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সুপাদরিটটটেন্ট ওযাটদ িংটি
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ফিলাপ্টেলফিয়ার (Philadelphia) স্কুল ফেফিপ্টের েুপাফরনপ্টেনপ্টেন্ট
ফিপ্টেপ্টব এই অোমানয েম্মান গ্রিণ কপ্টর, আমার প্রথম অগ্রাফধকার
িপ্টলা শ্রবণ ও অনুধাবন ফবষপ্টয় কাজ করা। কমপ্টেপ্টে
ম
আমার প্রথম
100 কার্ফিবপ্টে,
ম
আফম সকৌশলগত, মননশীল এবং ফনরপ্টপেতাসকন্দ্রিক আপ্টলাচনা ও কাপ্টর্ মএবং উন্নফত প্রপ্টয়াজন এমন সেে
ফচফিত করপ্টত র্ুক্ত িপ্টবা র্া বতমমাপ্টন ভাপ্টলাভাপ্টবই েম্পন্ন িপ্টে।
একটে েিপ্টর্াগীতামূলক এবং িলািল ফনভমর সনতৃত্ব শশলীর উপর
ফভফি কপ্টর, এই ঐফতিাফেক ফেটের ইফতিাে জানপ্টত এবং স্কুল
ফেফিে অব ফিলাপ্টেলফিয়ার লক্ষ্য ও সমর্নথ অজমপ্টনর লপ্টেয
প্রপ্টয়াজনীয় ফবষয়াফি েম্পপ্টকম সশানার জনয আফম
ফিলাপ্টেলফিয়ানপ্টিরপ্টক একটে ফবে্তৃত পফরেপ্টরর োপ্টথ র্ুক্ত
করপ্টবা।
অননয প্রফতভা এবং েমটিগত েম্পপ্টির একটে প্রাণবন্ত শির িপ্টলা ফিলাপ্টেলফিয়া। ফনরপ্টপেতা, ভ্রাতৃত্বেুলভ ভাপ্টলাবাো, ভফিেুলভ
সেি এবং েন্দ্রিয়তার প্রফত এটের ঐফতিাফেক অঙ্গীকার ফিপ্টেপ্টব পফরফচত এই ফেটে এমন একটে জায়গা িপ্টত পাপ্টর সর্খাপ্টন েকল
ফশশুর সশখার ধারা ত্বরাফিত িয় এবং জাফত, ধম,ম ফলঙ্গ, সর্ৌন প্রবণতা বা অথননফতক
ম
অবস্থান বযফতপ্টরপ্টক তাপ্টির েিজাত প্রফতভা
স্বীকৃফত পায়। েুপাফরনপ্টেনপ্টেন্ট ফিপ্টেপ্টব, আফম আমাপ্টির ফশোথী, পফরবার, কমচারী,
ম
ফেটে ও সেপ্টের সনতৃবৃন্দ, ইউফনয়নেমূি,
ফবশ্বফবিযালয়, েন্দ্রিয় কমী, তৃণমূল েংগঠন এবং বযবোয়ী সনতাপ্টির োপ্টথ একপ্টে কাজ করার সেপ্টে একান্ত অতযাবশযক সচতনা
ফনপ্টয় কাজ করপ্টবা র্াপ্টত আমরা, আমাপ্টির েবপ্টচপ্টয় জটেল চযাপ্টলঞ্জ 198,645 জন ফশশু র্াপ্টির জীবনমাপ্টনর উন্নয়ন করপ্টত আমরা
সেবািান কফর, সে লপ্টেয একেপ্টঙ্গ মপ্টনাপ্টর্াগ, শন্দ্রক্ত এবং েৃজনশীলতা উপস্থাপন করপ্টত পাফর। আমাপ্টির ঐফতিযবািী স্কুপ্টলর
পফরপ্টবপ্টশ বা আমাপ্টির চােম ার স্কুল কফমউফনটের ফশশুরা ফশখপ্টে ফক না তা আমরা, প্রাপ্তবয়স্করা তাপ্টির উদ্ভাফেত িপ্টত সিখার উপ্টেপ্টশয
