
1 )مرئی ہو' چیٹ'کلک کریں تاکہ (پر توجہ دیں تاکہ پریزینڻیشن کے دوران مشغول ہو سکیں۔اور چیٹچیٹ اور سوال و جواب استعمال کریں

!خوش آمدید



آج کے اہداف
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:آج کے مقاصد

•FY22 اعاده کیپیڻل پالننگ پروسیس اور بجٹ کا
•CPS ے رہناپیدا کرتکمیوڻیز کی ضلع کے کیپیڻل پالننگ پروسیس کی سمجھ
نااور تاثرات اکڻھا کررجوع کرناکیپیڻل بجٹ کی ترجیحات پر فیملیز سے •

:قابل غور سواالت

آپ اور آپ کی کمیونڻی کے لیے کیا اہم ترین ہیں؟:کیپیڻل بجٹ کی ترجیحات1.

کیا جائے کیپیڻل پالننگ پروسیس سے کمیونڻیز کو کیسے مطلع:بہتر عوامی مشغولیت2.
اور اس پوری کارروائی میں مزید فیملیز کو کیسے مشغول کیا جائے؟

لینا یاد رکھیںسروےبراه کرم



FY23کیپیڻل بجٹ اگلے مراحل اور ڻائم الئن
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جونمئی/اپریلاپریل/مارچفروری/جنوری

FY23وسیس کیپیڻل پالننگ پر
شروع کریں

FY23ز کا کیپڻل پروگرام سائ
بانڈ کریں زیر امارکیٹ تک(

)سائی تعین لتوا ہے

کک آف میڻنگیں 
ینہمراہدداخلی مستفید

ٹ اسکول پر مبنی بج
جاری ہوا

FY23 بجٹ کا آؤٹ الئن
CPSشائع کرتا ہے

کنڻی کی مشغولیت کی 
ومیورچوئل میڻنگیں

FY23ڈرافٹ 
کیپیڻل پالن سے

متعلق عوامی 
سماعتیں

…
نیاد کمیونڻتاثرات کی ب

ن کیپڻل پالFY23پر 
کو حتمی شکل دیں

ی کے

…

…
بورڈ ممبرز کا جائزه 

مجوزبجٹ پر بورڈ کے هنکیپڻل پالFY23ابتدائی 
FY23کیپیڻل مالحظات

Presenter Notes
Presentation Notes
Dr. Swinney



CPSپریزینڻرز

Adrian SeguraVenny DyeIvan Hansen
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Evangelina CovarrubiasLiam Bird
ت کی ڈائریکڻر برائے نسلی مساواچیف فسیلیڻیز آفیسر

پہل، دفتر مساوات
ل پالننگ ایگزیکڻو ڈائریکڻر، کیپڻ
اینڈ کنسڻرکشن

ایگزیکڻو ڈائریکڻر،
دفتر مساوات

سربراه،
کمیونڻی کی مشغولیتاورفیملی



Presenter Notes
Presentation Notes
Time:  Facilitator Notes: I would like to express my gratitude for being in this role. I carry my experiences as a former principal with me as I do work, centering my work on the experiences of our least served students and the multiple roles principals have to engage in as they support students and staff. I am thankful to be serving our students and grateful for the time you are putting into equity work for our students.Notes:Gratitude for being in this role. Former principal… Grateful to be of service.



CPS سالہ ویژن5کا

:3#عزم 
سالمیت

ونڻیز کا ہم اپنے طلبا اور فیملیز نیز ان متنوع کمی
ے احترام کرتے ہیں جن میں رہتے ہیں اور ہمار
ی مشترکہ مشن میں پارڻنرز کے طور پر ان ک

ہم کھل کر بات کر کے اور عزت کرتے ہیں۔
ر عمل کمیونڻی کے تاثرات پر مستقل بنیادوں پ

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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Presenter Notes
Presentation Notes
Time:  Facilitator Notes: Notes:



FY22 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

CPSکو اس کی فنڈنگ کہاں سے ملتی ہے؟
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Presenter Notes
Presentation Notes
Participants asked to know more about capital spending and school programs. This presentation focuses on capital spending.



