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ਕੀਜ਼ ਯੂਨ ੀਅਨ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ
2018-2019 ਐਲਸੀਏਪੀ ਓਵਰਿਵਊ
----------

ਲੋ ਕਲ ਕੰ ਟਰੋਲ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਫਾਰਮੂਲਾ (ਐਲਸੀਐਫ਼ਐਫ਼)

ਲੋ ਕਲ ਕੰ ਟਰੋਲ ਅਕਾ�ਟੇਿ ਬਲਟੀ ਪਲਾਨ (ਐਲਸੀਏਪੀ)

ਕੈਲ ੀਫੋਰ ਨੀਆ ਦਾ ਲੋ ਕਲ ਕੰ ਟਰੋਲ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਫਾਰਮੂਲ ਾ (ਐਲਸੀਐਫ਼ਐਫ਼)

2018-19 ਿਵੱ ਚ ਕੁੱ ਲ ਐਲਸੀਐਫ਼ਐਫ਼ ਫੰ ਿਡੰ ਗ

ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟਸ ਲਈ ਬੇਸ , ਸਪਲੀਮ�ਟਲ ਅਤੇ ਕ�ਦਰੀਕਰਨ (ਐਸ
ਅਤੇ ਸੀ) ਫੰ ਡ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸ ਅਤੇ ਸੀ ਫੰ ਡ� ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਬੇਸ

ਿਸਰਫ਼ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਉਨ� � ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧ ਾਰ

ਐਸ ਅਤੇ ਸੀ

ਕਰਨਾ ਹੈ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ , ਅਗ�ਹਵਧੂ
ਨੌ ਜਵਾਨ� ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ।
ਲੋ ਕਲ ਕੰ ਟਰੋਲ ਅਕਾ�ਟਿਬਲਟੀ ਪਲਾਨ (ਐਲਸੀਏਪੀ) ਇਹ
ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਫੰ ਡ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਸੁਧ ਾਰਨਗੇ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸਖ�ਦਰੂ, ਘੱ ਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ
ਅਗ�ਹਵਧੂ ਨੌ ਜਾਵਾਨ।

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

2018-19 ਐਲਸੀਏਪੀ ਏਟੀ-ਏ-ਜੀਐਲਏਐਣਸੀਈ

ਕਿਮਊਿਨਟੀਆਂ ਵੱ ਲ� ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ: ਕੀਜ਼ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਕਿਮਊਿਨਟੀ

-

ਿਹਊਗਸਨ, ਟਰਲੋ ਕ ਅਤੇ ਸੇਰੇਸ

-

-

793 ਿਵਿਦਆਰਥੀ

--

--

ਐਲਸੀਏਪੀ ਟੀਚੇ

-

2 ਸਕੂਲ

-

ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅੱ ਧਾ-

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਤੀ

-

-

-

ਐਲਸੀਏਪੀ

ਐਲਸੀਏਪੀ ਦੇ

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ

ਕਦਮ

-

ਐਲਸੀਏਪੀ ਬਜਟ

ਐਲਸੀਏਪੀ ਟੀਚੇ
1

ਟੀਚਾ 1: ਕੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ
ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ �ਚ ਕੁਆਿਲਟੀ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱ ਖ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ

0.1%

ਏਸ਼ੀਆਈ

3.8%

ਿਫਲੀਪੀਨੀ

0.1%

ਿਹਸਪੈਿ ਨਕ/ਲਾਤੀਨੀ

81.2%

ਗੋਰੇ

13.7%

ਕਰਨਾ

ਬਹੁਜਾਤੀ

0.6%

3 - ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਅਤੇ ਿਡਵਾਈਸ� ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗਰੁੱ ਪ
46.8%
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਖਣ
ਵਾਲੇ

95.3%
ਘੱ ਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ

-

ਸੇਵਾਵ�

ਸਮ� ਸਟਾਫ਼

-

0.6%
ਅਗ�ਹਵਧੂ ਨੌ ਜਵਾਨ

1 - ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਮਆਰੀ-ਿਵਵਸਿਥਤ ਿਹਦਾਇਤੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ‘ਤੇ ਉਿਚਤ
ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੇ ਕਾਮਨ ਕੋਰ ਅਤੇ ਈਐਲਡੀ ਿਮਆਰ ਸਥਾਪਨਾਵ�
2 - �ਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ

ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ
4 - ਪੜ�ਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ
5 - ਚੰ ਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ

ਹੋਰ ਵਰਗ� ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ: ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ੀ

6 - ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ

ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ , ਘੱ ਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ , ਅਤੇ/ਜ� ਅਗ�ਹਵਧੂ

ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ�

ਨੌ ਜਵਾਨ

7 - ਵਾਧੂ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ
8 - ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਲੈ ਬ� ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ

2

ਟੀਚਾ 2: ਕੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਕਰਕੇ ਉਨ�� ਦੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ, ਿਨਪੁੰ ਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।
1 - ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੇਲਜੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
2 - ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਸੇਵਾਵ� ਵਧਾਉਣਾ
3 - ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਗੀਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਦਰ� ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ
4 - ਰਚਨਾਤਿਮਕ ਮੁਲ�ਕਣ (ਨਵ� ਮਾਪਦੰ ਡ) ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨ�� ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਨਵ� ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ� ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ

ਇੱ ਕ ਪੇਜਰ ਦਾ ਨਵ� 2018-19 ਬਜਟ
ਐਲਸੀਏਪੀ ਪੈਕਟ ਦੇ Appendix C ਿਵੱ ਚ ਇਸ

3

ਟੀਚਾ 3: ਕੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਵਜ�
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਿਨਭਾਉਣ

ਸਾਲ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਪੰ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਲਸੀਏਪੀ ਿਵੱ ਚ

1 - ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਮੌਿਕਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
2 - ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਟੀਿਚਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ

3 - ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ

ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਫੰ ਡ� ਨੂੰ ਿਦਖਾ�ਦੀ ਹੈ:

ਸਹਾਇਕ ਕ�ਪਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ

1) ਐਲਸੀਐਫ਼ਐਫ਼ ਬੇਸ (ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਲਈ), 2) ਐਲਸੀਐਫ਼ਐਫ਼
ਸਪਲੀਮ�ਟਰੀ/ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ (�ਚ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ

ਐਲਸੀਏਪੀ ਟੀਿਚਆਂ ਲਈ ਫੰ ਿਡੰ ਗ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ),
ਅਤੇ 3) ਪ�ਿਤਬੰ ਿਧਤ ਗ��ਟ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਲਈ (ਖ਼ਾਸ
ਵਰਤ� ਲਈ) ਹੈ।

ਟੀਚਾ 1 ਕੁੱ ਲ ਫੰ ਿਡੰ ਗ $1,207,596.00 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਟੀਚਾ 2 ਕੁੱ ਲ ਫੰ ਿਡੰ ਗ $ 9,37,840.00 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਟੀਚਾ 3 ਕੁੱ ਲ ਫੰ ਿਡੰ ਗ $ 5,56,848.00 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਐਲਸੀਏਪੀ ਟੀਚੇ ਦੁਆ ਰਾ ਸਪਲੀਮ�ਟਰੀ ਅਤੇ ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ ਫੰ ਿਡੰ ਗ

ਕੀਜ਼ ਯੂਨ ੀਅਨ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੇ ਐਲਸੀਏਪੀ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਹੈ?

ਐਲਸੀਏਪੀ 2018-2019 ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਬਦਲਾਅ

ਐਲਸੀਏਪੀ ਟੀਚਾ 1:
ਟੀਚਾ 1: ਕੀਜ਼ ਯੂਨ ੀਅਨ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗ ਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ �ਚ ਕੁਆ ਿਲਟੀ
ਅਤੇ ਿਨਰਪੱ ਖ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

