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) کے لئے Vويں صدی کے ايکٹ (پرکنز  21مندرجہ ذيل دستاويز عوامی تبصرے اور جائزے کے لئے اشتراک کرده 
 رياستی منصوبہ کا ايک مسوده ہے۔ ) Illinoisکيريئر اور تکنيکی تعليم کو مضبوط بنانے کی خاطر الينوائے (
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 ‘‘)رياستی منصوبہ(’’رياستی منصوبہ Vالينوائے پرکنز 

ويں صدی کے ايکٹ کے لئے  21) کے لئے 2024جون  30 – 2020جوالئی  SFY (2021-2024 )1يہ دستاويز رياستی مالی سالوں (
ميں،،  2018مضبوط کيريئر اور تکنيکی تعليم کی انتظاميہ کے لئے الينوائے کے رياستی منصوبے کی تفصيل بيان کرتی ہے۔ 

) کو پاس کيا۔ يہ ايکٹ، جو Vويں صدی کے لئے کيريئر اور تکنيکی تعليم کو مضبوط بنانے سے متعلق ايکٹ (پرکنز  21کانگريس نے 
) کے کارل ڈی پرکنز کيريئر اور تکنيکی تعليم ايکٹ کو باز مجاز ٹهہراتا ہے۔ يہ IV(پرکنز  2006بنا،  224-115نون عوامی قا

) کو پيش کرنے کی OMB 1830-0029منصوبہ يو ايس کے ذريعہ مقرر کرده تمام ضروريات کو پورا کرتا ہے۔ رياستی منصوبوں (
 تکنيکی اور بالغ تعليم۔ رہنمائی ميں محکمہ تعليم، کيريئر کا دفتر، 

 1)DRAFT الينوائے (CTE  کے لئے وژن: الينوائے انڈسٹری اور معاشرتی ضروريات کے ذريعہ باخبر ايک ہم مرتبہ، اعلی معيار
 سسٹم تمام افراد کے لئے مساوی رسائی اور معاونت کو يقينی بنائے گا تاکہ P-20کے کيريئر کی راه کے نظام کی معاونت کرتا ہے۔ يہ 

 وه ايک ايسی مشخص کرده راه دريافت اور مکمل کر سکيں جو انہيں اپنی تعليم اور کيريئر کے اہداف کے حصول کا اہل بناتی ہو۔

 الينوائے پانچ اہداف کے نفاذ کے ذريعہ اس وژن کی معاونت کرے گا: 

 پوسٹ سيکنڈری اور صنعت کی جانب سے منظور شده سند کے حصول کو بڑها کر .1
 راه کے مواقع ميں اضافہ کرکےکيريئر کی  .2
 ابتدائی کالج کريڈٹ کے مواقع کو بڑها کر .3
 کميونٹيز کی افرادی قوت کی ضروريات کے تئيں جوابدہی ميں اضافہ کرکے .4
 کا ہر ايک طالب علم اعلی تعليم يافتہ اور مؤثر معلم سے تعليم حاصل کرے CTEيہ يقينی بنا کر کہ  .5

ندی کی پچهلی کمی، خصوصاً مخصوص آباديوں کے ليے، کی نشاندہی کرنے والے موقع کے مساوات اور رسائی سے متعلق ترجيح ب
پروگرامنگ کے حوالے سے کئے گئے فيصلوں ميں سب سے آگے مساوات کو  CTEخالء کو تسليم کرتے ہوئے، الينوائے کا مقصد 

ہ تعليم و تدريس کے ذريعہ مخصوص آباديوں کے رکهنا ہے۔ تمام طلباء کے لئے کهيل کے ميدان کو برابر کرنے کی خاطر پيشہ وران
اراکين کی ضروريات کو پورا کرنے پر اضافی توجہ دی جائے گی۔ اس بات کو يقينی بنانے کے لئے کہ تعليمی مساوات کی توسيع 

واتی اہداف کے ،، پوسٹ سيکنڈری، اور افرادی قوت مساK-12ابتدائی تعليمی مواقع ميں داخلہ سے افرادی قوت ميں منتقلی تک ہو، 
 درميان ہم آہنگی بهی ايک ضروری جزو ہوگا۔ 

کے درميان حکمت عملی ) ICCB) اور الينوائے کميونٹی کالج بورڈ (ISBEرياستی منصوبہ کا مقصد الينوائے رياستی تعليمی بورڈ (
پر مبنی شراکت داری اور ہم آہنگی کی رہنمائی کرنا ہے کيونکہ وه وفاقی پرکنز پروگرام کا انتظام کرتے ہيں۔ منصوبہ ان اعمال اور 

جو ، اور مقامی تعليمی ايجنسيوں اور کميونٹی کالجز کے ذريعہ انجام ديا جائے گا ISBE ،ICCBپاليسيوں کی وضاحت کرتا ہے جنہيں 
پرکنز ڈالرز کی مقامی انتظاميہ کے ذمہ دار ہيں۔ رياستی منصوبہ کے اندر سرگرميوں کا مقصد ہے بہت سی رياست اور مقامی شراکت 

 داروں کے ساته شراکت ميں، تعليم يافتہ اور ہنرمند افرادی قوت پيدا کرنے کے لئے رياست کا وژن اور اہداف حاصل کرنا۔ 

) کو متاثر کرتے CTEکی ساخت اور مواد پر مبنی ہے اور الينوائے ميں کيريئر اور تکنيکی تعليم ( IVبڑی حد تک پرکنز  Vپرکنز 
ہوئے قانون سازی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ قانون کا مقصد سيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری تعليم کے ان طلباء کے اکيڈمک نالج اور 

پروگراموں اور مطالعہ کے پروگراموں ميں  CTEه فروغ دينا ہے جو تکنيکی اور مالزمت سے متعلق صالحيتوں کو زياده سے زياد
مندرجہ ذيل عالقوں پر زياده زور دے کر اس مقصد کو آسان بناتا ہے: مقامی لچک؛ اسٹيک  Vداخلہ لينے کا انتخاب کرتے ہيں۔ پرکنز 

ديگر تعليم اور افرادی قوت کے پروگراموں ہولڈرز کی جامع شموليت اور شراکتی منصوبہ بندی؛ اختراع؛ مساوات اور احتساب؛ اور 
کے  SFY2020کے ساته ہم آہنگی۔ الينوائے کا يہ رياستی منصوبہ، الينوائے کے ذريعہ منتقلی کے منصوبہ کی ہدايت کے تحت، 

جہ ذيل دوران کی گئی پيشرفت پر منحصر ہے، اور ديگر ُکل رياستی اہداف اور اقدامات کے ساته صف بندی کرتا ہے جن ميں مندر
 شامل ہيں، ليکن ان تک محدود نہيں:

 2025  فيصد بالغ افراد الينوائے کے پوسٹ سيکنڈری تعليم کے  60تک سرٹيفکيٹ يا ڈگری حاصل کرنے والے
 حصول کا ہدف؛

 پوسٹ سيکنڈری اور افرادی قوت کی تياری کا ايکٹ؛ 
 :دوہری کريڈٹ کوالٹی کا ايکٹ 

                                                      
 تک کا مسوده ہے جسے اسٹيک ہولڈرز کی طرف سے فيڈ بيک موصول اور مربوط ہوتے ہی حتمی شکل دی جائے گی۔ 2019يہ سيکشن ستمبر  1
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 ) ہر طالب علم کی کاميابی کا ايکٹESSAمنصوبہ؛ ( 
 بالغ تعليم اور خواندگی کی حکمت عملی کا منصوبہ؛ 
 افرادی قوت کی تعليم کی حکمت عملی کا منصوبہ؛ 
  ميں افرادی قوت کی ترقی پر زور ديتے ہوئے گورنر  2019رياست ميں ابهرتی ہوئی ترقی پذير انڈسٹريز کے لئے

 ديکهيں)؛  A(ضميمہ  03-2019پرٹزکر کے ذريعہ دستخط شده ايگزيکٹو آرڈر 
  کام پر مبنی سيکهنے کے عمل ميں توسيع، بشمول الينوائے کی حاليہ نيشنل گورنرس ايسوسی ايشن گرانٹ اور ورک

 فورس انوويش بورڈ کی کارآموزی کميٹی کے کام؛
 WIOA ) ہم آہنگ رياستی منصوبہWIOA Unified State Plan؛ اور( 
 رياست کی کيريئر کی راه کی لغت 

کے درميان شراکت ہے اور دو رياستی ايجنسيوں کے  CTEکی فراہمی کا سسٹم سيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری  CTEالينوائے ميں 
)، جو رياستی ISBEالينوائے تعليم کا رياستی بورڈ ( -کو دو سطحوں پر ريگوليٹ کيا جاتا ہے  CTEذريعہ معاونت شده ہے۔ سيکنڈری 

ديکهيں)، جو  B) کے سسٹم جوابدہی رکهتا ہے (ضميمہ EFEر روزگار کے لئے تعليم (سطح کی قياد،، تکنيکی مدد فراہم کرتا ہے، او
) کو منصوبہ بندی اور ڈيليوری کے وسائل فراہم کرتا ہے۔ الينوائے ACCمقامی اسکولوں کے ڈسٹرکٹس اور عالقائی کيريئر مراکز (

م تين سسٹمز جو سيکنڈری طالب علموں کو اپنی ذمہ سسٹمز موجود ہيں، بشمول ان رياستی ايجنسيوں کے زير اہتما EFE 56ميں، 
داريوں کے حصے کے طور پر خدمات انجام ديتے ہيں: الينوائے محکمہ برائے انصاِف طفالں؛ الينوائے محکمہ برائے انسانی خدمات؛ 

 دفتر برائے ذہنی خدمات؛ اور الينوائے محکمہ برائے انسانی خدمات، بحالی خدمات کی ڈويژن۔

کو رياستی سطح پر اور ہر کميونٹی کالج ڈسٹرکٹ کے ذريعہ  CTE) کے ذريعہ پوسٹ سيکنڈری ICCBالينوائے کميونٹی کالج بورڈ (
پروگراموں اور مطالعہ کے پروگراموں کی  CTEالينوائے کميونٹی کالجز ميں پيشکش کرده  ICCBمقامی سطح پر مربوط کيا گيا ہے۔ 
تا ہے اور کميونٹی کالج سسٹم کو رياستی سطح کی قيادت اور تکنيکی مدد فراہم کرتا ہے۔ الينوائے منظوری ديتا ہے اور نگرانی کر

کالجوں پر مشتمل ہے، ملک کا تيسرا سب سے  48کميونٹی کالج ڈسٹرکٹس اور  39کميونٹی کالج سسٹم، جو مقامی طور پر کنٹرول شده 
ج سسٹم کے ساته شراکت ميں، الينوائے محکمہ برائے اصالحات، الينوائے کے بڑا کميونٹی کالج سسٹم ہے۔ اس کے عالوه، کميونٹی کال

 کورس ورک کی پيشکش کرتا ہے۔  CTEاصالحی مراکز ميں پوسٹ سيکنڈری 

دونوں کے ذريعہ کيا جائے گا اور اسے ُکل رياستی باہمی تعاون سے کی جانے  ICCBاور  ISBEاس مکمل رياستی منصوبہ کا انتظام 
 کے ذريعہ تيار کيا گيا تها۔ والی کوششوں
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A.  منصوبہ کی ترقی اور مشاورت 

) کے طريقہ کار کے مطابق رياستی منصوبہ کيسے c)(2(122کے سيکشن  V. اسٹيک ہولڈرز کی مشاورت کے ساته اور پرکنز 1
 تيار کيا گيا تها؟

) اور الينوائے کميونٹی ISBEکو الينوائے تعليم کے رياستی بورڈ () 2024جون،  30 -2020جوالئی،  1سالہ رياستی منصوبہ ( 4اس 
) اور مندرجہ ذيل اسٹيک ہولڈرز کی شموليت کے ساته باہمی تعاون کے ساته تيار کرده نقطٔہ نظر کے ذريعہ منظم ICCBکالج بورڈ (
 :1کيا جائے گا

 داروں کے نمائندوں، بالغ تعليم فراہم کنندگان، اور بشمول اہل وصول کنندگان اور دو سالہ اقليتی خدمت انجام دينے والے ا
کے پروگراموں کے ) CTEچارٹر اسکول کے نمائندوں کے سيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری کيريئر اور تکنيکی تعليم (

نمائندے، جن ميں شامل ہيں اساتذه،، تدريسی عملہ، اسکول کے قائدين، خصوصی تدريسی امدادی عملہ، کيريئر اور 
 تعليمی رہنمائی کے مشيران، اور معاوِن پيشہ؛ 

 کميونٹی کے دلچسپی رکهنے والے نمائندے جن ميں شامل ہيں: والدين، طلباء، اور کميونٹی کی تنظيميں؛ 
 استی افرادی قوت کا ڈويلپمنٹ بورڈ، مقامی افرادی قوت کے بورڈز، اور افرادی قوت کے پيشہ ور افراد کے نمائندے؛ري 
 خصوصی آباديات کے اراکين اور نمائندے، مخصوص طور پر رياستی ايجنسياں اور کميونٹی پر مبنی تنظيميں؛ 
 مائندے)؛کاروبار اور انڈسٹری کے نمائندے (بشمول چهوٹے کاروبار کے ن 
 مزدور تنظيموں کے نمائندے؛ 
  اسکولوں سے باہر کے نوجوانوں، بے گهر بچوں اور نوجوانوں اور خطرے سے دوچار نوجوانوں کو خدمت انجام دينے

والی ايجنسيوں کے نمائندے، جن ميں بے گهر بچوں اور نوجوانوں (مک کينی وينٹو بے گهر امداد ايکٹ) کی تعليم کے 
 کار بهی شامل ہيں؛ لئے رياستی رابطہ 

 معذوری سے متاثر افراد؛ اور 
  گورنرJ.Bکے نمائندے۔ پرٹزکر کا دفتر۔ . 

 
کی منصوبہ بندی اور ترقی کے عمل ميں جان بوجه کر شامل کيا ہے۔ اسٹيک ہولڈرز کو  Vالينوائے نے تمام اسٹيک ہولڈرز کو پرکنز 

مختلف حکمت عمليوں اور مواصالت کے ذرائع بشمول آزاد سماعتی نشستيں، تاثرات جمع کرنے کے لئے سرويز، ای ميل دهماکے، 
ختراع، کاروبار ميں مشغوليت، پيشہ ورانہ تعليم، اور اور ويبنارس کو استعمال کرتے ہوئے مصروف رہے ہيں۔ الينوائے نے مساوات، ا

ہم آہنگی اور منتقلی کے عالقوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لئےالينوائے مدعو اسٹيک ہولڈر کام کرنے والی ٹيموں کو بهی ہدفت بنايا 
عوام، پريکٹيشنرز، رياستی  ہے۔ حکمت عمليوں، سرگرميوں اور واقعات کی تفصيل ذيل ميں بيان کی گئی ہے۔ پرکنز ايکٹ کے تحت

رہنما، اور تمام مطلوبہ شراکت داروں کے ساته الينوائے کی معنی خيز مشغوليت کا مظاہره کرنے والی ٹائم الئن کو ذيل ميں بهی فراہم 
 تی ہيں۔ ميں ديکهی جا سک Cکيا گيا ہے۔ مخصوص واقعہ کی تفصيالت، شريک افراد کی فہرستيں، ايجنڈے، اور ديگر معلومات ضميمہ 

کے لئے رياستی منصوبہ اور پروگرامنگ کی نشوونما کے لئے رہنما اصول دفتر برائے کميونٹی کالج تحقيق اور قيادت  CTEالينوائے 
)OCCRL) کے ساته الينوائے تعليم کے رياستی بورڈ (ISBE) الينوائے کميونٹی کالج بورڈ ،(ICCB اور الينوائے مرکز برائے ،(

 ) کی ايک مشترکہ کوشش کے ذريعہ ترتيب ديئے گئے تهے۔ ICSPSمعاونت (مخصوص پيشہ ورانہ 

 

 

 ان رہنما اصولوں کو رياستی منصوبہ کے اس مسوده ورژن کی ترقی ميں کی جانے والی بحث اور فيصلوں کی بنياد مانا گيا تها: 

کے ساته ہر طالب علم کے لئے مساوی نتائج کا باعث بننے والی دستياب معاونتی خدمات  رسائی، مساوات اور مواقع: .1
 کے تعليمی مواقع تک رسائی۔  CTEمتعدد داخلہ اور خارجی مقامات پر 

                                                      
 سياه کالجز يا يونيورسٹياں۔-نوٹ: الينوائے مندرجہ ذيل پر مشتمل نہيں ہے: قبائلی تنظيميں اور تاريخی 1

 



  
 

 6

طلباء کے نتائج کو بہتر بنانے اور جوابدہی کا مظاہره کرنے کی راہوں کے ذريعہ طلباء کی ترقی کی طوالنی  جوابدہی: .2
 آزمائش کے لئے ڈيٹا کو جمع، اشتراک، اور استعمال کيا جاتا ہے۔

تعليم اور تربيت فراہم کنندگان کی جانب سے نصاب، پروگراموں، اور اسناد سے آگاه کيا جاتا ہم آہنگی اور ہموار منتقلی:  .3
ہے (کاروبار اور انڈسٹری سے ان پٹ کے ساته) اور تعليمی پائپ الئن کے ذريعہ طلباء کی تياری اور منتقلی کی سہولت 

 کے لئے انہيں ہم آہنگ بنايا جاتا ہے۔ 
پروگرامنگ کی تمام سطحوں کے ذريعہ، کاروباری شراکت دار مطالعہ اور نصاب کے  CTE کاروباری مشغوليت: .4

 متعلقہ اور با مشقت پروگراموں کو يقينی بنانے کے لئے مصروف ہيں۔
 پروگرامنگ شراکتی پارٹنرز کی رہنمائی کے ساته تيار اور معاونت شده ہے۔ CTE باہمی تعاون اور معاونت: .5
کمونٹی کی تعمير/مشغوليت: کميونٹی کی مشغوليت رياستی تنظيموں اور کميونٹی گروپس، شہری تنظيموں، غير منافع  .6

بخش تنظيموں اور بلديات کے مابين مثبت تعلقات کو فروغ ديتی ہے۔ کالس روم سے سے باہر سيکهنے اور ترقی کرنے 
 کو مضبوط بنانا ناگزير ہے۔ کے لئے طلباء کو مواقع کی پيشکش کرنے کے لئے ان تعلقات

اميد افزا اور شواہد پر مبنی پروگراموں، طريقوں، اور حکمت عمليوں کی نشاندہی اور ترقی کے  اختراع (انوويشن): .7
 ذريعہ اختراع کو فروغ دينا۔

بہتر نصاب اور تعليم اطفال با مشقت اور متعلقہ ہدايت کی پيشکش کرتی ہے جو تدريس کو  معياری نصاب اور ہدايت: .8
بناتی ہيں اور انڈسٹری سے تسليم شده معيارات اور اسناد کے ساته ہم آہنگ صالحيتوں کی طلباء کی مہارت کو اہل بناتا 

 ہے۔
کے معلم کے مسلسلہ کی بهرتی  CTEسيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری دونوں سطحوں پر  استاد کی مضبوط پائپ الئن: .9

رنے کے لئے اساتذه کی تياری کے پروگراموں، انڈسٹری کے شراکت اور پيشہ ورانہ تدريس کی ضروريات کو پورا ک
، اور ديگر جديد شراکت داريوں کے ساته کام کرنے کے ذريعہ، LEAs ،EFEsکے اساتذه کی انجمنوں،  CTEداروں، 

 مربوط بهرتی اور برقرارای کی کوششيں ترقی کرنا جاری رکهيں گی۔

نے  ICCBاور  ISBEپرکنز کی منصوبہ بندی پر قيادت فراہم کرنے کے لئے ملے،  بشمول رياستی رہنماؤں کے، جو  مرکزی ٹيم:
مرکزی ٹيم تشکيل دی۔ مرکزی ٹيم نے اسٹيک ہولڈرز کی مشغوليت کی حکمت عمليوں کی نشاندہی کی، ُکل رياستی ترجيحات  Vپرکنز 

کا خاکہ پيش کيا، افرادی قوت اور تعليمی ہم آہنگی اور صف بندی کے لئے عالقوں کی نشاندہی کی، اور پرکنز سے متعلق اقدامات کے 
 شات پيش کيں۔ مرکزی ٹيم ميں مندرجہ ذيل ہر ضروری عالقوں کے نمائندے شامل تهے:کو سفار ICCBاور  ISBEبارے ميں 

  کيريئر اور تکنيکی تعليم اور اختراع، نصاب اور ہدايات کےISBE  محکمے، خصوصی تعليم، ڈيٹا، قانون سازی کے
 امور، اور تعلقات عامہ

 ICCB يم، اداره جاتی تاثير، اور قانون سازی اور خارجہ امورمحکمے برائے کيريئر اور تکنيکی تعليم، بالغ افراد کی تعل 
 گورنر کا دفتر 
 1الينوائے افرادی قوت کا اختراعی بورڈ 
 ) محکمہ تجارت اور اقتصادی مواقعWIOA  ٹائٹلI( 

ے شراکت کی مرکزی ٹيم نے دو ذيلی کميٹيوں کا استعمال کيا: مواصالت اور ڈيٹا۔ مواصالت کی ذيلی کميٹی ن Vمزيد برآں، پرکنز 
کی دوباره برانڈنگ کے ساته ساته مواصالت کے طريقوں اور حکمت عمليوں  CTEداروں اور عوام کے ساته مشغول ہونے کے لئے 

اور پرکنز کی منصوبہ بندی کی  CTEکا تعين کرنے کے لئے کام کيا۔ مخصوص طور پر، مواصالت کی ٹيم نے رياست کے ساته 
 CTEيز، فالئرس اور لوگوز تيار کئے۔ ڈيٹا کی ذيلی کميٹی نے سيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری مواصلت کروانے کے لئے پريس ريليز

دونوں کے لئے کارکردگی کے رجحانات کا تجزيہ کرنے، اشاروں کو مناسب طور پر ہم آہنگ بنانے، اور کارکردگی کے ہدف کی 
 سفارشات کی شناخت کرنے کے لئے کام کيا۔ 

کے لئے رياست کے کيريئر اور تکنيکی تعليم کے منصوبے کی ترقی  FY-FY20212024 رياستی منصوبہ کا ورک گروپ: Vپرکنز 
ميں اس گروپ نے بيرونی اسٹيک ہولڈرز کے ساته مشغوليت اور مشاورت کی۔  منصوبہ بندی کے عمل کے رہنما اصول تمام بيرونی 

بنائے گئے تهے اور يہ کہ رياستی منصوبہ کے مسودے کو مطلع کرنے کے لئے اسٹيک ہولڈرز کی سماعت کو يقينی بنانے کے لئے 
ُکل رياستی اہداف، مقاصد اور اقدامات کے بارے ميں شناخت کرنے کی مشترکہ ذمہ داری عائد تهی۔ اس ورک گروپ کے شرکاء کو 
                                                      

) ميں شامل ہيں رياست، کاروبار، انڈسٹری، مزدوری، تعليم، اور کميونٹی پر مبنی تنظيموں کے IWIBگورنر کے ذريعہ مقرر کرده الينوائے افرادی قوت کے سرمايہ کاری بورڈ ( 1
رياستی افرادی قوت کے ترقياتی نظام کے لئے نگرانی اور حکمت عملی کی قيادت  IWIBرہنما۔  الينوائے کے آجروں اور کارکنوں کی افرادی قوت کی تياريوں کو يقينی بنانے کے لئے 

 فراہم کرتا ہے۔ 
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مالقات کے لئے ذاتی طور پر مدعو کيا گيا تها۔ کو ڈبل ٹری ہوٹل اور کانفرنس سينٹر ميں، بلومنگٹن، الينوائے ميں  2019فروری،  21
سے زائد شرکاء۔ شرکاء  100) ميں شناخت کرده تمام مطلوبہ شراکت داروں کی نمائندگی کرنے والے c)(2(122ايکٹ کے سيکشن 

ناظر کی بنياد ميں ديکهی کی جا سکتی ہے۔ شرکاء کو ان کی مہارت، شموليت اور ت Dاور وابستہ افراد کی ايک مکمل فہرست ضميمہ 
 ميں چه مواقع کے عالقوں کی نمائندگی کی:  Vپر چه کميٹيوں ميں تقسيم کيا گيا تها۔ چه کميٹيوں نے پرکنز 

 اختراع .1
 منتقلی اور صف بندی .2
 استاد کی پائپ الئن اور پيشہ ورانہ تدريس .3
 آجر کی مشغوليت .4
 مساوات اور رسائی .5
 ڈيٹا اور جوابدہی  .6

رياستی منصوبہ ميں شامل کئے جانے کے لئے غور کی جانے والی سفارشات کی نشاندہی کرنے کے لئے ہر کميٹی نے ذاتی طور پر 
مالقات کے بعد تين مرتبہ (مجازی طور پر) مالقات کی۔ شامل کئے جانے کے لئے جن سفارشات پر غور کيا گيا وه رياستی منصوبہ 

 Eتحت مربوط پائی جاتی ہيں۔ ورک گروپ کی سفارشات کی مکمل فہرست کے لئے، ضميمہ کی حکمت عمليوں اور سرگرميوں کے 
 ديکهيں۔ 

نے سيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری  ICCBاور  ISBEہر ايجنسی کے طلباء کی مشاورتی کميٹيوں کے ذريعہ  طالب علم کی مشغوليت:
 CTSOsاور  CTE) کے رہنماؤں سے CTSOsطلباء کی تنظيموں ( طلباء کو بالترتيب مشغول کيا۔ مزيد برآں، تمام کيريئر اور تکنيکی

نے طلباء کو جان بوجه کر  ICCBاور  ISBEکے اندر اپنے تجربات کے بارے ميں تاثرات فراہم کرنے کے لئے کہا گيا تها۔ آخر ميں، 
اور  ISBEکو مطلع کرے گا۔  CTE اس رياستی منصوبہ کی ترقی ميں شامل کيا ہے اور ايسا کرنا جاری رکهيں گے، جو الينوائے ميں

ICCB  کی جانب سے، پوری رياست ميں تعليم بالغان کے طلباء کو شامل کرتے ہوئے، جائس فاؤنڈيشن ہائی اسکول اور کميونٹی کالج
 کے طلباء کے ساته فوکس گروپس کی سہولت فراہم کرے گی۔ فوکس گروپس کو درج ذيل مقامات پر منعقد کيا جائے گا:

 19 :سينٹ کليئر عالقائی دفتر برائے تعليم، بيليويل  ستمبر 
 27 :ووڈ رف ہائی اسکول، پيوريا ستمبر 
 1 :راک ويلی کالج، راک فورڈ اکتوبر 
 7 :بفيلو گروو ہائی اسکول، بفيلو گروو اکتوبر 
 8 :کارل سينڈبرگ کالج، گيلس برگ اکتوبر 

استی منصوبہ کے ورک گروپ، اور عالقائی روڈ شوز، آجر کے ذريعہ آجر کی مشغوليت کے عالوه، ري IWIB آجر کی مشغوليت:
کے فوکس گروپس کو جائس فاؤنڈيشن کے ذريعہ اس بات کو سمجهانے کی بهی سہولت فراہم کی جائے گی کہ آجر کی ضروريات کے 

مقامات اور تواريخ ميں  سسٹم کس طرح زياده ذمہ دار ثابت ہو سکتا ہے۔ آجر مندرجہ باال طلباء کی طرح ہی درج کرده CTEلئے ہمارا 
 فوکس گروپس ميں شرکت کريں گے۔

عالقائی روڈ شوز کا مقصد مقامی کميونٹيز کے ساته کيريئر اور تکنيکی تعليم کے بارے ميں معلومات کا اشتراک  عالقائی روڈ شوز:
ه، عالقائی روڈ شوز نے اسٹيک اور پرکنز ايکٹ کی دوباره اجازت کے ذريعہ دستياب نئے مواقع کی وضاحت کرنا تها۔ اس کے عالو

) کو مطلع کرنے Fہولڈرز کی مشغوليات اور مقامی منصوبہ بندی کی توقعات کا اشتراک کرنے اور ُکل رياستی منصوبہ بندی (ضميمہ 
 کے لئے مقامی کميونٹيز اور پريکٹيشنرز سے تاثرات اکٹها کرنے کا ايک موقع فراہم کيا۔ 

  ميں،  2018دسمبرISBE  اورICCB  نے پوری رياست ميں چار مقامات پر ايک عالقائی روڈ شو کا اجالس باليا اور انفرادی
کے  CTEايکٹ کے تحت متعلقہ تفصيالت سے متعلق معلومات فراہم کرنا اور  Vنشستوں کا انعقاد کيا۔ نشستوں کے مقاصد پرکنز 

زور دينا تهے۔ بشمول والدين اور کميونٹی پر مبنی پروگراموں کے اندر اختراع کی پيمائش کرنے کے لئے اضافہ کرده لچک پر 
تنظيموں کے، رياستی اور مقامی مطلوبہ شراکت داروں اور دلچسپی رکهنے والی ديگر جماعتوں کو ان سماعتی سيشنز ميں 

انت کی سسٹم ميں رکاوٹوں کی نشاندہی کرنے، رياستی قيادت کی مالی اع CTEشرکت کرنے کے لئے مدعو کيا گيا تها۔ موجوده 
ترجيحات پر تعاون اور تاثرات جمع کرنے کے لئے کاميابيوں/مؤثر طريقوں کو اجاگر کرنے کے لئے شرکاء ميں سروے پهيالئے 

سے زياده شرکاء  200گئے تهے۔ اس تاثر نے پورے رياستی منصوبہ کے ابتدائی مسوده کو مطلع کيا۔ عالقائی روڈ شو ميں 
  ميں   Fمزيد تفصيالت، اور جمع کرده تاثرات کا خالصہ ضميمہ  شريک تهے۔ بشمول فراہم کرده پيشکش

 ديکها جا سکتا ہے۔
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 شرکاء 75پالوز ہلز، : 2018دسمبر،  4

 شرکاء 46اسپرنگ فيلڈ، : 2018دسمبر،  6

 شرکاء 36. ورنان، Mt: 2018دسمبر،  10

 شرکاء 25ايلجن، : 2018دسمبر،  12

  شرکاء   125اوپن ويبنار، :  2018دسمبر،  18
 

  ميں، پرکنز  2019موسم خزاںV  کے لئے رياستی منصوبے کے پہلے مسوده پر شخصی تاثرات کو مدعو کرنے کے لئےISBE 
 ICCBاور  ISBEکے دسمبر ميں منعقده روڈ شو فارمز کی طرح،  2018دوسرا عالقائی روڈ شو منعقد کررہے ہيں۔  ICCBاور 

لی جامہ پہنانے کے لئے رياستی منصوبہ کے مسوده ميں شامل کئے گئے اہداف، کے وژن کو عم CTEکی قيادت الينوائے کے 
 ترجيحات، اور سرگرمياں پيش کرے گی۔ روڈ شو کے واقعات کا دوسرا حصہ شرکاء کے تاثر کے لئے وقف ہوگا۔

 7  ،بجے  7:00شام  –بجے  5:00~ شام  2019اکتوبر  
 IL 60089ڈنڈلی روڈ، بفيلو گروو، . W 1100بفيلو گروو ہائی اسکول، الئبريری، 

 10  ،بجے  6:00شام  -بجے  4:00~ شام  2019اکتوبر  
   IL 60446ولکو بلوڈ۔، روميو ويلی،  A-114 ،500ولکو ايريا کيريئر سينٹر، کمره  

 23  ،بجے  6:00شام  -بجے  4:00~ شام  2019اکتوبر  
  IL 62521ن کالج پارک، ڈيکاتور، ، و1رچلينڈ کميونٹی کالج، شلنگ ايجوکيشن سينٹر، سيلون  

 24  ،بجے  6:00شام  -بجے  4:00~ شام  2019اکتوبر  
  IL 62801کالج روڈ، سينٹراليا،  27210الئف النگ لرننگ سينٹر،  - کاسکاسيا کالج 

 25  ،بجے  6:00شام  -بجے  4:00~ شام  2019اکتوبر  
  IL 60602يسن سينٹ، شکاگو، . ميڈW 42بورڈ روم،  CPSشکاگو پبلک اسکولز ڈسٹرکٹ آفس،  

منصوبہ  Vعالقائی روڈ شو کے عالوه، پرکنز کی دوباره اجازت پر مختلف مالقاتوں، کانفرنسوں اور پيشکشوں، الينوائے کی پرکنز 
کے عملہ نے اہم اسٹيک  ISBEاور  ICCBکے لئے اہدافت کے ذريعہ  CTEبندی کی کوششوں، اور الينوائے کی مجوزه بصارت اور 

ڈرز سے ان پٹ طلب کيا۔ پيشکشوں اور مالقات کی معلومات کو ہر مخصوص گروپ کے مطابق تشکيل کيا گيا تها۔ شرکاء سے ہول
تاثرات اکٹها کرنے اور اسٹيک ہولڈر کی مشغوليت کی معنی خيز گفتگوؤں کو آسان بنانے کے لئے وقت ہميشہ ہی تقسيم کيا جاتا تها۔ 

 ت پائی جاتی ہے، ان مالقاتوں اور پيشکشوں نے درج ذيل کو شامل کيا:ميں ايک جامع فہرس Cاگرچہ ضميمہ 

  سيکنڈری سسٹم اورCTE کی مالقاتيں، انجمنيں، اور کانفرنسز 
  پوسٹ سيکنڈریCTE اور کميونٹی کالج کی مالقاتيں، انجمنيں، اور کانفرنسز 
 P-20 1کونسل 
 تعليم بالغان سے متعلق مالقاتيں اور کانفرنسيں 
 مقامی افرادی قوت کے اختراعی بورڈز رياستی اور 
 WIOA متحده رياستی منصوبہ کا مسوده تيار کرنے کے لئے ذمہ دار انٹراجنسی ورک گروپس 
 طالب علم کی مشاورتی کميٹيوں کو شامل کرتے ہوئے طلباء گروپس 

ے لئے ايک وسيع موقع فراہم کيا، جبکہ ذاتی طور پر مالقاتوں اور فورمز نے معنی خيز مشغوليت ک ميڈيا / اليکٹرانک مواصالت:
ISBE  اورICCB  نے سوشل ميڈيا اور ويب پر مبنی مواصالت کے ذريعہ اسٹيک ہولڈرز کی ايک وسيع رينج کو شامل کيا۔ISBE 

                                                      
فروغ دينے اور ضروری اصالحات کی  رياستی ايجنسيوں، تعليمی اداروں، مقامی اسکولوں، کميونٹی کے گروپوں، مالکان، ٹيکس دہندگان، اور خاندانوں کے درميان باہمی تعاون کو 1

کونسل کا مشن طلباء کی تعليمی کاميابی،، افرادی قوت  P-20ميں مجلس قانون ساز کے ذريعہ کيا گيا تها۔ الينوائے  2009کونسل کا قيام  P-20ناخت کرنے کے لئے الينوائے اجتماعی ش
کر سن شعور تک معياری تعليم اور معاونت کا ايک ہموار اور پائيدار ميں کاميابی کے مواقع اور ان کی مقامی کميونٹيز ميں شراکت کو زياده سے زياده بڑهانے کے لئے پيدائش سے لے 

تک اعلی کوالٹی کی ڈگريوں اور  2025 ُکل رياستی نظام تيار کرنے کے لئے گورنر، الينوائے جنرل اسمبلی، اور رياستی ايجنسيوں کو مشاورت اور سفارشات کرنا ہے۔  مقصد ہے سال
 فيصد تک بڑهانا۔ 60ے تناسب کو اسناد کے حامل الينوائے کے افراد ک
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 Vاور پرکنز کی دوباره اجازت کے لئے مخصوص ويب سائٹيں بنائيں اور تاثرات حاصل کرنے يا پرکنز  CTEنے  ICCBاور 
رياستی منصوبہ بندی کی کوششوں سے متعلق سواالت موصول کرنے کے لئے وقف ای ميل پتے فراہم کيے۔ عوام کے لئے کهلے 

نے منصوبہ بندی کے پورے  ICCBاور  ISBEہوئے ويبيناز کے ذريعہ گفتگوؤں کے لئے پيشکشيں اور مواقع بهی فراہم کئے گئے۔ 
کی ترجيحات اور منصوبہ بندی کی کوششوں پر  Vہ برقرار رکها اور الينوائے کی پرکنز عمل ميں جان بوجه کر باہمی تعاون کا رشت

معلومات کے اشتراک کے لئے متعدد مواصالتی طريقہ کاروں کا استعمال کيا۔ ان طريقہ ہائے کار ميں لسٹ سروز ايل ميل بالسٹس، 
 CTEمطالعہ کا پراگرام،  CTEاس کے عالوه، الينوائے ميں فالئرس، پريس ريليزيز، ويبينارز، اور سوشل ميڈيا پوسٹس شامل تهے۔ 

کو قومی اور رياستی توجہ  CTEماه (فروری) کو استعمال کرکے  CTEطلباء کو فروغ دينے کے لئے الينوائے نے  CTEاساتذه، اور 
 کا مرکز بنايا۔

 ويبنار کی تاريخيں اور عنوانات: 

 25  ،پرکنز —غير روايتی پيشے   2019اپريلV لئے نيا کيا ہے؟  کے 
 18  ،مطالعہ کا پروگرام کيا ہے؟    2019اپريل 
 27  ،پرکنز    2019مارچV ڈيپ ڈائيو 
 12  ،پرکنز    2019مارچV  اور خصوصی آباديات: افق پر کيا ہے؟ 
 18  ،کيريئر سے منسلک تعليم پر پانچ سالہ منصوبہ کی اطالع ديں   2018دسمبر 
 27  ،پرکنز کی دوباره اجازت کا جائزه    2018ستمبر 

ميں ہاؤس  2019وائے جنرل اسمبلی نے مئی اسٹيک ہولڈر کی شموليت کی کوششوں کے جواب ميں، الين: 371ہاؤس ريزوليوشن 
کی سفارشات کی شناخت کی گئی۔  ICCBاور  ISBEکی منظوری دی۔ ريزوليوشن ميں رياستی منصوبہ کے لئے  371ريزوليوشن 

متحده منصوبہ کے درميان صف بندی کا مطالبہ کيا گيا؛ کالج اور کيريئر  WIOAمختصراً، اس ريزوليوشن ميں رياستی منصوبہ اور 
کی راه کی توثيق (پوسٹ سيکنڈری اور افرادی قوت کی تياری کے ايکٹ ميں بيان کرده) کی معاونت کے لئے غور و فکر؛ اور 

کے نمائندے (اور/يا  IWIBاور  ،ISBE ،ICCBپروگرام کے معيار کے متعدد اشاروں کو اپنانے پر غور کيا گيا۔ جواب ميں، 
DCEO ميں  2019) دسمبرP-20  کونسل اور جنرل اسمبلی کو سفارشات کے مربوط جواب کا خاکہ پيش کرتے ہوئے ايک رپورٹ

 ) کی ضرورت ہے۔ Gپيش کريں گے، جيسا کہ ريزوليوشن (ضميمہ 

وت اور تعليم سے متعلق وکالت يا غير منافع بخش تنظيموں رياستی ايجنسيوں اور ديگر افرادی ق رياستی ايجنسی اور ديگر شراکت دار:
نے رياستی منصوبہ کی حکمت عملی تيار کرنے ميں حصہ ليا۔ رياستی منصوبہ کے ورک گروپ اور اسٹيک ہولڈرز کی شموليت کے 

تی منصوبہ کو آگے ديگر ذرائع کے ذريعہ، رياستی ايجنسی کے شراکت دار اور ديگر غير ايجنسی شراکت دار جنہوں نے اس رياس
 بڑهانے ميں تعاون کيا ان ميں شامل ہيں: 

  تعليم بالغان کی مشاورتی کونسل 
  کميونٹی کالج کے صدر کی کونسل 
  شمالی الينوائے يونيورسٹی ميں تعليمی نظامات کا مرکز 
  فوجی بچوں کے کونسل کے لئے تعليمی مواقع 
  صنفی مساوات کا مشاورتی کونسل 
 شن، حصوليابی، اور کاميابی کميشن۔ ہائی اسکول گريجوي 
  الينوائے ايسوسی ايشن برائے کيريئر اور تکنيکی تعليم 
  الينوائے بورڈ برائے اعلٰی تعليم 
  الينوائے رياستی يونيورسٹی ميں خصوصی پيشہ ورانہ معاونت کے لئے الينوائے کا مرکز 
   الينوائے محکمہ برائے تجارت اور اقتصادی مواقع 
 کمٔہ اصالحات الينوائے مح 
  الينوائے محکمہ برائے روزگار کی حفاظت 
  الينوائے محکمہ برائے انسانی خدمات 
  الينوائے محکمہ برائے امور متارکہ جنگ 
  الينوائے ابتدائی تدريسی کونسل 
  الينوائے تعليمی تحقيقی کونسل 
  الينوائے رياضيات اور سائنس اکيڈمی 
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  الينوائے طلباء کا معاونتی کميشن 
  الينوائے افرادی قوت کا اختراعی بورڈ 
  الينوائے افرادی قوت کی شراکت داری 
  الينوائے يونيورسٹی ميں کميونٹی کالج تحقيق اور قيادت کا دفتر 
  ليفٹنينٹ گورنر کا دفتر 
 P-20  کونسل 
  شراکت برائے تکميل کالج 
 اسکول کی کاميابی کی ٹاسک فورس 
  بچوں کے لئے اسٹينڈ 
 اتينمالزمت شده خو 

 ميں ديکهی جا سکتی ہے۔  Hان تنظيموں ميں سے ہر ايک کی تفصيلی وضاحت ضميمہ 
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ميں شناخت شده رياستی ايجنسيوں سے ) C)-(A)(1)(e(122) کے مطابق، ايکٹ کے سيکشن 1)(e(122کے سيکشن  V.  پرکنز 2
مشاورت کے بعد بالغ افراد کے کيريئر اور تکنيکی تعليم، پوسٹ سيکنڈری کيريئر اور تکنيکی تعليم، اور سيکنڈری کيريئر اور تکنيکی 

يار کرنا الزمی ہے۔ تعليم کے لئے مختص کرده کسی بهی فنڈ کی رقم اور استعمال سے متعلق ہر اہل ايجنسی کو رياستی منصوبہ کا حصہ ت
اگر کسی اہل ايجنسی کے عالوه کوئی رياستی ايجنسی، حتمی رياستی منصوبہ کا ايک حصہ قابل اعتراض پاتی ہے، تو اہل ايجنسی کو 

 ايسے اعتراضات کی ايک کاپی اور اس کے جواب کی تفصيل سکريٹری کو پيش کرده آخری منصوبہ ميں فراہم کرنا الزمی ہوگا۔ 
 

ISBEڈری تعليم کی نمائندگی کرنے والی اہل ايجنسی اور ، سيکنICCB کميونٹی کالج سسٹم اور بالغ تعليم کی نمائندگی کرنے والی اہل ،
رياستی منصوبہ کی ترقی اور ہم آہنگی کی کوششوں ميں شريک ہے۔ الينوائے کی تعليم اور افرادی  CTEسالہ  4ايجنسی، الينوائے کے 

، اور بالغ تعليم کی پروگرامنگ CTE، پوسٹ سيکنڈری CTEے کے لئے رياستی منصوبہ سيکنڈری قوت کی ضروريات کو پورا کرن
 کے درميان باہمی اشتراک کی نمائندگی کرتا ہے۔ 

ميں شامل کيا جائے گا اور اس کی فراہمی پر کوئی بهی  Iکسی بهی قسم کے اعتراضات اور اس سے متعلق جوابات کو ضميمہ 
 اعتراضات نہ ہونے پر، سکريٹری کو پيش کرده حتمی رياستی منصوبہ کے ساته دائر کيا جائے گا۔

 
 

 )d)(14(122کا سيکشن ( V. عوام کے ليے ذاتی طور پر اور رياستی منصوبہ پر تحريری طور پر تبصره کرنے کے مواقع۔ (پرکنز 3
 

کی اندرونی اور بيرونی مواصالت کو  ICCBاور  ISBEرياستی منصوبہ پر عوامی تبصرے کے مواقع کو فروغ دينے کے لئے 
کا ماہانہ  ICCBہفتہ وار سپرنٹنڈنٹ پيغامات،  ISBEبروئے کار اليا جائے گا۔ اس مواصلت ميں ای ميل لسٹ سروز، ويب سائٹيں، 

نے رياستی منصوبہ کے اجراء کا اعالن کيا  ICCBاور  ISBEميں،  2019وں گے۔ ستمبر خبرنامہ، اور سوشل ميڈيا پوسٹس شامل ہ
جس ميں عالقائی ذاتی طور پر ہونے والے اجتماعات، اور اليکٹرانک طور پر رياستی منصوبے پر جائزه لينے اور تاثر فراہم کرنے 

کے عالقائی روڈ شو کے دوران جمع ہونے والے تاثرات کو شامل کرنے کے  2019کے بارے ميں تفصيالت شامل ہيں۔  موسم خزاں 
 دن تک عوامی تبصرے کے لئے رياستی منصوبہ کا دوسرا مسوده جاری کيا جائے گا۔   30کے وسط ميں  2020بعد، جنوری 

کے  ICCBاور  ISBE کے ای ميل پتے اسٹيک ہولڈرز کو تحريری تاثرات فراہم کرنے اور Vکے بعد سے، پرکنز  2018دسمبر 
عملہ کو براه راست سواالت پيش کرنے کی اجازت دينے کے لئے دستياب ہيں۔ اس مشغوليت کی حکمت عملی کے ساته، دونوں 

کے لئے مختص ايک ويب سائٹ تيار کی۔ ويب  Vايجنسيوں نے الينوائے کے رياستی منصوبہ کی ترقی کو فروغ دينے والی پرکنز 
 ئے جاتے ہيں:سائٹ کے پتے ذيل ميں پا

 ISBE  پرکنزV  ويب سائٹ - www.isbe.net/perkins 
 ICCB  پرکنزV  ويب سائٹ - www.iccb.org/cte/  

کے مہينوں ميں رياستی منصوبہ پر عالقائی، ذاتی طور پر،  2019ستمبر اور اکتوبر  ICCBاور  ISBEجيسا کہ بيان کيا گيا ہے، 
نے عوامی منظر کاری کے لئے اپنی ويب سائٹ پر رياستی منصوبہ  ICCBاور  ISBEعوامی تاثراتی سيشنز کی ميزبانی کريں گے۔ 

ميں جمع کرنے کی اجازت ديتا ہے۔  2019کا مسوده شائع کيا ہے۔ يہ عمل سارے بيرونی اسٹيک ہولڈرز کے تاثر کو ستمبر اور اکتوبر 
نی بنانے کے لئے ويب پر مبنی سروے کے فارم کا رياستی منصوبہ ہسپانوی ميں بهی دستياب ہے۔ کارکردگی اور درستگی کو يقي

استعمال کرکے تاثرات اکهٹها اور مرتب کيے جائيں گے اور ان کا جائزه ليا جائے گا۔  اگرچہ عوام اور ديگر اسٹيک ہولڈرز رياستی 
ی منصوبہ اور منصوبہ کے کسی بهی حصے پر تاثرات کی پيشکش کر سکتے ہيں، جہاں ہدف شده تاثرات مطلوب ہوں، اس رياست

سروے کے اندر مخصوص سواالت سرايت شده ہيں۔ اس ابتدائی تاثر کو بروئے کار التے ہوئے، رياستی منصوبہ ميں مناسب حد تک 
کے  2020نظرثانی کی جائے گی۔ رياستی منصوبہ کو گورنر پرٹزکر کے ساته شيئر کيا جائے گا اور جنوری کے وسط سے فروری 

می تبصرے کے لئے جاری کيا جائے گا۔ عوامی تبصرے کی مدت کے دوران جمع کرده تاثرات پر غور دن کے ليے عوا 30وسط تک 
 کيا جائے گا اور ترميم کو مناسب طور پر حتمی رياستی منصوبہ ميں شامل کيا جائے گا۔ 

  
 Bپروگرام کا نظم و نسق اور عمل درآمد . 

