ആദ്യ 100 ദ്ിവസങ്ങൾ
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സൂപ്പറിന്റൻഡന്റ് വോട്ിിംഗ് ണിൽ
നിന്നുള്ള ഒരു സടേശിം
ദ സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്ട് ഓഫ് ഫിലഡൽഫിയായുസര സൂപ്പറിന്റൻഡന്റ്
എന്ന അവിശ്വസനീയ പദവി ഞാൻ ആലേഷിക്കുലപാൾ, എസന്റ ആദയ
മുൻഗണന ലകൾക്കുകയുിം പഠിക്കുകയുിം സെയ്യുക എന്നതാണ്.
ലജാലിയിസല എസന്റ ആദയ 100 ദിവസങ്ങളിൽ, ഇലപ്പാൾ എസെലലാമാണ്
നന്നായി സെയ്തുലപാരുന്നസതന്നുിം, എെിസനലലാമാണ് സമച്ചസപ്പരുത്തൽ
ആവശ്യമായിരിക്കുന്നസതന്നുിം കസെത്തുന്നതിനുള്ള ത്െപരവുിം,
ആലലാെനാപൂർണ്ണവുിം, നീതിയിലൂന്നിയുള്ളതുമായ സിംഭാഷണങ്ങളിലുിം
നരപരികളിലുിം ഞാൻ ഏർസപ്പരുന്നതാണ്. സഹകരണപരവുിം ഫലങ്ങൾ
ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതുമായ ലനതൃതവശശ്ലി സകട്ടിപ്പരുത്തുസകാെ്, ഈ
മഹാ നഗരത്തിസന്റ െരി്തസത്ത കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനുിം, സ്കൂൾ
ഡിസ്്രിക്ട് ഓഫ് ഫിലഡൽഫിയയുസര ലക്ഷ്യങ്ങളുിം പിന്തുണകളുിം
ശകവരിക്കുന്നതിന് എൊണ് ആവശ്യസമന്നു ലകൾക്കുന്നതിനുിം
ഫിലാഡൽഫിയക്കാരുസര വിപുലമായ ഒരു ല്ശ്ണിയുമായി ഞാൻ
ഇരസപരുന്നതാണ്.
ഫിലഡൽഫിയ അനിതരസാധാരണമായ ലശ്ഷിയുിം സഞ്ചിതമായ വിഭവങ്ങളുമുള്ള
െലനാത്മകമായ ഒരു നഗരമാണ്. തുലയത, സലഹാദരതുലയമായ സ്ലനഹിം, സലഹാദരീതുലയമായ വാത്സലയിം, ആക്ടരിവിസിം
എന്നിവലയാരുള്ള അതിസന്റ െരി്തപരമായ ്പതിബദ്ധതയുസര ലപരിൽ അറിയസപ്പരുന്ന ഈ നഗരത്തിന്, എലലാ കൂട്ടികളുിം തങ്ങളുസര
വിംശ്ലമാ മതലമാ ലിിംഗപദവിലയാ ശലിംഗിക ആഭിമുഖ്യലമാ സാപത്തിക സ്ഥിതിലയാ എെുതസന്നയായാലുിം അവരുസര പഠനത്തിന് ആക്കിം
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുിം, അവരുസര സഹജമായ ശനപുണയങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതുമായ ഒരു ഇരമാകാനാവുിം. നമ്മൾ ലസവിക്കുന്ന 198,645
കുട്ടികളുസര ജീവിത പരിണിതഫലങ്ങൾ സമച്ചസപ്പരുത്തുന്നതിനുള്ള നമ്മുസര ഏറ്റവുിം സങ്കീർണ്ണമായ സവലലുവിളികളിലലക്ക് നമ്മുസര ഈന്നലുിം,
ഊർജ്ജവുിം, ്കിയാത്മകതയുിം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു സകാെുവരുന്നതിനായി, തീ്വമായ ഒരു അതയാവശ്യകതാ ലബാധലത്താരു കൂസരയുിം,
നമ്മുസര വിദയാർത്ഥികലളാരുിം, കുരുിംബങ്ങലളാരുിം, ജീവനക്കാലരാരുിം, നഗരത്തിസന്റയുിം സിംസ്ഥാനത്തിസന്റയുിം ലനതാക്കലളാരുിം,
യൂണിയനുകലളാരുിം, സർവ്വകലാശ്ാലകലളാരുിം, ആക്ടരിവിസ്റ്റുകലളാരുിം, അരിസ്ഥാന തലത്തിൽ ്പവർത്തിക്കുന്ന സിംഘരനകലളാരുിം, ബിസിനസ്സ്
ലനതാക്കലളാരുിം സഹകരിച്ചുിം, സൂപ്പറിന്റൻഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ്പവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഒരു കുട്ടി നമ്മുസര പരപരാഗത സ്കൂൾ
സാഹെരയത്തിൽ പഠിക്കുകയാസണങ്കിലുിം നമ്മുസര ൊർട്ടർ സ്കൂൾ കമ്മയൂണിറ്റിയ്ക്കുള്ളിൽ പഠിക്കുകയാസണങ്കിലുിം, അവർ
അഭിവൃദ്ധിസപ്പരുന്നത് കാണുന്നതിനാവശ്യമായ വിഭവങ്ങളുിം, സ്ലനഹവുിം ്പതിബദ്ധതയുിം ്പദാനിം സെയ്യാൻ മുതിർന്നവരായ
നമ്മളുൊവുിം. ലജാലി കഠിനമായിരിക്കുിം, എന്നാൽ നമ്മുസര കുട്ടികൾ അവർക്കുിം അവരുസര കുരുിംബങ്ങൾക്കുിം ജീവിതിം
മാറ്റിമറിക്കുന്നതായ അവസരങ്ങളുിം പരിണിതഫലങ്ങളുിം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി നസമ്മ ഉറ്റുലനാക്കുകയാണ്.
എൻ ആദയ 100 ദിവസങ്ങളിൽ, ഈ നഗരസത്തയുിം സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്ടരിസനയുിം കുറിച്ചു പഠിക്കുന്നതിലുള്ള എസന്റ ്പതിബദ്ധത നിങ്ങൾ
കാണുകയുിം, ലകൾക്കുകയുിം, അനുഭവിക്കുകയുിം സെയ്യുിം. നമ്മുസര ധാർമ്മിക ഉലേശ്യലത്താ് വയക്തമായി സപാരുത്തസപ്പരാനുിം
ഊന്നലലാരുിം മനഃപൂർവ്വമായുിം ്പവർത്തിക്കാനുിം സാധിക്കുന്നതിനായി, നമ്മുസര ലബാർഡ് ഓഫ് എഡയുലക്കഷനുമായി ഞാൻ ശ്ക്തവുിം
അർത്ഥപൂർണ്ണവുമായ ബന്ധങ്ങൾ ഞാൻ സകട്ടിപ്പരുക്കുന്നതാണ്. നമ്മുസര സ്കൂൾ സിംവിധാനത്തിസന്റ വിജയത്തിനായി നമുസക്കലലാവർക്കുിം
സജീവമായി സിംഭാവന സെയ്യാനാകുന്നതിനുിം ലക്ഷ്യങ്ങളുിം പിന്തുണകളുിം ശകവരിക്കുന്നതിനുിം നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതിനുമായി നമ്മുസര
കമ്മയൂണിറ്റിയുമായുള്ള നമ്മുസര ഇരസപരലുിം നാിം വിപുലസപ്പരുത്തുന്നതാണ്.
ഈ ലിസണിിംഗ് & ലലണിിംഗ് രൂർ ലക്ഷ്യങ്ങസളയുിം പിന്തുണകസളയുിം ്പതിഫലിപ്പിക്കുന്നതുിം മികവിലലക്കുള്ള ദീർഘവുിം
സഹകരിച്ചുള്ളതുമായ ഒരു യാ്തയുസര തുരക്കമാകുന്നതുമായ അഞ്ച് മുൻഗണനാ ലമഖ്ലകളിലാണ് ്ശ്ദ്ധയൂന്നുന്നത്. ഈ ്പ്കിയ
നമ്മുസര ഒസത്താരുമിച്ചുള്ള ്പവർത്തനത്തിന് വഴികാട്ടിയാകാൻ സഹായിക്കുന്ന കസെത്തലുകളുിം ശ്ുപാർശ്കളുിം അരങ്ങുന്ന ഒരു
റിലപ്പാർട്ടിലലക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. "നമ്മുസര കുട്ടികൾ എങ്ങസനയിരിക്കുന്നു?" എന്നു നാിം ഒസത്താരുമിച്ച് ലൊദിക്കുലപാൾ ഉത്തരിം
"എലലാ കുട്ടികളുിം നന്നായിരിക്കുന്നു!" എന്നതാവുിം എന്നതിന് നമുക്ക് സതളിവുിം ആത്മവിശ്വാസവുിം ഉൊയിരിക്കുന്നതായ
വിജയകരമായ ഒരു യാ്തയ്ക്ക് ഞാൻ ്പതീക്ഷ്ലയാസര കാത്തിരിക്കുന്നു. മലറ്റത് ഉത്തരവുിം തികച്ചുിം അസവീകാരയമാണ്.
നിങ്ങളുസമാത്തുള്ള പങ്കാളിത്തലത്താസര ്പവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ അവസരത്തിനായി മുൻകൂട്ടി നന്ദിപറയുന്നു. നമ്മുസര മികച്ച
ദിവസങ്ങൾ മുന്നിലുെ്.

