
خوش آمدید! Zoom استعمال کرنے سے متعلق تجاویز
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اپنا نام تبدیل کریں: نام اور ضلع: 1.
اگر آپ 2 آالت سے منسلک ہو رہے ہیں تو یقینی بنائیں کہ دونوں ایک ہی نام کی نشاندہی کر رہے ہیں

اپنا مائیک خاموش کریں جب بات نہ کر رہے ہوں تاکہ پس منظر کے 2.
شور سے بچ سکیں۔

چیٹ استعمال کریں اور چیٹ پر توجہ دیں تاکہ پریزینٹیشن کے دوران مشغول ہو سکیں۔ 3.
(کلک کریں تاکہ 'چیٹ' مرئی ہو)

بہترین یہ رہے گا کہ اپنا کیمرا آن کریں تاکہ ہم سب بصری طور پر منسلک ہو سکیں (اگر 4.
آپ کو پریشانی نہ ہو)۔ 

ہم جانتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، بچے، پالتو جانور، ہمسفر، کمرے کے ساتھی ○
Zoom کے سیشن کے دوران تنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ضرورت پیش 

آنے پر 'ویڈیو روکنے' کی اجازت۔

دیکھنے کے بہترین تجربہ کے لیے، گیلری کا منظر اور ساتھ ساتھ کے موڈز منتخب 5.
کریں۔

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

یہ اسکرین اسپیکر کے منظر میں ہے۔ سبھی ممبرز کو دیکھنے کے لیے گیلری 
کا منظر پر کلک کریں۔ جب ہم آپ کے ساتھ اپنی اسکرین شیئر کریں تو آپشنز 

دیکھیں پر کلک کر کے ساتھ ساتھ کا منظر منتخب کریں۔

یہاں مائیک خاموش/غیر خاموش کریں، آڈیو کی سیٹنگز 
ایڈجسٹ یا ٹیسٹ کرنے کے لیے مائیکرو فون آئیکن کے 

ساتھ موجود اوپر اشاره کرنے والی عالمت ^ پر کلک کریں

یہاں ویڈیو شروع/ختم کریں، 
ویڈیو سیٹنگز ایڈجسٹ کرنے کے 

لیے اوپر اشاره کرنے والی 
عالمت ^ پر کلک کریں

خوش آمدید! Zoom استعمال کرنے سے متعلق تجاویز





آج کے اہداف
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آج کے مقاصد:

 FY21 کیپیٹل پالننگ پروسیس اور بجٹ کا اعاده•
CPS کمیوٹیز کی ضلع کے کیپیٹل پالننگ پروسیس کی سمجھ پیدا کرتے رہنا•
کیپیٹل بجٹ کی ترجیحات پر فیملیز سے رجوع کرنا اور تاثرات اکٹھا کرنا•

قابل غور سواالت:

کیپیٹل بجٹ کی ترجیحات: آپ اور آپ کی کمیونٹی کے لیے کیا اہم ترین ہیں؟1.

بہتر عوامی مشغولیت: کیپیٹل پالننگ پروسیس سے کمیونٹیز کو کیسے مطلع کیا جائے اور اس پوری کارروائی میں مزید فیملیز 2.
کو کیسے مشغول کیا جائے؟

براه کرم سروے لینا یاد رکھیں



CPS پریزینٹرز

Adrian Segura
ڈپٹی چیف، فیملی اور کمیونٹی کی مشغولیت 
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Ivan Hansen
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کیپیٹل پالننگ اور کنسٹرکشن 
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2020 اور 2021 کے ہمارے فوکس گروپس کا خصوصی شکریہ
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CPS کا 5 سالہ ویژن

عزم 3#:
سالمیت 

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

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

تاثرات پر مستقل بنیادوں پر عمل کر کے ان کا 
اعتماد جیتیں گے۔ 
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مساوات کی تعریف
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مساوات کے لیے حکمت عملی
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FY21 CPS اسکول فنڈنگ (خالصہ)

CPS اپنے وسائل کس طرح تفویض کرتی ہے؟

نوٹ: ُکل رقم میں سبھی آپریٹنگ اور قرضے سے متعلق سروس کی آمدنیاں شامل ہیں

CPS کو اس کی فنڈنگ کہاں سے ملتی ہے؟
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FY22 کیپیٹل بجٹ اگلے مراحل اور ٹائم الئن
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جونمئیمارچ/اپریلجنوری/فروری