1 - ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਮਆਰੀ-ਿਵਵਸਿਥਤ ਿਹਦਾਇਤੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ‘ਤੇ ਉਿਚਤ ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੇ ਕਾਮਨ ਕੋਰ ਅਤੇ ਈਐਲਡੀ
ਿਮਆਰ ਸਥਾਪਨਾਵ�
2 - �ਚ ਯੋਗ ਤਾ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਪ�ਬੰ ਧ ਕਰਨਾ
3 - ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਬੁਿ ਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਅਤੇ ਿਡਵਾਈਸ� ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਪੇਸ਼ ੇਵਰ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਮੁਹੱ ਈਆ
ਕਰਨਾ
4 - ਪੜ�ਾਈ ਦੇ ਕੋਰ ਸ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ
5 - ਚੰ ਗੇ ਸੁਧ ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲ ਤ� ਦਾ ਪ�ਬੰ ਧ ਕਰਨਾ
6 - ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਖ -ਰੇਖ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ�
7 - ਵਾਧੂ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ
8 - ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਲੈ ਬ � ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ
ਟੀਚਾ 1 ਬਜਟ = $1,207,596.00

ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਹਲ:
X
X
X

1.

ਕਾਮਨ ਕੋਰ ਅਤੇ ਈਐ�ਲਡੀ ਸਟ�ਡਰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

X

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ

X

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ

X

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ

X

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ

a. ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨੀਟਰ ਅਤੇ ਿਵਵਸਥਾਿਪਤ ਪਲਾਨ
b. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
c. ਪੱ ਖਪਾਤੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਐਨਜੀਐਸਐਸ/ਐਚਐਸਐਸ ਅਪਣਾਏ ਸਾਧਨ� ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ
2. �ਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਰੱ ਖਣ ਸਬੰ ਧੀ
ਿਹਦਾਇਤ�।
a. ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੰ ਭਾਲੇ
b. ਉਿਚਤ ਅਹੁਿਦਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਮਾਨੀਟਰ
3. ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਅਤੇ ਿਡਵਾਈਸ� ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
a. ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਲੈ ਬ� ਅਤੇ ਸਭ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ
b. ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਿਡਵਾਈਸ� ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਨੂੰ ਖਰੀਿਦਆ
c. ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
4. ਪੜ�ਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ
a. ਵਾਧੂ ਚੋਣਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ
ਨਵ� ਚੋਣਵੇ ਜੋੜਣਾ
b. ਕੇਈਐਸ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਚ-ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ
c. ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹ� ਵਧੇਰੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ

ਮੁੱ ਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ�

ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼

ਕੋਰਸ ਪਹੁੰ ਚ

5. ਚੰ ਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ

X

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ

X

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ

X

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ

X

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ

a. ਜ�ਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱ ਲ� ਸਹੂਲਤ� ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ
ਪ�ੋਟੋਕੋਲ 'ਤੇ ਜਾਓ
b. ਲੋ ੜੀਦੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤ� ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਵ� ਦੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਵ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
6. ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸਬੰ ਧੀ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੁਝਾਅ
ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪੱ ਖ
a. ਿਹਦਾਇਤ� ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪੱ ਖ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਵਸ਼ਾ ਕੋਿਚੰ ਗ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਕੱ ਢਣ ਲਈ
ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
7. ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਵਧੇਰੇ ਸਮੱ ਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਿਹਦਾਇਤ� ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ
a. ਪਾਠਕ�ਮ/ਿਹਦਾਇਤੀ ਸਿਹਯੋਗ ਕੋਆਰਡੀਨ�ਟਰ
b. ਿਮਆਰ� ਸਬੰ ਧੀ ਜੁੜੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਸਮੱ ਗਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ
c. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪਲਾਿਨੰਗ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਿਧਆਪਕ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ
8. ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਲੈ ਬ� ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖਣਾ
a. ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਜ� ਵਰਤ� ਕਰਨੀ

ਐਲਸੀਏਪੀ ਟੀਚਾ 2:
ਟੀਚਾ 2: ਕੀਜ਼ ਯੂਨ ੀਅਨ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ, ਿਨਪੁੰ ਨਤਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਮੂਲ ੀਅਤ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧ ਾਰ ਕਰੇਗ ਾ।
1 - ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੇਲ -ਜੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
2 - ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਸੇਵਾਵ� ਵਧਾਉਣਾ
3 - ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧ ਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰ� ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ
4 - ਰਚਨਾਤਿਮਕ ਮੁਲ �ਕਣ (ਨਵ� ਮਾਪਦੰ ਡ) ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਦੇਖ -ਰੇਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵ� ਿਰਪੋਰ ਟ ਕਾਰਡ� ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ
ਟੀਚਾ 2 ਬਜਟ = $ 9,37,840.00

ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਹਲ:
X
X

1. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
a. ਲੋ ਅਰ ਕਲਾਸ ਅਕਾਰ - ਗਰੇਡ ਸਪੈਨ ਅਡਜਸਟਮ�ਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣਾ
b. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ,
ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ, ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਿਮਕ ਸਿਭੱ ਆਚਾਰ ਸਮੇਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਲੀਡਰ ਇਨ ਮੀ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

X

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ

ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ

2. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਸੇਵਾਵ� ਵਧਾਉਣਾ

X

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ

X

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ

X

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ

X

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ

a. GATE ਨੂੰ ਅਮਲ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
b. ਦਖ਼ਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ - ਪਿਹਲ�, ਸਮ� ਿਵੱ ਚ, ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ
c. ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਰਾ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਧੂ ਜੋੜ ਿਦਓ
d. ਘਰ ਤ� ਸਕੂਲ ਤੱ ਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੱ ਸ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ
ਂ ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸ� ਤ� ਬਾਅਦ - ਈਧ

e. ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਟੀਕੇ-8 ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਿਡਸਕਵਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਾਇਸ�ਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ
f. ਨਵ� ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਈਐਸਜੀਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
3. ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰ� ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣਾ
a. ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ
ਿਵਕਾਸ ਸਟ�ਡਰਡ ਅਤੇ ਈਐ�ਲਏ/ਈਐ�ਲਡੀ ਫਰੇਮਵਰਕ
b. ਖੋਜ-ਅਧਾਿਰਤ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਕਾਸ, ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਮੱ ਗਰੀ, ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ
ਹਰੇਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱ ਚ ਮਾਪਦੰ ਡ
c. ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ
ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ

4. ਿਨਰਮਾਤਾ ਮੁਲ�ਕਣ (ਮਾਪਦੰ ਡ) ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵ� ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ
ਕਾਰਡ
a. ਮਾਪਦੰ ਡ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
b. ਸਾਰੇ ਗਰੇਡ� ਲਈ ਨਵ� ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ� ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ

5. ਟੀਕੇ-8 ਸਾਰੇ ਸਮੱ ਗਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਡਸਕਵਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸ�ਿਸੰ ਗ ਗਰੇਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ

ਐਲਸੀਏਪੀ ਟੀਚਾ 3:
ਟੀਚਾ 3: ਕੀਜ਼ ਯੂਨ ੀਅਨ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਵਜ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ
ਸ਼ਮੂਲ ੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਿਨਭਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗ ਾ।
1 - ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਮੌਿ ਕਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
2 - ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲ ੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ
3 - ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲ ੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕ�ਪ ਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਟੀਚਾ 3 ਬਜਟ = $ 5,56,848.00

ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਹਲ:
X

ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲ ੀਅਤ

X
X
1. ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਮੌਿਕਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

X

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ

X

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ

X

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ

X

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ

a. ਹਰੇਕ ਥ� 'ਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਿਤੰ ਨ ਰਾਤ� ਿਸਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਪਿਰਵਾਰ/ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਿਭਆਸ
b. ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮੂਲੀਅਤ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ (ਟੈਕਸਟ, ਫੇਸਬੁੱ ਕ, ਟਿਵੱ ਟਰ,
ਅਿਧਆਪਕ ਸੁਨ�ਹੇ) ਠੀਕ ਤਰ�� ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ
2. ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ
a. ਖੇਡ� ਰਾਹ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਚੋਣਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ
b. ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਨੂੰ 0.5% ਤੱ ਕ ਵਧਾਓ
c. ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਪਰੇਿਲੰਗ ਿਵੱ ਚ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ
ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ
ਕੇਈਐਸ

