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صفحہ 1

يونيورسٹی کے سائنس اور ٹيکنالوجی-ہيوسٹن

معلومات
18/1
 3بجے شام
 TX-249 1620۔ ہيوسٹن ،ٹيکساس 77086

ور کين سيڈنی  2019مکمل
اور مکمل کپ سيڈنی 2019
ور کيمپس تشخيص پروگرام  2017سيڈنی مکمل

ے ارکان سکتے ہيں  /مضمون/پيشکش کے طور پر مندرجہ ذيل کپ:
ات کے بوسٹاوس
ليميز-ميں نے اسکے طالبانہ حصوليابيوں
ول کی ثقافت اور آب و ہوا کے واٹروورٹہ
ر کا عملہ .c-باسول
ب کے واٹيروورٹہ
ان اور کميونٹی کی شموليت ايک مضبوط
م کے سياق و سباق اسکول ايک سياالس
يکنالوجی ۔ توپال
کے ماں باپ کو بھی مدعو کيا گيا تھا ،مگر کوئی بھی اجالس ميں شرکت کے لئے دکھايا ۔

ے لئے کال کريں
 ،سائنس اور ٹيکنالوجی ہيوسٹن کی يونيورسٹی پر کے سکول کا باقاعده اجالس پر  3:30بجے  18/18/4پر زور ديا ۔

تاريخ اشاعت/18/4 :سيڈنی
س باسول  5:00طول و عرض ميں دی تھی ۔
کی طرف سے  :engravedجناب سويليماز
سے عرض کيا :عرفان سويليميز
ری دے دی کی طرف سے :س ہيوسٹن کر سکتے ہيں  /کپ کميٹی کے ارکان
صيل ميں ہر موضوع پر تبادلہ خيال کيا اور تمام مسائل پر غور باسول ہم کر سکتے ہيں & کپ کے لئے فيصلہ کيا.

ی ضروريات کے جائزے کے نتائج کا خالصہ
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صفحہ 2
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آبادی

ہميں ان طالب علموں کے خطرے کو روکنے کی حکمت عملی کی ضرورت ہے ۔
ہم شناخت ،نگرانی اور بے گھر/تارکين وطن/پر عوام کی ضروريات کو حل کرنے کی ضرورت ہے ۔
ہم ہمارے کيمپس پر عالمی اندراج ميں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے ۔

طالب علم کی کاميابی

ہم مداخلت اور عملہ بنيادی موضوعاتی شعبوں کے لئے خاص طور پر تعليم دينے کی ضرورت ہے
ہم خصوصی تعليم اساتذه اور ضرورت ہے جب کہ ديگر خدمات کے ساتھ ساتھ ای ايس ايل کی حمايت کے عملے کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے ۔

ہيوسٹن کی آب و ہوا اور ثقافت

تربيت اور سيمينار اور کالس روم ميں نظم و ضبط کے انتظامی مسائل کو کم سے کم کرنے کے لئے ضروری ہے ۔
اچھی جسمانی برقرار رکھنے کے لئے جسمانی سرگرمی ميں شرکت کرنے والے طلبا کی تعداد ميں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے ۔
عيسی کی منصوبہ بندی کرنے کے لئے لنک
ڈائريکٹر کی طرف سے ہدايت کی اسکول ثقافت اور آب و ہوا کی ٹيم )سک( بنائيں ۔ اسٹاک
ٰ
ہم زياده غير نصابی سرگرميوں ،کلب ،اسکول کے پروگرام اور طالب علموں کے لئے مقابلہ کرنے کا موقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے

معيار اہلکاروں ،بھرتی کرنے اور برقرار رکھنے

ہم ہمارے عملے کی برقراری کی شرح کو بﮍھانے اور آنسو پہننے کو کم کرنے کے طريقے تالش کرنے کی ضرورت ہے ۔
ہم بہت سے اساتذه کے تجربے کی کمی ہے اور ہم ان کی رہنمائی کے ذريعے مدد کرنی ،ورکشاپس اور پيشہ ورانہ ترقی/تربيت ا اور پيشہ ور کميٹی ) (PLCسيکھنے کے ساتھ سٹاک
عيسی کے ساتھ وابستہ
منصوبے
ٰ
عيسی سے منسلک گرانٹس کے ذريعے ہمارے اساتذه کی تصديق کے لئے ايک راستہ تالش کرنے کی ضرورت ہے
ہم ہمارے قدم پروگرام اور اسٹاک منصوبے کے
ٰ
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صفحہ 3
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ہم مزيد رہنمائی پروگرام استاد پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے اور کہ ہمارے درس کی قيادت ٹيم پر عملدرآمد کے حوالے سے کام نہيں عالقوں کی تنظيم نو )ا( عدل پالن
عيسی سے وابستہ
ٰ

ب تعليم ،تدريس اور جائزه
نصا ِ

عيسی کے اسٹاک منصوبوں کے ساتھ منسلک کرنے کے لئے تربيت گائيڈ/استاد
قيادت ٹيم تعليم )ا( اور پيشہ ورانہ کميٹی )پکل( کو سيکھنے کی ضرورت ہے تعليم مؤثر اور
ٰ
ہم ايک مخصوص نصاب ہے جو تمام طلباء کی ضروريات کی حمايت کی ضرورت ہے ۔
ہم تربيت اور تعليم کا پروگرام بہتر انجام دينے کے ليے ورکشاپس کی ضرورت ہے