প্রপ্টয়াজনীয় ফরপ্টোে,ম ভাপ্টলাবাো এবং প্রফতশ্রুফত প্রিাপ্টনর জনয সেখাপ্টন উপফস্থত থাকপ্টবা। বযাপারটে কটঠন িপ্টব, তপ্টব আমাপ্টির
ফশশুরা ফনপ্টজর ও তাপ্টির পফরবাপ্টরর জীবনমান পফরবতমপ্টনর েুপ্টর্াগ এবং িলািল শতফরর জনয আমাপ্টির উপর ফনভমর করপ্টে।
আমার প্রথম 100 কার্ফিবপ্টে,
ম
আপনারা এই ফেটে এবং স্কুল ফেফিে েম্পপ্টকম সজপ্টন আমার প্রফতশ্রুফতেমূি সিখপ্টত, শুনপ্টত এবং
অনুভব করপ্টত পারপ্টবন। আমাপ্টির সবােম অব এেুপ্টকশন (Board of Education)-এর োপ্টথ আফম িৃঢ় এবং অথপূ
ম ণ মেম্পকম গপ্টে
তু লপ্টবা, র্াপ্টত আমাপ্টির শনফতক উপ্টেশয পূরপ্টণ আমরা স্পিত একন্দ্রেত িপ্টত এবং মপ্টনাপ্টর্াপ্টগর োপ্টথ ও সস্বোয় কাজ করপ্টত
পাফর। আমাপ্টির কফমউফনটের োপ্টথ আমরা আমাপ্টির েম্পৃক্ততাও বাোপ্টবা র্াপ্টত কপ্টর আমরা েকপ্টলই েন্দ্রিয়ভাপ্টব আমাপ্টির স্কুল
বযবস্থার োিপ্টলয অবিান রাখপ্টত পাফর এবং লক্ষ্য ও সমর্নথ অজমন করপ্টত পাফর।
এই ফলপ্টেফনং অযান্ড লাফনংম েুযর (Listening & Learning Tour) পাাঁচটে অগ্রাফধকার সেপ্টের উপর মপ্টনাফনপ্টবশ কপ্টর র্া লক্ষ্য ও
সমর্নসক
থ
প্রফতিফলত কপ্টর এবং সশ্রষ্ঠত্ব অজমপ্টন একটে িীর্ মও োমফগ্রক র্াোর েূচনা কপ্টর। এই প্রন্দ্রিয়ার িলািল এবং
েুপাফরশেমূি একটে প্রফতপ্টবিন আকাপ্টর প্রকাফশত িপ্টব র্া আমাপ্টির কাজপ্টক একোপ্টথ পথপ্রিশনম করপ্টত েিায়তা করপ্টব। আফম
এমন একটে েিল র্াোর অপ্টপোয় আফে, র্খন আমরা েন্দ্রম্মফলতভাপ্টব “ফশশুরা সকমন আপ্টে?” এই কথা ন্দ্রজজ্ঞাো করপ্টল
আমাপ্টির কাপ্টে প্রমাণ এবং আত্মফবশ্বাে থাকপ্টব সর্ “েকল ফশশু ভাপ্টলা আপ্টে!” অনয সর্প্টকাপ্টনা উিরই অগ্রিণপ্টর্াগয িপ্টব।
আপনাপ্টির োপ্টথ অংশীিাফরপ্টত্বর ফভফিপ্টত এই কাজ করার েুপ্টর্াগ িাপ্টনর জনয অফগ্রম ধনযবাি। োমপ্টন আমাপ্টির সেরা ফিনগুফল
অপ্টপেমান।
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লক্ষ্য ও সমর্নথ অর্যি ত্বরাদির্ করটর্ শ ািার ও শ খার
অগ্রাদিকারমূ ক শেত্রসমূহ
র্খন আমরা আমাপ্টির সেবাপ্রাপ্ত ফশোথীপ্টিরপ্টক তাপ্টির লক্ষ্য ও সমর্নথ অজমপ্টনর জনয একপ্টে কাজ
করপ্টবা তখন সশানার এবং সশখার জনয এই পাাঁচটে অগ্রাফধকারমূলক সেে আমার ফচন্তাভাবনা এবং
ধারণাগুফল জানাপ্টত োিার্য করপ্টব। লক্ষ্য ও সমর্নথ েম্পপ্টকম আরও জানপ্টত

