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:  نام اور ضلع: نام تبدیل کریںاپنا 1.
آالت سے منسلک ہو رہے ہیں تو یقینی بنائیں کہ دونوں ایک ہی نام کی نشاندہی کر رہے ہیں2اگر آپ 

کیں۔جب بات نہ کر رہے ہوں تاکہ پس منظر کے شور سے بچ سمائیک خاموش کریںاپنا 2.

و سکیں۔اور چیٹ پر توجہ دیں تاکہ پریزینڻیشن کے دوران مشغول ہاستعمال کریںچیٹ 3.
)مرئی ہو' چیٹ'کلک کریں تاکہ (

کیں تاکہ ہم سب بصری طور پر منسلک ہو ساپنا کیمرا آن کریںیہ رہے گا کہ بہترین 4.
۔)اگر آپ کو پریشانی نہ ہو(

ی ہم جانتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، بچے، پالتو جانور، ہمسفر، کمرے کے ساتھ○
Zoomپیش کے سیشن کے دوران تنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ضرورت
کی اجازت۔' ویڈیو روکنے'آنے پر 

نتخب مساتھ ساتھ کے موڈزاور گیلری کا منظرکے بہترین تجربہ کے لیے، دیکھنے 5.
۔کریں

دبائیں۔Escسے باہر نکلنے کے لیے ' پوری اسکرین'اسکرین شیئر ہو رہی ہو تو جب 6.

ری کا منظرگیلیہ اسکرین اسپیکر کے منظر میں ہے۔ سبھی ممبرز کو دیکھنے کے لیے 
پر کلک کر یںآپشنز دیکھپر کلک کریں۔ جب ہم آپ کے ساتھ اپنی اسکرین شیئر کریں تو 

کا منظر منتخب کریں۔ساتھ ساتھکے 

، آڈیو کی غیر خاموش کریں/مائیک خاموشیہاں 
یکرو فون سیڻنگز ایڈجسٹ یا ڻیسٹ کرنے کے لیے مائ

مت آئیکن کے ساتھ موجود اوپر اشاره کرنے والی عال
پر کلک کریں^ 

ڈیو ، ویختم کریں/ویڈیو شروعیہاں 
ے سیڻنگز ایڈجسٹ کرنے کے لی

ر پ^ اوپر اشاره کرنے والی عالمت 
کلک کریں

آخری

استعمال کرنے سے متعلق تجاویزZoom! خوش آمدید





آج کے اہداف
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:آج کے مقاصد

•CPSکمیوڻیز کی ضلع کے کیپیڻل پالننگ پراسیس کی سمجھ پیدا کرنا
فیملیز کو مشغول کرنا اور مساوات کے انڈیکس عوامل اور کیپیڻل ترجیحات سے متعلق تاثرات حاصل کرنا•

:قابل غور سواالت

ئی آپ مساوات کے انڈیکس کے عوامل کی درجہ بندی کس طرح کریں گے؟ کیا مساوات کے ایسے کو:مساوات کا انڈیکس1.
اضافی عوامل ہیں جن پر غور کرنا چاہیے؟

آپ اور آپ کی کمیونڻی کے لیے کیا اہم ترین ہیں؟:کیپیڻل بجٹ کی ترجیحات2.

لینا یاد رکھیںبراه کرم سروے



Ivan Hansen

ایگزیکڻو ڈائریکڻر،
کیپیڻل پالننگ اور کنسڻرکشن

CPSپریزینڻرز

Adrian Segura
ڈپڻی چیف،

فیملی اور کمیونڻی کی مشغولیت

Maurice R. Swinney, EdD
چیف مساوات آفیسر

Venny Dye
ڈائریکڻر برائے کیپیڻل آپریشنز
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ہمارے فوکس گروپ کا خصوصی شکریہ
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Chausii Roberson

Chron Cross

Katina Hill

Echelle Mohn

Bridgette White

Natalie Neris

Nicole Abreu Shepard

Lisa Kulisek

Tamara Helse

Maria Sánchez

Claiborne Wade

Emily Lambert

Tim Noonan

Lateshia Hollingsworth



)Equity Curve(مساوات کرو 
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CPS 5سال کا ویژن

:3#عزم 
سالمیت

نڻیز کا ہم اپنے طلبا اور فیملیز نیز ان متنوع کمیو
احترام کرتے ہیں جن میں رہتے ہیں اور ہمارے 

مشترکہ مشن میں پارڻنرز کے طور پر ان کی
عزت کرتے ہیں۔ ہم کھل کر بات کر کے اور 

عمل کر کمیونڻی کے تاثرات پر مستقل بنیادوں پر
کے ان کا اعتماد جیتیں گے۔

7



مساوات کی تعریف
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مساوات کے لیے حکمت عملی
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FY20 CPS خالصہ(اسکول فنڈنگ(

