ਅੰਦਾ਼ਿਨ ਿਰਚ $165,000 ਹੋਵੇਿਾ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, LEA ਉਹਨਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਡਧਿ 

ਅੰਕਡੜਆਂ ਦਾ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌ਼ੂਿਦਾ ਅਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਭਾਿ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। 
ਇਸ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੰੂ ਫੇਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਡਪਰੰਸੀਪਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ ਜੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਿਾ ਨੰੂ ਡਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਡਹਦਾਇਿੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਿੇ ਡਵਸਿਡਰਿ ਡਸਿਲਾਈ ਪਰਦਾਨਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਿਾਲਮੇਲ ਡਬਠਾਉਣ ਲਈ ਿਾਟਾ 

ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਨਿੇ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਡਵਿੱਚ, LEA $165,000 ਦੀ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਲਾਿਿ ਨੰੂ ਿਾਟਾ ਐਟਂਰੀ ਟੇਬਲ ਡਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਿਏ LCFF 

ਫੰਡਿੰਿ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵੰਿੇਿਾ ਅਿੇ ਡਫਰ ਭਾਿਫਲ ਨੰੂ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਡਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਿਾ। ਇਹ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਿ ੇਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ 

ਦੀ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪਰਿੀਸ਼ਿਿਾ ਹੈ। 

ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾਲੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਦੀ ਸਲ਼ਾਨ਼ਾ ਅੱਪ ੇਟ ਸ਼ਾਰਣੀ 

ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਉਿੱਪਰ ਨੋਟ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਰਣੀ ਡਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ; ਹਾਲਾਂਡਕ, 'ਵਧੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣਾ?' ਕਾਲਮ ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਿੀ ਡਕ ਡਸਰਫ਼ "ਹਾਂ" 

ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਪਰਦਰਡਸ਼ਿ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ "ਨਹੀ"ਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਰਦਰਡਸ਼ਿ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਕਾਲਮ ਡਵਿੱਚ ਪਰਦਰਡਸ਼ਿ ਨਹੀ ਂਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਿਾਂ ਕਾਲਮ ਹੈਿਰ ਡਵਿੱਚ ਿਰੌਪ-ਿਾਊਨ ਮੀਨੂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰੋ ਿਾਂ ਜੋ ਕੇਵਲ "ਹਾਂ" ਜਵਾਬਾਂ ਨੰੂ 

ਡਫਲਟਰ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਸਲ਼ਾਨ਼ਾ ਅੱਪ ੇਟ ਟੇਬਲ 

ਸਲਾਨਾ ਅਿੱਪਿੇਟ ਸਾਰਣੀ ਡਵਿੱਚ, ਸੰਬੰਡਧਿ LCAP ਸਾਲ ਲਈ LCAP ਡਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ:ੋ 

·         ਅੰਦ਼ਾਜਨ ਅਸਲ ਖਰਚੇ: ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਿੱਲ ਅੰਦਾ਼ਿਨ ਅਸਲ ਖ਼ਰਡਚਆਂ ਨੰੂ ਦਾਿਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ। 

ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾਲੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਦੀ ਸਲ਼ਾਨ਼ਾ ਅੱਪ ੇਟ ਸ਼ਾਰਣੀ 

ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਿੱਪਿੇਟ ਸਾਰਣੀ ਡਵਿੱਚ, 'ਵਧਾਈਆਂ ਿਈਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣਾ?' 

ਕਾਲਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ੋਿਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਡਕ ਕੇਵਲ "ਹਾਂ" ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਡਦਿਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ "ਨਹੀ"ਂ ਵਾਲੀਆਂ 

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਰਦਰਡਸ਼ਿ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਕਡਰਆਵਾਂ ਕਾਲਮ ਡਵਿੱਚ ਪਰਦਰਡਸ਼ਿ ਨਹੀ ਂਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਿਾਂ ਕਾਲਮ ਹੈਿਰ 

ਡਵਿੱਚ ਿਰੌਪ-ਿਾਊਨ ਮੀਨੂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰੋ ਿਾਂ ਜੋ ਕੇਵਲ "ਹਾਂ" ਜਵਾਬਾਂ ਨੰੂ ਡਫਲਟਰ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਬੰਡਧਿ LCAP ਸਾਲ ਲਈ LCAP ਡਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਯੋਿਦਾਨ 

ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ:ੋ 

   ਅੰਦ਼ਾਜਨ ਅਸਲ LCFF ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਅਤੇ/ਜ਼ਾਾਂ ਇਕ਼ਾਗਰਤ਼ਾ ਗਰ਼ਾਾਂਟ਼ਾਾਂ: LCFF ਪੂਰਕ ਅਿ ੇਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱਲ ਰਕਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ੋLEA 

ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਅਸਲ ਡਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਡਵਿੱਚ ਨਕਲ ਰਡਹਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਅਿ ੇਇਕਾਿਰਿਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਪਰਾਪਿ ਕਰੇਿੀ। 
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· ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾਲੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਅੰਦ਼ਾਜਨ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚੇ: ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿੇ ਿਏ LCFF ਫੰਿਾਂ ਦੇ ਕੁਿੱਲ 

ਅੰਦਾ਼ਿਨ ਅਸਲ ਿਰਚੇ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ। 

· ਸੁਧਰੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਅੰਦ਼ਾਜਨ ਅਸਲ ਪਰਤੀਸਤ: ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੀ ਿਈ ਡਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਿੇ, ਸੀਮਿ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਕੇਵਲ 

ਡਵਲਿੱਿਣ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਿ ੇਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਡਧਿ ਫ਼ੰਿ-ਸਹਾਇਿਾ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਸਭ ਿੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸੌਵੇਂ (0.00%) ਿਿੱਕ ਦੇ 

ਸਮੁਿੱਚੇ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਿ ੇਉਮੀਦ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁਿੱਲ ਅੰਦਾ਼ਿਨ ਅਸਲ ਿੁਣਵਿੱਿਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾਿਲ ਕਰ।ੋ 

o   ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਦੀ ਿਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿੱਪਰ ਡਦਿੱਿੀ ਿਈ ਉਦਾਹਰਨ 'ਿੇ ਡਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਦਾਹਰਨ 

ਡਵਿੱਚ LEA ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਅਿੱਪਿੇਟ ਪਰਡਕਡਰਆ ਦੇ ਭਾਿ ਵਜੋਂ, LEA ਲਾਿੂਕਰਨ ਅਿ ੇਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਡਸਿੱਟ ੇਦੇ ਅੰਕਡੜਆਂ ਦੀ 

ਸਮੀਡਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ ਡਨਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਿੂ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਸੀ ਅਿ ੇਇਹ ਡਕ ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਡਸਿੱਡਟਆਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। LEA ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਿ ੇਮੂਲ ਅੰਦਾ਼ਿਨ ਲਾਿਿ ਦੀ ਸਮੀਡਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਿ ੇਇਹ 

ਡਨਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਕ ਜੇ ਇਸਨੇ ਿੈਟੇ ਨੰੂ ਇਕਿੱਿਰ ਕਰਨ ਅਿ ੇਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਸਹਾਇਿਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ 

ਿਾਲਮੇਲ ਡਬਠਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਿੇ ਰਿੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡਜੰਨਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾ਼ਿਾ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿਾਂ ਰਡਹਣ-ਸਡਹਣ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਦੀ 

ਲਾਿਿ ਕਰਕ ੇਅਸਲ ਲਾਿਿ $169,500 ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। LEA $169,500 ਦੀ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਲਾਿਿ ਨੰੂ ਿਾਟਾ ਐਟਂਰੀ ਟੇਬਲ ਡਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ 