 تعليم اور افرادی قوت کی ترقی کے لئے رياستی بصارت  .1
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a بشمول اس ڈگری کے جس سے رياست کے کيريئر اور تکنيکی تعليم کے پروگرام اور مطالعہ کے پروگرام ہم آہنگ ہيں اور  .
رياستی افرادی قوت کے ترقياتی بورڈ کے ذريعہ شناخت کرده طور پر رياست ميں موجود آجروں کی تعليم اور مہارت کی ضروريات 

کا  Vافرادی قوت کی ترقی کی سرگرميوں کا خالصہ (بشمول تعليم اور تربيت)۔ (پرکنز  کو پورا کرنے کے، رياستی تعاون يافتہ
 ) )d)(1(122سيکشن

 
بشمول تعليم اور تربيت، افرادی قوت کی ترقياتی سرگرميوں کے لئے بصارت اور قيادت کو مختلف رياستوں کے بورڈز، کونسلوں يا 

) کميٹی کی جانب سے افرادی قوت کی تياری کے ذريعہ آسان WRAPورکنگ گروپس کے ذريعہ مربوط، يا کارآموزی طريقہ کار (
شعبہ کی مہارت ميں ان گروپوں ميں سے ہر ايک کی رکنيت مختلف ہوتی ہے اور اس ميں (بڑے  بنايا جاتا ہے۔ تنظيمی وابستگی اور

اور چهوٹے) کاروباروں سے نمائندے، منتخب عہديداران (بشمول گورنر)، مزدوروں سے متعلق ايسوسی ايشنز، تعليمی رہنما، اور 
ی يا ُکل رياستی قيادت فراہم کرنے والے بہت سارے گروپس رياستی ايجنسی کے انتظامی عہديداران شامل ہوتے ہيں۔ جبکہ عالقائ

موجود ہيں، ذيل ميں درج کرده وه ان رياستی تعاون يافتہ افرادی قوت کی ترقياتی سرگرميوں کے ساته قريب سے منسلک ہيں جو 
 کيريئر اور تکنيکی تعليم کے پروگراموں کی انتظاميہ کے ساته مربوط يا منسلک ہيں۔  

 
 فرادی قوت کا اختراعی بورڈ (الينوائے اIWIB:(  تمام متعلقہ پروگراموں، مطلوبہ شراکت داروں، اور اسٹيک ہولڈرز کو

منظم کرتے ہوئے؛ اور رياستی افرادی قوت کے ترقياتی نظام کے لئے نگرانی اور حکمت عملی پر مبنی قيادت فراہم 
) کی ترقی، عمل WIOAافرادی قوت کے اختراع اور مواقع ايکٹ سئ ہم آہنگ رياستی منصوبہ ( IWIBکرتے ہوئے، 

پر پيش  IWIBدونوں کو بہ حيثيت ايکس آفيسيو اراکين  ICCBاور  ISBEدرآمد، اور ترميم کی نگرانی کا ذمہ دار ہے۔ 
کے پاس ايک  ICCBدگی کرتے ہوئے کيا جاتا ہے۔ مزيد برآں، ايک رکن کے طور پر پوسٹ سيکنڈری پرکنز کی نمائن

سيٹ موجود ہے۔ مہدوف آبادی، تشخيص اور احتساب، اور انفارميشن ٹکنالوجی کميٹيوں کے لئے کارآموزی کيريئر پاته 
 کا مختلف عملہ مصروف عمل ہے۔ ICCBاور  ISBEويز پر 

 P-20 ت کی نشاندہی کرتے ہوئے، کونسل:  اس رياستی منصوبہ ميں شموليت کے لئے باضابطہ طور پر کئی سفارشاP -
کے  ICCBاور  ISBEکونسل پر  P-20منصوبہ بندی کی کوششوں ميں مشغول اور جوابده تهی۔  Vکونسل پرکنز  20

عملہ متعدد کميٹيوں پر بيٹهتا ہے۔ مزيد برآں، متعدد  ICCBاور  ISBEانتظاميہ عملہ کی نمائندگی کی جاتی ہے اور 
وصول کنندگان کونسل اور اس کی کميٹيوں ميں فعال طور پر مشغول ہيں۔  CTEی مقامی سيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈر

خاص طور پر، اس بات کو يقينی بنانے کے لئے کہ منصوبہ موجوده فريم ورکس اور پاليسيوں کے مطابق ہے، کونسل 
رياستی  ) کميٹی ايک وسيع جائزے اور تاثر کے عمل سے گزری۔  بشمولCCRکی کالج اور کيريئر کی تياری (

ايجنسيوں، آجروں، کميونٹی کی تنظيموں، سيکنڈری ڈسٹرکٹس، پوسٹ سيکنڈری انسٹی ٹيوشنز، مالی اعانتی اداروں، اور 
 کميٹی ميں اسٹيک ہولڈرز کی ايک وسيع رينج شامل ہے۔ CCRپاليسی/وکالتی تنظيموں، 

 ) کارآموزی او پاته ويزWRAP:ميں،  اصل ) کميٹی کے ذريعہ افرادی قوت کی تياریWRAP  کميٹی نے کالج اور
کيريئر کی تياری اور کيريئر کی راه کے ڈهانچوں اور پاليسيوں کو آگے بڑهانے کے لئے، بشمول بچوں اور نوجوانوں 
سے متعلق سابق گورنر کی کابينہ، "اپرنٹسشپ پلس" اقدام، اور نوجوانوں کے لئے نئی صالحيتوں کے، ايک وسيع تر 

ز کرکے مختلف انٹر ايجنسی ورک اسٹريمز کو ايک ساته الکر منظم کيا ہے۔ اراکين ميں تعليم نقطہ نظر پر توجہ مرکو
اور افرادی قوت کی ايجنسيوں کے رياست اور پروگرام کے رہنما نيز ديگر معاون وکالت اور غير منافع بخش گروپس 

 دونوں اس کميٹی کے کام ميں فعال طور پر مشغول ہيں۔ ICCBاور  ISBEشامل ہيں۔ 
  

بشمول تعليم اور تربيت الينوائے رياست کی تائيد کرده افرادی قوت کی ترقياتی سرگرميوں کی معاونت کرتا ہے۔ وه ڈگرياں جن سے 
آجروں کی تعليم اور ہنر کی رياست کے کيريئر اور تکنيکی تعليم کے پروگرامز اور مطالعہ کے پروگرامز ہم آہنگ ہيں اور جو 
 ضروريات کی تکمل کرتی ہيں، ان کی نشاندہی سرگرميوں کے ہر سيٹ ميں واضح طور پر کی جاتی ہے۔ 

 
 ) کے ايکٹ کے تحت سرگرمياں PWRپوسٹ سيکنڈری اور افرادی قوت کی تياری (

PWR صد سے چار حکمت عمليوں کی معاونت ايکٹ طلباء کی پوسٹ سيکنڈری اور کيريئر کے مواقع کی تياری ميں مدد کے مق
 کرنے کے لئے طالب علم پر مرکوز اور اہليت پر مبنی نقطہ نظر اپناتا ہے: 

 
 ) فريم ورک کی پيش کشPaCEپوسٹ سيکنڈری اور کيريئر کی توقعات (

پوسٹ سيکنڈری اور کيريئر کے توقعات کا فريم ورک وضاحت کرتا ہے کہ صحيح پوسٹ سيکنڈری اختيار کے انتخاب، 
کيريئر کی تياری اور مالی امداد کے مواقع تک رسائی حاصل کرنے کے لئے طلباء کو کس بات کا علم ہونا چاہئے اور 
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 PaCEميں آغاز کرده، الينوائے  2017جون،   نے چاہئيں۔ويں گريڈ تک انہيں کيا اقدامات کر12مڈل اسکول سے لے کر 
ويں گريڈ سے 8فريم ورک کو اسٹيک ہولڈرز اور مضامين کے ماہرين سے وسيع ان پٹ کے ساته تيار کيا گيا تها تاکہ 

شروعات کرنے سے لے کر ہائی اسکول تک جاری رکهنے والے طلباء، خاندانوں اور معلمين کو رہنمائی فراہم کی جا 
کے کہ طالب علم کو کالج اور کيريئر کی منصوبہ بندی کے بارے ميں سب سے زياده باخبر فيصلہ لينے کے لئے کس س

قسم کے تجربات اور معلومات کی ضرورت ہے۔ فريم ورک کو تين اہم عالقوں کے ارد گرد منظم کيا گيا ہے: کيريئر کی 
فريم ورک  PaCE  انتخاب؛ اور مالی اعانت اور خواندگی۔ تالش اور ترقی؛ پوسٹ سيکنڈری تعليم کی تالش، تياری اور

کو ايک انتظامی ٹول ہونا ہے جو کاميابی کے عالقوں کو تسليم اور مربوط کرنے اور ايسے افراد کی نشاندہی کرنے ميں 
 مدد کرےگا جنهيں اضافی توجہ يا وسائل کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

 
     ی ضروريات کی رہنمائیقابليت پر مبنی ہائی اسکول کی گريجويشن ک

قابليت پر مبنی پروگرامز طلباء کی مظاہره کرده ہنر اور تعليم کی مہارت کی بنياد پر ان کی تشخيص اور پيش رفت فراہم 
کرتے ہيں۔ قابليت پر مبنی ماڈل "سيٹ ٹائم" کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اور کالس روم کے اندر اور باہر طلباء کے 

جانے والے سيکهنے کے عمل کی اجازت ديتا ہے۔ يہ نقطٔہ نظر طلباء اور آجر دونوں کے لئے تعليم کو ذريعہ انجام ديے 
قابليت پر مبنی تعليم روايتی کورس ورک کے عالوه ديگر طريقوں سے طلباء کو گريجويشن کی   زياده مفيد بنا سکتا ہے۔ 

حقيقی دنيا کے علم اور مشکالت کو شامل کرتی ضروريات کی سمت ميں کريڈٹ حاصل کرنے کی اجازت ديتی ہے، اور 
ہائی اسکول سے گريجويشن حاصل کرنے کے لئے ضروريات کے عالوه طلباء کيريئر سے متعلق قابليت حاصل   ہے۔

اسکول ڈسٹرکٹس  47) پائلٹ ميں حصہ لينے والے CBEکے پاس فی الحال قابليت پر مبنی تعليم ( ISBE کر سکتے ہيں۔
 موجود ہيں۔

 
ميں ايک مرتبہ تدراک کی ضروريات کو کم کرنے کے لئے سينئر سال ميں عبوری رياضی اور انگريزی ہدايات پر  کالج

 عمل درآمد اور پيمائش
عبوری رياضی اور انگريزی کی تعليم ہائی اسکول کے طلباء کو ہائی اسکول سے گريجويشن حاصل کرنے سے پہلے 

پورا کرنے کا ايک ذريعہ فراہم کرتی ہے، يہ ہدايت طلباء کو الينوائے  رياضی اور انگريزی ميں کالج کی تياريوں کو
کميونٹی کے تمام کالجوں اور منظور شده يونيورسٹيوں ميں کالج کی سطح کے رياضی اور انگريزی کی کالسوں ميں 

 ضمانت شده تعيناتی حاصل کرنے کا اہل بناتی ہے۔ 
 

يسی تجربات کا ايک جامع فريم ورک مکمل کرنے کی تصديق ميں ہائی کيريئر پر مبنی کورس ورکس اور پيشہ ورانہ تدر
اسکول کے ڈپلوماز پر کالج اور کيريئر کی راہوں کو توثيق دينے کے لئے اسکول ڈسٹرکٹس کے لئے ايک نيا نظام 

 تشکيل دينا۔
 

ہائی اسکول سے گريجويشن حاصل کرنے والے افراد کو کالج اور کيريئر کی راه کی توثيق دينے کے لئے پوسٹ 
تدريس کے انفرادی منصوبہ،   ) ميں ايک رضاکارانہ عمل شامل ہے۔PWRسيکنڈری افرادی قوت کی تياری کے ايکٹ (

توثيق اس   کمل کرکے طلباء توثيق حاصل کرتے ہيں۔کيريئر پر مبنی تدريسی ترتيب، اور پيشہ ورانہ تدريسی مواقع کو م
بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ طالب علم پوسٹ سيکنڈری تعليم حاصل کرنے يا راہداری کی توثيق کرنے والے صنعت 
سے متعلقہ کيريئر ميں داخل ہونے کے لئے تيار ہے۔ توثيق کيريئر کی تالش اور ترقی کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور 

 متعدد تعليمی مضامين، آٹه سيکٹر کے عالقوں ميں دستياب ہيں۔بشمول 
 

SFY20  ،کی الينوائے اسکول ڈسٹرکٹس کے ذريعہ پيشکش کی جائے گی اور روزگار  کالج اور کيريئر کی راه کی توثيقميں شروع
 ارتوں کی مندرجہ ذيل طريقوں سے ُکل رياستی حوصلہ افزائی کی جائے گی:کی قابليت کی الزمی مہ

 
  مقامی اور کميونٹی کالج کی مشاورتی کميٹيوں اورLWIB) ؛WIOA کے ذريعہ کاروباری اور انڈسٹری کی شراکتيں ( 
 ) کام پر مبنی تدريسWBL کالج اور کيريئر کے لئے تياری کے اشارے () کو الينوائے سيکنڈریCCRI ميں شامل کيا (

 )ESSA( – گيا
o FY20 ) ميں شروع، سيکنڈری اسکول ڈسٹرکٹس نے طلباء کے معلوماتی نظامSIS کے ذريعہ (CCRI  کو ٹريک

ميں شروع ہونے والے الينوائے کے احتساب کے نظام ميں اسے طلباء کی  FY21 21 کرنا شروع کيا۔
 کاميابی/اسکول کے معيار کے اشارے ميں شامل کيا گيا تها؛
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 ) کے تحت سرگرمياں WIOAافرادی قوت کے اختراع اور مواقع کے ايکٹ (

WIOA  کی منظوری کے بعد سے، اس بات کو يقينی بنانے کے ساته کہ پوسٹ سيکنڈری پرکنز کی، بحيثيت  2014کےWIOA  کے
  مطلوبہ شراکت دار نمائندگی کی جائے، الينوائے نے افرادی قوت اور تعليم کی کوششوں کا آغاز کرنے کے مواقع ميں اضافہ کيا ہے۔ 
پوری رياست ميں ون اسٹاپ مراکز۔ اس ہم آہنگی ميں ايکٹ کے عنوان کی نمائندگی کرنے والے ہر ايک ميں اضافہ ہوا ہے اور چار 

فرادی قوت اور معاشی ترقی کے نظام کے تمام حصوں کو شامل اور ان کی معاونت کرتی ہيں جس پر ذيل ميں ايجنسياں، تعليم، ا
روشنی ڈالی گئی ہے۔ مربوط حکمت عملياں جو نظام کے انضمام کو فروغ ديتی ہيں، کاميابی کے لئے پيمائش کی نشاندہی کرتی ہيں، 

کی شناخت کرتی ہيں، بنيادی اصول فراہم کرتی ہيں جو آجروں کے لئے مطالبہ پر مستقل بہتری سے آگاه کرتی ہيں، اور جديد کوششوں 
 WIOAمبنی جوابی حل کے ذريعہ سيکنڈری، نيز پوسٹ سيکنڈری طلباء اور کارکنوں کے لئے کيريئر کی راہوں کا باعث بنتا ہے۔  

ينے کے لئے رياستی وژن کو پورا کرنے کے لئے کے کامياب عمل درآمد اور ُکل رياستی افرادی قوت کے ترقياتی نظام کو فروغ د
سے متعلق مخصوص کميٹيوں اور ورک گروپوں کے ذريعے ہوتا ہے جو افراد  WIOAوقف، ان طريقہ ہائے کار پر عمل درآمد متعدد 

عيشت ميں مؤثر اور کاروباری اداروں کی ضروريات ميں تعاون کرتے ہيں تاکہ يہ يقينی بنايا جا سکے کہ الينوائے کے پاس عالمی م
 طريقے سے مقابلہ کرنے کے لئے ہنر مند افرادی قوت موجود ہے۔

 
WIOA  کو چار ايجنسيوں کے ذريعہ منظم کيا جاتا ہے: الينوائے محکمہ برائے تجارت اور اقتصادی مواقع، الينوائے کميونٹی کالج

ورانہ بحالی کی خدمات کا انسانی خدمات کا ڈويژن؛ ہر بورڈ، الينوائے محکمہ برائے مالزت کا تحفظ، الينوائے محکمہ برائے پيشہ 
کے کامياب عمل درآمد اور  WIOAکی زير ہدايت، يہ سرگرمياں  IWIBايک ايکٹ کے عنوان کی نمائندگی کرتا ہے۔ گورنر اور 

کے  WIOAسے متعلق مخصوص کميٹيوں اور ورک گروپوں کے ذريعے مربوط ہيں۔  WIOAتعاون کی روح کے لئے وقف متعدد 
تحت افرادی قوت کی ترقياتی سرگرميوں کے عمل درآمد کی وژن، کاروبار، افراد اور کميونٹيز کو خوشحال ہونے اور رياست کی 
معيشت کو بڑهانے ميں اپنا کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لئے تعليم، افرادی قوت اور معاشی ترقی کے وسائل کو مربوط 

کی منظوری ميں، پوسٹ سيکنڈری  2014کی  WIOAيعہ کارفرما قابليت کے ساليوشنز کو فروغ دينا ہے۔ کرنے والے کاروبار کے ذر
پرکنز کو ايک مطلوبہ شراکت دار کے طور پر شامل کيا گيا تها اور اس کی نمائندگی پوری رياست کے تمام ون اسٹاپ مراکز ميں کی 

 جاتی ہے۔
  

 افرادی قوت، الينوائے محکمہ تجارت اور اقتصادی مواقع کے زير انتظام  - Iعنوان 
) رياستی ايجنسی ہے جو الينوائے کے لئے اقتصادی اور DCEOالينوائے محکمہ تجارت اور اقتصادی مواقع ( تفصيل:

شت ميں رياست افرادی قوت کی ترقی کی کوششوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اقتصادی ترقی کو آگے بڑهانے اور عالمی معي
کی مسابقت کو بہتر بنانے کے لئے کامرس کاروباروں، مقامی حکومتوں اور کميونٹی تنظيموں کے ساته کام کرتا ہے۔  
آجروں کو ايک انتہائی ہنر مند افرادی قوت سے مربوط کرنے والے افرادی قوت کے معاونتی اختراعی پروگرامز اس 

عہد کا مرکز ہيں کہ الينوائے کاروبار ميں ترقی کرے۔  اس کردار ميں، بات کو يقينی بنانے کے لئے الينوائے کے 
کے پروگراموں (افرادی قوت کی ترقی کی خدمات) کے لئے انتظامی ايجنسی کی حيثيت  IBکے عنوان  WIOAکامرس 

ٹ کے سے کام کرتا ہے جس ميں ُکل رياستی سرگرمياں، تيز ردعمل کی خدمات، اور تجارتی انتظام کے امدادی ايک
 پروگرام کا تربيتی جزو شامل ہے۔

  
خدمات کو ہم آہنگ کرنے يا مکمل طور پر  CTEپرکنز کی دوباره اجازت افرادی قوت کے نظام ميں  نقطٔہ ہم آہنگی:

انضمام کرنے کا ايک موقع پيش کرتی ہے۔  جيسے جيسے تعليم اور افرادی قوت کی شراکت ميں اضافہ ہوتا ہے، 
WIOA  سرگرميوں کے فنڈز اور ٹائٹل کی ُکل رياستیIB   کے ڈالرز کا فائده اٹهانے کی صالحيت موجود ہوتی ہے۔

فنڈز کا فائده اٹهانے سے کيريئر کی راہوں ميں ہم آہنگی پيدا کرنے کے مواقع پيدا ہوں گے جس ميں کام پر مبنی تدريس 
کو افرادی قوت کی خدمات حاصل کرنے والے  CTEاور کارآموز پروگرامز شامل ہيں۔  سيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری 

افراد کے ساته مربوط کرنے والے نقطٔہ نظر اس بات کو يقينی بناتے ہيں کہ سيکهنے والوں کے پاس پروگراموں تک 
رسائی اور ان کی ضرورت کے مطابق معاونت موجود ہو۔  ہم آہنگی کے ديگر نکات يوته کيريئر پاته ويز پروگرام يا 

ذريعہ واقع ہو سکتے ہيں جو مالزمت ميں رکاوٹوں کے حامل خصوصی آباديوں/افراد کی خدمت پر پروجيکٹس کے 
کی ان پروجيکٹس ميں سرايت کر سکتی ہيں جو ان رياستی ترجيحات کی نشاندہی  CTEترجيح رکهيں۔ يہ حکمت عملياں 

ے تربيت اور کام کی راه ميں حائل کرتے ہيں جو افرادی قوت، تعليم، اور معاشی ترقی کی خدمات کو يکجا کرتے ہوئ
رکاوٹوں کو ختم کرتے ہيں۔ کامياب پروجيکٹس پوری رياست ميں کيريئر کی پائيدار راہوں کی ترقی کے لئے ايک فريم 

 ورک سے آگاه کريں گے۔
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 الينوائے کميونٹی کالج بورڈ کے زير انتظام، تعليِم بالغان اور خواندگی - IIعنوان 

Eاتی تغيرات تعليم بالغان، خواندگی اور دوسری زبان کے بطور انگريزی کی ضرورت کو ڈرامائی اقتصادی اور آبادي
طور پر بڑها رہے ہيں۔ افراد اور آجر دونوں کے لحاظ سے تعليِم بالغان اور خواندگی سے متعلق مہارتوں کا دائره 

ورت کے لئے متعدد فراہم کنندگان انگريزی زبان سيکهنے سے لے کر مالزمت کی مہارت تک ہے، اس بڑهتی ہوئی ضر
پر مشتمل حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ کميونٹی کالجز، پبلک اسکول، کميونٹی پر مبنی تنظيميں اور ديگر، ان ميں سے 
ہر ايک بالغ افراد پر مشتمل سيکهنے والوں کے متنوع گروپ کو درکار تعليم اور خدمات فراہم کرنے کے لئے موزوں 

 ہے۔
 

کا تعليِم بالغان کے ساته ايک ديرينہ رشتہ ہے۔ تعليم بالغان پر بڑهتے  CTEالينوائے پوسٹ سيکنڈری  باہمی:نقطٔہ امداد 
 CTEہوئے زور کے سبب طلباء پوسٹ سيکنڈری تعليم اور فائده مند مالزمت ميں منتقل ہو رہے ہيں، پوسٹ سيکنڈری 

فراہم کرتی ہے۔ کيريئر اور تعليمی تياری کے اپنے پروگرامنگ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لئے ايک انوکها موقع 
 2کے عمل درآمد ميں سرفہرست ہے۔ IET(1) کے ذريعہ الينوائے مربوط تعليم اور تربيت (ICAPSمربوط نظام (

ICAPS  الينوائے ميںIET  ماڈل کا عمل درآمد ہے۔ بنيادی صالحيتوں ميں کمی رکهنے والے تعليم بالغان اور خواندگی
)AELطلباء کے لئے، کالج کريڈٹ اور پروگرام سرٹيفکيٹ کے مواقع کے لئے  ) کےICAPS  کا مقصد کيريئر اور

پروگراموں کے ذريعہ طلباء اپنی ہائی اسکول کے  ICAPS) ميں ايک مربوط راه فراہم کرنا ہے۔ CTEتکنيکی تعليم (
ايک مربوط ہدايتی ماڈل کے ذريعہ کريڈٹ مساويت کو مکمل کرنے کے لئے کام کرتے ہيں اور ساته ساته ان کا داخلہ 

CTE  کورسز/سرٹيفکيٹ ميں ہو جاتا ہے۔ اس ماڈل کی تکميل معاون کورسز، جامع طلباء کی معاون خدمات کے ذريعہ
کے تدريسی معلمين اور بنيادی مہارتوں  CTEکی جاتی ہے، اور ٹيم کی تدريس کے ذريعہ اضافہ کيا جاتا ہے جس ميں 

وتے ہيں۔ اضافی پوسٹ سيکنڈری سرٹيفکيٹ/ڈگری کے پروگراموں ميں ان کی منتقلی کو اہل بناتے کے معلمين شامل ہ
 ہوئے يہ ماڈل طلباء کو کيريئر کی راه/روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے۔

  
 

 پيزر پروگرام، الينوائے محکمہ برائے روزگار کے زير انتظام -ويگنر - IIIعنوان 
پيزر پروگرام کا مقصد مالزمت کے متالشيوں کی ضروريات کو پورا کرنے، وسائل فراہم کرنے والوں کے بارے -ويگنر

ميں بيداری النا، اور روزگار کے مواقع ميں توسيع کرکے معاشی نمو کو برقرار رکهنا ہے۔ الينوائے محکمہ برائے 
رنے اور آجروں کو اہل کارکن تالش کرنے ميں ) مالزمت کے متالشيوں کو روزگار تالش کIDESروزگار کا تحفظ (

مدد فراہم کرنے کے لئے مقامی افرادی قوت کے شراکت داروں، کميونٹی پر مبنی تنظيموں، اعتماد پر مبنی تنظيموں، 
 مقامی/رياست کے نمائندوں، تعليمی اداروں اور ديگر تنظيموں کے ساته مل کر کام کرتا ہے۔

  
) مزدوری کے مارکيٹ کی معلومات فراہم کرتا ہے جو IDESحکمہ برائے روزگار کا تحفظ (الينوائے م نقطٔہ ہم آہنگی:

، اور کميونٹی کے کالجوں کو مطلع کرنے ميں مدد کرتا ہے۔ متارکہ جنگ LEAs ،EFEsپروگرام کی پيشکشوں پر 
افراد کو تعليم، تربيت، اور روزگار کے مواقع سے مربوط کرنے کے لئے کميونٹی کالجوں کے درميان ان کے متارکہ 

می شراکت متارکہ جنگ افراد کے روزگار کے ماہرين کے توسط سے مقا IDESجنگ افراد کے رابطہ کار اور مقامی 
 ايک ساته مل کر کام کريں گے۔ IDESاور  ICCBکی معاونت کرنے کے لئے 

  
 پيشہ ورانہ بحالی، محکمہ انسانی خدمات کے زير انتظام۔  -IVعنوان 

الينوائے محکمہ برائے بحالی کی خدمات کے انسانی خدمات کے ڈويژن کی مرکزی توجہ مسابقتی مربوط مالزمت کے 
ں مخصوص معذور افراد کی مدد کرنے پر ہے۔ پيشہ ورانہ بحالی کی خدمات ايک انفرادی حصول اور برقراری مي

 نوعيت کی منصوبہ بندی کے عمل کے ذريعہ کسی فرد کو مالزمت کے لئے تيار کرنے کے لئے بنائی گئی ہيں۔ 
 

                                                      
کے حتمی ضابطے) کے مقصد کے  CFRپر  463.35(§ايک خدمت کے نقطٔہ نظر کے طور پر کی جاتی ہے جو تعليمی اور کيريئر کی ترقی ’’مربوط تعليم اور تربيت کی وضاحت  1

 لگان اور خواندگی کی سرگرمياں بيک وقت اور سياق و سباق سے فراہم کرتی ہے۔"لئے افرادی قوت کی تياری کی سرگرميوں اور افرادی قوت کی تربيت کے ساته تعليِم با
2 https://www.icapsillinois.com/ 
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ايت کرنے کے لئے جو ان مقامی فراہم کنندگان کے ساته سيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری تعاون کی حم نقطٔہ ہم آہنگی:
پيشہ  ICCBاور  ISBEمعقول مالزمت کی تالش اور برقراری ميں معذور افراد کے لئے معاونت فراہم کرتے ہيں، 

، امريکہ ميں شناخت کرده ICCBاور  ISBEورانہ بحالی کے محکمہ کے ساته رابطہ قائم کريں گے۔ اس کے عالوه، 
محکمہ تعليم کا پوسٹ سکنڈری تعليم اور معذور طلباء اور نوجوانوں  ہيں۔بہت ساری حکمت عمليوں کا استعمال کر رہے 

کيريئر کی تالش، دوہری کريڈٹ اور کام پر مبنی تدريسی مواقع ميں حصہ  کے لئے روزگار کے لئے منتقلی کا رہنما،
م کرنے پر توجہ ديتا لينے کے لئے مقامی وصول کنندگان کو معذور افراد کے لئے مواقع ميں اضافہ کرنے ميں مدد فراہ

 ہے۔
  

) کے تحت WESPکے زيرانتظام افرادی قوت کے تعليمی حکمت عملی کے منصوبہ ( –) ICCBالينوائے کميونٹی کالج بورڈ (
 سرگرمياں

افرادی قوت کی تعليم کے لئے حکمت عملی پر مبنی منصوبہ مقامی اور رياستی سطح پر نظام کے لئے تعليم اور معاشی مسابقت کو 
نی بناتا ہے اور ان متعلقہ پروگراموں کی ترقی ميں آجر کی مشغوليت کو زياده سے زياده بڑهاتا ہے جو خاندان کو برقرار رکهنے يقي

، اور جاری تعليم يہ کميونٹی کالج سسٹم کی ہر سطح پر تعليم CTEوالی اجرت کے ساته کيريئر کا باعث بنيں گے۔ بشمول تعليِم بالغان، 
ہ کرتا ہے۔ منصوبہ طلباء کو کيريئر کی راه کے پروگراموں اور مطالعاتی پروگراموں ميں تيزی سے آگے بڑهنے و تربيت ميں اضاف

منصوبہ کی ديگر  CTEکی قيادت کے ساته، پوسٹ سيکنڈری  ICCBکے لئے مربوط اختيارات بهی فراہم کرتا ہے۔ اس کاوش ميں 
رآمد ہوگا جو عوامی نجی شراکت داری، ليبر مارکيٹ ميں ہم آہنگی، اور تمام حکمت عملی پر مبنی سمتوں کی تکميل کرنے ميں کا

 مالزمت کی مہارتوں کی تکميل کا مرکز ہے۔
 

 CTE) ميں وضاحت کرده سيکنڈری WESPافرادی قوت کی تعليمی حکمت عملی کی منصوبہ بندی ( نقطٔہ امداد باہمی:
، اس کے کيريئر کی تالش کی CTEبهی اہداف کے حصول ميں ايک الزمی جزو ہے۔ خاص طور پر، ابتدائی سطح کا 

ميں  1کی حکمت عملی کی ہدايت  WESPسرگرميوں کے ذريعہ اب جو پانچويں گريڈ کے ابتدائی دور ميں جاری ہے، 
تعلق ابتدائی تعليم اور ايکسپوزر ميں اضافہ کيريئر سے م شناخت کرده اہداف کو حاصل کرنے ميں مدد کر سکتا ہے:

) کو پانچويں گريڈ تک کيريئر کی تالش کی سرگرميوں کے LEAکے ذريعہ، مقامی تعليمی ايجنسيوں ( ISBEکريں۔ 
 لئے رياستی اور وفاقی فنڈز استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ ان اہداف ميں شامل ہے: 

  کيريئر کی تالش اور طلباء کی تمام آباديوں کے لئے کام پر مبنی تدريسی مواقع ميں ابتدائی مشغوليت کو
، اور دوسرے شراکت داروں کے درميان شراکت داری قائم CTE، تعليِم بالغان، K-12آسان بنانے کے لئے 

 کرنا۔
 K-12 ه آزمانے کے لئے زياده وقت کی کے طلباء کو تربيت، انٹرنشپ، اور مشترکہ تعليم پر زياده ہات

 اجازت دينے کے لئے پاليسی ميں ردوبدل کو متاثر کرنا۔
 K-12 ،تعليم بالغان ،CTE  کے طلباء اور خصوصی آباديوں والے اراکين کو اعلی اجرت، اعلی مہارت، يا

- آن’’کيريئر کے ڈيمانڈ والے مواقع سے متعارف کروانا اور ان طلباء کے لئے راہوں کی سمت ميں ابتدائی 
 کی سہولت فراہم کرنا۔‘‘ ريمپس

  عمليوں کے ذريعہ (بشمول طلباء، کيريئر کی مختلف پيغام رسانی، تعليم، ايکسپوزر، اور تالش کی حکمت
والدين، اساتذه اور مشيران، وغيره کے) کليدی سامعين/اسٹيک ہولڈر گروپوں ميں سابقہ کيريئر کے 

 کی قدر شناسی کے لئے آگاہی اور تعاون کی فراہمی پيدا کرنا۔ CTEايکسپوزر اور 
 
bوجوده اور ابهرتی ہوئے زير مطالبہ صنعت کے شعبوں اور .  بشمول مخصوص آبادياں) اور بشمول رياست کے ذريعہ شناخت کرده م

پيشوں کے، آجروں کی ہنر مند افرادی قوت کی ضروريات کو پورا کرنے اور رياست کا کيريئر اور تکنيکی تعليم کے پروگرام ان مقاصد کو 
ادی قوت تيار کرنے کے لئے رياست کی پورا کرنے ميں کس طرح مددگار ثابت ہوں گے ان باتوں کے لئے تعليم يافتہ اور ہنر مند افر

 ))d)(2(122کا سيکشن  Vحکمت عمل پر مبنی وژن اور اہداف کا تعين۔ (پرکنز 
 

1)DRAFT الينوائے (CTE کے لئے حکمت عملی پر مبنی وژن 

                                                      
 تک کا تجويزی مسوده ہے جسے اسٹيک ہولڈرز کی جانب سے تاثرات کے موصول اور مربوط ہو جانے پر حتمی شکل دی جائے گی۔ 2019يہ سيکشن ستمبر 
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الينوائے انڈسٹری اور معاشرتی ضروريات کے ذريعہ باخبر ايک ہم مرتبہ، اعلی معيار کے کيريئر کی راه کے نظام کی معاونت کرتا 
سسٹم تمام افراد کے لئے مساوی رسائی اور مدد کو يقينی بنائے گا تاکہ وه اپنے تعليم اور کيريئر کے اہداف کو حاصل  P-20ہے۔  يہ 

 وعيت کی راه کی تالش اور اسے مکمل کر سکيں۔  کرنے کے لئے ذاتی ن

(بشمول مخصوص آبادياں) اور بشمول موجوده اور ابهرتے ہوئے زير مطالبہ صنعت کے شعبوں اور پيشوں کے، اور آجروں کی ہنر مند 
 ہدافافرادی قوت کی ضروريات کو پورا کرنے کے لئے ايک تعليم يافتہ اور ہنرمند افرادی قوت کی تياری کے لئے ا

مساوات اور رسائی سے متعلق ترجيح بندی کی پچهلی کمی، خصوصاً مخصوص آباديوں کے ليے، کی نشاندہی  مساوات بطور اصول:
پروگرامنگ کے حوالے سے کئے گئے فيصلوں ميں سب  CTEکرنے والے موقع کے خالء کو تسليم کرتے ہوئے، الينوائے کا مقصد 

باء کے لئے کهيل کے ميدان کو يکساں کرنے کے لئے معلم کی پيشہ ورانہ تدريس کے ذريعہ سے آگے مساوات کو رکهنا ہے۔ تمام طل
مخصوص آباديات والے اراکين کی ضروريات کو پورا کرنے پر ايک اضافہ شده توجہ اہم ہے۔ اس بات کو يقينی بنانے کے لئے کہ 

،، پوسٹ سيکنڈری، اور افرادی K-12قوت ميں منتقلی تک ہو، تعليمی مساوات کی توسيع ابتدائی تعليمی مواقع ميں داخلہ سے افرادی 
 قوت مساواتی اہداف کے درميان ہم آہنگی بهی ايک ضروری جزو ہوگا۔ 

نے پانچ مقاصد تيار کيے ہيں۔ يہ اہداف پورے رياستی منصوبہ  ICCBاور  ISBEکے وژن کو حاصل کرنے کے لئے  CTEالينوائے 
ميں حکمت عمليوں اور سرگرميوں کی تفصيلی رہنمائی کريں گے۔ بشمول ذيل ميں وضاحت کرده اہداف پر تاثرات اس رياستی منصوبہ 

اوات کو آگے بڑهانے کے ميں تعليمی مس CTEکے پہلے مسودے کے لئے عوامی تبصره مکمل ہوجانے کے بعد، بشمول الينوائے 
، ساته ہی ساته نسل اور قوميت کے ذريعہ وضاحت Vلئے مساواتی ميٹرکس، ہر ہدف کے لئے ميٹرکس کو شامل کيا جائے گا۔ پرکنز 

 کرده طور پر مخصوص آباديات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ڈيٹا کی تفريق کے ذريعہ مساواتی ميٹرکس کو آگاه کيا جائے گا۔ 

 ٹ سيکنڈری اور انڈسٹری سے سے تسليم شده اسناد کے حصول ميں اضافہ کرناپوس - 1ہدف 

الينوائے کا مقصد پوسٹ سيکنڈری سرٹيفکيٹ، ڈگری يا انڈسٹری سے تسليم شده سند حاصل کرنے والے افراد کی تعداد 
ٹ يا ڈگری ميں ميں اضافہ کرنا ہے۔ انڈسٹری سے تسليم شده اسناد جيسے سرٹيفيکيشنز کی پوسٹ سيکنڈری سرٹيفکي

پوسٹ سيکنڈری حصول کے ہدف کے ساته ہم آہنگ ہے  60تک الينوائے کے  2025سرايت کی جا سکتی ہے۔ يہ ہدف 
 اور مہارت کے فرق کو کم کرکے آجروں کی ضروريات کو پورا کرنے ميں مدد کر سکتا ہے۔

 کيريئر کی راہوں کے مواقع ميں اضافہ کرنا - 2ہدف 

ے لئے تيزی سے تکميل اور کام پر مبنی تدريس ميں اختراع پر زور دينے کی اجازت ديتے شرکت ميں اضافہ کرنے ک
ہوئے الينوائے کا مقصد ايک سے زياده داخلے اور اخراج کے مقامات کے ساته کيريئر کی راہوں کے مواقع کو بڑهانا 

مالزمت کی مہارت ميں ہے۔ اس مقصد کے لئے ضروری ہے مطالعہ کے مربوط پروگراموں کو ہم آہنگ کرنا جو 
 اضافہ، انڈسٹری سے تسليم شده اسناد کے حصول اور روزگار ميں بہتری اور کمائی کی صالحيت کا باعث بنتا ہے۔ 

 ابتدائی کالج کريڈٹ کے مواقع ميں اضافہ کرنا - 3ہدف 

کے ان دوہرے کريڈٹ کورسز کے ذريعہ ابتدائی کالج کے مواقع کو وسعت دينا ہے جو ايک  CTEالينوائے کا مقصد 
جامع سيکنڈری سے پوسٹ سيکنڈری کالج اور کيريئر کی راه کے ماڈل ميں حکمت عملی سے سرايت شده ہيں۔ کالج کے 

لی کی سہولت فراہم کرنے، اور اخراجات کو کم کرنے، تکميل کی رفتار بڑهانے، ہائی اسکول اور کالج کے درميان منتق
معقول خدمات سے محروم آباديات کے لئے ڈگری کے حصول کو بہتر بنانے کے لئے مواقع کی پيشکش کرنے کے لئے 

ISBE  اورICCB  مشترکہ طور پر معياری دوہرے کريڈٹ کورس ورک تک رسائی کو بڑهانے کے لئے پرعزم ہيں۔
 داروں کے درميان ہموار منتقلی کی فراہمی کا ايک الزمی جزو ہے۔ دوہری کريڈٹ سيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری ا

 کميونٹيز کی افرادی قوت کی ضرورت کے بارے ميں ردعمل ميں اضافہ کرنا - 4ہدف 

مقامی، عالقائی اور رياستی مزدوری کے مارکيٹ کی ضروريات کو زياده ذمہ دار بننے کے لئے کوشاں  CTEالينوائے 
پروگرامنگ کو ترجيح ديں گے جن کی  CTEان حکمت عمليوں اور  ICCBاور  ISBEہے۔ اس مقصد کے لئے، 

موجوده اور ابهرتی ہوئی اعلی مہارت، اعلی اجرت، يا مطالبہ شده سيکٹرز اور غير روايتی شعبوں پر مرکزی توجہ ہے۔ 
کی اور مالزمت کی اہليتوں تمام گروه کی اعلی مہارت، اعلی اجرت، مطالبہ شده پيشوں ميں ترجيحی تکني CTEالينوائے 
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پر توجہ دے گا۔  طلبا کی پسند کو محدود کئے بغير، ان کليدی سيکٹرز پر بهی الزمی طور پر زور دينا ہوگا جو رياست 
 اور مقامی کميونٹيز کے لئے معاشی ترقی کا انجن ہيں۔

 
کا ہر ايک طالب علم اعلی تعليم يافتہ اور موثر معلمين کے ذريعہ تعليم حاصل  CTEاس بات کو يقينی بنانا کہ  - 5ہدف 
 کرے۔

پروگراموں کے اساتذه اور عملہ کی ضرورتوں پر مبنی پيشہ ورانہ تدريس کے  CTEبهرتی کی مربوط سرگرميوں اور 
ليم يافتہ اساتذه کی بهرتی اور کالس روم اور طريقہ کار کے لئے اعلی تع CTEمواقع فراہم کرکے الينوائے کا مقصد ہر 

ان کو برقرار رکهنا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے درج ذيل ايجنسيوں اور اسٹيک ہولڈرز کے درميان اضافہ 
کے اساتذه کی  IACTE ،CTE، اساتذه کی تياری کے پروگرامز، ISBE ،ICCB ،IBHEشده ہم آہنگی ضروری ہے: 

 ۔IWIBانجمنيں، اور 
 
 
 

 cعملی پر مبنی وژن اور اہداف (پرکنز  .  حکمتV  122کا سيکشن)d)(3 کے حصول کے لئے رياست کے کيريئر اور تکنيکی تعليم ((
کے پروگراموں اور رياست کے افرادی قوت کی ترقی کے نظام کے ساته مطالعہ کے پروگراموں کے درميان کسی بهی مشترکہ منصوبہ 

 ائده کے لئے رياست کی حکمت عملی کی وضاحت کريں۔بندی، صف بندی، ہم آہنگی، اور فنڈز کے ف

