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ਘਟੀ ਅਨਸਚੀ

ਫੀਡਬਕ
2021	9 ਅਗਸਤ - 14 ਅਕਤਬਰ ਤਕ ਮੀਿਟਗ  ਹਈ 


ਤੀਖ਼ਣ ਿਦਰਸ਼

ਕਲਿਵਸਯਨੀਫਾਈਡਘਟੀਅਨਸਚੀਦੀਸਮੀਿਖਆਕਰਿਰਹਾਹਅਤਹਰਸਕਲਨ ਮਾਿਪ	,ਸਟਾਫਅਤਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਲਈਹਰਿਸਖਣਅਤਇਨਪਟਦੀਪਸ਼ਕਸ਼ਕਰਨ ਲਈਮੀਿਟਗ ਕੀਤੀ	।ਇਹਫੀਡਬਕਇਸਬਾਰਲਏਗਏਫਸਿਲ	 ਸਿਚਤਕਰਨ
ਿਵਚਮਦਦਕਰਦਾਹਿਕਕਲੀਫਰਨੀਆਦਨਵਲਟਸਟਾਰਟਕਾ ਨSB328 ਪਰਾਕਰਨ ਲਈਘਟੀਦੀ	ਸਮ -ਸਾਰਣੀ	 ਿਕਵਐਡਜਸਟਕੀਤਾਜਾਵਗਾ।

CUSDਗਵਰਿਨਗਬਰਡ ਅਤਮਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਜਾਣਤਪਿਹਲ ਕਿਮਉਨਟੀਦਬਾਰਾ ਿਟਪਣੀਕਰਨਦਯਗਹਵਗਾ,ਬਰਡਦਆਰਾਜਨਵਰੀ2022ਿਵਚਤਬਦੀਲੀ	'ਤ ਕਾਰਵਾਈਕਰਨਦੀਉਮੀਦਹ।ਨਵੀਘਟੀਸਮ -ਸਾਰਣੀ'22-'23ਸਕਲੀਸਾਲਦੀ ਸ਼ਰਆਤਦਨਾਲਪਰਭਾਵੀਹਵਗੀ।।

ਫੀਡਬਕਦੀਸਖਪਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਮਤਰ'ਤ,ਪਿਰਵਾਰ ,ਸਟਾਫ਼ਅਤਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਨਤਰਜੀਹਿਦਤੀਿਕਐਲੀਮਟਰੀ ਸਕਲਲੜੀਦਸਵਰ8ਵਜ/8:30ਵਜਹਾਈਸਕਲਅਤਇਟਰਮੀਡੀਏਟਸਕਲਸਮ -ਸਾਰਣੀਤਪਿਹਲ ਸ਼ਰਹਣਦਸਮਲਈਚਲਜ ਦਹਨ।ਿਹਸਦਾਰ ਨਉਹਨ ਚਣਤੀ	'ਤ ਿਵਚਾਰਕਰਨਲਈਉਤਸ਼ਾਿਹਤਕੀਤਾਜਸਕਲਦਸ਼ਰਹਣਅਤਸਮਾਪਤਹਣਦਸਮ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈਮਜਦਹਨ।ਉਹਨ ਦਫੀਡਬਕਦਾਸਖਪਇਥਪਸ਼ਕੀਤਾਿਗਆਹ।
1 ਕੀ ਐਲੀਮਟਰੀ ਸਕਲ ਪਿਹਲ  ਜ  ਬਾਅਦ ਸ਼ਰ ਹਦ ਹਨ?

ਿਜਨਹ ਲਕ ਨਤਰਜੀਹਪਰਗਟਕੀਤੀਹ,ਉਨਹ ਿਵਚ,ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ-ਕਿਮਊਿਨਟੀਗਰਪ ,ਸਟਾਫ਼ ਅਤਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਨਾਲਸਕਲਸਾਈਟਮੀਿਟਗ ਦ95%ਜਵਾਬ ਨਬਾਅਦਦਸਮਨਾਲ ਪਿਹਲ ਸ਼ਰਹਣਦਸਮ ਤਰਜੀਹਿਦਤੀ।
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ਸਾਰ 45 ਸਕਲ  ਿਵਚ 98

ਮੀਿਟਗ 


ਸਚਾਰ ਦ 10 ਚਨਲ

( C U S D ਅ ਜ , 2 ਿਮ ਟ ਅ ਜ ,

ਫ ਸ ਬ ਕ , ਇ ਸ ਟਾ ਗ ਰਾ ਮ , ਈ ਮ ਲ , ਵ ਬ ਸਾ ਈ ਟ , ਸ ਰ ਵ ਖ ਣ , ਟ ਕ ਸ ਟ ,
ਐ ਪ ਸ ਅ ਤ ਿਵ ਅ ਕ ਤੀ ਗ ਤ ਮੀ ਿਟ ਗ  )

