ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਸ਼ਨ (FAQs)
ਵਾਸ਼ਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਕੂਲ ਇਿੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ (ਵਾਸ਼ਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਕੂਲ ਸਧਾਰ ਢਾਂਚਾ) (WSIF)
ਅਤੇ ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕਸੀਡਜ਼ ਐਕਟ (ESSA)

ਸ਼ਪਛੋਕੜ
•

ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕਸੀਡਜ਼ ਐਕਟ (ESSA) ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਕਉਂ ਹੈ?

ESSA ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਮੱ ਖ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਕਵੱ ਚ ਜਨਤਕ ਕਸੱ ਕਖਆ ਨੂੂੰ ਸੂੰ ਚਾਕਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ESSA,
ਂ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ESEA) ਕਜਸ ਨੂੂੰ 10 ਦਸੂੰ ਬਰ 2015 ਨੂੂੰ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਦਆਰਾ ਕਾਨੂੂੰਨ
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਡ
ਬਣਾਇਆ ਕਿਆ ਸੀ, ਨੂੂੰ ਮੜ-ਅਕਿਕਾਰ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ESEA ਦੀ ਕਪ੍ਛਲੀ 2002 ਅਕਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਨੂੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਨੋ ਚਾਈਲਡ ਲੈ ਫ਼ਟ ਕਬਹਾਇੂੰ ਡ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੂੰ ਪ੍ਰਤਾਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱ ਟ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮਲ ਰਹੇ
ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਕਵਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨੂੂੰ ਉਜਾਿਰ ਕੀਤਾ। ESSA ਲਿਾਤਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੂੰ ਅੱ ਿੇ ਵਿਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੂੰ ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਸਾਰੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਉਚ ਅਕਾਦਕਮਕ ਕਮਆਰ ਕਸਖਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ
ਕਤਆਰ ਕਰਨ।
ESSA ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਕਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਸਪ੍ਕਰਨਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪ੍ਬਕਲਕ ਇੂੰ ਸਟਰਕਸ਼ਨ (Office of
Superintendent of Public Instruction, OSPI) ਜਾਂ ਯੂਐਸ ਕਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ।
•

ਮੈਨੂੰ ੂ ESSA ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਕਵੱ ਚ ਕਦਲਚਸਪ੍ੀ ਕਕਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਫੈਡਰਲ ਕਸੱ ਕਖਆ ਕਾਨੂੂੰਨ ਨੂੂੰ ਮੜ ਅਕਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਕਸ਼ੂੰ ਿਟਨ ਨੂੂੰ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ
ਲਈ ਨਤੀਕਜਆਂ ਕਵੱ ਚ ਸਿਾਰ ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਕਸੱ ਕਖਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ੍ਣੇ ਤਰੀਕੇ ਕਵੱ ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਕਲਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਪ੍ਰ, ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਹ ਹੈ ਜੋ OSPI
ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਕਰਵਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। OSPI ਨੇ ਕਡਸਕਟਰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕਵੱ ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਲਈ, ਤਸੀਂ ਸਾਡੀ ESSA ਸੂੰ ਯਕਤ
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪ੍ੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪਛਾਣ
•

ਵਾਕਸ਼ੂੰ ਿਟਨ ਸਕੂਲ ਇੂੰ ਪ੍ਰੂਵਮੈਂਟ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਵਾਕਸ਼ੂੰ ਿਟਨ ਸਕੂਲ ਸਿਾਰ ਢਾਂਚਾ) (WSIF) ਕੀ ਹੈ? ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ
ਕਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? “ਕੱ ਟ ਸਕੋਰ” ਕੀ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ?

