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ਸਪਲੀਮਂੈਟਲ ਫੰਡ ਕੱੁਲ
$35.2 ਿਮਲੀਅਨ



ਪੂਰੇ 2020-2021 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਥਾਵ�
'ਤੇ ਮੀਿਟੰਗ� ਕੀਤੀ� ਗਈ�। 100 ਤਂੋ ਵੱਧ ਮੀਿਟੰਗ� ਇਨਪੁਟ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ
ਅਤੇ LCAP ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ� � ਿਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਹੋਈ�। ਇਸ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਿਹੱਸੇਦਾਰ� � ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ,
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪ� ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ SART ਸਰਵੇਖਣ, ਕਰਮਚਾਰੀ�
ਲਈ ਇੱਕ ਿਚਲਡਰਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਰਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ LCAP
ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ
ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ/ਸੇਵਾ ਸੋਧ� ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ� ਕਾਰਵਾਈ� ਹਨ ਹਾਲੀਆ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ
ਹਨ ਜੋ 2021-2022 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋਈ�।
 
 

ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਬੇਘਰ
 ਹੈਲਥ ਸਂੈਟਰ

ਇੰਗਿਲਸ਼ ਲਰਨਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼
ਅਿਧਆਪਕ ਕੋਚ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਹੰੁਚ ਅਤ
ਇੰਟਰਵਂੈਨਸ਼ਨ

ਸੁਝਾਅ
ਿਵ ਿਦਅਕ  ਸਾਥੀ



ਲੋਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਫੰਿਡੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ (LCFF) ਇੱਕ ਕਾ�ਨ ਹੈ ਿਜਸ �
ਬੁਿਨਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜ ਦੀ� ਸਾਰੀ�
ਸਥਾਨਕ ਿਵਿਦਅਕ ਏਜੰਸੀ� (LEAs) � ਿਕਵਂੇ ਫੰਡ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ
ਹੈ, ਉਹਨ� � ਨਤੀਿਜ� ਲਈ ਿਕਵਂੇ ਮਾਿਪਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹਨ� � ਜੋ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਤੀ� ਸਾਰੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ� � ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਧ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਭਾਵੀ
LCFF ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਫੰਡ ਬਜਟ ਦਾ
ਲਗਭਗ 75% ਿਹੱਸਾ ਲਂੈਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ� ਤਂੋ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਕੋਿਵਡ ਰਾਹਤ ਡਾਲਰ� ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ
ਬਜਟ ਿਵੱਚ LCFF ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਿਸਰਫ 65% ਹੈ।

· ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਔਸਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬੇਸ ਗ੍ਰ�ਟ (ADA)
· 20% ਬੇਸ ਗ੍ਰ�ਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਪਲੀਮਂੈਟਲ ਗ੍ਰ�ਟ
o ਿਜ਼ਿਲ੍ਹ� � ਇਸ ਦੇ ਅਣ-ਡੁਪਲੀਕੇਿਟਡ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (UPP), ਮੁਫਤ/ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਪਾਲਣ- ਪੋਸਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਅਤੇ ਬੇਘਰ� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ
ਿਗਆਹੈ।
o ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ 20,685 ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਿਵੱਚਂੋ, 89% ਮੁਫ਼ਤ/ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਹਨ
ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੇਵਾਵ� ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਂੋ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਕੇ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਿਣਤ ਹਨ।
o CUSD ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਗਭਗ $1,700 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
o ਆਧਾਰ ਗ੍ਰ�ਟ ਦੇ 65% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਗ੍ਰ�ਟ
· ਿਜ਼ਿਲ੍ਹ� � ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨ� ਦੀ 55% ਜ� ਵੱਧ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਬਾਦੀ �ਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਮੂਹ� ਿਵੱਚ
ਵਰਗੀਿਕ੍ਰਤ ਹੈ।
· ਕਲੋਿਵਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਦੀ ਿਤੰਨ ਸਾਲ� ਦੀ ਰੋਿਲੰਗ ਔਸਤ 47.13% ਹੈ। ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਇਸ ਗ੍ਰ�ਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 
ਦਾਖਲਾ                                                                 41,957                          41,987                          42,365
ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ          20,685                          20,700                          20,886
ਇੱਕ ਸਾਲ UPP                                                   49.30%                        49.30%                         49.30%
ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ UPP                                47.13%                        48.59%                         49.30%
 
