ਜੂਨ 2021

SIR ਪ੍ਰ ਗਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋ ਰਟ
ਉਦੇਸ਼: ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਹਿਦਾਇਤੀ ਸਮੀਖਿਆ
(SIR) ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ SIR ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ (ਪਤਝੜ/
ਬਸੰਤ) ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛੋ ਕੜ: ਸੀਸੀਈਈ ਅਤੇ ਵੀਸੀਯੂਐਸਡੀ ਨੇ ਸਾਲ
2018 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸੋ ਲਾਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਆਫ਼ਿਸ
ਐਜੂਕੇ ਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਓਈ) ਅਤੇ ਵੀਸੀਯੂਐਸਡੀ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੇ ਬੇ ਨਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱ ਠੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕੀਤਾ.
ਇਸ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ
ਸਭਾ (ਏਬੀ 1840) ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ
ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਕਾਇਆ ਰਾਜ ਕਰਜ਼ਿਆਂ
ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੀਸੀਈਈ ਵਿੱ ਚ
ਭੇ ਜਦਾ ਹੈ .

ਕੁੱਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਕੁੱਲ ਸ਼ੁ ਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਕੁੱਲ ਪ੍ਰ ਗਤੀ ਵਿੱ ਚ

ਕੁੱਲ ਮੁਕੰ ਮਲ

43

7

27

9

1

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ
ਕੁੱਲ ਸ਼ੁ ਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਕੁੱਲ ਪ੍ਰ ਗਤੀ ਵਿੱ ਚ

ਕੁੱਲ ਮੁਕੰ ਮਲ

ਉਦੇ ਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ ਹਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰ ਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਮੈ ਂਬਰ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਸ਼ੁ ਰੂ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ

4

1

ਕੁੱਲ ਪ੍ਰ ਗਤੀ ਵਿੱ ਚ

ਕੁੱਲ ਮੁਕੰ ਮਲ

ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਸਿੱ ਖਣਾ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ (3 ਕਾਰਵਾਈਆਂ )								

ਉਦੇ ਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ ਹਾ ਇੱ ਕ ਮਿਆਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ
ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਢੁ ਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1
ਕੁੱਲ ਪ੍ਰ ਗਤੀ ਵਿੱ ਚ

									

3

VCUSD SIR ਭਰਪੋ ਰਟ
SIR ਭਹਦਾਇਤੀ ਿਾਗ

ਸੱ ਭਿਆਚਾਰ, ਇਕਸਾਰਤਾ, ਅਤੇ ਯੋ ਜਨਾਬੰ ਦੀ ਪ੍ਰ ਕਿਰਿਆ (6 ਕਾਰਵਾਈਆਂ )
1

2

SIR ਕੀ ਹੈ ? SIR ਜ਼ਿਲੇ ੍ ਿੀਆਂ ਜਹਿਹਾਇਤੀ ਪਰਿਣਹਾਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਰਹਾਜ ਿੀਆਂ ਲੋ ੜਹਾਂ ਿੀ ਪਰਿਗਤੀ ਿਹਾ ਇੱ ਕ ਜਿਆਪਕ
PK -12 ਅਕਹਾਿਜਮਕ ਅਤੇ ਸਮਹਾਜਜਕ-ਿਹਾਿਨਹਾਤਮਕ
ਮੁਲਹਾਂਕਣ ਹੈ। SIR ਬਹਾਰੇ ਹੋਰ ਜਹਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਜਲ੍ਆਂ
ਿੀ ਪੂਰੀ SIR ਜਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਹਾਰਜਕਹਾਰੀ ਸਹਾਰ ਿੇ ਿੋ।

			 2

ਕੁੱਲ ਮੁਕੰ ਮਲ

ਹਿਦਾਇਤੀ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ (3 ਕਾਰਵਾਈਆਂ )

ਉਦੇ ਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਖਤ, ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ
ਸਮਾਵੇ ਸ਼ੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1 ਕੁੱਲ ਸ਼ੁ ਰੂ

2

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਪ੍ਰ ਗਤੀ ਵਿੱ ਚ
															
ਗਈਆਂ

4

ਸਮਾਜਿਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (4 ਕਾਰਵਾਈਆਂ )

