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21-22 ਮਧਸਾਲਦੀ ਿਰਪਰਟ











ਸਪਲੀਮਟਲਫਡਕਲ $35.2ਿਮਲੀਅਨ
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ਿਵਿਦਅਕ ਸਾਥੀ ਸਝਾਅ








































































ਪਰ2020-2021ਸਕਲੀਸਾਲਦਰਾਨਿਜ਼ਲਹਾਪਧਰਅਤਿਵਅਕਤੀਗਤਥਾਵ 

'ਤਮੀਿਟਗ ਕੀਤੀ	ਗਈ ।100ਤਵਧਮੀਿਟਗ ਇਨਪਟਇਕਤਰਕਰਨ ਅਤLCAPਪਰਿਕਿਰਆਿਵਚਅਗਲਕਦਮ  ਿਨਰਦਸ਼ਤਕਰਨਲਈ
ਹਈ ।ਇਸਤਇਲਾਵਾ,ਿਹਸਦਾਰ  ਸਰਵਖਣਪਰਦਾਨਕੀਤਗਏਸਨ,

ਿਜਸਿਵਚਮਾਿਪ	ਲਈਸਾਡਾਸਾਲਾਨਾSARTਸਰਵਖਣ,ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਲਈਇਕਿਚਲਡਰਨਕਲਾਈਮਟਸਰਵਖਣ,ਅਤਿਵਿਦਆਰਥੀLCAP

ਸਰਵਖਣਸ਼ਾਮਲਹਨ।ਫੀਡਬਕਦਾਿਵਸ਼ਲਸ਼ਣਕੀਤਾਿਗਆਹਅਤਿਜ਼ਲਹਾ
 




ਪਾਲਕਅਤਬਘਰ ਹਲਥਸਟਰ ਇਗਿਲਸ਼ਲਰਨਰਸਰਿਵਿਸਜ਼
ਅਿਧਆਪਕਕਚ
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Local Control Funding Formula Budget
ਲਕਲਕਟਰਲਫਿਡਗਫਾਰਮਲਾ(LCFF)ਇਕਕਾ ਨਹਿਜਸ 

ਬਿਨਆਦੀਤਰ'ਤਬਦਲਿਦਤਾਹਿਕਰਾਜਦੀ	ਸਾਰੀ 

ਸਥਾਨਕਿਵਿਦਅਕਏਜਸੀ	(LEAs) ਿਕਵਫਡਿਦਤਾਜ ਦਾ ਹ,ਉਹਨ  ਨਤੀਿਜ	ਲਈਿਕਵਮਾਿਪਆਜ ਦਾਹ,ਅਤ ਉਹਨ  ਜਸਵਾਵ ਅਤਸਹਾਇਤਾਦੀਤੀ	ਸਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ	 ਸਭਤਵਧਸਫਲਹਣਦਲਈ।ਸਭਾਵੀ LCFFਇਕਆਮਸਾਲਦਰਾਨਿਜ਼ਲਹਦਜਨਰਲਫਡਬਜਟਦਾ ਲਗਭਗ75%ਿਹਸਾਲਦਾਹ।ਫਡਰਲਅਤਰਾਜਸਰਕਾਰ ਤ ਇਕਵਾਰਦਕਿਵਡਰਾਹਤਡਾਲਰ ਦਕਾਰਨ,ਮਜਦਾਸਾਲਦ
ਬਜਟਿਵਚLCFFਦਾਿਹਸਾਿਸਰਫ65%ਹ।	LCFFਰਵਿਨਉਅਤਰਾਜਸਹਾਇਤਾ51%ਸਥਾਨਕਜਾਇਦਾਦਟਕਸ14%(6…

ਸਥਾਨਕਰਵਿਨਉ(2%)

ਫਡਰਲਰਵਿਨਉ(18%)
 ਰਾਜਰਵਿਨਉ(14%)

ਹਰਸਰਤ(1%)



LCFF ਨ ਇਕ ਅਧਾਰ, ਸਪਲੀਮਟਲ, ਅਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਗਰ ਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
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·ਰਜ਼ਾਨਾਹਾਜ਼ਰੀਪਰਤੀਔਸਤਇਕਾਗਰਤਾਬਸਗਰ ਟ(ADA) ·20%ਬਸਗਰ ਟਦਬਰਾਬਰਸਪਲੀਮਟਲਗਰ ਟ
oਿਜ਼ਿਲਹ	 ਇਸਦਅਣ-ਡਪਲੀਕਿਟਡਿਵਿਦਆਰਥੀਪਰਤੀਸ਼ਤ(UPP),ਮਫਤ/ਘਟਾਉਣਵਾਲਭਜਨਲਈਯਗਤਾਪਰੀਕਰਨਵਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ     ਦੀਸਿਖਆ,ਅਗਰਜ਼ੀਿਸਖਣਵਾਲ,ਪਾਲਣ-ਪਸਣਵਾਲਨਜਵਾਨ ਅਤਬਘਰ ਦਆਧਾਰ'ਤਿਨਰਧਾਰਤਕੀਤਾ ਿਗਆਹ।
oਿਜ਼ਲਹਦ20,685ਯਗਤਾਪਰੀਕਰਨਵਾਲਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਿਵਚ,89%ਮਫ਼ਤ/ਘਟਾਉਣਵਾਲਭਜਨਐਪਲੀਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਯਗਹਨ ਜ ਪਿਰਵਾਰਅਤਸਮਾਿਜਕਸਵਾਵ ਪਰਸ਼ਾਸਨਤਡਟਾਦੀਵਰਤਕਰਕਿਸਧਤਰ'ਤਪਰਮਾਿਣਤਹਨ। oCUSDਪਰਤੀਯਗਤਾਪਰਾਪਤਿਵਿਦਆਰਥੀਲਗਭਗ$1,700ਪਰਾਪਤਕਰਦਾਹ
oਆਧਾਰਗਰ ਟਦ65%ਦਬਰਾਬਰਇਕਾਗਰਤਾਗਰ ਟ