ਕੱੁਲ ਪੂਰਕ ਗ੍ਰ�ਟ�                                           $ 35,319,066              $ 37,308,085              $ 39,492,560
 
ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ� ਤਂੋ ਸ਼ਾਮਲ / ਦਸੰਬਰ               $2,640,011               $1,989,019                 $2,184,475

ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ                                                     2021-22                      2022-23                      2023-24

Budget
L o c a l  C o n t r o l  F u n d i n g  F o r m u l a  

L C F F  ਨੇ  ਇੱਕ  ਅਧਾਰ ,  ਸਪਲੀਮੈਂ ਟ ਲ ,  ਅਤੇ  ਇਕਾਗਰਤਾ  ਗ੍ ਰ� ਟ  ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ  ਕੀਤੀ।

ਿਨ ਮ ਨ ਿਲ ਖ ਤ  ਚਾ ਰ ਟ  ਮੌ ਜੂ ਦਾ  ਅਤੇ  ਅਗਲੇ  ਦੋ  ਸਾ ਲ�  ਲਈ  C U S D  ਦੇ  ਅਨੁ ਮਾ ਿਨ ਤ  ਪੂ ਰ ਕ  ਗ੍ ਰ� ਟ�  ਦਾ
ਸੰ ਖੇ ਪ  ਹੈ

LCFF ਰੈਵਿਨਉ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਹਾਇਤਾ 51% ਸਥਾਨਕ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ 14% (6…

ਸਥਾਨਕ ਰੈਵਿਨਉ (2%) ਰਾਜ ਰੈਵਿਨਉ (14%)

ਫੈਡਰਲ ਰੈਵਿਨਉ (18%) ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤ (1%)



ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ
ਕਲੋਿਵਸ  ਯੂਨੀਫਾਈਡ  ਦਾ

ਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ� 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਿਮਆਰ� �
ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ� ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਕੂਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਮਾਿਪ� ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਅਕ� � ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ � ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਿਲ�
ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਕੂਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਇਕੱਲੇ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ� ਤਂੋ ਪਰੇ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ
ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੀ� ਲੋੜ� �
ਿਕਵਂੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਟੈਸਿਟੰਗ ਡੇਟਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਨਤੀ
ਜੇ 2019 ਦੇ ਹਨ। 2022-2023 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ,ਨਵੀਨਤਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ � ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ
ਡੇਟਾ � ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੰਗਿਲਸ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ ਆਰਟਸ ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ ਕਾਲਜ/ਕੈਰੀਅਰ

51.3 ਿਮਆਰ ਤਂੋ �ਪਰ ਅੰਕ
5.7 ਅੰਕ ਵਧੇ

16.6 ਿਮਆਰ ਤਂੋ �ਪਰ ਅੰਕ
3.6 ਅੰਕ ਵਧੇ

68.8%
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ
6% ਅੰਕ ਵਧੇ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ

56%

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ

EL ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੀ
ਿਗਣਤੀ:1422

ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਿਜਨ੍ਹ� ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ
ਿਡਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� ਿਕਸੇ ਿਵਕਲਪਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ

ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੋੜ� ਪੂਰੀ� ਕੀਤੀ� ਹਨ।
 
 

ਿਵੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।

94.4%
ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ

ਬਣਾਈ ਰੱਿਖਆ 0.5%
Tਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ:
ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜੋ 10
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ� ਇਸ ਤਂੋ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਿਦਨ�

ਪੁਰਾਣੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ

7.1 ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ
ਬਣਾਈ ਰੱਿਖਆ 0.3%

ਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਰ, ਸਟੇਟ ਟੈਸਟ� 'ਤੇ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਕ੍ਰੈਿਡਟ ਕੋਰਸ� ਵਰਗੇ
ਉਪਾਵ� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ

ਮੌਜੂਦਾ EL ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ
ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜ� �ਚੇ ਪੱਧਰ � ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ

ਹਨ।

ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਰ

3.7% ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਬਣਾਈ ਰੱਿਖਆ-.2%

ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੀ

ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ।

ਅਕਾਦਿਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿਹਲੂ।
 

ਅਕਾਦਿਮਕ ਰੁਝੇਵੇਂ: ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� � ਉਨ੍ਹ� ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ� ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 



 
ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਟੀਚਾ  1:

A13: ਸਾਈਟ� ਲਈ ਪੂਰਕ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਲੋਿਵਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਨੇ ਅਣ-ਡੁਪਲੀਕੇਿਟਡ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ� � ਫੰਡ
ਵੰਡੇ। ਸਕੂਲ� ਨੇ ਿਜਲ੍ਹਾ-ਸਥਾਿਪਤ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤ� ਿਕ ਖਰਚੇ ਫੰਿਡੰਗ ਲੋੜ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਣ ।

 ਪ੍ਰਵਾਿਨਤ ਖਰਿਚ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 ਪੂਰਕ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਸਪਲਾਈ

 ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ
 ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਸਹਾਇਕ

 ਪੁਸ਼-ਇਨ ਟੀਚਰਸ
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
A14: ਸਕੂਲੀ ਇੰਟਰਵੈਂਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ� ਤੋਂ ਬਾਅਦ

 ਕਲੋਿਵਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਸਕੂਲੀ ਇੰਟਰਵੈਂਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ� � ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਇਆ ਿਜੱਥੇ ਅਨਡੂਪਲੀਕੇਿਟਡ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਜਨ੍ਹ� ਕੋਲ ਆਪਣੀ
ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 ਕੋਲ

 ਜੇਫਰਸਨ
 ਿਲੰਕਨ

 ਿਮਕੀ ਕੌਕਸ
 ਮਾਉਂਟਨ ਿਵਊ

  
A16: ਪੁਸ਼-ਇਨ K-6 ਅਿਧਆਪਕ

 ਗ੍ਰੇਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠ� ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਲਈ ਕੇਂਿਦ੍ਰਤ ਿਹਦਾਇਤ� ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ K-6 ਕਲਾਸ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ� ਪ੍ਰਮਾਿਣਤ
ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

 ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ � 2021-2022 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ 250 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ 500 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਈਟ
ਤਂੋ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਤ� ਜੋ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ
ਨੁਕਸਾਨ � ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
A17: ਕੋਰ ਕਲਾਸ� ਅਤੇ AVID ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਹਦਾਇਤ�

 ਅਸੀਂ ਮੱੁਖ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਿਹਦਾਇਤ� ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਲਾਸ� ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ� ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� � ਐਡਵ�ਸਮੈਂਟ ਵਾਏ ਇੰਡੀਿਵਜੁਅਲ ਿਡਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ
(ਏਵੀਆਈਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ।

 ਸੇਵਾਵ� ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠ� ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ LCAP ਿਵਿਦਆਰਥੀ� � ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕੀਤੀ� ਜ�ਦੀ� ਹਨ ਕਲੋਿਵਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ 6 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 10
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ AVID ਸਕੂਲ ਮਨੋਨੀਤ ਹਨ।

  
A18:ਇੰਟਰਵੈਂਨਸ਼ਨ ਸਟਾਈਪੈਂਡ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਂਪਸ� ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ� ਲੋੜ� � ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੰਟਰਵੈਂਨਸ਼ਨ
ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

 �ਹ ਸਨ:
 ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਕੂਲ� ਲਈ 4 ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਹਾਈ ਸਕੂਲ� ਲਈ 12 ਸਟਾਈਪੈਂਡ

  
 A19: ਤੰਦਰੁੱਸਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ
ਕਲੋਿਵਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਨੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ� ਸਮੇਤ ਿਵਕਲਪਕ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ
ਿਵਆਪਕ ਸਾਈਟ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਸਟਾਰਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। 
 
A20: ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ELD ਅਿਧਆਪਕ

 ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ�, ਮਾਿਪ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਸਮਰਿਪਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਕਾਸ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।

 ਸਾਈਟ� � ਵਾਧੂ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਸਹਾਇਕ ਘੰਿਟ� ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਿਥਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਈਐਲ
ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਥਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ

 ਪੁਨਰ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਰ�, EL ਿਨਪੁੰਨਤਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਰ�, ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵੱਚ
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਿਵਕਾਸ ਗਤੀਿਵਧੀ�

  

A2: ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣਾ
ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਕਾਰ � ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਿਣਤ ਅਤੇ ELA ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ �
ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ।

ਹਰੇਕ ਟਾਈਟਲ I ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਿਧਆਪਕ। 
  

A3:VAPA ਉਪਕਰਨ
ਿਡਸਿਟ੍ਰਕਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ� � ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। 
 