ਉਦੇ ਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ ਹਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਦਾਇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਰਾਦਤਨ ਮਾਡਲਿੰ ਗ
ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
															
3
1
ਕੁੱਲ ਪ੍ਰ ਗਤੀ ਵਿੱ ਚ
In Progress

5

ਕੁੱਲ ਮੁਕੰ ਮਲ

ਮੁਲਾਂ ਕਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇ ਹੀ (4 ਕਾਰਵਾਈਆਂ )

ਉਦੇ ਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋ ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰ ਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੰ ਗਠਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ
ਅਕਾਦਮਿਕ, ਵਿਵਹਾਰ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਅੰ ਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰ ਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਜਵਾਬਦੇ ਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
3

1

ਕੁੱਲ ਪ੍ਰ ਗਤੀ ਵਿੱ ਚ

ਕੁੱਲ ਮੁਕੰ ਮਲ

6

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁ ਝੇ ਵੇਂ (3 ਕਾਰਵਾਈਆਂ )

ਉਦੇ ਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ ਹਾ ਦੋ -ਮਾਰਗੀ ਸੰ ਚਾਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ ਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰੁ ਝੇ ਵਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋ ਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
									
1 ਕੁੱਲ ਸ਼ੁ ਰੂ
2
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ

7

ਕੁੱਲ ਪ੍ਰ ਗਤੀ ਵਿੱ ਚ

ਸਕੂਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿਦਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮਾਂ (3 ਕਾਰਵਾਈਆਂ )

ਉਦੇ ਸ਼: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਹਿਦਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਖਿਅਕ ਸੰ ਗਠਿਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱ ਖਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇ ਂ ਦਰਿਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇ ਹ, ਡੇ ਟਾ-ਸੰ ਚਾਲਿਤ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਂ ਦੇ
ਹਨ।
1

2
ਕੁੱਲ ਸ਼ੁ ਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

8

ਕੁੱਲ ਪ੍ਰ ਗਤੀ ਵਿੱ ਚ

ਪ੍ਰ ਸ਼ਾਸਕੀ ਕੋ ਚਿੰ ਗ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (2 ਕਾਰਵਾਈਆਂ )

ਉਦੇ ਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਸਹਿਯੋ ਗੀ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਰਨ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹਨ।
								
1
1
ਕੁੱਲ ਪ੍ਰ ਗਤੀ ਵਿੱ ਚ

9

ਕੁੱਲ ਮੁਕੰ ਮਲ

ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕੋ ਚਿੰ ਗ (4 ਕਾਰਵਾਈਆਂ )

ਉਦੇ ਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਡੇ ਟਾ-ਸੰ ਚਾਲਿਤ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਢੰ ਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੇ ਂ ਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
															
1
3
								
ਕੁੱਲ ਮੁਕੰ ਮਲ

ਕੁੱਲ ਪ੍ਰ ਗਤੀ ਵਿੱ ਚ

10

ਡੇ ਟਾ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀਆਂ (4 ਕਾਰਵਾਈਆਂ )

ਉਦੇ ਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰ ਕੜਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਟੋ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਗਰੇ ਡ, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

														
2
2
															
ਕੁੱਲ ਪ੍ਰ ਗਤੀ ਵਿੱ ਚ
ਕੁੱਲ ਮੁਕੰ ਮਲ
															
														

11

ਜ਼ਿਲ੍ ਹਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰੱ ਥਾ (4 ਕਾਰਵਾਈਆਂ )

ਉਦੇ ਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋ ਲ ਇੱ ਕ ਬਹੁ -ਪੱ ਧਰੀ ਸੰ ਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿ ਸ਼ਟੀ
ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਟੀਚੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ ਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈ ਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱ ਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
											
2
2
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ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਸਹਾਇਤਾ (3 ਕਾਰਵਾਈਆਂ )

ਉਦੇ ਸ਼: ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਕੀ ਬੋ ਰਡ ਨੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਨੀਤੀਆਂ , ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਟੋਕੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿਦਾਇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
3
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