വിശ്വാസിം | പങ്കാളിത്തിം | നീതി | മികവ് | പഠനിം

ലക്ഷ്യങ്ങള ിം പിന്തുണകള ിം കകവരിക്കുന്നതിന് ആക്കിം കൂട്ട ന്നതിന്
ലിസണിിംഗ് ആന്റ് ടലണിിംഗിനുള്ള മുൻഗണനോ ടമഖലകൾ
നാിം ലസവനിം സെയ്യുന്ന എലലാ വിദയാർത്ഥികസളയുിം പിെുണയ്ക്കുന്നതിനായി ലക്ഷ്യങ്ങളുിം
പിന്തുണകളുിം ശകവരിക്കുന്നതിനായി നാിം ഒസത്താരുമിച്ച് ്പവർത്തിക്കുലപാൾ ലിസണിിംഗ് ആന്റ്
ലലണിിംഗിനുള്ള ഈ അഞ്ച് മുൻഗണനാ ലമഖ്ലകൾ എസന്റ െിെകൾക്കുിം ആശ്യങ്ങൾക്കുിം അറിവ്
പകരാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. philasd.org/goalsandguardrails സന്ദർശ്ിച്ച് ലക്ഷ്യങ്ങസളയുിം പിന്തുണകസളയുിം
അഥവാ ലഗാൾസ് ആന്റ് ഗാർഡ് സറയിൽസിസന കുറിച്ച് കൂരുതൽ മനസ്സിലാക്കുക