A6:ਕੈਰੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਰਸ
ਕਲੋਿਵਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਨੇ ਸਪਲਾਈ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਸਹੂਲਤ�, ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ
ਿਵਆਪਕ ਕੈਰੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

 49 ਕੈਰੀਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਿਧਆਪਕ� � ਫੰਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
 ਕਰੀਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ� ਨੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਹਨ:

 71 ਕਲਾਸ�
 98 ਸੈਕਸ਼ਨ
 21 ਮਾਰਗ

 13 ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ
 
A7: ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ

 ਸਕੂਲ� � ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਿਦਲਚਸਪੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ �
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਟਮਂੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਸਕੂਲ� � LCAP ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟਮਂੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
ਬੁਕਾਨਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ: $48,570

 ਕਲੋਿਵਸ ਈਸਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ: $75,371
ਕਲੋਿਵਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ: $75,730
ਕਲੋਿਵਸ �ਤਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ: $32,409
ਕਲੋਿਵਸ ਵੈਸਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ: $52,938

  
A8:ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਬੰਧ ਸੰਪਰਕ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ� � ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਂੋ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ,
ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤਂੋ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ
ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

 ਫੰਡ ਕੀਤੇ 5 ਪਿਰਵਰਤਨ ਮਾਿਹਰ ਅਤੇ 2 ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਜੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ �
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਲੀਮਂੈਟਰੀ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ
ਪੋਸਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ
ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

  
A10: ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਸਲਾਹਕਾਰ

 ਿਵਿਦਆਰਥੀ� � ਉਹਨ� ਕਰਮਚਾਰੀ� ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਟੀਚਾ-ਅਧਾਿਰਤ
ਕਾਉਂਸਿਲੰਗ ਸੈਸ਼ਨ� ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਕਾਨਫਰੰਸ� ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਬੰਧ� � ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਅਤੇ ਮਾਿਪ� ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

 ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਫੰਡ:
 7 ਪਿਰਵਰਤਨ ਸਲਾਹਕਾਰ

 2 ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ
4 ਗਾਈਡੈਂਸਲਰਿਨੰਗਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ

  
A12: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

 ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਚਾਰ � ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਯੱੈਸ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਮਸਕੂਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਸਹਾਇਕ � ਫੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ

 

ਹਾਲ�ਿਕ ਕਲੋਿਵਸ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ� 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਫੋਸਟਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ
ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਚਾ 1 ਿਵੱਚ ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ
ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ
ਲੋੜ� ਲਈ ਸਾਡੇ ਵ�ਝੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

 



ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਟੀਚਾ  1:

A31: ਿਵਆਪਕ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵ�; 9-12 ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰਜ਼ਨੋ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ�ਗੇ
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ� ਸਮੇਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੀ� ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੋੜ� ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ।
· ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵ� ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ� ਜ�ਦੀ� ਹਨ
 
A32: ਮਲਟੀ-ਟਾਇਰਡ ਿਸਸਟਮ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ (MTSS) ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਤਾ

 ਕਲੋਿਵਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਿਵੱਚ MTSS ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
· ਐਕਸ਼ਨ MTSS ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
· LCAP ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
 
 
A33: ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵੈਂਨਸ਼ਨ ਸਮਰਥਨ

 ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ PBIS ਢ�ਚੇ � ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ� � ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ
ਹੈ।
· ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਦਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ� ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ � ਫੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
 
A34: ਕੰਿਪਊਟਰ-ਅਧਾਿਰਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿਸਸਟਮ

 ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਲ�ਕਣ� ਦੋਵ� 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੰਿਪਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹ�। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਿਧਆਪਕ�,
ਮਾਿਪ�, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ�, ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� � ਅਣ-ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ
ਟੀਿਚ� � ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਅਿਧਆਪਕ� � ਹਦਾਇਤ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
· ਸਾਡਾ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ Illuminate ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
 
A35: ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ

 ਕਲੋਿਵਸਯੂ ਨੀਫਾਈਡ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਸਬੰਧ-ਅਧਾਿਰਤ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾਹੈ।
· ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਬੰਧ� ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ � ਫੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
· ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਕਾਨਫਰੰਸ� � ਵੀ ਫੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
 