CPS؟اپنے وسائل کس طرح تفویض کرتی ہے

امل ہیںُکل رقم میں سبھی آپریڻنگ اور قرضے سے متعلق سروس کی آمدنیاں ش:نوٹ

وفاقی
11%

ریاستی
32%

مقامی
57%

CPSکو اس کی فنڈنگ کہاں سے ملتی ہے؟
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جوالئیجونمئیاپریل/مارچفروری/جنوری

FY21کیپیڻل بجٹ اگلے مراحل اور ڻائم الئن

:گزکمیونڻی مشغولیت کی میڻن
کیپیڻل ترجیحات•
مساوات کے انڈیکس عوامل•

اگست

…
کیپیڻل FY21ڈرافٹ 

پالن بنائیں

وامی کیپیڻل پالن سے متعلق عFY21ڈرافٹ 
سماعتیں

کیپیڻل بجٹ منظور کرتا ہےFY21بورڈ 

…
ARAورک شاپس

…
FY21ننگ کیپیڻل پال

ںپراسیس شروع کری

کک آف میڻنگز
اندرونی اسڻیک ہولڈرز•
والدین کی توجہ کا گروپ•

44



FY21یشنکیپیڻل پالن کمیونڻی مشغولیت س

12



بحث کے عنوانات

•CPSیڻل کمیوڻیز کی ضلع کے کیپ
رناپالننگ پراسیس کی سمجھ ڈیولپ ک

کیپیڻل ترجیحات اور مساوات کے •
انڈیکس عوامل پر فیملیز کو مشغول

کرنا اور تاثرات حاصل کرنا

بلڈنگ پورٹ فولیوCPS|  1:ہمارے مقاصد

2  |CPSبجڻس کو سمجھنا

کیپیڻل پالننگ کی حکمت عملی|  3

مساوات کے انڈیکس عوامل|  4
1#کمیونڻی بریک آؤٹ سیشن 

کیپیڻل بجٹ کے زمرے|  5
2#کمیونڻی بریک آؤٹ سیشن 
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CPSعمارت کے پورٹ فولیو کا مجموعی جائزه

ملین مربع فٹ62

کیمپسز522

عمارتیں798

ول فیسلڻیز ڈیپارڻمنٹ پورٹ فولیو کی اسک*سے شمار کرده ڈیڻا ) عمارتوں کے عالوهCPSتمام غیر (کے زیر ملکیت اور لیز شده کیمپسز CPS:نوٹ| اسکول سال پر مبنی ڈیڻا 2020-2019:نوٹ
کی بجائے کیمپسز کی بنیاد پر زمره بندی کرتا ہے کیونکہ زیاده تر کیسز میں، ایک واحد کیمپس کو ایک سے زائد اسکولز شیئر کرتے ہیں

CPS کی وجہ سے اہم سہولیات کی ضرورت ہےعمراور سائزکو عمارت کے پورٹ فولیو کے

0150

کیمپس کی اوسط عمرسال146

کیمپس کی اوسط عمرسال80

0100

ُکل درکار*بلین$3.4
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CPSبجڻس کو سمجھنا
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CPS بجٹ کی اقسام

بانڈز اور دیگر لونز پر ساالنہ ادائیگیاں کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے :قرضہ

اسکولز اور فیسلڻیز کے روزمره کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے :آپریٹ کرنا

عمال ہوتا ہےتعمیرات، تجدید اور انفرا اسڻرکچر پر مبنی ڻیکنالوجی کے لیے است :کیپیڻل



کیپیڻل بمقابلہ آپریڻنگ اور مینڻننس-بلڈنگ کی ضروریات 
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کیپیڻل بجٹ

اسکوپ
عمیرنئی ت/ پروگرامیڻک سرمایہ کاری / بڑی تجدید •

چھت اور کھڑکیاں−
میکانکی، الیکڻریکل اور پلمبری سے متعلق−
)پارکنگ الٹ، پلے گراؤنڈ(سائٹ سرمایہ کاری −

شیڈول
سے زائد سال2کچھ ماه سے لے کر 

اسکوپ
دیکھ بھال/روزانہ کے آپریشنز•

نگرانی سے متعلق سروسز−
برف ہڻانا/لینڈ اسکیپنگ−
کچرے سے متعلق سروسز−
)فراہم اور تقسیم(گیس /الیکڻرک−

چھوڻی مرمتیں•

شیڈول
دن سے ہفتوں تک

آپریڻنگ اور
مینڻننس



تاریخی کیپیڻل بجڻس

17

نز
ملی

اس میں بیرونی فنڈنگ اور کیپیڻل سپورٹ سروسز شامل نہیں ہیں*:نوٹ

کیپیڻل بجڻس میں ہر سال تنوع ہوتا ہے لہذا ترجیح اہم ہے۔

•CPS عمارتوں کی ضروریات اہم ہیںکی

ساالنہ فنڈنگ کی سطحوںمجموعی ضرورت •
سے زیاده ہو جاتی ہے

فنڈنگ کی سطوحات متنوع ہیںساالنہ •

ترجیح بندی اہم ہے• FY18



FY16-FY20کیپیڻل خرچ
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CPS نے کیپیڻل کی
س بہتریوں کے پروجیکڻ

