
ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਕਸਾਰਤਾ, ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰ ਭਕਭਰਆ (6 ਕਾਰਵਾਈਆਂ)
ਉਦੇਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜਿਜਿੰਨਤਹਾ ਨੰੂ ਮ਼ਿਬੂਤੀ ਨਹਾਲ ਮਹੱਤਿ ਜਿੰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੇ੍ ਿਹਾ ਸੱਜਿਆਚਹਾਰ ਸਕੂਲ ਿਹਾਈਚਹਾਰੇ ਿੇ ਹਰ ਮਂੈਬਰ ਿਹਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਮਲ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਏਕੀਜਕਰਿ ਤ ਹੈ।

ਪਾਠਕ੍ਰ ਮ, ਭਸੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ (3 ਕਾਰਵਾਈਆਂ) 
ਉਦੇਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਜਮਆਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਹਾਠਕਰਿ ਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਆਪਕ ਮੁਲਹਂਾਕਣ ਪਰਿ ਣਹਾਲੀ ਿੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਹਾਈਚਹਾਰੇ ਜਿੱਚ 
ਜਸਜਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੱਜਿਆਚਹਾਰਕ ਅਤੇ ਿਹਾਸ਼ਹਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਿਹਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਜਸਜਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ ਲੋੜਹਂਾ ਨੰੂ ਪੂਰਹਾ ਕਰਿਹਾ ਹੈ।

 
  

ਭਹਦਾਇਤੀ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ (3 ਕਾਰਵਾਈਆਂ)
ਉਦੇਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲੇ੍ ਨੇ ਸਬੂਤ-ਆਧਹਾਜਰਤ ਅਜਧਆਪਨ ਜਿਧੀਆਂ ਨੰੂ ਲਹਾਗੂ ਕੀਤਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਤ, ਜਮਆਰਹਂਾ ਨਹਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੱਜਿਆਚਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਸਮਹਾਿੇਸ਼ੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਜਸਜਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ ਲੋੜਹਂਾ ਨੰੂ ਪੂਰਹਾ ਕਰਿੇ ਹਨ।

   

ਸਮਾਭਜਕ-ਿਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਵਵਹਾਰਕ ਭਸਹਤ ਅਤੇ ਭਵਕਾਸ (4 ਕਾਰਵਾਈਆਂ)
ਉਦੇਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਹਾਠਕਰਿ ਮ, ਜਿਸੇ਼ਸ਼ ਜਹਿਹਾਇਤੀ ਅਜਿਆਸਹਂਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਹਂਾ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਹਾਈਚਹਾਰੇ ਜਿੱਚ ਬਹਾਲਗਹਂਾ ਿੁਆਰਹਾ ਇਰਹਾਿਤਨ ਮਹਾਡਜਲੰਗ 
ਰਹਾਹੀਂ ਹਰ ਜਸਜਿਆਰਥੀ ਿੀ ਸਮਹਾਜਜਕ-ਿਹਾਿਨਹਾਤਮਕ ਅਤੇ ਜਿਿਹਹਾਰਕ ਤੰਿਰੁਸਤੀ ਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਿਹਾ ਹੈ।
  

ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (4 ਕਾਰਵਾਈਆਂ)
ਉਦੇਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲੇ੍ ਕੋਲ ਜਿਜਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਅੰਕਜੜਆਂ ਨੰੂ ਮਹਾਪਣ ਅਤੇ ਜਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਜਠਤ ਪਰਿ ਜਕਜਰਆ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਿੱਚ 
ਅਕਹਾਿਜਮਕ, ਜਿਿਹਹਾਰ, ਅਤੇ ਸਮਹਾਜਜਕ-ਿਹਾਿਨਹਾਤਮਕ ਜਸੱਿਣ ਬਹਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਹਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਕਜੜਆਂ ਿੀ ਿਰਤਂੋ ਜਿਹਾਬਿੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨਰੰਤਰ ਸੁਧਹਾਰ ਿਹਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਹਂਾਿੀ ਹੈ।
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SIR ਪ੍ਰ ਗਤੀ ਭਨਗਰਾਨੀ ਭਰਪੋਰਟ  