خاندان اور کميونٹی کی شموليت

کيمپس پر والدينی شموليت پاليسی جائزه ليا اور سمجھا نہيں ہو چاہيے ۔
والدين کی ساالنہ جائزه کمپيکٹ ميں خاندان اور والدينی شموليت کے ساتھ ايک طالب علم کی کاميابی کے اثرات پر زور ديتے ہيں ۔

والدين کی شرکت ميں اضافہ اور والدين رضاکارانہ طور پر اپنے کيمپس کو متوجہ کرنے کے طريقے تالش کريں ۔

سياق و سباق اور تنظيم

ہم مزيد سيکھنے وقت خطرے اور غريب کارروائيوں پر طالب علموں کے لئے بنانے کی ضرورت ہے ۔ اسکول اور ہفتہ کے بعد ٹيوشن اور سمر سکول جيسے
والدين اور خاندان کے اثر و رسوخ کے لئے زور اپنے خاندان ،والدين اور کميونٹی کی شرکت کا جائزه ليں اور اپ ڈيٹ کے والدين اور خاندان کی پاليسيوں اور ساالنہ مقاصد کے ساتھ
ساتھ طلبا کی کاميابی ميں ملوث ہے ۔
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ہم بہت سی سرگرميوں کو بہتر بنانے اور کيمپس پر حوصلے کو مضبوط بنانے اور مختلف محکموں ميں گروپ کے کام ميں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے ۔ ہم 'ہم ان کے خالف'
ذہنيت کی بہت زياده ہے ۔
ہم ايک مرشد کے ويب صفحے پر سے فائده اٹھا سکتے ہيں ۔ ہم بہت سے طالب علم جو جدوجہد جاننے کے ليے ان کی صالحيت کے ساتھ تعلق بہت کم ہے ،اور يہ جذبات کے ساتھ
اور طالب علموں کے لئے جدوجہد کر رہے ہيں ان طالب علموں کی شناخت کے لئے اچھا ہو گا ۔

ٹيکنالوجی

عيسی کے ساتھ
معلوماتی سافٹ ويئر اور ہارڈ ويئر کے طلبا اور عملے کے ساتھ ان کا مؤثر طريقے سے استعمال کرنے کی تربيت کے لئے درکار ہے ۔ مساوات کی منصوبہ بندی اور
ٰ
وابستہ
ہم کس طرح ٹيکنالوجی کو مؤثر طريقے سے استعمال کرنے کی تربيت درکار ہے
ہم انٹرنيٹ کی رفتار بﮍھانے کے لئے ايک زياده طاقتور بينڈوڈتھ کی ضرورت ہوتی ہے
ہم مزيد معاونت اور آسمان ميں ڈيٹا بيس کے ساتھ تربيت کی ضرورت ہے ۔

بہتری کی منصوبہ بندی

وجی کی اسکول کے طلباء اپنے مستقبل تعليم کے انتخاب کا ايک وسيع حلقہ کے ساتھ طلباء اپنے مستقبل کھالثبوت کے لئے اجازت دينے کے لئے اور ان کے ذمہ دار شہری ہونا سے آراستہ
لئے تيار کرنے کے لئے ہے اور پيداوار ہے ۔

س اور محبت فطری سيکھنے ميں ہے ۔ اور ہر ايک کو ايک منفرد انٹيلی جنس ،صالحيتوں اور طرز تعليم ہے ۔ اس ميں دماغ کے ساتھ ,آپ کو طالب علم-استاد-والدين/سرپرست کی ايک تثليث
ے طالب علموں کی صالحيت جو خطاب کر ذاتی لرننگ اسٹائل ،تعليم کے ساتھ بلند ترين سطح کی طرف اس طرح ان کے اندر کی زندگی بھر کی محبت سيکھنے کی نمو کوشش کريں گے ۔

محفوظ ماحول اور صحت مند فيڈ کا سيکھنا ،کو فروغ دينے اور ہمارے نوجوانوں ميں مڈل اور ہائی کا شعور اور ذمہ داری کو ادا کرتا ہے جو ميں بﮍھنے کے لئے سکول ،اہل بنانے کے ليے
اور متنوع معاشره سب ہم سب رہتے ہيں کرنے ميں اہم کردار ادا کرنے کے لئے ۔ ہمارے پروگرام تعاون کی موجودگی متحد حمايت کی محبت خاندانوں ،کمپنيوں ،تعليمی اور شہری گروہوں
موں کو بات چيت کريں گے ،جس کی خصوصيت ہيں ۔ ہماری تعليم طلبہ کی تخليقی اور تنقيدی سوچ اور مطالعہ مہارت ترقی کے ذريعے کی رہنمائی اور ان نصابی عالقوں ميں سبق ہے باہمی
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صفحہ 5

يونيورسٹی کے سائنس اور ٹيکنالوجی-ہيوسٹن
ر متعامل کے ذريعے ان کی مہارت کا اطالق کے لئے کی اجازت ديتا ہے ۔

