ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ
(ESEA) ਨੂੰ 1965 ਵਿੱਚ “ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ”
ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ESEA ਕਾਨੂੰਨ
ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ
ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ ESEA ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ
ਮੁੜ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋ ਚਾਈਲਡ ਲੈਫ਼ਟ ਬਿਹਾਇੰਡ ਐਕਟ (ਕੋਈ
ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
1. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਰਧਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ
2. ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ
3. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ
4. ਜੇ ਸਕੂਲ ਨੀਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ, ਧਿਆਨ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਭਰ
ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਵੱਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ

ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੂਚਿਤ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਟਾਈਟਲ 1, ਭਾਗ A
ਟਾਈਟਲ I, ਭਾਗ A ਸਟਾਫ਼
ਟਾਈਟਲ I/LAP ਡਾਇਰੈਕਟਰ
360-725-6100
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OSPI ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਸਤਿਕਾਰ
ਨਾਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ,
ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਸਮੇਤ ਜਿਨਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਕਿਸੇ
ਵੀ ਸੰਵੇਦੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਾ ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਜਾਂ
ਅਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਤਾ ਗਾਈਡ
ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਕਥਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਕਵੈਲਿਟੀ ਐਂਡ
ਸਿਵਿਲ ਰਾਈਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ (360) 725-6162 ‘ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ
‘ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: P.O. Box 47200 Olympia,

ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ
ਟਾਈਟਲ I, ਭਾਗ A ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ
ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਰਧ-ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ
■

■
■

ਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਗ੍ਰੇਡ ਪੱਧਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ (ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ), ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ
ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹੈ,
ਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਮਰਜੇਂਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਬੱਧ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ
ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ
ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ(ਦੇ) ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਕਿਹੜੀਆਂ
ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ(ਆਂ) ਹੈ(ਹਨ)।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਰਧ-ਪੇਸ਼ਾਵਰ

ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਰਧ-ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ
ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਰਧ-ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਕ
ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਰਧ-ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਲਾਸਰੂਮ(ਮਾਂ) ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਧਿਆਪਕ(ਕਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ
ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਰਧ-ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਟਾਈਟਲ I, ਭਾਗ A ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਰਧ-ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਜੋ ਟਾਈਟਲ I, ਭਾਗ A ਸਕੂਲ
ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ:
■ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ; ਜਾਂ
■ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ; ਜਾਂ
■ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹੋਵ:ੇ
─ ETS ParaPro ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜਾਂ
─

ਸੂਚਨਾ
ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ—ESEA—ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖ I,
ਭਾਗ ਏ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 100%
ਪ੍ਰਵੀਣਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਸਾਰੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ
ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ESEA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ
ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ —
ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ — ਇਹਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਕਦਮ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਦਮ ‘ਤੇ,
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ
ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲੇ।
ਇਹਨਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ
ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ
ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ
ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ
ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
■
■
■
■
■
■

ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਪੈਰਾਐਜੂਕੇਟਰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।.

ਟਾਈਟਲ I, ਭਾਗ A ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਰਧ-ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ
ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ
ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਰਧ-ਪੇਸ਼ਾਵਰ
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਵੋ : www.k12.wa.us/TitleIIA/

■
■

ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ
ਮਤਲਬ ਹੈ
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਸਕੂਲ—ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ—ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ
ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ
ਰਾਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ
ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੌਇਜ਼ (PSC)—ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (SES)—ਆਪਣੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਕ ਪਹੁੰਚ
ਦੀ ਚੋਣ

PSC ਤੇ SES
ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੌਇਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ
ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਾਪਿਆਂ
ਲਈ ਗਾਈਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ —Public School Choice
and Supplemental Educational Services (ਪਬਲਿਕ
ਸਕੂਲ ਚੌਇਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼)।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