·ਿਜ਼ਿਲਹ	 ਅਲਾਟਕੀਤਾਿਗਆਹਜਕਰਉਹਨ ਦੀ55%ਜ ਵਧਿਵਿਦਆਰਥੀਆਬਾਦੀ ਪਰਦਸਗਏਸਮਹ ਿਵਚ ਵਰਗੀਿਕਰਤਹ।
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ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਚਾਰਟ ਮਜਦਾ ਅਤ ਅਗਲ ਦ ਸਾਲ  ਲਈ CUSD ਦ ਅਨਮਾਿਨਤ ਪਰ
·ਕਲਿਵਸਯਨੀਫਾਈਡਦੀਿਤਨਸਾਲ ਦੀਰਿਲਗਔਸਤ47.13%ਹ।ਿਜ਼ਲਹਾਇਸਗਰ ਟਲਈਯਗਨਹੀਹ। ਕ ਗਰ ਟ  ਦਾ ਸਖਪ ਹ


ਿਵਤੀਸਾਲ
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ਦਾਖਲਾ ਯਗਤਾਪਰੀਕਰਨਵਾਲਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਕਸਾਲUPP
ਿਤਨਸਾਲਦੀਔਸਤUPP
 2021-22


41,957 20,685
49.30%

47.13%
 2022-23


41,987 20,700
49.30%

48.59%
 2023-24


42,365 20,886
49.30%

49.30%
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ਕਲਿਵਸ ਯਨੀਫਾਈਡ ਦਾ

ਡਸ਼ਬਰਡ
ਕਲੀਫਰਨੀਆਸਕਲਡਸ਼ਬਰਡਮਾਿਪ	ਅਤਿਸਿਖਅਕ  ਸਕਲਅਤਿਜ਼ਲਹਦੀਪਰਗਤੀਬਾਰਸਾਰਥਕ

ਜਾਣਕਾਰੀਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹਤ ਜਉਹਿਵਿਦਆਰਥੀਦੀਿਸਿਖਆ ਿਬਹਤਰਬਣਾਉਣਲਈਫਸਿਲ 

ਿਵਚਿਹਸਾਲਸਕਣ।ਕਲੀਫਰਨੀਆਸਕਲਡਸ਼ਬਰਡਇਕਲਟਸਟਸਕਰ ਤਪਰਜ ਦਾਹਇਸਗਲ

ਦੀਵਧਰਸਪਰਨਤਸਵੀਰਪਰਦਾਨਕਰਨਲਈਿਕਸਕਲਅਤਿਜ਼ਲਹਸਾਰਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਦੀ	ਲੜ  
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ਿਕਵਪਰਾਕਰਰਹਹਨ।ਕਿਵਡ-19ਅਤਟਸਿਟਗਡਟਾਦੀਘਾਟਕਾਰਨ,ਡਸ਼ਬਰਡਦਨਵੀਨਤਮਨਤੀ ਜ2019ਦਹਨ।2022-2023ਸਕਲੀਸਾਲਦੀਸ਼ਰਆਤਿਵਚ,ਨਵੀਨਤਮਡਸ਼ਬਰਡ ਮਜਦਾਸਾਲਦ ਡਟਾ ਸ਼ਾਮਲਕਰਨਲਈਅਪਡਟਕੀਤਾਜਾਵਗਾ।
ਅਕਾਦਿਮਕਪਰਦਰਸ਼ਨ-ਿਵਿਦਆਰਥੀਮਲ ਕਣਨਤੀਜਅਤਸਕਲਦੀਕਾਰਗਜ਼ਾਰੀਦਹਰਪਿਹਲ।
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ਇਗਿਲਸ਼ ਲਗਏਜ ਆਰਟਸ	ਮਥਮਿਟਕਸ	ਕਾਲਜ/ਕਰੀਅਰ	ਅਗਰਜ਼ੀ ਿਸਖਣ ਵਾਲ ਦੀ ਤਰਕੀ






56%

ਅਗਰਜ਼ੀ ਿਸਖਣ ਵਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਵਲ ਤਰਕੀ ਕਰਨਾ













51.3 ਿਮਆਰ ਤ  ਪਰ ਅਕ 5.7 ਅਕ ਵਧ
 16.6 ਿਮਆਰ ਤ  ਪਰ ਅਕ 3.6 ਅਕ ਵਧ
 68.8% ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ 6% ਅਕ ਵਧ
 EL ਿਵਿਦਆਰਥੀ     ਦੀ ਿਗਣਤੀ:1422

ਇਹਿਦਖਾਉਦਾਹਿਕਿਵਿਦਆਰਥੀਰਾਜਦਮਲ ਕਣ 'ਤਗਰਡਪਧਰਦਿਮਆਰ  

ਿਕਨੀਚਗੀਤਰਹ ਪਰਾਕਰਰਹਹਨ।
 ਇਹਿਦਖਾਉਦਾਹਿਕਕੀਹਾਈਸਕਲਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀਗਰਜਏਸ਼ਨਦਰ,ਸਟਟਟਸਟ 'ਤ ਪਰਦਰਸ਼ਨ,ਅਤਕਾਲਜਕਰਿਡਟਕਰਸ ਵਰਗ ਉਪਾਵ ਦਆਧਾਰ 'ਤਗਰਜਏਸ਼ਨਤਬਾਅਦ
ਸਫਲਤਾਲਈਿਤਆਰਹਨ
 ਮਜਦਾ ELਿਵਿਦਆਰਥੀ     ਦੀਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜਅਗਰਜ਼ੀਭਾਸ਼ਾਦੀਮਹਾਰਤਵਲਤਰਕੀ ਕਰਰਹਹਨਜ  ਚਪਧਰ ਕਾਇਮਰਖਦ
ਹਨ।

ਅਕਾਦਿਮਕਰਝਵ:ਸਕਲਿਵਿਦਆਰਥੀ	 ਉਨਹ ਦਿਸਖਣਿਵਚਿਕਨੀਚਗੀਤਰਹ ਸ਼ਾਮਲਕਰਰਹਹਨ।

file_23.png

file_24.png

file_25.png

ਪਰਾਣੀ ਗਰਹਾਜ਼ਰੀ	ਿਵਚ ਗਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹ ਹਨ।	ਗਰਜਏਸ਼ਨ ਦਰ
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ਟੀਚਾ 1:



ਸਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਲਈ ਵਧ ਤ ਵਧ ਪਰਾਪਤੀ

ਹਾਲ ਿਕਕਲਿਵਸਦਿਵਿਦਆਰਥੀਰਾਜਦਮਲ ਕਣ 'ਤਵਧੀਆਪਰਦਰਸ਼ਨਕਰਦਹਨ,ਸਾਡਫਸਟਰਨਜਵਾਨ,ਅਗਰਜ਼ੀ ਿਸਖਣਵਾਲ,ਅਤ
ਘਟਆਮਦਨਵਾਲਿਵਿਦਆਰਥੀਸਾਰਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਤਘਟਪਰਦਰਸ਼ਨਕਰਰਹਹਨ।ਟੀਚਾ 1ਿਵਚਅਕਾਦਿਮਕਅਤ ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ
ਲੜ ਲਈਸਾਡਵ ਝਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਦੀਸਹਾਇਤਾਲਈਕਾਰਵਾਈ	ਸ਼ਾਮਲਹਨ।

A2:ਕਲਾਸਦਾਆਕਾਰਘਟਾਉਣਾ

ਕਲਾਸਦਆਕਾਰ ਘਟਕਰਨਨਾਲਗਿਣਤਅਤ ELAਿਵਚਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਦਪਰਦਰਸ਼ਨ 

ਵਧਾਉਣਿਵਚਯਗਦਾਨਪਾਉਣਵਾਲਵਾਧਿਸਿਖਆਦਮਕਪਰਦਾਨਕਰਕਿਸਖਣਿਵਚਤਜ਼ੀ ਿਲਆਉਣਿਵਚਮਦਦਿਮਲਗੀ।
ਹਰਕਟਾਈਟਲ Iਸਕਲਲਈਇਕਕਲਾਸਆਕਾਰਘਟਾਉਣਵਾਲਾਅਿਧਆਪਕ।


A3:VAPAਉਪਕਰਨ

ਿਡਸਿਟਰਕਟਨਪਰਦਰਸ਼ਨਕਲਾਦਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨਦੀਮਰਮਤਅਤਖਰੀਦਣਿਵਚਿਨਵਸ਼ਕੀਤਾਅਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ	 ਵਾਧਸਮਗਰੀਅਤਸਰਤਪਰਦਾਨਕੀਤ।


A6:ਕਰੀਅਰਤਕਨੀਕੀਿਸਿਖਆਕਰਸ

ਕਲਿਵਸਯਨੀਫਾਈਡਨਸਪਲਾਈ,ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ,ਸਹਲਤ ,ਅਤਸਟਾਫ਼ਸਮਤਸਾਰਹਾਈਸਕਲ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕਕਰੀਅਰਤਕਨੀਕੀਿਸਿਖਆਕਰਸਮਹਈਆਕਰਵਾਏਹਨ। 49ਕਰੀਅਰਟਕਨੀਕਲਐਜਕਸ਼ਨਅਿਧਆਪਕ  ਫਡਿਦਤਾਿਗਆਸੀ ਕਰੀਅਰਟਕਨੀਕਲਐਜਕਸ਼ਨਲਪਰਗਰਾਮ ਨਹਠ ਿਦਤਹਨ:
71ਕਲਾਸ 

98ਸਕਸ਼ਨ 21ਮਾਰਗ 13ਉਦਯਗਖਤਰ


A7: ਸਕਲਨਾਲਵਧਹਏਕਨਕਸ਼ਨਪਆਇਟ

ਸਕਲ  ਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਦੀਸ਼ਮਲੀਅਤ,ਿਦਲਚਸਪੀਦਪਧਰ,ਅਤਅਕਾਦਿਮਕਪਰਦਰਸ਼ਨ 

ਵਧਾਉਣਲਈਅਲਾਟਮਟਪਰਾਪਤਹਈ।

ਸਕਲ  LCAPਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਦੀਸਿਖਆਦਆਧਾਰ 'ਤਅਲਾਟਮਟਪਰਾਪਤਹਦੀਹ। ਬਕਾਨਨਹਾਈਸਕਲ: $48,570
ਕਲਿਵਸਈਸਟਹਾਈਸਕਲ: $75,371 ਕਲਿਵਸਹਾਈਸਕਲ: $75,730 ਕਲਿਵਸ ਤਰੀਹਾਈਸਕਲ: $32,409 ਕਲਿਵਸਵਸਟਹਾਈਸਕਲ: $52,938


A8:ਿਵਿਦਆਰਥੀਸਬਧਸਪਰਕ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ	 ਇਕਐਡਵਕਟਤਬਹਤਫਾਇਦਾਹਜਐਲੀਮਟਰੀ,ਇਟਰਮੀਡੀਏਟ,ਹਾਈਸਕਲ, ਅਤਪਸਟਹਾਈਸਕਲਤਤਬਦੀਲਹਣਵਾਲਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਲਈਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ,ਸਹਾਇਤਾ,ਅਤ ਸਰਤਪਰਦਾਨਕਰਗਾ।
ਫਡਕੀਤ 5ਪਿਰਵਰਤਨਮਾਿਹਰਅਤ 2ਪਿਰਵਰਤਨਿਨਰਦਸ਼ਕਜਹਾਈਸਕਲਦਹਰਕਖਤਰ 

ਿਨਰਧਾਰਤਕੀਤਗਏਹਨ।ਇਹਕਆਰਡੀਨਟਰਐਲੀਮਟਰੀ,ਇਟਰਮੀਡੀਏਟ,ਹਾਈਸਕਲਅਤ ਪਸਟਹਾਈਸਕਲਤਪਿਰਵਰਤਨਕਰਨਵਾਲਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਲਈਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ,ਸਹਾਇਤਾਅਤ ਸਰਤਪਰਦਾਨਕਰਨਲਈਐਡਵਕਟਵਜਕਮਕਰਦਹਨ


A10: ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨਿਨਰਦਸ਼ਕਮਾਹਰਅਤਪਿਰਵਰਤਨਸਲਾਹਕਾਰ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ	 ਉਹਨ ਕਰਮਚਾਰੀ	ਤਲਾਭਹਦਾਹਜਸਟਰਕਚਰਡਟੀਚਾ-ਅਧਾਿਰਤ ਕਾਉਸਿਲਗਸਸ਼ਨ ਦਾਆਯਜਨਕਰਨਅਤਮਾਤਾ-ਿਪਤਾਕਾਨਫਰਸ ਰਾਹੀਸਕਲ,ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾਅਤ ਭਾਈਚਾਰਕਸਬਧ  ਉਤਸ਼ਾਿਹਤਕਰਨਲਈਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਅਤਮਾਿਪ	ਨਾਲਿਸਧਕਮਕਰਦ ਹਨ।
ਇਹਕਾਰਵਾਈਫਡ: 7ਪਿਰਵਰਤਨਸਲਾਹਕਾਰ 2ਪਿਰਵਰਤਨਿਨਰਦਸ਼ਕ
4ਗਾਈਡਸਲਰਿਨਗਸਪਸ਼ਿਲਸਟ
 