150 ਵਾਧ ਿਵਅਕਤੀਗਤ

ਔਨਲਾਈਨ ਿਟਪਣੀ 






95%

ਪਿਹਲ  ਦੀ ਘਟੀ ਅਨਸਚੀ ਲਈ ਪਰਮਖ ਕਾਰਨ 65%



50
 

ਨ ਪਿਹਲ  ਦੀ ਸ਼ਰਆਤ  

ਤਰਜੀਹ ਿਦਤੀ


ਬਾਅਦਿਵਚਇਟਰਮੀਡੀਏਟਅਤਹਾਈਸਕਲਦ ਸ਼ਰਆਤੀਸਮਬਾਰਉਠਾਏਗਏਸਭਤਆਮਿਵਚਾਰ:



27% 25




0
ਮਾਿਪ	ਦਕਮ	ਖਡ ਪਿਹਲ 
ਸਮ -ਸਚੀਨਾਲ	ਹਣਗੀ	
ਿਬਹਤਰਕਮ ਕਰਦਾਹ
 




6%


ਿਬਹਤਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫਕਸ
 





3%


ਹਮਵਰਕਲਈ
ਵਧਰਸਮ 
 ਸਕਲਤਪਿਹਲ ਸਵਰਖਡ /ਸਿਹ-ਪਾਠਕਰਮਕਰਨ ਬਾਰਸਚ,ਪਰਸਮਾਨਤਾਦਾਿਧਆਨਰਖ(ਕਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀਜਲਦੀਸਕਲਨਹੀਜਾਸਕਦ)। ਿਵਿਦਅਕਕਦਰ (ਿਜਵਿਕਕਲਿਵਸਨਰਥ/ ਗਰਨਾਈਟਿਰਜਅਤਕਲਿਵਸਈਸਟ/ਰਬਰਨ/ ਰੀਗਨਐਲੀਮਟਰੀ)ਦਆਲ-ਦਆਲਆਵਾਜਾਈ'ਤ ਿਵਚਾਰਕਰ। ਜ਼ੀਰਪੀਰੀਅਡਦਰਾਨਅਕਾਦਿਮਕਪਸ਼ਕਸ਼ 'ਤ ਿਵਚਾਰਕਰ।
file_5.png

file_6.png

2 ਸਕਲ ਸਾਈਟ ਮੀਿਟਗ  ਿਵਚ ਿਹਸਦਾਰ  ਦਆਰਾ ਉਠਾਈ  ਗਈ  ਮਖ ਿਚਤਾਵ :
ਲਟ ਬਲ ਅਨਸਚੀ ਲਈ ਪਰਮਖ ਿਚਤਾਵ 
20
ਐਲੀਮਟਰੀਸਕਲ ਲਈਦਰਨਾਲਘਟੀਦੀਸਮ -	22% ਸਾਰਣੀਬਾਰਪਰਗਟਕੀਤੀ	ਿਚਤਾਵ ਿਵਚ,ਸਭ
15%
ਤਆਮਸਨ:	16%	16%
10
ਇਹਮਾਤਾ-ਿਪਤਾਦਕਮਦਕਾਰਜਕਰਮਦ	13% ਨਾਲਕਮਨਹੀਕਰਦਾਹ,
ਬਾਹਰੀਗਤੀਿਵਧੀ	ਿਵਚਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਦੀਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀਮਤਕਰਦਾਹ,
ਬਾਲਦਖਭਾਲਦੀਲੜ/ਖਰਚ ਵਧਾਉਦਾਹ,
ਿਚਤਾਵ ਦਾਕਾਰਨਬਣਦਾਹ(ਿਜਵਿਕ
ਪਿਰਵਾਰਕਸਮ ਘਟਾਉਦਾਹ,ਅਤਸਰਿਖਆ	0	ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾਦਕਮ	ਗਰ-ਸਕਲ	ਬਾਲਦਖਭਾਲਅਤ	ਬਾਅਦਿਵਚਿਡਨਰ	ਸਰਿਖਆਸਬਧੀ

ਹਨਰਤਬਾਅਦਆਊਟਡਰਗਤੀਿਵਧੀ 
ਦੀ     ਸਮ -	ਗਤੀਿਵਧੀ      	ਲਾਗਤਸਬਧੀ	ਅਤਘਟ	ਿਚਤਾਵ 

ਸਾਰਣੀ     ਨਾਲ	ਸੀਮਤਕਰਦਾਹ	ਿਚਤਾਵ 	ਪਿਰਵਾਰਕਸਮ 
ਿਬਨ ਰਸ਼ਨੀਦ,ਹਨਰਿਵਚਘਰਜਾਣਾ,ਘਰ	ਸਮਿਸਆਵ 
ਿਵਚਸੀਮਤਬਾਲਗਿਨਗਰਾਨੀ)।



ਵਾਧ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬਕ
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24 ਅਗਸਤ - 15 ਅਕਤਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ





150

ਿਟਪਣੀ	ਪਰਾਪਤ
ਹਈ 
 
124ਮਾਪ 19ਸਟਾਫਮਬਰ 7ਿਵਿਦਆਰਥੀ
 ਸਟਟਕ ਨਿਵਚਪਤਝੜ2022ਤਕਇਟਰਮੀਡੀਏਟਅਤਹਾਈਸਕਲਦਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਲਈ ਬਾਅਦਿਵਚਸ਼ਰਆਤੀਸਮਦੀਲੜਹਦੀਹ।ਨਤੀਜਵਜ,ਲਗਭਗਸਾਰਐਲੀਮਟਰੀਸਕਲਸਮ -ਸਾਰਣੀ	 ਿਜ਼ਲਿਵਚਸਚਾਲਨਸਹਾਇਤਾ,ਬਸਆਵਾਜਾਈ,ਭਜਨਸਵਾਵ ਅਤਆਵਾਜਾਈਦ ਪਰਵਾਹ ਅਨਕਲਕਰਨਦੀਲੜਹਵਗੀ।

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸ਼ਰਆਤ/ਅਤਦਸਮ ਪਿਹਲ ਜ ਬਾਅਦਿਵਚਬਦਲਣਬਾਰਆਪਣੀਤਰਜੀਹ 'ਤਿਟਪਣੀਕਰਨਲਈਸਦਾਿਦਤਾਿਗਆਸੀ।


ਵਾਧ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬਕ: ਪਿਹਲ  ਜ  ਬਾਅਦ ਿਵਚ?

ਬਨਤੀ	ਤਬਾਹਰਿਕਕਈਵੀਬਦਲਾਅਨਹੀਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹ,ਉਹਨ ਿਟਪਣੀ	ਦੀਜਐਲੀਮਟਰੀ ਪਿਹਲ ਜ ਬਾਅਦਦਸ਼ਰਆਤੀ ਸਮਿਵਚਬਦਲਣਬਾਰਤਰਜੀਹਦਸਦੀ	ਹਨ:



82%
ਪਿਹਲ 
ਤਰਜੀਹ ਿਦਦ ਹਨ
 ਕਮਕਰਨਵਾਲਮਾਿਪ	ਲਈਿਬਹਤਰ
ਸਰਿਖਅਤ-ਸਰਦੀ	ਦਸਮਤਬਚਦਾਹਜਦਇਹ ਹਨਰਾਜਲਦੀਹਜ ਦਾਹ
ਘਰਤਰਦਹਏਿਵਿਦਆਰਥੀ
oਖਡ /ਖਤਰ ਿਵਚਸਕਲਤਬਾਅਦਦ ਅਿਭਆਸ ਲਈਲਾਈਟ ਨਹੀਹਨ
ਬਚਸਵਰਕਲਾਸਿਵਚਿਜ਼ਆਦਾਿਧਆਨਿਦਦਹਨ ਗਤੀਿਵਧੀ ,ਪਿਰਵਾਰਕਸਮ ਲਈਦਪਿਹਰਦਾ ਸਮ ਿਦਦਾਹ
 
18% ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਪਸਦ ਕਰਦ ਹਨ
 

ਵਧਰਨੀਦ,ਤਦਰਸਤੀ
ਛਟਬਿਚ	ਲਈਜਲਦੀ ਠਣਾਮਸ਼ਕਲ ਹਦਾਹ
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ਬਾਹਰੀ ਫੀਡਬਕ
ਐਲੀਮਟਰੀਸਕਲਦੀ	ਸਮ -ਸਾਰਣੀ	ਿਵਚਿਕਸਵੀਤਬਦੀਲੀਦਾਿਵਰਧਕਰ,ਜਕਾ ਨਸਕਡਰੀਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਲਈਹ।ਹਰਹਲਲਭ (ਿਜਵਿਕਹਰਬਸ ਅਤਡਰਾਈਵਰਪਰਾਪਤਕਰ)।
ਕਪਸਕਲਬਦਘਟਅਤਸਾਈਟ 'ਤਸਥਾਨ ਦੀਿਗਣਤੀਵਧਾਓ।
ਸਮ -ਸਾਰਣੀ ਸਰਲਬਣਾਓ,ਜਲਦੀਿਰਲੀਜ਼ਿਦਨਤਛਟਕਾਰਾਪਾਓ।
ਜਕਰਸ਼ਰਆਤੀਸਮ -ਸਾਰਣੀਲਾਗਕੀਤੀਜ ਦੀਹ,ਤ ਛਟਭਣ-ਭਰਾਵ ਦੀਮਦਦਕਰਨਦਤਰੀਕ'ਤਿਵਚਾਰਕਰਿਜਨਹ  ਵਡਭਣ-ਭਰਾਦਆਰਾ ਚਕਣਲਈਉਡੀਕਕਰਨੀਪਵਗੀ।
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