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ਮਾਪਿਆ ਂਲਈ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕੀ ਹੈ ? 

ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਿ ਨਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਨਿਸੇਿ) 
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੂਚਿਾਵਾਂ ਮਾਨਪਆਂ ਅਤੇ 
ਜਿਤਾ ਲਈ ਪਹ ੁੰ ਚਾਣ  ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨਵਕਸਤ ਕਰ ਨਰਹਾ 
ਹੈ। 
 

ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਐਵਰੀ ਸਟੂਿੈਂਟ ਸਕਸੀਿ  ਐਕਟ (ਐੱਸਾ) 
ਯੋਜਿਾ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਹੈ। 
 

ਸੁਝਾਅ 

ਨਿਸੇਿ ਮਾਨਪਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ ਝਾਅ ਲੈ ਨਰਹਾ ਹੈ 
ਤਾਂਨਕ ਮਾਪੇ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਿੂੁੰ  ਨਵਕਸਤ ਕਰਿ ਦ ੇਕੁੰ ਮ ਨਵਚ ਮਦੱਦ 
ਕਰ ਸਕਣ।  
ਨਿਸੇਿ ਇਹਣਾਂ ਸ ਝਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਿਾਂ ਸੂਚਿਾਵਾਂ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰਿ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮਾਨਪਆਂ ਅਤੇ ਜਿਤਾ ਲਈ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਿ। 
 

ਪਡਜਾਈਨ 

ਪੇਰੈਂਟ ਿੈਸ਼ਬੋਰਿ ਨਵੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦ ੇ ਮਾਨਪਆਂ ਅਤੇ ਜਿਤਾ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੂੁੰ  ਬੇਹਤਰ ਢੁੰਗ ਿਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਫ ਅਤੇ 
ਆਸਾਿ ਨਿਜਾਈਿ ਦ ੇਫ਼ੀਚਰ ਹੋਣਗੇ। 
 
 
 
 
 
 
 

 

ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕਸੀਡ  ਐਕਟ (ਐੱਸਾ) 
ਐੱਸਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਨਜਹਾ ਕਾਿੂੁੰ ਿ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਕਵੇਂ 
ਪਬਨਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਿੂੁੰ  ਸਮਰਥਿ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਾਂਤ ਸੁੰਘੀ ਪੈਸੇ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ।  
 

ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਿੇ ਐੱਸਾ ਪਲਾਿ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਜਸ ਿੂੁੰ  
ਜਿਵਰੀ 2018 ਨਵੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਵੱਨਦਆ ਨਵਭਾਗ ਦ ਆਰਾ 
ਮਿਜੂਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ।  ਇਹ ਯੋਜਿਾ ਸਾਰੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ 
ਲਈ ਨਸੱਨਿਆ ਨਵੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਤ ੇ ਜੋਰ ਨਦੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ 
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਿੂੁੰ  
ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। 
 

ਪਵਪਿਅਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਵਾ   
 

ਬ ਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤ ੇਐੱਸਾ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਹਰ 
ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਸਫਲ ਹੋਵ,ੇ ਨਜਨਲਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਿੂੁੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇ
ਕੇ ਨਵਨਦਅਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਿ ਦੀਆਂ 
ਰਣਿੀਤੀਆਂ ਨਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਇਹ ਸ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਰਿ ਲਈ ਵਚਿਬੱਧ ਹੈ 
ਨਕ ਸਾਰੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਨਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। 
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਿਹੀਂ ਨਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹਿ, ਨਕੱਥੇ ਰਨਹੁੰਦੇ 
ਹਿ, ਨਕੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਿ ਜਾਂ ਨਕ ਉਹ ਨਕੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਿ। 

 

ਐੱਸਾ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਓ: 
www.nysed.gov/essa 

 
 
 