A13: ਸਾਈਟ ਲਈਪਰਕਿਨਰਦਸ਼ਕਸਹਾਇਤਾ

ਕਲਿਵਸਯਨੀਫਾਈਡਨਅਣ-ਡਪਲੀਕਿਟਡਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਦੀਿਗਣਤੀਦਆਧਾਰ 'ਤਸਕਲ  ਫਡ ਵਡ।ਸਕਲ ਨਿਜਲਹਾ-ਸਥਾਿਪਤਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦਸ਼ ਅਤਪਰਟਕਲਦੀਪਾਲਣਾਕੀਤੀਇਹਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਲਈਤ ਿਕਖਰਚਫਿਡਗਲੜ ਦੀਪਾਲਣਾਕਰਣ।
ਪਰਵਾਿਨਤਖਰਿਚ	ਿਵਚਸ਼ਾਮਲਹਨ: ਪਰਕਿਨਰਦਸ਼ਕਸਪਲਾਈ ਪਸ਼ਵਰਿਵਕਾਸ
ਿਨਰਦਸ਼ਕਸਹਾਇਕ ਪਸ਼-ਇਨਟੀਚਰਸ ਟਕਨਾਲਜੀ ਇਟਰਵਸ਼ਨਪਰਗਰਾਮ
A14: ਸਕਲੀਇਟਰਵਨਸ਼ਨਪਰਗਰਾਮ ਤਬਾਅਦ

ਕਲਿਵਸਯਨੀਫਾਈਡਨਐਲੀਮਟਰੀਸਕਲ ਿਵਚਸਕਲੀਇਟਰਵਨਸ਼ਨਪਰਗਰਾਮ  ਮਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆਿਜਥਅਨਡਪਲੀਕਿਟਡਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਦੀਿਗਣਤੀਿਜ਼ਆਦਾਹਤਿਜਨਹ ਕਲਆਪਣੀ ਸਾਈਟ 'ਤਇਸਿਕਸਮਦਾਪਰਗਰਾਮਨਹੀਹ।
ਇਸਕਾਰਵਾਈਅਧੀਨਫਡਪਰਾਪਤਕੀਤਸਕਲ ਿਵਚਸ਼ਾਮਲਹਨ: ਕਲ
ਜਫਰਸਨ ਿਲਕਨ ਿਮਕੀਕਕਸ ਮਾਉਟਨਿਵਊ


A16: ਪਸ਼-ਇਨ K-6ਅਿਧਆਪਕ

ਗਰਡਪਧਰਤਹਠ ਗਰਡਪਰਾਪਤਕਰਨਵਾਲਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਲਈਕਿਦਰਤਿਹਦਾਇਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਲਈਸਕਲਦਿਦਨਦਰਾਨ K-6ਕਲਾਸ ਦਾਸਮਰਥਨਕਰਨਲਈਪਰੀਤਰਹ ਪਰਮਾਿਣਤ ਅਿਧਆਪਕਅਤਿਨਰਦਸ਼ਕਸਹਾਇਕਪਰਦਾਨਕੀਤਗਏ।
ਇਸਕਾਰਵਾਈ 2021-2022ਸਕਲੀਸਾਲਲਈ 250ਘਟਪਰਤੀਸਾਈਟਤ 500ਘਟਪਰਤੀਸਾਈਟ ਤਦਗਣਾਕਰਿਦਤਾਿਗਆਸੀਤ ਜਮਹ ਮਾਰੀਦਰਾਨਅਨਭਵਕੀਤਗਏਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਦਿਸਖਣਦ ਨਕਸਾਨ ਪਰਾਕੀਤਾਜਾਸਕ।
A17: ਕਰਕਲਾਸ ਅਤ AVIDਿਵਚਵਾਧਹਦਾਇਤ 

ਅਸੀਮਖਖਤਰ ਿਵਚਵਾਧਿਹਦਾਇਤ ਪਰਦਾਨਕਰਨਲਈਸਕਡਰੀਸਕਲ ਿਵਚਵਾਧਸਹਾਇਤਾ ਕਲਾਸ ਪਰਦਾਨਕੀਤੀ	ਅਤਿਵਿਦਆਰਥੀ	 ਐਡਵ ਸਮਟਵਾਏਇਡੀਿਵਜਅਲਿਡਟਰਮੀਨਸ਼ਨ (ਏਵੀਆਈਡੀਪਰਗਰਾਮ)ਿਵਚਸ਼ਾਮਲਹਣਦਨਾਲਕਾਲਜਅਤਕਰੀਅਰਲਈਿਤਆਰਕੀਤਾ। ਸਵਾਵ ਮਖਤਰ 'ਤਗਰਡਪਧਰਤਹਠ ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਰਰਹ LCAPਿਵਿਦਆਰਥੀ	 ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ	ਜ ਦੀ	ਹਨਕਲਿਵਸਯਨੀਫਾਈਡਕਲਵਰਤਮਾਨਿਵਚ 6ਐਲੀਮਟਰੀਸਕਲਅਤ 10 ਸਕਡਰੀਸਕਲਹਨਜ AVIDਸਕਲਮਨਨੀਤਹਨ।


A18:ਇਟਰਵਨਸ਼ਨਸਟਾਈਪਡ

ਸਕਡਰੀਕਪਸ ਿਵਚਿਸਖਣਦਨਕਸਾਨਦੀ	ਲੜ  ਪਰਾਕਰਨਲਈਇਸਸਾਲਿਵਚਇਟਰਵਨਸ਼ਨ ਸਟਾਈਪਡਦਾਵਾਧਾਕੀਤਾਿਗਆਸੀ।
 ਹਸਨ:

ਇਟਰਮੀਡੀਏਟਸਕਲ ਲਈ 4ਸਟਾਈਪਡਹਾਈਸਕਲ ਲਈ 12ਸਟਾਈਪਡ


A19: ਤਦਰਸਤਸ਼ਰਆਤਕਆਰਡੀਨਟਰ ਕਲਿਵਸਯਨੀਫਾਈਡਨਕਿਮਊਿਨਟੀਆਊਟਰੀਚਪਰਗਰਾਮ ਸਮਤਿਵਕਲਪਕਿਸਿਖਆਅਤ ਿਵਆਪਕਸਾਈਟ ਦਾਸਮਰਥਨਕਰਨਲਈਇਕਹਲਥੀਸਟਾਰਟਕਆਰਡੀਨਟਰਪਰਦਾਨਕੀਤਾ।


A20: ਸਕਡਰੀਸਕਲ ਿਵਚ ELDਅਿਧਆਪਕ

ਿਜ਼ਲਹਨਹਰਕਸਕਡਰੀਸਕਲਿਵਚਿਵਿਦਆਰਥੀ ,ਮਾਿਪ	ਅਤਸਟਾਫਦੀਸਹਾਇਤਾਲਈ
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ਟੀਚਾ 1:


ਸਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਲਈ ਵਧ ਤ ਵਧ ਪਰਾਪਤੀ





A21:ਦਖਲਅਦਾਜ਼ੀਅਤਕਰਿਡਟਿਰਕਵਰੀਲਈਔਨਲਾਈਨਪਾਠਕਰਮ ਿਜ਼ਲਹਾਇਕਔਨਲਾਈਨਪਾਠਕਰਮ (EdGenuity)ਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹ,ਜਮਖਤਰ 'ਤਇਕ ਇਟਰਵਨਸ਼ਨਅਤਕਰਿਡਟਿਰਕਵਰੀਪਰਗਰਾਮਹ।


A22: ਵਧਹਏਬਸਰਟ

ਕਲਿਵਸਯਨੀਫਾਈਡਨਰਵਾਇਤੀਤਰ 'ਤਿਵਿਦਆਰਥੀ	 ਦਹਰਕਰਿਡਟਕਰਸਦੀ	ਪਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਕਲਿਵਸਕਿਮਊਿਨਟੀਕਾਲਜਿਵਚਿਹਸਾਲਣਲਈਆਵਾਜਾਈਪਰਦਾਨਕੀਤੀਹ।ਮਹ ਮਾਰੀਦਕਾਰਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਇਹਕਰਸਆਨਲਾਈਨਕਰਰਹਹਨਅਤਆਵਾਜਾਈਦੀਲੜਨਹੀਹ।ਆਵਾਜਾਈ,
ਹਾਲ ਿਕ,ਉਹਨ ਦੀ	ਆਪਣੀ	ਸਾਈਟ 'ਤਪਸ਼ਨਹੀਕੀਤਗਏਕਰੀਅਰਤਕਨੀਕੀਿਸਿਖਆਕਰਸ 

ਦਾਸਮਰਥਨਕਰਨਲਈਪਰਦਾਨਕੀਤੀਜ ਦੀਹ।


A23: ਿਵਕਲਪਕਸਾਈਟ 'ਤਸਲਾਹਦਣਵਾਲੀ	ਸਵਾਵ 

ਕਲਿਵਸਕਿਮਊਿਨਟੀਡਸਕਲਿਵਚਸਲਾਹਸਵਾਵ ਪਰਦਾਨਕਰਨਲਈਿਜ਼ਲਹਾ CenCalਨਾਲਸਮਝਤਾ ਕਰਦਾਹ।ਇਕਸਲਾਹਕਾਰਸਕਲਦੀਸਾਈਟ 'ਤਫਲ-ਟਾਈਮਸਵਾਕਰਦਾਹਅਤਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਨਾਲ ਿਸਧਤਰ 'ਤਕਮਕਰਦਾਹ।


A24:ਇਟਰਮੀਡੀਏਟਸਕਲ ਿਵਚਅਵਸਰ ਦੀ	ਕਲਾਸ 

ਸਾਡਹਰਇਕਇਟਰਮੀਡੀਏਟਸਕਲਇਕਅਵਸਰਕਲਾਸਅਿਧਆਪਕ ਫਡਿਦਦਹਨ।ਇਸ

ਅਿਧਆਪਕਦੀਭਿਮਕਾਹਰਕਸਕਲਸਾਈਟਲਈਿਵਲਖਣਹ।ਆਮਤਰ 'ਤ,ਇਹਅਿਧਆਪਕਉਹਨ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਨਾਲਿਵਿਦਆਰਥੀਦੀਕਲਾਸਿਵਚਅਤਸਕਲਿਵਚਰਿਹਣਿਵਚਮਦਦਕਰਨਦਟੀਚ ਨਾਲ,ਟੀਚਾਸਮਰਥਨਅਤਦਖਲਅਦਾਜ਼ੀਦੀਵਰਤਕਰਦਹਏਕਮਕਰਦਾਹਜਿਵਿਦਅਕਜ ਿਵਵਹਾਰਦ ਿਵਚਸਘਰਸ਼ਕਰਰਹਹਨ।


A25: ਕਲਿਵਸਸਹਾਇਤਾਅਤਇਟਰਵਨਸ਼ਨ

ਕਲਿਵਸਯਨੀਫਾਈਡ K-12ਸਾਈਟ ਿਵਚਹਰਕ 'ਤਸਿਥਤਕਲਿਵਸਸਹਾਇਤਾਅਤਸਵਾਵ 

ਇਟਰਵਨਸ਼ਨਦੀਿਨਗਰਾਨੀਕਰਨਲਈਸਹਾਇਤਾਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹ।ਸਹਾਇਤਾਪਰਦਾਤਾਸਕਲਦੀ 

ਸਾਈਟ 'ਤਿਵਿਦਆਰਥੀਸਮਹ ਦਾਤਾਲਮਲਕਰਦਾਹਜਸਣਨਅਤਸਚਾਰਹਨਰ,ਹਮਦਰਦੀ,

ਸਵੀਿਕਰਤੀ,ਸਵ-ਜਾਗਰਕਤਾ,ਅਤਦਿਜ	ਦਾਸਮਰਥਨਕਰਨ 'ਤਕਦਰਤਕਰਨਗ।ਸਕਲਦੀ 

ਸਾਈਟ 'ਤ CSIਗਰਪਲੀਡਰ ਲਈਪਰਦਾਨਸਟਾਈਪਡਕਰਦਾਹ।


A26:ELਸਮਰਸਕਲ

ਪਰਸਕਲਿਜ਼ਲਹਿਵਚਸਾਡੀ	ਗਰਮੀ	ਦੀ	ਸਕਲਸਾਈਟ 'ਤ ELਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਲਈਭਾਸ਼ਾ ਪਰਾਪਤੀਸਹਾਇਤਾਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹ।