FY22 کیپیٹل پالننگ پروسیس شروع کریں

FY22 کیپٹل پروگرام سائز کا تعین کریں 
(بانڈ مارکیٹ تک سائی زیر التوا ہے)

کک آف میٹنگز
اندرونی اسٹیک ہولڈرز•
فوکس گروپ•

اسکول پر مبنی بجٹ جاری ہوا

FY22 بجٹ کا آؤٹ الئن CPS شائع کرتا ہے

کمیونٹی کی مشغولیت کی ورچوئل میٹنگیں

جوالئی

ڈرافٹ FY22 کیپیٹل پالن سے متعلق 
عوامی سماعتیں

مجوزه FY22 کیپیٹل بجٹ پر بورڈ 
کے مالحظات

…
 FY22 کمیونٹی کے تاثرات کی بنیاد پر

کیپٹل پالن کو حتمی شکل دیں

ARA کی میٹنگیں

بورڈ ممبرز کا جائزه 
ابتدائی FY22 کیپٹل پالن

…

……



FY22 کیپیٹل پالن کمیونٹی مشغولیت سیشن
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بحث کے عنوانات

FY21 کیپٹل پالن کا اعاده کرنا•

CPS کمیوٹیز کی ضلع کے کیپیٹل •

پالننگ پراسیس کی سمجھ پیدا کرنا
فیملیز سے رجوع کرنا اور سرمایے کی •

ترجیحات اور کمیونٹی کی مشغولیت بہتر 
بنانے سے متعلق تاثرات حاصل کرنا

ہمارے مقاصد:
1 |  CPS بلڈنگ پورٹ فولیو

2 FY21 بجٹوں کو سمجھنا اعاده CPS  |

3 |  کیپیٹل پالننگ کی حکمت عملی

4 |  مساوات کے انڈیکس عوامل

5 |  کیپیٹل بجٹ کے زمرے
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CPS عمارت کے پورٹ فولیو کا مجموعی جائزه

522 کیمپسز

798 عمارتیں

62 ملین مربع فٹ

نوٹ: 2019-2020 اسکول سال پر مبنی ڈیٹا | نوٹ: CPS کے زیر ملکیت اور لیز شده کیمپسز (تمام غیر CPS عمارتوں کے عالوه) سے شمار کرده ڈیٹا *فیسلٹیز ڈیپارٹمنٹ پورٹ فولیو کی اسکول 
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 کو عمارت کے پورٹ فولیو کے سائز اور عمر کی وجہ سے اہم سہولیات کی ضرورت ہے

0 150

147 سال قدیم ترین کیپمس کی عمر

81 سال اوسط کیمپس کی عمر
0 100

3.2$ بلین* کل ضرورت

14



CPS بجٹس 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 فیسلٹیز کے روزمره کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے آپریٹ کرنا:

تعمیرات، تجدید اور انفرا اسٹرکچر پر مبنی ٹیکنالوجی کے لیے استعمال ہوتا ہے  کیپیٹل:



بلڈنگ کی ضروریات - کیپیٹل بمقابلہ آپریٹنگ اور مینٹننس

16

کیپیٹل بجٹ
اسکوپ

بڑی تجدید / پروگرامیٹک سرمایہ کاری / نئی تعمیر•
چھت اور کھڑکیاں−
میکانکی، الیکٹریکل اور پلمبری سے متعلق−
سائٹ سرمایہ کاری (پارکنگ الٹ، پلے گراؤنڈ)−

شیڈول
کچھ ماه سے لے کر 2 سے زائد سال

اسکوپ
روزانہ کے آپریشنز/دیکھ بھال•

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

چھوٹی مرمتیں•

شیڈول
دن سے ہفتوں تک

فسیلیٹزآپریٹنگ 
اور مینٹیننس



تاریخی کیپیٹل بجٹس
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کیپیٹل بجٹس میں ہر سال تنوع ہوتا ہے لہذا ترجیح اہم ہے۔