philasd.org/goalsandguardrails এ ফভন্দ্রজে করুন।

অগ্রাদিকার শেত্র 1
ফশোথী এবং কমীপ্টির কলযাণ মূলযায়ন
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অগ্রাদিকার শেত্র 3
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ফেফিে ফলোরশীপ্টপর েেমতা এবং সজােবদ্ধতা মূলযায়ন

অগ্রাদিকার শেত্র 5
ফেফিপ্টের কার্িম,
ম
েু্প্টর্াগ-েুফবধা এবং অথায়ন
ম
মূলযায়ন

অগ্রাদিকার শেত্র 1
ফশোথী এবং কমীপ্টির কলযাণ মূলযায়ন

1

েয
শারীফরক বা মানফেকভাপ্টব ফনরাপি না থাকপ্টল ফশোথী এবং কমীরা উন্নফত লাভ করপ্টত পারপ্টব না। একটে স্কুল ফেফিে ফিপ্টেপ্টব,
আমাপ্টির অবশযই একটে েিপ্টর্াফগতামূলক প্রপ্টচিাস্বরুপ কলযাণ ও ফনরাপিাজফনত ফবষয়েমূিপ্টক সমাকাপ্টবলা করপ্টত িপ্টব, সময়প্টরর
কার্ালয়,
ম
ফেটে কাউন্দ্রিল, বযবোয় কফমউফনটে, আমাপ্টির আপ্টশপাপ্টশর এলাকা এবং আমাপ্টির স্কুল সথপ্টক ফশোথীপ্টির এবং কমীপ্টির
ফশখন এবং েমৃন্দ্রদ্ধর উপ্টেপ্টশয ফনরাপিা সবিনী শতফরর জনয প্রধান অংশীিারপ্টির আহ্বান জানাপ্টত িপ্টব। ফশোথীপ্টির কলযাণ ও
ফনরাপিার প্রফত আমাপ্টির িৃটিভফঙ্গ আমাপ্টির ফশোথীপ্টির একটে আমন্ত্রণমুলক এবং স্বাস্থযকর, অথপূ
ম ণ কম
ম
কাপ্টে
ম
র্ুক্ত িওয়ার েুপ্টর্াগ
বাোপ্টব র্া তাপ্টির ইফতবাচক মানফেকতা গপ্টে তু লপ্টত োিার্য করপ্টব। কমেম
ম
নাগফরক িওয়ার জনয আমাপ্টির ফশোথীপ্টিরপ্টক
ফিলাপ্টেলফিয়া িপ্টত েুপ্টর্াগ গ্রিপ্টণর মপ্টতা েম্পি পাপ্টে তা ফনন্দ্রিত করার জনয আমরা কাজ করপ্টবা।

কার্করী
য
পিটেপসমূহ
1.1

কফমউফনটে েংপ্টর্াগ রোকারী একজন কমকতম
ম া ফনপ্টয়াগ করা ফর্ফন েুপাফরপ্টন্টপ্টন্ডন্টপ্টক ফশোথী এবং কমীপ্টির
ফনরাপিাজফনত েমেযা েি কফমউফনটে ফবষয়ক তৃণমূল সর্াগাপ্টর্াগ এবং প্রফতন্দ্রিয়াগুফলর েমিয় োধপ্টনর জনয
প্রফতপ্টবিন প্রিান করপ্টবন।