بلین سے زائد2.1$میں 
کی سرمایہ کاری کی ہے

سرمایہ کاری پروجیکٹ کا زمره
FY16-FY20

مجموعی1,003$فیسلڻی کی ضروریات

مجموعی427$پروگرامیڻک سرمایہ کاری

مجموعی298$ہجوم سے متعلق مدد

مجموعی380$سائٹ کی بہتریاں

مجموعی2,108$مجموعی
تک کا متوقع خرچ ڈیڻا۔2020اپریل : نوٹ

ARAخطہ

دور شمالی مغربی جانب1
شمالی مغربی جانب2
نارتھ لیک فرنٹ3
گریڻر لنکولن پارک4
گریڻر ملواکی ایوینیو5
مغربی جانب6
قریبی مغربی جانب7
سنڻرل ایریا8
لڻل ویلیج/ پلسین9
گریڻر اسڻاک یارڈز10
گریڻر مڈ وے11
جنوبی جانب12
جنوبی لیک فرنٹ/برونزے ِول13
گریڻر اسڻونی آئلینڈ14
دور جنوبی مغربی جانب15
گریڻر کلومیٹ16

پروجیکٹ

ARAخطہ



بجٹ کی ترجیحات-سرمایہ کی ضروریات 

ر میکانکی، الیلکڻریکل او
اتپلمبری سے متعلق ضروری

ڻرف کی تبدیلیاں بیت الخالء کے اپ 
گریڈز

انویلپ / چھت 
ضروریات

IT اور سیکیورڻی
سرمایہ کاریاں

پارکنگ الٹ کی اںپلے گراؤنڈ تبدیلی
مرمتیں

ہجوم سے متعلق مدد پروگرامیڻک سرمایہ
کاریاں
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ADAعمارت کی رسائی میں بڑھی ہوئی سرمایہ کاری

ملین خرچ کرنے کا کیپیڻل بجٹ عزم100$سالوں میں 5اگلے •
•CPSیمپس کو کے لمبے رینج کے اقدامات سپورٹ کریں، میئر آفس کے تعاون کے ساتھ، ہر ک

:یہ فراہم کر کے

ADAسرمایہ کاری کی حکمت عملی
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مرکزی عمارت تک کے 
راستے کے ساتھ ایک قابل

رسائی پارکنگ الٹ
بل عوامی بیت الخالء کا ایک قا

رسائی سیٹ

مرکزی عمارت تک قابل 
ایک قابل رسائی مرکزی آفسرسائی داخلہ

داخلے سے مرکزی اندرونی 
تک) عموماً پہلی منزل(منزل 

ایک قابل رسائی راستہ



CPSہماری حکمت عملی: کیپیڻل پالننگ

ضرورت کے لحاظ CPSکیپیڻل پالننگ کے لیے 
سے پروجیکڻس کو ترجیح دیتا ہے۔

CPS فوکس انصاف اور شفافیت پرکیپیڻل پالن
کرے گا

سےدستیاب کیپیڻل فنڈنگاورتعلیمی اقدامات 
موافق بنائیں
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سپورٹ
ضلعے کے اقدامات

)ADA یونیورسل ،
Pre-K اورHS

)سائنس لیبز

انصاف کے آفس کی
جانب سے مستقل 

رہنمائی

پورٹ فولیو حکمت 
تعملی کے ساتھ موافق

ہمارا پراسیس: کیپیڻل کی پالننگ

نکیپیڻل پال
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نڻی شفافیت اور کمیو
کی مشغولیت 

بڑھائیں

ے بجٹ کی ترجیحات س
ائے متعلق کمیونڻی کی ر
میں اضافہ کریں

کیپیڻل 
حکمت عملی اور کیپیڻل بجٹ زمروں کی FY20کیپیڻل بجٹ مندرجہ ذیل اضافوں کے ساتھ، FY21ضروریات

:کرتا ہےپیروی 



کا خرچہ اور مصیبتCPS: موجوده حالت
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ARA عالقے کے لحاظ سےCPSکا خرچہ
)(FY16-20

تکیپیڻل پروجیکٹ کے مقاما
)(FY16-20

انڈیکسکا مصیبت
)2017(



انصاف کی انڈیکسCPS: کیپیڻل ترجیح
:دینے سے متعلق عوامی ان پٹ جمع کریںترجیحمندرجہ ذیل مساوات کے عوامل کو 