CPS کی عمارتوں کی ضروریات اہم ہیں•

مجموعی ضرورت ساالنہ فنڈنگ کی سطحوں •
سے زیاده ہو جاتی ہے

تاریخی لحاظ سے، ساالنہ فنڈنگ کی سطحیں •
قابل تغیر ہیں

ترجیح بندی اہم ہے•

ملینز

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



اعاده - FY21 کیپٹل بجٹ کی ترجیحات اور کمیونٹی کے تاثرات

میکانکی، الیلکٹریکل اور 
پلمبری سے متعلق ضروریات

ٹرف کی تبدیلیاں

بیت الخالء کے اپ 
گریڈز

چھت / انویلپ 
ضروریات

IT اور سیکیورٹی 
سرمایہ کاریاں

پلے گراؤنڈ تبدیلیاں پارکنگ الٹ کی 
مرمتیں

ہجوم سے متعلق مدد

پروگرامیٹک سرمایہ 
کاریاں
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ورچوئل کمیونٹی میٹنگ میں قریب 700 لوگوں نے شرکت کی اور 800 سے اوپر 
سروے کے جوابات موصول ہوئے

ADA

عمارت کی حالت 
رسائی



اعاده - FY21 کیپٹل بجٹ

FY 2021 کے کیپٹل بجٹ میں 653$  ملین شامل ہے جس میں درج ذیل پر فوکس ہے:
مضافاتی اسکولوں میں ترجیحی فسیلیٹیز کی ضروریات-
پورا دن، پری کے اور ٹیکنالوجی کے پھیالؤ کی اپ ڈیٹس-
HS سائنس لیب اور جدید کاری کے قدم کو حتمی شکل دینا-
ADA کی حالت رسائی اور بیت الخالء کی جدید کاری-

  $653
ملین

پابند عہد
ترجیحات
$257M

باقی مانده
ترجیحات
$396M

- فسیلیٹی کی ضروریات
- بیت الخالء کی جدید کاری

- ہجوم سے متعلق مدد
- سیکیورٹی میں سرمایہ کاریاں

- سائٹ کی بہتریاں

(UPK) پری کے کی توسیع -
(III مرحلہ) سائنس لیب -

- پروگرامیٹک اقدام
- IT کی جدید کاری

- ADA کی حالت رسائی
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بجٹ کا زمره FY21 بجٹ*
($ ملین)

فیسلٹی کی ضروریات $314.7

داخلی اصالحات $11.0

پروگرامیٹک سرمایہ کاریاں $202.0

ہجوم سے متعلق مدد $40.0

IT، سیکیورٹی اور دیگر سرمایہ کاریاں $37.0

سائٹ کی بہتریاں $22.3

کیپٹل پروجیکٹ کی امدادی خدمات $26.0

کل FY20 کیپٹل پالن: $653.0

*امکانی بیرون میں فنڈنگ خارج ہے



اعاده - CPS انصاف کا انڈیکس اور کمیونٹی کے تاثرات

تاریخی کیپیٹل فنڈنگ
تاریخی TIF فنڈنگ

کیپیٹل سرمایہ کاری
مصیبت کا انڈیکس سکور

انویسٹ S|W میں رہنے والے طلبا

کمیونٹی کی متوقع زندگی کی انڈیکس

بے گھری کا سامنا کرنے والے طلبہ

کمیونٹی عوامل

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

انصافکا انڈیکس
CPS کا ٹول یقینی بناتا ہے کہ بجٹ کے فیصلے 

مساوات کو ترقی دینے میں مدد کریں۔

نسل/تہذیب
٭مفت/رعایتی لنچ

٭٭انگریزی کی محدود مہارت
اسپیشل تعلیم

آبادیات
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CPS مساوات کا انڈیکس
کمیونٹی عوامل

مرتکز نقصان کے مطابقرہائش پذیر طلبا کا اوسط نمبرمصیبت کے انڈیکس کا اسکور
 جو صحت عامہ کی اہمیت کے حامل 6 سماجی و معاشی اشاریوں پر مبنبی ہے۔

شہر کے انویسٹ ساؤتھ ویسٹ قدم کے ساتھ موافقت یقینی بناتا ہے۔ فراہم کرده رہائش پذیر طلبہ
                               S|Wاسکول میں ان طلباء کی شرح جو شہر کے کسی انویسٹ S/W کمیونٹی عالقے میں رہائش پذیر ہوں۔ انویسٹ 

 
                        رہائش کے خرچے کی رینج کنٹرول کرتے وقت عدم مسا کے اثرات کی جانچ کرنے میں کارآمد۔ زندگی کی توقعکمیونٹی کی زندگی 