FY23یشنکیپیڻل پالن کمیونڻی مشغولیت س
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بحث کے عنوانات

•FY22 اعادە کرناکیپڻل پالن کا
•CPSض � ضلع � کیپ یڻل پالننگ کمیوڻ�ی

پ�دا کرناپراس�س � سمجھ 
ض � • � اور �ما�ی رج�ع کرنا ف�مل�ی

�ت بہ�ت ترج�حات اور کمیونیٹ � مشغول
رنابنا�ض � متعلق تاثرات حاصل ک

بلڈنگ پورٹ فولیوCPS|  1:ہمارے مقاصد

2  |CPS اعاده بجڻوں کو سمجھناFY22

کیپیڻل پالننگ کی حکمت عملی|  3

مساوات کے انڈیکس عوامل|  4

کیپیڻل بجٹ کے زمرے|  5
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CPSعمارت کے پورٹ فولیو کا مجموعی جائزه

ملین مربع فٹ62

کیمپسز522

عمارتیں803

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
ے زائد اسکولز شیئر کرتے ہیںایک سکو فیسلڻیز ڈیپارڻمنٹ پورٹ فولیو کی اسکول کی بجائے کیمپسز کی بنیاد پر زمره بندی کرتا ہے کیونکہ زیاده تر کیسز میں، ایک واحد کیمپس *

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

0150

قدیم ترین کیپمس کی عمرسال 148

اوسط کیمپس کی عمرسال 82

0100

کل ضرورت* بلین$ 3.2
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CPSبجڻس کو سمجھنا

CPSبجٹ 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 :اآپریٹ کرن

تعمال ہوتا ہےتعمیرات، تجدید اور انفرا اسڻرکچر پر مبنی ڻیکنالوجی کے لیے اس :لکیپیڻ
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Presenter Notes
Presentation Notes
Emergency funds are shared between capital and operating costsCity State 



کیپیڻل بمقابلہ آپریڻنگ اور مینڻننس-بلڈنگ کی ضروریات 

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•

جٹکیپیڻل ب

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 

شیڈول
دن سے ہفتوں تک

ڻنگفسیلیڻزآپری
اور مینڻیننس
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Presenter Notes
Presentation Notes
Emergency funds are shared between capital and operating costsCity State Add talking point for roof repair vs roof replacement,  targeted AC replacement vs whole school



تاریخی کیپیڻل بجڻس

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 کی
ضروریات اہم ہیں

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

فنڈنگتاریخی لحاظ سے، ساالنہ •
کی سطحیں قابل تغیر ہیں

ترجیح بندی اہم ہے•
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راتکیپڻل بجٹ کی ترجیحات اور کمیونڻی کے تاثFY22-اعاده 

ر میکانکی، الیلکڻریکل او
اتپلمبری سے متعلق ضروری

ڻرف کی تبدیلیاں انویلپ / چھت 
ضروریات

IT اور سیکیورڻی
سرمایہ کاریاں

اںپلے گراؤنڈ تبدیلی ہجوم سے متعلق مدد

پروگرامیڻک سرمایہ
کاریاں

سے زائد لوگوں نے شرکت کی اور 700ورچوئل کمیونڻی میڻنگ میں 
سے اوپر سروے کے جوابات موصول ہوئے600تقریباً 

ADA

عمارت کی حالت 
رسائی

بیت الخالء کے اپ 
گریڈز

پارکنگ الٹ کی 
مرمتیں
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Presenter Notes
Presentation Notes
Capital:Facility Needs (i.e. Roof/Envelope and Mechanical (HVAC)) budget category was ranked as the highest priorityBathroom modernization and parking lot repairs was added as a new dedicated category in FY21



کیپڻل بجٹFY22-اعاده 

FY 2022 ملین شامل ہے جس میں درج ذیل پر فوکس ہے554$کے کیپڻل بجٹ میں:
مضافاتی اسکولوں میں ترجیحی فسیلیڻیز کی ضروریات-
پورا دن، پری کے اور ڻیکنالوجی کے پھیالؤ کی اپ ڈیڻس-
-ADAکی حالت رسائی اور بیت الخالء کی جدید کاری

$554.2
ملین

پابند عہد
ترجیحات

$162.4M

باقی مانده
ترجیحات

$391.8M
فسیلیڻی کی ضروریات-
بیت الخالء کی جدید کاری-
ںسیکیورڻی میں سرمایہ کاریا-
سائٹ کی بہتریاں-