، الينوائے ان جامع پاليسيوں، طريقہ ہائے کار اور ) کے ساته صف بندی اور ہم آہنگیESSAہر طالب علم کی کاميابی کے ايکٹ (
اضی کی پاليسی، پروگراموں کو فروغ دينے اور ان پر عمل درآمد کرنے کا عہد کرتا ہے جو اس بات کو تسليم کرتے ہوئے کہ م

پروگراموں اور طريقہ ہائے کار سے طلباء کی مخصوص آبادی کو پسمانده کرديا گيا ہے، ہماری رياستوں ميں تمام طلباء کے لئے 
معياری پروگراموں تک منصفانہ رسائی کو يقينی بناتا ہے۔ تعليم کو بڑهاوا دينے، ڈسٹرکٹس کو با اختيار بنانے، اور تمام طلباء کے لئے 

اواتی نتائج کو يقينی بنانے والی پاليسيوں کے لئے قانون سازوں، اسکول کے منتظمين، اساتذه، طلباء، والدين، اہل خانہ اور ديگر مس
اسٹيک ہولڈرز کو تشکيل دينے اور ان کی حمايت ميں مشغول کرکے الينوائے تمام الينوائے ڈسٹرکٹس ميں فوقيت حاصل کرنے کے 

) ہر طلباء کی کاميابی کے ايکٹ ISBEراہمی کے لئے کوشاں ہے۔ الينوائے تعليم کا رياستی بورڈ (لئے قيادت اور وسائل کی ف
)ESSA اور پرکنز (V  ميں بيان کرده خصوصی آباديوں کی شناخت کے مطابق ذيلی گروپوں سے متعلق ڈيٹا کی مناسب تفريق کے

 م ہے۔لئے ڈيٹا جمع کرنے اور انتظاميہ نظامات کی بہتری کے لئے پر عز

الينوائے کيريئر اور تکنيکی تعليم کے توسط سے، اہداف سے وابستہ تنظيموں اور گروپوں کے ذريعہ پرکنز انڈسٹری اور کميونٹی کی 
 ضروريات کے ذريعہ مطلع کرده اعلی معيار کے کيريئر کو ہم آہنگ کرے گا۔

WIOA کے اصل شراکت داروں اور ديگر تدريسی اور افرادی قوت کی ايجنسيوں کے درميان ہم آہنگی اور امداد باہمی۔ 

1 )DRAFT سيکشن (B(1)(a(  ميں بيان کی گئی ہم آہنگی کی کوششوں کے عالوه، رياستی حمايت يافتہ افرادی قوت کی ترقياتی
کے لئے رياست گير نقطہ نظر کو حاصل کرنے اور تعليم يافتہ اور ہنرمند  CTE، الينوائے ICCBاور  ISBEسرگرميوں سے متعلق، 

کے اصل شراکت داروں اور ديگر تعليم اور افرادی قوت کی  WIOAافرادی قوت پيدا کرنے کے اہداف حاصل کرنے کے لئے 
ارے رہنمائی اصولوں کی ايجنسيوں کے ساته تعاون کريں گے تاکہ اس طرف پيشرفت ہو۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے، ہم

 طرف سے بتائے گئے مندرجہ ذيل حکمت عملی کو ہم آہنگی اور امداد باہمی کے لئے نافذ کيا جائے گا۔

کيريئر کے راستے کے نظام کو مستقل حمايت واال فريم ورک فراہم کرنے اور مؤثر  عام معنی اور تراتيب کو اپنانا: .1
طريقے سے بات چيت کرنے کے ليے عام معنی اور عام زبان کو اپنانا بہت ضروری ہے. الينوائے کے تعليم اور مالزمت 

زبان استعمال کرنے کے  کے اداروں نے حمايت کے اس جذبے کے تحت تمام پروگراموں اور پانے والوں کے ساته عام
لئے کيريئر کے راستے سے متعلق معنوں اور رہنمائی کی منظوری دی ہے. ان عام معنوں کو خاص طور پر اس منصوبہ 
بندی کے باہر کام پر مبنی سيکهنے کے تسلسل کے عمل اور ڈيٹا جمع کرنے کی سرگرميوں کو آگاه کرنے کے لئے 

ے،، جب کہ بيشتر ايجنسيوں نے الينوائے مالزمت کی صالحيتوں کے فريم ورک آگے بڑهتے ہوئ  -استعمال کيا جائے گا

                                                      
 کا تجويزی مسوده ہے جسے اسٹيک ہولڈرز کی جانب سے تاثرات کے موصول اور مربوط ہو جانے پر حتمی شکل دی جائے گی۔تک  2019يہ سيکشن ستمبر 
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کو اپنا ليا ہے،، وہاں فريم ورک اور ديگر وسائل جيسے کالج اور کيريئر پاته وے کی قابليت (جيسے پوسٹ سيکنڈری 
 PWRوجود ہے۔ ) ايکٹ کے تحت بيان کرده) کے انضمام ميں اضافہ کرنے کا ايک موقع مPWRورک فورس ريڈينيس (

ايکٹ کے تحت کالج اينڈ کيريئر پاتهوے انڈورسمنٹ فريم ورک، کالج اور کيريئر پاتهوے نظام کے لئے ايک تحقيق اور 
بہترين پريکٹس پر مبنی فريم ورک فراہم کرتا ہے جسے اس منصوبہ کے تحت مطالعہ ڈيزائن کے مقامی پروگرام ميں 
  شامل کيا جائے گا۔  

 
مشترکہ منصوبہ بندی، ہم آہنگی اور کوآرڈينيشن کے نتيجے ميں،  کی رفتار بڑهانا اور توسيع کرنا:کيريئر کے راستے  .2

ISBE  اورICCB  ترقی پسند پوسٹ سيکنڈری سند حاصل کرنے والے طلبا کی فيصد ميں اضافے کے لئے وقف ہيں۔ يہ
لئے زياده مواقع فراہم کرنے کے لئے، مربوط تعليم اور تربيت کے ذريعے، خصوصی آبادی سميت تمام طالب علموں کے 

کيريئر کے راستے کی ترقی اور توسيع کرنے، صنعت کے شعبے کے شراکت داروں کے ساته مضبوط تعلقات بنانے کے 
ساته ساته مطالعہ کے پروگراموں اور ڈيزائن پر نظر ثانی کرنے کا ايک بہترين موقع ہے (پوسٹ سيکنڈری اسناد کا 

کيريئر کے راستے کے مواقع بڑهانے اور رفتار فراہم کرنے کے لئے، مطالعہ کے پروگراموں  حصول)۔ الينوائے ميں،
اور طالب علموں کے سيکنڈری سے پوسٹ سيکنڈری کی طرف منتقلی کے درميان امداد باہمی اور عدم نقل کو يقينی بنانے 

الج اور تکنيکی اور مالزمت کی مہارت والے طريقہ کار موجود ہيں. سيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری طلباء ميں اکيڈمک ن
، اور کاروبار اور صنعت کو مل کر کام کرنا چاہئے، تاکہ الينوائے کے ISBE ،ICCBکو مزيد فروغ دينے کے لئے، 

لئے مضبوط کيريئر اور تکنيکی تعليم کے مواقع پيدا ہو سکيں۔ الينوائے سيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری تعليم نے سات کالج 
کيريئر کلسٹر ميں مطالعہ کے پروگرام منعقد کئے ہيں، جس ميں توانائی  16پاته وے توثيق والے عالقوں اور اور کيريئر 

نے مطالعہ کے نمونہ  ICCBاور  ISBEکاميابی کو يقينی بنانے کے لئے،  -کلسٹر کی ترقی کا مستقبل شامل ہے
عليم ايجنسيوں اور مابعد ثانوی اداروں کی طرف پروگراموں کو تيار کرنے کے لئے شراکت داری کی ہے، جنہيں مقامی ت

سے اپنايا جا سکتا ہے. اس کوشش ميں الينوائے سے مطلوب ہوگا کہ وه مطالعہ کے پروگراموں کے نفاذ کے لئے شمولی 
نقطہ نظر کو فروغ ديتے ہوئے سبهی ضروری شراکت داروں کو مصروف عمل کرنے کی حکمت عملی کے حوالے سے 

اروں کو تحريری اور فعال رہنمائی فراہم کرے؛ ساته ہی تعليمی اور کيريئر اور تکنيکی کورسيز پر زور مقامی تعليمی اد
دے تاکہ ان کا استعمال طالب علم کيريئر کے راستے ميں مخصوص کيريئر کی منصوبہ بندی ميں کر سکے۔ مطالعہ کا 

يم کے ذريعہ کم از کم دو سال تک جاری رہے نمونہ پروگرام نويں جماعت سے شروع ہوگا اور پوسٹ سيکنڈری کی تعل
 گا، تاکہ اس بات کو يقينی بنايا جاسکے کہ طلباء تمام مباديات اور راه کے علم اور صالحيتوں پر عبور حاصل کرسکيں۔

 
الينوائے قيادت نے تسليم کيا ہے کہ ہماری تعليم اور افرادی قوت کے نظام نے تاريخی طور پر  عدم مساوات سے نمٹنا: .3

پروگرامنگ ميں مساوی رسائی اور شرکت کو روکا ہے۔ ہماری  CTEسيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری دونوں سطحوں پر 
تعليم اور افرادی قوت کے نظام ميں عدم مساوات کو دور کرنا الينوائے ميں اولين ترجيح بن چکی ہے جيسا کہ گورنر 

کونسل اعلی تعليم کے ايکوئٹی اہداف کی  20چہ پی کے ذريعہ ظاہر ہوا ہے۔ اگر 3پرٹزکر کے ايگزيکٹو کے آرڈر 
کے شراکت دار افرادی قوت ايکويٹی اہداف پر غور کر رہے ہيں۔ تعليم اور افرادی قوت  WIOAتشکيل کرتی ہے، 

ايجنسيوں کے تعاون سے کام کرنا ہماری رياست کی اعلی تعليم اور افرادی قوت ايکوئٹی مقاصد کو پورا کرنے ميں اہم 
کے تحت آنے والے مقامی وصول کنندگان (سيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری)، تعليم اور افرادی قوت  WIOA ہو گا.

اداروں، اور کميونٹی پر مبنی تنظيموں کے درميان شراکت داری کو، ہموار منتقلی اور خدمات کو آرڈينيشن کے ذريعے 
اور  ISBEمرکزی حيثيت حاصل ہوگی۔  پروگرامنگ کا تعاون اور توسيع کرنے ميں  CTEخصوصی آبادی کے لئے 

ICCB عام طور سے، کيريئر اور تعليمی مشوره کے طريقوں کی بہتری سميت مختلف ذرائع سے خصوصی معاشرے ،
 کے طالب علموں کے ساته ہی ساته سياه طالب علموں کی بهرتی اور برقرار رکهنے پر توجہ مرکوز کريں گے۔ 

 
الينوائے افرادی قوت شراکت داروں کے درميان تعاون کی سہولت کے لئے متعدد ميکانزم  کوآرڈينيٹڈ پروفيشنل لرننگ: .4

 کو استعمال کرتا ہے، جن ميں شامل ہيں:
 

a. WIOA  سمٹ ايک ساالنہ رياست گير تقريب ہے جوWIOA  شراکت داروں کو تعاون اور خدمت کے انضمام
 ا گيا ہے۔ کو فروغ دينے کے ارادے سے رہنمائی کرنے کے لئے تيار کي
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b.  فورم فار ايکسی لينس، الينوائے کا اہمCTE  اور تعليم بالغان پيشہ ورانہ ترقی پروگرام ہے، جسے کيريئر کے
راستے کی ترقی، عمل اور توسيع کو متاثر کرنے والی تعليمی پہل اور مؤثر طريقوں کو اجاگر کرنے کے لئے 

 ڈيزائن کيا گيا ہے؛
c. کيشن اور ٹرانزيشن اکيڈمی، جو ايڈلٹ ايجوCTE  کے درميان پل بنا کر توسيع کی شراکت کے بارے ميں

پروگرام تيار کرنے پر کام کر رہے کالجوں اور  ICAPS / IETبيداری بڑهانے کی ايک کوشش ہے اور 
 ICAPS / IETشراکت داری کی مدد کے لئے ڈيزائن کيا گيا ہے ايک پيشہ ور ترقی سلسلہ ہے، کيونکہ يہ 

 ريج پروگراموں، اور الينوائے مطالعہ کے پروگرام سے متعلق ہے؛ ماڈل، الينوائے ب
d.  اور آخر ميں، پسند کی متعلقہ موضوعات پر توجہ مرکوز کرنے کے لئےWIOA  سربراہی اجالس کے ساته

 عالقائی ورکشاپ اور ويبنارز منعقد کيے جاتے ہيں۔   WIOAمل کر عالقائی 
 

رياست کے آس پاس کے عالقوں اور مقامی کميونٹيز ميں باہمی  SFY2021 مقامی ہم آہنگی کی حوصلہ افزائی کرنا: .5
، کميونٹی کالجز، اور مقامی افرادی قوت کے CTEتعاون کے ساته منصوبہ بندی کرنے کا ايک انوکها موقع ہے۔ ثانوی 

کے  V اور پرکنز WIOAکے دوران  SFY2020) اپنے چار سالہ مقامی منصوبوں کا نفاذ LWIAsاختراعی عالقے (
کور شراکت دار پرکنزوسائل اور پيشہ ورانہ ترقی فراہم کرنے ميں  WIOAاور  ISBE ،ICCBتحت شروع کر ديں، 

تعاون کريں گے تاکہ ان مقامی کميونٹيز ميں تعاون کو فروغ ديا جا سکے۔ يہ پيشہ ورانہ ترقی اور تکنيکی مدد اس 
) اس تعاون کو آسان LCNAضروريات کی جامع تشخيص (رياستی منصوبے کی انتظاميہ ميں جاری رہے گی۔ مقامی 

مقامی، عالقائی اور رياست ليبر مارکيٹ کی معلومات کو شامل  LCNAبنانے کے لئے ليور کے طور پر کام کرتا ہے۔ 
کرے گا، اور مقامی تعليم اور افرادی قوت اداروں کے درميان صف بندی اور وابستگی کو مضبوط بنا کر، مطالعہ کی 

عمل اور ترميم کے پروگرام منظم کرے گا۔ يہ عمل صنعت اور کاروباری شراکت داروں کے ساته مضبوط تعلقات  ترقی،
کی تعمير، کيريئر کے راستوں کو اور بڑهنے اور توسيع کرنے اور مربوط عالقوں کے ذريعے خصوصی آبادی سميت 

 تمام طالب علموں کے لئے مزيد مواقع فراہم کرتا ہے۔

  

  d124ايجنسی رياستی قيادت کے فنڈ کو کس طرح استعمال کرے گی؟ (جو سيکشن  .  اہل)a ايکٹ کے ہر مقاصد کے لئے پرکنز (V  کی
 ) کے تحت دستياب ہے)a)(2(112دفعہ 

رياست قيادت فنڈ کا استعمال مختلف اقسام کی اقدامات اور پروگراموں کی حمايت کرنے کے لئے کيا جاتا ہے جس کا تال ميل الينوائے 
کے لئے رياستگير مقاصد کے ساته ہے۔ رياستی ليڈرشپ فنڈ کے استعمال کو مہدوف اسٹيک ہولڈرز کی  CTEکے وژن اور 

ا۔ اسٹيک ہولڈرز سے کہا گيا کہ وه رکاوٹوں کی نشاندہی کريں اور رياستی قيادت کے فنڈز کے مصروفيات کے ذريعہ آگاه کيا گيا ته
مصارف ميں سے کسی کا بهی استعمال  25) ميں بيان کرده فنڈز کے A( 124مصارف کی ترجيح بندی کريں۔ اگرچہ الينوائے دفعہ 

ورا کرنے کے لئے مندرجہ ذيل مصارف کی نشاندہی کی گئی کرنے کے معاملے ميں لچکدار ہے، ليکن ہمارے رياستگير مقاصد کو پ
 ہے۔

 اسٹيٹ ليڈرشپ کی مطلوبہ سرگرمياں۔

الينوائے کو رياستی قيادت کی ايسی سرگرمياں انجام دينے کی ضرورت ہے جس سے غير  صنفی ايکويٹی کو فروغ دينا: .1
افراد کے لئے کيريئر اور تکنيکی تعليم  کے لئے تياری کرنے والے 2اور / يا ديگر خصوصی آبادی  1روايتی عالقوں 

ميں بہتری آئے۔ اس کے عالوه، الينوائے ان طلباء کے لئے تعليمی ايکوئٹی کو آگے بڑهانے کے لئے پابند عہد ہے۔ 
خواتين کے لئے اعلی تنخواه والے کيريئر کے مواقع بڑهانے اور ہمارے افرادی قوت کو متنوع بنانے کے لئے، غير 
                                                      

د پيشے نس کے کام کرنے والے افراغير روايتی شعبے کی اصطالح سے مراد کمپيوٹر سائنس، ٹکنالوجی اور ديگر موجوده اور ابهرتے ہوئے اعلی مہارت والے پيشے ہيں جہاں ايک ج 1
 فيصد سے کم ہے۔ 25يا کام کے شعبے ميں کام کرنے والوں کے مقابلہ ميں 

) معاشی طور پر پسمانده خاندانوں سے تعلق رکهنے والے افراد، جن ميں کم آمدنی والے نوجوان اور بڑے شامل 2) معذور شخص؛; 1"خصوصی آبادی" لفظ ميں مندرجہ ذيل شامل ہيں:  2
  ) افراد جو افرادی قوت سے باہر ہيں۔5) تنہا حاملہ خواتين سميت تنہا والدين؛ 4ں کی تياری کرنے والے افراد؛ ) غير روايتی شعبو3ہيں۔ 

الدين ) وه نوجوان جن کے و9) بے گهر افراد۔ اور 8) وه نوجوان جو رضاعی نگہداشت کے نظام ميں ہيں يا اس سے باہر آنے کی عمر کو پہنچ چکے ہيں۔ 7) انگريزی سيکهنے والے؛ 6
 مسلح افواج کے ممبر ہيں يا فعال ڈيوٹی پر ہيں۔
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کی تياری کرنے والے افراد کو مدد فراہم کرنا اہم ہے۔ ليڈرشپ فنڈز مقامی وصول کنندگان کے لئے خاص  روايتی کيريئر
، اور غير روايتی کيريئر کی تياری کرنے والے طلباء کی 2، دقيانوسی خطره 1طور پر صنفی مساوات، مائيکرو جارحيت 

اور  ISBEبهرتی اور برقرار رکهنے کے لئے موثر طريقوں کے لئے پيشہ ورانہ تعليم اور تکنيکی مدد کريں گے۔ 
ICCB ) دونوں الينوائے اسٹيٹ يونيورسٹی ميں الينوائے سينٹر فار سپيشالئزڈ پروفيشنل سپورٹICSPSه ) کے ساته معاہد

کے ذريعے کوآرڈينيٹ کرتے ہيں، تاکہ خصوصی آبادی کے لئے پيشہ ورانہ تعليم اور تکنيکی مدد فراہم کی جا سکے۔  
) سميت NAPEکاروباری تعليم کے تقريب ميں ايک غير روايتی کاروبار سمٹ شامل ہے، جہاں ايکوئٹی کا قومی اتحاد (

نڈری اسپيشل پاپوليشن اکيڈمی؛ اور غير روايتی کاروبار قومی ايکوئٹی ماہرين رپورٹس پيش کرتے ہيں؛ پوسٹ سک
سيکهنے والے طالب علموں کو بهرتی کرنے اور جاری رکهنے ميں مقامی شراکت داروں کو مدد فراہم کرنے کے لئے 

 وسائل پيدا کرنا۔ 
 

 CTEکے لئے الينوائے رياست اصالحی اداروں ميں افراد  توسيع کرنا: CTEرياستی اداروں ميں افراد کے لئے  .2
پروگرامنگ کی مدد کے لئے ليڈرشپ فنڈز کا مجاز کا دو فيصد مختص کرتی ہے، جن ميں نوعمر انصاف کی سہوليات، 
اور ايسے تعليمی ادارے شامل ہيں جو معذور افراد کی خدمت کرتے ہيں۔ رياست کے اداروں ميں افراد کے لئے اعلی 

وئٹی ميں اضافہ الينوائے رياست کے رہنماؤں کی ترجيح ہے، جس سے معيار کے تعليمی مواقع ميں اضافہ، تعليمی ايک
معاشرے ميں مکمل طور پر حصہ لينے کی صالحيت يقينی ہوتی ہے، جرائم کم ہوتے ہيں، اور دوباره کاميابی ميں اضافہ 

انسٹركشنل  بيرنگ انسٹرکشن، کورس ڈيولپمنٹ، پروفيشنل لرننگ، اکيوپمنٹ اور-کريڈٹ CTEہوتا ہے۔ ليڈرشپ فنڈنگ 
 سپالئی کو سپورٹ کرے گی۔ 

 
پروگراموں کے نفاذ اور  CTEاساتذه کی دستيابی کو  CTEتعليم يافتہ  ٹيچر پائپ الئن تيار کرنا: CTEايک مضبوط  .3

توسيع ميں ايک اہم رکاوٹ کے طور پر پہچانا گيا۔ يہ رکاوٹ دو طرفہ ہے، جس ميں بهرتی اور برقرار رکهنا دونوں کا 
 امتزاج ہے۔

 
منصوبوں کے انتظاميہ ميں مقامی وصول کنندگان کی مکمل  CTEاپنے مقامی اہداف سے متعلق تکنيکی مدد فراہم کرنا:  .4

وسيع، ثبوت کی بنياد پر مبنی کاروباری تعليم اور ٹارگٹڈ تکنيکی مدد  ICCBاور  ISBEطور پر مدد کرنے کے لئے، 
 رکهيں گے۔ کی حمايت کرنے کے لئے قيادت فنڈ کا استعمال جاری 

 
اپنے مقاصد کو حاصل کرنے ميں فنڈ کے استعمال اور حکمت  معيار کی بہتری کی سرگرميوں کا مسلسل انعقاد کرنا: .5

عملی کی تاثير کی سطح کو سمجهنے کے لئے، مقامی، عالقائی اور رياستی سطح پر کارکردگی کے رياست سے مقرر 
 سطحوں کا تجزيہ ضروری ہے۔

 سرگرمياں ديگر رياستی قيادت کی

الينوائے کے نظاموں، پاليسياں، اور مقامی طور پر تيار کرده مطالعے کے  vپرکنز  مطالعہ کی ترقی کا پروگرام: .6
پروگراموں کی جانچ اور بہتری کے لئے اہم مواقع پيش کرتا ہے۔ رياستی قيادت کے فنڈز مطالعہ کی سرگرميوں کے 

 مندرجہ ذيل پروگراموں کی مدد کريں گے:
o کے ماڈل کے رياست گير پروگرام کی تشکيل۔  مطالعہISBE  مطالعہ کی دستاويزات اور طريقہ کار کے اپنے

کی مدد کے لئے مختلف کيريئر گروپوں سے ہر ايک ميں سے مطالعہ ماڈل کے  LEAپروگرام کی تشکيل ميں، 
ے ميں رہنمائی يہ ماڈل کورس ورک کی ترتيب اور ان کی وضاحت کے بار -چار پروگرام کی تعمير کرے گا

)، کيريئر اينڈ ٹيکنيکل WBLفراہم کريں گے، جس ميں کريڈٹ ٹرانسفر کے مواقع اور ورک بيسڈ لرننگ (
) کا استعمال، صنعت سے تسليم شده اسناد، اور اضافی طور پر تعليم کی سطح کے CTSOاسٹوڈنٹ آرگنائزيشن (

 ذريعہ پيشہ کے نمونے شامل ہوں گے۔ 
                                                      

جو پسمانده گروپ کے  -توہين ہيں مائکرو جارحيت روزانہ کے وه زبانی، غير زبانی، اور ماحول سے منسلک، جان بوجه کر يا نادانستہ طور پر کيے جانے والے جهگڑے، گالی يا   1
{  مائکرو جارحيتيں اقليتوں کے گروه کے بارے ميں دقيانوسی رجحانات کو دہراتی يا اس کی تصديق کرتی ہيں اور ان 2پيغام ديتا ہے۔ < اراکين کو دشمنی پر مبنی، اشتعال انگيز، يا منفی

 {3] <1[  ميں امتيازی سلوک يا تعصب کے وجود کو کم سے کم کرنے کا اراده ہوتا ہے، قصداً يا غير ارادی طور پر۔ 

ا کام کرے جس کے لئے کسی دقيانوسی خطره کی تعريف "معاشرتی بنياد پر نفسياتی خطره کے بطور کی گئی ہے جو اس وقت پيدا ہوتا ہے جب کوئی صورتحال ہو يا کوئی ايس { 1{
دقيانوسی خطره کے مطابق، پسمانده گروپ کے ممبران تسليم کرتے ہيں کہ ان کے گروپ کے حوالے )۔  1995ے بارے ميں منفی دقيانوسی عمل الگو ہو۔" (اسٹيل اور آرونسن، گروپ ک

 ميں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہيں۔ (  سے ايک منفی دقيانوسی رويہ موجود ہے، اور وه خاص سرگرميوں ميں ملوث ہوکر منفی دقيانوسی تصور کی تصديق کے بارے
threat-factors/stereotype-https://diversity.nih.gov/sociocultural ( 
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o CTE  کی منتقلی کے مواقع کے لئے رياست بهر ميں بيانات کے معاہدوں کی توسيع، خاص اور تعليمی کريڈٹ
 طور پر چار سالہ کالجوں اور يونيورسٹيوں کے ساته، مطالعے کے منظور شده پروگراموں سے منسلک ہے۔ 

o  مقامی تعليمی ايجنسيوں، اعلی تعليم کے اداروں، بالغوں کے تعليم فراہم کرنے والوں، اور آجروں کے مابين
رياست بهر ميں صنعت يا شعبے کی شراکت داری کا قيام يا اس ميں اضافہ۔ رہنمائی دستاويزات اور پيشہ ورانہ 

نيٹ ورکس کی تشکيل يا بہتری کے ذريعہ مدد تربيت کے مواقع کے ذريعہ مقامی پروگرام ايڈوائزری کميٹيوں يا 
 فراہم کی جائے گی۔  

o  پاليسيوں اور ڈهانچے ميں بہتری جو کام پر مبنی تعليم کے مواقع (بشمول اپرنٹس) پيدا کرنے ميں مدد کرتی ہيں۔
ی قوت کے معياری کام پر مبنی تعليم کے مواقع کا قيام جو ہمارے تعليمی راستوں ميں شامل ہيں تعليم اور افراد

 رہنماؤں کے درميان رياست بهر ميں ترجيح حاصل کرچکا ہے۔ 
 

رياست بهر ميں دہری کريڈٹ کے مواقع کو  ICCBاور  ICBEکے نفاذ کے دوران،  vپرکنز  .  دوہری کريڈٹ ميں اضافہ:7
بڑهانے کے لئے رياستی قيادت کے فنڈ کواستعمال کريں گے۔ رياست نے حال ہی ميں دہری کريڈٹ کے لئے ماڈل 

کورسز پر بهی زور ديتا ہے۔ دوہری کريڈٹ  CTEپارٹنرشپ معاہده کو اپنايا ہے جو عام تعليم کے نصاب کے ساته ساته 
نے ڈبل کريڈٹ پروگرام کے معياری اشارے کا انتخاب  ISBEالنا ايک رياست گير ترجيح ہے، جيسا کہ کو بڑهانا اور پهي

کے دوہری کريڈٹ مواقعوں کو بڑهانے کے ساته ساته دوہری کريڈٹ کے اندر  CTEکرتے ہوئے اس کا ثبوت ديا ہے۔ 
ارہی ہے۔ مسابقتی، ضرورت پر مبنی معنی خيز اور جان بوجه کر مواقع تک رسائی بڑهانے پر بهی خاصی توجہ دی ج

گرانٹس کے ذريعہ، رياستی قيادت کے فنڈ اس طرح کے اہم پروگرامنگ تک رسائی ميں عدم مساوات کو دور کرنے کے 
 لئے دوہری کريڈٹ کے مواقع کی افزائش اور ہم آہنگی ميں مدد کريں گے۔ 

الينوائے پيشہ ورانہ تعليم کے لئے ايک وسيع کاروباری مرکوز نقطہ نظر کی حمايت کرتا ہے جس  . وسيع کاروباری تعليم: 8
 ميں شامل ہيں :

a.  :رابطوں کے کانفرنسISBE  ساالنہ پريکٹيشنر کی توجہ مرکوز رياست گير کانفرنس کا انعقاد کرتی ہيں جس کا
کالس  CTEوں کو شيئر کرنا ہے جس کی مدد سے مقصد اساتذه اور پيرا پروفيشنلز کو ثبوت پر مبنی مؤثر طريق

روم کی ہدايت کو بہتر بنايا جاسکتا ہے۔ کانفرنس کی سرگرمياں اعلی معيار کے، تحقيق پر مبنی، پيشہ ورانہ تعليم 
کے مواقع مہيا کرتی ہيں جو سيکنڈری کيريئر اور تکنيکی تعليم کے اساتذه، منتظمين، اور مشيروں کے ساته ساته 

نڈری فيکلٹی کے لئے موزوں ہيں۔ اس کے عالوه، کانفرنس ميں (کيريئر سے جڑے ہوئے) پوسٹ سيک
کے اساتذه کے سلسلے بهی شامل ہيں۔  کانفرنس سيشن اور پريزنٹيشن پرکنز  8-5ايکسپلوريشن کی شکل ميں گريڈ 

v پوسٹ سيکنڈری  کے مقصد اور ارادے کی تائيد کرتے ہيں اور ايسی تعليم مہيا کرتے ہيں جو سيکنڈری اور
کيريئر اور تکنيکی تعليم کے راستوں کو بڑهانے کے لئے، علم، مواد، اور مہارت کو بڑهاتا اور بہتر بناتا ہے۔ 

، اور الينوائے ورک فورس انوويشن مواقع v) پالن، پرکنز ESSAکنيکشن کانفرنس الينوائے ہر طلبا کی کاميابی (
 تی ہے۔  ايکٹ کے اہداف اور مقاصد کی بهی حمايت کر

b. :الينوائے شہر ميں پريميئر کيريئر اينڈ ٹيکنيکل ايجوکيشن (  فورم برائے ايکسيلنسCTE اور ايڈلٹ ايجوکيشن (
)AE پيشہ ورانہ تعليم کے پروگرام کا اہتمام الينوائے کميونٹی کالج بورڈ کے ذريعہ کيا گيا ہے، اور اس کی (

)، جنوبی الينوائے پروفيشنل ڈويلپمنٹ سينٹر ICSPSمعاونت (ميزبانی الينوائے سنٹر برائے خصوصی پيشہ ورانہ 
)SIPDC) اور سينٹرل الينوائے ايڈلٹ ايجوکيشن سروس سنٹر ،(CIAESC ( کرتی ہے۔ فورم کيريئر کے راستے

پر عمل درآمد اور توسيع کو متاثر کرنے والے تعليمی اقدامات اور موثر طريقوں کو اجاگر کرنے کے لئے ڈيزائن 
کے ذريعہ کيا جاتا ہے اور يہ پيشہ ورانہ ترقياتی نيٹ ورک کے توسط سے  ICCBکيا گيا ہے۔  سيشن کا انتخاب 

شہ ورانہ تعليم کے آغاز کے طور پر کام کرتی ہے۔ پوسٹ سيکنڈری اور سيکنڈری پيش کی جانے والی سال کی پي
سسٹم کے ڈائرکٹر، سپرنٹنڈنٹ، پرنسپل، پوسٹ سيکنڈری  EFEايڈمنسٹريٹر (بشمول ليکن ان تک محدود نہيں: 

 / ABE / ASEپرکنز ڈائريکٹر/کوآرڈينيٹر، ايڈلٹ ايجوکيشن ايڈمنسٹريٹر/کوآرڈينيٹر، ڈين، چيف تعليمی افسر، 
ESL  انسٹرکٹرز، وغيره۔ 

c. :الينوائے کيريئر اور تکنيکی تعليم جديد نصاب وسائل منصوبہ ISBE  سيکنڈریCTE  اساتذه اور پروگراموں کو
) ICRPجديد نصاب وسائل پروجيکٹ ( CTEکيريئر اور تکنيکی اور وسائل کو مربوط کرنے کے لئے الينوائے 

اساتذه کے لئے رياستی قيادت کے فنڈ کا استعمال  CTEفراہمی اور کے تسلسل کے ذريعے نصاب وسائل کی 
کرتی ہے۔ مزيد برآں، کيريئر اور رہنمائی مشيروں کے لئے وسائل تيار کيے جائيں گے تاکہ کيريئر کی تالش اور 
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پروگرام  ICRPکے طلباء کے لئے کيريئر کے منصوبوں کی نشوونما کی جاسکے۔   CTEتياری کے ساته ساته 
پروگراموں اور کيريئر سے متعلق آگاہی اور ترقياتی اقدامات کا رياست  a) CTEمقاصد کی حمايت کرتے ہيں: ان 

پروگراموں کے لئے، انگريزی زبان کے آرٹس،  CTE) الينوائے تعليم کے معيارات کے ساته، bگير کوآرڈينيشن، 
ے لئے رياست بهر ميں نئے کورس رياضی اور سائنس (اگلی نسل کے سائنس کے معيارات) کو شامل کرنے ک

 مينٹين کرنا۔ 1ويب سائٹ <{ CTEالينوائے  اساتذه کے لئے  CTEکے مواد کی فراہمی، اور الينوائے 
d.  الينوائے ايسوسی ايشن برائے کيريئر اينڈ ٹيکنيکل ايجوکيشن: رياستی ليڈرشپ گرانٹ فنڈ کے ذريعہISBE  

   کی کوششوں کی حمايت کرتا ہے۔ )۔ IACTEالينوائے ايسوسی ايشن برائے کيريئر اينڈ ٹيکنيکل ايجوکيشن (
IACTE   کيريئر اور تکنيکی تعليم کے تمام پہلوؤں کو آگے بڑهانے اور فروغ دينے کے لئے متحد، بصيرت والی

فرنس مہيا کرتا ہے، جس کا منصوبہ کان CTEايک ساالنہ   IACTE {1قيادت فراہم کرنے کے لئے وقف ہے۔ <
سے وابستہ  IACTEبورڈ اور  IACTE   {1سے وابستہ افراد نے تيار کيا ہے۔ < IACTEمشترکہ طور پر 

اساتذه اپنے طلبا  CTEپيشہ ورانہ تعليم سے تمام     {1افراد کو ساالنہ بنياد پر قائدانہ تربيت فراہم کی جاتی ہے۔ <
علقہ کيريئر کے لئے وسيع پيمانے پر اعلی اجرت، اعلی مہارت، طلب والے کيريئر کو آج کے جديد، سخت اور مت

 CTEميں ساالنہ نيا اور قريب قريب نيا  IACTE{  مزيد برآں، 1کی تياری کرنے ميں مدد فراہم کرتے ہيں۔ <
ايجوکيٹرز کی جاری مدد فراہم  CTEميں  A 1> IACTE CTE{  1ٹيچر ورکشاپ کا انعقاد کيا جاتا ہے۔ <

   {1کرنے کے لئے پيشہ ورانہ تعليم کے مواقع کی توسيع کے لئے پرعزم ہے۔ <
e.  > :يہ اکيڈمی بالغوں کی تعليم اور کيريئر اور تکنيکی تعليم کے مابين شراکت داری کے بارے  1ٹرانزيشن اکيڈمی

کيريئر اور اکيڈمک تياری کا نظام) کے (انٹيگريٹڈ  ICAPSميں شعور اجاگر کرنے کے ذريعہ برج اور 
پروگراموں پر کام کرنے والے کالجوں اور شراکت داريوں کی مدد کے لئے ڈيزائن کی گئی ہے کيونکہ اس کا 

 ماڈل، الينوائے برج پروگرام، اور مطالعہ کے الينوائے پروگرام سے ہے ۔ IET / ICAPSتعلق 
f. ات: خصوصی رياست ميں پيشہ ورانہ تعليم کے تقريبICCB  اورISBE دونوں کا اساتذه، اور کيريئر اور ،

تکنيکی تعليم فراہم کرنے والے اہلکاروں کے لئے عملی، ثبوت پر مبنی پيشہ ورانہ تعليم فراہم کرنے کے لئے 
ICSPS  کے ساته معاہده ہے۔ تقريبات ميںCTE  2، پوسٹ سيکنڈری اسپيشل پاپوليشنز اکيڈمی 1کونسلنگ اکيڈمی ،

 ، عالقائی پيشہ ورانہ تعليم، اور مقامی پيشہ ورانہ تعليم شامل ہيں۔ 3غير روايتی پيشہ ورانہ اجالس 
g. CTE :پرکنز پيشہ ور افراد کو دعوت دی جاتی ہے کہ وه مختلف موضوعات پر  پروفيشنل ڈويلپمنٹ نيٹ ورک

موثر ايجوکيٹر پروفيشنل لرننگ کو  ويبينار ميں حصہ ليں جن کی نشاندہی رياستی قيادت اور جائزوں کے ذريعہ
کو مقامی موثر پريکٹس اور مشترکہ عملدرآمد کی حکمت عمليوں کے ذريعے  ICSPSنے  ICCBيقينی بنانا ہے۔ 

لرننگ کميونٹی کی قيادت کرنے کا بهی  CTEنيٹ ورکنگ کے لئے ايک پليٹ فارم مہيا کرنے والے ايک ماہانہ 
کے ساته اپنے معاہدے کے ذريعہ شواہد پر مبنی تحقيق کی حمايت  ICCB OCCRLکميشن ديا ہے۔ مزيد برآں، ,

کرتا ہے تاکہ ان کالجوں کو مستقل بہتری کے ماڈل کو عملی جامہ پہنانے ميں مدد فراہم کی جا سکے جو شراکت، 
 پروگرام اور طلباء تک رسائی کو بہتر بنائے۔

 
جيسا کہ پہلے اشاره کيا گيا ہے، الينوائے االئنس ميں تمام افراد کے  ) کی توسيع:IETانٹيگريٹڈ ايجوکيشن اينڈ ٹريننگ ( .9

ماڈل  ICAPS / IETکے مواقع کو بڑهانے کے لئے وقف ہے، بشمول وه جن کے پاس ہائی اسکول ڈپلوما يا  CTEلئے 
وجوانوں کے کے ذريعہ اس کی مساوی سند نہيں ہيں۔ رياستی قيادت کی مالی اعانت بالغوں اور اسکول سے باہر کے ن

پروگرامنگ کی اعانت کے لئے استعمال کی جائے گی، اس کے ساته ہی ان کی اسکول يا ديگر تعليمی ماحول  CTEلئے 
پروگرامنگ تيار کرنے يا  IETميں سيکنڈری اسکول کی تعليم مکمل ہونے کے ساته ہی ہوگی۔ کميونٹی کالجوں کو 

 کے ذريعہ فراہم کيے جائيں گے۔ ICCBاسکيل کرنے کے لئے مسابقتی گرانٹ کے مواقع 
 

ليڈرشپ فنڈ جديد ترسيل کے ماڈل کی تخليق اور تشخيص ميں مدد کے لئے استعمال  جديد ترسيل کے ماڈل ميں توسيع: .10
سسٹم کے پورے  CTEہوں گے۔ ان ميں شامل ہوسکتے ہيں، ليکن ان حکمت عمليوں تک محدود نہيں ہوسکتی ہيں جو 

اہليت پر مبنی نصاب، فاصالتی تعليم (خاص طور پر ديہی راه ميں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے ليے)) کی حمايت 
 کرتے ہيں، اور راستوں کو تيز کرتے ہيں (جيسے پہلے تعليم کی جانچ وغيره۔

                                                      
 CTE 1 :کونسلنگ اکيڈمی 
 پوسٹ سيکنڈری سپيشل پاپوليشن اکيڈمی: 2 
 غير روايتی پيشہ ور اجالس: 3
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اور تعليمی مشاورت پروگراموں کی بہتری ليڈرشپ فنڈ کيريئر گائيڈنس کيريئر گائيڈنس اور تعليمی مشاورت ميں بہتری:  .11

کے لئے استعمال ہوں گے جو طلباء کو باضابطہ تعليمی اور کيريئر اور تکنيکی تعليم کے فيصلوں، جن ميں تعليمی اور 
 مالی امداد کی مشاورت شامل ہيں، بنانے ميں معاون ہوتے ہيں۔ 

 
الينوائے ہر طرح کے تدريسی مواد کو وسيع پيمانے پر دستياب بنانے کی حمايت کرتا ہے، جس ميں اوپن تعليمی وسائل:  .12

www.ilsharedlearning.org ) پر کهال تعليمی وسائلOER کا استعمال شامل ہوسکتا ہے۔ کهلے تعليمی وسائل عوامی (
استعمال کی اجازت دينے اور دوسروں کے  ڈومين ميں رہتے ہيں يا کسی دانشورانہ امالک کے الئسنس کے تحت آزادانہ

ذريعہ دوباره اراده کرنے کے تحت جاری کرديئے گئے ہيں۔ کهلے تعليمی وسائل اساتذه کو اپنے طلبا کی انفرادی 
ضروريات کے مطابق تدريسی وسائل کو اپنانے کی اہليت فراہم کرتے ہيں، اس بات کو يقينی بناتے ہيں کہ وسائل جديد 

اس بات کو يقينی بنائيں کہ اعلی معيار کے مطابق منسلک وسائل تک رسائی ميں کوئی رکاوٹ نہيں ہے۔  ترين ہوں، اور
OER  ،وسائل ميں کورس مواد، ماڈيولز، درسی کتب، سلسلہ بندی کی ويڈيوز، ٹيسٹ، سافٹ وئير، اور کوئی اور اوزار

 تکنيک شامل ہيں۔ مواد، يا علم تک رسائی کی حمايت کرنے کے لئے استعمال ہونے والی 
 

سيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری تعليمی اور مالزمت کے نتائج سے  ICCBاور  ISBEڈيٹا احتساب سسٹم کو بڑهانا:  .13
متعلق ڈيٹا اکٹها کرنے اور تجزيہ کرنے کے لئے ڈيٹا سسٹم کو بڑهانے کے عالوه قابليت اور تکنيکی مہارت کے جائز 

 پنانے کے لئے پرعزم ہيں۔اور قابل اعتماد جائزے تيار کرنے يا ا

 . کيريئر اور تکنيکی تعليم کے پروگراموں اور مطالعے کے پروگراموں کو نافذ کرنا۔2

a . رياستی سطح پر کيريئر اور تکنيکی تعليم کے کون سے پروگرام يا مطالعے کے پروگراموں کی تائيد، ترقی، يا بہتری کی جائے گی اور
 ))d)(4)(A( 122کا سيکشن  vاہل وصول کنندگان کو اپنانے کے لئے دستياب کيا جائے گا؟ (پرکنز 

) کے تحت سات توثيق والے PWRری اينڈ ورک فورس ريڈيينس ايکٹ (الينوائے سيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری تعليم پوسٹ سيکنڈ
کے ذريعہ قومی  CTE) کو منظم اور معاونت جاری رکهے گی اور ايڈوانس POSشعبہ سے تيار کرده پروگرام آف اسٹڈی پروگرام (

) ICCBميونٹی کالج بورڈ () اور الينوائے کISBEکيريئر کلسٹرس  الينوائے اسٹيٹ بورڈ آف ايجوکيشن ( 16سطح پر وضع کرده 
مطالعے کے پہلے منظور شده پروگراموں کی حمايت کے لئے شراکت کريں گے اور اس منصوبے کے اہداف اور ترجيحات کے 
مطابق ان کو بہتر بنانے کے لئے کام کريں گے۔ تاہم، رياست، رياست بهر ميں اعلی مہارت، اعلی اجرت، اور طلب والے شعبوں پر 

نے موجوده پروگراموں کے مطالعاتی ماڈلز  ICCBاور  ISBEميں،  2020ماڈلز کے پروگرام تيار کرے گی۔ مالی سال مبنی مطالعاتی 
کا تجزيہ کيا تاکہ يہ يقينی بنايا جاسکے کہ پروگرام طلبہ کو طلب، طلب، اور اعلی مہارت والے پيشوں کے لئے تيار کرتے ہيں۔ 

ICCB ه پاليسيوں کو تقويت بخشی اور مطالعاتی ترقياتی عمل کے مقامی پروگرام کو مستحکم نے اپنے پروگرام کی منظوری اور جائز
 کرنے کے لئے پيشہ ورانہ ترقی اور تکنيکی مدد فراہم کی۔

  
کے ذريعہ  657عالقائی پروگراموں اور ايريا کيريئر مراکز کو چهوڑ کر، الينوائے پبلک ہائی اسکولوں ميں سے  ISBEفی الحال،  

ايريا کيريئر سنٹرز ہيں۔    24> رياست الينوائے ميں 1درجہ بندی کی حمايت کرتا ہے۔   81) کی CIPsپيش کرده انسٹرکشنل پروگرامس (
کلسٹرز ميں  16پروگرام ہيں جو کيريئر کے تمام  CTEسے زياده فعال، منظور شده  4،265مجموعی طور پر، الينوائے کميونٹی کالج سسٹم ميں 