ਿਏ LCFF ਫੰਡਿੰਿ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵੰਿੇਿਾ ਅਿ ੇਡਫਰ ਭਾਿ ਨੰੂ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਡਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਿਾ। ਇਹ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਹੈ। 

LCFF ਕੈਰੀਓਿਰ ਟੇਬਲ 

● ਅਨੁਮ਼ਾਵਨਤ ਅਸਲ LCFF ਬੇਸ ਗਰ਼ਾਾਂਟ: 5 CCR ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 15496(a)(8) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰਕ ਅਿੇ ਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟਾਂ ਅਿ ੇ

ਟਾਰਿੇਡਟਿ ਇੰਸਟਰਿੱਕਸ਼ਨਲ ਇੰਪਰਵੂਮੈਂਟ ਿਰਾਂਟ ਪਰੋਿਰਾਮ ਅਿੇ ਹੋਮ ਟ ੂਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਰੋਿਰਾਮ ਵਾਸਿ ੇਐਿ-ਔਨਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱਿਕੇ, LCFF ਫੰਡਿੰਿ 

ਦੀ ਕੁਿੱਲ ਰਕਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ੋਜੋ LEA ਦੇ ਅੰਦਾਡ਼ਿਆਂ ਨੰੂ ਛਿੱਿਕੇ, ਵਰਿਮਾਨ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ ੇਇਸ ਨੰੂ ਪਰਾਪਿ ਹੋਵੇਿੀ। 
● ਿਰਤਮ਼ਾਨ ਸਕੂਲੀ ਿਰਹੇ ਿ਼ਾਸਤੇ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰਨ ਜ਼ਾਾਂ ਇਹਨ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਟਲ ਪਰਤੀਸਤ: ਇਹ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਦਾਿਲ ਨਹੀ ਂ

ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਦੀ ਿਣਨਾ 5 CCR ਸੈਕਸ਼ਨ 15496(a)(8) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ LCFF ਕੈਰੀਓਵਰ – ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ LCFF ਬੇਸ ਿਰਾਂਟ (9) ਅਿ ੇਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ LCFF ਪੂਰਕ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟਾਂ (6) ਦੀਆਂ ਮਾਿਰਾਵਾਂ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਹੈ ਡਜਸ ਦਆੁਰਾ ਵਰਿਮਾਨ LCAP ਸਾਲ ਡਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਡਵਿੱਚ ਨਕਲ-ਰਡਹਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਿ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਿਾ ਜਾਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਸ਼ਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਗਣਨ਼ਾਿ਼ਾਾਂ 

LEAs ਦੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਦਹੁਰਾਓ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰਣੀ ਡਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਿਾਟਾ ਐਟਂਰੀ ਟੇਬਲ, ਸਲਾਨਾ ਅਿੱਪਿੇਟ 

ਸਾਰਾਂਸ਼ ਸਾਰਣੀ, ਅਿ ੇਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਰਣੀ ਡਵਿੱਚ ਡਦਿੱਿੀ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਿੇਿਰਾਂ ਅਿ ੇਸੈਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਾ 
ਲਈ, ਵਰਿੀ ਿਈ ਕਾਰਜਾਿਮਕਿਾ ਅਿ ੇਿਣਨਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ। 

ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾਲੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਦੀ ਸਲ਼ਾਨ਼ਾ ਅੱਪ ੇਟ ਸ਼ਾਰਣੀ 

4. ਕੁਿੱਲ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਖ਼ਰਡਚਆਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ (LCFF ਫੰਿਸ) 

o   ਇਹ ਰਕਮ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਿਰਡਚਆਂ (LCFF ਫੰਿਾਂ) ਕਾਲਮ ਦਾ ਕੁਿੱਲ ਜੋੜ ਹੈ 

5. ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪਰਿੀਸ਼ਿ 

o   ਇਹ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਕਾਲਮ ਦਾ ਕੁਿੱਲ ਜੋੜ ਹੈ 
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ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪਰਿੀਸ਼ਿ (4 ਨੰੂ 1 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵ,ੇ ਜਮਹਾਂ 5) 

o   ਇਸ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਦੀ ਿਣਨਾ ਟੋਟਲ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਰਡਚਆਂ (4) ਨੰੂ ਅਨੁਮਾਡਨਿ LCFF ਬੇਸ ਿਰਾਂਟ (1) ਦਆੁਰਾ 

ਵੰਿ ਕੇ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਿਫਲ ਨੰੂ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਡਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਅਿੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਡਵਿੱਚ 

ਜੋੜ ਕੇ (5) 

ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾਲੀਆਾਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਾਂ ਦੀ ਸਲ਼ਾਨ਼ਾ ਅੱਪ ੇਟ ਸ਼ਾਰਣੀ 

EC ਦੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 42238.07(c)(2) ਦੀ ਿਾਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਟੋਟਲ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ (4) ਅੰਦਾ਼ਿਨ ਅਸਲ LCFF ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਅਿ ੇ

ਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟਾਂ (6) ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ, ਿਾਂ LEA ਿੋਂ ਲੋਡੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਕ ਉਹ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (5) ਦੇ ਟੋਟਲ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਅਿ ੇਸੁਧਰੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿ (7) ਡਵਚਕਾਰ ਅੰਿਰ ਦੀ ਿਣਨਾ ਕਰ।ੇ ਜੇ ਟੋਟਲ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਰਚੇ (4) 

ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ LCFF ਪੂਰਕ ਅਿ ੇਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟਾਂ (6) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਹਨ, ਿਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਅਿ ੇਅਨੁਮਾਡਨਿ 

ਅਸਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਡਵਚਕਾਰ ਅੰਿਰ "ਲੋੜੀਦਂਾ ਨਹੀ"ਂ ਪਰਦਰਡਸ਼ਿ ਕਰੇਿਾ। 

1. ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ LCFF ਪੂਰਕ ਅਿ ੇਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟਾਂ 

o   ਇਹ LCFF ਪੂਰਕ ਅਿੇ ਇਕਾਿਰਿਾ ਦੀ ਕੁਿੱਲ ਮਾਿਰਾ ਹੈ ਜੋ LEA ਦੇ ਅੰਦਾਡ਼ਿਆਂ ਨੰੂ ਮਨ਼ੂਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਕ ਇਹ ਅਸਲ ਡਵਿੱਚ ਚਾਲੂ 

ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਡਵਿੱਚ ਨਕਲ-ਰਡਹਿ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਡਿਆ ਅਿੇ ਇਕਾਿਰਿਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ ਪਰਾਪਿ ਕਰੇਿੀ। 

2. ਕੁਿੱਲ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਖ਼ਰਡਚਆਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ (LCFF ਫੰਿਸ) 

o   ਇਹ ਰਕਮ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਿਰਡਚਆਂ (LCFF ਫੰਿਾਂ) ਦਾ ਕੁਿੱਲ ਜੋੜ ਹੈ 

3. ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਟੋਟਲ ਿਰਚੇ 

o   ਇਹ ਰਕਮ ਯੋਿਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਿਰਡਚਆਂ (LCFF ਫੰਿਾਂ) ਦਾ ਕੁਿੱਲ ਜੋੜ ਹੈ 

4. ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਸਿੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਅਿ ੇਅੰਦਾ਼ਿਨ ਅਸਲ ਖ਼ਰਡਚਆਂ ਡਵਚਕਾਰ ਫਰਕ (4 ਡਵਿੱਚੋਂ 7 ਨੰੂ ਘਟਾਓ) 

o   ਇਹ ਰਕਮ ਟੋਟਲ ਡਵਿੱਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (7) ਲਈ ਟੋਟਲ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਿਰਚੇ ਹਨ ਜੋ ਟੋਟਲ 

ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਰਡਚਆਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਏ ਿਏ ਹਨ (4) 

5. ਟੋਟਲ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪਰਿੀਸ਼ਿ (%) 

o   ਇਹ ਰਕਮ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਕਾਲਮ ਦੀ ਕੁਿੱਲ ਰਕਮ ਹੈ 