(UPK(پری کے کی توسیع -
پروگرامیڻک اقدام-
-ITکی جدید کاری
-ADAکی حالت رسائی

*بجٹFY22بجٹ کا زمره
)ملین$ (

339.1$فیسلڻی کی ضروریات

10.0$داخلی اصالحات

110.5$پروگرامیڻک سرمایہ کاریاں

0.0$ہجوم سے متعلق مدد

IT35.0$، سیکیورڻی اور دیگر سرمایہ کاریاں

33.6$سائٹ کی بہتریاں

26.0$کیپڻل پروجیکٹ کی امدادی خدمات

554.2$:کیپڻل پالنFY22کل 
امکانی بیرون میں فنڈنگ خارج ہے*
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Presenter Notes
Presentation Notes
Presenter: IvanOn the screen is a summary of the FY21 Capital Budget. Last year, the board approved a capital plan of $653 Million. What’s important to recognize is that although $653M was approved,  nearly $300M was for committed priorities (such as Pre K expansion, Science lab upgrades).The remaining amount is prioritized for critical capital needs. 



مصیبت کا انڈیکس سکور

میں رہنے والے طلبا S|Wانویسٹ 

کمیونڻی کی متوقع زندگی کی انڈیکس

طلبہبے گھری کا سامنا کرنے والے

انصاف کا انڈیکس اور کمیونڻی کے تاثراتCPS-اعاده 

تاریخی کیپیڻل فنڈنگ
فنڈنگTIFتاریخی 

کیپیڻل سرمایہ کاری کمیونڻی عوامل

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۔** 

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

مساوات کو ترقی دینے میں مدد کریں۔

تہذیب/نسل
رعایتی لنچ/٭مفت

انگریزی متعلمین**
خاص تعلیم میں طلبہ

آبادیات
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Presenter Notes
Presentation Notes
Equity:Finalized index weighting based on public feedbackInclude students experiencing homelessness as an equity factor



CPSمساوات کا انڈیکس
کمیونڻی عوامل

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

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

رآمد۔کے خرچے کی رینج کنڻرول کرتے وقت عدم مسا کے اثرات کی جانچ کرنے میں کارہائش
رکت کمیونڻی کے اس عالقے کی بنیاد پرجس میں ش(سالوں کی تعداد ):2010(زندگی کی توقع کا ڈیڻا 

۔)کرنے والے طلباء رہائش پذیر ہیں

CPSے۔کے وه طلبہ جن کے پاس مقرره، باقاعده اور معقول رات کے اوقات والی رہائش کی کمی ہ
CPSہ اور نیٹ ورکس ان اہل قرار یافتہ طلبہ عارضی قیام کی صورتحال میں موجود طلباسکولز

)Students in Temporary Living Situations, STLS)  کے سامنے درپیش رکاوڻوں کو
اعانت فراہم کرتے ہیں، جس میں خدمات کے التزامات جیسے نقل و حمل، اسکول ہڻانے میں

امل ہیں۔یونیفارمز، اسکول سپالئیز، فیس میں رعایت، اور کمیونڻی کے وسائل کے نام حوالے ش

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۔** 

کمیونڻی

بہلرہائش پذیر طمصیبت کے انڈیکس کا اسکور

S|Wانویسٹ 

توقع کےکمیونڻی کی زندگی 

بے گھری کاوه طلبہ جنہیں سامنا ہے
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Presenter Notes
Presentation Notes
Budget categories are expected to primarily follow FY20 capital budget categories, with the following process enhancementsEnhanced transparency through Community input on priority capital budget categories (categories are listed on following slide) Discussions ongoing with FACE to collaborate with Title 1 Parent meetings Input from CPS stakeholders to determine critical facility needs prioritization tiers utilizing various variables (assessment information, current building issues, utilization, location etc.)Provides improved visibility into overall deferred capital needs and deferral decisionsIncreased investment commitment to ADA strategy determined in collaboration with Mayor’s Office for People with Disabilities (MOPD)Continued guidance from the Office of EquityPotential for increased TIF fundingAlignment with the Mayor’s Invest South/West InitiativeThe six variables include: • Unemployment (over the age of 16 years), • Education (over 25 years of age without a high school diploma) • Per capita income level • Poverty (below the federal poverty level) • Crowded housing (housing units with more than one person per room) • Dependency (population under 18 or over 64 years of age)