> ہر کميونٹی کالج کو ساالنہ بنياد پر تمام پروگرام کی پيش کش شائع کرنے 1نے منظور کيا ہے۔   ICCB> ان پروگراموں کو 1هيلے ہوئے ہيں۔  پ
 کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

ميں بيان کرده تمام معيارات اور رياست کی منظوری سے زيربحث، اپنے تمام مطالعاتی پروگراموں کو  vمقامی پروگراموں کو پرکنز 
کی نئی رہنما خطوط کی عکاسی  vکو پرکنز  { 1کے ٹول <پروگرام آف اسٹڈی توقعات   ICCBتيار کرنے کی ترغيب دی جاتی ہے۔ 

يہ ٹول > 2فی الحال سيکنڈری سطح پر استعمال کے لئے ايک پروگرام کوالٹی روبرک تيار کررہا ہے۔   ISBEکرنے کے لئے اپ ڈيٹ کيا گيا ہے۔ 
مقامی وصول کنندگان کو مطالعاتی پروگراموں کی ترقی، تشخيص، اور نفاذ ميں مدد کرتا ہے۔   الينوائے مقامی وصول کنندگان کو 
حکمت عملی پر تحريری اور فعال رہنمائی فراہم کرے گی تاکہ وه تمام مطلوبہ شراکت داروں اور اسٹيک ہولڈرز کو مشغول کريں، تاکہ 

راموں کے نفاذ کے لئے باہمی تعاون کے ساته تعاون کرسکيں۔   اس باہمی تعاون کے نظريے ميں ہم آہنگ اکيڈمک مطالعے کے پروگ
 اور کيريئر اور تکنيکی نصاب اور مقامی مزدور منڈی سے ہم آہنگی شامل ہوں گے اور ان پر زور ديا جائے گا۔   
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 bده پروگراموں کی منظوری کے لئے کون سا عمل اور معيار استعمال کيا . مطالعے يا کيريئر کے راستوں کے مقامی طور پر تيار کر
 جاسکتا ہے، بشمول اس طرح کے پروگرام رياستی افرادی قوت کی ترقی اور تعليم کی ضروريات کو کس طرح حل کرتے ہيں؟

ان کيا گيا ہے۔ مطالعے کے ميں بي vمطالعے کے پروگراموں کو الزمی طور پر ضروريات کو پورا کرنا ضروری ہے جيسا کہ پرکنز 
ايک پروگرام کو سيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری سطح پر تعليمی اور تکنيکی مواد کے مربوط، غير تقليدی تسلسل کے طور پر سمجها 

 جاتا ہے کہ: 

 رياست کے تعليمی معيار کو چيلنج کرنے والے اداروں کو شامل کرتا ہے۔  
  علم اور مہارت دونوں کا احاطہ کرتا ہے۔روزگار کی مہارت سميت تعليمی اور تکنيکی  
 رياست، خطے، قبائلی برادری يا مقامی عالقے کی معيشت ميں صنعتوں کی ضروريات کے ساته منسلک ہے۔   
 وضاحت ميں ترقی؛   
 ،ايک سے زياده داخلے اور خارجی راستوں پر مشتمل ہے جس ميں اسناد شامل ہيں۔ اور   
 کے حصول ميں پہنچتا ہے۔ ايک تسليم شده پوسٹ سيکنڈری اسناد   

پروگراموں کو الزمی طور پر تين کم سے کم معياروں کو پورا کرنا ہوگا: ضرورت، قيمت اور معيار۔ ہر معيار کو  CTEالينوائے ميں 
رنا ذيل ميں بيان کيا گيا ہے۔ ان معيارات کو پورا کرنے کے لئے وصول کنندگان کو اپنی متعلقہ ايجنسی سے منظوری کی درخواست ک

کے پروگرام کی منظوری کا عمل (ضميمہ  ICCB) اور Jہوگی۔ پروگرام کی مکمل منظوری والی پاليسيوں اور عمل کے لئے (ضميمہ 
k ديکهيں۔ ( 

   ليبر مارکيٹ کی ضرورت :CTE  پروگرام ليبر مارکيٹ کے نقطہ نظر سے قابل عمل ہونا چاہئے جو اس بات کی
نشاندہی کرے کہ پروگرام کے اختتام پر مالزمتيں بہت زياده ہيں۔ ليبر مارکيٹ کی معلومات الينوائے ڈيپارٹمنٹ آف 

ليبر  دستياب ہے۔ نوٹ: امپالئمنٹ سيکيورٹی، بيورو ليبر آف شماريات، يا ليبر مارکيٹ کے ديگر تجزياتی اوزار سے
مارکيٹ کی معلومات ابهرتے ہوئے پيشوں کے لئے دستياب نہيں ہوسکتی ہيں يا آجر کی مخصوص ضروريات پوری 

  لہذا، دستاويزات کی ديگر اقسام مناسب ہوسکتی ہيں۔ نہيں کرسکتی ہيں۔
 :وصول کنندگان کے لئے مالی وسائل اپنی جگہ موجود ہيں يا بجٹ الگت سے  الگتCTE   پروگرام کی حمايت کرنا ہوگا۔

ليبر مارکيٹ کی معلومات ابهرتے ہوئے پيشوں کے لئے دستياب نہيں ہوسکتی ہيں يا آجر کی مخصوص ضروريات 
 پوری نہيں کرسکتی ہيں۔

  :تمام معيارCTE  پروگرام الزمی طور پر جامع اور سخت معيارات کے ساته منسلک ہوں اور اعلی ہنر اور طلبگار
شعبوں ميں مواقع کے لئے تعليم کو تيار کريں۔ پرکنز کے فنڈ وصول کرنے والوں کو معيار کے نصاب کی ترقی کا 

قامی افرادی قوت کی ضروريات کے مظاہره کرنا ہوگا جو وفاقی، رياستی اور مقامی ضروريات کے مطابق ہوتا ہے، م
لئے موزوں ہوتا ہے، اور اپنے تعليمی اور روزگار کے اہداف کو پورا کرنے کے لئے مناسب سطح کی مہارت کے 

 ساته فارغ التحصيل افراد کو تيار کرے گا۔ دوسرے معيار کے اجزاء ميں شامل ہيں:
 يں جو مطالعے کے مجوزه فيلڈ ميں عمومی کم سے کم قابليت اور وه اسناد شامل ہ - اہل اساتذه

 انسٹرکٹرز کے لئے مخصوص ہيں۔ 
  بغير تقليدی کورس ورک کے ذريعہ سيکنڈری اور پوسٹ  -سيکنڈری، پوسٹ سيکنڈری ہم آہنگی

 سيکنڈری ہم آہنگی کے درميان ثبوت اور دوہری کريڈٹ کے مواقع شامل ہيں۔
 آجر کی مصروفيت - CTE  کے تمام پروگراموں ميں ايک مشاورتی کميٹی قائم کرنا ضروری ہے۔

 منظوری ملنے کے بعد، مشاورتی کميٹی سال ميں کم از کم ايک بار مالقات کرے گی۔ 

پوسٹ سيکنڈری وصول کنندگان دستاويز کاری کريں گے کہ مطالعہ کے منظوری فارم کے پروگراموں کی تکميل کے ذريعہ ان کے 
روگرام کم سے کم معيارات کو کس طرح پورا کرتے ہيں۔ منظوری کے لئے تيار اور پيش کرده مطالعہ کا پروگرام کالج مطالعے کے پ

پروگرام سے ہونا چاہئے۔ اس کو تعليمی سال کے دوران کسی بهی وقت لوکل  CTEکے ذريعہ چالئے جانے والے پہلے منظور شده 
کے پاليسی بينچ  CTEايپليکيشن کے ساته پيش کرنا ہوگا۔ الينوائے کے پوسٹ سيکنڈری پروگرام آف اسٹڈی ايپلی کيشن کو ايڈوانس 

م آہنگی ميں رکهنے کے لئے تبديل کيا گيا۔ پروگرام کے عناصر کے ساته ہ CTEمارکنگ ٹول ميں بيان کرده ايک اعلی معيار کے 
پروگراموں کی تائيد کے لئے، انہيں پروگرام کے مطالعے  CTEفيڈرل پرکنس کی مالی اعانت کے ذريعہ، پوری يا جزوی طور پر، 

 ں۔ميں مکمل پاليسی ديکهي Kاور  Jکی وفاقی اور رياستی ضروريات کو پورا کرنے يا اس کے لئے کام کرنا ہوگا۔ ضميمہ 

سيکنڈری سطح پر مطالعے يا کيريئر کے راستوں کے مقامی طور پر تيار کرده پروگراموں کی منظوری کے عمل ميں درج ذيل  
 اقدامات شامل ہيں:



  
 

 26

1. LEA ) کے لئے جامع بنياد پر مقامی ضروريات کی تشخيصCLNAکو پروگرام کی ضرورت کا مظاہره کرنا ہوگا۔ ( 
ٹ کا ڈيٹا کافی ہونا ضروری ہے، اگر يہ اعداد و شمار دستياب نہيں ہيں تو، مقامی ضرورت کے جواز کے لئے ليبر مارکي .2

يا عالقائی کاروبار اور صنعت کے شراکت داروں کے تعاون کے خط جو اعلی اجرت، اعلی مہارت يا طلب کا مظاہره 
 کرتے ہوں۔

 کو پيش کيے جاتے ہيں۔ EFEاور ليبر مارکيٹ کے اعداد و شمار يا حمايت کے خط  CLNAمنظوری کے لئے  .3
 کو ارسال کردی جائے گی۔ ISBEدرخواست منظور کرتی ہے تو يہ حتمی منظوری کے لئے  EFEاگر  .4

تسلسل کی حيثيت کا تعين کرنے اور بہتری کے لئے تجويز کرده کوششوں پر آراء فراہم کرنے کے لئے ابتدائی منظوری کے بعد ہر 
مطالعہ کی ترقی اور عمل درآمد کے مقامی پروگرام کو  ICCBاور  ISBEہوجائے گا۔ چار سالوں ميں مسلسل بہتری کا کام مکمل 

 مزيد ہم آہنگی ميں النے کے لئے مطالعہ کی پاليسيوں اور عمل کو مناسب طريقے سے ترتيب ديتے رہيں گے۔ 

کيريئر کے راستوں کو باضابطہ طور پر منظور نہيں کريں گے، الينوائے تعليم اور افرادی قوت کی  ICCBاور  ISBEاگرچہ 
ايجنسيوں کے ذريعہ اختيار کرده "کيريئر کا راستہ" کے لئے ايک مشترکہ تعريف ہے اور ورک فورس انوويشن اينڈ مواقع ايکٹ ميں 

ر اعلی معيار کی تعليم، تربيت، اور ديگر خدمات کا ايک مجموعہ ہے جو بيان کرده تعريف کے مطابق ہے۔ کيريئر کا راستہ سخت او
عمودی اور افقی دونوں ميں ہم آہنگی رکهتا ہے اور اس ميں متعدد داخلی اور خارجی نکات شامل ہيں تاکہ افراد کو اپنی صالحيتوں کی 

تے ہيں اور سيکنڈری تعليم، بالغ تعليم، افرادی قوت کی تعمير ميں آسانی پيدا ہو جب وه تعليم اور تربيت کے تسلسل کے ساته ترقی کر
تربيت اور ترقی، کيريئر اور تکنيکی تعليم، اور پوسٹ سيکنڈری ايجوکيشن سسٹم، راستے، اور پروگراموں کے شعبے ميں مخصوص 

ر معاشرے کے اسٹيک مالزمت ميں پيشرفت۔ مذکوره باال، کاروبار اور صنعت، انسانی خدمات کی ايجنسيوں، اصالحات، اور ديگ
ہولڈرز کے ساته باہمی اشتراک سے شراکت دار اعلی کيريئر اور پائيدار کيريئر کے راستوں کے لئے بنيادی ڈهانچے کے طور پر کام 

، اور پرکنس ميں ڈهکی ESSA ،PWR ،WIOAکرتے ہيں۔ يہ تعريف کيريئر پاته ويز لغت ميں شامل ہے جو الينوائے کے تناظر ميں 
ف شرائط کو آگے بڑهاتی ہے تاکہ ان اداروں ميں زبان کی ہم آہنگی کو يقينی بنايا جا سکے جو مقامی طرز عمل سے آگاه ہوئی مختل
 کرسکيں۔

.i  تعليمی کاميابی اور تکنيکی مہارت کے حصول ميں مستقل بہتری کو فروغ 134اس تشخيص کا پيمانہ ہے کہ لوکل ايپليکيشن (سيکشن (
 دے گی؟

ان کو اس کا ثبوت پيش کرنے اور اس بات کا ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی کہ کس طرح مطالعے اور کيريئر اہل وصول کنندگ
کے راستوں کے منظور شده پروگراموں سے تعليمی کاميابی اور تکنيکی مہارت کے حصول ميں مستقل بہتری کو فروغ ملے گا۔ ان 

 يقوں کو بانٹنے کے لئے ہدف تکنيکی مدد سے آگاه کريں گی۔کی جمع کرائی گئی سرگرمياں پورے نظام ميں موثر طر

ISBE  نے مقامی تعليمی اداروں کو درخواست کے پورے عمل ميں استعمال کرنے کے لئے ايک مقامیCTE تشکيل ديا۔  1ڈيش بورڈ
شامل  CIPQR} (2اس ڈيش بورڈ کا ايک جز پروگرام کا جائزه لينے کا عمل ہے جس ميں لگاتار بہتری پروگرام کی کوالٹی روبرک (

آر مقامی تعليمی اداروں کو کارکردگی کی ايک سيريز کے ذريعہ رہنمائی کرتا ہے، جس سے مقامی لوگوں کو يہ بتانے  CIPQRہے۔  
نے تسليم کيا ہے کہ مطالعے کے مقامی پروگرام  ISBEے کہ وه کارکردگی کی سطح پر تسلسل پر کہاں گرتے ہيں۔ کی اجازت ملتی ہ

پروگرامنگ کے تسلسل پر  CTEمختلف نفاذ کی حالتوں ميں ہيں، اور يہ کہ ان مختلف مراحل ميں اسکولوں کو اعلی معيار کے 
عے کے تمام رياستی منظور شده پروگرام، نئے اور موجوده، پرکنز کو مالی پيشرفت کے لئے تفريق کا تقاضا کرنا پڑتا ہے۔ مطال

 CIPQRمکمل کريں گے۔  CIPQRمعاونت حاصل کرنے کے دو سال کے اندر، پهر ابتدائی منظوری کے بعد ہر چار سال بعد سی 
کے اجزاء  ISBEا ہے۔ ذيل ميں کے لئے ڈيٹا اکٹها کرنے کے نقطہ کے طور پر کام کرت ISBEمقامی سطح پر عکاسی کے آلے اور 

پروگرامنگ کے  CTEاعلی معيار کی  a  s> 3کی نشاندہی کی گئی ہيں، جن ميں تعليمی کاميابی اور تکنيکی مہارت حاصل کرنا، 
 اجزاء شامل ہيں، جن ميں مسلسل بہتری کی ضرورت ہے۔ 

 رسائی اور ايکوئٹی 
 ڈيٹا اور پروگرام ميں بہتری 
 CTE کے عملے کی بهرتی، برقراری اور تربيت 
 مناسب سہوليات، سازوسامان، ٹکنالوجی، اور سامان 
 اسٹيک ہولڈر کی مصروفيت 

                                                      
 CTE1} سائٹ کا لنک يببورڈ و يشڈ 
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  سخت تعليمی اور متعلقہ تکنيکی نصاب 
o  معيارات منسلک اور انٹيگريٹڈ نصاب 
o تسلسل اور بيان 
  کيريئر ڈويلپمنٹ کا تسلسل 

o کام پر مبنی لرننگ۔ 
o  مالزمت کی مہارت( طلباء کيريئر کی ترقی) 
o ) کيريئر اور تکنيکی طلباء کی تنظيميںCTSO( 

پروگرام تشکيل ديتی ہے، مطالعے کے  CTEيہ آلہ اس بات کی مقامی سمجه کی رہنمائی کرتا ہے کہ کيا چيز ايک اعلی معيار کا 
م طلبا کے لئے مناسب تبديلی کی سہولت انفرادی پروگراموں ميں طاقتوں اور کمزوريوں کی نشاندہی کرنے ميں مدد کرتا ہے، اور تما

ان اعداد و شمار کو ايسے شعبہ کا تعين کرنے کے لئے فائده اٹهائے گا جن کو تکنيکی مدد، پيشہ ورانہ تعليم يا  ISBEفراہم کرتا ہے۔ 
 تعاون کی ضرورت ہے۔  

ICCB صل کرنے ميں ہونے والی پيشرفت کا کميونٹی کالجوں کی متعدد مختلف عملوں کے ذريعے تعليمی اور تکنيکی مہارت حا
کے اسٹيٹ  L ،(ICCBجائزه لے گا، جن ميں، ليکن ان تک محدود نہيں ہے: گرانٹ مانيٹرنگ اور تکنيکی مدد کے طريقہ کار (ضميمہ 

نے اپنی پروگرام ريويو  ICCB، اور ديگر نتائج ميں آنے والے راستے جيسے بہتری کے مستقل عمل۔    1وائيڈ پروگرام جائزه عمل 
پروگراموں کا جائزه لينے اور ان  CTEايڈوائزری کميٹی کے ذريعہ، کالجوں کے لئے مطلوبہ پانچ سالہ جائزه چکر کے مابين اپنے 

 ميں بہتری النے کے ليے ساالنہ يا عبوری بنيادوں پر استعمال کرنے کے لئے ٹيمپليٹس اور وسائل تيار کيے ہيں۔  

.Ii کے تحت) سپيشل پاپوليشنوں کے لئے کيريئر اور تکنيکی تعليم تک رسائی کو کس حد تک بڑها دے گا اس  134يکيشن (دفعہ لوکل ايپل
 کا اندازه لگانے کے لئے کيا معيار استعمال کيا جاتا ہے؟ 

کے راستے کے منظور  لوکل ايپليکيشن کے ليے وصول کنندگان کو يہ دکهانا اور ثبوت دينا ہوگا کہ کس طرح مطالعہ اور کيريئر
 پروگرام سپيشل پاپوليشنوں کی مندرجہ ذيل شعبہ ميں پہنچ بڑهاتے ہيں:

   پروگرام، خدمات، اور سرگرمی کی رسائی؛ 
 مالزمت کے لئے تياری؛ 
 کاميابی کے مواقع کو محدود کرسکنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے ميں مدد اور تربيت؛ اور 
  امتيازی سلوک کے خالف کوششيں 

پروگرامنگ ميں موجود عدم مساوات کو سمجهنے کے لئے اعداد و شمار خصوصا الگ  CTEمساوی رسائی کو يقينی بنانے کے لئے 
الگ ڈيٹا کے استعمال ميں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جيسا کہ بيان کيا گيا ہے، لوکل ايپليکيشن وصول کنندگان سے يہ شناخت 

تک رسائی کو بڑها سکتی ہيں۔ ان  CTEسرگرمياں سپيشل پاپوليشنوں کے لئے  کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طرح کی
سرگرميوں کو مناسب طريقے سے مطلع کرنے کے لئے، مقامی وصول کنندگان کو پروگرام سطح کے اعداد و شمار کا جائزه لينے اور 

کے لئے ان کی  SFY2021-2024ل ہے۔ اس کی اطالع دينے کی ضرورت ہوگی، جس ميں ساالنہ بنياد پر الگ الگ ڈيٹا بهی شام
) کے عالوه، CLNAسے پہلے مکمل کرده جامع مقامی ضرورتوں کی تشخيص ( SFY 2023اور  SFY2021لوکل ايپليکيشن اور 

مقامی وصول کنندگان کو ان تمام مالی سالوں کے لئے کارکردگی ميں بہتری کا منصوبہ پيش کرنا ہوگا جہاں ان کی کارکردگی رياست 
يڈجسٹ کارکردگی کے اہداف کو پورا نہيں کرتی ہے۔ ان منصوبوں کو الزمی طور پر الگ الگ ڈيٹا کی بنياد پر تفاوت کی کے ا

 نشاندہی کرنا چاہئے اور شناخت شده عدم مساوات کو دور کرنے کے لئے شواہد پر مبنی حکمت عملی يا سرگرميوں کو بيان کرنا ہوگا۔ 

ت کرنے والی الئن آئٹمز ہيں جو سپيشل پاپوليشنوں کے لئے توسيع تک رسائی کے لئے واضح ميں سراي  CIPQRاضافی طور پر،  
   :2{  درخواست دہندگان کو پروگرامنگ کو درج ذيل طريقوں سے جانچنا ہوگا: <2طور پر بات کرتی ہيں۔<

 سے پيش  نصاب، تدريس، مواد اور تشخيصات تعصب سے آزاد، شمولی اور غير امتيازی ہيں، اور اس طرح
جہاں تک  موقع تک رسائی حاصل کر سکيں اورکيے جاتے ہيں جو اس بات کو يقينی بناتا ہے کہ سبهی طلبا 

منصوبہ کے مطابق ضروری رہائشوں سميت، مطالعہ کے پروگرام ميں کاميابی حاصل  504يا  IEPمناسب ہو 
  کريں۔

                                                      
1 -eview/ICCB_Program_Review_2017content/pdfs/manuals/program_r-https://www.iccb.org/iccb/wp

2021_Revised_6_13_19_FINAL.pdf 
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 وں (جو بهی الگو ہو) کے ليے فروغ ديا جاتا مطالعہ کا پروگرام تمام ممکنہ شرکا اور ان کے والدين/سرپرست
    ہے، ايسے ڈهنگ سے جو تعصب سے آزاد، شمولی، اور غير امتيازی ہے۔

  سہوليات، سازوسامان، ٹيکنالوجی، اور مواد اس طرح سے فراہم کيے جاتے ہيں جو يقينی بناتا ہے کہ سبهی طلبا
، معذور امريکی ايکٹ اور IX، بشمول ٹائٹل ل ہوموقع حاصکو مطالعہ پروگرام ميں کاميابی حاصل کرنے کا 

  منصوبہ بندی پر پورا اترنے کے ذريعہ۔ 504ديگر رسائی پذيری ضروريات جيسے 
  کيريئر کی رہنمائی تمام ممکنہ اور موجوده مطالعہ پروگرام کے شرکا کو اس انداز ميں پيش کی جاتی ہے جو

   تعصب سے آزاد، شمولی، اور غير امتيازی ہے۔
  خصوصی آبادی سميت، سبهی طلبا کے ليے توسيعی آموزشی تجربات ميں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے کے

  ليے مناسب اقدامات کيے جاتے ہيں۔
  

کے تحت تعليم اور افرادی قوت کے اداروں، اور کميونٹی پر مبنی تنظيموں  WIOAمقامی وصول کنندگان (ثانوی اور مابعد ثانوی)، 
کی تکميل کرتی اور طالب علم کی کاميابی کو  CTEحمايت اور پروگرامنگ فراہم کر سکتی ہے جوری، جو ايسی کے مابين شراکت دا

پروگرامنگ تک رسائی اور  CTEاس سے ہموار منتقلی اور خدمات کی آہنگی کے ذريعہ خصوصی آباديوں کے ليے  يقينی بناتی ہے، 
   ۔مسلسل حمايت کی توسيع کے ليے فائده اٹهايا جائے گا

 

Iii کے تحت مقامی اپليکيشن مطالعہ پروگراموں ميں قابل مالزمت مہارتوں اور کيريئر کے راستوں کی شموليت  134 جس حد تک سيکشن۔
 ))d)(4)(B(122 کا سيکشن V پرکنز( کی حمايت کرے گی اس کی تشخيص کے ليے استعمال کيا جانے واال معيار کيا ہے؟

پروگرامنگ ميں انہيں ضم کرنے کے بارے ميں  CTEالينوائے ميں گزشتہ کئی سالوں ميں قابل مالزمت مہارتوں کو سمجهنے اور 
، الزمی قابل مالزمت صالحيتوں کا فريم ورک اور خود تشخيص کو تيار کيا ميں، الينوائے نے 2017وسيع کام مکمل کيے گئے ہيں۔ 

ين اور قائدين، تعليم بالغان کی ليڈرشپ اور فراہم کنندگان، کاروباری شراکت داروں، افرادی قوت کے جسے ثانوی اور مابعد ثانوی معلم
کے قابل مالزمت فريم ورک کے ذريعہ آگاه کيا گيا تها۔ ذاتی اخالقيات،  OCTAEنمائندوں کی بصيرت کے ساته تيار کيا گيا تها اور 
رک کو ٹاسک فورس کے ذريعہ کام کی جگہ ميں کامياب ہونے کے ليے ضروری کام کی اخالقيات، مواصالت کی مہارت، اور ٹيم و

اہم عناصر کے طور پر شناخت کيا گيا تها۔ ہر عنصر کے اندر، قابليت کا مظاہره کرنے والے کاموں اور طرز عمل کی نشاندہی کی 
سے طويل مدتی منصوبہ بندی اور ترقی گئی۔ الزمی قابل مالزمت صالحيتوں کے فريم ورک ميں ايک خود تشخيصی ٹول شامل ہے ج

کے ساته مابعد ثانوی وصول کنندگان کی مدد کے ليے ڈيزائن کيا گيا تها۔ خود تشخيص اور اس کے ساته پيشہ ورانہ آموزش کے 
ائن پروگراموں کی حمايت کرتا ہے کيونکہ وه نصاب سرگرميوں ميں قابل مالزمت مہارتوں کو ڈيز CTEذريعہ، يہ فريم ورک مقامی 

اور ضم کرتے ہيں۔ ٹول ميں شناخت شده افعال اور طرز عمل کالس روم ميں قابل مالزمت مہارتوں کی نشاندہی کرنے کے معيار کے 
طور پر کام کرتے ہيں، جو ان مہارتوں کی نشونما کے ليے سياق و سباق کی سرگرمياں ڈيزائن کرنے کا ايک اہم قدم ہے۔ خاص طور 

رده افعال اور طرز عمل کالس روم يا کام پر مبنی سرگرميوں ميں قابل مالزمت مہارتوں کے سياق و سباق پر، فريم ورک ميں بيان ک
کی رہنمائی کے ليے ايک معيار فراہم کرتے ہيں۔ خود تشخيص کا سيکشن اساتذه کو عميق سياق و سباق کی سہولت پيدا کرنے کے ليے 

رميان تعلق بنانے کی اجازت ديتا ہے۔  ٹول ميں ايک علٰيحده ايڈمنسٹريٹر کی کالس روم سرگرميوں اور قابل مالزمت مہارتوں کے د
خود تشخيص بهی شامل ہے جو اس بات کو يقينی بنانے کے ليے پروگرامی عناصر کی جانچ پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ قابل مالزمت 

لبا کو ان مہارتوں کو مستحکم کرنے کا موقع حاصل مہارتوں کو ہر سطح پر سياق و سباق سے ہم آہنگ کيا گيا ہے اور يہ کہ تمام ط
 ہے۔

ميں وضع کرده پوسٹ سيکنڈری  2016کراس سيکٹر الزمی قابل مالزمت صالحيتيں تيار کی گئيں اور  10گزشتہ کام کی بنياد پر، ٹاپ 
ميں تيار کرده،  2018؛ جوالئی CCPEs) کے تحت کالج اور کيريئر پاته وے کی توثيق (PWRاينڈ ورک فورس ريڈينيس ايکٹ (

) کے اندر ضم کی گئيں۔ پبلک پرائيويٹ اسٹيئرنگ کميٹيوں کا استعمال کرتے ہوئے ايک تعاعلی عمل کے ذريعہ تيار Mديکهيں ضميمہ 
 کيا گيا۔ الزمی قابل مالزمت مہارتوں کا فريم ورک اور کراس سيکٹر الزمی قابل مالزمت صالحيتيں درج ذيل ہيں۔ 

 

 کراس سيکٹر الزمی قابل مالزمت صالحيتيں 10ٹاپ  مالزمت مہارتوں کا فريم ورکالزمی قابل 

 ٹيم ورک اور تنازعات کا حل .1 ذاتی اخالقيات .1
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 کام کی اخالقيات .2
 مواصالت کی مہارتيں .3
 ٹيم ورک .4

 مواصالت .2
 مسئلے کا حل .3
 فيصلہ سازی .4
 تنقيدی فکر .5
 موافقت اور لچک .6
 ڈرائيو-پہل اور سيلف .7
 اعتماد اور احتساب .8
 ثقافتی اہليت .9

 منصوبہ بندی اور تنظيم سازی .10
 

اور سينٹر برائے خصوصی پيشہ ورانہ معاونت  ICCBکا مرکزی فوکس ہيں، اس ليے  Vچونکہ قابل مالزمت مہارتيں پرکنز 
)ICSPS نے (CTE  کالس روم اور نصاب ميں الزمی قابل مالزمت مہارتوں کا فريم ورک اور خود تشخيص کو ضم کرنے کے

کے پريکٹيشنرز کيريئر کے ليے تيار  CTEکار پر پيشہ ورانہ تدريس کو تيار کيا ہے اور اس کی پيشکش جاری رکهے گا۔ طريقہ 
ہونے، ان مہارتوں کی مطابقت اور اہميت کو سمجهنے ميں طلبا کی مدد کرنے کے ليے اس فريم ورک کو استعمال کر سکيں گے۔ 

پروگراموں ميں الينوائے الزمی  CTEيہ بيان کرنے کی ضرورت ہوگی کہ وه اپنے  وصول کنندگان کو ان کے مقامی اپليکيشن ميں
قابل مالزمت مہارتوں کے فريم ورک کو کس طرح ضم کريں گے۔ ان کی جمع کی گئی سرگرمياں پورے سسٹم ميں مؤثر طرز عمل کا 

 ہوں گی۔ کی ہدف تکنيکی مدد کو مطلع کرنے ميں مددگار ICCBاور  ISBEاشتراک کرنے کے ليے 

C.i . ايجنسی مطالعہ پروگراموں اور کيريئر کے راستوں کے منظور شده پروگراموں (بشمول کيريئر کی تالش، کام پر مبنی آموزشی
مواقع، ابتدائی کالج ہائی اسکول، اور دوہرے يا مسلسل اندراج پروگرام کے مواقع) اور طلبا (اور والدين، جہاں مناسب ہو)، ثانوی اور 

نوی تعليم کے نمائندوں، اور قابل عمل حد تک خصوصی آباديوں کے ليے دستياب رہنمائی اور مشورے کے وسائل پر معلومات مابعد ثا
 کيسے بنائے گی، بشرطيکہ وه معلومات اور وه وسائل ايسی زبان ميں ہوں جسے طلبا، والدين، اور معلمين سمجه سکتے ہوں؟

 
ISBE  اورICCB  اسٹيک ہولڈرز اورCTE  ايڈمنسٹريٹرز اور پريکٹشنرز کے ساته معلومات کا اشتراک کرنے کے ليے مواصالت

کے ڈائريکٹرز اور اسکول کے مشيروں کے  EFE) کے ذريعہ listservلسٹ سروز ( ISBEکے متعدد طريقوں کا استعمال کرتے ہيں۔ 
ل کيے جانے والے سپرنٹنڈنٹ کے بليٹن اور کثرت ہفتہ وار ای مي ISBEساته متعلقہ معلومات کا اشتراک کرتا ہے۔ اس کے عالوه، 

سے فيس بک اور ٹويٹر پر اپ ڈيٹ کيے جانے والے سوشل ميڈيا اکاؤنٹس کے ذريعہ وسيع سامعين کے ساته مواصالت کرتا ہے جو 
چرز اور ٹي CTEاپ ڈيٹ فراہم کرنے کے ليے  ISBEطلبا اور والدين کے ساته زياده براه راست رابطے کی اجازت ديتے ہيں۔ 

بہترين طرز عمل کے حوالے سے تخليقی معلومات کی  ISBEتيار کرے گا اور برقرار رکهے گا۔  listservايڈمنسٹريٹرز کی ايک 
ايک ماہانہ نيوز ليٹر کے  ICCBکے عالوه،  Listservsنگرانی کرے گا اور والدين سے مواصالت کی حکمت عملی فراہم کرے گا۔ 

پريکٹشنرز کے ليے معلومات نشر کرتا ہے، جسے ايجنسی کی ويب سائٹ اور سوشل ميڈيا  CTEين اور ذريعہ اعلٰی تعليم کے قائد
پروگراموں کو نماياں کرتا، مؤثر طرز عمل کا اشتراک کرتا، اور اہم  CTEاکاؤنٹس کے ذريعہ تقسيم کيا جاتا ہے۔ نيوز ليٹر مثالی 

يونٹيز، اور پيشہ ورانہ آموزش کے ذريعہ کيريئر کے راستوں، کام پر مبنی ويبينارز، آموزشی کم ICCBرہنمائی کی تقسيم کرتا ہے۔ 
 آموزش، اور کيريئر کی تالش کے بارے ميں معلومات کا اشتراک کرنا بهی جاری رکهتا ہے۔ 

ISBE  اور پوسٹ سيکنڈری اينڈ ورک فورس وفاقی کيريئر کلسٹر (جلد تيار ہونے والے توانائی کلسٹر کی شموليت کے ساته)  16نے
ويب صفحات کی تزئين کی ہے۔  CTEميں اپنے  SFY2020) ايکٹ ميں منظوريوں کے ساته موافق بنانے کے ليے PWRريڈينيس (

ويب صفحات الينوائے ميں ثانوی طلبا کے ليے دستياب منظور شده مطالعہ پروگراموں اور کيريئر کے راستوں پر تفصيالت فراہم 
ميں تعين کرده خصوصی آباديوں کو شامل کرنے کے ليے زبان اور رسائی  Vيں۔ متعلقہ اسٹيک ہولڈرز کے ذريعہ پرکنز کرتے ہ

پذيری کے ليے نئے ويب صفحات کا جائزه ليا جائے گا۔ اسٹوڈنٹ وائسز ويب صفحات کے ساته نيا اسکول کونسلر ويب صفحہ تمام 
  وکس کرے گا اور کيريئر کی تالش، دوہرے يا مسلسل اندراج پروگراموں، اور گريڈ کی سطحوں پر کيريئر مرکوز آموزش پر ف
طلبا اور والدين کيريئر تالش کرنے کی سرگرميوں، ثانوی/مابعد ثانوی تشويشات پر  کام پر مبنی آموزش کے ليے وسائل فراہم کرتا ہے۔

ن ڈيٹا پر لنک تالش کر سکتے ہيں۔ ثانوی اور مابعد ثانوی فريم ورک، اور موجوده کيريئر رجحا PaCEوالدين کی رہنمائی، ايک نمونہ 
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نمائندے بهی رياستی پاليسيوں جيسے گريجويشن کی ضروريات، کالج اور کيريئر کی تياری کے اشارے کا طريقہ کار، دوہری کريڈٹ 
 لنک تالش کر سکتے ہيں۔ پاليسيوں، اور پاته وے منظوريوں کے لنک سميت، اسکول کونسلر کے ويب صفحہ پر متعلقہ وسائل کے 

ڈجيٹل کی رياست گير کيريئر گائيڈ کو ہارڈ کاپی کے طور پر يا  ISBEطلبا، والدين، اور ثانوی اور مابعد ثانوی اداروں کے نمائندے 
ميں حاصل کر سکتے ہيں۔ خصوصی آباديوں کے ذريعہ توسيعی رسائی کی اجازت دينے کے ليے ڈجيٹل فارميٹ کا ترجمہ  فارميٹ

دوسری زبانوں ميں کيا جائے گا اور معاون ٹيکنالوجی کے ذريعہ قابل رسائی ہوگا۔ قومی سطح پر تسليم شده کيريئر کلسٹرز کيريئر 
ليے، مطالعہ پروگراموں، ثانوی تا مابعد ثانوی مواقع کو جوڑنے والے داخلی اور خارجی  گائيڈ منظم کرتے ہيں۔ ہر ايک کلسٹر کے

راستوں، موجوده ليبر مارکيٹ ڈيٹا اور رياست گير کاروباری اور صنعتی شراکت داروں سے متعلق معلومات فراہم کی جاتی 
علومات کا اشتراک کرنے کے ليے اسکول کے اضالع يا عالقائی يا مقامی معلومات اور اپنے طلبا اور کميونٹيز کے ساته م  ہيں۔

عالقائی اداروں کے ذريعہ استعمال کيے جانے کے ليے کم فوکس فراہم کرنے کے ليے کيريئر گائيڈ کو ضرورت کے مطابق بنايا جا 
    سکتا ہے۔

ICCB  کے پروگراموں کی ڈائریebsitew  عوام کو الينوائے کميونٹی کالجوں ميں دستياب مطالعہ پروگراموں پر معلومات فراہم کرتی
ہے۔ طلبا کالج يا مطالعہ پروگرام کے ذريعہ تالش کر سکتے ہيں۔ طلبا کو دستياب مطالعہ پروگراموں، کون سے کالج انهيں پيش کرتے 

يے گهنٹوں کی مطلوبہ تعداد پر معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی ہيں، ڈگری يا سرٹيفکيٹ کی قسم، اور مکمل کرنے کے ل
کميونٹی کالج کو تالش کرنے ميں طلبا کی مدد کے ليے ايک زپ کوڈ لوکيٹر فراہم کيا جاتا ہے۔ کالجوں کی رابطہ معلومات بهی فراہم 

 کی جاتی ہيں۔

ورانہ آموزش کو تاثير، زبان کی رکاوٹوں، پڑهنے کی اہليت،  ايک جاری کوشش کے طور پر، مواصالت کے ٹولز، وسائل، اور پيشہ
اور وابستگی کے ليے جائزه ليا جاتا ہے اور ساته ہی ترجمہ ميں فراہم کيا جاتا ہے۔ ريسرچ آزموده پيغام رسانی اور ٹولز، جيسے کہ وه 

والدين تک پہنچانے کے ليے، مناسب طور پر  کے ذريعہ تيار کيا گيا ہے، انهيں زياده مؤثر طور پر طلبا اور CTEجنهيں ايڈوانس 
اس بات کا تعين کرنے کے ليے اسٹيک ہولڈرز سے فيڈبيک جمع کريں گے کہ موجوده وسائل  ICCBاور ISBEاستعمال کيا جائے گا۔  

 اساتذه، اسکول کے کونسلرز، مشيروں، والدين، اور طلبا تک کتنے مؤثر طريقے سے پہنچتے ہيں۔

c.ii . اہل ايجنسی کيريئر کی ترقی اور ہم آہنگی اور تکنيکی تعليم کے پروگراموں (اور مطالعہ پروگراموں) اور کيريئر کے راستوں جن ميں
ايک سے زياده داخلے اور نکاسی کے راستے شامل ہوتے ہيں ان ميں اہل وصول کنندگان کے مابين باہمی تعاون کی سہولت کيسے فراہم 

 کرے گی؟
 

ISBE  اورICCB  ترقی، قدر پيمائی، اور کيريئر اور تکنيکی تعليم کے پروگراموں اور مطالعہ پروگراموں اور کيريئر کے راستوں کی ہم
آہنگی ميں اہل وصول کنندگان کے مابين باہمی تعاون کو فروغ ديتے ہيں۔ مقامی اہل وصول کنندگان اپنی جامع مقامی ضروريات کی 

مزيد تعاون کو فروغ دينے کے ليے وسائل اور  ICCBاور  ISBEکميل کے ذريعہ تعاون کريں گے۔ تشخيص اور مقامی اپليکيشن کی ت
 آموزشی مواقع بهی فراہم کريں گے۔ 

تمام اہل وصول کنندگان اپنے ثانوی اور مابعد ثانوی شراکت داروں (جيسے اساتذه، فيکلٹی،  ):CLNAجامع مقامی ضروريات کی تشخيص (
کيڈمک کونسلرز، پرنسپل اور ديگر اسکول کے رہنماؤں، ايڈمنسٹريٹرز، اور خصوصی تدريسی تعاون کے عملے اور کيريئر گائيڈنس اور ا

ميں شروع کرکے ہر  SFY2020کو  CLNAپيرا پروفيشنلز) کے تعاون سے ايک جامع مقامی ضروريات کی تشخيص مکمل کريں گے۔ 
 عمل ميں مندرجہ ذيل اسٹيک ہولڈرز سے مشوره کيا جائے گا۔: دو سال ميں مکمل کيا جائے گا۔ اس کے عالوه، تشخيص کے 

 رياستی بورڈ يا مقامی افرادی قوت ترقياتی بورڈ اور مقامی يا عالقائی صنعتوں کے نمائندے؛ .1
 والدين اور طلبا؛ .2
 خصوصی آباديوں کے نمائندے؛ .3
دو چار نوجوانوں کی خدمت اسکول سے باہر رہنے والے نوجوانوں، بے گهر بچوں اور نوجوانوں، اور خطرے سے  .4

 کرنے والی عالقائی يا مقامی ايجنسيوں کے نمائندے؛
 رياست ميں ہندوستانی قبائل اور قبائلی تنظيموں کے نمائندے، جہاں قابل اطالق ہو؛ اور  .5
 تعليم بالغان کے فراہم کنندگان۔ .6

CLNA پيدا کرتا ہے تاکہ اس بات کا تعين کيا جائے کہ ان کی  ثانوی اور مابعد ثانوی شراکت داروں کے ليے ايک ساته کام کرنے کا موقع
 کميونٹيز کی بہتر خدمت کيسے کی جائے۔ جامع مقامی ضروريات کی تشخيص:
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  اس بات کو يقينی بنائے گی کہ مطالعہ پروگراموں کو مقامی افرادی قوت کی ضروريات سے ہم آہنگ کيا گيا اور ان کے
 ذريعہ توثيق کی گئی ہے؛

 گی کہ مقامی پرکنز اہل وصول کنندگان ہر ايک آموزگار کی برابری کے ساته خدمت کر رہے ہيں اور  يقينی بنائے
 مساوات کے خال کو پُر کر رہے ہيں، خاص طور سے بهرتی، اندراج، برقراری اور تکميل کے ليے؛

 ل کرے گی جو اہل وصول کنندگان کو وسائل کو بہتر طور پر مطالعہ پروگراموں کی طرف بهيجنے کے ليے فعا  
 اعلٰی مہارت، اعلٰی اجرت اور زياده مانگ والے پيشوں کا باعث بنتے ہيں؛

  سٹريٹجک فيصلوں پر فوکس کرنے کے ليے موجوده پروگرام کے جائزے اور بہتری کے عمل کو ہم آہنگ اور ہموار
 کرنے کے ليے ايک پليٹ فارم بنائے گی؛ 

  کليدی اسٹيک ہولڈرز کو مستقل طور پر مقامیCTE  پروگراموں کے معيار اور اثر کے ارد گرد مشغول کرنے کا ايک
 منظم طريقہ فراہم کرے گی۔ 

کی تکميل کے بعد، اہل مقامی وصول کنندگان، دوسرے اسٹيک ہولڈرز اور شراکت داروں کے ساته، ايک  CLNA مقامی اپليکيشن:
سالہ اپليکيشن مکمل کريں گے۔ جبکہ ثانوی اور مابعد ثانوی وصول کنندگان علٰيحده گرانٹ اپليکيشن مکمل اور جمع کريں گے، انهيں -4

کے ذريعہ شناخت کرده ضروريات کو پورا کرنے کے ليے ايک دوسرے کی تکميل کرنے کی  CLNAڈپليکيشن کم کرنے اور 
ميں شناخت کرده تمام مطلوبہ  134يشنز، اگرچہ مماثل نہيں ہيں، ان ميں ايکٹ کے سيکشن ضرورت ہوگی۔ اس کے عالوه، مقامی اپليک

 عناصر شامل ہيں۔ مقامی اپليکيشنز کو الزمی طور پر درج ذيل پر توجہ دينی چاہيے:

 جامع ضروريات تشخيص کے نتائج؛ .1
2. CTE انت حاصل ہوگی، جس ميں کورس کی پيشکشوں اور سرگرميوں سے متعلقہ معلومات جسے پرکنز کی مالی اع

 مطالعہ پروگرام شامل ہوگا؛ 1رياست کے ذريعہ منظور شده کم از کم 
سٹاپ -کس طرح اہل وصول کننده، مقامی افرادی قوت ترقياتی بورڑ اور ديگر مقامی افرادی قوت کی ايجنسيوں، ون .3

  —ڈليوری سسٹم، اور ديگر شراکت داروں کے اشتراک سے، فراہم کريں گے
a. ی تالش اور کيريئر ڈيولپمنٹ کورس ورک، سرگرمياں، يا سروسز؛ کيريئر ک 
b.  روزگار کے مواقع کے بارے ميں کيريئر کی معلومات جس ميں اعلٰی مہارت، اعلٰی اجرت، يا زياده مانگ والے

صنعتی سيکٹرز يا پيشوں کے بارے ميں سب سے زياده تازه ترين معلومات شامل کی جاتی ہيں؛ جيسا کہ جامع 
 ت کی تشخيص کے ذريعہ تعين کيا جاتا ہے؛ اورضروريا

c.  ايکCTE پروگرام ميں شرکت کرنے سے پہلے اور اندراج کے وقت طلبا کے ليے تعليمی مشاورت؛ 
 پروگرام ميں حصہ لينے والے طلبا کی تعليمی اور تکنيکی مہارتوں کو کس طرح بہتر بنائے گا؛  CTEاہل وصول کننده  .4
  وں کو تيار کرنے کے ليے کس طرح اعلٰی مہارت، اہل وصول کننده خصوصی آبادي .5