فیصد میں ہے۔185معاشی طور پر کمزور طلبا ان فیملیز سے آتے ہیں جن کی آمدنی وفاقی غربت کی لکیر کے * :  نوڻس
ذولسانی ان طلبا کی ریاستی ڈیفینیشن کی طرف اشاره کرتی ہے جو انگریزی سیکھ رہے ہیں۔** 

مساواتکا انڈیکس
CPSلے کا ڻول یقینی بناتا ہے کہ بجٹ کے فیص

مساوات کو ترقی دینے میں مدد کریں۔

تاریخی کیپیڻل فنڈنگ
فنڈنگTIFتاریخی 

کیپیڻل سرمایہ کاری

تہذیب/نسل
رعایتی لنچ/٭مفت

٭٭انگریزی کی محدود مہارت
اسپیشل تعلیم

آبادیات
مصیبت کا انڈیکس سکور

میں رہنے والے طلباS|Wانویسٹ 
کمیونڻی کی متوقع زندگی کی انڈیکس
طالب علم کا اسکول کے سفر کا وقت

جرم کی انڈیکس

کمیونڻی عوامل

24



CPS کمیونڻی کے عوامل-مساوات کا انڈیکس

حتمینقصان کے مطابقرہائش پذیر طلبا کا اوسط نمبر۔ ہر مضمون میں مرتکز مصیبت کا انڈیکس اسکور
سماجی اقتصادی اشاروں پر مبنی ہے۔6صحت عامہ کی اہمیت کے ) 2011(کا مصیبت کا انڈیکس شکاگوشہر 

کردهشہر کے انویسٹ ساؤتھ ویسٹ قدم کے ساتھ موافقت یقینی بناتا ہے۔ فراہم رہائش پذیر طلباء
کمیونڻی عالقے میں رہائش پذیر ہوں۔S/Wمیں ان طلباء کی شرح جو شہر کے کسی انویسٹ اسکول S|Wانویسٹ 

ڻاڈیزندگی کی توقع کا کے خرچے کی رینج کنڻرول کرتے وقت عدم مسا کے اثرات کی جانچ کرنے میں کارآمد۔رہائشکی زندگی کمیونڻی 
۔)جس میں شرکت کرنے والے طلباء رہائش پذیر ہیںپر کمیونڻی کے اس عالقے کی بنیاد (کی تعداد سالوں ): 2010(انڈیکستوقع کے 

یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ اسکول کتنے بڑے عالقے کو سروس فراہم کر رہا ہے۔ سفر کا اوسط وقتطلباء کے سفر کا وقت
میں حاضر ہونے کے لیے، ان طلباء کے لیے جو فراہم کرده مردم شمار کے قطعہ میں رہائش پذیر ہوں۔اسکول :اسکول جانے کے لیے

کے عالقوں کے لیے امالک اور متشدد جرائم کے خطرات کی بامقصد جانچ۔شکاگو :  جرم کی انڈیکس

فیصد میں ہے۔185معاشی طور پر کمزور طلبا ان فیملیز سے آتے ہیں جن کی آمدنی وفاقی غربت کی لکیر کے * :  نوڻس
25ذولسانی ان طلبا کی ریاستی ڈیفینیشن کی طرف اشاره کرتی ہے جو انگریزی سیکھ رہے ہیں۔** 

کمیونڻی



CPS آبادیات اور تاریخی کیپیڻل فنڈنگ-مساوات کا انڈیکس

طلباءنامساواتیوں کو حل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ نشاندہی کرتی ہے کہ آیا کسی اسکول میں تاریخی :  تہذیب/نسل
)افریقی امریکی یا الطینی(سے زائد ہے % 90آبادی ایک ہی نسل یا تہذیب کے کی 

185معاشی طور پر کمزور طلباء کا تعلق ان فیملیز سے ہوتا ہے جن کی آمدنی وفاقی خط افالس کے :  رعایتی لنچ/مفت
کے اندر ہو۔فیصد 

ان اسکولز کو وسائل فراہم کرنے میں مدد کرتی ہے جو ان کو خاطر خواه وسائل فراہم کرتے ہیںمحدود انگریزی
سیکھنے والے۔زبان ):LEP(مہارت 

اسپیشلان اسکولز کو وسائل فراہم کرنے میں مدد کرتی ہے جو :اسپیشل تعلیم
پروگرامز کو خاطر خواه وسائل فراہم کرتے ہیں۔تعلیمی 

اور) سے2010(فنڈنگ میں تاریخی فرق حل کرنے میں مدد کرتی ہے کیپیڻل تاریخی کیپیڻل 
۔)سے1999(فنڈنگTIFفنڈنگ