CPSمساوات کا انڈیکس
آبادیاتی اور تاریخی کیپڻل فنڈنگ

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

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

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

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

اور) سے2010(کیپیڻل فنڈنگ میں تاریخی فرق حل کرنے میں مدد کرتی ہے 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
ذولسانی ان طلبا کی ریاستی ڈیفینیشن کی طرف اشاره کرتی ہے جو انگریزی سیکھ رہے ہیں۔** 

آبادیات

تاریخی کیپیڻل فنڈنگ
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Presenter Notes
Presentation Notes
Budget categories are expected to primarily follow FY20 capital budget categories, with the following process enhancementsEnhanced transparency through Community input on priority capital budget categories (categories are listed on following slide) Discussions ongoing with FACE to collaborate with Title 1 Parent meetings Input from CPS stakeholders to determine critical facility needs prioritization tiers utilizing various variables (assessment information, current building issues, utilization, location etc.)Provides improved visibility into overall deferred capital needs and deferral decisionsIncreased investment commitment to ADA strategy determined in collaboration with Mayor’s Office for People with Disabilities (MOPD)Continued guidance from the Office of EquityPotential for increased TIF fundingAlignment with the Mayor’s Invest South/West InitiativeThe six variables include: • Unemployment (over the age of 16 years), • Education (over 25 years of age without a high school diploma) • Per capita income level • Poverty (below the federal poverty level) • Crowded housing (housing units with more than one person per room) • Dependency (population under 18 or over 64 years of age)



خرچ اور مصیبتFY22-اعاده 
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FY23 CPSہماری حکمت عملی:کی کیپیڻل پالننگ

ورت � لحاظ CPSکیپیڻل پالننگ � ل�ی  �ض
۔� پروج�کٹس کو ترجیح دیتا �� 

CPS اف�ت انصاف اور شفکا کیپیڻل پالن
پر فوکس کر� گا

ل دست�اب کیپیڻاور اقداماتتعل��
� موافق بنائنی فنڈنگ
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ڻیز اپ ڈیٹ شده فسیلی
کی کیفیت کی 

تشخیص

نڻی شفافیت اور کمیو
کی مشغولیت 

بڑھائیں

بجٹ کی ترجیحات 
ی سے متعلق کمیونڻ

کی رائے جاری 
رکھیں

سپورٹ
ضلعے کے اقدامات

ADA)بشمول (

مستقل انصاف کے
آفس کی جانب سے 

رہنمائی

CPSہمارا پراسیس:کیپیڻل پالننگ

FY23 کیپڻل بجٹFY22یںکے طریقے پر چلتا ہے، جس میں درج ذیل فوکس والے شعبے ہ:
نکیپیڻل پال کیپیڻل 

ضروریات
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Presenter Notes
Presentation Notes
Presenter: VennyThere is no one-size-fits-all approach to Capital Planning, and we understand that the current process isn’t perfect, however, we commit to improving this process continuously and incorporating feedback like these meetings today! Our approach this year follows the FY21 methodology for capital budget categories, while focusing on a few enhancements, most notably, this years process with included data from the updated facilities assessment.



فسیلیڻیز کی کیفیت کی تشخیص
تازه ترین اپ ڈیٹ

پروگرام کا مجموعی جائزه

ر اور ریکارڈ فسیلیڻز کی کیفیت کی تشخیص ہر عمارت کے نظام کی حالت کو کیچ
ارت کی کرنے کے لیے اور پہلے سے موجود فسیلیڻی کی خصوصیات جیسے عم

ے لیے جگہ، وغیره کی انوینڻری ک/کل گنتی، مجموعی مربع فٹ، کمروں کی گنتی
مستعمل ایک مرئی معائنہ ہے۔

پروگرام کی پوسڻنگ

پر دستیاب ہیں۔cps.eduتازه ترین تشخیصی رپورڻیں 

فسیلیڻیز کی تشخیصنے ایک CPSشفافیت بڑھانے کی مسلسل کوشش کے تحت، 
-https://www.cps.edu/services-and(کا ایک وقف شده ویب صفحہ

supports/school-facilities/facility-condition-assessment (/ تیار کیا
رنے اور ہے، جو فسیلیڻیز کی تشخیص کے عمل سے متعلق معلومات بازیافت ک