3. ਿਵਹਾਰਕ ਉਮੀਦ� ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕ�ਪਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
a. ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਇੱ ਕ ਸਕਾਰਾਤਿਮਕ ਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਯੋਗ ਿਸਸਟਮ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ
b. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ
ਇੱ ਕ ਵਾਧੂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਫ਼ਟੀਈ
c. ਕੁਆਿਲਟੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਟੀਕੇ-8 ਦੇ ਲਈ ਪੀਆਈਿਕਊਈ ਿਵਿਦਆਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
d. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਏਜੰ ਡੇ/ਟੀਕੇ-8 ਫੋਲਡਰ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਭਾਈਚਾਰੇ/ਪ�ੀਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਟੀਕੇ-8 ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਐਲਸੀਏਪੀ ਦੇ ਕਦਮ
ਅਸ� ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ�:

ਅਸ� ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ�:

ਅਸ� ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹ�:

ਸਟੇਕਹੋਲ ਡਰ ਦੀ ਵਚਨਵੱ ਧਤਾ
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਐਲਸੀਏਪੀ (ਡੀਐਲਸੀਏਪੀ) ਸਰਪ�ਸ ਤ ਕਮੇਟੀ

ਸਾਡੇ ਐਲਸੀਏਪੀ ਡੈਸ਼ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਡੇਟਾ ਦੇਖ ੋ:
ਐਲਸੀਐਫ਼ਐਫ਼ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਸਰਲੇ ਖ: ਮੂਲ ਡੇਟਾ ਲਈ ਇਸ ਐਲਸੀਏਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਿਦਓ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਲਈਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡੇਟਾ ਸੈ�ਟ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰੋ; ਿਸਰਲੇ ਖ� ਦੇ ਖਾਸ ਿਲੰਕ ਵੀ ਟੈਪਲੇ ਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ
ਜ�ਦੇ ਹਨ।
DDI (ਡੀਡੀਆਈ) - ਡੇਟਾ ਿਡ�ਵਨ ਇੰ ਸਟਰਅੱ ਕਸ਼ਨ

PI (ਪੀਆਈ) - ਪ�ੋਗਰਾਮ ਇੰ ਪਰੂਵਮ�ਟ

EAP (ਈਏਪੀ) - ਅਰਲੀ ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ

PSAT (ਪੀਐ�ਸਏਟੀ) - ਪ�ੀਲੀਿਮਨਰੀ ਸਕੋਲੈਸਿਟਕ ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ

AP (ਏਪੀ) - ਐਡਵ�ਸ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ

ELA (ਈਐਲਏ) - ਇੰ ਗਿਲਸ਼ ਲ� ਗੂਏਜ਼ ਆਰਟਸ

PTA (ਪੀਏਟੀ) - ਪੇਰ�ਟ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

API (ਏਪੀਆਈ) - ਐਕਡੈ�ਿਮਕ ਪ�ਫਾਰਮ�ਸ ਇੰ ਡੈਕਸ

EL or ELL (ਈਐਲ ਜ� ਈਐਲਐਲ) - ਇੰ ਗਿਲਸ਼ ਲ� ਗੂਏਜ਼

S3 (ਐਸ3) - ਸ�ਫ਼, ਸੁਪੋਰਿਟਵ ਸਕੂਲਜ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ

CAASPP (ਸੀਏਏਐਸਪੀਪੀ) - ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ ਆਫ਼

ਂ
FTE (ਐਫ਼ਟੀਈ) - ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਇਕੂਅਲਐਟ

ਫੰ ਡਜ਼

ਸਟੂਡ�ਟ

FY (ਐਫ਼ਵਾਈ) - ਫੋਸਟਰ ਯੂਥ

SARC (ਐਸਏਆਰਸੀ) - ਸਕੂਲ ਅਕਾ�ਟਿਬਲਟੀ ਿਰਪੋਰਟ

ਕੇ A-G - A-G (ਏ-ਜੀ - ਏ-ਜੀ) ਕੋਰਸ ਿਰਕਵਾਇਰਮ�ਟਸ ਫਾਰ
ਈ
ਵਾ

ਕਾਲਜ ਇੰ ਟਰਾਨਸ

ਈ BEST (ਬੀਈਐਸਟੀ) - ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਇਫੈਕਿਟਵ ਸਕੂਲਜ਼ ਟੂਗੈਦਰ ਲਰਨਰ
ਏ