فیصد میں ہے۔185معاشی طور پر کمزور طلبا ان فیملیز سے آتے ہیں جن کی آمدنی وفاقی غربت کی لکیر کے * :  نوڻس
26ذولسانی ان طلبا کی ریاستی ڈیفینیشن کی طرف اشاره کرتی ہے جو انگریزی سیکھ رہے ہیں۔** 

آبادیات

تاریخی کیپیڻل فنڈنگ



انصاف کی انڈیکسCPS: کیپیڻل ترجیح
:دینے سے متعلق عوامی ان پٹ جمع کریںترجیحمندرجہ ذیل مساوات کے عوامل کو 

فیصد میں ہے۔185معاشی طور پر کمزور طلبا ان فیملیز سے آتے ہیں جن کی آمدنی وفاقی غربت کی لکیر کے * :  نوڻس
ذولسانی ان طلبا کی ریاستی ڈیفینیشن کی طرف اشاره کرتی ہے جو انگریزی سیکھ رہے ہیں۔** 

مساواتکا انڈیکس
CPSلے کا ڻول یقینی بناتا ہے کہ بجٹ کے فیص

مساوات کو ترقی دینے میں مدد کریں۔

تاریخی کیپیڻل فنڈنگ
فنڈنگTIFتاریخی 

کیپیڻل سرمایہ کاری

تہذیب/نسل
رعایتی لنچ/٭مفت

٭٭انگریزی کی محدود مہارت
اسپیشل تعلیم

آبادیات
مصیبت کا انڈیکس سکور

میں رہنے والے طلباS|Wانویسٹ 
کمیونڻی کی متوقع زندگی کی انڈیکس
طالب علم کا اسکول کے سفر کا وقت

جرم کی انڈیکس

کمیونڻی عوامل

27



انویلپ ضروریات/چھت
تعمیر سے متعلق، چھت یا کھڑکیوں کے

سسڻم کی بڑی تجدید یا تبدیلی

ے میکانکی، الیکڻریکل یا پلمبری س
متعلق ضروریات

تعلق ان میکانکی، الیکڻریکل اور پلمبری سے م
و کام سسڻمز کی مرمت کریں یا تبدیل کریں ج

تو کرتے ہیں مگر کم مستعد ہیں اور انہیں
مہنگی دیکھ بھال درکار ہے

بیت الخالء کی اپ گریڈز
فنشز اور (بری حالت والے بیت الخالء 

، کام نہ کرنے والی چیزیں یا غیر)حصے
مناسب ہواداری

پلے گراؤنڈ تبدیلیاں
فرسوده یا طلبا کی آبادی کے لیے غیر مناسب پلے گراؤنڈز

کریںکو تبدیل 

ڻرف کی تبدیلیاں
شتمل موجوده مصنوعی ڻرف تبدیل کریں جو کرمب ربر بھرائی پر م

آرگینک /ہے اور اسے نئی مصنوعی ڻرف سے تبدیل کریں جو قدرتی
پر مشتمل ہو) جیسے مڻی(بھرائی 

تبدیلیاں/پارکنگ الٹ مرمتیں
الت میں ان پارکنگ الئڻس کی مرمت کریں یا تبدیل کریں جو بری ح
ب ہیںہیں یا جن کی الئڻنگ اور سیکیورڻی کے انتظامات غیر مناس

پروگرامیڻک سرمایہ کاریاں
نے اکیسویں صدی کے لرننگ ماحول فراہم کر

کیلئے جدد کالس رومز

ہجوم سے متعلق مدد
کا ضلعے بھر کے اسکولوں میں ہجوم کو ہل

کریں

ITاور سیکیورڻی سرمایہ کاریاں
ں سسڻمز کو سپورٹ کریITضلعے کے اہم 

امان اور اسکولوں کو نئے سیکورڻی ساز و س
فراہم کریں

30

کیپیڻل بجٹ زمرے: کیپیڻل ترجیح
:بنانے پر عوامی ان پٹ جمع کریںترجیحیمندرجہ ذیل کیپیڻل ضروریات کو 



انویلپ کی ضروریات/چھت

اینڻوں کی خرابی کی عارضی مستحکمیاندرونی فنشز/خراب پالسڻر

ڈس پلیسڈ چمنی میسنریشپانی کے حوض بنانا اور حیاتیاتی افزائ

تعمیراتی تبدیلی/ کھڑکیوں کی تبدیلی / چھت کی تبدیلی :مخصوص اسکوپ
)زیاده تر کام گرمیوں کے وقفے کے دوران(سال 2-1:مخصوص شیڈول

لرننگ ماحول پر اثر

، چھت، یعنی پالسڻر، پینٹ(دیگر سسڻمز کا بالواسطہ نقصان 
)فرش کی ڻائل

فیسلڻیز آپریشن پر ممکنہ اثر

رتا صحت اور تحفظ کے مسائل کا خطره، جیسے سیسے کا گ
یا پھپھوندی کی افزائش/پینٹ، ہوا کا معیار اور