മുൻഗണനോ ടമഖല 1

വിദയാർത്ഥിയുസരയുിം സ്റ്റാഫിസന്റയുിം ലക്ഷ്മിം വിലയിരുത്തുക

മുൻഗണനോ ടമഖല 2
നമ്മുസര ലസ്റ്റക്ക്ലഹാൾഡർമാസര വയാപൃതമാക്കുകയുിം വിശ്വസിം
സകട്ടിപ്പരിക്കുകയുിം സെയ്യുക

മുൻഗണനോ ടമഖല 3

അഭയസനവുിം പഠനവുിം വിലയിരുത്തുക

മുൻഗണനോ ടമഖല 4
ഡിസ്്രിക്ട് ലനതൃതവ ലശ്ഷിയുിം അശലൻസമന്റുിം വിലയിരുത്തുക

മുൻഗണനോ ടമഖല 5
ഡിസ്്രിക്ട് ഓപ്പലറഷനുകൾ, സഫസിലിറ്റികൾ, ഫിനാൻസുകൾ
എന്നിവ വിലയിരുത്തുക

മുൻഗണനോ ടമഖല 1
1

വിദയാർത്ഥിയുസരയുിം സ്റ്റാഫിസന്റയുിം ലക്ഷ്മിം വിലയിരുത്തുക

ലക്ഷ്യിം
വിദയാർത്ഥികളുിം സ്റ്റാഫുിം ശ്ാരീരികമായുിം ശവകാരികമായുിം സുരക്ഷ്ിതരസലലങ്കിൽ അവർക്ക്
അഭിവൃദ്ധിസപ്പരാനാവിലല. ഒരു സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ, വിദയാർത്ഥികൾക്കുിം സ്റ്റാഫിനുിം
പഠിക്കുന്നതിനുിം വളരുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സുരക്ഷ്ിത വലയിം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി, ലക്ഷ്മവുിം
സുരക്ഷ്ിതതവവുിം സിംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങസള നാിം ലമയറുസര ഓഫീസ്, സിറ്റി കൗൺസിൽ, ബിസിനസ്സ്
സമൂഹിം, നമ്മുസര അയൽപക്കങ്ങൾ കൂരാസത നമ്മുസര സ്കൂളുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സു്പധാന
ലസ്റ്റക്ക്ലഹാൾഡർമാസര ഒരുമിച്ചുവിളിച്ചുലെർത്ത് കൂട്ടായ ഒരു യത്നിം എന്നുള്ള നിലയിൽ
സമീപിലക്കെതാണ്. വിദയാർത്ഥി ലക്ഷ്മത്തിലനാരുിം സുരക്ഷ്ിതതവത്തിലനാരുമുള്ള നമ്മുസര സമീപനിം,
ആലരാഗയകരവുിം അർത്ഥപൂർണ്ണവുമായ ്പവൃത്തികളിൽ ഏർസപ്പരുന്നതിനുള്ള വർദ്ധിതമായ
അവസരങ്ങളിലലക്കുള്ള ഒരു ക്ഷ്ണവുിം ്പാപയതയുിം നമ്മുസര വിദയാർത്ഥികൾക്ക് വാഗ്ദാനിം സെയ്യുിം.
ഉല്പാദനക്ഷ്മമായ പൗരന്മാരാകുന്നതിന് ഫിലഡൽഫിയ തങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനിം സെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളുസര
സമൃദ്ധി നമ്മുസര വിദയാർത്ഥികൾ കാണുന്നുെ് എന്നുറപ്പാക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ ്പവർത്തിക്കുന്നതാണ്.

ന പ ി ചുവ ുകൾ
1.1

അരിസ്ഥാനതലത്തിലുള്ള ആശ്യവിനിമയവുിം വിദയാർത്ഥികളുസരയുിം സ്റ്റാഫിസന്റയുിം
സുരക്ഷ്ാ വിഷയങ്ങൾ ഉൾസപ്പസരയുള്ള കമ്മയൂണിറ്റി വിഷയങ്ങലളാരുള്ള
്പതികരണങ്ങളുിം ഏലകാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി, സൂപ്പറിന്റൻഡന്റിന് റിലപ്പാർട്ട് സെയ്യുന്ന
ഒരു കമ്മയൂണിറ്റി സലയിസണിസന ഹയർ സെയ്യുക.

1.2

കരുത്ത ഹാജരാകാതിരിക്കൽ, ഭവനമിലലായ്മ, അരിയെിര പിെുണകൾ, ഔട്ട്-ഓഫ്-സ്കൂൾ
സമയിം എന്നിവയുമായി ബന്ധസപ്പട്ട വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധസപ്പട്ട് സു്പധാന സിറ്റി, കമ്മയൂണിറ്റി
ലനതാക്കസള വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള ഘരനകൾ അവലലാകനിം സെയ്യുക.