A27: ਵਧੀਕਨਰਿਸਗਸਵਾਵ 

ਚਣਹਏਐਲੀਮਟਰੀਸਕਲ ਿਵਚਅਣ-ਡਪਲੀਕਿਟਡਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਦੀਵਧਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾਵਾਲਸਕਲ 

ਿਵਚਵਾਧਨਰਿਸਗਸਵਾਵ ਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹਕਮਕਰਨਲਈ।.


A28: ਿਵਿਦਆਰਥੀਸਵਾਵ ਲਈਕਰਮਚਾਰੀਅਤਫਸਟਰਅਤਬਘਰਸਹਾਇਤਾਲਈਸਕਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ।
ਪਾਲਕਨਜਵਾਨ ਅਤਬਘਰਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਦੀ	ਲੜ ਦਾਸਮਰਥਨਕਰਨਲਈਿਵਕਲਪਕਅਤ ਿਵਆਪਕਸਾਈਟ ਲਈਪਰਸ਼ਾਸਿਨਕਸਹਾਇਤਾ,ਸਰਤਅਤਵਾਧਕਰਮਚਾਰੀਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹ। ਐਕਸ਼ਨਿਵਿਦਆਰਥੀਸਵਾਵ ਦਾਇਕਸਹਾਇਕਿਨਰਦਸ਼ਕਅਤਸਕਲਹਾਜ਼ਰੀਫਡਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹ
ਇਕਗਾਈਡਸਇਸਟਰਕਸ਼ਨਲਸਪਸ਼ਿਲਸਟਜਪਾਲਣਪਸ਼ਣਵਾਲਨਜਵਾਨ ਅਤਬਘਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ	'ਤਕਦਰਤਕਰਦਾਹ।
ਐਕਸ਼ਨ 6ਿਵਿਦਆਰਥੀਹਾਜ਼ਰੀਅਫਸਰ ਲਈਆਿਗਆਿਦਦਾਹ

ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਲਿਵਿਦਆਰਥੀ	 ਉਹਨ ਦੀ	ਆਮਿਸਿਖਆਲੜ ਿਵਚਸਹਾਇਤਾਕਰਨਲਈ

ਇਕਿਵਸ਼ਸ਼ਿਸਿਖਆਪਰਗਰਾਮਮਾਹਰਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹ
 A31: ਿਵਆਪਕਯਵਕਸਵਾਵ ; 9-12ਸਰੀਰਕ,ਭਾਵਨਾਤਮਕ,ਅਤਸਮਾਿਜਕਭਾਵਨਾਤਮਕਤਦਰਸਤੀ ਅਸੀਆਪਣੀਫਿਰਜ਼ਨਦੀਿਵਆਪਕਯਵਕਸਵਾਵ ਨਾਲਸਾਡੀਭਾਈਵਾਲੀਜਾਰੀਰਖ ਗ ਕਿਮਊਿਨਟੀਆਊਟਰੀਚਪਰਗਰਾਮ ਸਮਤਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਦੀ	ਸਮਾਿਜਕਅਤਭਾਵਨਾਤਮਕਲੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨਕਰਨਲਈ।
·ਿਜ਼ਲਹਦਸਾਰਹਾਜ਼ਰੀਖਤਰ ਿਵਚਸਲਾਹਸਵਾਵ ਪਰਦਾਨਕੀਤੀ	ਜ ਦੀ	ਹਨ


A32: ਮਲਟੀ-ਟਾਇਰਡਿਸਸਟਮਆਫਸਪਰਟਸ (MTSS)ਲਈਪਰਬਧਕੀਸਹਾਇਤਾ ਕਲਿਵਸਯਨੀਫਾਈਡਿਜ਼ਲਹਿਵਚ MTSSਦੀਿਨਗਰਾਨੀਕਰਨਲਈਪਰਸ਼ਾਸਕੀਸਹਾਇਤਾਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾਹ।
·ਐਕਸ਼ਨ MTSSਡਾਇਰਕਟਰਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹ · LCAPਦਾਇਕਫਡਡਾਇਰਕਟਰ




A33: ਸਕਾਰਾਤਮਕਿਵਵਹਾਰਅਤਇਟਰਵਨਸ਼ਨਸਮਰਥਨ

ਿਜ਼ਲਹਾ PBISਢ ਚ ਲਾਗਕਰਨਦੀਸਹਲਤਲਈਸਕਲੀਮਨਿਵਿਗਆਨੀ	 ਫਡਦਣਾਜਾਰੀਰਖਦਾ ਹ।
·ਹਫ਼ਤਿਵਚਇਕਿਦਨਹਾਜ਼ਰੀਵਾਲਖਤਰ ਲਈਇਕਮਨਿਵਿਗਆਨੀ ਫਡਿਦਦਾਹ


A34: ਕਿਪਊਟਰ-ਅਧਾਿਰਤਡਾਟਾਪਰਬਧਨਿਸਸਟਮ

ਅਸੀਰਾਜਅਤਸਥਾਨਕਮਲ ਕਣ ਦਵ 'ਤਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਦੀਪਰਾਪਤੀਦੀਿਨਗਰਾਨੀਕਰਨਲਈ ਕਿਪਊਟਰ-ਅਧਾਰਤਡਟਾਪਰਬਧਨਪਰਣਾਲੀਪਰਦਾਨਕਰਨਾਜਾਰੀਰਖਦਹ ।ਪਰਗਰਾਮਅਿਧਆਪਕ , ਮਾਿਪ ,ਪਰਸ਼ਾਸਕ ,ਅਤਿਵਿਦਆਰਥੀ	 ਅਣ-ਡਪਲੀਕਟਕੀਤਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਦਿਸਖਣਦ ਟੀਿਚ	 ਦਰਸਾਉਦਾਹਇਆਡਾਟਾਿਦਦਾ
ਹਜਅਿਧਆਪਕ  ਹਦਾਇਤ ਦਾਸਮਰਥਨਕਰਨਲਈਇਕਗਾਈਡਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹ। ·ਸਾਡਾਿਜ਼ਲਹਾਡਾਟਾਪਰਬਧਨਲਈ Illuminateਦੀਵਰਤਕਰਦਾਹ