CPSپورٹ ڈاؤن کی زیر ملکیت اور زیر عمل کسی فسیلیڻی کے لیے تشخیصی ر
لوڈ کرنے کا فنکشن تالش کرنے کے لیے ایک واحد مقام فراہم کرتا ہے۔
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Presenter Notes
Presentation Notes
Presenter: VennyThe Chicago Public Schools (CPS) Facilities & Capital Planning Department has recently completed a new round of facility condition assessments in all CPS owned and operated facilities. The previous facilities condition assessment was completed in 2014/15. Final thoughts:The facilities condition assessment is a visual inspection only of the building’s systems. It is not destructive. Sample report included a rank and quantity for all assessed items at each CPS operated facilitySeparate assessment landing page on cps.eduPrioritization of critical capital needs (roof, windows, MEP) is a process as systems are dynamic and constantly changing (for example, systems can change significantly from one assessment to another - this can be driven by a number of factors including, weather (freeze/thaw), accelerated deterioration, deferred maintenance, and recent investments.



FY23 بجٹ کی ترجیحات-سرمایہ کی ضروریات

ر میکانکی، الیلکڻریکل او
اتپلمبری سے متعلق ضروری

بیت الخالء کے
اپ گریڈز

انویلپ / چھت 
ضروریات

IT اور سیکیورڻی
سرمایہ کاریاں

پارکنگ الٹ اںپلے گراؤنڈ تبدیلی
کی مرمتیں

ہجوم سے متعلق مدد

پروگرامیڻک 
سرمایہ کاریاں

طلبہ کے لیے تفریح اور 
ایتھیلڻک وسائل

ماڈیولر آرائش 
نو پروگرام
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Presenter Notes
Presentation Notes
Presenter: IvanMany of the budget priority categories from FY21 will remain for FY22. Based on additional public feedback we received and internal discussions we are proposing to add two more categories to the FY22 capital planning process. These two categories included, Student Recreation and Athletic Resources (which covers existing natatoriums and stadiums), and Modular Refurbishment Program (which will renovate, replace or remove existing modular buildings across the current portfolio)For Reference Only - Interior finishes, such as painting walls or repairing floors, is not listed as a dedicated category, however, these are often addressed as part of a larger capital project.For example as during a roof or window replacement project, finishes that were damaged by water infiltration will be repaired and funded as part of the larger project. On some projects, this may include addressing the finishes of entire classrooms and/or cooridiors.



ADAعمارت کی رسائی میں بڑھی ہوئی سرمایہ کاری

ملین خرچ کرنے کا کیپیڻل بجٹ کا عزم100$سالوں میں 5•
میئر آفس کے تعاون سے، ہر کیمپس کو یہ فراہم کر•

:کے لمبے رینج کے اقدامات کا تعاون کریںCPSکے، 

ADAسرمایہ کاری کی حکمت عملی

مرکزی عمارت تک کے 
ل راستے کے ساتھ ایک قاب

رسائی پارکنگ الٹ
عوامی بیت الخالء کا ایک 

قابل رسائی سیٹ
مرکزی عمارت تک قابل 

سایک قابل رسائی مرکزی آفرسائی داخلہ
داخلے سے مرکزی اندرونی 

تک) عموماً پہلی منزل(منزل 
ایک قابل رسائی راستہ
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انویلپ کی ضروریات/چھت

لرننگ ماحول پر اثر

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

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

فیسلڻیز آپریشن پر ممکنہ اثر

ے صحت اور تحفظ کے مسائل کا خطره، جیسے سیس
افزائشیا پھپھوندی کی/کا گرتا پینٹ، ہوا کا معیار اور

مرمت کرنے کی زیاده الگت

کا تیز انحطاط) یعنی چھتوں(اہم سسڻمز 

اینڻوں کی خرابی کی عارضی مستحکمیاندرونی فنشز/خراب پالسڻر

ڈس پلیسڈ چمنی میسنری پانی کے حوض بنانا اور حیاتیاتی افزائش
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Presenter Notes
Presentation Notes
Photo #1 School: WashingtonPhoto #2 School: MonroePhoto #3 School: MelodyPhoto #4 School: XXX