1.3

സിറ്റി ഏജൻസികൾ, അരിസ്ഥാനതലത്തിൽ ്പവർത്തിക്കുന്ന സിംഘരനകൾ, സു്പധാന
ലസ്റ്റക്ക്ലഹാൾഡർമാർ എന്നിവരുമായി ലെർന്ന്, സമ്മർ, ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ, ലകാ-കരിക്കുലർ
ല്പാ്ഗാമിിംഗ് ്പവർത്തനങ്ങൾ വിപുലസപ്പരുത്തുന്നതിനുള്ള സാദ്ധയതകൾ വിലയിരുത്തുക.

1.4

സ്കൂൾ അെരീക്ഷ്സത്തയുിം സ്കൂൾ സുരക്ഷ്ാ വിഷയങ്ങസളയുിം സിംബന്ധിച്ച് വിദയാർത്ഥികൾ,
സ്റ്റാഫ്, മാതാപിതാക്കൾ, കമ്മയൂണിറ്റി അിംഗങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങസനയാണ്
ഫീഡ്ബാക്കുിം ്പതികരണവുിം സവീകരിക്കുന്നസതന്ന് അവലലാകനിം സെയ്യുക.

1.5

നമ്മുസര സ്കൂളുകൾക്കുള്ളിലുിം അവയ്ക്കു െുറ്റുവട്ടത്തുിം നരക്കുന്ന അ്കമ കുറ്റകൃതയങ്ങൾക്ക്
ഒരു ്പലതയക ഊന്നലലാസര നമ്മുസര സ്കൂൾ/ഡിസ്്രിക്ട് സസ്സപൻഷൻ എക്ടസ്പൽഷൻ ഡാറ്റ
അവലലാകനിം സെയ്യുകയുിം വിലയിരുത്തുകയുിം സെയ്യുക.

1.6

വയക്തിഗത സ്കൂൾ കാലാവസ്ഥ ഡാറ്റ അവലലാകനിം സെയ്യുക.

1.7

1.8

വിദയാർത്ഥികളുസരയുിം സ്റ്റാഫിസന്റയുിം മാനസികാലരാഗയ പിെുണലയാരുള്ള നമ്മുസര സമീപനിം
അവലലാകനിം സെയ്യുകയുിം, വിദയാർത്ഥികൾക്കുിം സ്റ്റാഫിനുമുള്ള ഏലകാപിത മാനസികാലരാഗയ
പിെുണകളിലുിം ലസവനങ്ങളിലുിം നാിം അനുലയാജയമായി നിലക്ഷ്പിക്കുന്നുലൊ എന്നു
നിർണയിക്കുകയുിം സെയ്യുക.
ഓജസ്കരമായ സ്പദായങ്ങളുിം ലപാസിറ്റീവ് സപരുമാറ്റവുിം, ഇരസപരൽ, പിെുണ
പരിപാരികൾ എന്നിവയിൽ നരത്തിയിട്ടുള്ള നിലക്ഷ്പങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക.

മുൻഗണനോ ടമഖല 2
നമ്മുസര ലസ്റ്റക്ക്ലഹാൾഡർമാസര വയാപൃതമാക്കുകയുിം വിശ്വസിം
സകട്ടിപ്പരിക്കുകയുിം സെയ്യുക

ലക്ഷ്യിം
വിശ്വാസിം ആരിംഭിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി സെവിസകാരുക്കുന്നതിലുിം അതിനുലശ്ഷിം എലലാ
വിദയാർത്ഥികസളയുിം വിജയിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്ന ്പവർത്തനത്തിസല പങ്കാളികൾ എന്ന
നിലയിൽ സഹകരിക്കുകയുിം ഫല്പദമായി ആശ്യവിനിമയിം നരത്തുകയുിം സെയ്യുന്നതിലുമാണ്.
വിദയാർത്ഥികൾ, കുരുിംബങ്ങൾ, സ്റ്റാഫ്, സിറ്റി ലനതാക്കൾ, സിംസ്ഥാന ലനതാക്കൾ, യൂണിയനുകൾ,
സർവ്വകലാശ്ാലകൾ, ആക്ടരിവിസ്റ്റുകൾ, അരിസ്ഥാനതലത്തിൽ ്പവർത്തിക്കുന്ന സിംഘരനകൾ,
ബിസിനസ്സ് ലനതാക്കൾ എന്നിവർ ഉൾസപ്പസര നമ്മുസര സമൂഹത്തിസന്റ ്പതീക്ഷ്കളുിം സവപ്നങ്ങളുിം
നാിം മനസ്സിലാലക്കെതുിം ആവശ്യമാണ്. കൂരാസത, നമുക്ക് ശ്ക്തമായ സഹകരണാത്മകമായ
ഘരനകളുസെന്ന് നാിം ഉറപ്പുകയുിം, ആെരികമായുിം ബാഹയമായുിം നാിം എങ്ങസനയാണ്
ആശ്യവിനിമയിം നരത്തുന്നത് എന്ന് വിലയിരുത്തുകയുിം സെലയ്യെതുെ്.