ਵਾਕਸ਼ੂੰ ਿਟਨ ਨੇ WSIF ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਸਕੂਲ ਿਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ (ਮਤਲਬ ਕਕ ਕਨਯਕਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ,
9ਵੇਂ ਿਰੇਡ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਪ੍ਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਕੋਰਸ ਲੈ ਣ/ਦੂਹਰੇ ਕਰੈਕਡਟ) ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਦਕਮਕ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ
ਸਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮਤਲਬ ਕਕ ਇੂੰ ਿਕਲਸ਼ ਲੈਂ ਿਵੇਜ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਮੈਥੇਮੈਕਟਕਸ ਕਵੱ ਚ ਕਨਪ੍ੂੰ ਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਿਾ, ਪ੍ਾਸ
ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਅੂੰ ਿਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਸਕਖਆਰਥੀ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ)। ਇਹਨਾਂ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੂੰ ਭਾਕਰਤ ਅੂੰ ਕਾਂ ਕਵੱ ਚ ਕਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨੂੂੰ
ਕਵਆਪ੍ਕ ਜਾਂ ਟੀਚਾਬੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
o ਕਵਆਪ੍ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਛਾਣੇ ਿਏ ਸਕੂਲ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਣੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਸਮੱ ਚਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਕਸ਼ੂੰ ਿਟਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 5% ਕਵੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
o ਕਵਆਪ੍ਕ-ਪ੍ਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਛਾਣੇ ਿਏ ਸਕੂਲ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰ
ਸਾਲਾ ਪ੍ਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 67% ਤੋ ਘੱ ਟ ਹੈ
o ਟੀਚਾਬੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਛਾਣੇ ਿਏ ਸਕੂਲ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਦਾ ਸਮੱ ਚਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5% ਸੀਮਾ ਤੋਂ
ਉ।ਪ੍ਰ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਕਜਨਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਸ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜੋ ਘੱ ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
2018 ਕਵੱ ਚ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, 5% ਸੀਮਾ ਉਹ ਅੂੰ ਕ ਹੈ ਜੋ 2.3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ
ਕਵਆਪ੍ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਛਾਣੇ ਿਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 2.3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਕ ਟੀਚਾਬੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਪ੍ਛਾਣੇ ਿਏ ਸਕੂਲ ਕਵੱ ਚ 2.3 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅੂੰ ਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵਅਕਤੀਿਤ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਸਮੂਹ
ਹੈ(ਹਨ)।
ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਕਵਸਤਾਰ ਕਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਕਸ਼ੂੰ ਿਟਨ ESSA ਸੂੰ ਯਕਤ ਯੋਜਨਾ ਕਵੱ ਚ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•

ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ (ਕਵਆਪ੍ਕ, ਕਵਆਪ੍ਕ-ਪ੍ਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ, ਟੀਚਾਬੱ ਿ) ਲਈ ਪ੍ਛਾਕਣਆ ਕਿਆ
ਹੈ?

ਜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ ਕਵਆਪ੍ਕ ਜਾਂ ਟੀਚਾਬੱ ਿ ਕਵੱ ਚੋਂ ਕਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚਕਣਆ ਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ
ਸਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਕੂੰ ਮ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਜਨਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵੱ ਚ ਕਕਸੇ
ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ ਸਿਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਕਸੇ ਖਾਸ ਮਾਪ੍ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਪ੍ਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਕਕਸੇ

ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪ੍ੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਖਾਸ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਸਮੂਹ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਲਈ ਸਮੱ ਚਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਕਵੱ ਚ, ਸਕੂਲ
ਸਿਾਰ ਲਈ ਪ੍ਛਾਕਣਆ ਜਾਣਾ, ਅਕਸਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਕਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰ OSPI ਇਸ ਿਾਰਣਾ ਨੂੂੰ ਬਦਲਣਾ
ਚਾਹੇਿਾ। ਪ੍ਬਕਲਕ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱ ਕਚਆਂ ਲਈ ਕਸੱ ਕਖਆ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ੜਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ
ਕਝ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਕਜਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਿ ਲੋ ੜਾਂ ਹੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੂੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਕਿਆਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਛਾਣਨਾ ਕਕ
ਕਕਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
•

ਕਕਉਂਕਕ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ ਪ੍ਛਾਕਣਆ ਕਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਚੂੰ ਿਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ?