A36: ਿਵਿਦਆਰਥੀ�ਲਈ ਵਧੀਕ ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ

 ਵਾਧੂ ਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
· ਫੰਿਡੰਗ ਿਡਸਿਟ੍ਰਕਟ ਵੈਲਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਹੈ
· 5 ਸਕੂਲੀ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
· 5 ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵ� ਲਈ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
 
A37: ਹਾਈ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਵਧੀਕ ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ

 LCAP ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੀ� ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੋੜ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ� �
ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਫੰਡ 7.4 ਸਕੂਲ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ
 ਹਰੇਕ ਿਵਆਪਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

 
A38: ਿਵਆਪਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ

 ਕਲੋਿਵਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ CUSD ਿਵਆਪਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
 

A21:ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਿਡਟ ਿਰਕਵਰੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ
 ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ (EdGenuity) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ

ਇੰਟਰਵਂੈਨਸ਼ਨਅਤੇ ਕ੍ਰੈਿਡਟ ਿਰਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। 
 
A22: ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੱਸ ਰੂਟ
ਕਲੋਿਵਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� � ਦੋਹਰੇ ਕ੍ਰੈਿਡਟ ਕੋਰਸ ਦੀ� ਪੇਸ਼ਕਸ਼� ਲਈ
ਕਲੋਿਵਸ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਕੋਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ,
ਹਾਲ�ਿਕ, ਉਹਨ� ਦੀ� ਆਪਣੀ� ਸਾਈਟ� 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਰਸ�
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 
 
A23: ਿਵਕਲਪਕ ਸਾਈਟ� 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ� ਸੇਵਾਵ�
ਕਲੋਿਵਸ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵ� ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ CenCal ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਨਾਲ
ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 
A24:ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਅਵਸਰ� ਦੀ� ਕਲਾਸ�

 ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਕਲਾਸ ਅਿਧਆਪਕ � ਫੰਡ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਲਈ ਿਵਲੱਖਣ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਅਿਧਆਪਕ ਉਹਨ�
ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ
ਨਾਲ, ਟੀਚਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵੱਿਦਅਕ ਜ� ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
 
A25: ਕਲੋਿਵਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵੈਂਨਸ਼ਨ
ਕਲੋਿਵਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ K-12 ਸਾਈਟ� ਿਵੱਚਂੋ ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਸਿਥਤ ਕਲੋਿਵਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ�
ਇੰਟਰਵਂੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਕੂਲ ਦੀ�
ਸਾਈਟ� 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਮੂਹ� ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ, ਹਮਦਰਦੀ,
ਸਵੀਿਕ੍ਰਤੀ, ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਅਤੇ ਦੂਿਜ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲ ਦੀ�
ਸਾਈਟ� 'ਤੇ CSI ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ� ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  
A26:EL ਸਮਰ ਸਕੂਲ

 ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ� ਗਰਮੀ� ਦੀ� ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ� 'ਤੇ EL ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  
A27: ਵਧੀਕ ਨਰਿਸੰਗ ਸੇਵਾਵ�

 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਲੀਮਂੈਟਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਅਣ-ਡੁਪਲੀਕੇਿਟਡ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ�
ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਨਰਿਸੰਗ ਸੇਵਾਵ� ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ।. 
 
A28: ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਫੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਹਾਜ਼ਰੀ।
ਪਾਲਕ ਨੌਜਵਾਨ� ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੀ� ਲੋੜ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਕਲਪਕ ਅਤੇ
ਿਵਆਪਕ ਸਾਈਟ� ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਕਸ਼ਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਲ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਜੋ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ� 'ਤੇ ਕਂੇਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਕਸ਼ਨ 6 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਫਸਰ� ਲਈ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� � ਉਹਨ� ਦੀ� ਆਮ ਿਸੱਿਖਆ ਲੋੜ� ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

  
A29: ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਰਿਨੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ

 LCAP ਿਵਿਦਆਰਥੀ� � ਉਹਨ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ� � ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ�
ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਕਾਉਂਸਿਲੰਗ ਸੇਵਾਵ� ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਗ੍ਰੇ ਡ 9-12
ਤੱਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
· ਐਕਸ਼ਨ 3 ਵਾਧੂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਰਿਨੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਅਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਰਿਨੰਗ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਦੇ ਫੰਿਡੰਗ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
 