مرمت کرنے کی زیاده الگت

کا تیز انحطاط) یعنی چھتوں(اہم سسڻمز 

31



میکانکی، الیلکڻریکل اور پلمبری سے متعلق ضروریات

لناتقسیم کرنے والے پائپس کا گپرانے طرز کے کنڻرولز

ی گرمی کی تقسیم کرنے والی پائپنگ ک)کارآمد زندگی سے زیاده(پرانے طرز کا بوائلر 
خرابی

32

پائپنگ کی تبدیلیاں/ الئڻنگ کی اپ گریڈز / کی تبدیلیاں ) چلر(یا ڻھنڈا کرنا ) بوائلر(گرم کرنا :اسکوپمخصوص 
سال2-1:مخصوص شیڈول

لرننگ ماحول پر اثر

لطلبا کے لیے ممکنہ ہوا کے معیار سے متعلق مسائ

)ھڻنایعنی گیس لیک ہونا، پائپ پ(سسڻم کی ناکامیاں 

لی شدید موسموں کے دوران طالب علم کے مقام کی تبدی
کا خطره

مزید مستعد اور ماحولیاتی طور پر دوستانہ سسڻمز



بیت الخالء کے اپ گریڈز

خراب فلورنگپرانے طرز کی چیزیں اور برا ڈیزائن

خراب فنشز

تبدیلیاںطلبا کے غسل خانوں کی تجدید بشمول نئے فنشز اور چیزوں کی :مخصوص اسکوپ
)زیاده تر کام گرمیوں کے وقفے کے دوران(سال 1-ماه 6:مخصوص شیڈول

33

لرننگ ماحول پر اثر

صفائی سے متعلق مسائل/صحت

غسل خانوں کی وجوبی/غیر فعال چیزوں

پھسلنے کے خطروں کا بڑھنا/گرنے

مستعد اور ماحول دوست چیزیں اور لوازمات

محفوظ، صاف اور صارف دوست سہولیات



پروگرامیڻک سرمایہ کاریاں

مختلف ضلعوں کے رہنما اقدام سپورٹ کرنے کے لیے تجدید کرده یا نئے کالس رومز:مخصوص اسکوپ
)Pre-K ،توسیعHS ،سائنس لیب کے اپ گریڈزSTEM،STEAMوغیره۔(

)زیاده تر کام گرمیوں کے وقفے کے دوران(سال 1-ماه 6:مخصوص شیڈول

سائنس لیب کی تجدید

یاعلی معیاری پروگرام کی جگہوں کی زیاده دستیاب

نئے اور بہتر کرده ساز و سامان اور لچکدار لے آؤڻس

)یسڻوسسیسہ، ایسب(ممکنہ ماحولیاتی خدشات کو کم کرنا 

ے کے اکیسویں صدی کے لرننگ ماحول کو سپورٹ کرن
لیے کالس رومز کو جدید بنانا

لرننگ ماحول پر اثر

34



ہجوم سے متعلق مدد

)پورڻیبل کالس رومز/اضافہ، نیا اسکول، مقیاسی/منسلکہ(نئی عمارت کی تعمیر :مخصوص اسکوپ
سال3-1:مخصوص شیڈول

نئے اسکول کی تعمیر

عموماً جگہ کم ہونے کی وجہ سے حذف یا درجہ کم کر دیے 
جانے والے معاون پراگرامز کی حفاظت کرنا

الس جیسے ک(غیر سازگار لرننگ ماحول کی ضرورت سے بچنا 
)ٰرومز کے بطور استعمال ہونے والے چھوڻے کمرے

حل کریں) خالف ورزیاں(عمارت کے کوڈ کی خالف ورزی 

ایک زیاده انفرادی لرننگ تجربہ بنائیں

اسکول کی الجسڻکس اور شیڈولنگ کو بہتر بنائیں

لرننگ ماحول پر اثر

35



ITاور سیکیورڻی سرمایہ کاریاں

اضافی لرننگ، کیمراز، انڻرکام فونز، االرمز اور اسکریننگ سے متعلق سامان کے لیے انڻرنیٹ کی رسائی:مخصوص اسکوپ
سال1:مخصوص شیڈول

سیکیورڻی کیمراز

ے ان ڻتکنالوجی مسائل کی روک تھام میں مدد کرنے ک
یڻا لیے کوشش کریں جن سے طالب علم کی لرننگ، ڈ

سیکیورڻی اور ورچوئل ڻیسڻنگ متاثر ہوتی ہے

سامان کمپیوڻر سے متعلق ہنر کی ڈیولپمنٹ اور پرانے
کو اپ ڈیٹ کرنے کی حوصلہ افزائی کریں