OSPI ਦਾ ਮੂੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਸਿਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿੂੰ ਜਾਇਸ਼ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ ਕਈ ਮਾਪ੍ਾਂ ਦਆਰਾ ਸਫਲ ਵਜੋਂ ਦੇਕਖਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਪ੍ਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਕਵੱ ਚ ਕਬਹਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਉਹ ਅੱ ਿੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਉਸ
ਨਾਲੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕੂੰ ਮ ਹੈ ਕਜੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱ ਿੇ ਵਿਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਕ
WSIF ਬਹਤ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਮਾਪ੍ਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਆਇਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਹੈ
ਕਕ ਕਈ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਕਨਰਿਾਰਨ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਕ ਸਕੂਲ “ਚੂੰ ਿਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹਾ
ਹੈ”।
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਕਵੱ ਚ, ਸਕੂਲ ਸਿਾਰ ਲਈ ਪ੍ਛਾਕਣਆ ਜਾਣਾ, ਅਕਸਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਕਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰ OSPI ਇਸ
ਿਾਰਣਾ ਨੂੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੇਿਾ। ਪ੍ਬਕਲਕ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱ ਕਚਆਂ ਲਈ ਕਸੱ ਕਖਆ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ
ਪ੍ੜਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਕਝ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਕਜਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਿ ਲੋ ੜਾਂ ਹੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੂੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਕਿਆਨ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਛਾਣਨਾ ਕਕ ਕਕਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
•

ਮੈਂ ਸਕਣਆ ਹੈ ਕਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ਛਾਕਣਆ ਕਿਆ ਹੈ – ਕੀ ਨਵਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ੈਮਾਨਾ ਮਸ਼ਕਲ ਹੈ?

WSIF ਮਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਵੱ ਖਰਾ ਹੈ। ਕਵੱ ਕਦਅਕ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਕਸ਼ੂੰ ਿਟਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱ ਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ESSA ਦੇ
ਤਕਹਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਈ ਕਵਿੀ ਨੂੂੰ ਬਦਕਲਆ ਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੂੰ ਕਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਛਾਕਣਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਜੱ ਥੇ
ਸਾਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਇਸ ਕਲਪ੍ਨਾ ਨੂੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਵੇਿਾ ਕਕ ਵਾਕਸ਼ੂੰ ਿਟਨ ਕਵੱ ਚ ਹਰੇਕ ਕਵਕਦਆਰਥੀ
ਕਰੀਅਰ, ਕਾਲਜ, ਅਤੇ ਕਜ਼ੂੰ ਦਿੀ ਕਵੱ ਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋਵੇ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪ੍ੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਜਦ ਕਕ ਇਹ ਸੱ ਚ ਹੈ ਕਕ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਛਾਕਣਆ ਕਿਆ ਹੈ, OSPI ਇਸ ਿੱ ਲ ਨੂੂੰ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਕਵੱ ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਉਸ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੂੰ ਉਜਾਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਿੱ ਲ ਨੂੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ ਹਰੇਕ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਨੂੂੰ ਅਕਜਹਾ ਕਵਕਦਅਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਮਲੇ ਕਜਸਦੀ ਉਸ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱ ਡਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੈ।
•

ਇੂੰ ਨੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ੜਹਾਈ ਦੇ ਕਵਕਲਪ੍ਕ ਮਾਹੌਲ ਕਵੱ ਚ ਕਵਆਪ੍ਕ-ਪ੍ਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਲਈ ਕਕਉਂ ਪ੍ਛਾਕਣਆ
ਕਿਆ ਹੈ?