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

বযাপক অনুপফস্থফত, গৃিিীনতা, জরুফর েিায়তা এবং স্কুপ্টলর বাইপ্টরর েমপ্টয়র েমেযাগুফলর ফবষপ্টয় ফেটে এবং কফমউফনটের
শীষ মপর্াপ্টয়র
ম
সনতাপ্টির আহ্বান করার জনয কাঠাপ্টমা পর্াপ্টলাচনা
ম
করা।
ফেটের েংস্থােমূি, তৃণমূল েংগঠন এবং প্রধান অংশীিারপ্টির েিপ্টর্াফগতায় গ্রীষ্মকালীন, স্কুল-পরবতী এবং েিপাঠযিফমক সপ্রাগ্রাফমং কার্িম
ম
েম্প্রোরপ্টণর েম্ভাবনার মূলযায়ন।
ফশোথী, কমচারী,
ম
অফভভাবক এবং কফমউফনটের েিেযপ্টির কাে সথপ্টক আমরা স্কুপ্টলর পফরপ্টবশ এবং ফনরাপিার ফবষপ্টয়
ফকভাপ্টব োো পাপ্টবা এবং প্রফতন্দ্রিয়া জানাপ্টবা তা পর্াপ্টলাচনা
ম
করা।
আমাপ্টির স্কুপ্টলর ফভতপ্টর এবং আপ্টশপাপ্টশ েফিংেতামূলক অপরাপ্টধর উপর ফবপ্টশষ মপ্টনাপ্টর্াগ ফিপ্টয় আমাপ্টির
স্কুল/ফেফিপ্টের স্থফগতকরণ এবং বফিষ্কার েংফিি তথয পর্াপ্টলাচনা
ম
ও মূলযায়ন করা।
এককভাপ্টব স্কুপ্টলর পফরপ্টবশজফনত তথয পর্াপ্টলাচনা
ম
করা।
ফশোথী এবং কমীপ্টির মানফেক স্বাস্থয ফবষয়ক েিায়তার প্রফত আমাপ্টির িৃটিভফঙ্গ পর্াপ্টলাচনা
ম
করা এবং আমরা ফশোথী ও
কমীপ্টির জনয েমফিত মানফেক স্বাস্থয ফবষয়ক েিায়তা এবং পফরপ্টষবায় র্থার্থভাপ্টব ফবফনপ্টয়াগ করফে ফক না তা ফনধারণ
ম
করা।

1.8

পুনরুদ্ধারমূলক অনুশীলন এবং ইফতবাচক আচরণ, িস্তপ্টেপ এবং েিায়তামূলক কমেূম ফচর জনয সর্ েকল ফবফনপ্টয়াগ
করা িপ্টয়প্টে তা মূলযায়ন করা।

অগ্রাদিকার শেত্র 2
আমাপ্টির অংশীিারপ্টির ফনর্ুক্ত করা এবং আস্থা শতফর করা

েয
অনুধাবপ্টনর উপ্টেপ্টশয সশানা ও তারপর েিপ্টর্াফগতা করা এবং েকল ফশোথীপ্টির েিল িওয়ার জনয েিপ্টর্াগী ফিপ্টেপ্টব
কার্করভাপ্টব
ম
সর্াগাপ্টর্াগ করার মাধযপ্টম ফবশ্বাে গপ্টে সতালার ফবষয়টে শুরু িয়। ফশোথী, পফরবার, কমচারী,
ম
ফেটে ও
সেপ্টের সনতৃবৃন্দ, ইউফনয়ন, ফবশ্বফবিযালয়, েন্দ্রিয় কমী, তৃণমূল েংগঠন এবং বযবোয়ী সনতৃবৃন্দ েি আমাপ্টির
কফমউফনটের প্রতযাশা ও স্বপ্ন অনুধাবন করা আমাপ্টির জনয অপফরিার্।ম এোোও, আমাপ্টির ফনন্দ্রিত করপ্টত িপ্টব সর্
আমাপ্টির শন্দ্রক্তশালী, েিপ্টর্াবিতামূলক কাঠাপ্টমা রপ্টয়প্টে এবং আমরা অভযন্তরীণ ও বাফিযক সর্াগাপ্টর্াগ ফকভাপ্টব েম্পন্ন
করফে তা মূলযায়ন করা জরুফর।