توقع کے انڈیکس                           کا ڈیٹا (2010): سالوں کی تعداد (کمیونٹی کے اس عالقے کی بنیاد پر جس میں شرکت کرنے والے طلباء رہائش پذیر ہیں)۔

CPS کے وه طلبہ جن کے پاس مقرره، باقاعده اور معقول رات کے اوقات والی رہائش کی کمی ہے۔ CPS اسکولزوه طلبہ جنہیں سامنا ہے
اور نیٹ ورکس ان اہل قرار یافتہ طلبہ عارضی قیام کی صورتحال میں موجود طلبہ (,Students in Temporary Living Situations بے گھری کا

STLS) کے سامنے درپیش رکاوٹوں کو ہٹانے میں اعانت فراہم کرتے ہیں، جس میں خدمات کے التزامات جیسے نقل و حمل، 
  اسکول یونیفارمز، اسکول سپالئیز، فیس میں رعایت، اور کمیونٹی کے وسائل کے نام حوالے شامل ہیں۔

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

کمیونٹی



CPS مساوات کا انڈیکس آبادیاتی اور تاریخی کیپٹل فنڈنگ

      تاریخی عدم مساوات کو حل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ نشاندہی کرتی ہے کہ آیا کسی اسکول میں طلبہنسل/تہذیب
کی آبادی ایک ہی نسل یا تہذیب کے %90  سے زائد ہے (سیاه فام یا الطینی)

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

محدود انگریزی                    ان اسکولز کو وسائل فراہم کرنے میں مدد کرتی ہے جو ان کو خاطر خواه وسائل فراہم کرتے ہیں لسانی متعلمین۔ 
 (LEP) مہارت

      ان اسکولز کو وسائل فراہم کرنے میں مدد کرتی ہے جو خاص تعلیمی پروگراموں کو خاطر خواه وسائل فراہم کرتے ہیں۔ خاص تعلیم

تاریخی کیپیٹل فنڈنگ 

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

آبادیات

تاریخی کیپیٹل فنڈنگ              کیپیٹل فنڈنگ میں تاریخی فرق حل کرنے میں مدد کرتی ہے (2010 سے) اور  TIF فنڈنگ (1999 سے)۔



FY21 خرچ اور مصیبت

23



FY22 CPS کی کیپیٹل پالننگ: ہماری حکمت عملی

کیپیٹل پالننگ کے لیے CPS ضرورت کے لحاظ 
سے پروجیکٹس کو ترجیح دیتا ہے۔

CPS کا کیپیٹل پالن انصاف اور شفافیت پر 
فوکس کرے گا

تعلیمی اقدامات اور دستیاب کیپیٹل فنڈنگ سے 
موافق بنائیں

24



CPS کیپیٹل پالننگ: ہمارا پراسیس

FY22 کیپٹل بجٹ FY21 کے طریقے پر چلتا ہے، جس میں درج ذیل فوکس 
والے شعبے ہیں:

کیپیٹل پالن

25

کیپیٹل 
ضروریات

اپ ڈیٹ شده فسیلیٹیز 
کی کیفیت کی 

تشخیص

شفافیت اور کمیونٹی 
کی مشغولیت 

بڑھائیں

بجٹ کی ترجیحات 
سے متعلق کمیونٹی 
کی رائے جاری 

رکھیں

سپورٹ
ضلعے کے اقدامات

(ADA، اور 
یونیورسل پری کے)

مستقل انصاف کے 
آفس کی جانب سے 

رہنمائی



26

فسیلیٹیز کی کیفیت کی تشخیص تازه ترین اپ ڈیٹ

پروگرام کا مجموعی جائزه

فسیلیٹز کی کیفیت کی تشخیص ہر عمارت کے نظام کی حالت کو کیچر اور ریکارڈ کرنے 
کے لیے اور پہلے سے موجود فسیلیٹی کی خصوصیات جیسے عمارت کی کل گنتی، 
مجموعی مربع فٹ، کمروں کی گنتی/جگہ، وغیره کی انوینٹری کے لیے مستعمل ایک 

مرئی معائنہ ہے۔ 

پروگرام کی پوسٹنگ

تازه ترین تشخیص کی رپورٹیں cps.edu پر مئی 2021 کے آخر تک پوسٹ ہو جائیں 
گی۔

شفافیت بڑھانے کی مسلسل کوشش کے تحت، CPS ایک فسیلیٹیز کی تشخیص کا ایک 
وقف شده ویب صفحہ (cps.edu پر) تیار کر رہا ہے، جو فسیلیٹیز کی تشخیص کے عمل 
سے متعلق معلومات بازیافت کرنے اور CPS کی زیر ملکیت اور زیر عمل کسی فسیلیٹی 
کے لیے تشخیصی رپورٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کا فنکشن تالش کرنے کے لیے ایک واحد مقام 