A35: ਿਵਿਭਨਤਾਅਤਗਰੀਬੀਲਈਪਸ਼ਵਰਿਵਕਾਸ ਕਲਿਵਸਯਨੀਫਾਈਡਪਸ਼ਵਰਿਵਕਾਸਦੀਿਨਗਰਾਨੀਕਰਨਲਈਪਰਸ਼ਾਸਕੀਸਹਾਇਤਾਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹ ਜਸਬਧ-ਅਧਾਿਰਤਿਸਿਖਆਦਾਸਮਰਥਨਕਰਦਾਹ।
·ਭਾਈਚਾਰਕਸਬਧ ਦਕਆਰਡੀਨਟਰ ਫਡਿਦਦਾਹ ·ਿਵਿਦਆਰਥੀਿਵਿਭਨਤਾਕਾਨਫਰਸ  ਵੀਫਡਿਦਦਾਹ


A36: ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈਵਧੀਕਿਵਵਹਾਰਸਬਧੀਸਹਾਇਤਾ ਵਾਧਿਵਹਾਰਸਬਧੀਸਹਾਇਤਾਮਨਿਵਿਗਆਨੀਅਤਸਕਲਸਾਈਟ ਦੀਸਹਾਇਤਾਲਈਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨਕਰਨਾ
ਜਾਰੀਰਖਦਾਹ। ·ਫਿਡਗਿਡਸਿਟਰਕਟਵਲਨਸਪਰਗਰਾਮਦਾਸਮਰਥਨਕਰਦੀਹ · 5ਸਕਲੀਮਨਿਵਿਗਆਨੀਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹ
· 5ਮਾਨਿਸਕਿਸਹਤਸਹਾਇਤਾਪਰਦਾਤਾਵ ਲਈਆਿਗਆਿਦਦਾਹ


A37: ਹਾਈਸਕਲ ਿਵਚਵਧੀਕਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕਮਨਿਵਿਗਆਨੀ

LCAPਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਦੀ	ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕਲੜ ਦਾਸਮਰਥਨਕਰਨਲਈਹਾਈਸਕਲ  

ਮਨਿਵਿਗਆਨੀਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹ। ਫਡ 7.4ਸਕਲਮਨਿਵਿਗਆਨੀ
ਹਰਕਿਵਆਪਕਹਾਈਸਕਲਿਵਚਘਟ-ਘਟ 1ਮਨਿਵਿਗਆਨੀਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹ


A38: ਿਵਆਪਕਤਦਰਸਤਯਜਨਾਲਈਪਰਮਖਮਨਿਵਿਗਆਨੀ

ਕਲਿਵਸਯਨੀਫਾਈਡ CUSDਿਵਆਪਕਤਦਰਸਤਯਜਨਾਦੀਿਨਗਰਾਨੀਕਰਨਅਤਪਰਬਧਕੀਸਹਾਇਤਾ

ਪਰਦਾਨਕਰਨਲਈ 2ਪਰਮਖਮਨਿਵਿਗਆਨੀਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹ।
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A29: ਗਾਈਡਸਲਰਿਨਗਡਾਇਰਕਟਰ/ਸਪਸ਼ਿਲਸਟ

LCAPਿਵਿਦਆਰਥੀ	 ਉਹਨ ਲਈਉਪਲਬਧਅਕਾਦਿਮਕਸਹਾਇਤਾਅਤਸਰਤ  ਪਰੀਤਰਹ 

ਸਮਝਣਲਈਵਧੀਹਈਪਹਚਤਕਕਾਉਸਿਲਗਸਵਾਵ ਤਬਹਤਫਾਇਦਾਹਦਾਹਿਕਉਿਕਉਹਗਰਡ 9-12

ਤਕਸਫਲਤਾਪਰਵਕਚਲਦਹਨ।
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ਟੀਚਾ 2

ਵਧਦੀ ਕਸ਼ਲਤਾ ਅਤ ਪਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਮ ਕਰ




ਕਸ਼ਲਤਾਅਤਪਰਭਾਵਮਹਤਵਪਰਨਟੀਚਹਨਿਕਉਿਕਇਹਇਸਗਲਨਾਲਸਬਧਤਹਨਿਕਅਸੀਆਪਣੀ	ਕਾਰਵਾਈ	 ਿਕਵਲਾਗ ਕਰਦਹ ।ਜਦਅਸੀਕਸ਼ਲਤਾਨਾਲਕਮਕਰਦਹ ,ਤ ਅਸੀਆਪਣਾਕਮਕਰਨਲਈਘਟਸਮ ,ਸਰਤਅਤਮਨਖੀਕਿਸ਼ਸ਼ ਦੀਵਰਤਕਰਦ
ਹ ।ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾਉਹਨ ਨਤੀਿਜ	ਦੀਗਣਵਤਾ ਵਖਦੀਹਜਅਸੀਪਰਾਪਤਕਰਦਹ 


A3: ਿਵਿਦਆਰਥੀਿਸਹਤਕਦਰ

ਿਜ਼ਲਹਾਇਕਨਰਸਪਰਕਟੀਸ਼ਨਰਸਟਾਫ਼ਵਾਲਾਇਕਿਵਆਪਕਿਸਹਤਕਦਰਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹ,ਜਡਾਕਟਰੀਕਰਮਚਾਰੀ	ਤਕਵਧੀਹਈਪਹਚਪਰਦਾਨਕਰਗਾ।ਿਸਹਤਕਦਰਮਾਮਲੀਸਟ ,ਬੀਮਾਰੀ 
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ਅਤਸਰੀਰਕਮਆਇਨਾਲਈਇਲਾਜਦੀਪਸ਼ਕਸ਼ਕਰਦਾਹ।ਇਹਿਕਸਵੀਉਮਰਦਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਲਈਉਪਲਬਧਹਅਤ LCAPਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਲਈਮਫ਼ਤਹ।