میکانکی، الیلکڻریکل اور پلمبری سے متعلق ضروریات

)یادهکارآمد زندگی سے ز(پرانے طرز کا بوائلر 

پرانے طرز کے کنڻرولز

نگ کی گرمی کی تقسیم کرنے والی پائپ
خرابی

لناتقسیم کرنے والے پائپس کا گ

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

لرننگ ماحول پر اثر

ئلطلبا کے لیے ممکنہ ہوا کے معیار سے متعلق مسا

)ایعنی گیس لیک ہونا، پائپ پھڻن(سسڻم کی ناکامیاں 

شدید موسموں کے دوران طالب 
طرهعلم کے مقام کی تبدیلی کا خ

مزید مستعد اور ماحولیاتی طور پر دوستانہ سسڻمز
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Presenter Notes
Presentation Notes
Photo #1 School: BatemanPhoto #2 School: HigginsPhoto #3 School: CooperPhoto #4 School: Burnham



بیت الخالء کے اپ گریڈز

پرانے طرز کی چیزیں اور برا ڈیزائن خراب فلورنگ

خراب فنشز

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

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
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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

اعلی معیاری پروگرام کی جگہوں کی زیاده دستیابی

نئے اور بہتر کرده ساز و سامان اور لچکدار لے آؤڻس

)ڻوسسیسہ، ایسبیس(ممکنہ ماحولیاتی خدشات کو کم کرنا 

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

لرننگ ماحول پر اثر
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لرننگ ماحول پر اثر

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

جیسے کالس رومز کے بطور(غیر سازگار آموزشی ماحول 
چناکی ضرورت سے ب)ٰاستعمال ہونے والے چھوڻے کمرے

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

ایک زیاده انفرادی لرننگ تجربہ بنائیں

ںاسکول کی الجسڻکس اور شیڈولنگ کو بہتر بنائی
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ITاور سیکیورڻی سرمایہ کاریاں

مواقع

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

سیکیورڻی کیمراز

لیے ان ڻتکنالوجی مسائل کی روک تھام میں مدد کرنے کے
یورڻی کوشش کریں جن سے طالب علم کی لرننگ، ڈیڻا سیک

اور ورچوئل ڻیسڻنگ متاثر ہوتی ہے

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

فظ مجموعی طور پر تمام طلبا، اسڻاف اور مالقاتیوں کا تح
اور سیکیورڻی

لرننگ ماحول پر اثر

مالقاتیوں کا مینیجمنٹ سسڻم
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پلے گراؤنڈ کی بہتریاں

خطرات

نئی حفاظتی خصوصیات کے ساتھ اپ ڈیٹ کرده پلے گراؤنڈ

)طرهسیکیورڻی خ(پرانا اور خراب پلے گراؤنڈ )طرهسیکیورڻی خ(پرانا اور خراب پلے گراؤنڈ 

مالقاتیوں کی زیاده چوڻیں/طلبا

)ممکنہ کمیونڻی اثر(پلے گراؤنڈ بند ہونے کا خطره 

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

X

لرننگ ماحول پر اثر

متبادل پلے گراؤنڈ/نیا:مخصوص اسکوپ
سال1-ماه 6:مخصوص شیڈول
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تبدیلیاں/پارکنگ الٹ مرمتیں

خطرات

کو ہڻانا یا تبدیلی) جیسے گڑھے، خراب الئڻنگ وغیره۔(ناقص پارکنگ الڻس :مخصوص اسکوپ
سال2-ماه 6:مخصوص شیڈول

ناقص پارکنگ الڻس

نئی بنائی گئی پارکنگ الٹ

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

کم روشن جگہوں پر حفاظتی خطره

نگرانی/خراب سیکیورڻی کے انتظامات

لرننگ ماحول پر اثر

گہ زیاده مستعد ڻریفک کی روانی، ج
کا استعمال اور سڑک کی مارکنگ

زیاده پائیدار مواد کا استعمال
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لرننگ ماحول پر اثر

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

ایتھلیڻک وسائل جیسے پول، ڻریک کی بندی کا 
)کمیوننڻی پر امکانی اثر(خطره X

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

طلبہ کے لیے تفریح اور ایتھیلڻک وسائل

خالءپرانے طرز کے اسڻیڈیم کے بیت ال

)حفاظتی خطره(خراب شده مصنوعی ڻرف اور ڻریک 

فسیلیڻیز/ ریپلیسمنٹ طلبہ کے لیے تفریح اور ایتھلیکڻر وسائل /تجدید شده :مخصوص اسکوپ
سال2-1:مخصوص شیڈول

غیر مصروف عمل نیڻاڻوریم/ناکام

ریمتجدید شده نیڻاڻو
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لرننگ ماحول پر اثر