In Progress

ਮੱੁਖ ਭਵਸ਼ੇ 
ਕੱੁਲ ਪਰਿਗਤੀ ਜਿੱਚ ਕੱੁਲ ਸੁ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੱੁਲ ਮੁਕੰਮਲ

ਕੱੁਲ ਕਹਾਰਿਹਾਈਆਂ ਕੱੁਲ ਸੁ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੱੁਲ ਪਰਿਗਤੀ ਜਿੱਚ ਕੱੁਲ ਮੁਕੰਮਲ

43 7 27 9

ਉਦੇਸ਼: ਇਸ ਪ੍ਰਣਹਾਲੀਗਤ ਹਜਿਹਾਇਤੀ ਸਮੀਿਜਆ 
(SIR) ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਜਗਰਹਾਨੀ ਰਜਪੋਰਟ ਿਹਾ ਉਿੇਸ਼ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ 
ਅਤੇ ਇਸ ਿੇ ਹਜੱਸਿੇਹਾਰਹਂਾ ਨੂੰ SIR ਰਜਪੋਰਟ ਕਹਾਰਿਹਾਈਆਂ ਨੂੰ 
ਲਹਾਗੂ ਕਰਨ ਿਜੱਚ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਿੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਹਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ 
ਪ੍ਰਿਹਾਨ ਕਰਨਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਜਗਰਹਾਨੀ ਰਜਪੋਰਟ 
ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਹਾ ਜਹਾਿੇਗਹਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਹਾਲ (ਪਤਝੜ/
ਬਸੰਤ) ਿਜੱਚ ਿੋ ਿਹਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਹਾ ਜਹਾਿੇਗਹਾ।

ਭਪਛੋਕੜ:  ਸੀਸੀਈਈ ਅਤੇ ਿੀਸੀਯੂਐਸਡੀ ਨੇ ਸਹਾਲ 
2018 ਿੇ ਅਿੀਰ ਜਿਚ ਸੋਲਹਾਨੋ ਕਹਾਉਟਂੀ ਆਜ਼ਿਸ 
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਓਈ) ਅਤੇ ਿੀਸੀਯੂਐਸਡੀ ਿੁਆਰਹਾ 
ਕੀਤੀ ਸਹਂਾਝੇ ਬੇਨਤੀ ਿੁਆਰਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਹਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕੀਤਹਾ. 
ਇਸ ਤਂੋ ਇਲਹਾਿਹਾ, ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਜਿਚ, ਰਹਾਜ ਜਿਧਹਾਨ 
ਸਿਹਾ (ਏਬੀ 1840) ਿੁਆਰਹਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਿੁਆਰਹਾ 
ਇਕ ਕਹਾਨੰੂਨ ਪਹਾਸ ਕੀਤਹਾ ਜਗਆ ਬਕਹਾਇਆ ਰਹਾਜ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 
ਿਹਾਲੇ ਜ਼ਿਜਲ੍ਆਂ ਲਈ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਕਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਜਹਸਹਾਬ ਨਹਾਲ ਜਸਸਟਮ ਨੰੂ ਆਲੇ-ਿੁਆਲੇ ਿੀ ਤਕਨੀਕੀ 
ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ੍ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੀਸੀਈਈ ਜਿੱਚ 
ਿੇਜਿਹਾ ਹੈ.

SIR ਕੀ ਹੈ ?  SIR ਜ਼ਿਲ੍ੇ ਿੀਆਂ ਜਹਿਹਾਇਤੀ ਪਰਿਣਹਾਲੀਆਂ 
ਅਤੇ ਰਹਾਜ ਿੀਆਂ ਲੋ ੜਹਂਾ ਿੀ ਪਰਿਗਤੀ ਿਹਾ ਇੱ ਕ  ਜਿਆਪਕ 
PK -12 ਅਕਹਾਿਜਮਕ ਅਤੇ ਸਮਹਾਜਜਕ-ਿਹਾਿਨਹਾਤਮਕ 
ਮੁ ਲਹਂਾਕਣ ਹੈ। SIR ਬਹਾਰੇ ਹੋਰ ਜਹਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਜਲ੍ਆਂ 
ਿੀ ਪੂ ਰੀ SIR ਜਰਪਰੋਟ ਅਤ ੇਕਹਾਰਜਕਹਾਰੀ ਸਹਾਰ ਿ ੇਿੋ।
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https://ccee-ca.org/services/systemic-instructional-review/
https://ccee-ca.org/services/systemic-instructional-review/
https://ccee-ca.org/wp-content/uploads/2020/09/SIR-Components.pdf
https://ccee-ca.org/wp-content/uploads/2021/01/VCUSD-Final-Report-w.-Appendices.pdf