IEP (ਆਈਈਪੀ) - ਇੰ ਡੀਿਵਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ

ਕਾਰਡ

CBO (ਸੀਬੀਓ) - ਕਿਮਊਨਟੀ ਬੇਸਡ ਔਰਗਨਾਇਜ਼ੇਇਸ਼ਨ

K (ਕੇ) - ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ

SAT (ਐਸਏਟੀ) - ਸਕੌ ਿਲਸਿਟਕ ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ ਟੈਸਟ

CCSS (ਸੀਸੀਐਸਐਸ) - ਕਾਮਨ ਕੋਰ ਸਟੇਟ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼

LCAP (ਐਲਸੀਏਪੀ) - ਲੋ ਕਲ ਕੰ ਟਰੋਲ ਅਕਾ�ਟਿਬਲਟੀ ਪਲਾਨ SBAC (ਐ�ਸਬੀਏਸੀ) - ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲੰਸਡ ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ

ਸੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱ ਕੀ
ਆ
ਰ
ਓ
ਐਨ
ਵਾ

CDE (ਸੀਡੀਈ) - ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਐ�ਜੁਕੇਸ਼ਨ LCFF (ਐਲਸੀਐਫ਼ਐਫ਼) - ਲੋ ਕਲ ਕੰ ਟਰੋਲ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਕੰ ਸੋਰਿਟਮ

CELDT (ਸੀਈਐਲਡੀਟੀ) - ਸੀਏ ਇੰ ਗਿਲਸ਼ ਲ� ਗੂਏਜ

LEP (ਐਲਈਪੀ) - ਿਲਮਿਟਡ ਇੰ ਗਿਲਸ਼ ਪ�ੋਿਫਸ਼ਨਟ

SRO (ਐਸਆਰਓ) - ਸਕੂਲ ਰੀਸੋਰਸ ਔਫੀਸਰ

ਿਡਵੈ�ਲਪਮ�ਟ ਟੈਸਟ

LI (ਐਲਆਈ) - ਲੋ ਅ ਇਨਕਮ

SST (ਐਸਐਸਟੀ) - ਸਟੂਡ�ਟ ਸਟੱ ਡੀ ਟੀਮ

CHKS (ਸੀਐ�ਚਕੇਐਸ) - ਸੀਏ ਹੈਲਥੀ ਿਕਡਸ ਸਰਵੇ

NGSS (ਐਨਜੀਐਸਐਸ) - ਨ�ਕਸਟ ਜੈ�ਨਰੇਇਸ਼ਨ ਸਾਇੰ ਸ

STEM (ਐਸਟੀਈਐਮ) - ਸਾਇੰ ਸ, ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ। ਇੰ ਜਨੀਅਿਰੰ ਗ।

CSO (ਸੀਐਸਓ) - ਕ�ਮਪਸ ਸੇਫ਼ਟੀ ਔਫੀਸਰ

ਸਟ�ਡਰਡਸ

ਗਿਣਤ

PO (ਪੀਓ) - ਪ�ੋਫੈ�ਸ਼ਨਲ ਿਡਵੈ�ਲਪਮ�ਟ

TK (ਟੀਕੇ)

PFT (ਪੀਐ�ਫ਼ਟੀ) - ਿਫਜ਼ੀਕਲ ਿਫੱ ਟਨ��ਸ ਟੈਸਟ

UC (ਯੂਸੀ)

ਈ CSU (ਸੀਐਸਯੂ) - ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਿਰਸਟੀ
ੇ ਨ
ਐਮ CTE (ਸੀਟੀਈ) - ਕੈਰੀਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜ਼ੂਕਸ਼
ਐਸ

ਂ ਸੀ) - ਸਪਲੀਮ�ਟਰੀ ਐਡ
ਂ ਕ� ਸਨਟਰੇਇਸ਼ਨ
S&C (ਐ�ਸ ਐਡ