فراہم کرے گا۔

وده
مس



FY22 سرمایہ کی ضروریات - بجٹ کی ترجیحات

میکانکی، الیلکٹریکل اور 
پلمبری سے متعلق ضروریات

بیت الخالء کے اپ 
گریڈز

چھت / انویلپ 
ضروریات

IT اور سیکیورٹی 
سرمایہ کاریاں

پلے گراؤنڈ تبدیلیاں پارکنگ الٹ کی 
مرمتیں

ہجوم سے متعلق مدد

پروگرامیٹک سرمایہ 
کاریاں

27

طلبہ کے لیے تفریح اور 
ایتھیلٹک وسائل

ماڈیولر آرائش نو 
پروگرام

دو اضافی ترجیحات



ADAعمارت کی رسائی میں بڑھی ہوئی سرمایہ کاری

5 سالوں میں $100 ملین خرچ کرنے کا کیپیٹل بجٹ کا عزم•

میئر آفس کے تعاون سے، ہر کیمپس کو یہ فراہم کر کے، CPS کے لمبے رینج کے •
اقدامات کا تعاون کریں:

ADA سرمایہ کاری کی حکمت عملی

28

داخلے سے مرکزی اندرونی 
منزل (عموماً پہلی منزل) تک 

ایک قابل رسائی راستہ

مرکزی عمارت تک کے 
راستے کے ساتھ ایک قابل 

رسائی پارکنگ الٹ
عوامی بیت الخالء کا ایک 

قابل رسائی سیٹ

مرکزی عمارت تک قابل 
ایک قابل رسائی مرکزی آفسرسائی داخلہ



چھت/انویلپ کی ضروریات

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

لرننگ ماحول پر اثر 

دیگر سسٹمز کا بالواسطہ نقصان (یعنی پالسٹر، پینٹ، چھت، 
فرش کی ٹائل)

فیسلٹیز آپریشن پر ممکنہ اثر

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

مرمت کرنے کی زیاده الگت

اہم سسٹمز (یعنی چھتوں) کا تیز انحطاط

29

خراب پالسٹر/اندرونی فنشز اینٹوں کی خرابی کی عارضی مستحکمی

پانی کے حوض بنانا اور حیاتیاتی افزائش ڈس پلیسڈ چمنی میسنری



میکانکی، الیلکٹریکل اور پلمبری سے متعلق ضروریات

پرانے طرز کے کنٹرولز تقسیم کرنے والے پائپس کا گلنا

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

30

مخصوص اسکوپ: گرم کرنا (بوائلر) یا ٹھنڈا کرنا (چلر) کی تبدیلیاں / الئٹنگ کی اپ گریڈز / پائپنگ کی تبدیلیاں
مخصوص شیڈول: 1 - 2 سال

لرننگ ماحول پر اثر 

طلبا کے لیے ممکنہ ہوا کے معیار سے متعلق مسائل

سسٹم کی ناکامیاں (یعنی گیس لیک ہونا، پائپ پھٹنا)

شدید موسموں کے دوران طالب علم کے مقام کی 
تبدیلی کا خطره

مزید مستعد اور ماحولیاتی طور پر دوستانہ سسٹمز



بیت الخالء کے اپ گریڈز

پرانے طرز کی چیزیں اور برا ڈیزائن خراب فلورنگ

خراب فنشز

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

31

لرننگ ماحول پر اثر 

صحت/صفائی سے متعلق مسائل

غیر فعال چیزوں/غسل خانوں کی وجوبی

گرنے/پھسلنے کے خطروں کا بڑھنا 

مستعد اور ماحول دوست چیزیں اور لوازمات

محفوظ، صاف اور صارف دوست سہولیات



پروگرامیٹک سرمایہ کاریاں

مخصوص اسکوپ: مختلف ضلعوں کے رہنما اقدام سپورٹ کرنے کے لیے تجدید کرده یا نئے کالس رومز 
(Pre-K توسیع، HS سائنس لیب کے اپ گریڈز، STEM، STEAM وغیره۔)
مخصوص شیڈول: 6 ماه - 1 سال (زیاده تر کام گرمیوں کے وقفے کے دوران)