اعلٰی اجرت، يا زياده مانگ والے صنعتی سيکٹرز يا پيشوں کے ليے سرگرمياں فراہم کرے گا جو خود کفالت کا باعث 
 بنيں گی؛

ا پروگراموں ميں حصہ لينے والے طالب علموں کو فراہم کرے گ CTEکام پر مبنی آموزشی مواقع جو اہل وصول کننده  .6
اور وصول کننده آجروں کے نمائندوں کے ساته کيريئر اور تکنيکی تعليم کے طلبا کے ليے کام پر مبنی سيکهنے کے 

 مواقع کی ترقی يا توسيع کے ليے کس طرح کام کرے گا، جيسا قابل اطالق ہو؛ 
پروگراموں ميں حصہ لينے والے طلبا کو کس طرح ہائی اسکول ميں شرکت کرتے ہوئے مابعد  CTEاہل وصول کننده  .7

ثانوی کريڈٹ حاصل کرنے کا موقع فراہم کرے گا، جيسے کہ دوہرے يا مسلسل اندراج پروگراموں يا ابتدائی کالج ہائی 
 اسکول کے ذريعے، جيسا قابل عمل ہو؛ 

مين، اور خصوصی تربيتی امدادی عملے اور پيرا پروفيشنلز کی پيشہ ورانہ اہل وصول کننده، اساتذه، فيکلٹی، منتظ .8
آموزش سميت، بهرتی، تياری، برقراری، اور تربيت کی اعانت کے ليے اہل ايجنسی اور اعلی تعليم کے اداروں کے ساته 

رتے ہيں، بشمول ہم آہنگی کيسے کرے گا جو قابل اطالق رياستی سرٹيفکيشن اور الئسنس کی ضروريات پر پورا ات
 تدريسی پيشے ميں نمائندگی کرنے والے گروپوں کے افراد؛ اور 

پروگراموں  CTEکی پيشکشوں اور اس کے تمام  CTEاہل وصول کننده غير مجتمع ڈيٹا کا استعمال کيسے کرے گا اور  .9
 کی کارکردگی ميں پائی جانے والی کميوں يا خال کی نشاندہی کيسے کرے گا۔

 خيز تعاون کی حمايت:مستقل اور معنی 

ISBE  اورICCB  پرکنزV  ،کور ٹيم کی ميٹنگوں کے تسلسل کے ساته باہمی کوششوں کی حمايت کريں گے۔   اجتماعی طور پر
ادارے وسائل، ٹولز، اور مقامات تخليق کريں گے جہاں مقامی وصول کنندگان دونوں سسٹم کے درميان ہموار منتقلی پيدا کرنے کے 
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ر شراکت داری بنا سکتے ہيں۔  يہ شراکت داری دوسرے شراکت داروں کے ساته ايک سے زياده داخلے اور نکاسی ليے نيٹ ورک او
کے راستوں سميت، کيريئر کے راستے بنانے کی کوششوں کی حمايت کرتی ہے۔ اس قسم کے مواقع کی مثال ميں ٹرانزيشن اکيڈمی 

کلٹی اور تعليم بالغان ايڈمنسٹريٹرز اور فيکلٹی مربوط تعليم اور تربيتی ايڈمنسٹريٹرز اور في CTEشامل ہے، جہاں مابعد ثانوی 
 پروگراموں کی ترقی، عمل درآمد، اور قدر پيمائی کے بارے ميں سيکهتے ہيں۔ 

c.iii اہل ايجنسی رياستی، عالقائی، يا مقامی معيشت کی ضروريات، بشمول رياستی بورڈ کے ذريعہ شناخت کرده زياده مانگ والے .
صنعتی سيکٹرز اور پيشوں، اور جہاں تک مناسب ہو، ايسی ضروريات کے ساته کيريئر اور تکنيکی تعليم کو ہم آہنگ کرنے کے ليے اہل 
وصول کنندگان کے مطالعہ پروگراموں کی ہم آہنگی کا تعين کرنے کے ليے رياستی، عالقائی، يا مقامی ليبر مارکيٹ کے ڈيٹا کا استعمال 

 کيسے کرے گی؟
 

ISBE  اورICCB  رياست گير اور عالقائی افرادی قوت کے تخمينوں اور رجحانات کو سمجهنے کے ليے الينوائے ڈپارٹمنٹ آف
 ISBE) کے ذريعہ جمع اور فراہم کرده ليبر مارکيٹ کی معلومات کا استعمال کريں گے۔ اس کے عالوه، IDESايمپالئمنٹ سيکورٹی (

يونيفائيڈ پالن کو بهی بروئے کار السکيں گے  WIOAمنصوبوں کے ساته ساته، رياستی کے  WIOAعالقائی اور مقامی  ICCBاور 
، CTEپروگرام مناسب طور پر ليبر مارکيٹ کی ضروريات کے مطابق ہيں مابعد ثانوی  CTEتاکہ يہ يقينی بنايا جا سکے کہ مقامی 

WIOA  کا ايک مطلوبہ شراکت دار ہے؛ لہذا، مقامی مابعد ثانویCTE  کنندگان عالقائی اور مقامی وصولWIOA  منصوبہ بندی کے
عمل ميں سرگرمی سے مصروف ہوں گے۔ بہت سے عالقوں ميں، ثانوی پرکنز وصول کنندگان بهی مقامی افرادی قوت بورڈ کے ساته 

ے ہوئے ديگر يا ابهرت ICCBاور  ISBEمنصوبہ بندی کا حصہ ہو سکتے ہيں۔ آخر ميں،  WIOAمصروف عمل ہيں اور وه مقامی 
 زياده مانگ والے سيکٹرز يا پيشوں کی شناخت کے ليے رياست کے افرادی قوت اختراع بورڈ کے ساته تعاون کريں گے۔ 

 
کامرس اور اقتصادی مواقع کے محکمہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وه  3خاص طور پر، الينوائے کے گورنر پرٹزکر کا ايگزيکٹو آرڈر 

اقتصادی ترقی کے ليے ہدف بنائے گئے موجوده اور ممکنہ صنعتوں کا جائزه ليں اور تجويز کريں کہ پورے الينوائے ميں کميونٹيز 
اور وفاقی افرادی  DCEOاب ميں، ميں محروم رائے دہندگان کے ليے افرادی قوت کے وسائل کو کيسے بہتر بنايا جا سکتا ہے۔ جو

قوت اختراع اور مواقع ايکٹ کو الگو کرنے کے ليے ذمہ دار ديگر تين رياستی ايجنسيوں (الينوائے ڈپارٹمنٹ آف ايمپالئمنٹ سيکورٹی، 
ے الينوائے اور ڈپارٹمنٹ آف ہيومن سروسز اور الينوائے کميونٹی کالج بورڈ) اور الينوائے افرادی قوت اختراع بورڈ کے نمائندوں ن

دوسری رياستوں ميں شواہد پر مبنی طرز عمل اور ماڈل کی نشاندہی کی جنهوں نے ہماری افرادی قوت اور روزگار کے مواقع حاصل 
افرادی قوت کی ترقی اور مالزمت پيدا کرنے کے کرنے کے اہداف کو حاصل کرنے اور محروم رائے دہندگان کی خدمت کا وعده کيا۔ 

ايکشن ايجنڈا ميں طے شده اہداف کو حاصل کرنے  ICCBاور  ISBEکا جواب) کے حصے کے طور پر،  EO3( نڈاليے ايکشن ايج
کے ليے حکمت عملی کے طور پر دوہرے کريڈٹاور مربوط تعليم اور تربيت کی توسيع پر توجہ ديں گے، خاص طور پر جب کہ يہ 

 پيشکش ليبر مارکيٹ کی ضروريات کے مطابق ہوتی ہيں۔ 
 

اس بات کا ابتدائی جائزه ليں گے کہ مقامی پروگرامنگ چار سالہ مقامی اپليکيشن پر نظرثانی اور منظوری  ICCBاور  ISBE جبکہ
کے ليے مطالعہ پروگراموں کو پيش کرنے کے ذريعے افرادی قوت کی ضرورتوں کو کس حد تک حل کررہا ہے، ليبر مارکيٹ کی ہم 

ے ليے جائزه لينے کے مختلف ديگر عمل موجود ہيں، بشمول، ليکن انهيں تک محدود نہيں: آہنگی برقرار رکهنے کو يقينی بنانے ک
CLNA  اورICCB پروگرام جائزه عمل۔ 

 
iv اہل ايجنسی اس ايکٹ کے تحت خصوصی آباديوں کے ليے معاون منظور شده کيريئر اور مطالعے کے تکنيکی تعليم کے پروگراموں .

 کو کيسے يقينی بنائے گی؟اور سرگرميوں تک مساوی رسائی 
 

 پيشہ ورانہ آموزش کے ذريعہ مساوی رسائی کا فروغ
مقامی وصول کنندگان کو، اپنے مقامی اپليکيشن اور مطالعہ پروگرام کی منظوری کے عمل ميں يہ بتانے کی ضرورت ہوگی، کہ اس 

مطالعہ پروگرام اور سرگرمياں کس طرح خصوصی آباديوں کے طلبا کے ليے مساوی  CTEايکٹ کے تحت معاون ان کے منظور شده 
رسائی کو يقينی بنائيں گی۔ ان کے مقامی اپليکيشن ميں بيان کی گئی سرگرميوں کو جامع مقامی ضروريات کی تشخيص کے نتائج کے 

رسائی کی توسيع کرنے کے ليے خصوصی آباديوں ذريعہ آگے بڑهايا جائے گا۔ خصوصی آباديوں کے ليے رکاوٹوں کو کم کرنے اور 
کی کارکردگی کے رياست گير تجزيے اور جامع مقامی ضروريات کی تشخيص ميں شناخت کرده خال کے ذريعہ آگاه کيے جانے کی 

 بنياد پر مقامی وصول کنندگان کو پيشہ ورانہ آموزشی مواقع فراہم کيے جائيں گے۔
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ISBE  اورICCB  خصوصی آبادی والے طلبا کے ليے منظور شدهCTE  مطالعہ پروگراموں اور سرگرميوں تک مساوی رسائی کو

ديگر سميت، نيشنل االئنس  ICCBاور  ISBEفروغ ديں گے۔ تمام سرگرمياں شواہد پر مبنی حکمت عملی کے ذريعہ کارفرما ہوں گی۔ 
، اور سينٹر فار الء اينڈ سوشل CTEئر اينڈ ٹيکنيکل ايجوکيشن، ايڈوانس ) ايسوسی ايشن آف کيريNAPEفار پارٹنرشپ ان ايکويٹی (

مقامی وصول کنندگان کو جاری بنياد پر پيشہ ورانہ  ICCBاور  ISBEپاليسی کی طرف سے دستياب وسائل سے فائده اٹهائيں گے۔  
ه اور مشاورت کريں گے۔ ان قومی غير آموزش اور تکنيکی مدد فراہم کرنے کے ليے ضرورت کے مطابق ان گروپس کے ساته معاہد

مختلف رياستی يونيورسٹيوں سے  ICCBاور  ISBEمنافع بخش گروپس کی طرف سے کی گئی تحقيق اور حکمت عملی کے عالوه، 
پروگراموں تک مساوی رسائی کو يقينی بنائيں  CTEان حکمت عمليوں پر تحقيق کرنے کے ليے معاہدے کريں گے جو منظور شده 

 ورسٹی کے ٹهيکيدار مقامی پروگراموں ميں پيشہ ورانہ آموزش اور تکنيکی مدد فراہم کريں گے۔ گی۔ يوني
 

ہدف بنائی گئی پيشہ ورانہ آموزش اور تکنيکی مدد فراہم کريں گے، وه دوسرے شراکت داروں کے  ICCBاور  ISBEدراں حاليکہ 
ی وصول کنندگان خصوصی آبادی کے ليے مساوی رسائی اور نتائج ساته مل کر ايسے ٹولز اور وسائل تيار کريں گے تاکہ تمام مقام

 کے حصول ميں معاونت حاصل کرسکيں۔ ايسے وسائل کی مثالوں ميں شامل ہيں:

  :پروگرام کوالٹی کی ہداياتISBE  کے پروگرام کوالٹی کی ہدايات واضح طور پر خصوصی آباديوں کے ليے رسائی کی
 توسيع کے بارے ميں بات کرتی ہيں۔

  خصوصی آبادی کی بهرتی اور معاونت کی حکمت عمليوں کے خالصے (موجوده تحقيق اور نئی خصوصی آباديوں کے
 ميں بيان کيا گيا ہے)۔ Vساته اپ ڈيٹ کيا جائے گا جيسا کہ پرکنز 

  :رسائی کے ليے مخصوص شہری حقوق کے وسائلISBE  اورICCB  ہر ايک سامعين کو ايڈجسٹ کرنے کے ليے
عليحده وسائل اور پيشہ ورانہ ترقی مہيا کرتے ہيں۔ ہم آہنگی کو يقينی بنانے کے ليے، دونوں ايجنسياں آن  مربوط ليکن

سائٹ شہری حقوق کے جائزه عمل کا تعاون کرنے، ويب سائٹ تيار کرنے اور برقرار رکهنے، اور پيشہ ورانہ ترقی 
 کے ساته معاہده کرتی ہيں۔ ICSPSفراہم کرنے کے ليے 

o ICCB آن الئن ٹول کے طور پر  ايکilcivilrightsreview.com  کو برقرار رکهتا ہے جسے معلومات، قانون
سازی کے براه راست لنکس، اور شہری حقوق سے متعلق مددگار وسائل فراہم کرنے کے ليے ڈيزائن کيا گيا ہے۔ 

ير پيشہ ورانہ شہری حقوق کے جائزے کے عمل کی مطابقت پر کالجوں کو رياست گ ICCBاس کے عالوه، 
 ترقی اور تکنيکی مدد فراہم کرتا ہے۔

o ISBE ilequity.com  کو برقرار رکهتا ہے، جو اسکولی اضالع کے ليے شہری حقوق کے وفاقی قوانين کی
تعميل کرنے، مساوی آموزشی ماحول کو فروغ دينے، اور رسائی پذيری کو سمجهنے ميں مدد کے ليے ٹولز اور 

معلومات شہری حقوق کی تعميل کی سمجه کو يقينی بنانے کے ليے اس  ISBEوسائل مہيا کرتا ہے۔ اس کے ليے، 
 کو متعلقہ کانفرنسوں اور ميٹنگوں ميں پيش کرتا ہے۔

o  دونوں ايجنسياں اس عمل ميں شاملLEAs  کے ليے تکنيکی مدد کے ساته ساته آگاہی کے خواہاں اداروں کے ليے
 خود تشخيص فراہم کرتی ہيں۔

 تقلی کے مقامات کو مستحکم بنانے مقامی وصول کنندگان کو مابعد ثانوی تعليم اور مالزمت ميں معذور افراد کے ليے من
 ميں مدد کے ليے وسائل۔

ISBE  اورICCB  نگرانی اور تکنيکی مدد کے طريقہ کار کے ذريعہ مساوی رسائی کو يقينی بنائيں گے۔ 

 
 مساوی فنڈنگ حکمت عملی

 
SFY2018  يا طلبا کی کاميابی کے ليے شواہد پر مبنی فنڈنگ ( 0465- 100ميں، الينوائے پبلک ايکٹEBF ايکٹ کو دستخط کے (

ذريعہ قانون بنا ديا گيا۔ اس قانون نے جامع طور پر اس طريقے کو تبديل کر ديا جس کے ذريعہ اسکولی اضالع اپنے زياده تر رياستی 
طلبا اور اسکول کی  EBFالينوائے کے سب سے کم وسائل والے اضالع کو زياده وسائل بهيجتا ہے۔  EBFفنڈ کا حصول کرتے ہيں۔  

صوصيات کو فنڈنگ کی ضروريات سے مربوط کرکے ايکويٹی، موزونيت، اور طلبا کے نتائج کے درميان تعلق کو سمجهنے کے خ
کے نفاذ کے ذريعہ مالی کفايت سے دور دراز اضالع کو فراہم کی جانے والی اضافہ  EBFليے ايک نئی ذہنيت کا مظاہره کرتا ہے۔ 

سرگرميوں تک  CTEاب ميں اضافہ اور ديگر امداد فراہم کرنے کی اہليت کے ذريعہ شده فنڈنگ رہائش، خصوصی پروگرامنگ، نص
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کے ليے دی جانے  EBF ،CTEسرگرميوں تک بہتر رسائی کو يقينی بنايا جائے گا۔   CTEمساوی رسائی کی اجازت دينے کے ليے 
 .ی پر مشتمل پيمانوں کو تسليم کرتا ہےوالی فنڈنگ کے مواقع ميں ضلع کی مالی ضروريات کا تعين کرنے کے ليے خصوصی آباد

 

c.v اہل ايجنسی کيريئر کے راستوں کی مقامی ترقی اور واضح عمل کی حمايت کے ليے رياستی افرادی قوت بورڈ کے ساته کس طرح .
 کيے جائيں گے؟تعاون کرے گی جس کے ذريعہ مناسب طور پر، مقامی افرادی قوت کے ترقياتی بورڈ کے ذريعہ کيريئر کے راستے تيار 

ISBE  اورICCB ) نمائندے الينوائے افرادی قوت اختراع بورڈIWIB کے سرگرم ارکان ہيں۔ يہ انضمام کاروبار پر مبنی (IWIB 
 اقدامات کے ساته سٹريٹجک ہم آہنگی کی اجازت ديتا ہے۔ مندرجہ ذيل طريقوں سے کوآرڈينيشن جاری رہے گا:

پالننگ ورک گروپس نے ورک گروپ کے دونوں سيٹ پر خدمت انجام دينے والے عملے کے  WIOAاور  Vپرکنز  .1
 ساته اہداف، حکمت عمليوں، اور سرگرميوں کو ہم آہنگ کرنے کے ليے ارادی طور پر کام کيا ہے۔

2. IWIB يہ  ترجيحی (معروف يا ابهرتا ہوا) سيکٹرز يا ديگر نامکمل پيشہ ورانہ ضروريات کی شناخت کر سکتا ہے۔
 کو ہدف فنڈنگ پر غور کرنے کے ليے مطلع کر سکتی ہے۔ ICCBاور  ISBEشناخت 

3. ISBE  اورICCB  مقامی وصول کنندگان کیPerkins  اورWIOA  ميں شموليت کے موقع پر رہنمائی کے سلسلے ميں
IWIB  کے ساته تعديل کريں گے۔ 

4. ISBE  اورICCB کا عمل، دوہرا کريڈٹ، وغيره) کے حصول کے  ہمارے مشترکہ اہداف (مثالً کام پر مبنی سيکهنے
کے ساته  IWIBليے، مقامی وصول کنندگان کو کسی بهی مشترکہ مسابقتی امداد کے مواقع کی تشکيل کے سلسلے ميں 

 اشتراک کريں گے۔

 

b. Vi ليے۔ کس طرح اہل ايجنسی طلبا کو کسی ايک صنعت ميں تجربہ فراہم کرنے اور اس کے تمام پہلوؤں کو سمجهنے کے   
اسکول، ما بعد ثانوی اداروں اور آجروں کے درميان مؤثر اور معنی خيز اشتراک کا تعاون کرے گی، جس ميں کام پر مبنی سيکهنے  ثانوی

کا موقع جيسا کہ انٹرنشپس، مينٹرشپس، مصنوعی کام کے ماحول، اور ديگر ہينڈس آن يا تحقيق پر مبنی سيکهنے کی سرگرمياں شامل 
 ہوں؟

 ضروريات کا جامع تجزيہمقامی 

ثانوی اسکول، ما بعد ثانوی اداروں اور آجروں کے درميان اشتراک طلبا کو کيريئر کے اہداف کے ساته ہم آہنگ کسی صنعت ميں 
تجربہ حاصل کرنے اور اس کے تمام پہلوؤں کو سمجهنے کے ليے مواقع فراہم کرنے کے ليے اہم ہيں۔  ان اشتراک کو قائم کرنے اور 

کے ذريعےاستعمال کيا جانے واال فاؤنڈيشن  ICCBاور  ISBEکی حمايت کے ليے  LEAsں مضبوطی النے کے سلسلے ميں ان مي
کا ڈهانچہ سکينڈری اسکولوں، پوسٹ سکينڈری اداروں اور آجروں کے  CLNA) ہے۔ CLNAمقام ضروريات کی جامع تشخيص (

 ,LEAsکرنے کے ليے ايک فريم ورک فراہم کرتا ہے۔  يہ فريم ورک  درميان مؤثر اور معنی خيز اشتراک کے سلسلے ميں رہنمائی
EFEs  آجروں، تعليم بالغان کے فراہم کنندگان، خصوصی آباديوں کے  مقامیاور کميونٹی کالجوں سے اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ وه

مقامی تعليمی ضروريات اور افرادی قوت کی  اراکين اور ديگر درکار اسٹيک ہولڈروں کے ساته رہنمائی واال مباحثہ کرے تاکہ ان کی
 ضروريات کا ايک گہرا تجزيہ مکمل کيا جائے۔ 

 مقامی اشتراک کی معاونت کے ليے فنڈنگ کی ترتيب بندی

ISBE  اورICCB  ديگر رياستی ايجنسيوں کے ذريعے انجام دئے جانے والے تعليمی اور افرادی قوت کے پروگراموں کے ساته ايک
ٹائٹل  WIOAمضبوط شراکت داری رکهتے ہيں۔ پوسٹ سکينڈری پرکنزپرکنز فنڈنگ اور تعليم بالغان اور خاندانی خواندگی کی فنڈنگ (

IIی ترقی، اس کے نفاذ اور ميزان کے ليے پوسٹ سکينڈری ) نے مربوط تعليمی اور تربيتی پروگراموں کCTE  اور تعليم بالغان کے
فراہم کنندگان کی مقامی شراکتوں کی معاونت کی ہے اور اسے جاری رکهيں گے۔ آجروں کی شراکت داری کے ذريعے تيار کرده يہ 

، اونچی مزدوری اور نگرانی سے متصف کيريئر زياده مانگ، اعلٰی مہارت ICCBاور  ISBEپروگرامز بنيادی ہيں۔ اضافی طور پر 
اور  CTEکی کهوج کے ليے، کام پر مبنی سيکهنے کے مواقع اور دوہرے کريڈٹ کے مواقع کی ترقی اور نفاذ کے ليےسکينڈری 

، اور مقامی افرادی قوت کو بورڈوں، بشمول کاروبار اور صنعت کی شراکت داريوں کی معاونت کرنے کے CTEپوسٹ سکينڈری 
) کے ساته ايک اور مسابقتی امداد کے موقع کی WIOA Title Iليے محکمہ برائے کامرس و ايکنامک اپورچيونٹی (منتظم برائے 

کهوج لگا رہے ہيں۔ يہ پہل مقامی کميونيٹيوں کی اپنی مقامی ضروريات کو پوری کرنے کے ليے اختيارات کی ايک فہرست سے 
 انتخاب کی سہولت فراہم کرے گی۔ 
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 وسائل کی ترقی کے ذريعے تکنيکی معاونت مقامی

ISBE  اورICCB  معنی خيز شراکت داريوں کی معاونت کے ليے مقامی طور پر استعمال کيے جانے کے ليے وسائل کی ترقی کو
 ISBE, ICCBجاری رکهيں گے، تاکہ طلبا کو کسی صنعت کے تمام پہلوؤں سے متعلق تجربہ اور ان کی سمجه فراہم کی جا سکے۔ 

ور متعلقہ آجروں کے اسٹيک ہولڈر گروپوں کے ذريعے سکينڈری تعليم، پوسٹ سکينڈری اداروں اور آجروں ميں اشتراک کی رہنمائی ا
 کرنے اور معاونت کرنے کے ليے تيار کرده دستاويزات ميں حسب ذيل شامل ہيں:

 مشاورتی کميٹی کی رہنما کتاب: ISBE  اورICCB  ان توقعات کو پيش کرتی ہے کہ ايک مشاورتی کميٹی جس ميں
 CTEمقامی آجر اور ديگر متعلقہ اسٹيک ہولڈرز بشمول کميونٹی پر مبنی تنظيميں اور طلبا شامل ہوں، تعليم کے تمام 

کے  ICCBپروگراموں کی اطالع ديں۔ يہ رہنما کتاب الينوائے سينٹر فار اسپيشالئزڈ پروفيشنل سپورٹ کے ذريعے 
پروگراموں کی اپنی مشاورتی کميٹيوں کی بہتری کے ليے کوششوں کے دوران رہنمائی فراہم کرنے  CTEارتباط سے 

 کے ليے تيار کی گئی تهی۔ 
 الينوائے ميں کيريئرپاته ويز کو مختلف قسم کے خانگی، رياستی اور مقامی اداروں کے ليے چاليا  :کيريئر پاته وے لغات

کئی رياستی تعليمی اور افرادی قوت کی کميٹياں بشمول اسٹيک ہولڈروں کے ايک وسيع مرکز نے  جاتا ہے؛ اور اس طرح
مختلف ايجنسيوں، قانونی فريم ورکس اور اختراعات کے درميان ہم آہنگی کو يقينی بنانے والی متفقہ تعريفيں تيار کی ہيں۔  

س کاوش کا تفصيلی پس منظر پيش کرتا ہے اور اس کے ) تعارف، جو کہ ا1يہ دستاويز چار بنيادی اجزاء پر مشتمل ہے: 
) الينوائے سٹيٹ کی تعريف 2ساته ساته تحقيق اور ترميم کا عمل جس کے نتيجے ميں مشمولہ تعريفيں فراہم کرتا ہے؛ 

ی فريم ) متعلقہ پاليس4) الينوائے اسٹيٹ کی تعريف برائے کيريئر پاتهوے پروگرام يا سسٹم کے اور 3برائے کيريئر پاته؛ 
 ورکس اور تعريفات پر مشتمل ضميمے

 :(زير ترتيب ) کيريئر کی ترقی کے تجربے کی ٹول ِکٹ CDE  :اعلی معياری شديد ) 1ٹول ِکٹ کا مقصد مندرجہ ذيل ہے
محنت پر مبنی سيکهنے کے تجربات جو نو عمروں کو ضروری، اينٹرپرينيوريئل اور ٹيکنيکل مالزمت کے قابل بننے 

) ايک ايسے کيريئر کی ترقی کے تجربے کی پيشکش کے ليے رہنمائی، 2کی مہارتوں کے نفاذ کے ليے توقعات کا قيام؛ 
ج اور کيريئر پاتهوے اينڈورسمنٹ فريم ورک اور رياست کے ہر طالب علم ٹولز اور فريم ورکس کی فراہمی، جو کال

) بہترين عملی 3) کا، بطور کالج کيريئر ريڈينيس انڈيکيٹر ايک درکار جز ہے؛ اور ESSAکاميابی حاصل کرے قانون (
ٹيوں کے ليے اس مثالوں کو نماياں کرے کہ تنظميں ان کی عملی سطح پر کس طرح تکميل کر رہی ہے اور ديگر کميوني

 بات کی سوچ کو تحريک دے کہ ان مثالوں کو ان کے اپنے منفرد سياق و سباق ميں کس طرح ڈهاال جا سکتا ہے۔
 :کاؤنسلر کے وسائل ISBE  کے اسکول کاؤنسلر کے ويب صفحہ پر تمامم درجات کی سطح پر کيريئر سے مربوط تعليم

ے يا متوازی داخلوں کے پروگرام اور کام پر مبنی تعليم کے ليے پر مرکوز ہے اور يہ کيريئر کی کهوج لگانے، دوہر
وسائل فراہم کرتا ہے۔ يہ ويب صفحہ خصوصی طور پر سکينڈری اور پوسٹ سکينڈری نمائندوں کے ليے وسائل کی 
 فراہمی پر مرکوز ہے، بشمول رياستی پاليسيوں کے لنکس جيسا کہ گريجويشن کی ضروريات؛ کالج اور کيريئر کے ليے
تيار شده حالت والے اشاره کار کی کارروائياں، دوہرے کريڈٹ والی پاليسياں، پاته وے کی توثيق، کام پر مبنی تعليم اور 

 کار آموزی۔
 الينوائے پروگرامز آف اسٹڈی ايکسپيکٹيشن ٹول کو تعليمی شراکت داروں کو اس : مطالعہ کے پروگرام کے توقعاتی ٹول

ک تعاملی آلے کے طور پر مرتب کيا گيا ہے کہ يہ تعليمی ضروريات کے وفاقی پروگرام بات کو يقينی بنانے کے ليے اي
يا ايک  - اور الينوائے ميں متعينہ اعلٰی معيارات دونوں کی مطابقت کرتا ہے۔  اس کا مقصد ايک شراکت داری والی ٹيم 

دونوں نصاب کی  ICCBاور  ISBE ے۔داخلی خود جائزه ٹيم کی مختلف توقعات اور معيارات کے ذريعہ رہنمائی کرنا ہ
 پيشکش کی ترتيب کاری کے پابند ہيں۔ 

 
 برائے غور و خوض: 

  کيا اس سروے کوISBE  اہم سروے ميں شامل کيا جا سکتا ہے؟  5اسکول رپورٹ کارڈ ميں شامل کرده ڈيٹا کے ساته 
 اس سروے ميں کيا آئٹم شامل ہونے چاہئيں؟ 
  نہيں کيا گيا ہے تو اس سروے کا کس طرح اہتمام کيا جائے گا؟اہم سروے ميں شامل  5اگر اسے 

 پروفيشنل تعليم اور سہولت يافتہ نيٹ ورکنگ کے مواقع

 :رابطوں کے کانفرنس ICCB  کے ساته اضافہ شده اشتراک کے ساتهISBE  ايک ساالنہ عاملين پر مرکوز رياستی سطح
کی کالس روم والی تدريس کو بہتر بنانے کے ليے اساتذه اور  CTEکی کانفرنس کی کفالت کرتی ہے جس کا ہدف، 
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پروفيشنلز کو ثبوت پر مبنی مؤثر اعمال کے اشتراک ميں مشغول کرنا ہے۔ کانفرنس کی سرگرمی اعلٰی معياری تحقيق پر 
ور کاؤنسلرز اور مبنی پروفيشنل تعليمی مواقع فراہم کرتی ہے جو سکينڈری کيريئر اور تکنيکی تعليمی معلمين، منتظمين ا

ٹيچروں کے  8تا  5ساته ہی ساته پوسٹ سکينڈری فيکلٹی کے ليے مناسب ہے۔ اس کے ساته ساته، اس کانفرنس ميں گريڈ 
کے مقصد  Vليے کيريئر سے مربوط کهوج کی شکل ميں لڑياں شامل ہيں۔  کانفرنس کے سيشن اور پريزنٹيشنز پرکنزن 

سی تعليم فراہم کرتے ہيں جو معلومات، مواد اور مہارتوٍں کی توسيع کرتی ہے اور ارادے کی معاونت کرتے ہيں اور اي
اور اسے بہتر بناتی ہے، تاکہ سکينڈری اور پوسٹ سکينڈری کيريئر اور تکنيکی تعليمی پاته ويز اور ساته ہی ساته 

ک فورس انوويشن اور الينوائے ور V) منصوبے، پرکنزپرکنز ESSAالينوائے ہر طالب علم کاميابی حاصل کرے (
 اپورچيونٹی ايکٹ کے اہداف اور مقاصد کو مستحکم کيا جائے۔  

  :فورم فار ايکسلينس الينوائے کا اعلٰی کيريئر اور تکنيکی تعليم (فورم برائے ايکسيلنسCTE) اور تعليم بالغان (AE (
عہ کی جاتی ہے اور اس کی ميزبانی پيشہ ورانہ تعليم کی تقريب ہے، جس کی کفالت الينوائے کميونٹی کالج بورڈ کے ذري

)، اور SIPDC)، سدرن الينوائے پروفيشنل ڈويلپمينٹ سينٹر (ICSPSالينوائے سينٹر فار اسپيشيالئزڈ پروفيشنل سپورٹ(
) کے ذريعہ کی جاتی ہے۔    فورم کيريئر کے راستے پر CIAESCسينٹرل الينوائے ايڈلٹ ايجوکيشن سروس سينٹر (

کو متاثر کرنے والے تعليمی اقدامات اور موثر طريقوں کو اجاگر کرنے کے لئے ڈيزائن کيا گيا  عمل درآمد اور توسيع
کے ذريعے منتخب کيے جاتے ہيں اور يہ پروفيشنل ڈيولپمنٹ نيٹ ورک کے ذريعہ حاصل کرده سال  ICCBہے۔  سيشنز 

کينڈری اور سکينڈری منتظمين بشمول کی پروفيشنل ترقی کے آغاز کا کردارانجام ديتا ہے۔ ساالنہ کانفرنس پوسٹ س
سسٹم ڈائريکٹرز، سپرنٹينڈنٹس اور پرنسپل سکينڈری، پوسٹ  EFEحسب ذيل ليکن بال تحديد کو سپورٹ کرتی ہے: 

سکينڈری پرکنز ڈائريکٹرز/ کوآرڈينيٹرز، تعليم بالغان کے منتظيميں / کو آرڈينيٹرز، ڈينس، اعلٰی تعليمی افسران، 
ABE/ASE/ESL  اور افرادی قوت کے شراکت داران۔ يہ کانفرنس مقامی، عالقائی اور قومی ماڈلز کی نمائش مدرسين

پروگرامز  CTEکرتے ہوئے شراکت داری کی بنياد رکهنے کے ليے کوشش کرتی ہے، جو تمام طلبا کو اعلٰی معياری 
 ہے۔ تک مساوی رسائی حاصل کرنے کے مواقع پر اثر انداز ہوتی ہے اور انہيں بہتر بناتی 

 ) الينوائے کيريئر اور تکنيکی تعليمی اختراعاتی نصاب کے وسائل کا پروجيکٹICRP :(ISBE  سيکنڈریCTE  اساتذه
جديد نصاب وسائل  CTEاور پروگراموں کو کيريئر اور تکنيکی اور وسائل کو مربوط کرنے کے لئے الينوائے 

اساتذه کے لئے رياستی قيادت کے فنڈ کا  CTEکے تسلسل کے ذريعے نصاب وسائل کی فراہمی اور ) ICRPپروجيکٹ (
استعمال کرتی ہے۔ مزيد برآں، کيريئر اور رہنمائی مشيروں کے لئے وسائل تيار کيے جائيں گے تاکہ کيريئر کی تالش 

پروگرام کے  ICRPونما کی جاسکے۔  کے طلباء کے لئے کيريئر کے منصوبوں کی نشو CTEاور تياری کے ساته ساته 
کے پروگراموں کی رياست بهر ميں کوآرڈنيشن اور کيريئر کی  CTEمقاصد درج ذيل امور کی معاونت کرتے ہيں: الف) 

پروگراموں کے ليے رياست بهر ميں نئے نصابی مواد کی فراہمی تاکہ  CTEبيداری اور ترقی کےاختراعات ب) 
کے ساته آہنگی، انگريزی زبان کے آرٹس، رياضی اور سائنس کا انضمام (نيکسٹ جنريشن الينوائے کی تعليمی معيارات 

کا  ويب سائٹ CTEالينوائے متعلمين کے ليے  CTEسائنس کے معيارات) کو شامل کيا جا سکے، اور ج) الينوائے کے 
 اہتمام۔ 

 رياستی ليڈرشپ گرانٹ فنڈ کے ذريعہ ينڈ ٹيکنيکل ايجوکيشن: الينوائے ايسوسی ايشن برائے کيريئر اISBE   الينوائے
کيريئر اور  IACTE  کی کوششوں کی حمايت کرتا ہے۔ )۔ IACTEايسوسی ايشن برائے کيريئر اينڈ ٹيکنيکل ايجوکيشن (

ايک   IACTEتکينکی تعليم کے تمام پہلوؤں کی پيش رفت اور ترقی کے ليے، يکساں، تخيالتی قيادت فراہم کرتی ہے۔ 
سے وابستہ افراد نے تيار کيا ہے۔  IACTEکانفرنس مہيا کرتا ہے، جس کا منصوبہ مشترکہ طور پر  CTEساالنہ 

>1}  IACTE  بورڈ اورIACTE پروفيشنل  ساالنہ بنياد پر قيادت کی تربيت فرہم کی جاتی ہے۔  سے ملحق اداروں کو
معلمين کو اپنے طلبا کو اونچی اجرت، اعلٰی مہارت، اور اونچی طلب والے کيريئرز کے ليے، آج کے  CTEتعليم تمام 

ميں  TEIACدور کے اعلٰی درجہ کے مشقت طلب کيريئر ميں تياری کرنے کے سلسلے ميں مدد کرتی ہے۔  مزيد برآں، 
 {  1ٹيچر ورکشاپ کا انعقاد کيا جاتا ہے۔ < CTEساالنہ نيا اور قريب قريب نيا 

  :ٹرانزيشن (منتقلی) اکيڈمی ايک ايسی اکيڈمی ہے جسے، الينوائے ٹرانزيشن اکيڈمیICAPS  ضم شده، کيريئر اور)
ام کرنے والی ٹيم کی تعليم بالغان، اور (ضم شده تعليم اور تربيت) پروگرام کو توسيع کے لئے ک IETتعليمی تياری نظام)/ 

 ICAPS/IETکيريئر اور تکنيکی تعليم کے درميان بيداری پيدا کرنے مدد کرنے کے ليے تشکيل ديا گيا ہے، کيونکہ يہ 
پروگرامز اور الينوائے پروگرام آف اسٹڈی سے تعکق رکهتی ہے۔ ٹرانزيشن اکيڈمی  IET- ماڈلز، الينوائے بريج/ پری

پروگراموں کو سپورٹ دينے کے ليے تکنيکی معاونت، آن الئن اور بالمشافہ پروفيشنل ترقی، مصنوع کی ترقی اوران 
وئے فراہم کرتی ہے۔ پروگراموں کی تياری، پيمائش اور بہتری کا عمل انجام ديتے ہ ICAPS/IETکے ذريعہ اپنے 

) اور الينوائے سينٹر فار اسپيشالئزڈ پروفيشنل SIPDCالينوائے ٹرانزيشن اکيڈمی کو سدرن الينوائے ڈويلپمينٹ سينٹر (
 ) اور معاونت کرده الينوائے کميونٹی کالج بورڈ کے ذريعہ متعارف کرايا گيا ہے۔ICSPSسپورٹ (
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 CTE :يہ پروفيشنل ڈيولپمنٹ نيٹ ورک کمينوٹی کالج،  پروفيشنل ڈيولپمنٹ نيٹ ورکCTE  منتظمين، رابطہ کاروں اور
سسٹم ڈائريکٹروں اور تمام پرکنز پيشہ وروں کے ليے عالقائی تعاون ايک پليٹ فارم کا کردار ادا کرتا ہے۔   EFEفيکلٹی، 

گرام مؤثر طور پر طالب علم کے نتائج پر اس کا مقصد اس بات کو يقينی بنانا ہے کہ کميونٹی کالج کيريئر اور تکنيکی پرو
توجہ دينا، سکينڈری اور پوسٹ سکينڈری تعليم کے درميان روابط کو مضبوط کرنا اور پروگرام کے احتساب کو بہتر بنانا 

 جاری رکهے۔

دونوں پرکنز پروفيشنل، بشمول منتظمين، ٹيچرز،  ISBEاور  ICCBان مخصوص رياست بهر کی پيشہ ورانہ تعليمی تقريبات ميں، 
فيکلٹی، کاؤنسلرز، تعليمی مشير اور کيريئر اور تکنيکی تعليم کی تدريس فراہم کرنے والے عملہ کو عملی، ثبوت پر مبنی پيشہ ورانہ 

کاؤنسلنگ اکيڈمی،  CTEکے ساته معاہده کرتے ہيں۔ خصوصی آباديوں پر مرکوز تقريبات ميں  ICSPSتعليم کی فراہمی کے ليے 
پوسٹ سکينڈری خصوصی آباديوں کی اکيڈمی، غير روايتی پيشہ ورانہ پيشوں کی کانفرنس، عالقائی ورکشاپس، اور مقامی ہدف شده 
پيشہ ورانہ تعليم شامل ہيں۔ پيشہ ورانہ تعليم خصوصی موضوعات بشمول ليکن بالتحديد آفاقی ڈيزائن، تعليمی ترقی کے پروگرامز، 

کالس روم  O ،(CTEوم ميں تصب کے مسئلے پر توجہ دينا، ضروری مالزمت کی اہليت کی مہارتوں کا فريم ورک (ضميمہ کالس ر
ميں مساوات سے متعلق ديگر موضوعات پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔  CTE) سے متاثره طلبا، اور ASDميں آٹزم اسپيکٹرم ڈز آرڈر (

ک کے ايک حّصے کے طور پر، پرکنز پروفيشنلز کو رياستی قيادت کے ذريعے يا پيشہ ورانہ ترقی کے نيٹ ور CTEمزيد يہ کہ، 
قدرپيمائی کے ذريعے نشاندہی شده مختلف قسم کے ويبيناروں ميں شرکت کے ليے مدعو کيا جاتا ہے، تاکہ مؤثر معلّم پيشہ ورانہ تعليم 

الی حکمت عمليوں کے ذريعے نيٹ ورکنگ کے ليے ايک مقامی مؤثر عادت اور اشتراک کرده نفاذ و ICCBکو يقينی بنايا جا سکے۔ 
 ICCB OCCRLتعليم کی قيادت کرنے کی ذمہ داری عائد کرتی ہے۔ مزيد برآں، , CTEکو ماہانہ  ICSPSپليٹ فارم پيش کر کے 

ڈل کو عملی جامہ کے ساته اپنے معاہدے کے ذريعہ شواہد پر مبنی تحقيق کی حمايت کرتا ہے تاکہ ان کالجوں کو مستقل بہتری کے ما
 پہنانے ميں مدد فراہم کی جا سکے جو شراکت، پروگرام اور طلباء تک رسائی کو بہتر بنائے۔ 

c.vii قابل ايجنسی .CTE  کنسنٹريٹرز بشمول خصوصی آباديوں کے اراکين کے ليے، کس طرح نتائج ميں بہتری اور کارکردگی کے فرق
 ))d)(4)(C(122سيکشن  Vميں کمی الئے گی؟ (پرکنز 

مقامی وصول کنندگان کو ايک تمام مالياتی سالوں کے ليے، جن ميں ان کی کارکردگی رياست کی تطبيق شده کارکردگی کے اہداف سے 
جمع کرنے کا تقاضہ کرے گی۔ ان منصوبوں کو الزمی طور پر الگ الگ ڈيٹا  کارکردگی کی بہتری کا منصوبہزياده نہيں ہے، ايک 

کی بنياد پر تفاوت کی نشاندہی کرنا چاہئے اور شناخت شده عدم مساوات کو دور کرنے کے لئے شواہد پر مبنی حکمت عملی يا 
 سرگرميوں کو بيان کرنا ہوگا۔

ر کارکردگيوں کے فرق ميں کمی کرنے کے ليے، بشمول ان لوگوں کے ليے نتائج کی بہتری ميں مقامی وصول کننده کی مدد کرنے او
پيشہ ورانہ تعليم اور ہدف شده تکنيکی مہارتيں فراہم کرے گی۔ پيشہ ورانہ  ISBEاور  CCBجو خصوصی آباديوں کے اراکين ہيں، 

 گيا ہے۔ ميں بيان کيا  ivتعليم اور ہدف شده تکنيکی معاونت والی حکمت عمليوں کو اوپر سيکشن 

d  . قابل ايجنسی سکينڈری اسکول کے طلبا کے ليے دوہرے کريڈٹ پروگراموں، ارلی کالج ہائی اسکول يا اہليت پر مبنی تعليم ميں شرکت
 ))d)(4)(D(122کا سيکشن  V(پرکنز   کے ليے موقع کو شامل کرتی ہے؟

 
سے الگو، يہ قانون  2019جنوری  1ڈوئل کريڈٹ کوالٹی ايکٹ الينوائے ميں دوہرے کريڈٹ کو قانونی حيثيت ديتا ہے۔ حسب ترميم 

سرکاری سکينڈری اسکولوں اور کميونٹی کالجوں ميں باضابطہ شراکت داری کے معاہدوں کی تشکيل کا تقاضہ کرتا ہے۔ شراکت داری 
دوہرے کريڈٹ کی مخصوص تفصيالت بشمول ہائی اسکول اور کميونٹی کالج کی ذمہ دارياں،  کے معاہدے جو سسٹمز کے درميان

 فيکلٹی کے ليے درکار اہليتيں، تدريسی معيارات اور الگتيں پيش کرتے ہيں۔ 

ICCB  کے  18-2017کے ذريعے مربوط کرده کميونٹی کالج الينوائے کا سب سے بڑا دوہرے کريڈٹ کا فراہم کار ہے۔ تعليمی سال
سے زياده سکينڈری طلبا نے کميونٹی کالج دوہرے کريڈٹ ميں حّصہ ليا تها۔ خصوصاً،  117,000کميونٹی کالجوں ميں  48دوران، تمام 