কার্করী
য
পিটেপসমূহ
2.1
2.2
2.3

েকল কফমউফনটের েটঠক অগ্রাফধকার এবং চাফিিােমূি অনুধাবন করার জনয একটে শ্রবণ ও ফশখন প্রন্দ্রিয়া চালু করা।
েুপাফরপ্টন্টপ্টন্ডপ্টন্টর েিপ্টর্াগী কাঠাপ্টমা বৃন্দ্রদ্ধ করা।
সবােম অব এেুপ্টকশন (Board of Education)-এর সপ্রফেপ্টেন্ট, ভাইে সপ্রফেপ্টেন্ট সময়র, ফেটে কাউন্দ্রিল, সেপ্টের
কমকতম
ম াগণ এবং আইন প্রণয়নকারী প্রফতফনফধ, ফবশ্বাে-ফভফিক কফমউফনটে, বযবোয়ী সনতৃবৃন্দ এবং কফমউফনটের
েিেযপ্টির োপ্টথ আপ্টলাচনাপূবক
ম প্রধান সনতাপ্টির োপ্টথ োোৎ করা।

2.4

সকান বযবস্থাগুপ্টলা কাজ করপ্টে এবং মানফেক চাপ/উপ্টেপ্টগর জায়গাগুফল কী তা সবাঝার জনয ফশেক, প্রশােক, েিায়ক কমী,

2.5

শ্রদ্ধা ও আস্থার েংস্কৃফত প্রফতষ্ঠার জনয আপ্টলাচনা শুরু করা এবং আমাপ্টির ইউফনয়ন অংশীিারপ্টির োপ্টথ সর্াগাপ্টর্াগ

2.6

স্কুল-ফভফিক অনযানয কমচারী
ম
এবং সকিীয় অফিপ্টের কমচারীপ্টির
ম
োপ্টথ েরােফর এবং জুম ফমটেংপ্টয়র সেশন আপ্টয়াজন করা।

স্থাপন।
সবাপ্টেমর েিেয, অধযে, ফনপ্টিম শনা িানকারী কমচারী,
ম
ফনপ্টিম শনা িান কপ্টর না এমন কমী এবং সকিীয় অফিপ্টের
কমীরা ফকভাপ্টব বযবস্থা-ফভফিক বাতমাগুফল অনুধাবন কপ্টরন তা ফনধারণ
ম করপ্টত োমান্দ্রজক সর্াগাপ্টর্াগ মাধযম সকৌশল
েি অভযন্তরীণ সর্াগাপ্টর্াগ সপ্রাপ্টোকলগুফল মূলযায়ন করা।

2.7

2.8

কফমউফনপ্টকশন সপ্রাপ্টোকল, বষ ম1-এর অগ্রাফধকার এবং েুপাফরনপ্টেনপ্টেন্ট মূলযায়ন প্রন্দ্রিয়া পর্াপ্টলাচনা
ম
করপ্টত
সবােম অব এেুপ্টকশন (Board of Education)-এর অপেরপ্টণর েূচী ফনধারণ।
ম
ফেফিপ্টের বতমমান সর্াগাপ্টর্াগ ও েম্পৃক্ততামূলক প্রপ্টচিার অবস্থা মূলযায়ন করার পাশাপাফশ স্কুল ফেফিপ্টের
ওপ্টয়বোইে এবং স্কুপ্টলর ওপ্টয়বোইপ্টের মান মূলযায়ন করা।

