
 

 

 

 

 

 

ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕਸੀਡਸ ਐਕਟ (ESSA) ਦੀ ਜਵਾਬਦਹੇੀ ਅਤ ੇਨਿਊਯਾਰਕ ਦ ੇਸਕੂਲ: ਿਵੀਆ ਂਸਕੂਲ ਰਨੇਟਿੰਗਾ ਂਿੂਿੰ ਸਮਝਣਾ 

 

ਦ ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕਸੀਡਜ਼ ਐਕਟ, ਜਾ ਂESSA , K-12 ਜਿਤਕ ਨਸਿੱਨਿਆ ਲਈ ਮ ਿੱਿ ਸਿੰਘੀ ਕਾਿੂਿੰਿ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ ਬਿੱਨਚਆਂ ਲਈ ਗ ਣਵਿੱਤਾਪਰੂਿ 

ਨਸਿੱਨਿਆ ਸ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਕਾਿੂਿੰਿ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਨਕ ਰਾਜ ਇਸ ਗਿੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾ ਂਦੀ ਜਵਾਬਦਹੇੀ ਤੈਅ ਕਰਿ ਨਕ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਨਕਵੇਂ 

ਨਸਿੱਨਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਿ। ESSA ਰਾਜਾਂ ਿੂਿੰ ਲਚਕਦਾਰਤਾ ਜ਼ਰਰੂ ਨਦਿੰਦਾ ਹੈ – ਉਹਿਾਂ ਦੀਆ ਂਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨਸਰਫ਼ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ 

ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਿੂਿੰ ਮਾਪ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। 

ESSA ਨਵਿੱਨਦਅਕ ਸਮਾਿਤਾ ਿੂਿੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਸਾਰੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਨਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹ ਿੰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਵਧਦ-ੇਫ ਿੱਲਦੇ 

ਹਿ, ਇਸ ਿਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਿਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹਿ, ਉਹ ਨਕਿੱਥੇ ਰਨਹਿੰਦੇ ਹਿ, ਜਾ ਂਉਹ ਨਕਿੱਥ ੇਸਕੂਲ ਜਾਦਂ ੇਹਿ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ 

ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਗਾ ਂਕਿੰਮਾ ਂਅਤੇ ਸ ਧਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਉਹਿਾ ਂਿੂਿੰ ਕੀ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਈਮਾਿਦਾਰਾਿਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਿੂਿੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ 

ਇਸਿੂਿੰ ਸਿੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆ ਂਹਿ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਉੱਚ-ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸਿੱਨਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਿ 

ਕਰਦੀਆ ਂਹਿ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਨਜਨਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਿੂਿੰ ਫਿੰਡ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪਰਦਾਿ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਿ ਨਜਿੰਿਿਾਂ ਿੂਿੰ ਸ ਧਾਰ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਿਵੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਰਣਾਲੀ 

ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਿ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ (NYSED) ਿੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸੂਚਕਾ ਂਦ ੇਇਿੱਕ ਿਵੇਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

NYSED ਿੇ ਇਹ ਸੂਚਕ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂ- ਮਾਨਪਆਂ, ਨਸਿੱਨਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾ ਂਦ ੇਸਨਹਯੋਗ ਿਾਲ ਨਵਕਨਸਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਿਵੇਂ ਸੂਚਕ 

ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਨਣਤ ਨਵਿੱਚ ਪਰਾਪਤੀ ਮਾਪਣ ਉੱਤੇ ਇਿੱਕ ਸੌੜੇ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਨਕਤੇ ਅਿੱਗੇ ਜਾਦਂੇ ਹਿ। ਇਹਿਾਂ ਨਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵਸ਼ੇ ਨਜਵੇਂ 

ਨਵਨਗਆਿ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਅਨਧਐਿ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਿ, ਅਤੇ ਇਹਿਾ ਂਦਾ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਬਹ ਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। 

ਮ ਲਾਂਕਣ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਿ ਭਾਗ ਹਿ, ਪਰ ਿਵੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਰਣਾਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਧਰੇੇ ਸਿੰਪੂਰਿ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਕਵੇਂ 

ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਿਵੇਂ ਪਰਣਾਲੀ ਨਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦ ੇਪਰਦਰਸ਼ਿ ਦੀ ਗਰੈ-ਨਵਿੱਨਦਅਕ ਕਾਰਗ ਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 