ന പ ി ചുവ ുകൾ
2.1
2.2
2.3

എലലാ കമ്മയൂണിറ്റികളുസരയുിം കൃതയമായ മുൻഗണനകളുിം ആവശ്യങ്ങളുിം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഒരു
ലിസണിിംഗ് ആന്റ് ലലണിിംഗ് രൂർ ആരിംഭിക്കുക.
സൂപ്പറിന്റൻഡന്റുസമാത്തുള്ള സഹകരണാത്മക ഘരനകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
ലബാർഡ് ഓഫ് എഡയുലക്കഷൻ ്പസിഡന്റ്, ശവസ് ്പസിഡന്റ്, ലമയർ, സിറ്റി കൗൺസിൽ,
സിംസ്ഥാന ഉലദയാഗസ്ഥർ, സലജിലേറ്റീവ് സഡലിലഗഷൻ, വിശ്വാസ-അധിഷ്ഠിത സമൂഹിം,
ബിസിനസ്സ് ലനതാക്കൾ കമ്മയൂണിറ്റി അിംഗങ്ങൾ എന്നിവരുസമാത്തുള്ള കൂരിയാലലാെനയിലൂസര
സു്പധാന ലനതാക്കസള കൂരിക്കാണുക.

2.4

അദ്ധയാപകർ, അഡ്മിനിസ്ല്രറ്റർമാർ, സലപ്പാർട്ട് സ്റ്റാഫ്, മറ്റ് സ്കൂൾ അധിഷ്ഠിത സ്റ്റാഫ്, ലക്ന്ദ
ഓഫീസ് ജീവനക്കാർ എന്നിവരുസമാത്തുള്ള ലനരിട്ടുള്ളതുിം സൂിം മീറ്റിിംഗുകൾ മുലഖ്നയുള്ളതുമായ
രൗൺ ഹാൾ സസഷനുകൾ സിംഘരിപ്പിക്കുക.

2.5

ബഹുമാനത്തിസന്റയുിം വിശ്വാസത്തിസന്റയുിം ഒരു സിംസ്കാരിം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നമ്മുസര
യൂണിയൻ പങ്കാളികളുസമാത്തുള്ള െർച്ചകൾക്ക് തുരക്കിം കുറിക്കുകയുിം ആശ്യവിനിമയിം
നരത്തുകയുിം സെയ്യുക

2.6

സിസ്റ്റിം-വയാപകമായ സലന്ദശ്ങ്ങൾ ലബാർഡ് അിംഗങ്ങൾ, ്പിൻസിപ്പൾമാർ, ഇൻസ്്രക്ഷ്ണൽ
സ്റ്റാഫ്, ലനാൺ-ഇൻസ്്രക്ഷ്ണൽ സ്റ്റാഫ്, സസൻ്രൽ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവർ എങ്ങസന
മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് നിർണയിക്കുന്നതിനായി, സാമൂഹിക മാധയമ ത്െിം ഉൾസപ്പസരയുള്ള
ആെരിക ആശ്യവിനിമയ ല്പാസട്ടാലക്കാളുകൾ വിലയിരുത്തുക.

2.7

ആശ്യ വിനിമയ ല്പാസട്ടാലക്കാളുകൾ, വർഷിം 1 മുൻഗണനകൾ, സൂപ്പറിന്റൻഡന്റ്
വലിയിരുത്തൽ ്പ്കിയ എന്നിവ അവലലാകനിം സെയ്യുന്നതിനായി ലബാർഡ് ഓഫ്
എഡയുലക്കഷൻ റി്രീറ്റുകൾ സഷഡയൂൾ സെയ്യുക.

2.8

ഡിസ്്രിക്ടരിസന്റ ആശ്യവിനിമയ, എൻലഗജ്സമന്റ് യത്നങ്ങളുസര നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയുിം,
അതുലപാസല തസന്ന സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്ടരിൻ സവബ്ശസറ്റുിം സ്കൂളുകളുസര
സവബ്ശസറ്റുകളുിം വിലയിരുത്തുക.
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അഭയസനവുിം പഠനവുിം വിലയിരുത്തുക

ലക്ഷ്യിം
സമച്ചസപ്പരുത്തിയ അക്കാഡമിക്ക് ലനട്ടത്തിലുിം, ലക്ഷ്യങ്ങളിലുിം പിന്തുണകളിലുിം എത്തുന്നതിലുിം കലാശ്ിക്കുന്ന
അഭയസനവുിം പഠനവുമാണ് നമ്മുസര കാതലായ ്പവർത്തനിം. ലകാവിഡ്-19 വിദയാർത്ഥികളുസര പഠനത്തിൽ
ഗുരുതരമായ തരസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയുൊയി. ഇനി നമ്മൾ ഉന്നത ഗുണനിലവാരമുള്ള അഭയസനത്തിനുിം
പഠനത്തിനുിം മുൻഗണന നല്കുന്നതിനായി അദ്ധയാപകർക്കുിം സ്കൂളുകൾക്കുിം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്
എൊലണാ അതവർക്ക് ലഭയമാകുന്നു എന്നുറപ്പാക്കുന്നതിനായി നമ്മുസര ലബാധന പരിപാരിയിൽ
സപാരുത്തസപ്പരുത്തലുകൾ ശ്ക്തിസപ്പരുത്താൻ ആരിംഭിലക്കെതുെ്. എലലാ വിദയാർത്ഥികളുിം സ്കൂൾ
ഡിസ്്രിക്ട് ഓഫ് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ നിന്നു ്ഗാഡുലവറ്റ് സെയ്യുന്നു എന്നു മാ്തമലല, അവർ ലകാസളജിനുിം
സതാഴിൽലസനയ്ക്കുിം സജ്ജമാണ് എന്നു കൂരി ഉറപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എലലാ ഡിസ്്രിക്ട് ജീവനക്കാരുസരയുിം,
ലകാൺ്രാക്ടരർമാരുസരയുിം, ലവാളന്റീയർമാരുസരയുിം ലക്ഷ്യവുിം ഉത്തരവാദിത്തവുിം.