فیسلڻیز آپریشن پر ممکنہ اثر

سے صحت اور تحفظ کے مسائل کا خطره، جیسے سی
افزائشیا پھپھوندی کی/کا گرتا پینٹ، ہوا کا معیار اور

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

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

ماڈیولر آرائش نو پروگرام

موجوده ماڈیولر عمارت

موجوده ماڈیولر عمارت

موجوده ماڈیولر عمارتوں کی آرئش نو کرنا، انہیں بدلنا یا ہڻانا:مخصوص اسکوپ
سال2-1:مخصوص شیڈول

متبادل ماڈیولر عمارت

متبادل ماڈیولر عمارت/نئی
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انویلپ ضروریات/چھت
یوں تعمیر سے متعلق، چھت یا کھڑک

دیلیکے سسڻم کی بڑی تجدید یا تب

میکانکی، الیکڻریکل یا پلمبر
ی سے متعلق ضروریات

ے میکانکی، الیکڻریکل اور پلمبری س
بدیل متعلق ان سسڻمز کی مرمت کریں یا ت

تعد کریں جو کام تو کرتے ہیں مگر کم مس
ےہیں اور انہیں مہنگی دیکھ بھال درکار ہ

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

ا ، کام نہ کرنے والی چیزیں ی)حصے
غیر مناسب ہواداری

پروگرامیڻک سرمایہ کاریاں
ل اکیسویں صدی کے لرننگ ماحو

زکیلئے جدد کالس رومفراہم کرنے

ہجوم سے متعلق مدد
وں ضلعے بھر کے اسکول
میں ہجوم کو ہلکا کریں

ITیاںاور سیکیورڻی سرمایہ کار
سسڻمز کو سپورٹ ITضلعے کے اہم 

رڻی کریں اور اسکولوں کو نئے سیکو
ساز و سامان فراہم کریں

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

پلے گراؤنڈ تبدیلیاں
ر فرسوده یا طلبا کی آبادی کے لیے غی
مناسب پلے گراؤنڈز کو تبدیل کریں

سائلطلبہ کے لیے تفریحی اور ایتھیلڻک و
ی مرمت فسیلیڻیز ک/طلبہ کے لیے تفریحی وسائل

بشمول کریں یا انہیں بدلیں جو ناقص حالت میں ہیں،
یڈیمموجود نیڻاڻوریم، ڻرف فیلڈز، ڻریک اور اسڻ

تبدیلیاں/پارکنگ الٹ مرمتیں
یل ان پارکنگ الئڻس کی مرمت کریں یا تبد

ڻنگ کریں جو بری حالت میں ہیں یا جن کی الئ
یںاور سیکیورڻی کے انتظامات غیر مناسب ہ

ماڈیولر آرائش نو پروگرام
لت پورے موجوده پورڻفولیو میں ناقص حا

والی موجوده ماڈیولرر عمارتوں کی نو 
آرائش کریں، انہیں بدلیں یا ہڻائیں
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FY23کیپیڻل بجٹ اگلے مراحل اور ڻائم الئن

جونمئی/اپریلاپریل/مارچفروری/جنوری

FY23وسیس کیپیڻل پالننگ پر
شروع کریں

FY23ز کا کیپڻل پروگرام سائ
ک بانڈ مارکیٹ ت(تعین کریں 

)سائی زیر التوا ہے

کک آف میڻنگز
اندرونی اسڻیک ہولڈرز•
فوکس گروپ•

وااسکول پر مبنی بجٹ جاری ہ

FY23 بجٹ کا آؤٹ الئن
CPSشائع کرتا ہے

ی کمیونڻی کی مشغولیت ک
ورچوئل میڻنگیں

FY23ڈرافٹ 
کیپیڻل پالن سے

متعلق عوامی 
سماعتیں

…
کمیونڻی کے تاثرات

FY23کی بنیاد پر 
می کیپڻل پالن کو حت

شکل دیں

…

…
بورڈ ممبرز کا جائزه ابتدائی 

FY23مجوزه کیپڻل پالنFY23ٹ کیپیڻل بج
پر بورڈ کے مالحظات
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براه کرم سروے مکمل کریں
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Survey will be shared in the CHAT - Click the linkSurvey will also be sent via email to all registered emails.
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ہمیں آپ کے تاثرات سن کر خوشی ہوئی
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