 Excelکالج ،کام کی جگہ پر ميں اور اکيسويں صدی ميں کامياب ہونے کے لئے نوجوان لوگوں کے لئے رياضی اور سائنس کی تياری ميں ہے ۔ سکول جو خصوصی نتائج حاصل کر سکتے
ی پس منظر سے قطع نظر تمام طلباء کے لئے سماجی اور جذباتی حمايت کے ساتھ ايک اعلی معيار کے پروگرام کے ساتھ سائنس اور ٹيکنالوجی پتہ چلتا ہے ۔ اسکول سائنس اور ٹيکنالوجی کی
مطلع اور تنظيم کے تمام پہلوؤں ميں رہنمائی کا ايک سيٹ تيار کيا ہے-کالس روم کے ہيڈکوارٹر سے -اور ميں معاون ثقافت ہم آہنگ مبنی اور نتائج ميں سب اور اسکول ۔

ائنس اور ٹيکنالوجی کے ميدان ميں:

ہر طالب علم سيکھنے اور کامياب اور مفيد شہری بننے گا ۔

ار :ہم ہمارے طالب علموں کو اپنے مقاصد کے حصول ميں مدد کرنے کے لئے کچھ ۔

کر کام کرنا :طلبا ،والدين اور سائنس اور ٹيکنالوجی کے ميدان ميں کام کرنے والے عملے کی کاميابی کی ايک مضبوط کميونٹی بنانے کے ليے ۔
ہم قدر ديانت داری ،احترام اور ذمہ داری کے لئے ہمارے طالب علموں کو ہدايت فرماتا ہے ۔

ے :ہر طالب علم کو ايک مضبوط افہام و تفہيم اور ٹرنک اور کس طرح يہ حقيقی دنيا سے مربوط ہے کی تعريف کے ساتھ چلے گا.

طرف سے ِڈپ ہونا چاہيے

منتظمين ،اور ديگر مناسب سکول اہلکاروں اور ہيوسٹن اور ہيوسٹن کے تحت خدمات انجام ديں اسکولوں ميں بچوں کے والدين کے ساتھ مشاورت ميں تيار کيے ۔ )تعليمی قانون ،پرائمری اور
 ([d] [1] 11۔

مپس کی پروفائل
آبادی

وچار

 2017‐18 #ميں
طلبہ کی

 2017‐18ميں طلبہ
کی %

 2016‐17ميں طلبہ کی
#

 2016‐17ميں طلبہ کی
%

 2015‐16 #ميں طلبہ
کی

453
288
70
123
28
57
239
215
23

100
64
16
27
6
13
53
47
5

347
186
55

100
6 ،53
85 ،15

پر
پر
پر
پر
پر
پر
پر
پر
پر
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20
53
173
174
2

76 ،5
27 ،15
86 ،49
14 ،50
6 ,0

 2015‐16ميں طلبہ کی
%
پر
پر
پر
پر
پر
پر
پر
پر
پر

صفحہ 6

يونيورسٹی کے سائنس اور ٹيکنالوجی-ہيوسٹن

*

36
125
248
164

8
28
55
36

30
130
43
142

65 ،8
46 ،37
39 ،12
92 ،40

پر
پر
پر
پر

پر
پر
پر
پر

زياده قابل شناخت دوڑ رہے ہيں تاکہ ہم ٹيوشن کی بﮍی تعداد نہيں ہے!

سائنس اور ٹيکنالوجی کی پبلک چارٹر اسکول کا مقصد

صول اہداف اور کاميابی ہائی اسکول کے بعد :س-ہيوسٹن تمام طالب علموں کو گريجويشن اور پوسٹسيکوندآری کاميابی کے لئے تيار کرنے کے لئے سخت کاميابی کے معيار کو قائم رکھيں گے

اور اعلی تعليم يافتہ افراد کی باقيات ہدف بنانے کی کوششيں :س-ہيوسٹن گا استعمال ،ترقی اور اعلی تعليم يافتہ مالزمين کو سيکھنے کے تمام طالب علموں کے لئے زياده سے زياده بنانے کے

ر رکھنے.

ميونٹی ہدف بنانے کی کوششيں :س-ہيوسٹن والدين اور معاشره تعليم تمام طلبا کو دو

ابالغ طريقہ ،مقصد کی يکجہتی اور تعاون کے لئے زياده سے زياده بنانے کے لئے ساتھ مل کر کام کر

 4مقاصد :س-ہيوسٹن کوشاں ايک محفوظ ماحول ،صحت مند اور منظم کو يقينی بنانے کے لئے تمام طلبا اور عملے کے لئے سيکھنے کے ليے سازگار ہے ۔

ا مقصد :س-ہيوسٹن ٹيکنالوجی سيکھنے کے تمام طالب علموں کے لئے زياده سے زياده اور استاد کا تعليمی عمل کو بہتر بنانے کے ليے استعمال کرے گا ۔

ابی پروگرام :س-ہيوسٹن يہ طالب علموں کی نصابی سطح سے آگے اپنی دلچسپی کے موضوع پر اپنا علم وسيع کرنے کا موقع ديں گے ۔

پرائمری اور ثانوی تعليم )س( کا پروگرام کا الزمی جزو

صہ ہے ۔ )کن خالصہ(

ت کی حکمت عملی ۔ )حکمت عملی اور اقدامات کے عمل کے لئے(

ساتذه سے تعليم دی جاتی ہے ۔ )(SST-Meta #2

سلسل کی پيشہ ورانہ ترقی کے پروگرام ۔ )(SST-Meta #2

ساتذه سکول کو ضرورت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی حکمت عملی ۔ )س(Meta #2-