অগ্রাদিকার শেত্র 3
ফশোিান এবং ফশখন মূলযায়ন

েয
ফশোিান ও ফশখপ্টনর িপ্টল উন্নত ফশোগত অজমন এবং লক্ষ্য ও সমর্নথ অজমন আমাপ্টির মূল কাজ। সকাফভে-19
ফশোথীপ্টির সলখাপোয় মারাত্মক বযার্াত র্টেপ্টয়প্টে এবং এখন আমাপ্টির ফশোমূলক কমেূম ফচপ্টত েমিয় সজারিার করপ্টত
িপ্টব র্াপ্টত আমাপ্টির ফশেক এবং স্কুপ্টলর উচ্চমাপ্টনর ফশো ও ফশখপ্টনর অগ্রাফধকারিাপ্টন প্রপ্টয়াজনীয় ফবষয়াফি ফনন্দ্রিত করা
র্ায়। ফিলাপ্টেলফিয়ার স্কুল ফেফিপ্টের েকল ফশোথী শুধুমাে গ্রযাজুপ্টয়শনই নয়, বরং কপ্টলজ এবং কমী প্রস্তুত করার
ফবষয়টে ফনন্দ্রিত করা ফেফিপ্টের েকল কমচারী,
ম
কন্ট্রাের এবং সস্বোপ্টেবকপ্টির লেয ও িাফয়ত্ব।

কার্করী
য
পিটেপসমূহ
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

3.7

র্ন র্ন এবং কাঠাপ্টমাবদ্ধ স্কুল পফরিশপ্টনর
ম
একটে প্রন্দ্রিয়া শতফর করা র্াপ্টত স্কুপ্টলর উন্নফতর প্রপ্টচিা পর্প্টবেণ
ম
এবং এ
বযাপাপ্টর েিপ্টর্াগীতা করার র্ায়।
স্কুল উন্নয়প্টনর পফরকল্পনার বতমমান প্রন্দ্রিয়া (স্কুপ্টলর উন্নফত পফরকল্পনা েি) মূলযায়ন করা এবং এো ফনন্দ্রিত করা
সর্ স্কুলগুফলপ্টত ফশোথীপ্টির েিায়তার জনয েুস্পি বহু-স্তরফবফশি পদ্ধফত রপ্টয়প্টে।
প্রশােফনক, ফনপ্টিম শনা িানকারী এবং ফনপ্টিম শনা প্রিান কপ্টর না এমন কমীপ্টির েমথনম এবং কমীপ্টির উন্নয়প্টন
ফবফনপ্টয়াগ করার উপর বাপ্টজে কতো সজার সিয় তার বতমমান সপশািার ফবকাপ্টশর প্রপ্টচিাগুফল মূলযায়ন করা।
ফেফিপ্টের োেরতা এবং গাফণফতক ফনপ্টিম শমূলক কাঠাপ্টমার েমিয় মূলযায়ন করা।
অযাকাপ্টেফমক-েংিান্ত ফনম্ন কমেমতার
ম
সেেগুফলপ্টত মপ্টনাফনপ্টবশ করা এবং ফশোথীপ্টির অজমপ্টনর
প্রবণতার প্রধান কারণেমূি ফনধারপ্টণর
ম
সকৌশলেমূি কার্কর
ম রপ্টয়প্টে তা ফনন্দ্রিত করা।
বতমমান পাঠযিম কতো ফবে্তৃত ও গপ্টবষণা ফভফিক এবং
সেগুপ্টলা সকান সেপ্টে মানেম্পন্ন এবং ফশোথীপ্টির অজমন/বৃন্দ্রদ্ধর েুপ্টর্াগ কপ্টর সিয় তা ফনধারণ
ম করা।
লক্ষ্য ও সমর্নথ েমূি অজমপ্টন অগ্রগফতপ্টত েিায়তা করপ্টত ফশোথী এবং কমীপ্টির উপফস্থফতর িার, ফশোথী
ঝপ্টর পোর িার এবং ফশোথীপ্টির গ্রযাজুপ্টয়শপ্টনর িার মূলযায়ন করা।