A5: ਸਪਲੀਮਟਲਸਰਤ

ਿਡਸਿਟਰਕਟਇਹਯਕੀਨੀਬਣਾਉਣਲਈਪਰਕਸਰਤਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹਿਕਿਬਨ ਡਪਲੀਕਿਟਡਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਦੀਸਖ਼ਤਿਮਆਰ ਨਾਲਜੜਪਾਠਕਰਮਤਕਪਹਚਹ। iReady Mathਲਈਫਿਡਗਜਾਰੀਰਖਦਾਹ
ਇਸਸਾਲ, iReadyਰੀਿਡਗਲਈਫਿਡਗਜੜਦਾਹ


A6: ਮਿਖਕਅਤਿਲਖਤੀਅਨਵਾਦਸਵਾਵ 

ਪਿਰਵਾਰਕਸਬਧ ਅਤਜਾਣਕਾਰੀਤਕਪਹਚ ਿਬਹਤਰਬਣਾਉਣਲਈ, CUSDਿਸਿਖਆਕਡਦਆਰਾਲੜੀਦ ਪਰਅਤ ਇਸਤਬਾਹਰਵਾਧਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤਜ਼ਬਾਨੀਅਤਿਲਖਤੀਅਨਵਾਦਸਵਾਵ ਪਰਦਾਨਕਰਗਾ।




A7: ਪਰਟਿਰਸਰਸਸਟਰ/ਕਿਮਊਿਨਟੀਿਰਸਰਸਸਟਰ

ਹਰਕਹਾਜ਼ਰੀਵਾਲਖਤਰ ਿਵਚਪਿਰਵਰਤਨਪਰਗਰਾਮ ਲਈਫਡਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹ। ਹਰਕਪਿਰਵਰਤਨਪਰਗਰਾਮ $50,000ਪਰਦਾਨਕੀਤਜ ਦਹਨ।




ਟੀਚਾ 3:

ਇਕ  ਚ-ਗਣਵਤਾ, ਿਵਿਭਨ ਕਾਰਜਬਲ  ਹਾਇਰ ਕਰ, ਿਵਕਿਸਤ ਕਰ, ਕਾਇਮ ਰਖ ਅਤ ਮਲ ਿਦਓ


ਇਹਟੀਚਾਸਾਡਿਜ਼ਲਹਦਸਥਾਪਨਾਮਤਰਨਾਲਚਗੀਤਰਹ ਮਲਖ ਦਾਹਿਕਇਹ"ਲਕਹਨ,ਪਰਗਰਾਮਨਹੀ"ਹਨਜਸਾਡਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਦਜੀਵਨ ਿਵਚਸਭਤਵਧਫਰਕਿਲਆਉਦਹਨਅਤਇਹਉਹਲਕਹਨਜਿਵਿਦਆਰਥੀ	 ਉਹਨ ਦੀਵਧਤਵਧਸਮਰਥਾਪਰਾਪਤਕਰਨਿਵਚਮਦਦ
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ਕਰਨਗ।
A2: ਿਸਖਲਾਈਿਨਰਦਸ਼ਕ

ਪਿਰਵਰਤਨਟੀਮ ,ਕਿਮਊਿਨਟੀਿਰਸਰਸਸਟਰ ,ਅਤ ELਪਰਗਰਾਮ ਦੀਿਨਗਰਾਨੀਕਰਨਲਈਹਰਕਹਾਈਸਕਲਿਵਚਇਕਿਸਖਲਾਈ ਿਨਰਦਸ਼ਕਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹ।ਉਹਗਰ-ਦਹਰਾਏਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਦਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲਕਮਕਰਦਹਨ,ਉਹਨ  ਉਹਨ ਦਸਕਲ ਿਵਚ ਅਿਧਆਪਨਅਤਿਸਖਣਿਵਚਸਧਾਰਕਰਨਲਈਪਸ਼ਵਰਿਵਕਾਸਅਤਸਵਾਵ ਪਰਦਾਨਕਰਦਹਨ।ਉਹਿਵਿਦਆਰਥੀਨਾਲਸਬਧਤਅਤ ਸਕਲਦਸਪਰਕ 'ਤਿਸਧਾਪਰਭਾਵਪਾਉਣਲਈਕਮਕਰਦਹਨ।


A3: ਸਮਗਰੀਦਿਮਆਰਅਤ AVIDਪਸ਼ਵਰਿਵਕਾਸ

ਕਲਿਵਸਯਨੀਫਾਈਡਅਿਧਆਪਕਕਚ,ਇਕਸਲਾਹਕਾਰ,ਅਤ ਚਯਗਤਾਪਰਾਪਤਅਿਧਆਪਕ  ਿਸਖਲਾਈਦਣਲਈਕਲੀਫਰਨੀਆਦ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤਿਮਆਰ ਅਤ AVIDਨੀਤੀ	 ਲਾਗਕਰਨਲਈਿਵਸ਼ਸ਼ਪਸ਼ਵਰਿਵਕਾਸਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹ,ਅਤਸਾਰਿਵਿਦਆਰਥੀ	  ਚ ਪਧਰ 'ਤਪਰਾਪਤਕਰਨਾਯਕੀਨੀਬਣਾਉਣਲਈਿਮਆਰ ਨਾਲਜੜਨਵਪਾਠਕਰਮਯਿਨਟ ਅਤਮਲ ਕਣ ਦਾਿਵਕਾਸਕਰਦਾਹ। ਪਾਠਕਰਮਿਡਜ਼ਾਈਨਟੀਮ ਲਈਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹ
ਅਧਰਾਿਸਖਣਾ ELAਅਤਗਿਣਤਦਪਸ਼ਵਰਿਵਕਾਸ ਹਲਕਰਨਲਈਨਵੀਦਖਲਅਦਾਜ਼ੀਨੀਤੀ	ਬਾਰਪਸ਼ਵਰਿਵਕਾਸ ਸਾਰਗਰਡਪਧਰ ਦਲਈ 54ਵਖ-ਵਖਪਾਠ-ਪਸਤਕ  ਪਾਇਲਟਕਰਨਾ
ਇਡਕਸ਼ਨਪਰਗਰਾਮ ਲਈਸਮਰਥਨਅਤਸਾਡਨਵਅਿਧਆਪਕ  ਸਲਾਹਦਣਾ।