CTE  ،4,350ميں CTE  دوہرے کريڈٹ کورس کے داخلے ليے گئے ہيں۔ مقبول ترين  44,622دوہرے کورسز ميںCTE  کورس
 ) سے لے کر تعميراتی تجارتيں تک شامل ہيں۔ CNAافتہ نرسنگ معاون (ويلڈنگ تها، ليکن کورسوں ميں سند ي

منصوبہ درج ذيل حکمت عمليوں پر عمل کر کے  ISBEاور  ICCBدوہرے کريڈٹ ميں سسٹم کی کاميابی کو بڑهانے کے ليے، 
 دوہرے کريٹ کو بڑهانے کا منصوبہ رکهتی ہے۔
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 :جمع کرنے کے قابل اسناد کا مسلسل پهيالؤ (طويل المعياد سرٹفکيٹس اور  اعلٰی معياری اسناد کے مواقع ميں اضافہ
پروگراموں کے اندر صنعت کے ذريعہ تسليم شده اسناد کا  CTEڈگريوں کے ساته متصل قليل معياد سرٹفيکيٹ) اور 

ت طور پر اعلٰی پروگراموں کے ليے انتہائی اہم ہے۔ دوہرے کريڈٹ کے مواقع کو راس CTEانضمام مؤثر اعلٰی معياری 
اثر انگيزی والے عالقائی مجموعوں اور منسلک اعلٰی مانگ والے پيشوں کے ساته جوڑنے سے طلبا کو زياده سے زياده 
تياريوں کی سطح اور زياده سے زياده مقدار ميں اسناد سے ان تياريوں کو درست کرنے کے ليے اپنے کيريئر کے اہداف 

چاہے وه راست طور پر افرادی قوت ميں منتقلی کا اراده رکهتے ہوں يا اپنی تعليم کی مطابقت کرنے ميں مدد ملتی ہے، 
 کو کميونٹی کالج يا ايک چار سالہ ادارے ميں جاری رکهنا چاہتے ہوں۔

 نسلی اقليتوں اور کئی خصوصی آباديوں کی غير مساوی  دوہرے کريڈٹ کے ذريعے اعلٰی تعليمی برابری ميں پيش رفت
ميں بيان کيا گيا ہے، دوہرے کريڈٹ پروگرامنگ ميں موجود ہوتی ہے۔ طلبا کی بہتر ڈيٹا  Vکنز شرکت، جيسا کہ پر

ہدف شده تکنيکی معاونت کی شناخت اور فراہمی، وسائل کی زياده  ICCBاور  ISBEٹريکنگ اور تجزيے کے ذريعے، 
سسٹم کو دوہرے کريڈٹ والے مؤثر تفويض اور بہتر معيار کی مسلسل بہتری کی کوشش کرے گی۔ مزيد يہ کہ يہ 

کورسوں تک رسائی کو بڑهانے ميں مدد ديتا ہے، جس کے نتيجے ميں متنوع اور نمائنده طلبا باڈی اور اعلی مہارت، 
اعلٰی مزدوری، بہت زياده مانگ والے پيشوں کے ليے افرادی قوت کو يقينی بناتے ہيں۔ اس کے ليے کم تر نمائندگی والے 

نوں کو دہرے کريڈٹ کے اختيارات، بشمول پيشکش کرده کورسيز، طالب علم کے کيريئر خط طلبا اور ان کے خاندا
حرکت پر اثر اور ہر ايک پروگرام کے ساته ہم آہنگ متعلقہ کيريئر کے مواقع کے ليے بہتر مواصالت کی بهی ضرورت 

ام طلبا کو دوہرے کريڈٹ تک ہوتی ہے۔  مجموعی طور پر، يہ حکمت عملی چهوٹے اور کم آمدنی والی ڈسٹرکٹ ميں تم
 رسائی دالنے کو يقينی بنائے گی۔

 :کميونٹی   :دوہرے کريڈٹ کو ترجيح دينے کے ليے آجروں کی مشغوليت اور مزدور بازار کی معلومات کو پهيالتا ہے
راست  کالج اپنی کميونٹی کی مقامی افرادی قوت کی ضروريات پوری کرتے ہيں۔  ايسا کرنے کے ليے، کميونٹی کالجيں

طور پر آجروں کے ساته مل کر کام کرتے ہيں، پروگرامنگ کو تيار کرنے اور اسے مستحکم کرنے کے ليے مزدور 
مارکيٹ کے ڈيٹا استعمال کرتی ہيں، اور نصاب کی تياری اور تخمينہ کاری کی رہنمائی کے ليے، آجروں کی اکثريت پر 

ہيں۔ پروگرام کی مقامی مارکيٹ کی ضروريات کی مطابقت، اور مشتمل پروگرام کی مشاورتی کميٹيوں پر انحصار کرتے 
آج کی تغير پذيرافرادی قوت ميں کامياب بننے کے ليے ضروری تکنيکی مہارتوں کی فراہمی کو يقينی بنانے کے ليے 

ے کريڈٹ ان کوششوں کو بہتر بنا کر ايجنسی اور سسٹم زياده مانگ والی صنعت ميں دوہر آجر کی شراکت انتہائی اہم ہے۔
 پروگرامنگ پر زياده راست طور پر توجہ مرکوز کر سکتی ہے۔

  :پورے دوہرے کريڈٹ ميں، ليکن برابری طالب علم کی کاميابی پر دوہرے کريڈٹ کے اثر کا جائزه ليں اور پيمائش کريں
کے سياق و سباق کے اندر، دوہرے کريڈٹ کورسز ميں طلبا کی کاميابی ميں تعاون دينے والے عوامل کو سمجهنا 
ضروری ہے۔  طلبا کی کاميابی پر توجہ مرکوز کر کے ايک غير عالحده شده لينس اور زياده مانگ والے کيريئر کے 

صابی انڈجسٹمنٹس طلبا کی معاونتيں اور پروگرام سے متعلق مجموعی بہتری کو نافذ کيا جا ميدان دونوں کے ذريعے، ن
    ICCBاور  ISBEسکتا ہے۔ 

) کے ذريعے عدم شناخت شده دوہرے کريڈٹ طلبا کے ڈيٹا کو جوڑنے کی ILDSالينوائے النگيٹيوڈينل ڈيٹا سسٹم (
يالئے گا تاکہ دوہرے کريڈٹ کے اثر کی طلبا کی کوشش کرے کا اور اس کوشش کو جاری رکهے گا اور اسے په

 کاميابی کے نتائج جيسا کہ استقالل، روک اور گريجويشن کی سطحوں کے ذريعے پيمائش کی جائے گی۔  
 ICCB  اورISBE  ترقی ميں معاونت کرنے کے ليے، تحويل ميں بہتری النے، مقامی دوہرے کريڈٹ کے

پروگراموں کو جوڑنے اور اعلٰی تعليمی معيارات کو برقرار رکهتے ہوئے طلبا کی اعلٰی تعيم تک رسائی کو 
 يں گے۔وسعت دينے کے ليے پرکنز ليڈرشپ فنڈنگ کے ذريعے فراہم کرده مسابقتی امداد کے مواقع فراہم کر

e  . اہليت رکهنے والی ايجنسی کس طرح والدين، تعليمی، کيريئر اور تکنيکی تعليم کے ٹيچروں، منتظمين، فيکلٹی، کيريئر کی رہنمائی اور
تعليمی کاؤنسلرز، مقامی کاروبار (بشمول چهوٹے کاروبار)، مزدور تنظيموں اور اِنڈين قبائل اور قبائلی تنظيموں کو حسب مناسبت اپنے 

کا سيکشن  V(پرکنز   يريئر اور تکنيکی تعليم کے پروگراموں کی منصوبہ بندی، ترقی، نفاذ اور قدرپيمائی ميں شامل کرے گی؟ک
122)d)(12(( 

CTE پروگرام منصوبہ بندی اور ترقی 

 SFY 2020  ،کے اختتام پرISBE  اورICCB  تعليمی ماڈلوں کے کم از کم چار پروگرامز تيار کريں گے جو کہ اسکول
ٹيچرز،  CTEڈسٹرکس اور کميونٹی کالجوں کے ليے اپنائے جانے کے ليے دسياب ہوں گے۔ اسٹيک ہولڈرز بشمول 
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تخليق ميں منتظمين، کيريئر کی رہنمائی اور تعليمی کاؤنسلرز مع کاروبار اور صنعت کے نمائندے ان تين ماڈلوں کی 
کے ليے تعليمی نموں کے اضافی پروگرام تيار کيے جائيں  SFY2021-2024شامل تهے۔ ان اسٹيک ہولڈروں کے ساته، 

 گے۔ 
 ISBE  نے اپنے کيريئر اور تکنيکی تعليمی پروگراموں کی رياستی سطح پر منصوبہ بندی، ترقی، نفاذ اور تخمينہ اور

ے طلبا اور والدين شرکا کو بشمول ليکن بالتحديد طلبا کی مشاورتی جاری بہتری کے تعلق سے رائے دينے کے لي
صدارتی اسکالر، اور طلبا و  CTEسے تعلق رکهنے والے طلبا کے قائدين، الينوائے  CTSOsکاونسل کے اراکين، 

 مشاورتی کميٹی تيار کی ہے۔    CTEوالدين کی خصوصی آباديوں کو شامل کرنے کے ليے ايک 
 يا کوئی ديگر  خصوصی سروے5جنسياں بشمول اسکول کا عملہ، طلبا، اور خاندان فی الحال الينوائے مقامی تعليمی اي

درجوں ميں انتظام کيا جاتا ہے اور مزيد  12رياست سے منظور شده متبادل سروے کرتے ہيں۔ اس کا کنڈر گارٹن تا 
سے متعلق ڈيٹا کی جمع کاری کی اجازت  CTEدرجوں ميں  12تا  5منصوبہ بندی اور ترقی ميں تعاون کرنے کے ليے 

 دينے کے ليے اضافی سواالت شامل کيے جائيں گے۔   

CTE پروگرام کا نفاذ 

 ISBE  اورICCB  ان اسٹيک ہولڈروں ميںCTE نفاذ ميں حوصلہ افزائی کرنے اور مقامی مشغوليت کو  پروگراموں کے
کے ذريعے تيار کرده  ICCBپروان چڑهانے کے ليے تکنيکی معاونت فراہم کريں گے اور وسائل تيار کريں گے۔ 

مشاورتی کميٹی کی رہنما کتاب ايک ايسے وسيلے کی مثال ہے جو مقامی کميونٹی کالجوں کو کاروبار، صنعت اور 
ں کے نمائندوں اور ديگر اسٹيک ہولڈروں جيسا کہ کيريئر رہنمائی اور تعليمی مشيروں، کميونٹی پر مبنی مزدور تنظيمو

کے ذريعے اپنی  LEA’sپروگرامنگ کے نفاذ ميں شامل کرنے ميں مدد ديتا ہے۔  CTEتنظيموں اور ثانوی اداروں کو 
ليے، عالقائی اور مقامی پيشہ ورانہ ترقی انجام دی مشاورتی کميٹيوں کو بہتر بنانے کی کارروائی کے دوران حمايت کے 

 گئی ہے۔
 ISBE  نے ايکCTE  مشاورتی کميٹی تشکيل دی ہے تاکہ وه اس کے کيريئر اور تکنيکی تعليمی پروگراموں بشمول

 )۔ Nپرکنز رياست کے منصوبہ کی تشکيل کی منصوبہ بندی، ترقی، نفاذ اور تخمينے ميں رائے فراہم کرے۔ (ضميمہ 

CTE پروگرام کا تخمينہ 

 ICCB  ،کے پروگرام ريويو پراسيس کے ذريعہICCB  نے پروگرام ريويو اڈوائزری کميٹی تيار کی، جو کالج
اڈمنسٹريٹرز، فيکلٹی، اور طالب علم پر مشتمل ہے۔ پروگرام ريويو اڈوائزری کميٹی پر مندرجہ ذيل ذمے دارياں عائد 

ف کی شناخت کرکے پروگرام ريويو پراسيس کی تاثير اور فعاليت کو بہتر ) چيلنج، غير ضروری، اور حذ1ہوتی ہيں؟ 
) پيشہ ورانہ ترقی، تکنيکی اعانتی اعمال، اور ضمنی 2بنانا اور عمل کو خالص بنانے کے ليے سفارشات فراہم کرنا؛ 

ساته وابستہ نتائج کو نافذ  مواد کی شناخت کرنا، انہيں ترقی دينا، اور/يا انہيں خالص بنانا جو پروگرام کی نظر ثانی کے
) تجربات، طريق کار، ارو وسائل کا اشتراک کرنے کے ليے پورے صوبے ميں 3کرتے ہيں اور بہتر بناتے ہيں؛ اور 

اداروں کے ليے مواقع تيار کرنا، نيز پروگرام ريويو پراسيس کے بارے ميں باز رسی فراہم کرنا۔ اس کميٹی کے آگے 
ارش يہ ہوگي کہ پورے کميونٹی کالج سسٹم ميں پروگرام کے جائزے کے ليے فيکلٹی بڑهنے کے ليے ايک مخصوص سف

کا ہم پلہ ريويو سسٹم قائم کيا جائے۔ آجر، کميونٹی کے اراکين، طلباء، اور ديگر شرطی رقم بردار اپنے اپنے اداروں ميں 
 Creating a Space for Student Voice inپروگرام ريويو پراسيس کے ذريعہ مصروف رہتے ہيں۔ وسائل، جيسے 

Advancing Program Review1  کوCTE  پروگراموں کی جانچ ميں اہم اسٹيک ہولڈرز کو شامل کرنے ميں مقامی
 وصول کنندگان کی اعانت کرنے کے ليے ترقی ديا جائے گا۔  

 CTE  پروگرامنگ کی منصوبہ بندی کرنے، اسے ترقی دينے اور نافذ کرنے، اور اس کی جانچ کرنے ميں ان اسٹيک
 ICCBاور  ISBEہولڈرز کے درميان مقامی لوگوں کی مشغوليت کی حوصلہ افزائی کرنے اور فروغ دينے کے ليے 

 CTEيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری نيٹ ورکنگ ڈائرکٹری، س CTEمتعدد وسائل تيار کريں گے۔ مخصوص مثال ميں 

                                                      
1. 1 brief.pdf-voice-review/student-https://occrl.illinois.edu/docs/librariesprovider4/program 
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اڈمنسٹريٹرز کی آن الئن ڈائرکٹری، مقامی عملی بورڈ کا عملہ، تعليم بالغان کے منتظمين، اور تنظيميں جو پنشن يافتہ 
پروگرام کی ترقی، اس کے نفاذ،  CTEفوجی اور معذور جيسے گروپ کی مالی امداد کرتی ہی، شامل ہيں۔ يہ ڈائرکٹری 

ے متعلق اشتراک کو فروغ دينے کے ليے متعدد اسٹيک ہولڈرز سے رابطے کی اجازت دے گی۔ اس اور اس کی جانچ س
اسٹيک ہولڈر انگيجمينٹ ٹول سے اسٹيک ہولڈر کی مشغوليت کی مضبوطی کے گرد پيشہ  CTEکے عالوه، اڈوانس 

 ورانہ ترقی کو الينوائے ميں نافذ کيا جارہا ہے۔ 
 FY21 بہتر کليکشن کی اجازت دينے کے ليے اضافی  ميں آغاز کرتے ہوئے، ڈيٹا کےCTE  سے متعلق سواالت کا

5Essentials Survey  ميں اضافہ کيا جائے گا اور اسکول پر مبنی ماحول کی زياده ہمہ گير تصوير فراہم کرنے کے
سرچ سے ليے اس کا جائزه ليا جائے گا، تاکہ ہر اسکول کی انفرادی رپورٹ پيش کی جائے۔  سروے، جو اسکول ري

سالوں کی تحقيق پر مبنی ہے، پانچ ڈومين پر توجہ مرکوز کرتا  20متعلق يونيورسٹی آف شيکاگو کنسورٹيم کے ذريعہ 
ہے، جن ميں مؤثر رہنما، باہمی تعاون کرنے والے اساتذه، شامل کنبے، معاون ماحول، اور بلند حوصلہ ہدايت شامل ہيں۔  

جازت ديں گے کہ وه پروگرامنگ کی طاقت، کمزوری، اور نفاذ کا تعين ڈيٹا کو ا ISBEاور  LEAسروے کے نتائج 
 کرے۔  

f مقامی اپليکيشن ٹيمپليٹ کی کاپی جس کے بارے ميں اہل ايجنسی اہل وصول کنندگان سے يہ مطالبہ کرے گی کہ وه اسے .Perkins V 
  کی تعميل ميں جمع کريں۔) b(134کے سيکشن 

 
 پی ضميمہ –سيکنڈری لوکل آپليکيشن 

 ضميمہ کيو –پوسٹ سيکنڈری لوکل آپليکيشن 
 
g ہماگير مقامی ضروريات کی تشخيص کے ٹيمپليٹ اور/يا اس رہنما اصول کی کاپی جس کے بارے ميں اہل ايجنسی اہل وصول کنندگان .

   کے مطالبات کو پوری کريں۔) c(134 کے سيکشن Perkins Vسے يہ مطالبہ کرے گی کہ وه 

  Rضميمہ  –ہماگير ضروريات کی تشخيص کے ٹيمپليٹ اور رہنما اصول 
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h سائز، اسکوپ، اور کوالٹی" کے ليے اہل ايجنسی کی تعريف يہ ہے کہ اسے" .Perkins V 135 کے سيکشن)b ( کی تعميل ميں اہل
 وصول کنندگان کے ليے فنڈ دستياب کرنے کے ليے استعمال کيا جائے گا۔

ISBE  اورICCB  نے سائز، اسکوپ، اور کوالٹی کے ليے مندرجہ ذيل اصطالحات کی تعريف کی۔ سائز، اسکوپ، اور کوالٹی اور
اس کے عناصر کے ليے تجويز کرده تعريف تمام اہل وصول کنندگان، سيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری پر الگو ہوگی، اال يہ کہ اسے 

   رجہ ذيل ہيں:تعريفات مند بالخصوص نوٹ کرليا جائے۔

  سائز

  کيريئر کلسٹر ميں سے ايک ميں صوبہ  16مقامی وصول کنندگان کے ليے ضروری ہے کہ وه قومی طور پر تسليم شده
   پرگرام آف اسٹڈی کو ضرور نافذ کريں اور پيش کريں۔ CTEکے ذريعہ منظور شده کم سے کم 

  استعمال کرکے رياستی، عالقائی، يا مقامی مطلوبہ سيکٹر ميں تمام پروگرام آف اسٹڈی کو ليبر مارکيٹ کی معلومات کا
  مقرر کيا جاتا ہے۔ پروگرام کی سائز کی اطالع ليبر مارکيٹ کی ضرورت کے ذريعہ دی جانی چاہيے۔

  :طلباء کی کم سے کم کالس کی سائز يا بڑهتی ہوئی کالس کی سائز کی طرف مسلسل  10سيکنڈری وصول کنندگان
   ترقی۔

 نڈری وصول کنندگان: مقامی بورڈ پاليسی يا کالس کی سائز کی ضرور تعميل کريںپوسٹ سيک  

 

LEA (طلباء کی تعداد) ڈسٹرکٹ کی سائز  
CTE پروگرام آف اسٹڈی کی   

   کم سے کم تعداد

   ايک پروگرام    سے کم 500

   دو پروگرام     2,000 – 501

   تين پروگرام    2,001-3,000

   پروگرامچار   4,000 – 3,001

   پانچ پروگرام   اور مندرجہ باال 4,001

  

   اسکوپ

  پروگرام آف اسٹڈی کا مطلب ہے سيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری سطح پر تعليمی اور تکنيکی مواد کی مربوط، غير مثنی ترتيب ۔۔۔

a. رياست کے تعليمی معيار کو چيلنج کرنے والے اداروں کو شامل کرتا ہے۔  
b. تعليمی اور تکنيکی علم اور مہارت دونوں کا احاطہ کرتا ہے۔ روزگار کی مہارت سميت  
c. رياست، خطے، قبائلی برادری يا مقامی عالقے کی معيشت ميں صنعتوں کی ضروريات کے ساته منسلک ہے۔   
d. وضاحت ميں ترقی؛   
e. ،ايک سے زياده داخلے اور خارجی راستوں پر مشتمل ہے جس ميں اسناد شامل ہيں۔ اور   
f. پوسٹ سيکنڈری اسناد کے حصول ميں پہنچتا ہے۔ ايک تسليم شده   

پروگرام آف اسٹڈی طلباء کو انڈسٹری کے تمام پہلؤوں کی مضبوط اور ہماگير سمجه فراہم کرتا ہے۔ نصاب تعليم کی ترقی، جانچ، اور 
ہولڈرز کے مشورے نظر ثانی کے ذريعہ پروگرام کے اسکوپ کی تشخيص کی جائے گی۔ کاروبار اور صنعت کے بشمول تمام اسٹيک 

   سے پروگرام اسکوپ کی صراحت کی جائے گی۔
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   کوالٹی

CTE  پروگراموں کے ذريعہ، اہل وصول کنندگان طلباء کو مطالعہ کے پروگراموں ميں شرکت کرنے کے موقعے کی پيشکش کرتے
اہل وصول کنندگان کی  والے پيشے۔  کا سبب بنتا ہے: اعلی مہارت، اعلی اجرت، ڈيمانڈايک ہيں جو مندرجہ ذيل ميں سے کم سے کم 

اس بات کے ليے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وه ايسی پروگرامنگ پيش کريں جو مطالعہ کے پروگرام کی مندرجہ باال دو يا تين 
 خصوصيات کو پورا کرتی ہے۔ 

 مطالعہ کے پروگرام:

ری شرکاء، پوسٹ سيکنڈری شرکاء، اس کی اطالع خارجی اسٹيک ہولڈرز کے ذريعہ دی جاتی ہے، جن ميں سيکنڈ .1
کاروبار اور صنعت، مقامی کار دستہ بورڈ، تعليم بالغان کے فراہم کنندگان، اور اڈوائزری کميٹی کے ذريعہ کميونٹی پر 

اڈوائزری کميٹی، کم سے کم، سال ميں ايک بار ضرور مالقات  مبنی تنظيميں شامل ہيں ليکن انہيں تک محدود نہيں ہيں۔
 کرے۔

سيکنڈری سے پوسٹ سيکنڈری تک نصاب کی غير نقل گيرانہ، مکمل طور پر ملفوظ ترتيب فراہم کريں اور اس ميں چار  .2
    ساالنہ اداروں ميں تبديلياں شامل ہوسکتی ہيں۔

ايسے نصاب اور سرگرمياں شامل کريں جو طلباء کو صنعت کے تمام پہلؤوں کی ہماگير سمجه اور ان کا مضبوط تجربہ  .3
 کرتی ہيں۔ اس ميں کام پر مبنی آموزش اور کيريئر کی تالش شامل ہوتی ہيں۔فراہم 

تعليمی اور تکنيکی ہدايت شامل کريں جو با مشقت، مربوط ہو، اور صوبہ اور صنعت کے مناسب معيار سے ہم آہنگ ہو  .4
 ے ذريعہ مطلوبہ مہارتيں۔ (جيسے تعليمی معيار، ايکريڈيشن باڈيز، اور پيشہ ورانہ اور الئسنسنگ معيار) يعنی آجرين ک

اہليت يافتہ معلمين اور عملہ کی رہنمائی ميں چلتے ہيں جنہيں ہماگير پيشہ ورانہ آموزش کے ليے مواقع فراہم کی جاتے  .5
 اڈمنسٹريٹو قوانين)۔ ICCBالئسنسنگ کے مطالبات، منظوری کے معيارات،  ISBEہيں (جيسے 

 وصول کنندگان کی اعانت کريں۔مقامی کارکردگی کی عالمات کو پوری کرنے ميں  .6
مسلسل پروگرام کی اصالح کے عمل (جيسے نتائج کی طرف راستے، پروگرام کا جائزه، ضرورتوں کی ہماگير تشخيص،  .7

پروگرام کے معيار کی سرخی، نصاب يا پرگرام کی جانچ کے طريقے) کا استعمال کرکے ان کی مسلسل جانچ اور 
 اصالح کی جاتی ہے۔

 اور وسيلہ کا استعمال کرکے انہيں مناسب اداروں ميں پيش کيا جاتا ہے۔ موجوده ٹکنالوجی .8
سيکنڈری: يہ ہر طالب علم کے ليے گريجويش پالن/پاته وے پالن کے ساته ہم آہنگ ہوتا ہے اور اس کی معاونت کرتا ہے  .9

   ربوط ہوتے ہيں۔جو مجوزه تعليمی اور تکنيکی نصابوں کی شناخت کرتا ہے، جو پوسٹ سيکنڈری تعليم کے ساته م
پوسٹ سيکنڈری: پروگرامنگ (جيسے بالغ کی آموزش، پنشن يافتہ فوجی، وغيره) کے ذريعہ رسائی اور ہموار تبديلياں  .10

  فراہم کرنے کے ليے داخلہ اور اخراج کے ديگر پوائنٹ شامل کريں۔
    

   

 .  مخصوص آباديوں کی ضرورتيں پوری کرنا3

a.  مخصوص آباديوں کے ليے اہل ايجنسی پروگرام کی حکمت عمليوں کو بيان کرتی ہے، اور ساته ہی اس بات کی وضاحت بهی
 --کرتی ہے کہ کس طرح ان افراد کو جو مخصوص آباديوں کے اراکين ہيں 

i.  اس ايکٹ کے تحت اعانت يافتہ سرگرميوں تک مساوی رسائی فراہم کی جائے گی؛ 
ii.  کرتی ہے کہ کس طرح اہل ايجنسی مخصوص آباديوں کے ليے پروگرام کی حکمت عملياں اس بات کی وضاحت

فراہم کرے گی، اور ساته ہی اس بات کی بهی وضاحت کرتی ہے کس طرح ايسے افراد کے خالف جو 
 مخصوص آباديوں کے اراکين ہيں، مخصوص آبادی کے رکن کی حيثيت کی بنياد پر امتياز نہيں برتا جائے گا

iii. روگراموں کے ذريعہ فراہم کيا جائے گا جنہيں ايسے افراد کو فعال کرنے کے ليے ڈيزائن کيا جاتا ہے ايسے پ
ميں بيان کرده کارکردگی کی رياست کے ذريعہ متعين  113جو مخصوص آباديوں کے ممبر ہيں تاکہ وه سيکشن 

ی مہارت، اعلی اجرت، يا کرده سطحوں کو پورا کريں يا اس سے آگے بڑه جائيں، اور مزيد آموزش اور اعل
 مطلوبہ صنعت کے سيکٹر يا پيشوں کے ليے مخصوص آباديوں کو تيار کريں؛

iv.  مناسب موزونيت کے ساته فراہم کيا جائے گا؛ 
v.  مربوط ماحول ميں ہدايت اور کام پر مبنی سيکهنے کے مواقع فراہم کيے جائيں گے جو مسابقتی، مربوط

 مالزمت کی اعانت کريں گے۔
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ISBE  اورICCB  تعليمی تجربہ کے تمام پہلوؤں ميں انصاف، تنوع، اور شموليت کی اہميت کو تسليم کرتے ہيں۔ الينوائے اس بات کی

بهی جانکاری ديتا ہے کہ حاشيہ پر رکهے گيے طلباء، جيسے رنگ اور مخصوص آباديوں سے تعلق رکهنے والے طلباء جيسا کہ 
Perkins V  ميں بيان کيا گيا، کوCTE مول، تعليمی پروگرامنگ ميں مساوی رسائی، يا شرکت کا موقعہ نہيں مال ہے۔ اس بات کے بش

 CTEنصاب اور پروگرام کو غير جانبدارانہ طور پر پيش کيا جانا چاہيے کہ تفريق واقع نہيں ہوتی ہے۔  CTEکو يقينی بنانے کے ليے 
يت کے ساته رسائی فراہم کريں۔ الينوائے اپنے غير جانبدار پروگراموں کے ليے ضروری ہے کہ وه تمام طلباء کے ليے مناسب موزون

کی شراکت ميں، وسائل کو ترقی دينا جاری رکهے گی اور مخصوص آبادی کے طلباء کی مدد کے ليے تکنيکی  ICSPSشرکاء جيسے 
  پروگرامنگ ميں شرکت کرنے کے ليے منصفانہ رسائی مل سکے۔  CTEاعانت فراہم کرتی رہے گی تاکہ انہيں 

 مخصوص آبادياں، جيسا کہ قانون کے ذريعہ وضاحت کی گئی، مندرجہ ذيل پر مشتمل ہيں:

 معذور شخص  .1
A.  کے  1990اصطالح "معذور شخص" کا مطلب کسی بهی معذوری ميں مبتال شخص ہوتا ہے (جيسا کہ  –عام طور پر

 ))U.S.C .12101 42ميں وضاحت کی گئی ہے ( 3معذور امريکيوں کا قانون کے سيکشن 
B. اصطالح "معذوری" کا مطلب کسی فرد کے تعلق سے ۔۔۔ 

i.  وه جسمانی يا دماغی معذوری ہے جو معقول حد تک ايسے کسی بهی شخص کی زندگی کی ايک يا بڑی
 سرگرميوں کو محدود کرديتی ہے، 

ii . اس طرح کے نقصان کا ريکارڈ، يا 
iii.  بيماری يا مرض کی خصوصيات يا اس طرح کے نقصان کے طور پر خيال کيا جانا۔ (اصطالح "نقصان" ميں

  رغبت شامل نہيں ہيں۔)
 

ايسے  – کم آمدنی والے نوجوان اور بالغان کے بشمول، معاشی طور پر محروم کنبوں سے تعلق رکهنے والے افراد .2
کنبوں يا افراد کے ليے جنہيں ڈپارٹمنٹ آف کامرس سے حاصل ہونے والے حاليہ ترين دستياب ڈيٹا کے مطابق 

  ذريعہ کم آمدنی واال سمجها جاتا ہے۔سکريٹری کے 
 

 سيکنڈری سطح کی شناخت مندرجہ ذيل معيار کے ذريعہ کی جاسکتی ہے:
a. مفت يا کم قيمت پر ملنے والے اسکول لنچ کے ليے اہليت 
b. ورک فورس انويسٹمنٹ ايکٹ کے تحت اعانت يافتہ پروگراموں ميں شرکت کے ليے اہليت 
c. TANF/ليتعوامی اعانت کے فنڈ کے ليے اہ 
d.  فرد يا کنبہ کی ساالنہ آمدنی غربت کی قومی سطح يا الينوائے کے ليے سيلف سفيسيئينسی معيار پر ہے يا اس

 سے نيچے ہے

 پوسٹ سيکنڈری سطح کی شناخت مندرجہ ذيل کے ذريعہ کی جاسکتی ہے

a. پيل گرانٹ يا ضرورت پر مبنی مالی اعنات کے ہم پلہ اسٹيٹ پروگرام کا وصول کننده 
b. نبہ کی ساالنہ آمدنی غربت کی قومی سطح يا الينوائے کے ليے سيلف سفيسيئينسی معيار پر ہے يا اس فرد يا ک

 سے نيچے ہے
c. شرکت کننده يا شرکت کننده کا کنبہ عوامی اعانت وصول کررہا ہے 
d. شرکت کننده ورک فورس انويسٹمنٹ ايکٹ کے تحت اعانت يافتہ پروگراموں ميں شرکت کے ليے اہل ہے  

 
کا مطلب ہوتا ہے پيشے يا کام کا اصطالح 'نن ٹريڈيشنل فيلڈز'  - ٹريڈيشنل فيلڈز کے ليے تياری کرنے والے افرادنن  .3

ميدان، نيز کمپيوٹر سائنس، ٹيکنالوجی، اور ديگر حاليہ اور ابهرتے ہوئے اعلی مہارت کے پيشوں ميں کيريئر، جس 
فيصد سے کم پر  25ميں ايک جنس کے افراد اس طرح کے ہر پيشہ يا ميدان عمل ميں کام کرنے والے افراد کے 

  مشتمل ہيں۔
 

غير شادی شده يا قانونی طور پر شوہر سے عليحده اور اس کے پاس نابالغ  شمول تنہا حاملہ خواتين:تنہا والدين، ب .4
 بچہ يا بچے ہيں جن کے ليے ماں يا باپ کو نگرانی يا مشترکہ نگرانی حاصل ہے يا وه حاملہ ہے۔

 
  کار دستہ سے باہر کا فرد:  .5

    A29س انوويشن اينڈ اپارچونيٹی ايکٹ (۔ وه فرد جو بے گهر ہوم ميکر ہے، جيسا کہ ورک فور U.S.C .3102 (
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  ميں بيان کيا گيا؛ يا 3کے سيکشن 
    B ۔ وه فرد جس نے-   

 
i.  ابتدا ميں گهر اور کنبہ کی ديکه بهال کرنے کے ليے بال معاوضہ کام کيا ہے، اور اس وجہ سے اس ميں قابل

 فروخت مہارتيں کم ہوگئی ہيں؛ يا
ii. /42باپ ہيں جن کا چهوٹا عيال بچہ سوشل سيکورٹی ايکٹ (ايسے ماں U.S.C. 601 et seq کے ٹائٹل (.IV 

سال کے اندر نا اہل ہوجائے گا جس ميں  2کے تحت اعانت حاصل کرنے کے ليے اس تاريخ سے  Aکے حصہ 
 ماں/باپ اس طرح کے ٹائٹل کے تحت اعانت کے ليے درخواست ديتے ہيں؛ اور

iii. ا بر سر روزگار ہے اور مالزمت حاصل کرنے يا ترقی پانے ميں دشواری کا تجربہ کررہا وه بے کار يا ادهور
 ہے۔

اصطالح "انگريزی کا متعلم"، جب فرد کے تعلق سے استعمال کی جاتی ہے، تو اس کا  –انگريزی کے متعلمين  .6
 -مطلب ايسا فرد ہوتا ہے 

i.  سال کے درميان ہے 21سے  3جس کی عمر 
ii.  جس نے کسی اليمينٹری اسکول يا سيکنڈری اسکول ميں نام درج کرايا ہے يا درج کرانے کی تياری کررہا ہے؛ 
iii.  جس کی پيدائش يونائٹيڈ اسٹيٹس ميں نہيں ہوئی تهی يا جس کی مادری زبان انگريزی کے عالوه کوئی اور زبان

 ہے؛
a.  جو امريکہ يا االسکا کا باشنده ہے، يا دور افتاده عالقوں کا اصل باشنده ہے؛ اور 
b.  جو ايسے ماحول سے آتا ہے جہاں انگريزی کے عالوه کسی زبان نے فرد کی انگريزی زبان ميں

 مہارت کی سطح پر واضح اثر ڈاال ہے؛ يا
iv. ن ہے، اور جو ايسے ماحول سے آتا ہے جو مہاجر ہے، جس کی مادری زبان انگريزی کے عالوه کوئی اور زبا

 جہاں انگريزی کے عالوه کسی اور زبان کا قبضہ ہے؛ اور 
v.  جس کی انگريزی زبان بولنے، پڑهنے، لکهنے يا سمجهنے کی دشوارياں اس بات کے ليے کافی ہوسکتی ہيں

  -کہ فرد مندرجہ ذيل سے انکار کردے
a.  صالحيت؛چيلنج کن رياستی تعليمی معيار کو پورا کرنے کی 
b. کالس روم ميں کاميابی حاصل کرنے کی صالحيت جہاں تعليم کی زبان انگريزی ہوتی ہے؛ يا 
c.  معاشرے ميں بهرپور شرکت کرنے کا موقعہ۔ 

 
) کے سيکشن McKinney-Vento Homeless Assistance Act (42 U.S.C 11434aاسے  بے گهر افراد: .7

 ميں بيان کيا گيا 725
 

ايسے بچوں کے ليے نگہداشت کے سسٹم ميں ہيں، يا اس سے زياده عمر ہوچکی ہے:  ايسے نوعمر جو پرورش کی .8
گهنٹہ سبسٹی ٹيوٹ نگہداشت کے طور پر بيان کيا جاتا ہے جنہيں اپنے والدين يا سرپرستوں سے دور رکها جاتا ہے اور جن  24

ی ہے۔ اس ميں فوسٹر فيملی ہومز، رشتے کے ليے بچہ کے فالح و بہبود کی ايجنسی کے پاس تعيين اور نگہداشت کی ذمہ دار
داروں کے فوسٹر ہومز، گروپ ہومز، ايمرجنسی شيلٹرز، رہائشی ادارے، نگہداشت اطفال کے ادارے، اور ماقبل لے پالک گهر 

 شامل ہيں، ليکن انہيں تک محدود نہيں ہيں۔
 

 ايسے ماں/باپ کے ساته بچہ جو: .9
a.  101ونائٹيڈ اسٹيٹس کوڈ کے سيکشن ، ي10مسلح افواج کا رکن ہے (جيسا کہ ٹائٹل)a)(4 ميں بيان کيا (

 گيا)؛ اور 
b.  101سرگرم ڈيوٹی پر ہے (جيسا کہ اس طرح کی اصطالح اس طرح کے ٹائٹل کے سيکشن)d)(1 (

 ميں بيان کی جاتی ہے)۔

منصفانہ رسائی اور شرکت فراہم کرنے ميں سيکنڈری اسکولوں  ICCBاور  ISBEہر ايک شناخت کرده مخصوص آبادی کے ليے،
 اور کميونٹی کالجوں کی اعانت کرنے کے ليے مندرجہ ذيل حکمت عمليوں کی اعانت کريں گے۔ 

 معذوريوں والے افراد

معذور طلباء کے ليے مناسب رہائش فراہم کرنے سے متعلق مقامی ICCBاور   ISBEمناسب رہائش فراہم کرنا:  .1
 CTEوصول کنندگان کو اہم رہنمائی، تکنيکی اعانت، اور پيشہ ورانہ ترقی فراہم کرنا جاری رکهيں گے تاکہ وه 
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پروگرامنگ ميں منصفانہ رسائی حاصل کرسکيں اور شرکت کرسکيں۔ تعليمی مواقع تک مساوی رسائی کو يقينی 
کا ايک طريقہ ديوانی حقوق کے جائزے کا عمل ہے، جيسا کہ يو ايس ڈپارٹمنٹ آف ايجوکيش، آفس فار سول  بنانے

دونوں کے پاس ہر ICCBاور    ISBE) پروگرام کے ذريعہ بيان کيا گيا۔ MOAرائٹس ميتهڈز آف اڈمنسٹريشن (
ہے۔ ہم آہنگی کو يقينی بنانے کے  حاضرين کو جگہ دينے کے ليے مربوط ليکن واضح وسائل اور پيشہ ورانہ ترقی

ليے، دونوں ايجنسياں آن سائٹ شہری حقوق کے جائزه عمل کا تعاون کرنے، ويب سائٹ تيار کرنے اور برقرار 
دونوں ICCBاور   ISBEکے ساته معاہده کرتی ہيں۔  ICSPSرکهنے، اور پيشہ ورانہ ترقی فراہم کرنے کے ليے 

کی تعميل کرنے اور آموزش کے معقول ماحول کو ترقی دينے ميں اعانت کرنے تمام طلباء کے ليے وفاقی مطالبات 
کے ليے اسکولوں اور ضلعوں کے ليے اوزار اور وسائل فراہم کرتے ہوئے ويب سائٹ کو برقرار رکهتے ہيں۔ 

نے عليحده طور پر عام رجحانات کی شناخت کی جو رکاوٹيں پيدا ICCBاور    ISBEجائزه کے عمل کے ذريعہ،
کی شموليت کے ليے  LEAرتی ہيں، جو تمام طلباء کے ليے مناسب رہائشيں روکتی ہيں۔ دونوں ايجنسياں عمل ميں ک

 تکنيکی اعانت فراہم کرتی ہيں، نيز واقفيت طلب کرنے والے اداروں کے ليے ذاتی تشخيص فراہم کرتی ہيں۔
 ISBEماضی ميں،  يرات کی سہولت دينا:پوسٹ سيکنڈری ايجوکيشن اينڈ امپالئمنٹ کے ليے اور اس کے ذريعہ تغ .2

نے اس بات کو يقينی بنانے کے ليے متفقہ کوشش کی ہے کہ معذور افراد کو مناسب رہائش فراہم کرکے ICCBاور  
CTE  پروگرامنگ اور سرگرميوں تک رسائی حاصل ہوئی ہے۔ دراں حاليکہISBE   اورICCB ان کوششوں کو

ليم اور مالزمت ميں اور اس کے ذريعہ معذور افراد کو ان کی تبديلی ميں جاری رکهيں گے، ہم پوسٹ سيکنڈری تع
اعانت کرنے پر توجہ مبذول کريں گے۔ اعلی تعليم کی طرف منتقل ہونے والے غير معذور افراد کے مقابلے ميں 

نا ان کی زياده سست رفتاری سے مالزمت ميں قدم رکهنے والے افراد کے ساته، ان تغير پذير نکات کی معاونت کر
يہ يقينی بنانے کے ليے ڈپارٹمنٹ آف ووکيشنل ريہيبيليئيشن اور ICCBاور   ISBEکاميابی کے ليے اہم ہے۔ 

ڈپارٹمنٹ آف کامرس کے ساته اشتراک کريں گے کہ ہائی اسکول اور کميونٹی کالجز ايسے مقامی فراہم کنندگان کے 
ت تالش کرنے اور برقرار رکهنے ميں معذوروں کو ساته قريبی طور پر شرکت کررہے ہيں جو معنی خيز مالزم

، امريکہ ميں شناخت کرده بہت ساری حکمت عمليوں کا ICCBاور  ISBEاعانت فراہم کرتے ہيں۔ اس کے عالوه، 
معذور طلباء اور نوجوانوں کے ليے پوسٹ سيکنڈری ايجوکيشن اينڈ امپالئمنٹ کے ليے  استعمال کر رہے ہيں۔
، مقامی وصول کندگان کو اعانت فراہم کرنے پر توجہ دے گا تاکہ معذور 1ز ٹرانزيشن گائڈڈپارٹمنٹ آف ايجوکيشن

افراد کے ليے کيريئر کی تالش، دگنی کريڈٹ، کام پر مبنی آموزش کے مواقع، اور اضافی تعليمی اور تربيت کے 
 مواقع کو بڑهانے کے ليے مقامی وصول کنندگان کو اعانت فراہم کی جائے۔ 

 والے نوجوان اور بالغانکم آمدنی 

ميں شروعات  SFY20 رکاوٹوں پر قابو پانے ميں طلباء کی مدد کرنے کے ليے زياده وسيع لچک فراہم کرنا: .1
مخصوص آباديوں کے ليے رکاوٹوں کو کم کرنے کے ليے رياستی اور وفاقی مالی اعانت  ISBEکرتے ہوئے، 

کنيکی تعليم ميں شرکت کرنے والی مخصوص آباديوں کے کے ساته زياده لچک کی سہولت ديتا ہے۔ کيريئر اور ت
ليے جيب سے باہر اخراجات کو کم کرنے يا ختم کرنے کے ليے يہ مالی اعانت استعمال کی جاسکتی ہے، بشمول 
ان لوگوں کے جو دگنی يا اندراج کے امدادی پروگراموں ميں يا کالج کے ابتدائی ہائی اسکول پروگراموں ميں 

اور فيس، نقل و حمل، نگہداشت اطفال، يا مخصوص آباديوں کے ليے حرکت کے چيلنج سے  شرکت کرہے ہيں،
نے طالب علم سے متعلق محدود براه راست تعاون فراہم کرنے ميں  ICCBوابستہ خرچ کی اعانت کررہے ہيں۔ 

کی جائے گی روايتی طور پر لچک کی اجازت دی ہے۔ قانون کی روح کے مطابق، مزيد لچک ان کالجوں کو فراہم 
جو آگے بڑه رہے ہيں۔ مقامی مالی اعانت کس چيز کی اعانت کرسکتی ہے، اس کی مثالوں ميں مندرجہ ذيل شامل 

 ہيں:
 ،درسی کتاب عاريتا لينے کے کتب خانے 
 ،حمل و نقل 
 ،نگہداشت اطفال 

                                                      
1 2017.pdf-guide-transition-https://www2.ed.gov/about/offices/list/osers/transition/products/postsecondary 
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 سپالئی (جيسے يونيفارم، مطلوبہ اوزار اور سپالئی، وغيره)، اور 
 رہائش۔ 

کام پر مبنی سيکهنے کے مواقع، جيسے زير نگرانی، طلباء کے  مبنی آموزش کے مواقع کی توسيع: باتنخواه کام پر .2
ليے معنی خيز سيکهنے کے تجربات ہيں جو ممکنہ کيريئر سے براه راست کنکشن پيدا کرتے ہيں۔ بدقسمتی سے 

آمدنی والے طلباء کے بہت سارے کام پر مبنی سيکهنے کے مواقع بے تنخواه ہيں، جو شرکت کرنے کے ليے کم 
ليے اضافی رکاوٹيں اور مزاحمت فراہم کرتے ہيں۔ کار آموزی، جس کے ليے با معاوضہ ترکيبی جزو کی 

اور   ISBEضرورت پڑتی ہے اور مالزمت کے موقعہ ميں کمال عروج کو پہنچتی ہے، الينوائے ميں بڑه رہی ہيں۔ 
ICCBکی ترقی اور افزائش کی اعانت کرتی رہيں گی جو ہائی  1اعلی معيار کے نوجوان اور رجسٹرڈ کار آموزيوں