سائنس لیب کی تجدید

اعلی معیاری پروگرام کی جگہوں کی زیاده دستیابی

نئے اور بہتر کرده ساز و سامان اور لچکدار لے آؤٹس

ممکنہ ماحولیاتی خدشات کو کم کرنا (سیسہ، ایسبیسٹوس)

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

لرننگ ماحول پر اثر 

32



ہجوم سے متعلق مدد

مواقع

مخصوص اسکوپ: نئی عمارت کی تعمیر (منسلکہ/اضافہ، نیا اسکول، مقیاسی/پورٹیبل کالس رومز)
مخصوص شیڈول: 1-3 سال

نئے اسکول کی تعمیر

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

غیر سازگار آموزشی ماحول (جیسے کالس رومز کے بطور 
استعمال ہونے والے چھوٹے کمرے)ٰ کی ضرورت سے بچنا

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

ایک زیاده انفرادی لرننگ تجربہ بنائیں

اسکول کی الجسٹکس اور شیڈولنگ کو بہتر بنائیں

لرننگ ماحول پر اثر 
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IT اور سیکیورٹی سرمایہ کاریاں 

مواقع

مخصوص اسکوپ: اضافی لرننگ، کیمراز، انٹرکام فونز، االرمز اور اسکریننگ سے متعلق سامان کے لیے انٹرنیٹ کی رسائی
مخصوص شیڈول: 1 سال

ان ٹیکنالوجی مسائل کی روک تھام میں مدد کرنے کے 
لیے کوشش کریں جن سے طالب علم کی لرننگ، ڈیٹا 

سیکیورٹی اور ورچوئل ٹیسٹنگ متاثر ہوتی ہے

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

مجموعی طور پر تمام طلبا، اسٹاف اور مالقاتیوں کا 
تحفظ اور سیکیورٹی

لرننگ ماحول پر اثر 

34

سیکیورٹی کیمراز مالقاتیوں کا مینیجمنٹ سسٹم 



پلے گراؤنڈ کی بہتریاں

خطرات

طلبا/مالقاتیوں کی زیاده چوٹیں

پلے گراؤنڈ بند ہونے کا خطره (ممکنہ کمیونٹی اثر)

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

X

لرننگ ماحول پر اثر 
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مخصوص اسکوپ: نیا/متبادل پلے گراؤنڈ
مخصوص شیڈول: 6 ماه - 1 سال

نئی حفاظتی خصوصیات کے ساتھ اپ ڈیٹ کرده پلے گراؤنڈ

پرانا اور خراب پلے گراؤنڈ (سیکیورٹی خطره) پرانا اور خراب پلے گراؤنڈ (سیکیورٹی خطره)



پارکنگ الٹ مرمتیں/تبدیلیاں

خطرات

36

مخصوص اسکوپ: ناقص پارکنگ الٹس (جیسے گڑھے، خراب الئٹنگ وغیره۔) کو ہٹانا یا تبدیلی
مخصوص شیڈول: 6 ماه - 2 سال

نئی بنائی گئی پارکنگ الٹ

ناقص پارکنگ الٹس

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

کم روشن جگہوں پر حفاظتی خطره

خراب سیکیورٹی کے انتظامات/نگرانی

لرننگ ماحول پر اثر 

زیاده مستعد ٹریفک کی روانی، جگہ کا استعمال 
اور سڑک کی مارکنگ

زیاده پائیدار مواد کا استعمال



طلبہ کے لیے تفریح اور ایتھیلٹک وسائل

خطرات

37

مخصوص اسکوپ: تجدید شده /ریپلیسمنٹ طلبہ کے لیے تفریح اور ایتھلیکٹر وسائل / فسیلیٹیز
مخصوص شیڈول: 1 - 2 سال

خراب شده مصنوعی ٹرف اور ٹریک (حفاظتی خطره)

پرانے طرز کے اسٹیڈیم کے بیت الخالء

تجدید شده نیٹاٹوریم

ناکام/غیر مصروف عمل نیٹاٹوریم

لرننگ ماحول پر اثر 

تمام طلبہ کے لیے صحت مند اور فعال مشغولیت 
کو فروغ دیتا ہے۔

ایتھلیٹک وسائل جیسے پول، ٹریک کی بندی کا خطره
(کمیوننٹی پر امکانی اثر)