ی شموليت ميں اضافہ کے لئے حکمت عملی ہے ۔ )س(Meta #3-

ٹ کی منصوبہ بندی کے مقامی پرائمری سکول پروگراموں کے ليے ابتدائی بچپن کے پروگرام کو کامياب منتقلی سے قبل )اطالق نہيں ہوتا(

يصلوں جائزے کے مطالعہ ميں استعمال کے بارے ميں اساتذه شامل ہيں ۔ )س(meta #1-

جو مسابقت کو حاصل کرنے ميں مشکل کا سامنا کر رہے ہيں مؤثر اور بروقت امداد کا اضافہ کو يقينی بنانے کی سرگرميوں) .س(meta #1-

سل بہتری منصوبہ سيڈنی 2019

صفحہ 7

يونيورسٹی کے سائنس اور ٹيکنالوجی-ہيوسٹن

سز کی وفاقی ،رياستی اور مقامی پروگراموں کے انضمام ۔ )س meta & #1-مقصد (4#

Https://Tea.Texas.gov/Finance_and_Grants/Grants/Federal_Flexibility_Initiative/Schoolwide_Programs/Schoolwide_Programs__Campus_Improvement_P

ٹيکساس کی رياست کا سرکاری تعليم کا مقصد

:O

ماہرين تعليم کے ساتھ مکمل شراکت دار ہو جائے گا ۔ )س-Metaنمبر (3
والدين اپنے بچوں ميں سيکھنے ميں
ِ

:O

طلبا امکانات کو مکمل کرنے کے لئے حوصلہ افزائی ہو جائے گا اور ان کی مکمل تعليم چيلنج ہے ۔ )س-Metaنمبر (1

:O

يہاں تک کہ ان کی تياری کی ڈگری حاصل سکول کی بہتری کو روکنے کے لئے کوششوں کے ذريعے تمام طلباء اسکول ميں رہيں گے ۔ )س-Metaنمبر (1

:O

ايک اچھا نصاب اور مناسب گا تمام طلبا کے لئے فراہم کی جائے ۔ )س-Metaنمبر (1

:O

تعليم طلبا فعال ہو کر تيار کريں گے اور متفکر شہری اپنی رياستی اور قومی ورثہ کی بنيادی اقدار کی تعريف کرتے اور لوگوں کو سمجھنے اور ڈھنگ ايک مفت انٹرپرائز معاشرے م

کام کر سکتے ہيں ۔ )س-Metaنمبر (6

:O

عملے کی بات کے اہل ہيں اور اعلی کارکردگی ہے پر دستخط کيے ،تيار برقرار رکھا اور ہو گا ۔ )س(Meta-#2

:O

طالب علموں کو قومی اور بين االقوامی معيارات کے مقابلے مثالی کارکردگی کا مظاہره کرے گی ۔ )س-Metaنمبر (1

:O

سکول ايک محفوظ ماحول کو برقرار رکھنے اور تاديبی طالب علم سيکھنے کے ليے سازگار ہے ۔ )س(Meta-#4

:O

تعليم کی ترقی تعليم ميں جديد اور تخليقی تکنيک کے باخبر رکھيں گے اور ان کی تکنيک کا استعمال کرتے ہوئے کی طرف سے انتظام طالب علموں کو بہتر بنانے کے لئے مناسب ہے

)س(Meta-#2

 :Obٹيکنالوجی کو نافذ اور مطالعہ ،انتظام ،سٹاف ڈويلپمنٹ اينڈ منيجمنٹ کی تعليم طالب علموں کی کارکردگی ميں اضافہ کرنے کے لئے استعمال کيا جائے گا ۔ )س(Meta-#5

 :Obرياست بورڈ آف ايجوکيشن ،ايجنسی اور کمشنر اسکول ميں شرکت کريں گے ہيوسٹن sاور چارٹر اسکول پيشہ ورانہ تعليم اور ٹيکنالوجی کے طلباء کے لئے پيش کرتے ہيں ۔ )س-کو ہد
(#5 & #1

ے کی اسٹريٹيجک ترجيحات

:Object
:Object
:Object
:Object

 #1گول:
 #2گول:
 #3گول:
 #4گول:

بھرتی ،حمايت اور پرنسپل اور اساتذه کو برقرار رکھنے) .س(Meta-#2
ايک سہولت پﮍھنے اور رياضی ميں عمارت ہے ۔ )س-Metaنمبر (1
ہائی سکول اور کالج کے کيريئر کے ساتھ متصل ہے ۔ )س-Metaنمبر (1
کم انجام دہی اسکولوں ميں بہتری الرہا ہے ۔ )س-Metaنمبر (1
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اسٹريٹجک منصوبہ بندی کے مقاصد کا مقصد اور عمل کی اقدامات

وسٹن تمام طالب علموں کو گريجويشن اور پوسٹسيکوندآری کاميابی کے لئے تيار کرنے کے لئے سخت کاميابی کے معيار کو قائم رکھيں گے ۔

ميابی کے نقطہ نظر کے گريڈ ميں يا اس سے زياده کی سطح سٹآر ميں درج ذيل موضوعات )چيک جو اطالق( ميں اضافہ:

طالعہ کی طرف سے  0.5فيصد
سائٹی تحقيق کی طرف سے %

رياضی کی طرف سے  0.5فيصد

لکھا کی طرف سے  0.5فيصد

سائنس کی طرف سے  0.5فيصد

ريکيوں ،ہسپانيہ اور  .ECONداسادو ہے ۔ آبادی:

طالعہ  0.5سے%
ف سے %

رياضی کی طرف سے  0.5فيصد

سائنس کی طرف سے  0.5فيصد

لکھا کی طرف سے  0.5فيصد

سوسائٹی

جھے اس پر حيرت:

طالعہ کی طرف سے  0.5فيصد
سائٹی تحقيق کی طرف سے %

رياضی کی طرف سے  0.5فيصد

لکھا کی طرف سے  0.5فيصد

سائنس کی طرف سے  0.5فيصد

می پروگرام:

طالعہ کی طرف سے  0.5فيصد
سائٹی تحقيق کی طرف سے %

رياضی کی طرف سے  0.5فيصد

لکھا کی طرف سے  0.5فيصد

کمپ
ميں
شخص ) (sذمہ دار )(s
الئن
وسائل
حکمت عملی اور عمل کی اقدامات
عنوان
ہے ۔
م مداخلت اور ديگر امدادی عملہ تمام طلبا کے لئے مناسب  ،2 ،1عالقائی ڈائريکٹر،
ہر سال
عنوان ميں,III ،
کرنے کے لئے دھکا کرنے کے ليے ،اڑنے کی ضرورت  ،9 ،8ڈائريکٹر،
سس ,خيال کيا گيا،
بنفشی ،جنرل فنڈ
ل ،دوران ،اسکول يا ہفتہ کے بعد گائيڈ تيز سميت *
10
عنوان

يسٹ مواد ،معلوماتی سافٹ ويئر اور ديگر اضافی تعليمی ،2 ،1
و درست کريں اور خصوصی تعليم ،ای ايس ايل اور ديگر 9 ،8
ے ميں شامل طالب علموں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے

سل بہتری منصوبہ سيڈنی 2019

عالقائی ڈائريکٹر،
پرنسپل ،ٹيچر

عنوان ميں,III ،
خيال بی سس،
جنرل فنڈ عنوان

ہر سال

سائنس کی طرف سے  0.5فيصد

ايپلی کيشن کی پﮍتال
کريں

اثر کا ثبوت

ہدف بنا کر کی
ضروريات

مداخلت قسط دستاويزی بنچ مارک نتائج1 ،7 ،1 ،2 ،
فلم ،وقت اور کام کی
سٹآر/ايدک کے
چادريں )ٹ(
نتائج
سکور ،نقلی نتائج ،بنچ
مارک کے نتائج کا
جائزه

سٹآر ٹيسٹ

2 ،5
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ہر سال

ی تعليم کا استعمال اساتذه اور تعليمات معاہده کی خدمات
صوصی ضروريات کے ساتھ زياده سے زياده بنانے کے
د ہيں ۔ *

،2 ،1
9 ،8

عالقائی ڈائريکٹر،
ڈائريکٹر،
کوارڈينيٹر نے

بی خيال ،سس،
فوندو ويبی

عنوان سوم مداخلت اور تعليمات معاہده کی خدمات سے
طالب علموں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے ليے ۔ *

،2 ،1
9 ،8

عالقائی ڈائريکٹر،
ڈائريکٹر،
ای ايس ايل کے
کوآرڈينيٹر

سوم ،فاؤنڈيشن کے ہر سال
عنوان،

تيز رفتار خدمت کيليے رپورٹ
نوشتہ جات ديکھيے،

سکور ،نقلی نتائج ،بنچ
مارک کے نتائج کا
جائزه ٹ

2 ،2

نتائج بنچ مارک2 ،2 ،
سٹآر کی پﮍتال
کريں

***

‐ہيوسٹن گا استعمال ،ترقی اور اعلی تعليم يافتہ مالزمين کو سيکھنے کے تمام طالب علموں کے لئے زياده سے زياده بنانے کے لئے برقرار رکھنے.

اساتذه و عملہ کے لئے پيشہ ورانہ ترقی کے مواقع فراہم کرتے ہيں.

بھرتی کرنے اور برقرار رکھنے کے اساتذه اور پيشہ ور کے عملے کے تمام طلبا کے لئے اعلی ہے ۔

کمپ
ميں
حکمت عملی اور عمل کی اقدامات
عنوان
ہے ۔
کٹيد خدمت استعمال کرنے کے لئے پيشہ ورانہ ترقی کے ،2 ،1
ے لئے اساتذه و عملہ فراہم کرتے ہيں
5 ،4 ،3
تعمال کی ا PLC/ٹيوشن ،حمايت اور اساتذه کی تربيت ،2 ،1
5 ،4 ،3
*
بيت ميں مہارت اور منصفانہ کام انٹرويو
،2 ،1
5 ،4 ،3
و مدد کی ضرورت ہے اور نئے اساتذه سے رجوع
،2 ،1
ے مشير اور شعبہ کے چيئرمين استعمال کريں
5 ،4 ،3
لئے
کے
بنانے
ميں اضافہ اور تعليم کے ماحول کو بہتر
،2 ،1
سماجی واقعات اور اساتذه سے سرگرميوں کی تعمير ٹيم 5 ،4 ،3