اسکول اور کالج ميں طلباء کے ليے دستياب ہيں، خاص طور پر کم آمدنی والے طلباء يا ان طلباء کی اعانت کو 
 ترجيح ديں گی جو اس قسم کی پروگرامنگ ميں روايتی طور پر غير مستحق ہوتے ہيں۔ 

کسٹمائزيبل بهرتی کے مواد جيسے کيريئر گائڈ اور اعلی معيار تک رسائی،  :اوپين ايجوکيشنل ريسورسز کی توسيع .3
بهرتی کرنے اور  ISBE) کی دستيابی کے ذريعہ، OERمعيارات کی صف بندی، اوپين ايجوکيشنل ريسورسز (

کی ان کی کوششوں ميں اعانت  LEAsمخصوص آباديوں ميں طلباء تک غير جانبدار رسائی فراہم کرنے کے ليے 
مواد، ساالنہ رياست گير قيادت کے کانفرنس، ويبينار،  OERمتعدد پروگرام، يعنی، ICCBاور    ISBEتی ہے۔ کر

ويب سائٹ، اور حسب مناسبت ديگر ذرائع کے ذريعہ عمل سے تعلق رکهنے والے پيشہ ورانہ آموزش کے مواقع 
 کو ترقی ديتے رہيں گے اور ان کی اعانت کرتے رہيں گے۔

 انوں کے ليے تياری کرنے والے افرادغير روايتی ميد

الينوائے غير روايتی ميدانوں ميں داخل ہونے والے طلباء کے ليے تعليمی غير جنسی غير جانبداری کو آگے بڑهانا:  .1
جانبداری کو آگے بڑهانے کے ليے عہد بند ہے۔ ان افراد کے ليے اعانت فراہم کرنا خواتين کے ليے اعلی اجرت 

مواقع تک رسائی کو بڑهانے اور ہماری عملی طاقت کو متنوع کرنے کے ليے اہم ہے۔ قيادت کی والے کيريئر کے 
مالی اعانت غير روايتی کيريئر کے ليے تياری کرنے والے طلباء کو بهرتی کرنے اور حاصل کرنے کے ليے 

ميں واضح طور پر  ، اور مؤثر اعمال کے ميدانوں3، اسٹيريو ٹائپ حملہ2جنسی غير جانبداری، معمولی جارحيت
مقامی وصول کنندگان کے ليے پيشہ ورانہ آموزش اور زير ہدف تکنيکی اعانت کی مدد کرے گی۔ غير روايتی 
ميدانوں کو سمجهنے اور ان ميدانوں ميں طلباء کو بهرتی کرنے اور رکهنے ميں اعانت کرنے کے ليے پيشہ ورانہ 

ستياب ہوگی۔ طلباء کو غير روايتی ميدانوں ميں روکنا جنسی ترقی اسکول کے کانسلر اور ديگر معملين کے ليے د
غير جانبداری کو بڑهانے کے ليے خاص طور پر اہم ہے، جب کہ جنس پر مبنی کيريئر کا انتخاب موجوده تنخواه 

 کی غير جانبداری کے خالء ميں اضافہ کرنے واال ثابت ہوا ہے۔ 

 نگہداشت والے نوخيز تنہا ماں/باپ، بشمول حاملہ خواتين اور والدانہ 

1. A:حاملہ خواتين اور والدانہ نگہداشت والے  نگہداشت اطفال کے بشمول، سستی اور لچکدار معاونت تک رسائی
پروگرامنگ ميں شرکت کرنے کے ليے واضح رکاوٹوں کا  CTEنوخيزوں کے بشمول، بہت سارے تنہا ماں/باپ، 

اس بارے ميں مقامی وصول کنندگان کے ليے پيشہ ورانہ ترقی کی اعانت کرنا ICCBاور   ISBEسامنا کرتے ہيں۔ 

                                                      
1 U.S کے ساته رجسٹرڈ کار آموزی ڈپارٹمنٹ آف ليبر ان معيارات کو پورا کرتا ہے جن کی صراحت .USDOL  :کاروبار ) 1نے کی ہے، جس ميں پانچ مطلوبہ ترکيبی اجزاء شامل ہيں

) صنعت کے تصديق نامے۔ کام پر مبنی آموزش کی مزيد تعريفات کے 5) مہارت کے حصول کے ليے انعامات؛ اور 4) متعلقہ ہدايت؛ 3) اسٹرکچرڈ آن دی جاب ٹريننگ؛ 2کی شموليت؛ 
  https://www.isbe.net/Documents/IL-Career-Pathways-Dictionary.PDFليے کيريئر پاته وے ڈکشنری ديکهيں: 

جو دشمنی، توہين آميزی، يا ايسے افراد کے ليے  –چاہے ارادی ہو يا غيرارادی  –چهوٹی موٹی جارحيت ہر روز زبانی، غير زبانی، اور ماحولياتی اہانت، ڈانٹ، يا تذليل ہوسکتی ہے 2
جاحيت بار بار ہوتی ہے يا اقليتی گروپ کے بارے ميں اسٹيريو ٹائپ کی تصديق کرتی منفی پيغامات کوظاہر کرتی ہے جو تنہا اپنے حاشيائی ممبرشپ پر مبنی ہوتے ہيں۔ چهوٹی موٹی 

 ]1[ہے، اور وه، ارادی يا غيرارادی، تفريق يا جانبداری کی موجودگی کو کم کرنے پر دهيان ديتے ہيں۔

ئی شخص ايسی صوررتحال ميں ہے يا اسٹيريو ٹائپ دهمکی کو اس طور پر بيان کيا جاتا ہے کہ وه "معاشرتی طور پر پيش کرده نفسياتی دهمکی ہے جو اس وقت سامنے آتی ہے جب کو3
۔  اسٹيريوٹائپ دهمکی کے مطابق، کمزور )Steele and Aronson ,1995کوئی ايسا کام کررہا ہے جس کے ليے اس کے گروپ کے بارے ميں منفی اسٹيريو ٹائپ کا اطالق ہوتا ہے" (

شامل ہوکر منفی اسٹيريو ٹائپ گروپ کے ممبر اس بات کی جانکاری ديتے ہيں کہ منفی اسٹيريو ٹائپ ان کے گروپ کے حوالے سے موجود ہوتی ہے، اور وه مخصوص سرگرميوں ميں 
 )threat-factors/stereotype-https://diversity.nih.gov/socioculturalکی تصديق کرنے کے بارے ميں سمجه بوجه کا مظاہره کرتے ہيں۔ (
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جاری رکهيں گے کہ شرکت کے ليے رکاوٹوں پر قابو پانے ميں ان طلباء کی اعانت کس طرح کی جائے۔ خاص 
طور پرکميونٹی کالج کو نگہداشت اطفال کی خدمات، نقل و حمل، ہائی اسکول کے مساوی سرٹيفکٹ (اگر ضرورت 

پروگراموں  CTEپڑے)، اور مالی وسائل سے متعلق اعانت کے بارے ميں پيشگی معلومات فراہم کرنا چاہيے جو 
تک زياده وسيع رسائی کی سہولت ديں گی۔ کنبوں کو اضافی اعانت فراہم کرنے کے ليےکميونٹی نيٹ ورک کے ساته 

ا سامنا کرتے ہيں، کم آمدنی والے نوجوان اور بهی مربوط ہونا چاہيے۔ تنہا ماں/باپ، جو خود بهی مالی رکاوٹوں ک
بالغان کے ليے مندرجہ باال معاونتوں تک رسائی حاصل کرسکتے ہيں۔ تنہا ماں/باپ کی بہتر خدمت کرنے کے ليے 
لچکدار تقسيم اوقات کار کے اختيارات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جو کنبہ جاتی اور ديگر ذمے دايوں کو 

  متوازن کرتے ہيں۔

 کار دستہ سے باہر کے افراد

معنی خيز مالزمت کے حصول کے ليے ضروری تعليم اور تربيت ICCBاور   ISBEکيريئر پاته وے کے مواقع:  .1
کو تيز تر کرنے کے ليے اسٹيکيبل تصديق نامے کی ترقی کی معاونت کريں گے۔ ان مواقع کو آسانی کے ساته 

ونا چاہيے، تاکہ کيريئر پاته وے کے اندر افراد آگے بڑه سکيں۔ اضافی اسٹيکيبل تصديق ناموں کی طرف منتقل ہ
ISBE  اورICCB  ان افراد کے ليے کام پر مبنی آموزش اور معاونت کی خدمات کو بہتر بنانے کے ليے حکمت

 عمليوں کی اعانت کريں گے۔ 
کار دستہ سے باہر کے افراد کے ليے جن کے پاس ہائی اسکول ڈپلوما يا اس کے مساوی  مربوط تعليم اور تربيت: .2

سند نہيں ہوتی ہے، طلباء اپنی ہائی اسکول کے مساوی سند کو مکمل کرنے کے ليے کام کرتے ہيں اور مربوط 
جس کی کمی  –ے کورسز / سرٹيفکٹ ميں ان کا ساته ميں اندراج کيا جاتا ہ CTEتعليمی ماڈل کے ذريعہ کريڈٹ 

اعانتی کورسز، طالب علم کی ہماگير معاونتی خدمات کے ذريعہ پوری کی جاتی ہے، اور ٹيم ٹيچنگ کے ذريعہ 
فيکلٹی اور بنيادی مہارتوں کے معلمين شامل ہيں۔ اضافی پوسٹ سيکنڈری  CTEاضافہ کيا جاتا ہے جس ميں 

ناتے ہوئے يہ ماڈل طلباء کو کيريئر کی راه/روزگار کے سرٹيفکيٹ/ڈگری کے پروگراموں ميں ان کی منتقلی کو اہل ب
 مواقع فراہم کرتا ہے۔

 انگريزی کے متعلمين

انگريزی کے متعلمين کو مناسب رہائش فراہم کی جائے گی اور انہيں انگريزی زبان ميں کم مہارت ہونے کی وجہ  .1
 پروگرامنگ يا سرگرميوں ميں رسائی يا شرکت سے منع نہيں کيا جانا چاہيے۔ CTEسے 

انگريزی کے متعلمين کی ضرورتيں پوری کرنے کے  اختراعی پروگرام کے ماڈل جو آموزش کو تيز کرتے ہيں: .2
اختراعی پروگرامنگ کی اعانت کرتا ہے۔ اس وقت کو تيز کرنے کے ليے کچه کالجوں نے دو لسانی  ICCBليے 

نصاب کا کام مکمل کرنے  CTEاور  ESLانداز ميں نصاب تعليم پيش کيا ہے جو انگريزی زبان کے متعلمين کو 
 کے ليے لگتا ہے۔ 

 خانہ بدوشی کا سامنا کرنے والے افراد

1. McKinney-Vento: ےيبنانے کے ل ینيقي ت کواس با McKinney-Vento Act کے مطابق ISBE قينے طر 
مکمل طور پر شرکت کرنے کے مواقع  ںيپروگرامنگ م CTE ہے کہ بے گهر بچوں اور نوجوانوں کو ايکار قائم ک

 نيمتعلم ابيطرف کام یبچوں اور نوجوانوں ک گريتاکہ وه تمام د ںيجاتے ہ ےيمواقع فراہم ک یميکے بشمول کچه تعل
 ۔ںيبن جائ

ان طلباء کے بشمول جن کی تفصيل انسٹی ٹيوٹ آف ايجوکيشن سائنسز کے  غذا اور گهر کے عدم تحفظ کو حل کرنا: .2
ذريعہ ايک رپورٹ ميں دی گئی ہے، ايسے طلباء کی خدمت کرنے سے متعلق جو خانہ بدوشی کا سامنا کرتے ہيں، 

کے ثبوت پر مبنی تحقيق کو استعمال کرے گا۔ اس  ICCBکميونٹی کالجوں کو تکنيکی اعانت فراہم کرنے کے ليے 
% طلباء 56کالج کے طلباء کے درميان غذا کا عدم تحفظ خطرناک شرح پر بڑه رہا ہے۔ تحقيق نے کالج کے عالوه، 

کی شناخت کی ہے، خاص طور پر ان کی جن کا اندراج کميونٹی کالجوں ميں ہوا ہے، کہ وه روزانہ غذائی قلت کا 
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پروگراموں ميں شرکت کرنے والے کالج کے طلباء  CTE۔ وفاقی غذائی اعانت کی مراعات کو 1سامنا کررہے ہيں
امپالئمنٹ  SNAPمقامی وسائل، جيسے  ICCBتک وسيع کرنے کے ليے، ڈپارٹمنٹ آف ہيومين سروسز کے ذريعہ 

 اينڈ ٹريننگ پروگرام کے ساته اشتراک کرنے ميں کميونٹی کالجوں کی اعانت کرے گا۔   

 ں ہيں، يا اس سے زياده بڑے ہيںوه نوجوان جو پرورش کی نگہداشت کے سسٹم مي

وه نوجوان جو، پرورش  پروش گاه کے نوجوانوں کی اعانت کرنے کے ليے ثبوت پر مبنی اعمال کو استعمال کرنا: .1
کے ذريعہ شناخت کرده  Perkins Vکی نگہداشت کے سسٹم ميں ہيں يا ان کی عمر اس سے زياده ہوچکی ہے، وه 

دی ہيں۔ جب کہ الينوائے کے پاس پرورش گاه کے نوجوانوں کی تيسری سب مخصوص آباديوں کے ليے نئی ذيلی آبا
اس آبادی کے ليے تعليم اور  ICCBاور  ISBEسے آگے بڑه چکی ہے،  2سے اونچی شرح ہے جن کی عمر سسٹم 

مالزمت کے مواقع کو بڑهانے کے ليے اس رياستی پالن کے ذريعہ حکمت عمليوں کو استعمال کرنے کا اراده 
ہيں۔ پرورش گاه نوجوانوں کے بارے ميں اس بات کا کم امکان ہے کہ وه، مستقبل ميں معنی خيز کيريئر رکهتی 

 86مواقع کو کم کرتے ہوئے، اپنے ہمجوليوں کے مقابلے ميں پوسٹ سيکنڈری تعليم ميں داخل ہوں گے۔ جب کہ 
يں، صرف تين فيصد ہی کالج ڈگری فيصد پرورش گاه کے نوجوان يہ نشاندہی کرتے ہيں کہ وه کالج جانا چاہتے ہ

۔ 3مکمل کرتے ہيں۔ اس کے بجائے، بہت سارے بے روزگاره ہيں، خانہ بدوشی کا سامنا کرتے ہيں، يا وه قيد ميں ہيں
نے اس حد کو سمجهنے کے ليے جس  ICCBيہ سمجهنے کے ليے کہ اس آبادی کی بہتر اعانت کيسے کی جائے، 

کے بشمول، پوسٹ  CTEبقہ پرورش گاه کے نوجوان)، الينوائے ميں حد تک پرورش گاه کے نوجوان (يا سا
سے معاہده  OCCRLميں  SFY2019سيکنڈری تعليم ميں شرکت کرتے ہيں، ماحول کا اسکين انجام دينے کے ليے 

معاونتی خدمات اور مطالعہ کے کميونٹی کالج پروگراموں ميں  OCCRLکيا۔ ماحولياتی اسکين سے رکتے ہوئے، 
سابقہ پرورش کے نوجوانوں سے متعلق طالب علم کے تجربہ پر تفتيشی مطالعہ انجام دے گا۔ ڈيٹا رياست گير 
منصوبہ بندی کی کوششوں، حکمت عمليوں، اور آگے کی طرف متحرک وسيلہ کی سرمايہ کاری کی اطالع ديں گے 

 کميونٹی کے ساته شيئر کيا جائے گا۔  CTEيونٹی کالج اور اسے کم

 ماں/باپ کے ساته ايسا نوجوان جو مسلح افواج کا رکن ہے اور سرگرم ڈيوٹی پر ہے 

کو رہنمائی فراہم کريں جب کہ وه ايک اسکول سے EFEsاور   LEAان طلباء کے ليے کهيل کود سے متعلق   .1
 دوسرے اسکول جاتے ہيں

 

 ے طلباء کی ضرورتيں پوری کرنے کے ليے ديگر جامع حکمت عملياںمخصوص آباديوں وال

 يونيورسل ڈيزائن فار لرننگ

کے ليے پيش  CTE) ميں ٹيچر کی اہليت کو بڑهانے کے ليے حکمت عمليوں کو UDLيونيورسل ڈيزائن فارم لرننگ (
تحقيق پر مبنی اصولوں کا مجموعہ ہے جو آموزش کے  UDLکرده مواقع کی مالی اعانت کے ليے ترجيح دی جائے گی۔ 

کا ہدف يہ ہے کہ  UDLماحول کی ڈيزائن کی رہنمائی کرتے ہيں تاکہ وه سبهی کے ليے قابل رسائی اور مؤثر ہوں۔  
فريم ورک  UDLمتعدد اور لچکدار تعليمی حکمت عمليوں کے ذريعہ سيکهنے کے ليے کسی بهی رکاوٹ کو ہٹايا جائے۔ 

طريقوں سے معلومات پيش کرنے کے ليے اساتذه کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تاکہ طلباء کے متعدد طريقوں کو ان متعدد 
کی آموزش کا مظاہره کرنے، اور طلباء کو متحرک کرنے کے ليے متعدد طريقے استعمال کرنے کی اجازت مل سکے۔ 

کو پورے الينوائے  UDLبيت شروع ہوگی جس سے اس سال فيکلٹی اور اڈمنسٹريٹرز کے ليے پيشہ ورانہ ترقی اور تر
ماہرين،  UDLميں شروع کرتے ہوئے،  SFY2020ميں سکهانے اور سيکهنے کے ليے نافذ کرنے ميں مدد ملے گی۔  

                                                      
اصل کرنے ميں مدد غذائی صنعت: بہتر معلومات سے کالج کے اہل طلباء کو وفاقی غذائی اعانت کی مراعات ح). 2018سرکاری جواب دہی کا دفتر۔ ( 1

 مل سکتی ہے۔

 سے بازيافت کيا گيا /progress.org-http://www.foster.)۔ n.dپرورش کی پيش رفت(2
 سے بازيافت کيا گيا /progress.org-http://www.foster.)۔ n.dپرورش کی پيش رفت(3
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مخصوص تعليمی عملہ، انگريزی کے متعلم کا عملہ، معذوری سے متعلق رسائی کے رابطہ کاران، اساتذه، اور صنعت 
کے نفاذ سے متعلق مقامی وصول کنندگان  UDLپروگرام کے عالقوں کے ليے  CTEت ميں کے پيشہ وروں کی شرک

کو پروگرام ڈيزائن  UDLرہنمائی کے دستاويزات تيار کرے گا۔ اس سے متعلق پيشہ ورانہ ہدايت کہ   ISBEکے ليے 
اڈمنسٹريٹرز کو عالقائی طور ميں کس طرح يکجا جائے، اساتذه، کونسلرز، فيکلٹی، طالب علم کی خدمت کا ذمہ دار، اور 

کے متعلق پيشہ ورانہ آموزش کی ضرورتوں  UDLپر فراہم کی جائے گی۔ مسلسل اصالح کا نمونہ تيار کرنے کے ليے، 
کا حاليہ جائزه مسلسل اصالح کے عمل کے حصہ کے طور پر انجام ديا جائے گا اور اسے نئے وسائل کی ترقی کی 

اره ديکها جائے گا جيسا کہ ہمارے رياستی اہداف کو حاصل کرنے کے ليے حکمت رہنمائی کرنے کے ليے ساالنہ دوب
 عمليوں ميں حوالہ ديا گيا ہے۔ 

ISBE  تين اصل فريم ورک کے ذريعہ اورPerkins V Act  ،ميں فراہم کرده معاہده کے مطابق ہدايت، حصول پذيری
)، مداخلت کے جواب کے بشمول معاونت UDLاور نتائج کو بہتر بنانے پر توجہ دے گا۔  يونيورسل ڈيزائن فار لرننگ (

ام تينوں فريم )، نيز فرق پيدا کرده ہدايت۔ تمPBIS) اور پازيٹو بيہيويئر انٹروينشنز اينڈ سپورٹ (RtIکے ملٹی ٹائر سسٹم (
کی ويب سائٹ پر حاليہ متعدد پيشہ ورانہ ترقی اور  ISBEورک کو نافذ کرنے کے ليے اور ذاتی ٹريننگ کے ذريعہ 

وسائل دستياب ہيں، جو معلمين کو يہ يقينی بنانے کے ليے متعدد حکمت عملياں فراہم کرتے ہيں کہ تمام طلباء مضمون 
ے اپنی سمجه کی نمائندگی کرسکتے ہيں۔ ان تين ميدانوں ميں ٹيچر کی اہليت کو تک پہنچ سکتے ہيں اور متعدد طريقوں س

کے ليے پيش کرده مواقع کی مالی اعانت کے ليے ترجيح دی جائے گی۔ ان  CTEبڑهانے کے ليے حکمت عمليوں کو 
فزائی کی کے عملے کی پيشہ ورانہ کام سيکهنے کی حوصلہ ا ICCBاور  ISBEاور  CTEتين فريم ورک سے متعلق 

 جائے گی اور ان عملے کے ارکان کے ليے رہنمائی کی دستاويزات تيار کرنے اور مدد فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔

 ثبوت کی بنياد پر فنڈنگ

کی سرگرميوں تک رسائی کو بڑهانے کی ايک حکمت عملی ہے جس ميں  CTE) کا نفاذ EBFثبوت پرمبنی فنڈنگ (
کی سرگرميوں تک  CTEب ميں اضافہ، اورديگرسہوليات کی اجازت دے کر رہائش گاه، خصوصی پروگرامنگ، نصا

زياده ضروريات والے اضالع کو فراہم کی جانے والی رقوم ميں اضافہ کرتا ہے،  EBFرسائی کو يکساں بڑهانا ہے  
۔  کيونکہ يہ ضلع کی مالی ضرورتوں کا تعين کرنے کے ليے خصوصی آبادی سے متعلق ميٹريکس پر غور کرتا ہے

مساوات، موزونيت، اور طالب علم کے نتائج واضح طور پراس فنڈنگ کے ڈهانچے سے وابستہ ہيں کہ جو الينوائے کے 
 سب سے کم وسائل سے متاثر طالب علم ہيں ان کو مزيد وسائل بهيجا جائے۔  

 پيشہ ورانہ کام سيکهنا اور وسائل کی ترقی
 

ISBE  اورICCB  مسلسل اسICSPS  کے ساته تعاون کرنا جاری رکهيں گے جو پورے الينوائے بهر ميں کيريئر اور
نے مندرجہ ذيل عناصر  ICSPSتکنيکی پيشہ ور افراد کے ليے پيشہ ورانہ ترقی کی تياری ميں معاونت فراہم کرتا ہے ۔ 

اقع ميں خصوصی آبادی کے بارے ميں نئی اور جديد حکمت عملی پر تحقيق مکمل کر لی: ہنر پر مبنی سيکهنے کے مو
کے طالب علموں کو جگہ دينا ہے جس ميں اپرنٹيس شپ پروگرامزاور موافقت آميز تربيتی مواد اور انگريزی زبان 
سيکهنے والے اور معذور افراد کے ليے تدريسی مواد اور سازوسامان سب شامل ہيں ۔ مذکوره باال تحقيق ميں يہ بات 

رہائش اور پيشہ ورانہ کام سيکهنے کے مواقع، رہنمائی دستاويزات، اور ديگر سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے مناسب 
نے خصوصی آبادی سپورٹ اعلی  ICSPSاور  ICCBاقدامات اٹهانے کے ليے مقام فراہم کيے جائيں۔ مزيد برآں، 

سے برقرار )۔ ان وسيع دستاويزات ميں خاص آبادی کی بهرتی اور اSحکمت عملی دستاويزات تشکيل ديا ہے (ضميمہ 
رکهنے کی کوششوں کو بہتر بنانے کے ليے مخصوص، تحقيق پر مبنی طريقوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اس کے ساته 

ميں شناخت شده تمام خصوصی آبادی والے طالب علموں کو ايڈجسٹ کرنے کے ليے حکمت عملی فراہم  Vساته پرکنز 
کے ذريعہ معاون  ICSPSکی مدد فراہم کريں گے اور دونوں تکنيISBEاور  ICCBکرنے ميں ويبنارز کی طرف سے 

کی بهرتی اور اسے باقی رکهنے کے ليے آمنے سامنے تربيت کی صورت حکمت عملی پر خصوصی آبادی والے طلباء 
ميں پيشہ ورانہ ترقی کے عمل کو فروغ ديں گے۔ شہری حقوق کے جائزے کے عمل کو سمجهنے، اور طالب علموں 

طالب  ICCBکی مدد کريں گے۔ مزيد برآں،  LEAہائش اور ترميم کے مابين فرق کو سمجهنے ميں کومدد دينے ميں ر
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علموں اور کالج پريکٹس کے مساوات ميں بہتری النے کے ليے آفس فار کميونٹی کالج ريسرچ اور ليڈرشپ (او سی سی 
 آر ايل) کے ذريعہ کی جانے والی مسلسل تحقيق کی حمايت کرے گا۔

 
ISBE  اورICCB ،CTE  کی کونسلنگ اکيڈمی کے ارد گرد کوششوں ميں اضافہ کريں گے، تين جزوی پيشہ ورانہ

ترقی کی سيريز جہاں کونسلر، مشير، اور ديگر طالب علم کے معاون پيشہ ور افراد خصوصی آبادی والے طالب علموں 
 CTEسی قدريں سيکهتے ہيں۔  اور اس کی حکمت عملی سے بہت CTEکے ليے مواقع کی حمايت اور توسيع کے ليے 

کاؤنسلنگ اکيڈمی تحقيق کے نتائج کے جواب ميں تيار کيا گيا تها کہ کونسلرز طالب علموں کے ساته سب سے بڑا رابطہ 
کی جامع نوعيت  CTEپوائنٹ تهے اور اس کے اثرات کے ليے سب سے بڑی صالحيت تهی۔ يہ پروفيشنل لرننگ سريز 

کو حکمت عملی کے ساته مخصوص آبادی کے ارکان کی مدد کرنے کے مواقع فراہم کرتا کو اجاگر کرتا ہے اور شرکاء 
ہے۔ عام طور پر يہ لوگ طالب علموں کو مدد فراہم کرنے کی صف اول ميں ہوتے ہيں، ليکن اکثراوقات مدد کے دستيابی 

ے طالب علموں کو بال امتياز سے بے خبر ہوتے ہيں۔ يہ سلسلہ اس بات کو يقينی بناتا ہے کہ تمام مخصوص آبادی وال
 پروگراموں اور خدمات ميں منصفانہ رسائی فراہم کی جاتی ہے۔

 
   منصفانہ رسائی کو بہتر بنانے کے لئے ڈيٹا کا استعمال کرنا ۔

ISBE  اورICCB }1طالب علموں کے تعاون والے پروگرام بنانے ميں ڈيٹا پر مبنی نقطہ نظر حوصلہ افزائی کريں گے 
 > .<1{ }2  <ICCB  کو کالجوں کو ايسی سرگرميوں کے بارے ميں معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہے جو

کے ايسے پروگراموں ميں داخلہ کرائيں جوان طلباء کو بہترين مہارت، زياده  CTEء کو مخصوص آبادی والے طلبا
کردگی کا اندازه کرنے کے ليے > کالجوں کو کار 2{ }2اجرت، يا معياری پيشوں کی طرف ان کی رہنمائی کريں۔ < 
کی مطلوبہ  ICCB> اگر کالج کی انفرادی سطح  2{ }2نامزد احتسابی اقدامات استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ < 

ہے تو، کالج کی ترقی اور اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی منصوبہ سازی کرنا ضروری  iسطح سے نيچے گر جات
متاثر کرنے والے تمام خاص آبادی والے زمروں ميں مخصوص آباديوں کی  > مجموعی کارکردگی کو 2{ }2ہے۔ < 

>  2{ }2نشاندہی کرے، کالج کارکردگی کو بہتر بنانے کے ليے ہدف کی سرگرميوں کو فروغ دے سکتا ہے. < 
کی کارکردگی ميں بہتری کی منصوبہ بندی، ساته ساته جامع مقامی ضروريات کی تشخيص کے ذريعے، کالجيز کاميابی 

رکاوٹوں پر قابو پانے ميں خصوصی آبادی والے طالب علموں کی مدد کرنے کے ليے مقامی فنڈز خرچ کرنے کے قابل 
  }2ہو جائيں گے۔ < 

 کام پر مبنی مربوط ترتيبات ميں سيکهنے کے مواقع

> شرکاء کو مطالعہ يا صنعت کی  3} {2> کيريئر کے راستے کی ڈکشنری <  2} ميں بيان کيا گيا ہے {1> کام کرکے سيکهنا، جيسا کہ <  1{
ساته اس تربيت ميں حاصل کرده مہارتوں اور علم کوعملی جامہ پہنانے اور بہتر بنانے کے ليے کام کی بنياد پر مواقع فراہم کرتا ہے، اس کے ساته 

ميں شامل ہيں: انٹرنشپس، سروس  > مثالوں 3{ }3ميں مالزمت کو فروغ دينے، مہارت کی تشخيص اور حصول علم کی شناخت شامل ہيں۔ < 
 }3لرننگ، بامشاہره کام کا تجربہ، مالزمت کرتے ہوئے ٹريننگ، موجوده کارکن کی تربيت، عبوری مالزمتيں، اور اپرنٹيس شپس ۔< 

اس سيکشن ميں کام کی بنياد پر سيکهنے کے مواقع، مربوط ترتيبات، اور مربوط مالزمت کی تعريف شامل ہيں، جب واضح طور پر 
ايک بار ان کو بيان کرديا گيا ہے مزيد ان کی اورتحقيق کی جائے گی۔  اس سيکشن ميں مخصوص آبادی کے ليے موجوده چيلنجوں پر 

 تجربات کو حاصل کرنے ميں رکاوٹيں پيش کرتے ہيں۔   تبادلہ خيال کيا جائے گا جو ان

 

 .  اساتذه اور فيکلٹی کی تياری4

a ،يہ وضاحت کريں کہ الئق ايجنسی اساتذه کی بهرتی اورتياری ميں کس طرح کا تعاون کرے گی، بشمول خصوصی تعليم کے اساتذه .
اور مناسب پيشہ ور افراد، تکنيکی تعليم کے مشاور، قيادت  فيکلٹی، اسکول کے پرنسپل، منتظمين، خصوصی مشاورتی معاون اہلکار،

کو کس طرح فراہم کرے گی، بشمول پيشہ ورانہ مہارت کے جو خصوصی آباديوں کی ہدايت کے ساته کام کرنے اور بہتر بنانے کے 
 ))d)(6(122کا سيکشن  Vليے درکار علم اور مہارت مہيا کرتا ہے ۔ (پرکنز 
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> معلم کی سپالئی اور ڈيمانڈ رپورٹ <  1کی ساالنہ { ISBEں بہت سے عہدے خالی ہيں.  يہ خالی عہدے ايلنوائے کے اسکولوں مي
اور جوائس فاؤنڈيشن کے درميان ايک پارٹنرشپ، کا قيام مزيد  ISBE> الينوائے کو سکهائيں،  2کے ہيں۔ { 2000} کے مطابق سال 1

پائيدار اعمال کی سمت ميں تعاون کرنے والے معامالت اور کام کی تحقيق کرنے اور ان کی رپورٹ کرنے کے مقصد سے عمل ميں آيا 
} 3> سات سفارشات<  3موعہ{تها۔ ٹيک الينوئے کے اہم اسٹيک ہولڈرز کے تعاون اور فوکس گروپ کے کے اعداد و شمار کا مج

  اساتذه کی تياری کے ليے، تعاون، فروغ ديئے جانے والے اقدامات، اور اساتذه کے اندر مضمرات کے ساته قائدانہ صالحيت کا فروغ۔
  

لٹی کی کے اعلی معيار کے پروگرام کی کاميابی کے ليے فيک CTEبهرتی کرنا، برقرار رکهنا، اور مضبوط اساتذه کی حمايت کرنا اور 
حمايت کرنا اہم کام ہيں۔  ہائی اسکول، کالج، يا عالقے کے تکنيکی مرکز ميں کون سے پروگرام پيش کيے جاتے ہيں اس کا فيصلہ 
طالب علم کی دلچسپی اور ليبر مارکيٹ کی مانگ کی بنياد پر کم سے کم طئے کيے جاتے ہيں ليکن اس کا زياده سے زياده انحصار 

انسٹرکٹرز کو اپنے طرز عمل کو بہتر بنانے ميں مدد کے ليے اپنے ہم پلہ سے  CTEذه اور فيکلٹی پر ہوتا ہے۔ دستياب اور ماہر اسات
تعلقات اور سرپرستياں قائم کرنے ميں رياستيں بہت اہم کردار ادا کرتی ہيں۔ رياستيں اسکولوں کے ليے انڈسٹری کے ماہرين کو 

رتی کرنے ميں متبادل سرٹيفيکيشن کے راستے قائم کر سکتی ہيں۔ وه موجوده انسٹرکٹر ايڈجينٹ يا کل وقتی انسٹرکٹر کی حثيت سے به
کے اعلی معياری مضامين کو سکهانے  CTEکی دوباره سرٹيفکيشن يا ڈبل سرٹيفيکيشن کی بهی حوصلہ افزائی کر سکتے ہيں تاکہ وه 

ن بنايا جاسکے کہ صنعت کا تجربہ مالزمت اور معاوضہ ميں کے ليے تيار ہوں۔ پاليسياں تشکيل دی جا سکتی ہيں تاکہ اس بات کو يقي
 قابل قدر ہے۔   

 
ٹيک الينوئے کی کيريئر اور تکنيکی تعليم سے متعلق کچه سفارشات۔ رياست ميں قلت سے نمٹنے کے ليے رياستی سطح پر مہم کے  

ضروری ہے، خاص طور پر کيريئر اور تکنيکی تعليم کے ميدان ميں، ) 1ذريعے تدريس کے پيشے کو فروغ دينا (الينوئے کی سفارش 
جہاں جو اساتذه عام طور پر پروگراموں کی تياری کو مکمل نہيں کرتے اکثر انہيں ان کے مقابلے ميں کمتر سمجها جاتا ہے جو پوری 

ہے جو رياست کو ممکنہ اساتذه کی بهرتی تياری کرتے ہيں۔ ان مقاصد کو پورا کرنے کے ليے، الينوئے نے ايک ٹاسک فورس تيار کی 
کرنے اور تعليم کو کيريئر کے طور پر فروغ دينے کی حکمت عملی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ٹاسک فورس کے ساته مل کر 

) بشمول ممکنہ اساتذه جو اس وقت ہائی اسکول ميں ہيں اس بهرتی کو 2رياست منفرد راستے کی تالش ميں ہے (الينوئے سفارش 
ليمی کيريئر کے راستے ميں آلے کے طور پر استعمال کرکے اس پر عمل درآمد کرسکتے ہيں، جس ميں پروفيشنل تعليمی الئسنس تع

کو راستے کے طور پر استعمال کرنے اورتکنيکی تعليم ميں ہنگامی منظوری کے راستوں کو تالش کرنے کی ايسے اضالع کو اجازت 
 رنا پڑتا ہے، اور اس عمل سے ماہر اساتذه ميں زياده لچک پيدا ہوتی ہے۔ دی جاسکتی ہے، جنہيں قلت کا سامنا ک

 
  اساتذه کی بهرتی اور تياری

الينوئے ميں کيريئر اور ٹيکنيکل تعليم کو ساالنہ اساتذه کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا ثبوت ضلع بهر ميں ماہر اساتذه کو 
 ISBEکے پروگرام بند ہونے سے بهی ملتا ہے۔  متعدد ادارے جو  CTEڈهونڈنے سے قاصر ہونے اور نا مکمل عہدوں يہاں تک کہ 

نہوں نے بهرتی اور برقرار رکهنے کی کوششوں کے ذريعے ان قلتوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ کے ساته شراکت دار ہيں، ا
ان اداروں ميں کيريئراورتکنيکی معلم پيشہ ورانہ تنظيميں، عالقائی کيريئر اور تکنيکی تعليم کی انجمنيں، پوسٹ سيکنڈری شراکت 

 داروں پر مشتمل ہيں۔

متعلق ايسے پوسٹ سيکنڈری ادارے، يعنی پاته وے کے ليے مخصوص شارٹيج ٹاسک  ان کوششوں ميں بهرتی کی کوششوں سے
اساتذه کی تنخواہوں کو سپورٹ کرنے والے گرانٹس، نئے اساتذه کے  CTEفورس، شامل ہيں جو قلت پر مرکوز قومی انجمنوں، 

  ميں حصہ لے رہے ہيں۔ انڈکشن کی پروگرامنگ اور مانيٹرنگ، اور ٹيچر ليڈر کو فروغ دينے والے چهوٹے گرانٹ
  

ايک فارمولہ گرانٹ پروگرام اور ايک مسابقتی گرانٹ پروگرام پيش کرتا ہے تاکہ پوسٹ سيکنڈری  ISBE>زرعی تعليم ميں  1{   
نے ٹاسک فورس کے  ISBE> 1{ }1ادارے بهرتی اور اسے برقرار رکهنے کی کوششوں کے ليے مالی امداد حاصل کر سکيں۔< 

ن ميں ايک زرعی معلم کی قلت کے مسئلہ کی قيادت کی تهی اس کاوش کو زرعی تعليم کے شعبے ميں تجاويز ساته گورنر کے کميش
  }1کے ليے نئے گرانٹ پروگرام کی درخواستوں کی رہنمائی کے ليے استعمال کيا گيا تها۔< 

ٹم سے حاصل کرده رقم کا استعمال تمام >پرکنز فنڈز، رياستی کيريئر اور تکنيکی تعليم کے فنڈز، اور زرعی تعليم کے الئن آئ 1{ 
>يہ معاونت ايک  1{  }1کے اساتذه کی تنخواہوں ميں مدد فراہم کرنے کے ليے کيا جاتا ہے۔ <  CTEزرعی تعليم کے ساته 

 مخصوص گرانٹ کے ذريعے ہوتی ہے جو توسيع شده معاہدوں کی تنخواہوں کو فنڈز فراہم کرتی ہے جو اساتذه کو روايتی اسکول کے
ڈالر، وفاقی پرکنز فنڈز، اور زرعی تعليم الئن آئٹم  CTE>رياستی  1{ }1دن اور تعليمی سال سے آگے پروگرامنگ مہيا کرتی ہے۔ < 
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بهی عالقائی کيريئر اور تکنيکی تعليم کی انجمنوں کی حمايت کے ليے سپورٹ فراہم کرتا ہے جو ان کے عالقوں کے اندر دستياب 
>زرعی تعليم کے ليے رياست گير کونسورٹيمز پہلے اور دوسرے  1{ }1بهرتی کرنے کا کام کرتی ہيں۔< عہدوں کے ليے اساتذه کو 

>اس انڈکشن پروگرامنگ ميں پروفيشنل لرننگ  1{ }1سال ميں زرعی معلمين کی انتظامی امداد کے ليے فنڈز جمع کرتے ہيں۔< 
طرف سے فراہم کرده معلومات کے جائزے کی بنياد پر طے شده  کيروسيلز اور نئے اساتذه اور اساتذه کی تياری کے اداروں کی

> زرعی تعليم کے عالقائی اور رياستی  1{ }1ضروريات مبنی تربيت کے ساته ايک دو روزه کک آف ايونٹ بهی شامل ہے۔< 
 }1کنسورٹيم کے ذريعہ فيلڈ ميں ايک مينٹرنگ پروگرام کا بهی نظم کيا گيا ہے۔< 

گراموں کی کوششوں سے ماہرين کی بهرتی اور تياری سے متعلق خدشات دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگرچہ مذکوره باال پرو
کے کالج  ISBEکے ڈائرکٹرز کے ساته  EFEليکن اساتذه کی قلت اعلی سطح پر اضافی معاونت کی ضرورت کی نشاندہی کرتی ہے۔  

، اضافی بهرتی اور اسے برقرار رکهنے کی کوششوں کی اور کيريئر کے عملے کی ميٹنگ کے ساته ساته اضالع کے خدشات
کے پرنسپل کنسلٹنٹس، اور ايجوکيٹر  ISBEاور انوويشن کے محکموں ميں  CTEکے دوران،  2019ضرورت کی تصديق کرتے ہيں۔ 

اور کمزوريوں اور  افاديت کے مابين دو ماہانہ ميٹنگيں منعقد کی گئيں، جہاں مندرجہ باال پہلے سے طئے شده اقدامات کی خوبيوں،
 شراکت کے موضوعات پر بحث و مباحثہ ہوا۔  

بحث ميں ايک بنيادی نکتہ کيريئر اور تکنيکی معلمين کے ليےالئسنس کی راه ميں حائل رکاوٹوں کو کم کرنا رہا۔ دو اہم رکاوٹوں کی 
ری کے پروگراموں ميں باقاعده کمی کا پايا پاته وے کے ليے باضابطہ اساتذه کی تيا CTEشناخت کی گئی جن ميں الئسنس پاليسی اور 
اور انوويشن کا شعبہ اور ايجوکيٹر افاديت کا محکمہ قابل اساتذه  ISBEکا محکمہ  CTEجانا شامل ہيں۔ مؤخر الذکر کے جواب ميں، 

اميدواروں کے داخلے ميں رکاوٹوں کو کم کرنے کے ارادے کے ساته موجوده قوانين و ضوابط پر نظر ثانی کرنے کے ليے تعاون 
راموں کی حالت انوکهے خدشات پاته وے کے ليے باضابطہ اساتذه کی تياری کے پروگ CTEجاری رکهے ہوئے ہيں ۔ الينوئے ميں 

 پيش کرتی ہيں اور ان پر توجہ دينا ضروری ہے۔ 

کچهہ پاته ويز (مثال کے طور پر فيملی اور کنزيومر سائنسيز) ميں اساتذ کی تياری کے پروگراموں کی کمی اور ديگر راہوں ميں (مثال 
يريئر اور تکنيکی تعليم الئسنس کی پاليسی پر نظرثانی ميں کے طور پر، ہيلتهہ سائنس ٹيکنالوجی) ميں مکمل عدم موجودگی ہے، جو ک

فوری طور پر انوويشن النے پر زور ديتا ہے۔ الئسنس کی راه حائل ميں رکاوٹوں کو کم کرنے کی کوششوں ميں، الئسنس کی راه ميں 
ر افراد کے ليے جو تعليم کی پائپ الئن کے معامالت ميں ريليف فراہم کرنا ايک ثانوی ہدف ہے، خاص طور سے صنعت کے پيشہ و

طرف منتقلی کی خواہاں ہيں۔ الئسنس کی پاليسی ميں ان تبديليوں کا دوسرا محور متبادل طور پر الئسنس يافتہ معلم ہونے سے وابستہ 
اخل شرم کو دور کرنا ہے، يعنی ايسے اساتذه جو اساتذه کی تياری کے پروگرام کے عالوه ديگر راستے سے تدريس کے پيشے ميں د

کے عملے کے ساته مستقل طور پر اس بدنامی کو خود متبادل طورپر الئسنس يافتہ ماہرين اور ضلعی اسکول کے  ISBE ہوئے۔
 منتظمين کی جانب سے منفی متعصبانہ زبان اور اقدامات کے ذريعہ ايک حقيقی تجربے کے طور پر بيان کيا جاتا ہے۔ 

جہ سے باقاعده رسمی اساتذه اور تياری کے پروگرام ميں شرکت کرنے والے اور ايک اور ترجيح يہ ہے کہ مختلف حالتوں کی و
کی راه کے  CTEصنعت سے براه راست داخل ہونے والے افراد سے تياری کی سطح ميں ضرورتوں کی وسيع رينج کو حل کرنا ہے۔ 

يے فوری طور پر يہ احساس پيدا ہوتا ہے ليے رسمی اساتذه کی تياری کے پروگراموں ميں باقاعده کمی سے اقدامات کے فروغ کے ل
 CTEکے تمام اساتذه اپنے تعليم کے پہلے سال کے ليے مناسب طريقے سے تيار ہيں۔ اگرچہ  CTEکہ اس بات کو يقينی بنايا جائے 

نگ موصول اساتذه کو انڈکشن پروگرام CTEکے اساتذه کو شامل کرنے کے ليے پروگرام ترتيب ديئے گئے ہيں، ليکن وہاں آنے والے 
کی پيش کرده  CTEعملے کے ذريعہ نشانزد ترقی کے اہم شعبوں ميں  ISBEہونے کو يقينی بنانے کے ليے ترقی کی ضرورت ہے۔  

کے ليے مخصوص ہو، شامل  CTEراه پر مامور افراد کے ذريعہ بحالی اور شموليت اور ايک باقاعده رہنمائي پروگرام کا اضافہ جو 
رام کے الئسنس يافتہ اساتذه کے ليے سيشن اور مواد تيار کيا گيا چونکہ انڈکشن پروگرام کو سبسيٹ کی > متبادل پروگ 1{ ہيں۔ 