ਿਵੇਂ ਸੂਚਕਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਦੀ ਨਵਿੱਨਦਅਕ ਉਪਲਬਧੀ, ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਦਾ 

ਨਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਵਿੱਚ ਤਰਿੱਕੀ, ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਸਿੱਿਣ ਵਾਨਲਆਂ ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ, 

ਲਿੰਬ ਸਮਾਂ ਗਰੈ-ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਿ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ 

ਕਾਲਜ, ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਿਾਗਨਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। 

 

ਇਹਿਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸੂਚਕ ਲਈ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਿੂਿੰ “1”ਤੋਂ “4” ਅਿੰਕ ਨਮਲਦ ੇਹਿ। ਇਿੱਕ 

ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਿੂਿੰ ਸਾਰ ੇਨਵਨਦਆਰਥੀਆ ਂਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 

ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਉਪਸਮੂਹਾਂ, ਨਜਵੇਂ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਿਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦ ੇਮੈਂਬਰ, ਘਿੱਟ-ਆਮਦਿ 

ਵਾਲੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ, ਅਪਾਨਹਜ ਨਵਨਦਆਰਥੀ, ਅਤੇ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਨਸਨਿਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਇਿੱਕ ਅਿੰਕ ਨਮਲਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਨਪਆ ਂਲਈ ਤਿੱਥ ਸ਼ੀਟ 
 



  

ਸਕੂਲਾਂ ਿੂਿੰ ਨਕਵੇਂ ਵਰਗੀਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
 

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਰਣਾਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿੂਿੰ ਨਤਿੰਿ ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂਨਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਇਿੱਕ ਨਵਿੱਚ ਵਰਗੀਨਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਚਿੰਗੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ, ਇਿੱਕ ਨਵਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 

ਸ ਧਾਰ (Comprehensive Support and Improvement - CSI) ਸਕੂਲ, ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਸੇਨਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ ਧਾਰ (Targeted 

Support and Improvement - TSI) ਸਕੂਲ। CSI ਅਤੇ TSI ਦੋਿੋਂ ਸਕੂਲ ਵਾਧ ੂਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ਿੰਦ ੇਹਿ। 
 

ਨਕਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਵਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ ਧਾਰ (CSI) ਦ ੇਤੌਰ ’ਤੇ ਪਨਹਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਵੇਂ ਸੂਚਕਾਂ ਦ ੇਇਿੱਕ ਸ ਮੇਲ ’ਤੇ ਲੇਵਲ 

“1” ’ਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾ ਂਲਈ, ਜੇ ਸਾਰ ੇਨਵਨਦਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ, ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਿ ਦੀ ਦਰ 67 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ। 2018-19 

ਤੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਕੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਹਰ ਨਤਿੰਿ ਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 5 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਵਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ ਧਾਰ ਦ ੇ

ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਨਹਚਾਣ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਨਕਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੇਨਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ ਧਾਰ (TSI) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਨਹਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਉਪਸਮੂਹ 

ਿਵੇਂ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਲ ’ਤੇ ਲੈਵਲ “1” ’ਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਚਿੰਗੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ TSI ਬਣਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 

ਦੋ ਸਾਲ ਿਰਾਬ ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਦਰਨਜਆ ਂਿੂਿੰ ਅਮਲ ਨਵਿੱਚ ਨਕਵੇ ਨਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕਵੇਂ ਰਿੱਨਿਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ 
 

ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਿ ਪਰਣਾਲੀ ਸਮਾਿਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਬਾਰ ੇਹੈ। ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਧਆਿ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾ ਂਦੀ ਪਨਹਚਾਣ ਕਰਕੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟਟੇ 

ਐਜੂਕੇਸ਼ਿ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਨਜਲਿੇ  ਇਹਿਾਂ ਸਕੂਲਾ ਂਉੱਤੇ ਸਰੋਤਾ ਂਿੂਿੰ ਕੇਂਦਨਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। 
 

ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਵਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ ਧਾਰ (CSI) ਸਕੂਲ ਦ ੇਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਪਨਹਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾ ਂਕਈ ਸਾਰ ੇਕਦਮ ਉਠਾਏ 