شخص ) (sذمہ دار )(s

وسائل

الئن

عالقائی ڈائريکٹر

عنوان  ,IIسس,
جنرل فنڈ

عالقائی ڈائريکٹر،
ڈائريکٹر

عنوان  ،IIجنرل ہر سال
فنڈ
عنوان  ,IIسس ,ہر سال
جنرل فنڈ

عالقائی ڈائريکٹر،
ڈائريکٹر

عنوان  ،IIجنرل ہر سال
فنڈ ،سس
ماہانہ
سس ،فوندو
جنرل

عالقائی ڈائريکٹر

عالقائی ڈائريکٹر،
پرنسپل ،ٹيچر

ہر سال

ايپلی کيشن کی پﮍتال کريں

اثر کا ثبوت

منسوخی ،تربيتی پروفائل کا استاد کا جائزه
تصديق نامہ

ہدف بنا کر کی
ضروريات
،3 ،4 ،1 ،4
3 ،5 ،4 ،4

آپ کی

جائزه

کيلنڈر کی سرگرميوں،
ريکارڈ حاضری

جائزه

،3 ،4 ،1 ،5
 4 ،4۔ 3 ،5
1 ,4

تفويض کرده مرشد کيلنڈر
مالقات ،کی فہرست

جائزه

2 ،4

واقعات ،سرگرميوں ،کيلنڈر تحقيقات
کی سرگرميوں

3 ،7 ،2 ،7

***
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سٹن والدين اور معاشره تعليم کے ذريعے دوطرفہ مواصلت ،تعاون ،تعاون اور اتحاد کا مقصد تمام طالب علموں کے لئے زياده سے زياده بنانے کے لئے ساتھ مل کر کام

لب علموں اور والدين اسکول اور کميونٹی ميں رضاکارانہ مواقع فراہم کرتی ہے.

اصالت ،تعاون اور شرکت کا عملہ ،والدين اور طلباء کی مدد اور انہيں ثانوی سکولوں اور اعلی تعليم کی اہميت کے بارے ميں آگاه کرنے کے لئے کميونٹی کے درميان

ے گھر طلباء اور تارکين وطن کی انفرادی ضروريات کے حل.

کمپ
ميں
شخص ) (sذمہ دار )(s
حکمت عملی اور عمل کی اقدامات
عنوان
ہے ۔
کول ميں والدين اپنے بچوں کے ساتھ مطالعہ اور سماجی  6 ،2 ،1عالقائی ڈائريکٹر،
کليد
حصہ لينے والے کے لئے فراہم کرتے ہيں *

وسائل
عنوان ميں,III ،
سس ,جنرل فنڈ

ز ،جو کسی ويب سائٹ کا پيغام استعمال کورئير ،ميل 6 ،2 ،1 ،عالقائی ڈائريکٹر ،پرنسپل ،سس ،فوندو جنرل
ٹيچر
ور شرکت ميں اضافہ کرنے کے اسکول کی سائنس اور
ے پليٹ فارم ہے ۔
کے ليے اساتذه کی حوصلہ افزائی لوگوں ،خاص طور  6 ،2 ،1عالقائی ڈائريکٹر ،پرنسپل ،سس ،فوندو جنرل
ں اقتصادی مشکالت کا سامنا کر گھروں کا دوره کيا ۔
ٹيچر
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الئن

ايپلی کيشن کی
پﮍتال کريں

اثر کا ثبوت

ہدف بنا کر کی
ضروريات

آپ

کيلنڈر کی
سرگرميوں

سروے

ماہانہ

نيوز ليٹر

ماہانہ

ابتدائی ڈائری کا
دوره

سروے،
رضاکاروں کی
درجہ بندی
سرگرمی رپورٹ ،2 ،6 ،1 ،6
3 ،6

،2 ،6 ،1 ،6
3 ،6
،2 ،6 ،1 ،6
3 ،6
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طلباء اور تارکين وطن کے نزديک ان کی ضروريات کو  6 ،2 ،1عالقائی ڈائريکٹر ،وفاقی
پروگرام کوآرڈينيٹر
ے ليے خدمات فراہم کرتے ہيں ۔ *

عنوان ميں سس،
جنرل فنڈ

ہر سال

طالب علموں کی
فہرست

تحقيقات

،2 ،1 ،1 ،1
4 ،7

سٹن کوشاں ايک محفوظ ماحول ،صحت مند اور منظم کو يقينی بنانے کے لئے تمام طلبا اور عملے کے لئے سيکھنے کے ليے سازگار ہے ۔

ٹاف کی ترقی کے عالقے ميں نظم و ضبط اور کالس روم کے انتظام کے فراہم کرتا ہے.

سمانی سرگرميوں ميں حصہ لينے کے لئے طلبا کی حوصلہ افزائی کرنے کے لئے ايک مربوط صحت پروگرام فراہم کرتے ہيں ۔

ک محفوظ اسکول کے ماحول ميں تمام طلبا اور عملے کے لئے فراہم کرتا ہے ۔

ت برداری کی روک تھام کے ليے حکمت عملی پر عملدرآمد کے لئے جاری رکھيں ۔

کمپ
ميں
حکمت عملی اور عمل کی اقدامات
عنوان
ہے ۔
ی ترقی اور تنازعات کا حل ،خود کش کی روک تھام سے خطاب  ،2 ،1عالقائی ڈائريکٹر،
پرنسپل ،ٹيچر
رٹی پروگرام کے نفاذ کے لئے فراہم کرتے ہيں ،دھمکی ،نظم و 10
کا ،کی روک تھام اور تشدد طريقوں کی مداخلت کے روک تھام ۔