ന പ ി ചുവ ുകൾ
3.1

സ്കൂൾ സമച്ചസപ്പരുത്തൽ യത്നങ്ങൾ നിരീക്ഷ്ിക്കുന്നതിനുിം പിെുണയ്ക്കുന്നതിനുമായി
അരിക്കരിയായുള്ളതുിം ്കമസപ്പരുത്തിയുള്ളതുമായ സ്കൂൾ സന്ദർശ്നങ്ങളുസര ഒരു ്പ്കിയ
വികസിപ്പിക്കുക.

3.2

സ്കൂൾ സമച്ചസപ്പരുത്തൽ ആസൂ്തണത്തിസന്റ നിലവിലുള്ള ്പ്കിയ വിലയിരുത്തുകയുിം (സ്കൂൾ
സമച്ചസപ്പരുത്തൽ പദ്ധതികൾ ഉൾസപ്പസര) സ്കൂളുകൾക്ക് വിദയാർത്ഥികസള പിെുണയ്ക്കുന്നതിനായി
ബഹു-തലങ്ങളുള്ള വയക്തമായ ഒരു സിംവിധാനമുസെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയുിം സെയ്യുക.

3.3

അഡ്മിനിസ്ല്രറ്റീവ്, ഇൻസ്്രക്ഷ്ണൽ, ലനാൺ-ഇൻസ്്രക്ഷ്ണൽ സ്റ്റാഫിസന പിെുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള
നിലവിലുള്ള സ്പാഫഷണൽ വികസന യത്നങ്ങസളയുിം, സ്റ്റാഫ് വികസനത്തിൽ ബഡ്ജറ്റ്
എങ്ങസനയാണ് ഒരു നിലക്ഷ്പത്തിന് ഊന്നൽ നല്കുന്നത് എന്നുിം വിലയിരുത്തുക.

3.4

ഡിസ്്രിക്ടരിസന്റ സാക്ഷ്രതാ ഗണിത ലബാധന െട്ടക്കൂരുകളുസര സപാരുത്തസപ്പരുത്തലുകൾ വിലയിരുത്തുക.

3.5

അക്കാഡമിക്ട ്പകരനിം തൃപ്തികരമലലാത്തതായ ലമഖ്ലകൾക്ക് ഊന്നൽ നല്കകയുിം,
വിദയാർത്ഥികളുസര ലനട്ടിം ശകവരിക്കൽ ്പവണതകളുസര മൂല കാരണങ്ങസള അഭിസിംലബാധന
സെയ്യുന്നതിനുള്ള ത്െങ്ങൾ സജ്ജമാണ് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയുിം സെയ്യുക.

3.6

3.7

നിലവിസല പാഠയപദ്ധതി എ്തമാ്തിം സമ്ഗവുിം ഗലവഷണാധിഷ്ഠിതവുമാസണന്നുിം
അവ എത് തലലത്താളിം നിലവാരങ്ങളുമായി സപാരുത്തസപ്പരുകയുിം വിദയാർത്ഥിയുസര
ലനട്ടസത്ത/വളർച്ചസയ അനുവദിക്കുന്നു എന്നുിം നിർണയിക്കുക.
ലക്ഷ്യങ്ങളിലലക്കുിം പിന്തുണകളിലലക്കുമുള്ള പുലരാഗതിസയ പിെുണയ്ക്കുന്നതിനായി,
വിദയാർത്ഥികളുസരയുിം സ്റ്റാഫിസന്റയുിം ഹാജർ നിരക്കുകൾ, വിദയാർത്ഥികളുസര
സകാഴിഞ്ഞുലപാക്ക് നിരക്കുകൾ, വിദയാർത്ഥികളുസര ്ഗാജുലവഷൻ നിരക്കുകൾ എന്നിവ
വിലയിരുത്തുക.
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ഡിസ്്രിക്ട് ലനതൃതവ ലശ്ഷിയുിം അശലൻസമന്റുിം വിലയിരുത്തുക