 
A30: ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਹਰ
ਸਮੱੁਚੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਲੋਿਵਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ 7-12 ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ�
ਦੀ ਸਫਲਤਾ � ਵਧਾਉਣ ਲਈ 4 ਗਾਈਡੈਂਸ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਲ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ� � ਫੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਸਾਈਟ� 'ਤੇ ਵਧੀਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ:
1 ਬੁਕਾਨਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ
2 ਕਲੋਿਵਸ ਈਸਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ
1 ਕਲੋਿਵਸ ਨੌਰਥ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ
 



ਵਧਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ
 

ਇੱਕ �ਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ, ਿਵਿਭੰਨ ਕਾਰਜਬਲ � ਹਾਇਰ ਕਰੋ,
ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੋ, ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਿਦਓ

ਟੀਚਾ  2

ਟੀਚਾ  3:

A3: ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਹਤ ਕਂੇਦਰ
 ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਿਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ� ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਿਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ�, ਬੀਮਾਰੀ�

ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ LCAP ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। 
 
A5: ਸਪਲੀਮਂੈਟਲ ਸਰੋਤ

 ਿਡਸਿਟ੍ਰਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬਨ� ਡੁਪਲੀਕੇਿਟਡ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਿਮਆਰ� ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
 iReady Math ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

 ਇਸ ਸਾਲ, iReady ਰੀਿਡੰਗ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ ਜੋੜਦਾ ਹੈ
  

A6: ਮੌਿਖਕ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ�
 ਪਿਰਵਾਰਕ ਸੰਬਧ� ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ � ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, CUSD ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ �ਪਰ ਅਤੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਧੂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ� ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
  

 
A7: ਪੇਰੈਂਟ ਿਰਸੋਰਸ ਸਂੈਟਰ/ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਰਸੋਰਸ ਸਂੈਟਰ

 ਹਰੇਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ � $50,000 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।

ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ� ਕਾਰਵਾਈ� � ਿਕਵੇਂ ਲਾਗੂ
ਕਰਦੇ ਹ�। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹ�, ਤ� ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮ�, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ
ਹ�। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਉਹਨ� ਨਤੀਿਜ� ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ � ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ�

ਇਹ ਟੀਚਾ ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ� ਮੇਲ ਖ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ "ਲੋਕ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ" ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੇ ਜੀਵਨ
ਿਵੱਚ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਧ ਫਰਕ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� � ਉਹਨ� ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਨਗੇ।

ਸਵਾਲ� ਜ� ਿਟੱਪਣੀ� ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਕਲੋਿਵਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਰੌਬ ਜੇ. ਿਕ੍ਰਸਟੋਫਰਸਨ, ਐਡ.ਡੀ., ਐਲ.ਸੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿਕ੍ਰਸਟਾ ਕੋਰਟੇਜ਼, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ
559-327-0667
 
 
For access to our interactive LCAP website, please visit:
https://www.cusd.com/InteractiveLCAP.aspxਟਿਵੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾ� ਫੌਲੋ ਕਰੋ
@ClovisLCAP
 
 

A2: ਿਸਖਲਾਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ
ਪਿਰਵਰਤਨ ਟੀਮ�, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਰਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ�, ਅਤੇ EL ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਸਖਲਾਈ
ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਰ-ਦੁਹਰਾਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� � ਉਹਨ� ਦੇ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ
ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 
A3: ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਿਮਆਰ ਅਤੇ AVID ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ
ਕਲੋਿਵਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਅਿਧਆਪਕ ਕੋਚ, ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਅਤੇ �ਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਿਧਆਪਕ� � ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਿਮਆਰ� ਅਤੇ AVID ਨੀਤੀ� � ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� � �ਚ
ਪੱਧਰ� 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਮਆਰ� ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਯੂਿਨਟ� ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਟੀਮ� ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
 ਅਧੂਰਾ ਿਸੱਖਣਾ ELA ਅਤੇ ਗਿਣਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ � ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ� ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ

 ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੱਧਰ� ਦੇ ਲਈ 54 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ� � ਪਾਇਲਟ ਕਰਨਾ
 ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਅਿਧਆਪਕ� � ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ।

https://www.cusd.com/InteractiveLCAP.aspx



