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منصوبہ کیوں بنائیں؟
ہم آہنگیغیر  ہم آہنگی

منصوبہ بندی
ا کا ایک بنیادی ہدف مقصد ک

اتحاد یا 

ہم آہنگی
ہوتا ہے

لوگوں، عمل، پروگرام اور طریقہ کار:ہم آہنگی
کو ایک صفحے پر النا، ایک رخ میں چالنا۔
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کے سیشن" حقیقت پسندی"| منصوبہ بندی کی ڻیمیں 
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منصوبہ بندی کی بنیادی ڻیم= 1❏
طلبہ کی آواز کی ڻیم= 2❏
فیملی ڻیم= 3❏
ڈپارڻمنڻس/اسکول= 4❏
ہم آہنگی کی ڻیم= 5❏
عبادت کے مقامات/عقیدے کی کمیونڻی= 6❏
سپرانڻنڈنٹ کی لیڈرشپ ڻیم= 7❏
کمیونڻی فورم= 8❏
اسکول بورڈ= 9❏
منتظمین کی ڻیم/پرنسپل= 10❏
تدریسی توجہ کی ڻیم= 11❏
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ہمارے طلبہ کی ایک پروفائل
2021-2022 SY
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....طلبہ میں سے20ہر 

)فیصد10(سیاه فام یا افریقی امریکی 2

)فیصد19.2(ایشیائی 4

)فیصد28.1(ہسپانوی یا الطینی 6

)فیصد6(کئی نسلیں 1

)فیصد36.4(سفید فام 7
دیگر نسلیں اور قومیں1< 

....طلبہ میں سے20ہر 

)فیصد16.2(معذور طلبہ 3

)فیصد20.6(انگلش لرنر 4

)فیصد32.4(معاشی طور پر پسمانده 6



ڈیڻا پر مبنی، مساوات پر مرکوز منصوبہ بندی کا عمل

ڈیڻا حل

ہمارے پاس کیا 
ہے؟

ڈیڻا کیا بتاتا ہے؟
اور

ڈیڻا ایسا
کیوں ہے؟

ہم اس کے بارے 
میں

کیا کرنے
والے ہیں؟
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حکمت عملی پر مبنی منصوبے کے کلیدی اجزاء
"ضروریات اور وسائل کو مناسب سلسلے میں رکھنا۔"

321

طلبہ کی تعلیم.1

تدریسی افادیت.2

بااختیار بنانے واال انفراسڻرکچر.3
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آپ کو ڈیڻا میں کیا نظر آ رہا ہے؟

ڈیڻا کیا بتاتا ہے؟
)صرف طلبہ کے ڈیڻا پر مبنی(

مسئلہخوبیثبوت/معاون دستاویزاتلیبل
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طلبہ کے متفقہ اہداف کے لئے ڻیلی شیٹ

بنیادی تعلیمی مضامین کی مہارت10سماجی و جذباتی نشونما1

کورس کے سخت کام تک رسائی اور کامیابی11بنیادی تعلیمی تیاری2

تک خواندگی، اعداد کے علم اور سائنس 3گریڈ 3
میں کامیابی

ہر طالب علم کے لئے جاری ترقی12

اعلٰی معیار کی تعلیمی معاونتوں تک رسائی13مضبوط آغاز4

منصفانہ اور معاون ماحول14صحت و بہبود5

منصفانہ رسائی اور مواقع15تحفظ، رابطہ اور شمولیت6

ہائی اسکول گریجویشن تک استقامت16تعلیم کی ملکیت7

کالج، کریئر اور زندگی کی تیاری17طلبہ کی آواز، وکالت اور قیادت8

بدلتی دنیا کی تیاری18شرکت اور شمولیت9
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آپ کرتے 
ہیں



ایک ضمانت
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