شخص ) (sذمہ دار
)(s

وسائل

الئن

ايپلی کيشن کی
پﮍتال کريں

اثر کا ثبوت

عنوان ميں ،دوم،
سس ،جنرل فنڈ
عنوان

ہر سال

کيلنڈر کی
سرگرميوں

وں کو ٹريک اور کوائف کے جائزے ان ورزش کا جائزه ليں اور ،2 ،1
سرگرمی مضبوط اوسط ميں شرکت کو يقينی بنانے کے لئے مدد 10

طبيعيات
تعليم
افراد

سس ،فوندو جنرل

ہر سال

جسمانی سرگرميوں فٹنس ڈيٹا کا
ميں شموليت کی
جائزه
شرح

رپورٹ

ہدف بنا کر کی
ضروريات
1 ,3

2 ،3

م کی کالس ميں رجسٹرڈ طلباء کو جنسی زيادتی اور منشيات اور ،2 ،1
مباکو نوشی کے خطرات کے بارے ميں آگاہی فراہم کرتے ہيں ۔ 10

عالقائی ڈائريکٹر،
کليد

سس ،فوندو جنرل

ہر سال

تعليمی کيلنڈر

رپورٹ

1 ,3

م ڈيسليکسيا عالج کے پروگراموں سميت خصوصی پروگرام،2 ،1 ،
ک تھام کے پروگراموں ،تنازعہ حل پروگرام اور سبچاپٹير 10 O‐1
ود کش کی روک تھام کے پروگرام ميں طالب علموں کے لئے
ہيں  ،باب  ،161ہيلتھ اينڈ سيفٹی کوڈ *

عالقائی ڈائريکٹر،
کوآرڈينيٹر تيز کيا گيا

سس ،فوندو جنرل

ہر سال

تيز رفتار خدمت
کيليے نوشتہ جات
ديکھيے،

رپورٹ

1 ،3 ،2 ،2
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جنسی زيادتی اور  38.041کے سيکشن کے تحت بچوں کے
سے نمٹنے کے لئے پاليسياں نافذ کريں *

،2 ،1
10

عالقائی ڈائريکٹر

سس ،فوندو جنرل

ہر سال

ساالنہ رپورٹ

ساالنہ رپورٹ 1 ,3

***

وسٹن ٹيکنالوجی سيکھنے کے تمام طالب علموں کے لئے زياده سے زياده اور استاد کا تعليمی عمل کو بہتر بنانے کے ليے استعمال کرے گا ۔

ت کا يقين کہ تمام طلبہ اور عملہ استعمال اور ٹيکنالوجی سيکھنے کا ايک آلہ کے طور پر يکجا کرنے کے لئے.

کمپ
ميں
شخص ) (sذمہ دار )(s
الئن
وسائل
حکمت عملی اور عمل کی اقدامات
عنوان
ہے ۔
عنوان ميں سس ،ہر سال
 ،2 ،1عالقائی ڈائريکٹر،
کا سامان ٹيکنالوجی )دستاويز کيمرے ,ليپ ٹاپ ,انٹرنيٹ,
پرنسپل ،ٹيچر
جنرل فنڈ
س ,وغيره( اور زياده سے زياده سيکھنے اور سکھانے کے لئے 9 ،4
رام ۔ *

ريس اور انتظامی پروگراموں ميں ٹيکنالوجی کے انضمام ميں ،2 ،1
9 ،4
رقی کے لئے فراہم کرتے ہيں *

عالقائی ڈائريکٹر

عنوان ،I، II
سس ،جنرل فنڈ

ہر سال

ايپلی کيشن کی
پﮍتال کريں

اثر کا ثبوت

انوينٹری ،انواکانگ بينچ مارکنگ
سٹآر نتائج

ہدف بنا کر کی
ضروريات
3 ،8 ،1 ،8

 PDساالنہ منصوبہ نے حاضرين کی ،2 ،8 ،1 ،8
فہرست،
4 ،4 4 ،8

***

ہيوسٹن يہ طالب علموں کی نصابی سطح سے آگے اپنی دلچسپی کے موضوع پر اپنا علم وسيع کرنے کا موقع ديں گے ۔

با کو غير نصابی سرگرميوں ميں حصہ لينے کے لئے مواقع ميں اضافہ.

س منصوبے کو مکمل اور مقابلہ اور مقابلہ ميں شامل ہونے کے لئے طالب علم.
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حکمت عملی اور عمل کی اقدامات

ی ايک قسم فراہم کرتا ہے اور تنظيموں سے معاہده
روگرام فراہم کرتے ہيں ۔
وں ميں حصہ لينے کے لئے طالبات کی حوصلہ
ے ہيں ۔ رياضياتی ،رياضی ،سائنس ميلہ ،ہجے
صود تخيل ،مزيد مقابلے ،سائنس المپياڈ ،روبوٹکس،