অগ্রাদিকার শেত্র 4
ফেফিে ফলোরশীপ্টপর েেমতা এবং সজােবদ্ধতা মূলযায়ন

েয
স্কুল ফেফিে অব ফিলাপ্টেলফিয়া (The School District of Philadelphia)-সত একটে উচ্চ-কমেম,
ম
েিপ্টর্াগী এবং
িলািল-ফভফিক েংস্কৃফত থাকা অপফরিার্।ম লক্ষ্য ও সমর্নথ অজমপ্টনর জনয আমাপ্টির সনতৃপ্টত্বর েেমতা মূলযায়ন
এবং গপ্টে সতালার বযাপাপ্টর একটে সপশািারী েংস্কৃফতর েপ্টঙ্গ আমরা একটে অতযন্ত কার্করী
ম
িল ফিপ্টেপ্টব কাজ করফে
তা ফনন্দ্রিত করার জনয আমরা েপ্টচি িপ্টবা। সলখক ন্দ্রজম কফলি (Jim Collins) বপ্টলপ্টেন, আমরা ফনন্দ্রিত করপ্টবা সর্
আমাপ্টির বাপ্টে এবং েটঠক আেপ্টন উপর্ুক্ত সলাক রপ্টয়প্টে। িুর্েনাবশত
ম
আমরা সশ্রষ্ঠত্ব অজমন করপ্টবা না। এটে
পফরকল্পনার মাধযপ্টম অন্দ্রজত
ম িপ্টব।

কার্করী
য
পিটেপসমূহ
4.1

বযন্দ্রক্তগত োোৎকার পফরচালনা করা এবং েকল েরােফর প্রফতপ্টবিপ্টনর োপ্টথ জীবনবৃিান্ত এবং
ফিফিং সপপার পর্াপ্টলাচনা
ম
করা।

4.2

ফনবািী
ম সনতৃত্বপ্টক আরও ভাপ্টলাভাপ্টব উপলফি করার জনয সনতৃত্ব মূলযায়ন তাফলকা েম্পন্ন করা।

4.3

একটে ট্রানন্দ্রজশন টেম প্রফতষ্ঠা করা র্া ফিলাপ্টেলফিয়া পাবফলক স্কুল কফমউফনটের েিেয, স্থানীয় সনতৃবৃন্দ
এবং K-12 জাতীয় পর্াপ্টয়র
ম
ফবপ্টশষজ্ঞপ্টির েমিপ্টয় গটঠত িপ্টব।

4.4

ফেফিপ্টের অগ্রাফধকার, োম্প্রফতক অজমনেমূপ্টির তথয, বতমমান এবং প্রতযাফশত শূনযপিগুফল পর্াপ্টলাচনা
ম
এবং
িপ্টলর সনতৃত্ব কাঠাপ্টমা ও অনুশীলন ফনপ্টয় আপ্টলাচনা করার জনয ফেফনয়র কমীপ্টির োপ্টথ একটে অপেরণ পদ্ধফত
পফরচালনা করা।

4.5

লক্ষ্য ও সমর্নথ অজমপ্টনর জনয বতমমান অফিে কাঠাপ্টমা, সজােদ্ধতা এবং েমতা পর্াপ্টলাচনা
ম
করা।

4.6
4.7

বতমমান োংগঠফনক কাঠাপ্টমার ফভফিপ্টত স্কুল সনতাপ্টির (অধযে) স্বায়িশােন এবং কতৃত্ব
ম মূলযায়ন করা।
লক্ষ্য ও সমর্নথ অজমপ্টনর জনয জবাবফিফিতা পফরকল্পনা এবং োংগঠফনক কাঠাপ্টমা পর্াপ্টলাচনা
ম
করপ্টত ফেফনয়র
কমীপ্টির োপ্টথ ফেতীয় অপেরপ্টণর পফরকল্পনা প্রণয়ন করা।

অগ্রাদিকার শেত্র 5
ফেফিপ্টের কার্িম,
ম
েু্প্টর্াগ-েুফবধা এবং অথায়ন
ম
মূলযায়ন

েয
ফিলাপ্টেলফিয়ার স্কুল ফেফিপ্টের েকল ফশোথীর চাফিিা পূরপ্টণর জনয কার্িম
ম
এবং অথায়নপ্টক
ম
সবােম নীফতর োপ্টথ োমঞ্জেযপূণ ম রাখা
এবং সশ্রষ্ঠত্ব ও স্বেতার প্রফতফনফধত্ব করা গুরুত্বপূণ।ম ধারাবাফিক উন্নফতর মপ্টেল বযবিার কপ্টর প্রফতটে ফবভাগপ্টক স্কুপ্টল ফকভাপ্টব েবাফধক
ম
েিায়তা ও পফরপ্টষবা সিওয়া র্ায় তা ফনধারপ্টণর
ম
জনয মূলযায়ন করা িপ্টব। অফধকন্তু, আমরা আমাপ্টির েুপ্টর্াগ-েুফবধা েংিান্ত ফবষয়গুফলর
গভীরতা মূলযায়ন করপ্টবা।