 
 ਭਵਭਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਭਰਵਾਰਕ ਰੁਝੇਵਂੇ (3 ਕਾਰਵਾਈਆਂ)

ਉਦੇਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿੋ-ਮਹਾਰਗੀ ਸੰਚਹਾਰ ਿਹਾ ਅਜਿਆਸ ਕਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਿਹਾਈਚਹਾਰੇ ਜਿੱਚ ਪਜਰਿਹਾਰਹਂਾ ਿੀਆਂ ਸੱਜਿਆਚਹਾਰਕ ਅਤੇ ਿਹਾਸ਼ਹਾਈ ਲੋੜਹਂਾ ਨੰੂ 
ਿਰਸਹਾਉਿਂਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਜਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰਜਸ਼ਪ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਹਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਹਂਾ ਅਤੇ ਗਤੀਜਿਧੀਆਂ ਿੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ 
ਪਜਰਿਹਾਰ ਅਤੇ ਿਹਾਈਚਹਾਰਕ ਰੁਝੇਜਿਆਂ ਿਹਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਿਹਾ ਹੈ।
         

ਸਕੂਲ ਆਧਾਭਰਤ ਭਹਦਾਇਤੀ ਲੀਡਰਭਸ਼ਪ ਟੀਮਾਂ (3 ਕਾਰਵਾਈਆਂ)
ਉਦੇਸ਼: ਜ਼ਿਲੇ੍ ਿੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਜਿੱਚ ਜਹਿਹਾਇਤੀ ਲੀਡਰਜਸ਼ਪ ਟੀਮਹਂਾ ਜਿੱਚ ਜਸੱਜਿਅਕ ਸੰਗਜਠਤ ਹੰੁਿੇ ਹਨ ਜੋ ਪੇਸੇ਼ਿਰ ਜਸੱਿਣ ‘ਤੇ ਜਧਆਨ ਕਂੇਿਜਰਤ 
ਕਰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਜਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਹਿਹਾਇਤਹਂਾ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਜਿਆਚਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਹਾਬਿੇਹ, ਡੇਟਹਾ-ਸੰਚਹਾਜਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਂੈਿੇ 
ਹਨ।

ਪ੍ਰ ਸ਼ਾਸਕੀ ਕੋਭਚੰਗ ਅਤੇ ਲੀਡਰਭਸ਼ਪ (2 ਕਾਰਵਾਈਆਂ)
ਉਦੇਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲੇ੍ ਜਿੱਚ ਪਰਿ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਹਿਹਾਇਤੀ ਲੀਡਰਜਸ਼ਪ ਜਿੱਚ ਪਰਿਸ਼ਹਾਸਕ ਿੀ ਪਰਿ ਿਹਾਿਸ਼ੀਲਤਹਾ ਲਈ ਸਜਹਯੋਗੀ ਸੱਜਿਆਚਹਾਰ ਿਹਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਨ, ਉਤਸ਼ਹਾਜਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਧਹਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ੍ ਿਰ ਜਿੱਚ ਪਰਿ ਣਹਾਲੀਆਂ ਸਥਹਾਪਤ ਹਨ।
        