مجموعی طور پر تمام طلبا، اسڻاف اور مالقاتیوں کا 
تحفظ اور سیکیورڻی

لرننگ ماحول پر اثر

36

مالقاتیوں کا مینیجمنٹ سسڻم



پلے گراؤنڈ کی بہتریاں

خطرات

نئی حفاظتی خصوصیات کے ساتھ اپ ڈیٹ کرده پلے گراؤنڈ

)رهسیکیورڻی خط(پرانا اور خراب پلے گراؤنڈ )سیکیورڻی خطره(پرانا اور خراب پلے گراؤنڈ 

مالقاتیوں کی زیاده چوڻیں/طلبا

)رممکنہ کمیونڻی اث(پلے گراؤنڈ بند ہونے کا خطره 

ئی عموماً، تمام طلبا کی آبادیوں کے لیے ناقابل رسا
)بشمول معذور طلبا(

X

لرننگ ماحول پر اثر

37

متبادل پلے گراؤنڈ/نیا:اسکوپمخصوص 
سال1-ماه 6:مخصوص شیڈول



ڻرف کی تبدیلیاں

اپ ڈیٹ کرده ڻرف)حفاظتی خطره(خراب مصنوعی ڻرف /ناکام

اپ ڈیٹ کرده ڻرففرسوده مصنوعی ڻرف

38

متبادل مصنوعی ڻرف/نئی:مخصوص اسکوپ
سال1-ماه 6:مخصوص شیڈول

ر کرمب ربر سے بھری ہوئی مصنوعی ڻرف فیلڈز پ
سطحی درجہ حرارت تکلیف کا باعث بن سکتی ہے

لرننگ ماحول پر اثر

ی ہےفیلڈز کی خرابی گرنے کا ممکنہ خطره پیش کرت

ل اپ ڈیٹ کرده ڻرف میں زیاده ماحول دوست مواد استعما
ہوتا ہے



نئی بنائی گئی پارکنگ الٹ

تبدیلیاں/پارکنگ الٹ مرمتیں

خطرات

39

کو ہڻانا یا تبدیلی) جیسے گڑھے، خراب الئڻنگ وغیره۔(ناقص پارکنگ الڻس :اسکوپمخصوص 
سال1-ماه 6:مخصوص شیڈول

ناقص پارکنگ الڻس

خطرات اسڻاف یا مالقاتیوں کے جسمانی نقصان 
کا باعث بن سکتے ہیں) گرنے/پھسلنے(

کم روشن جگہوں پر حفاظتی خطره

نگرانی/خراب سیکیورڻی کے انتظامات

لرننگ ماحول پر اثر

ر زیاده مستعد ڻریفک کی روانی، جگہ کا استعمال او
سڑک کی مارکنگ

زیاده پائیدار مواد کا استعمال



پروگرامیڻک سرمایہ کاریاں
نے اکیسویں صدی کے لرننگ ماحول فراہم کر

کیلئے جدد کالس رومز

ہجوم سے متعلق مدد
کا ضلعے بھر کے اسکولوں میں ہجوم کو ہل

کریں

ITاور سیکیورڻی سرمایہ کاریاں
ں سسڻمز کو سپورٹ کریITضلعے کے اہم 

امان اور اسکولوں کو نئے سیکورڻی ساز و س
فراہم کریں

انویلپ ضروریات/چھت
تعمیر سے متعلق، چھت یا کھڑکیوں کے

سسڻم کی بڑی تجدید یا تبدیلی

ے میکانکی، الیکڻریکل یا پلمبری س
متعلق ضروریات

تعلق ان میکانکی، الیکڻریکل اور پلمبری سے م
و کام سسڻمز کی مرمت کریں یا تبدیل کریں ج

تو کرتے ہیں مگر کم مستعد ہیں اور انہیں
مہنگی دیکھ بھال درکار ہے

بیت الخالء کی اپ گریڈز
فنشز اور (بری حالت والے بیت الخالء 

، کام نہ کرنے والی چیزیں یا غیر)حصے
مناسب ہواداری

پلے گراؤنڈ تبدیلیاں
ز کو فرسوده یا طلبا کی آبادی کے لیے غیر مناسب پلے گراؤنڈ

تبدیل کریں

ڻرف کی تبدیلیاں
ر موجوده مصنوعی ڻرف تبدیل کریں جو کرمب ربر بھرائی پ

مشتمل ہے اور اسے نئی مصنوعی ڻرف سے تبدیل کریں جو
پر مشتمل ہو) جیسے مڻی(آرگینک بھرائی /قدرتی

تبدیلیاں/پارکنگ الٹ مرمتیں
لت میں ان پارکنگ الئڻس کی مرمت کریں یا تبدیل کریں جو بری حا
ب ہیںہیں یا جن کی الئڻنگ اور سیکیورڻی کے انتظامات غیر مناس