کمپ ميں
عنوان ہے ۔
عالقائی ڈائريکٹر ،پرنسپل،
8 ،2 ،1
ٹيچر
شخص ) (sذمہ دار )(s

8 ،2 ،1

عالقائی ڈائريکٹر ،پرنسپل،
ٹيچر

وسائل

الئن

سس ،فوندو جنرل ہر سال
سس ،فوندو جنرل ہر سال

ايپلی کيشن کی پﮍتال
کريں
کيلنڈر ،دستخط ورق

اثر کا ثبوت

کيلنڈر ،دستخط ورق ايوارڈ

ہدف بنا کر کی
ضروريات
،4 ،3 ،3 ،3
3 ،1
،4 ،3 ،3 ،3
3 ،1

***
وفاقی بجٹ اور رياست کے پروگرام
پروگرام/خدمت

بجٹ کی رقم

فٹيس

عنوان ميں ،ايک سيکشن )فنڈ کوڈ 211 :۔ کوڈ کا مقصد(30 :
ٰ
نصاری کوڈ(24 :
عنوان ) IV Aفنڈ کوڈ 289 :۔
پے رول تعليم کی حمايت

پروگرام/خدمت

بجٹ کی رقم

ٰ
نصاری کوڈ(22 :
صحت کی ديکھ بھال ٹيکنالوجی کٹی )فنڈ کوڈ 420 :۔
پے رول تعليم کی حمايت

$0

تدريسی خدمت

$1

تدريسی خدمت

$0

تدريسی مواد

$1

تدريسی مواد

$0

تمام

$0

تمام

 59.738ڈالر

2 ،1

 59.740ڈالر

ٰ
نصاری کوڈ(24 :
عنوان دوسری قسط )فنڈ کوڈ 255 :۔
پے رول تعليم کی حمايت

 7.486ڈالر

15 ,0

پے رول تعليم کی حمايت

 61.850ڈالر

تدريسی خدمت

$1

تدريسی خدمت

تدريسی مواد

$1

تدريسی مواد

$1

تمام

 7.488ڈالر

ٰ
نصاری کوڈ(25 :
عنوان سوم حصہ ) Aفنڈ کوڈ 263 :۔
پے رول تعليم کی حمايت

ٰ
نصاری کوڈ(25 :
دولسانی تعليم )فنڈ کوڈ 420 :۔

 3.566ڈالر

07 ,0

پے رول تعليم کی حمايت

 16.419ڈالر

تدريسی خدمت

00 ,$1

تدريسی خدمت

تدريسی مواد

00 ,$1

تدريسی مواد

$1

سل بہتری منصوبہ سيڈنی 2019

1,240

 61.852ڈالر

$1

تمام

0

خصوصی تعليم )فنڈ کوڈ 420 :۔ ارادے 23 :کوڈ(
$1

تمام

فٹيس

 3.568ڈالر

تمام

33 ,0

 16.421ڈالر
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خياالت ) Bفنڈ کوڈ 224 :۔ ارادے 23 :کوڈ(
پے رول تعليم کی حمايت

کومپانسٹری تعليم )فنڈ کوڈ 420 :۔ کوڈ کا مقصد(30 :
 22.669ڈالر

45 ,0

پے رول تعليم کی حمايت

 91.057ڈالر

تدريسی خدمت

$1

تدريسی خدمت

$1

تدريسی مواد

$1

تدريسی مواد

$1

تمام

تمام

 22.671ڈالر

ٰ
نصاری کوڈ(21 :
اور باصالحيت )جی ٹی( )فنڈ کوڈ 420 :۔
پے رول تعليم کی حمايت

سيکنڈری اسکول کی منتقلی

 91.059ڈالر

)فنڈ کوڈ 420 :۔ کوڈ کا مقصد(31 :

پے رول تعليم کی حمايت

$0

تدريسی خدمت

$1

تدريسی خدمت

$0

تدريسی مواد

$1

تدريسی مواد

$0

تمام

$0

تمام

 8.989ڈالر

 8.991ڈالر

2 ,0

8 ،1

0

نماياں کرده سيل ميں سے ہر ايک مکمل کريں ۔

سٹريٹجک ترجيح اينٹی ٹينک ميزائل اور چائے کو بہتر بنانے کا منصوبہ ہدايت کے مالی استعمال مخصوص

روريات کی نشاندہی

مداخلت اور عملے کی تعليم کے بنيادی مسائل پر کی ضرورت ہے ۔

پروگرام يا سرگرمی
داخلت ،سروس کے کنٹريکٹس اور ديگر امدادی عملہ استعمال تمام طلبا ٹھيال تھا اس لئے مسلسل حمايت کی ضرورت فراہم کرتے ہيں ،ديں،،
ل ،يا ہفتے کے روز سے پہلے ہدايات تيز بھی شامل ہے ۔
پروگرام کے نتائج
حوالہ کوائف
ہ پروگرام
(3‐5( Meta
کارکردگی کے اقدامات )ذکی گول(
تمام طالب علموں کی پہنچ ،کی شرح فی صد کو مطمئن يا سے
ماسٹر سطح کے تمام موضوعات ميں اضافہ ہو جائے گا  %69کو
71
69
ميں ،ايک سيکشن
 71%کی طرف سے جنوری  2019۔

سل بہتری منصوبہ سيڈنی 2019

بجٹ کی رقم
 59.738ڈالر
کوائف ماخذ
)ٹاپر ميں عکاسی کرتے( سٹآر
/2017ايدک مواد
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ے/18/4 :سيڈنی

پوزيشن/عنوان

کمشنر کے نام

کمپنی

کليد

ورٹہ

عارضی ريسرچ انسٹيٹيوٹ اے پی

کے لئے

 APطلبہ
آپريشنز منيجر
 GTکوچ

س

جال

ميز

ای ايس ايل کے کوآرڈينيٹر

ranslated by “Word Translator”.
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