ലക്ഷ്യിം
ദ സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്ട് ഓഫ് ഫിലഡൽഫിയയ്ക്ക് ഉയർന്ന ്പകരിം കാഴ്ച്ച്ചവയ്ക്കുന്നതുിം,
സഹകരണാത്മകവുിം, ഫലിം ലക്ഷ്യമിരുന്നതുമായ ഒരു സിംസ്കാരമുൊവുക എന്നത് അതയാവശ്യാണ്.
ഒരു സ്പാഫഷണൽ സിംസ്കാരമുള്ള, വളസരയധികിം കാരയക്ഷ്മതയുള്ള ഒരു രീമായി നമ്മൾ ഓപ്പലററ്റ്
സെയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി,ലക്ഷ്യങ്ങളുിം പിന്തുണകളുിം ശകവരിക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുസര
ലനതൃതവത്തിസന്റ ലശ്ഷി വിലയിരുത്തുന്നതിനുിം സകട്ടിപ്പരുക്കുന്നതിനുിം നാിം ലബാധപൂർവ്വമായി
യത്നിക്കുന്നതാണ്. ്ഗന്ഥകർത്താവായ ജിിം ലകാളിൻസ് ്പസ്താവിച്ചതു ലപാസല, നമുക്ക് ബസ്സിൽ
ശ്രിയായ സീറ്റുകളിൽ ശ്രിയായ ആളുകളാണുള്ളസതന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ്.

നമുക്ക്

അബദ്ധത്തിൽ മികവ് ലനരാനാവിലല. അത് ലനരിസയരുലക്കെതാണ്.

ന പ ി ചുവ ുകൾ
4.1

മുഖ്ാമുഖ്മുള്ള അഭിമുഖ്ിം നരത്തുകയുിം, ലനരിട്ടുള്ള എലലാ റിലപ്പാർട്ടുകളുസമാത്തുിം
സറസയൂസമകളുിം ്ബീഫിിംഗ് ലപപ്പറുകളുിം അവലലാകനിം സെയ്യുകയുിം സെയ്യുക.

4.2

എക്ടസികയൂട്ടീവ് ലനതൃതവസത്ത സമച്ചസപ്പട്ട രീതിയിൽ അറിയുന്നതിന് ലനതൃതവ വിലയിരുത്തൽ
ഇൻസവന്ററികൾ നിർവഹിക്കുക.

4.3

ഫിലഡൽഫിയ പബ്ലിക്ട സ്കൂൾ കമ്മയൂണിറ്റി, ്പാലദശ്ിക ലനതാക്കൾ, സക-12 ലദശ്ീയ വിദഗ്ദ്ധർ
എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള അിംഗങ്ങൾ അരങ്ങിയ ഒരു ്രാൻസിഷൻ രീിം സ്ഥാപിക്കുക.

4.4

ഡിസ്്രിക്ടരിസന്റ മുൻഗണനകൾ, ഏറ്റവുിം പുതിയ ലനട്ടങ്ങളുസര ഡാറ്റ, നിലവിലുള്ളതുിം
്പതീക്ഷ്ിതവുമായ ഒഴിവുകൾ അവലലാകനിം സെയ്യുന്നതിനുിം ലനതൃതവ രീിം ഘനരകളുിം സ്പദായങ്ങളുിം
െർച്ച സെ്യയുന്നതിനുിം മുതിർന്ന സ്റ്റാഫുമായി ഒരു റി്രീറ്റ് സിംഘരിപ്പിക്കുക.

4.5

നിലവിലുള്ള ഓഫീസ് ഘരന, അശലൻസമന്റ്, ലക്ഷ്യങ്ങളുിം പിന്തുണകളുിം ശകവരിക്കുന്നതിനുള്ള ലശ്ഷി
എന്നിവ അവലലാകനിം സെയ്യുക.

4.6
4.7

നിലവിലുള്ള സിംഘരനാ ഘരനയിൽ സ്കൂൾ ലനതാക്കളുസര (്പിൻസിപ്പൾമാരുസര)
സവയിംഭരണവുിം അധികാരവുിം വിലയിരുത്തുക.
ലക്ഷ്യങ്ങളുിം പിന്തുണകളുിം ശകവരിക്കുന്നതിനായി, മുതിർന്ന സ്റ്റാഫുമായി അക്കൗെബിളിറ്റി
പദ്ധതികളുിം സിംഘരനാ ഘരനകളുിം അവലലാകനിം സെയ്യുന്നതിന് ഒരു രൊിം റി്രീറ്റ് ആസൂ്തണിം
സെയ്യുക.
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ഡിസ്്രിക്ട് ഓപ്പലറഷനുകൾ, സഫസിലിറ്റികൾ, ഫിനാൻസുകൾ
എന്നിവ വിലയിരുത്തുക