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕੋਭਚੰਗ (4 ਕਾਰਵਾਈਆਂ)
ਉਦੇਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲੇ੍ ਜਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਟਹਾ-ਸੰਚਹਾਜਲਤ ਪੇਸੇ਼ਿਰ ਜਸਿਲਹਾਈ ਿੀ ਯੋਜਨਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿ ਿਹਾਿਸ਼ਹਾਲੀ ਅਜਧਆਪਨ ਿੇ ਢੰਗਹਂਾ ‘ਤੇ ਕਂੇਜਿਰਿ ਤ ਹੈ ਜੋ ਜਕ 
ਜਿਜਿਆਰਥੀ ਅਕਹਾਿਜਮਕ, ਸਮਹਾਜਜਕ-ਿਹਾਿਨਹਾਤਮਕ, ਅਤੇ ਜਿਿਹਹਾਰਕ ਜਸੱਿਣ ਜਿੱਚ ਸੁਧਹਾਰ ਕਰਿੇ ਹਨ।
               

        

ਡੇਟਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਰਤਂੋ ਅਤੇ ਭਵਭਦਆਰਥੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀਆਂ (4 ਕਾਰਵਾਈਆਂ)
ਉਦੇਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿ ਿਹਾਿਸ਼ਹਾਲੀ ਢੰਗ ਨਹਾਲ ਇੱਕ ਜਿਜਿਆਰਥੀ ਸੂਚਨਹਾ ਪਰਿ ਣਹਾਲੀ ਿੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਜਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਸਹਾਰੇ ਅੰਕਜੜਆਂ ਨੰੂ 
ਸਟੋਰ ਕਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਿੱਚ ਗਰੇਡ, ਹਹਾ਼ਿਰੀ, ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਹਾਸਨ ਸ਼ਹਾਮਲ ਹਨ।
               
               
               
              

ਭ਼ਿਲ੍ਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਭਸ਼ਪ ਸਮਰੱਥਾ (4 ਕਾਰਵਾਈਆਂ)
ਉਦੇਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲੇ੍ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਗਠਨਹਾਤਮਕ ਢਹਂਾਚਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਹਾਉਿਂਹਾ ਹੈ ਜਕ ਜ਼ਿਲੇ੍ ਿੇ ਜਿਆਪਕ ਜਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿਰਿ ਸ਼ਟੀ 
ਨਹਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੀਚੇ ਇਕਸਹਾਰ ਹੋਣ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡਰਜਸ਼ਪ ਿੇ ਹਰੇਕ ਮਂੈਬਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿੂਜਮਕਹਾ ਨੰੂ ਪੂਰਹਾ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਜਿੱਤੀ 
ਜਹਂਾਿੀ ਹੈ।
           

ਭਹਦਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਸਹਾਇਤਾ (3 ਕਾਰਵਾਈਆਂ)
ਉਦੇਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲੇ੍ ਿੇ ਪਰਿ ਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲਿਤੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਰਿ ਜਕਜਰਆਿਹਂਾ ਅਤੇ ਪਰਿੋ ਟੋਕੋਲ ਸਥਹਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਹਂਾ ਜੋ ਹਰ 
ਜਿਜਿਆਰਥੀ ਲਈ ਮ਼ਿਬੂਤ ਜਹਿਹਾਇਤੀ ਅਜਿਆਸਹਂਾ ਅਤੇ ਜਿਜਿਅਕ ਸਹਹਾਇਤਹਾਿਹਂਾ ਨੰੂ ਲਹਾਗੂ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਮਿਿ ਕੀਤੀ ਜਹਾ ਸਕੇ।
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ਕੱੁਲ ਸੁ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
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ਕੱੁਲ ਸੁ਼ਰੂ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ

ਕੱੁਲ ਪਰਿਗਤੀ ਜਿੱਚ 

ਕੱੁਲ ਪਰਿਗਤੀ ਜਿੱਚ 

ਕੱੁਲ ਪਰਿਗਤੀ ਜਿੱਚ ਕੱੁਲ ਮੁਕੰਮਲ

ਕੱੁਲ ਪਰਿਗਤੀ ਜਿੱਚ ਕੱੁਲ ਮੁਕੰਮਲ

ਕੱੁਲ ਪਰਿਗਤੀ ਜਿੱਚ ਕੱੁਲ ਮੁਕੰਮਲ

ਕੱੁਲ ਸੁ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੱੁਲ ਪਰਿਗਤੀ ਜਿੱਚ 

ਕੱੁਲ ਪਰਿਗਤੀ ਜਿੱਚ 


