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New Haven Unified School District 
 

2020-2023 ਿਜ਼ਲ� ਾ ਟੀਚ ੇਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਹਲ-ਕਦਮੀਆਂ  
 
#1 - ਪੜ�ਾਈ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦਆੁਰਾ ਕਾਲੇਜ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ 
ਸਾਰ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਾਲੇਜ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਗ�ੈਜੂਏਟ ਹੋ ਜਾਣਗ,ੇ ਿਜੱਥੇ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਚਣੁ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ 
ਉਤਪਾਦਕ, ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਨਾਗਿਰਕ ਿਕਵ� ਬਣਨਾ ਹੈ। 
ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ: 
● ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਿਵੱਿਦਅਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਨਵੀਨ, ਿਮਆਰਾਂ ਉਤੇੱ ਆਧਾਿਰਤ ਪਾਠ-ਕ�ਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ 
● ਿਸੱਿਖਆ ਤਜਰਿਬਆਂ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ 

ਕਰਦੇ ਹਨ 
● ਅਿਜਹੇ ਿਸਸਟਮ ਦਆੁਰਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਾਈ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਦੰਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ, ਸੰਿਖਪਤ 

ਅਤੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ-ਆਧਾਿਰਤ ਆਕਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
 
#2 - ਿਨਰਪੱਖਪਤਾ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤੀ 
ਸਾਰ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗ ੇਿਜਸਦੀ ਜੜ� ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜੋ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਿਹਲ-ਕਦਮੀਆਂ:  

● ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ 
● ਅਕਾਦਮੀ, ਿਵਵਹਾਰ-ਸਬੰਧੀ, ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਸਮਾਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਬਹ-ੁਪੱਧਰੀ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ 
● ਸਕੂਲ ਸਫਲਤਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਮਰਥਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਓ 

 
#3 - ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਯੋਗੀ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰ 
ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਹਯੋਗੀ, ਕਦਰਦਾਨ, ਅਤੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ 
ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਿਹਲ-ਕਦਮੀਆਂ: 
● ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੋ 
● ਅਿਜਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਕਰਿਸ਼ਕ ਕਰੋ ਜੋ ਸਿਹਯੋਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਕਦਰਦਾਨ ਅਤੇ ਰੁੱਝੇ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ 
● ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ 

 
#4 - ਬਰਾਦਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਿਹਮਾਇਤ 
ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਦੱਸ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਿਦਅਕ ਤਜਰਿਬਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੂਿਚਤ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  
ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਿਹਲ-ਕਦਮੀਆਂ:  
● ਿਵਆਪਕ, ਸਿਥਰ, ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸੰਚਾਰ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੋ 
● ਪੂਰੇ-ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਿਵੱਚ ਇਕਸਾਰ ਪਛਾਣ, ਸਾਖ਼ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੋ ਜੋ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 
● ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕੁਸ਼ਲ, ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਨੁਕੂਲ ਤਜਰਬੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ 

 
#5 - ਅਸਰਦਾਰ ਸਰੋਤ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ-ਸਬੰਧੀ ਸਿਥਰਤਾ 
ਸਰੋਤ, ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਥਰਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਮਾਹੌਲ 
ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। 
 
ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਿਹਲ-ਕਦਮੀਆਂ: 

● NHUSD ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਿਹਲ-ਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਿਵਕਾਸ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਸੇਧਬੰਦ ਕਰੋ 
● ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਿਹਲ-ਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ-ਲਈ-ਿਤਆਰ ਿਸੱਿਖਅਕ ਮਾਹੌਲਾਂ ਉਤੇੱ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰੋ 
● ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਸਿਥਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ 

  
 