কার্করী
য
পিটেপসমূহ
5.1

েন্দ্রিয়তা, মানব েম্পি এবং বাপ্টজপ্টের েরােফর প্রফতপ্টবিন েি বযন্দ্রক্তগত োোৎকার পফরচালনা করা র্াপ্টত ESSR
তিফবপ্টলর বযবিার এবং স্থানীয়, সেে ও সিোপ্টরল অনুিানেমূি ফকভাপ্টব বযবিার এবং মূলযায়ন করা িপ্টে সেগুফল
অন্তভুক্ত
ম ।

5.2
5.3

ফেফিপ্টের তিফবল ভারোময, আফথক
ম অনুমান, েম্পি বরাে এবং বাপ্টজে প্রন্দ্রিয়া পর্াপ্টলাচনা
ম
করা; ফশোথীপ্টির
অজমনপ্টক েিপ্টর্াগীতা করার জনয ফেফিপ্টের বাপ্টজে এবং বাপ্টজে প্রন্দ্রিয়া ফকভাপ্টব েমফিত িয় তা মূলযায়ন করা।
ফেফিপ্টের ফবরুপ্টদ্ধ সকাপ্টনা োম্প্রফতক/বতমমান আইফন প্রন্দ্রিয়া বা ফবপ্টবচনাধীন রায় পর্াপ্টলাচনা
ম
করার জনয এবং
বতমমাপ্টন প্রভাফবত বা ফেফিপ্টে প্রভাব সিলপ্টত পাপ্টর এমন আইপ্টনর প্রফত মপ্টনাপ্টর্াগ ফিপ্টয় সেপ্টের ফশো সকাে
েম্পপ্টকম একটে ফিফিং প্রিান করার জনয অফিে অব সজনাপ্টরল কাউন্দ্রিল (Office of General Counsel)-এর োপ্টথ
বযন্দ্রক্তগত োোৎকার পফরচালনা করা।

5.4
5.5
5.6

লক্ষ্য ও সমর্নথ এবং েুপ্টর্াগ-েুফবধা পফরকল্পনা অনুর্ায়ী পফরচাফলত ফশোথীর অজমপ্টন উন্নফতর োপ্টথ সজােবদ্ধতা
ফনধারপ্টণর
ম
জনয ফেফিপ্টের েুপ্টর্াগ-েুফবধার শতমাবফল এবং কপ্টমরম মূলযায়ন পর্াপ্টলাচনা
ম
করা।
সকাপ্টনা বুফনয়াফি কার্িম
ম
এবং ফকভাপ্টব এই তিফবলেমূি স্কুলগুফলপ্টক েিায়তা কপ্টর সে েম্পপ্টকম একটে আপপ্টেে পাওয়া।
ফেফিপ্টের প্রধান আফথক
ম উপকরণেমূি, বাপ্টজে, অফত োম্প্রফতক ফনরীো, অনুিান এবং অফিে অব িয ইিপ্টপের
সজনাপ্টরল (Office of the Inspector General) এবং সবােমে অফিে অব অফেটেং োফভমপ্টেে (Board’s Office of
Auditing Services)-এর কার্ালয়
ম
কতৃক
ম প্রিি অনযানয প্রফতপ্টবিন এবং ফনরীো পর্াপ্টলাচনা
ম
করা।

5.7

বতমমান শ্রম চুন্দ্রক্ত এবং েূফচেমূি পর্াপ্টলাচনা
ম
করা।

5.8

ফেফিপ্টের বাপ্টজে এবং পফরপ্টষবার সকিীকরপ্টণর ভারোময কতো বজায় রাপ্টখ তা মূলযায়ন করা।
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