ਜਾਣਗ:ੇ 
 

 ਤ ਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਨਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਿੰਗਾ ਕਿੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਹੜੀ ਿਹੀਂ। ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ 

ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦ ੇਮੈਂਬਰਾ ਂਕੋਲ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਫਰ, ਤ ਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਇਿੱਕ ਸਕੂਲ ਸ ਧਾਰ ਯੋਜਿਾ ਨਤਆਰ ਕਰਗੇਾ। 

 ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਨਜਲਿੇ  ਅਤੇ ਰਾਜ ਦ ਆਰਾ ਸਵੀਨਿਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ, ਸ ਧਾਰ ਯੋਜਿਾ ਲਾਗ ੂਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਸਕੂਲ 

ਨਵਆਪੀ ਸ ਧਾਰ ਕਾਰਜਿੀਤੀ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਫਿੰਡ ਖ਼ਰਚ ਕਰਿ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਜਾ ਂਇਸ ਚੀਜ਼ ਿੂਿੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਜਮਾਤਾਂ ਨਕਵੇਂ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਿਾਤਮਕ ਨਸਹਤ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆ ਂਹਿ ਹੈ। ਅਨਧਆਪਕ ਅਤੇ 

ਸਟਾਫ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਵਕਾਸ ਨਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਤ ਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸ ਧਾਰ ਕਾਰਜਿੀਤੀ ਨਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਫਿੰਡਾ ਂਦ ੇਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਤ ਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਮਾਨਪਆਂ ਅਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂਿੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਕਰਿ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਮਲਣ ਨਕ 

ਕ ਝ ਸਕੂਲ ਫਿੰਡਾ ਂਿੂਿੰ ਨਕਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਿਾ ਂਹੋਰ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਨਵਿੱਚ ਨਕਵੇਂ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ 

ਮਾਨਪਆ ਂਿੂਿੰ ਨਵਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਿ ਨਦਿੰਦੀਆ ਂਹਿ। 

 ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨਵਿੱਚ ਸ ਧਾਰ ਿਹੀਂ ਹ ਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਿਰਾਬ ਪਰਦਰਸ਼ਣ ਨਿਰਿੰਤਰ ਰਨਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂ

ਸਕੂਲ ਿੂਿੰ ਨਰਸੀਵਰਨਸ਼ਪ ਨਵਿੱਚ ਰਿੱਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਨਹਚਾਣ ਇਿੱਕ TSI ਸਕੂਲ ਦ ੇਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾ ਂਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ: 
 

 ਤ ਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਨਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਿੰਗਾ ਕਿੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਹੜੀ ਿਹੀਂ — ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ 

ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦ ੇਮੈਂਬਰਾ ਂਕੋਲ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਫਰ, ਤ ਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਇਿੱਕ ਸਕੂਲ ਸ ਧਾਰ ਯੋਜਿਾ ਨਤਆਰ ਕਰਗੇਾ। 

 ਨਜਲਿੇ  ਦੀ ਸਵੀਨਿਤੀ ਨਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਸਕੂਲ-ਨਵਆਪੀ ਸ ਧਾਰ ਕਾਰਜਿੀਤੀ ਸਮੇਤ ਸ ਧਾਰ ਯਜੋਿਾ ਿੂਿੰ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਤ ਹਾਡ ੇਸਕੂਲ ਿੂਿੰ ਨਜਲਿੇ  ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਤਕਿੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਮਲੇਗੀ। 

 ਤ ਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ, ਅਨਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਿਣ ਕਰਗੇਾ। 

 ਜੇ ਤ ਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕ ਝ ਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ ਵੀ ਸ ਧਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿੂਿੰ CSI ਦ ੇਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਗੀਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹ ਣ ਜਦ ਤ ਹਾਡਾ ਸਕੂਲ, ਨਜਲਿ ਾ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਸਾਰੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਸਰਵਉੱਤਮ ਨਸਿੱਨਿਆ ਸ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕਿੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾ ਂਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਿ ਲਈ ਤ ਹਾਡਾ ਧਿੰਿਵਾਦ। ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰ ੇਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 

ਮ ਿੱਿ ਅਨਧਆਪਕ ਿਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। 