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

X



ماڈیولر آرائش نو پروگرام

خطرات

38

مخصوص اسکوپ: موجوده ماڈیولر عمارتوں کی آرئش نو کرنا، انہیں بدلنا یا ہٹانا
مخصوص شیڈول: 1 - 2 سال

موجوده ماڈیولر عمارت نئی/متبادل ماڈیولر عمارت

موجوده ماڈیولر عمارت متبادل ماڈیولر عمارت

لرننگ ماحول پر اثر 

فیسلٹیز آپریشن پر ممکنہ اثر

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

الزمی نظاموں (جیسے چھتوں، سائڈنگ، میکانیکل آالت، 
داخلی فنشز) کا تیز رفتار زوال

ایسا سازگار آموزشی ماحول فراہم کریں جو مستقل عمارت 
کے تجربے سے ملتا جلتا ہو



پروگرامیٹک سرمایہ کاریاں
اکیسویں صدی کے لرننگ ماحول فراہم کرنے 

کیلئے جدد کالس رومز

ہجوم سے متعلق مدد
ضلعے بھر کے اسکولوں میں ہجوم کو ہلکا 

کریں

IT اور سیکیورٹی سرمایہ کاریاں
ضلعے کے اہم IT سسٹمز کو سپورٹ کریں 

اور اسکولوں کو نئے سیکورٹی ساز و سامان 
فراہم کریں

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

تبدیل کریں

طلبہ کے لیے تفریحی اور ایتھیلٹک وسائل
طلبہ کے لیے تفریحی وسائل/فسیلیٹیز کی مرمت کریں یا انہیں 
بدلیں جو ناقص حالت میں ہیں، بشمول موجود نیٹاٹوریم، ٹرف 

فیلڈز، ٹریک اور اسٹیڈیم

پارکنگ الٹ مرمتیں/تبدیلیاں
ان پارکنگ الئٹس کی مرمت کریں یا تبدیل کریں جو بری حالت میں 

ہیں یا جن کی الئٹنگ اور سیکیورٹی کے انتظامات غیر مناسب ہیں

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

کی بڑی تجدید یا تبدیلی

میکانکی، الیکٹریکل یا پلمبری سے 
متعلق ضروریات

 میکانکی، الیکٹریکل اور پلمبری سے متعلق ان 
سسٹمز کی مرمت کریں یا تبدیل کریں جو کام 

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

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

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

39

کیپیٹل ترجیح: کیپیٹل بجٹ زمرے
مندرجہ ذیل کیپیٹل ضروریات کو ترجیحی بنانے پر عوامی ان پٹ جمع کریں:

ماڈیولر آرائش نو پروگرام
پورے موجوده پورٹفولیو میں ناقص حالت والی موجوده ماڈیولرر 

عمارتوں کی نو آرائش کریں، انہیں بدلیں یا ہٹائیں



سوال و جواب کی گفتگو

40



FY22 کیپیٹل بجٹ اگلے مراحل اور ٹائم الئن

41

جونمئیمارچ/اپریلجنوری/فروری

FY22 کیپیٹل پالننگ پروسیس شروع کریں

FY22 کیپٹل پروگرام سائز کا تعین کریں (بانڈ 
مارکیٹ تک سائی زیر التوا ہے)

کک آف میٹنگز
اندرونی اسٹیک ہولڈرز•
فوکس گروپ•

اسکول پر مبنی بجٹ جاری ہوا

FY22 بجٹ کا آؤٹ الئن CPS شائع کرتا ہے

کمیونٹی کی مشغولیت کی ورچوئل میٹنگیں

جوالئی

ڈرافٹ FY22 کیپیٹل پالن سے متعلق 
عوامی سماعتیں

مجوزه FY22 کیپیٹل بجٹ پر بورڈ 
کے مالحظات

…
 FY22 کمیونٹی کے تاثرات کی بنیاد پر

کیپٹل پالن کو حتمی شکل دیں

ARA کی میٹنگیں

بورڈ ممبرز کا جائزه 
ابتدائی FY22 کیپٹل پالن

…

……
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cps.edu/CapitalSurvey2021
سروے آن الئن 21 مئی 2021 تک دستیاب ہے

براه کرم سروے مکمل کریں



شکریہ
ہمیں آپ کے تاثرات سن کر خوشی ہوئی