ലക്ഷ്യിം
സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്ട് ഓഫ് ഫിലഡൽഫിയയിസല എലലാ വിദയാർത്ഥികളുസരയുിം ആവശ്യങ്ങൾ നിറലവറ്റുന്നത്,
ഓപ്പലറഷനുകളുിം ഫിനാൻസുിം ലബാർഡ് നയങ്ങളുമായി ഒത്തുലപാലകെതുിം, മികവിസനയുിം
സുതാരയതസയയുിം ്പതിനിധികരിലക്കെതുിം ്പധാനമാണ്. നിരെരമായ ഒരു സമച്ചസപ്പരുത്തൽ മാതൃക
ഉപലയാഗിച്ച് സ്കൂളുകൾക്കുള്ള പിെുണയുിം ലസവനങ്ങളുിം തങ്ങൾ എങ്ങസനയാണ് പരമാവധിയാക്കുക
എന്നു നിർണയിക്കുന്നതിനായി ഓലരാ ഡിവിഷനുിം മുലയിം നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. അധികമായി, നമ്മുസര
സഫസിലിറ്റുകളുമായ ബന്ധസപ്പട്ട വിഷയങ്ങൾ നാിം ആഴത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നതാണ്.
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ഓപ്പലറഷൻസ്, ഹയൂമൻ റിലസാഴ്ച്സസ്, ബഡ്ജറ്റ്, ഇ.എസ്.എസ്.ആർ. ഫെുകളുസര
ഉപലയാഗിം ഉൾസപ്പസര, കൂരാസത ്പാലദശ്ിക, സിംസ്ഥാന, സഫഡറൽ ്ഗാന്റുകൾ എങ്ങസന
വിനിലയാഗിക്കസപ്പരുകയുിം വിലയിരുത്തസപ്പരുകയുിം സെയ്യുന്നു എന്നിവ സിംബന്ധിച്ച്
ലനരിട്ടുള്ള റിലപ്പാർട്ടുകളുസമാത്ത് മുഖ്ാമുഖ്മുള്ള ലയാഗങ്ങൾ നരത്തുക.
ഡിസ്്രിക്ടരിസന്റ ഫെ് ബാലൻസ്, ധനകാരയ സ്പാജക്ഷ്നുകൾ, വിഭവ വിതരണിം, ബഡ്ജറ്റിിംഗ്
്പ്കിയകൾ എന്നിവ അവലലാകനിം സെയ്യുക; ഡിസ്്രിക്ടരിസന്റ ബഡ്ജറ്റുിം ബഡ്ജറ്റ്
്പ്കിയയുിം വിദയാർത്ഥികളുസര ലനട്ടസത്ത പിെുണയ്ക്കുന്നതിനായി എങ്ങസനാണ്
വിനയസിച്ചിരിക്കുന്നസതന്ന് വിലയിരുത്തുക.
ഡിസ്്രിക്ടരിസനതിരായ അരുത്ത കാലസത്തലയാ/നിലവിസലലയാ ഏസതങ്കിലുിം നിയമ
നരപരികലളാ നരപ്പിലാക്കാനുള്ള നയായവിധികലളാ ഉസെങ്കിൽ അവലലാകനിം
സെയ്യുന്നതിനായി ഓഫീസ് ഓഫ് ജനറൽ കൗൺസലുമായി മുഖ്ാമുഖ്മുള്ള ലയാഗങ്ങൾ
നരത്തുകയുിം, ഡിസ്്രിക്ടരിനു ലമൽ നിലവിൽ ്പഭാവിം സൃഷ്ടിക്കുന്നലതാ സൃഷ്ടിക്കാൻ
സാദ്ധയതയുള്ളലതാ ആയ സ്റ്റാരയൂട്ടുകളിലലക്ക് ്ശ്ദ്ധയൂന്നി ലസ്റ്ററ്റ് എഡയുലക്കഷൻ ലകാഡിസന
സിംബന്ധിച്ച് ഒരു ്ബീഫിിംഗ് ്പദാനിം സെയ്യുകയുിം സെയ്യുക.
ഡിസ്്രിക്ടരിസന്റ സഫസിലിറ്റുകളുസര അവസ്ഥകളുസര വിലയിരുത്തലുകളുിം, വിദയാർത്ഥികളുസര
ലനട്ടിം സമച്ചസപ്പരുത്തുന്നതുസമാത്തുള്ള അശലൻസമസന്റ് നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള നരപരികളുിം,
ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുിം പിന്തുണകൾക്കുിം സഫസിലിറ്റികളുസര ആസൂ്തണ ്പ്കിയയ്ക്കുിം
അനുസൃതമായി അവലലാകനിം സെയ്യുക.
ഏത് അരിസ്ഥാന ്പവൃത്തികസള സിംബന്ധിച്ചുിം എങ്ങസനയാണ് ആ ഫെുകൾ സ്കൂളുകസള
പിെുണയ്ക്കുന്നത് എന്നത് സിംബന്ധിച്ചുമുള്ള ഒരു അപ്ലഡറ്റ് സവീകരിക്കുക.
സു്പധാനമായ ധനകാരയ സാമ്ഗികൾ, ബഡ്ജറ്റ്, ഏറ്റവുിം അരുത്ത കാലസത്ത ഓഡിറ്റ്,
്ഗാന്റുകൾ കൂരാസത ഓഫീസ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്സപക്ടരർ ജനറലുിം ലബാർഡ് ഓഫീസ് ഓഫ്
ഓഡിറ്റിിംഗ് സർവീസസുിം ്പദാനിം സെയ്തിട്ടുള്ള മലറ്റത് റിലപ്പാർട്ടുകളുിം ഓഡിറ്റുകളുിം
അവലലാകനിം സെയ്യുക.
നിലവിലുള്ള സതാഴിൽ കരാറുകളുിം സമയ്കമങ്ങളുിം അവലലാകനിം സെയ്യുക.
ബഡ്ജറ്റുകളുസരയുിം ലസവനങ്ങളുസരയുിം ലക്ന്ദീകരണിം ഡിസ്്രിക്ട് ഏതു പരിധി വസര
സമതുലിതമാക്കുന്നു എന്നത് വിലയിരുത്തുക.
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