6. ਟੋਟਲ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿ (%) 

o  ਇਹ ਰਕਮ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਅੰਦਾ਼ਿਨ ਅਸਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿਿਾ ਦੀ ਕੁਿੱਲ ਰਕਮ ਹੈ 

7. ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਅਿੇ ਅੰਦਾ਼ਿਨ ਅਸਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਡਵਚਕਾਰ ਫਰਕ (8 ਡਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੰੂ ਘਟਾਓ) 

o  ਇਹ ਰਕਮ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪਰਿੀਸ਼ਿਿਾ (5) ਹੈ ਡਜਸਨੰੂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਅੰਦਾ਼ਿਨ 

ਅਸਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਡਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਡਿਆ ਹੈ (8) 

LCFF ਕੈਰੀਓਿਰ ਟੇਬਲ 

10. ਵਰਿਮਾਨ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਵਾਸਿ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਟਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿ (6 ਬਟਾ 9 + ਕੈਰੀਓਵਰ %) 
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o   ਇਹ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ LCFF ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਇਕਾਿਰਿਾ ਿਰਾਂਟਾਂ (6) ਹਨ ਡਜਨਹਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ LCFF ਬੇਸ ਿਰਾਂਟ 

(9) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ LCFF ਕੈਰੀਓਵਰ - ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ ਿੋਂ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਦਆੁਰਾ ਭਾਿ ਡਦਿੱਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

11. ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾ਼ਿਨ ਅਸਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿ (7 ਬਟ ੇ9, ਜਮਹਾਂ 8) 

o   ਇਹ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਕਡਰਆਵਾਂ (7) ਲਈ ਟੋਟਲ ਅੰਦਾ਼ਿਨ ਅਸਲ ਿਰਚੇ ਹਨ ਡਜਨਹਾਂ ਨੰੂ LCFF ਫੰਡਿੰਿ (9) ਦਆੁਰਾ ਭਾਿ 

ਡਦਿੱਿਾ ਡਿਆ ਹੈ, ਡਫਰ ਭਾਿਫਲ ਨੰੂ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਡਵਿੱਚ ਿਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਅਿੇ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿ (8) ਨੰੂ 

ਜੋਡੜਆ ਡਿਆ ਹੈ। 

12. LCFF ਕੈਰੀਓਵਰ - ਿਾਲਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ LCFF ਕੈਰੀਓਵਰ (10 ਡਵਿੱਚੋਂ 11 ਨੰੂ ਘਟਾਓ ਅਿ ੇ9 ਨਾਲ ਿੁਣਾ ਕਰ)ੋ 

o   ਜੇਕਰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (11) ਦਾ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਨੁਮਾਡਨਿ 

ਅਸਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿ (10) ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ, ਿਾਂ LEA ਨੰੂ LCFF ਫੰਿਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

LCFF ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਿਣਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ (11) ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿ (11) ਨੰੂ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (10) ਦੇ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਿੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅਿੇ ਡਫਰ ਅਨੁਮਾਡਨਿ ਅਸਲ LCFF ਬੇਸ ਿਰਾਂਟ (9) ਨਾਲ ਿੁਣਾ ਕਰਕ ੇਕੀਿੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ LCFF ਫੰਿਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਿਿੱਕ ਡਲਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

13. LCFF ਕੈਰੀਓਵਰ - ਪਰਿੀਸ਼ਿ (12 ਬਟੇ 9) 

o   ਇਹ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਿਾ ਡਿਆ ਡਹਿੱਸਾ ਹੈ ਡਜਸ ਨੰੂ LEA ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ LCAP ਸਾਲ 

ਡਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਦੀ ਿਣਨਾ LCFF ਕੈਰੀਓਵਰ (12) ਨੰੂ LCFF ਫੰਡਿੰਿ (9) ਨਾਲ ਭਾਿ ਦੇ ਕੇ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ 
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