ਇੱ ਕ ਸਿਾਰ ਜੋ OSPI ਲਾਿੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਡਸਕਟਰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਵੱ ਖਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ। ਕਕਉਂਕਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਵਾਿੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੂੰ ਨਣਾ ਹੈ
ਕਕ ਕਵਕਲਪ੍ਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਮਦਦਿਾਰ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਸੈਕਟੂੰ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸੇਵਾ ਕਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਜਣਹਾਂ
ਨੂੂੰ ਖਦ ਲਈ ਵੱ ਖਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ (ਮਤਲਬ ਕਕ OSPI, ਕਡਸਕਟਰਕਟ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ) ਹੋਰ ਅਰਥਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ੈਮਾਕਨਆਂ ਨੂੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਦੇ
ਮਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਿਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਕਹਸਾਬ ਚਾਰ
ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ
ਪ੍ਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਪ੍ਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਾਈ ਿਈ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ 'ਤੇ।
•

ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਜਾਂ ਕਿਆਨ ਤੋਂ ਵੱ ਖਰਾ/ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਕਵੇਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ ਐਡੀਕਏਟ ਯੀਅਰਲੀ ਪ੍ਰੋਿਰੈੈੱਸ (ਢਕਵੀਂ
ਸਲਾਨਾ ਤਰੱ ਕੀ) (AYP) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਨੋ ਚਾਈਲਡ ਲੈ ਫ਼ਟ ਕਬਹਾਇੂੰ ਡ ਦੇ ਤਕਹਤ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਆਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਸਿਾਰ ਲਈ
ਪ੍ਛਾਕਣਆ ਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਛਾਣੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਐਡੀਕਏਟ ਯੀਅਰਲੀ ਪ੍ਰੋਿਰੈੈੱਸ (ਢਕਵੀਂ
ਸਲਾਨਾ ਤਰੱ ਕੀ) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਕਉਂਕਕ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੂੰ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਮੜ ਤੋਂ ਕਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਕਵੱ ਚ ਕਝ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਵਆਪ੍ਕ ਅਤੇ ਟੀਚਾਬੱ ਿ,, ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਕਿਆਨ ਵਰਿੇ ਹਨ ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ
ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕਵਿਾਨ ਦੇ ਕਵੱ ਚ ਰੇਖਾਂਕਕਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸ਼ਰੇਣੀ ਲੇ ਬਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ESSA ਨੂੂੰ ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਸਪ੍ਕਰਨਟੇਨਡੇਂਟ ਰੇਈਕਡਲ ਦੇ ਤਕਹਤ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਛਾਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦਰਸਾਉਣਿੇ। ਅਸੀਂ “ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ” ਸਕੂਲਾਂ
ਨੂੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਿ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ ਮੜ ਕਤਆਰ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੱ ਈਆ
ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪ੍ੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪ੍ੈਮਾਨਾ ਵੀ ਬਦਲ ਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕ ਕੀ ਕਕਸੇ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਸਿਾਰ ਲਈ ਖੇਤਰ
ਹਨ, ਕਸਰਫ ਪ੍ਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ ਅੂੰ ਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ WSIF ਮਾਪ੍
ਨੂੂੰ ਵਿਾ ਕੇ ਇਸ ਕਵੱ ਚ ਵਾਿਾ, ਅੂੰ ਿਰੇਜ਼ੀ ਕਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ, ਕਨਯਕਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਤੇ, ਜੇ ਲਾਿੂ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ
ਲਈ ਕਤਆਰੀ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਅਡਵਾਂਸਡ ਕੋਰਸ (ਦੂਹਰਾ ਕਰੈਕਡਟ) ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਿਰੇਡ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ
ਪ੍ਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ ਐਡੀਕਏਟ ਯੀਅਰਲੀ ਪ੍ਰੋਿਰੈੈੱਸ (ਢਕਵੀਂ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱ ਕੀ) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਿੀ
ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਨੋ ਚਾਈਲਡ ਲੈ ਫ਼ਟ ਕਬਹਾਂਇੂੰ ਡ ਕਵੱ ਚ ਪ੍ਕਰਭਾਕਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਾਰ ਯੋਜਨਾ ਕਵੱ ਚ ਕਨਰਿਾਰਤ
ਕੀਤੇ ਅਨਸਾਰ ਵੀ ਤਰੱ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪ੍ਵੇਿੀ।
•

ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੈਂਬਰ/ਮਾਤਾ/ਕਪ੍ਤਾ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਕਵੱ ਚ ਮੈਨੂੰ ੂ ਆਪ੍ਣੀ ਕਡਸਕਟਰਕਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕਥੋਂ
ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਆਪ੍ਣੀ ਕਡਸਕਟਰਕਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਕਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਝ ਸਥਾਨ
ਹਨ। ਪ੍ਕਹਲਾ ਸਰੋਤ ਕਸੱ ਿਾ ਆਪ੍ਣ ਕਡਸਕਟਰਕਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ! ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਰੋਤ ਤਹਾਡਾ
ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪ੍ਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ, Report Card ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਕਜਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਰਾਜ
ਦੀ ਕਵਕਦਅਕ ਏਜੂੰ ਸੀ, OSPI ਦਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ
•

ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੈਂਬਰ/ਮਾਪ੍ੇ/ਪ੍ਕਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱ ਜੋਂ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ
ਹਾਂ?

ਤਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਤਹਾਨੂੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਕਬਹਤਰ ਸਕਥਤੀ ਕਵੱ ਚ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਕਵੇਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕ ਮਾਕਪ੍ਆਂ/ਪ੍ਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਿਲਾ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ
ਜਾਵੇਿਾ, ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਇਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਇਟ(ਟਾਂ) ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ
ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਵੱ ਚ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮੱ ਿਰੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ੱ ਛਣ ਦੇ ਇਛੱ ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਭੂਕਮਕਾ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਕਜ਼ੂੰ ਦਿੀਆਂ ਕਵੱ ਚ ਬੱ ਕਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਕਮਕ ਿੱ ਲਾਂ
(ਕਮਸਾਲ ਲਈ ਇਕੱ ਠੇ ਪ੍ੜਹਨਾ) ਜਾਂ ਸ਼ਿਲ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਨਵੀਆਂ ਭੋਜਨ-ਕਵਿੀਆਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਸੱ ਖਣਾ) ਲਈ ਇਕੱ ਠੇ
ਕਸੱ ਖਣ ਦਾ ਅਕਭਆਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਕਕ ਉਹ ਪ੍ੜਹਨ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਹੂੰ ਚਣ

ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪ੍ੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
(ਕਮਸਾਲ ਲਈ ਉਹ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸਮੇਂ ਕਸਰ ਪ੍ਹੂੰ ਚਣ ਸਮੇਤ ਕਨਯਕਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮਲੇ )।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਵਸਕਤਰਤ ਜਵਾਬ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੱ ਛੋ (ਕਮਸਾਲ ਲਈ,
“ਤਸੀਂ ਅੱ ਜ ਕਕਹੜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਿੱ ਲ ਕਸੱ ਖੀ ਹੈ”? ਅਤੇ ਹਾਂ/ਨਾਂਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਪ੍ੱ ਛੋ ਕਜਵੇਂ ਕਕ, “ਕੀ ਸਕੂਲ ਕਵੱ ਚ ਤਹਾਡਾ ਕਦਨ
ਵਿੀਆ ਕਰਹਾ”?)। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਕਨਆਂ ਬਾਰੇ ਿੱ ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਕਨਆਂ ਨੂੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
•

ਮੈਨੂੰ ੂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਡਸਕਟਰਕਟ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਡਸਕਟਰਕਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਿਹਾ ਅਨਸਾਰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੋਵੇਿਾ। ਪ੍ਰ,
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ ਕਝ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਸੂਬ-ੇ ਕਵਆਪ੍ੀ ਮਲਾਂਕਣਾਂ 'ਤੇ ਤਹਾਡੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ
ਦੀ ਕਾਰਿਜ਼ਾਰੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਪ੍ੋਰਟ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਾਰ ਦੀ ਸਕਥਤੀ। ਮਾਕਪ੍ਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਕਰਵਾਰਕ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿਾਰ ਯੋਜਨਾ ਕਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱ ਦਾ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਝ
ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਖਾਸ ਵਿੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਕਪ੍ਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਕਰਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੂੰ ਦੀ
ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਝ ਖਾਸ ਫੈਡਰਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