40

کیپیڻل بجٹ زمرے: کیپیڻل ترجیح
:بنانے پر عوامی ان پٹ جمع کریںترجیحیمندرجہ ذیل کیپیڻل ضروریات کو 



سوال و جواب کی گفتگو

43

!آپ کی ان پٹ اور مشغولیت کے لیے شکریہ



انصاف کی انڈیکسCPS: کیپیڻل ترجیح
:دینے سے متعلق عوامی ان پٹ جمع کریںترجیحمندرجہ ذیل مساوات کے عوامل کو 

فیصد میں ہے۔185معاشی طور پر کمزور طلبا ان فیملیز سے آتے ہیں جن کی آمدنی وفاقی غربت کی لکیر کے * :  نوڻس
ذولسانی ان طلبا کی ریاستی ڈیفینیشن کی طرف اشاره کرتی ہے جو انگریزی سیکھ رہے ہیں۔** 

مساواتکا انڈیکس
CPSلے کا ڻول یقینی بناتا ہے کہ بجٹ کے فیص

مساوات کو ترقی دینے میں مدد کریں۔

تاریخی کیپیڻل فنڈنگ
فنڈنگTIFتاریخی 

کیپیڻل سرمایہ کاری

تہذیب/نسل
رعایتی لنچ/٭مفت

٭٭انگریزی کی محدود مہارت
اسپیشل تعلیم

آبادیات
مصیبت کا انڈیکس سکور

میں رہنے والے طلباS|Wانویسٹ 
کمیونڻی کی متوقع زندگی کی انڈیکس
طالب علم کا اسکول کے سفر کا وقت

جرم کی انڈیکس

کمیونڻی عوامل
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پروگرامیڻک سرمایہ کاریاں
نے اکیسویں صدی کے لرننگ ماحول فراہم کر

کیلئے جدد کالس رومز

ہجوم سے متعلق مدد
کا ضلعے بھر کے اسکولوں میں ہجوم کو ہل

کریں

ITاور سیکیورڻی سرمایہ کاریاں
ں سسڻمز کو سپورٹ کریITضلعے کے اہم 

امان اور اسکولوں کو نئے سیکورڻی ساز و س
فراہم کریں

انویلپ ضروریات/چھت
تعمیر سے متعلق، چھت یا کھڑکیوں کے

سسڻم کی بڑی تجدید یا تبدیلی

ے میکانکی، الیکڻریکل یا پلمبری س
متعلق ضروریات

تعلق ان میکانکی، الیکڻریکل اور پلمبری سے م
و کام سسڻمز کی مرمت کریں یا تبدیل کریں ج

تو کرتے ہیں مگر کم مستعد ہیں اور انہیں
مہنگی دیکھ بھال درکار ہے

بیت الخالء کی اپ گریڈز
فنشز اور (بری حالت والے بیت الخالء 

، کام نہ کرنے والی چیزیں یا غیر)حصے
مناسب ہواداری

پلے گراؤنڈ تبدیلیاں
ز کو فرسوده یا طلبا کی آبادی کے لیے غیر مناسب پلے گراؤنڈ

تبدیل کریں

ڻرف کی تبدیلیاں
ر موجوده مصنوعی ڻرف تبدیل کریں جو کرمب ربر بھرائی پ

مشتمل ہے اور اسے نئی مصنوعی ڻرف سے تبدیل کریں جو
پر مشتمل ہو) جیسے مڻی(آرگینک بھرائی /قدرتی

تبدیلیاں/پارکنگ الٹ مرمتیں
لت میں ان پارکنگ الئڻس کی مرمت کریں یا تبدیل کریں جو بری حا
ب ہیںہیں یا جن کی الئڻنگ اور سیکیورڻی کے انتظامات غیر مناس
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کیپیڻل بجٹ زمرے: کیپیڻل ترجیح
:بنانے پر عوامی ان پٹ جمع کریںترجیحیمندرجہ ذیل کیپیڻل ضروریات کو 



جوالئیجونمئیاپریل/مارچفروری/جنوری

FY21کیپیڻل بجٹ اگلے مراحل اور ڻائم الئن

:گزکمیونڻی مشغولیت کی میڻن
کیپیڻل ترجیحات•
مساوات کے انڈیکس عوامل•

اگست

…
کیپیڻل FY21ڈرافٹ 

پالن بنائیں

وامی کیپیڻل پالن سے متعلق عFY21ڈرافٹ 
سماعتیں

کیپیڻل بجٹ منظور کرتا ہےFY21بورڈ 

…
ARAورک شاپس

…
FY21ننگ کیپیڻل پال

ںپراسیس شروع کری

کک آف میڻنگز
اندرونی اسڻیک ہولڈرز•
والدین کی توجہ کا گروپ•
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سروے لنک

براه کرم سروے مکمل کریں



شکریہ
ہمیں آپ کے تاثرات سن کر خوشی ہوئی
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