  }1ضرورت ہوتی ہے۔< 

اضافی بهرتی اوراسے برقرار رکهنے کی کوششيں خاص طور پر سياه فام اساتذه پر توجہ مرکوز کرتے ہيں. چيف اسٹيٹ اسکول 
کے موسم بہارميں ہوا تها، اور يہ استاد کی  2018) پہل کا آغاز DLRTلرنر ريڈی ٹيچر ( ) کی سربراہی ميں متنوعCCSSOآفيسر(

افرادی قوت کو متنوع بنانے اور تمام اساتذه کو ثقافتی طور پر ذمہ دار کی حيثيت سے شامل ہونے کو يقينی بنانے کے ليے کوشاں ہے۔  
يے کوشاں ہے۔ چونکہ اس کے آغاز کے تقريبا ايک سال بعد، الينوئے ثقافتی طور پردرس و تدريس کے معيار کو فروغ دينے کے ل

رياست قابليت پر مبنی سيکهنے کے نقطہ نظر کی طرف گامزن ہو چکی ہے، ان معيارات کا استعمال خدمات کے ماہرين کے ليے 
سے شروع ہونے والے،  2020ثقافتی طور پر ذمہ دارانہ صالحيتوں کی نشوونما کو مطلع کرنے کے ليے استعمال کيا جائے گا۔ 

زير سروس اساتذه کے ليے پروفيشنل لرننگ ميں اور اميدوار اساتذه کے ليے تياری کے پروگرام ميں شامل کی جائيں معيارات / اہليتيں 
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گی، نيز اعلی تعليم کے اداروں اور الينوئے پبلک اسکولوں ميں اميدوار اساتذه کی بهرتی اور انہيں برقرار رکهنے کی منصوبہ سازی 
 ميں اسے استعمال کيا جائے گا۔ 

  وص آباديوں کے ليے ہدايات کو بہتر بنانے کی خاطر پروفيشنل لرننگ مخص

عالقائی کونسورٹيمز اور کيريئر اور تکنيکی پيشہ ور تنظيموں کی طرف سے پيش کرده انڈکشن پروگرامنگ ميں عام طور پر کچهہ 
اکثر معذور طالب علموں کے ساته کام خاص آبادی والے گروپوں کو شامل کرنے کے ليے تهوڑا سا وقت بهی شامل ہوتا ہے، جو کہ 

کی ترجيحات ميں شامل ہے، جيسا کہ وژن کی تفصيل ميں اشاره  ISBEکرنے پر مرکوز ہوتا ہے۔ تمام طالب علموں کی خدمت کرنا 
 EFEڈائريکٹرزم  CTEکيا گيا ہے۔ تمام طالب علموں کی خدمت کی طرف آگے بڑهنے کی کوشش ميں، نئے اور تجربہ کار معلمين، 

کے عملے کے ليے پروفيشنل لرننگ، جو کہ بهرتی کرنے، اسے برقرار رکهنے پر مرکوزہو اور خصوصی  ISBEکوآرڈينيٹرز، اور 
کے کوآرڈينيٹرز کو حصہ لينے اور  EFEکے دوران  SFY20آبادی کے سيکهنے والوں کے ساته کام کرنے کو ترجيح دی جائے گی۔ 

CTE ق عملہ کو عالمگير ڈيزائن سے پيشہ ورانہ کام سيکهنے کے ليے مواقع فراہم کرنے کی فيکلٹی اور خصوصی آباديوں سے متعل
 ضرورت ہے۔ 

ISBE  کے پروگرام منتظمين ٹهيکيداروں اور متعلقہ گرانٹی منتظمين کے ساته کام کريں گے تاکہ خصوصی آباديوں کی ہدايات کو بہتر
ر بات چيت ہوسکے داں حاليکہ فنڈنگ کے ليے درخواستيں تيار کی رہی بنانے کے ليے پيشہ ورانہ کام سيکهنے پر ترجيحی طور پ

اور اضافی فنڈنگ کے مواقع تيار ہو جائيں تو اہل درخواست دہندگان کو خصوصی آباديوں کی ہدايت کاری انجام دينے  RFPہوں۔ جب 
س منصوبہ ميں خصوصی آبادی تک کے ليے معلميں کی ضروريات کی تکميل کی خاطر ايک اسٹريٹجک منصوبہ پيش کرنا ہوگا۔ ا

کی پروگرامنگ ميں رکاوٹوں کی نشاندہی کرنے کے ساته ساته مخصوص آباديوں کی متنوع ضروريات کو پورا  CTEرسائی اور 
کرنے کے ليے تحقيق پر مبنی حکمت عملی شامل ہو گی۔ معياری پيشہ ورانہ کام سيکهنے کی حکمت عملی ميں سيکهنے کا يونيورسل 

)، اور مساوات اور ثقافتی ذمہ داری کی تربيت شامل ہيں۔ Differentiated Instructionواضح فرق کے ساته تدريس (ڈيزائن، 
رہنمائی دستاويزات ميں مخصوص آباديوں کے ليے بہتر تعليم اور پيشہ ورانہ کام سيکهنے کو ترجيح دی جائے گی اور پيشہ وارانہ کام 

چائی جائے گی۔ ايسی پروگرامنگ سے متعلق اعداد و شمار اکٹها کرنے کے سلسلے ميں پوری کی ترقی کے ذريعہ فيلڈ تک بات پہون
سے حمايت يافتہ پروفيشنل لرننگ کے  ISBEکے ذريعے فنڈ فراہم کيا جاتا ہے۔  اس توجہ کو بهی  ISBEايجنسی پر توجہ ہے جسے 

جو کيريئر اور تکنيکی تعليم سے متعلق فنڈنگ ايپلی  سے ايک اميد کی جارہی ہے کہ وه لوگ ISBEمواقع کی شکل دی جائے گی۔ 
کيشنز اور تجاويز کا جائزه ليتے ہيں وه اس بات کو يقينی بنائيں گے کہ اعداد و شمار کو اکٹها کيا جائے اور ان کی ترجمانی اس طور 

 پر کی جائے کہ وه معيار کا جائزه پيش کريں اور سيکهنے والوں پر اثر ڈاليں۔ 

کوآرڈينيٹرز کے پاس يونيورسل ڈيزائن فار  EFEاسٹاف، اور  ISBEکيريئر اور ٹيکنيکل ايجوکيشن فيکلٹی، عملے، اور ايڈمينسٹريٹر، 
) کے استعمال اور ان کے نفاذ کے بارے ميں معلومات کی کمی ہے۔ يہ تعين ايسی ميٹنگوں ميں جہاں ان گروپوں کے UDLلرننگ (

تعلق کمفرٹ ليول اور پيشگی معلومات کے بارے ميں براه راست سوال و جواب کے توسط سے کيا گيا سے م UDLافراد موجود تهے، 
پروگرام کی سہوليات کے زمانے ميں وسيع پيمانے  CTEکی خصوصی اہميت ہے کيونکہ تعليمی اور  UDLتها۔ رياست الينوئے ميں 

ے وظائف کی وجہ سے رسائی ميں مختلف موڑ پر قرض ادا کرنا ہوتا پر تغير پايا جاتا ہے، پرانی سہوليات کی "گرانڈفادرنگ" کے لي
کے  UDLکے اصولوں کے نفاذ کے سلسلے ميں  UDLکے کالس رومز ميں  CTEہے۔ جيسے جيسے فنڈنگ کے مواقع بڑهيں گے، 

  تعاون سے متعلق جانکاری کی متنوع سطح کو پروفشنل لرننگ کے مواقع صحيح راستے پر لے آئيں گے۔

فيکلٹی اور اسٹاف بشمول محروم طبقات کے افراد کو  CTEميں ايسی سرگرميوں کو منظم کرنے کی ضرورت ہے جن ميں  کالجوں
بهرتی کرنے اوربرقرار رکهنے پر توجہ مرکوز ہو۔ انہيں ايسے فيکلٹی کو بهی مدد فراہم کرنے کی ضرورت ہے جو پہلی بار تدريس 

کو  ICCBدرس و تدريس اور تعليمی اصولوں کو سمجهنے ميں ان کی مدد کی جائے۔ کی طرف منتقل ہو رہے ہيں، اس کے ساته ہی 
بهی کالجوں ميں ايسی سرگرمياں کرنے کی ضرورت ہے جو مندرجہ ذيل موضوعات پر فيکلٹی، مشيروں اور منتظمين کو پروفيشنل 

کو مربوط کرنا، مخصوص آبادی  CTEس اور لرننگ کے مواقع فراہم کريں: يونيورسل فريم ورک ڈيزائن کا استعمال کرنا، اکيڈمک
والے طالب علموں کے ليے مناسب جگہ فراہم کرنا، اور طالب علم کی شرکت اور کارکردگی ميں فرق کو ختم کرنے والے وعدے کو 

 شامل کرنا ۔

}1 <ISBE  اورICCB ،CTE  کونسلنگ اکيڈمی کو جاری رکهيں گے، يہ تين حصوں پر مبنی پروفيشنل لرننگ کی ايک سيريز ہے، جہاں
کونسلر، مشير، اور ديگر طلباء کو سپورٹ فراہم کرنے والے پروفيشنلز خصوصی آبادی والے طالب علموں کو سپورٹ کرنے اور ان تک مواقع 

الينوئے سينٹر کے ساته خصوصی پيشہ ورانہ کام  ICCBاور  ISBE>اس کے عالوه،  1{ }1پہنچانے کی حکمت عملی سيکهہ سکتے ہيں۔< 
) کرتے ہيں اور الينوئے بهر ميں کيريئر اور تکنيکی پيشہ ورانہ افراد کے ليے پيشہ ورانہ کام سيکهنے ميں مدد فراہم ICSPSسيکهنے کی حمايت (

 } 1کرتے ہيں۔< 
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پيشہ ورانہ کام سيکهنے کا ايک مضبوط نيٹ ورک ہے جس ميں متعدد بيرونی شراکت اگرچہ کيريئر اور تکنيکی ماہرين کے ليے 
داروں کے ساته ان کاموں کی حمايت کی جاتی ہے، پيشہ ورانہ کام سيکهنے کے مواقع ميں ترقی کے مواقع کی گنجائش موجود ہے، 

ق موضوعات کے اضافے کے ليے زياده توجہ جس ميں متبادل طور پر الئسنس يافتہ ماہرين کو برقرار رکهنے اور اس سے متعل
کی جانب سے ضرورتوں کے  ISBEمرکوز کرنے کی ضرورت ہے، نئی آبادی کو خصوصی آبادی کے طور پر نامزد کيا گيا ہے۔ 

جائزے، پروگرامنگ کے معيار، اساتذه اور طالب علموں کے اقدامات اور پروگرامنگ کے فوائد سے متعلق اور مضبوط ڈيٹا اکٹها 
 نے پر بہت سخت توجہ مرکوز کی جائے گی۔کر

 

 

 

 

Cمالی ذمہ داری . 

معيار اور عمل کو بيان کريں کہ کس طرح اہل ايجنسی اس ايکٹ کے تحت اہل وصول کنندگان کے ليے فنڈز منظور کرے گی، بشمول  .1
  —کس طرح 

 EFEکے نظام کی طرف سے حمايت کی جاتی ہے۔ ) EFEعالقائی تعليم برائے روزگار ( 56ترسيل کے نظام کی  CTEسيکنڈری 
عالقائی کيريئر مراکز ہيں جو ايک  24مقامی اسکول کے اضالع اور الينوئے کے جغرافيائی عالقوں کی بنياد پر  852کے نظام ميں 
پيدا نہيں کرسکيں  15,000$کا نظام يہ يقينی بنانے کے ليے تيار کيا گيا تها کہ ديہی پروگرامز يا وه پروگرامز جو  EFEکنسورٹيم ہيں۔ 

ميں ايک بورڈ آف کنٹرول شامل ہے، جس ميں ضلعی سپريٹنڈنٹ شامل ہوتے ہيں جو  EFEگے وه بهی خدمات حاصل کرسکيں گے۔ ہر 
نظام کے فنکشن اور کردار  EFE) تيار کرتے ہيں۔  IGAسسٹم کو چالنے ميں مدد کرنے کے ليے بين الحکومتی معاہدے ( EFEاپنے 

 کيريئر اور تکنيکی تعليم کی فراہمی ميں مدد کرنا ہے: کے ذريعے
 معيار، رسائ اور اہليت کے اصولوں پر کهڑا اترنا )1
 آبادی کی مناسب بنيادوں کی خدمت )2
 ليبر مارکيٹ کی معلومات کا استعمال )3
 کاروبار اور صنعت سے متعلق فعاليت )4
 ديگر سرکاری اور نجی ايجنسيوں سے فعال تعلق )5

 
 کالجز شامل ہيں۔  48وصول کنندگان ميں الينوئے کميونٹی کالج سسٹم کے تمام  CTEپوسٹ سيکنڈری 

 

کے ليے مندرجہ ذيل ميٹنگ ميں الزمی طورپر چار سالہ مقامی  ICCBاور  ISBEفنڈزکی منظوری کے ليے وصول کنندگان کو 
 کرنا ضروری ہے:مقامی درخواست کے ليے مندرجہ ذيل ضروريات کو پورا  –درخواست جمع کروانی ہوگی 

)، جس ميں يہ يقين دہانی بهی شامل ہو کہ تمام مطلوبہ شراکت Rمکمل جامع مقامی ضروريات کی تشخيص (ضميمہ  .1
 SFY2023اور  SFY2021داروں کو مناسب طريقے سے مصروف کيا گيا تها۔ جامع مقامی ضروريات کی تشخيص 

 سے پہلے پيش کی جائے گی۔
گرانٹيز ہر مالی سال کے مجوزه اخراجات کی تفصيل کے ساته بجٹ پيش کريں گی۔ سيکنڈری اور پوسٹ ساالنہ بجٹ:   .2

 ميں درج فارمولے کے ذريعے طئے کيا جاتا ہے۔ 7-2سيکنڈری وصول کنندگان کے ليے مختص مندرجہ ذيل سيکشن 
کی کار کردگی کی طئے شده کے ليے، تمام وصول کنندگان جو رياست  2024، اور 2023، 2022رياستی مالی سال  .3

سطح پر پورا نہيں اترتے وه ايک کارکردگی ميں بہتری کا منصوبہ مکمل اور جمع کريں گے جس سے ان کی مقامی 
درخواست کی تکميل ہو جائے گی۔ وسائل کو کارکردگی کی بہتری کی سرگرميوں ميں مناسب طريقے سے مدد کرنی 

 چاہئے۔

 ميں پيش کی جائے گی، ليکن پہلے سال کے پروگرام کے بعد نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ کے موسم بہار 2020مقامی درخواست 
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کے ) 200حصہ  CFR 2) اور فيڈرل ايوارڈز(GATAفنڈز وصول کرنے والے ہر وصول کننده کو گرانٹ احتساب اور شفافيت ايکٹ (
ليے وفاقی يکساں انتظامی ضروريات، الگت کے اصول، اور آڈٹ کے تقاضوں کے مطابق ايک پروگرامٹک رسک اسسمنٹ مکمل 
کرنا ضروری ہے۔  پروگرام کے خطرے کی تشخيص کا فريم ورک (ذيل ميں درج ہے) اور مخصوص پروگرام کے سواالت 

 کے ساته انجام دينے کی صالحيت کا اندازه لگاتے ہيں ۔ درخواست دہندگان کی طرف سے مخصوص پروگرام کو کاميابی 
  محدود پروگرام کا تجربہ، پروٹوکول اور داخلی کنٹرول گورننگ پروگرام کی ترسيل سے درخواست گزار کے

 پروگرامٹک رسک پروفائل ميں اضافہ ہوتا ہے۔ 
 وگرام کو کاميابی پروگرامٹک خطرے کی تشخيص کے سواالت سے درخواست کننده کی طرف سے مخصوص پر

 کےساته انجام دينے کی صالحيت کا اندازه ہوتا ہے۔  
  پروگرامٹک خطرے کی پروفائل گرانٹ کے ايوارڈ کے اندر اضافی شرائط کا تقاضا کرسکتا ہے تاکہ گرانٹ پروگرام کی

 فراہمی اور/يا انتظام کرنے کے ليے ادارے کی صالحيت کو بڑهايا جاسکے ۔
 

a.  تعليمی کاميابی کو فروغ دے گا۔ ہر قابل وصول کننده 

ہر وصول کننده مکمل اور جامع مقامی ضروريات کی تشخيص اور مندرجہ باال وضاحت کے مطابق مقامی درخواست جمع کرے گا۔ 
دونوں وصول کننده کو يہ ثابت کرنا ہوگا کہ وه تعليمی کاميابی کو کيسے فروغ ديں گے۔ اس کے عالوه، وصول کنندگان معمولی 

ردگی کے پيمانے سے نمٹنے کے ليے اپنی کارکردگی ميں بہتری النے کا منصوبہ پيش کريں گے، بشمول اس کے کہ عدم کارک
 مساوات کو کيسے دور کيا جائے گا۔ 

b.  ہر اہل وصول کننده مہارت حاصل کرنے کو فروغ دے گا، بشمول ايسی مہارت کے حصول کے جو ايک تسليم شده پوسٹ
 سيکنڈری سند کی طرف رہنمائی کری ہو؛ اور 

مندرجہ باال تفصيل کے مطابق پر مقامی ضروريات اور مقامی درخواست کا جامع جائزه ۔ دونوں وصول کننده کو يہ ثابت کرنے کی 
رت ہوگی کہ وه مہارت کو کس طرح فروغ ديں گے، بشمول مہارت کی کاميابی جس ميں ايک تسليم شده پوسٹ سيکنڈری سند کی ضرو

 طرف رہنمائی ہو، ابتدائی کالج کريڈٹ کے مواقع کو فروغ دے کر۔

c.  کے تحت مقامی ضروريات کی تشخيص کا جائزه مقامی اقتصادی اور  134ہر وصول کننده اس بات کو يقينی بنائے گا کہ سيکشن
 Vتعليم کی ضروريات کو مد نظر رکهتے ہوئے ليا جائے، بشمول جہاں مناسب، صنعتی شعبوں اور پيشوں کا مطالبہ ہو۔ (پرکنز 

 )) d)(5(122کا سيکشن 
 

جومقامی اقتصادی اور تعليم کی ضروريات کا  جامع مقامی ضروريات کی تشخيص کے ليے ايسے وصول کنندگان کی ضرورت ہوگی
تجزيہ کريں، جس ميں تمام شعبوں اور پيشوں کے ليبر مارکيٹ کا مکمل تجزيہ بهی شامل ہے۔ يہ تجزيہ پرکنز فنڈز کی طرف سے 

 حمايت حاصل کرنے کے ليے پروگرام کی پيشکش کو مطلع کرے گا۔
 

ريعے ايجنسی کو حاصل شده فنڈز کی تقسيم کيسے ہوگی اس کی وضاحت کے تحت بنائے گئے االٹمنٹ کے ذ 111ايکٹ کی دفعہ  .2
 کريں۔ 

a.  ثانوی سطح پر کيريئر اور تکنيکی تعليم يا پوسٹ سيکنڈری اور بالغ سطح پر کيريئر اور تکنيکی تعليم کے درميان، يا دونوں
ميں،جس ميں اس طرح کی تقسيم کہ سب سے زياده مؤثر طريقے سے طالب علموں کو کام کی جگہ ميں کامياب کرنے کے ليے ضروری 

 اور  مہارت کس طرح فراہم کرے گا جس ميں؛
b.  کنسوشيا کے ممبروں ميں فنڈز کی تقسيم کس طرح کی جائے گی، جس ميں اس طرح کی تقسيم کا عقيده بهی شامل ہو، اور اس

  ))d)(8(122کا سيکشن  Vسے طلباء کو کام کی جگہ ميں کاميابی کی ضروری مہارتيں کس طرح مہيا کی جائيں گی۔ (پرکنز 
  

کسی تسليم شده پوسٹ سيکنڈری کی سند يا کوئی بهی سند جو صنعت سے تسليم شده ہو يا سرٹيفکيشن، پورٹيبل اور اسٹيکيبل، جو اعلٰی 
مالی فنڈنگ  ISBEاجرت، اعلی مہارت، ڈيمانڈ والے پيشہ کی طرف بڑهانے والی سرگرميوں تک رسائی کو توسيع دينے کے ليے 

کی ضروريات، مقامی ضروريات اور  Vی اجازت ديتا ہے۔  طالب علموں کے اندراج، پرکنز کے مواقع کو مزيد وسيع کرنے ک
پروگرامنگ کے مواقع کے بارے ميں غور و فکر کے ساته، سيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری فنڈنگ کی تقسيم پر احتياط سے غور کيا 

 جا رہا ہے۔  
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ور جدت کے ساته فنڈز کے استعمال پر غور و خوض کرتا ہے اور سيکهنے الينوئے کيريئر اورتکنيکی تعليم کے ليے وسيع پيمانے پر ا
 والو، ماہرين، اور آجروں کی منفرد ضروريات کو پورا کرنے کے ليے لچک اختيار کرنے کی اجازت ديتا ہے۔

   کے تحت دی گئی دی گئی االٹمنٹ کے ذريعہ 111ايکٹ کے سيکشن 

  سيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری کی سطح پر مقامی ايجنسيوں ميں تقسيم کيا  ٪ منہا کوئی بهی محفوظ فنڈز، کو85کم از کم
 جائے گا؛

  سے زياده استعمال نہيں کيا جائے گا، اس ميں رياستی اداروں کے افراد کے 10رياستی قيادت کی سرگرميوں کے ليے ٪
 ٪ شامل ہيں؛2خرچ کے ليے 

 $ سے کم نہيں اور  60,000غير روايتی تربيت اور روزگار کی تياری کرانے والوں کی خدمات کے ليے
 سے زياده نہيں، اور $150,000
 $ 50,000خصوصی آبادی کے افراد کی بهرتی کے ليے، 

  ی فنڈز ٪ سے زائد فنڈ استعمال نہيں کيے جائيں گے۔ يہ رياستی انتظام5اس منصوبے کی رياستی انتظاميہ کے ليے
 سيکنڈری اورپوسٹ سيکنڈری تعليم کے ليے قائدانہ سرگرمياں اور اور مدد فراہم کريں گے۔ 

ISBE  ثبوت پر مبنی فنڈنک کے طريقہ کار سے الينوئے کے اصول برائے مساوات پرمبنیSFY2020-2021  کے ليے
 ميں اس تقسيم کا جائزه لے گا۔  EFEsاضالع/

) کے تحت کيريئر اور تکنيکی تعليمی پروگراموں کے ليے ايجنسی کے ذريعہ a)-(e(131ايکٹ کی دفعہ .  آئنده سال پروگرام کے ليے، 3
ڈالر ميں مختص رقم فراہم کی جائے گی اور اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ رياست کے اندر مقامی تعليمی اداروں، عالقے کے 

ايجنسيوں کے درميان يہ مختص رقم کس طرح تقسيم کی جائے گی۔ (پرکنز  کيريئر اور تکنيکی تعليم کے اسکولوں اور تعليمی خدمات کی
V  131کا سيکشن)g (( 

SFY2021 EFE  تخصيص کے ليے ضميمہT ديکهيں۔ 

وصول کننده کے تقسيم کا تعين مردم شماری کے بيورو والے جغرافيائی اعداد وشمار کا استعمال کر کے اور وفاقی فارمولے کے دو 
 عوامل کے بنياد پر کيا جائے گا (ذيل ميں مالحظہ کريں) ۔  

  کے تناسب ميں  سال کی عمر کے افراد کی تعداد 17-5% اس طرح کے مقامی تعليمی ايجنسيوں کو 30اس تخصيص کا
 مختص کيا جائے گا۔ 

 70 عمر کی تعداد کے تناسب سے ہوں گے،  17 -5% اس طرح کی مقامی تعليمی ايجنسيوں کو مختص کيا جائے گا جو
جو اس طرح کے مقامی تعليمی ايجنسی کے زير اہتمام ضلع اسکول ميں رہتے ہيں اورغربت کی سطح کے نيچے رہنے 

 ہيں ۔ والے خاندانوں سے تعلق رکهتے

) کے ذريعہ مختص کيا eGMSکی ويب ايپليکيشن سيکورٹی اليکٹرانک گرانٹ مينجمنٹ سسٹم ( ISBEہر سيکنڈری وصول کننده کو 
جائے گا۔  ہر اداره کے وصول کننده کی مختص کی رقم کو ان کے بجٹ سميت ان کی درخواست تک رسائی حاصل کرنے اور جمع 

 گا۔  ميں لوڈ کيا جائے eGMSکرنے کے ليے 

ISBE  موجوده فارمولہ پر ايک چهوٹ جمع کرنے اور مساوات کے اصولوں پر ايک نيا فنڈنگ فارمولہ قائم کرنے پر غور کر رہا ہے
کورسز  CTEميں پايا جاتا ہے۔ ايک نيا فارمولہ ضلع کی آبادی، آمدنی کی سطح (غربت)، فنڈنز کے مقدار کی سطح،  EBFاور جو 

 کريڈٹ ميں مندرج طالب علموں کی تعداد کو مد نظر رکهے گا۔ CTEاء کی تعداد اور ميں داخلہ لينے والے طلب

کے تحت کيريئر اور تکنيکی تعليمی پروگراموں کے ليے ايجنسی کے ذريعہ ڈالر ميں ) a(132.  آئنده سال پروگرام کے ليے، ايکٹ کی 4
مختص رقم فراہم کی جائے گی اور اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ رياست کے اندر مقامی تعليمی اداروں، عالقے کے کيريئر 

 ختص رقم کس طرح تقسيم کی جائے گی ۔۔ اور تکنيکی تعليم کے اسکولوں اور تعليمی خدمات کی ايجنسيوں کے درميان يہ م

رياست کے تخصيص کا پوسٹ سيکنڈری حصہ فارموال کے ذريعے تقسيم کيا جاتا ہے ۔ کميونٹی کالجزمختص رقم اور گرانٹ گائڈالئن 
ICCB نی سے حاصل کرتے ہيں۔  کام اور بجٹ کا دائرے کار طئے کرنے ميں، انہيں اپنی تجويز پر گورننگ بورڈز سےمنظوری لي

ہوگی اور يہ جاننا ہوگا کہ مقامی گائڈ الئن کے مطابق گرانٹ کو کس طرح خرچ کرنا ہوگا۔ کميونٹی کالجوں کی منظوری کے ليے 
ICCB $ سے کم رقم کی صورت ميں مختص رقم  50,000کو اپنی گرانٹ کی تجاويز پيش کرنا ضروری ہے۔ کوئی بهی کميونٹی کالج
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کميونٹی کالج کی مختص رقم مندرجہ ذيل فارموال کے ذريعہ مقرر کی جاتی ہے: ہر ادارے يا  وصول نہيں کرے گا۔ اضالع کے ليے
) کے تحت کسی بهی رياستی a)(1(112کنسورٹيم کے اداروں کو ايک مختص رقم دی کی جانی چاہيے جو اس حصے کے سيکشن 

ملتی ہے کيونکہ سابقہ رياستی مالی سال ميں مالی سال کے ليے اس حصے کو انجام دينے کے ليے فراہم کرده فنڈز کے حصے سے 
پروگراموں ميں داخلہ لينے والے فيڈرل پيل گرانٹ وصول کنندگان کی تعداد اس طرح کے وصول  CTEايسے اداروں کے ذريعہ 

دگان کی کنندگان کی تعداد کے برابر ہوتی ہے، اسی طرح ہر سال رياست کے اندر ايسے پروگراموں ميں داخلہ لينے والے وصول کنن
 تعداد کے برابر ہوجاتی ہے۔

 ديکهيں ۔ Uکميونٹی کالجز ميں مختص رقم کے ليے ضميمہ 

.  وضاحت کريں کہ ايجنسی ڈسٹرکٹ اسکول کے حدود ميں کسی بهی قسم کی تبديلی کی عکاسی کرنے کے ليے مختص رقم سے 5
يا اندراج کے اعداد و شمار کو جمع کيا گيا تها، اور اس  استعمال ہونے والے ڈيٹا کو کس طرح ايڈجيسٹ کرے گی, جس ميں آبادی اور/

ميں بغير جغرافيائی حدود کے مقامی تعليمی ايجنسياں بهی شامل ہيں، جيسے کہ چارٹر اسکولز اور سيکنڈری اسکولز جسے بيورو آف 
 )) a)(3(131کا سيکشن  Vانڈين ايجوکيشن نے قائم کيا تها۔ (پرکنز 

 
مردم شماری بيورو کے اعداد و شمار کی جانچ پڑتال کرتی ہے اور آبادی اور غربت ميں ہونے والی تبديليوں کو  ISBEہر سال 

ايڈجسٹ کرنے کے ليے مختص رقم کو ايڈجسٹ کرتی ہے۔ رياستی چارٹر اسکول ان خدمات ميں شامل ہيں ۔ تمام رياستی 
 ISBEتمام چارٹر اسکول ايک ضلع اسکول ميں خدمت انجام ديتے ہيں۔ چارٹراسکولوں اپنے اپنے طور پر کام کرتے ہيں جبکہ ديگر 

 گريڈ کے طلباء کی خدمت کرنے والے اسٹيٹ چارٹر اسکول بهی شامل ہوں۔ 12تا  5اس بات کو يقينی بنائے گی کہ 
 
  -است پيش کرے گی) ميں بيان کرده سيکنڈری کی مختص رقم کے فارمولے سے دست کشی کے ليے درخوa(131.  اگرايجنسی سيکشن 6

a اس طرح کے متبادل فارمولے کے ليے تجويز شامل کريں ؛ اور . 
b وضاحت کريں کہ مجوزه متبادل فارمولہ سے دست کشی کس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ . 

جيسا کہ مينجمنٹ اور بجٹ کی آفس کی طرف سے غربت کی بنياد پر فنڈز کو زياده مؤثر طريقے سے نشانہ بناتے ہيں (
) کے تحت ہر سال اس 2(673. کے سيکشن U.S.C 42وضاحت کی گئی ہے اورکميونٹی سروسز بالک گرانٹ ايکٹ (

 )) b(131کا سيکشن  V)) رياست کے ساته مقامی تعليمی اداروں کے ليے. (پرکنز 2(9902ميں نظر ثانی کی جاتی ہے۔ 
 

پرکنز کيريئر اور ٹيکنيکل ايجوکيشن  Dں کہ ايا يہ دست کشی کی درخواست ہے جس کے ليے آپ کو پہلے کارل يہ بهی نشاندہی کري
 ) کے تحت منظوری ملی ہے.  IV(پرکنز  2006ايکٹ 

 
ISBE  نے پرکنزIV  کے تحت دست کشی کی درخواست جمع نہيں کی۔ISBE  پرکنزV  کے متبادل فارمولہ سے دست کشی کی

 ميں ہوگا۔ SFY2020ا ہے۔ کم سے کم، متبادل فارمولہ ثبوت پر مبنی فنڈنگ فارمولے پر غور کرے گا۔ يہ تعين درخواست کرسکت
 

ISBE CTE  اور انوويشن کے عملے کوCTE  فنڈنگ کے ليے اسی طرح کے ماڈل کو تالش کرے جوISBE  کے فنڈز ڈيپارٹمنٹ
 کے ساته کام کرے گا۔

 
کرده سيکنڈری کی مختص رقم کے فارمولے سے دست کشی کے ليے درخواست پيش ) ميں بيان a(132اگرايجنسی سيکشن  .7

  -کرے گی
a.   اس طرح ايک متبادل فارموال کے ليے ايک تجويز شامل کريں؛ اور 
b.  اس بات کی وضاحت کريں کہ کس طرح کے فارمولے کے نتيجے ميں اداروں يا اس رياست کے ساته کونسورٹيا ہے جس ميں

کا  Vمعاشی طور پر پسمانده افراد کی تعداد سب سے زياده ہے اور متبادل فارمولہ کا نتيجہ ايسی تقسيم کی صورت ميں نکلے گا ۔ (پرکنز 
 )) b(132سيکشن 

 
پرکنز کيريئر اور ٹيکنيکل ايجوکيشن ايکٹ  Dکريں کہ ايا يہ دست کشی کی درخواست ہے جس کے ليے آپ کو پہلے کارل  يہ بهی نشاندہی

 ) کے تحت منظوری ملی ہے.  IV(پرکنز  2006
 

ميں بيان کرده پوسٹ سيکنڈری اداروں ) a(132ايلينوائز کسی بهی کونسورٹيا کےليے فنڈز کی رقم کو مختص نہيں کرے گا جو سيکشن 
(پرکنز  2006پرکنز کيريئر اور ٹيکنيکل ايجوکيشن ايکٹ  Dکے درميان قائم کيا جاتا ہے۔ اس دست کشی کی درخواست پہلے کارل 

IVکے تحت نہيں کی گئی تهی۔ ( 
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رياست کے ہر طالب علم کو مالی مدد فراہم کرے، يا رياست کے ليے مجموعی اخراجات جو سيکريٹری کے ساالنہ عزم کی بيس الئن . 8

کو قائم کرے گی کہ کس طرح رياست نے اپنی مالی کوششوں کو برقرار رکها ہے اور اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ بيس الئن ايک 
بيس الئن نئی ہے، تو براه کرم پچهلے مالی سال کے ليے ہر طالب علم، يا رياست کے مجموعی مستقل سطح ہے يا نئی سطح۔ اگر 

 ))b)(1)(D(211کا سيکشن  Vاخراجات کو مالی مدد فراہم کريں۔ (پرکنز 
 

 ہے۔ اگر رياست مجموعی اخراجات کی بنياد پر بحالی کی کوشش پر پورا نہيں اترتی، توہر طالب علم کا حساب کتاب ہونا الزمی

کی ضرورت کے مطابق طالب علم کے حساب کتاب کو اکٹهے ساالنہ رپورٹ سے ليا جائے گا جو طويل مدتی سيکنڈری  Vپرکنز 
کيريئر اور تکنيکی تعليم، طالباء کيريئر اور تکنيکی تعليم کے متناسب افراد کے اندراج پر مبنی ہوں گے۔ طويل مدتی پوسٹ سيکنڈری 

 ايجوکيشن کونسرٹريٹرز کے اندراج پر مبنی ہو گا۔اندراج کيريئر اورتکنيکی 

کل مجموعی اخراجات (پہلے سے حساب شده) طويل مدتی سيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری طالب علموں کی کل تعداد کے ذريعہ تقسيم 
 کيے گئے ہيں۔

اجات کی تصديق يکم جوالئی کو گرانٹ دينے سے پہلے تعين کی ضرورت ہوگی، پچهلے مالی سال کے اندر -ٹائم الئن 
دسمبر تک نہيں ہوگی، اس کا ابتدائی تعين يکم جوالئی تک ہوگا۔ يہ ابتدائی تعين سب سے زياده موجوده اندراج کے  31

حاليہ اعداد و شمار پراور اخراجات پر مبنی ہوگا جو پچهلے مالی سال کے ہر طالب علم کے اخراجات کے تعين کے ليے 
تک، موجوده مالی سال کے ليے ايک حتمی فيصلہ کيا جائے گا جس ميں ان پچهلے دو  دسمبر 31استعمال کيا جانا ہے۔  

 سالوں کے اندراج کے اصل اعداد و شمار اور اخراجات کو بروئے کار اليا جائے۔

Dنتائج کا احتساب . 

 - شناخت کريں اور شامل کريں) کی 1کيريئر اور تکنيکی تعليم کے پروگرام کے معيار کے مندرجہ ذيل اشارے ميں سے کم ازکم ايک ( .1
a.    CTE  کونسنٹريٹرز کا فيصد (پرکنزV ) کے تحت  3)12کے سيکشنCTE  کنسينٹريٹرس کی قانونی تعريف کے لئے

ديکهيں) ہائی اسکول سے گريجويشن ہونے کے بعد جس نے تسليم شده پوسٹس سيکنڈری کی سند حاصل  6ٹيکسٹ باکس 
 ہے۔

b. CTE  کونسنٹريٹرز کا ہائی اسکول سے گريجويشن کا فيصد متعلقہ کيريئر اور تکنيکی تعليم کے پروگراموں اور مطالعہ
کے پروگراموں ميں يا کسی دوسرے کريڈٹ ٹرانسفر معاہدے کے ذريعے حاصل کرده مطالعہ کے پروگراموں ميں پوسٹ 

 سيکنڈری کريڈٹ حاصل کيا ہے۔ اور / يا۔
c.     ليم ميں حصہ لينے والے ہائی اسکول سے کام پر مبنی تعCTE  کونسنٹريٹرز کے گريجويشن کا فيصد۔ (پرکنزV  سيکشن

113)b)(2)(A)(iv)(I(( 
 

 کيريئر اور تکنيکی تعليم ميں طلباء کی کاميابی کی کوئی ديگر پيمائش شامل کريں جو رياست گير، درست، اور قابل اعتماد، اور رياست بهر
)) براه کرم نوٹ کريں کہ "دوسرے" پروگرام کے معيار کی پيمائش b)(2)(A)(iv)(II(113کا سيکشن  Vميں موازنہ کے قابل ہو۔ (پرکنز 

 ) رياستوں کے ليے اختياری ہے۔sکی شموليت (
  

ايجنسی کے استعمال کے ليے منتخب کرده ہرايک معيار کے اشارے (اشارے) کے ليے ايک عدد اور حرف کے ساته ايجنسی کو پيمائش 
 کی تعريف فراہم کريں۔

 
ل سے گريجويشن کر کے کے کونسنٹريٹرز جو ہائی اسکوCTEثانوی پروگرام کے معيار کی کارکردگی کے اشارے کے ليےالينوائے 

کيريئر اور تکنيکی تعليم کے پروگراموں اور مطالعہ کے پروگراموں ميں پوسٹ سيکنڈری کی سند حاصل کرچکے ہيں اور دوہری يا 
بيک وقتی پروگرام ميں اندراج يا کسی دوسرے کريڈٹ ٹرانسفر معاہدے کے ذريعہ حاصل کرده مطالعہ کے پروگراموں ميں ہيں کے 

 چ کرے گا۔  فيصد کی جان
 

 الينوائے حساب کتاب کرے گا:
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کونسيٹريٹرز سے نکلنے والے غير نقل شده کی تعداد جنہوں نے کوئی بهی ڈبل کريڈٹ کورس کاميابی کے  CTE شمار کننده: 
 کے دوران کوئی بهی مضمون رہا ہو)  th-9th-12thساته پاس کيا ہے (ان کا 

  
 باہر آنے والے کونسنٹريٹرز کی کل تعداد **۔  قدرنما: 

  
گريڈ کے طور پر کی گئی ہے جو ابتدائی طور پر گريجويشن کر رہا ہے، يا کوئی بهی  11th** ايگزٹنگ کونسنٹريٹر کی تعريف 

 جاتا ہے۔  طالب علم جو اپنے چوتهے سال يا اس سے زياده ميں ہے، پہلے وه نويں جماعت کے طالب علم کی حيثيت سے پہچانا
  

ISBE  نے اس سيکنڈری پروگرام کے معيار کی کارکردگی کے اشارے کا انتخاب کيا ہے کيونکہ اس ميٹرک کو فی الحال الينوائے
 کے ساته ڈيٹا شيئرنگ معاہدے کے ذريعہ ٹريک کيا گيا ہے۔   ICCB) اور SIS‘ (اسٹوڈنٹ انفارميشن سسٹم’
  

پہال سال ہے جس ميں الينوائے سيکنڈری اسکولو نے طلباء کے ذريعہ حاصل کرده پوسٹ وه  2019-2018مزيد برآں، تعليمی سال 
کو الينوائے  ISBEسيکنڈری کی اسناد اور کام پر مبنی تعليم ميں حصہ لينے کا سراغ لگايا تها، لہذا بيس الئن ڈيٹا دستياب نہيں ہے۔  

کے ذريعے پوسٹ سيکنڈری سندوں اور کام پر مبنی  SISے تحت کالج اور کيريئر کے بارے ميں اشارے ک  ESSAسيکنڈری اسکولوں
کو مقامی  ISBEشراکت دونوں سے باخبر رہنے کی ضرورت ہوگی۔  ايک بار جب تين سال کی بنياد کا ڈيٹا دستياب ہوجائے تو، 

کے اہداف کے تعين وصول کنندگان کو دو اضافی سيکنڈری پروگرام کے معيار کے اشارے کيلئے کارکردگی کے اہداف اور ترقی 
 کرنے کی ضرورت ہوگی۔

 
ميں فارم فراہم کريں تاکہ  V.Bميں شروع ہونے والے رياستی منصوبے کے تحت آنے والے ہر سال کے ليے سيکشن  2020. مالی سال 2

رياست سيکنڈری اور پوسٹ سيکنڈری بنيادی اشارے ميں سے ہر ايک کی کارکردگی کی سطح کا تعين کرے، جس کی کارکردگی کی سطح 
  کونسنٹريٹرز کی سطح ايک جيسی ہے۔ CTEرياست ميں تمام 

 ) کا فارم. SDPLکردگی کی سطح کے تعين (ديکهيں: رياست کی کار B)): ملحق b)(3)(A)(I)(I(113کا سيکشن  V(پرکنز  
 

 ) کی وضاحت ذيل ميں تفصيل سے ہيں:SDPLکے ليے رياستی طے شده کارکردگی کی سطح ( CTEپوسٹ سيکنڈری 

 کے بنيادی اشارے: پوسٹ سيکنڈری برقراررکهنا اور جگہ کا تعين کرنا  11Pکارکردگی 

پروگرام کی تکميل کے بعد، دوسری سہ ماہی کے دوران، پوسٹ سيکنڈری تعليم ميں داخلہ حاصل کرنے والے، اعلی درجے کی 
) کے عنوان کے تحت مدد حاصل کرنے U.S.C .42 1990کے قومی اور کميونٹی سروس ايکٹ  1990ٹريننگ، مليٹری سروس، يا 

.)، رضاکار et seq 12511کونسنٹريٹرز کی تعداد حاصل کرنے والے ہوں ۔  CTEوالے کسی ايسے پروگرام ميں شامل ہونے والے 
 ))، يا مالزمت ميں ہيں يا روکے ہوئے ہيں۔ a(22504) ميں بيان کيا گيا ہے۔ a(5ہيں، جيسا کہ پيس کارپس ايکٹ کے سيکشن  

  :پروگرام کی تکميل کے بعد دوسری سہ ماہی ميں پوسٹ سيکنڈری تعليم يا جديد تربيت ميں شامل افراد کی شمار کننده
کے  Iتعداد جو، ملٹری سروس يا کسی سروس پروگرام ميں مالزم ہيں، جنهيں نيشنل کميونٹی سروس ايکٹ کے عنوان 

 تحت مدد حاصل ہے۔ 
  :قدرنماICCB (AC کے پاس کورس کی سطح کے (CTE  کريڈٹ حاصل کرنے والے افراد کی تعداد يا جنہوں  12ميں

 سے کم کريڈٹ حاصل کيا۔  CTE 12کی ڈگری يا سرٹيفکيٹ مکمل کيا ليکن ايک سال ميں  CTEنے 

ہيں يا اس ميں اس اقدام کے ليے موجوده مجموعہ کی جانچ کے طريقوں سے ان لوگوں کی معلومات حاصل کرتے ہيں جو پوسٹ سيکنڈری ايجوکيشن ميں  نوٹ :
  ہمارے موجوده عمل کسی اورآئٹمز (يعنی اعلی درجے کی تربيت، فوجی يا ديگر سروس پروگراموں ميں) کی جانچ نہيں کرسکتے ہيں۔ مالزم ہيں۔

   

 کے بنيادی اشارے: تصديق، سرٹيفکيٹ يا ڈگری  P12کارکردگی 

کونسنٹريٹر جس نے ايک تسليم شده پوسٹ سيکنڈری کی سند CTEسال يا اس کے اندر شرکت کے دوران  1پروگرام کی تکميل کے 
 حاصل کی۔ 
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  :شمار کنندهCTE  کونسيٹريٹرکی ايک تعداد ايک سال کے اندر جنہوں سے سابقہ رپورٹنگ سال ميں پروگرام کے تکميل
کی ہے پروگرام کی منظور شده ڈگری، سرٹيفکيٹ، يا انڈسٹری کی سند۔ ڈينومنيٹر سے حاصل  CTEکی ڈگری مخصوص 

 ۔
  :قدرنماICCB (AC کے پاس کورس کی سطح کے (CTE  کريڈٹ حاصل کرنے والے افراد کی تعداد يا جنہوں  12ميں

 سے کم کريڈٹ حاصل کيا۔  CTE 12کی ڈگری يا سرٹيفکيٹ مکمل کيا ليکن ايک سال ميں  CTEنے 

ہيں جنہوں نے پوسٹ سيکنڈری پروگرام ميں ايک حصے کے طور پر اس طرح کے جانچوں سے موجوده لوگوں کے بارے ميں معلومات حاصل ہوتی نوٹ : 
 ديگر صنعتوں سے تسليم شده اسناد فی الحال گرفت ميں نہيں ہيں۔ ڈگری يا سند حاصل کی۔

 

 کی بنيادی اشارے: غير روايتی پروگرام کا اندراج  3P1کارکردگی 

کونسينٹريٹرز اور مطالعے کے پروگراموں کی تعداد غير روايتی شعبوں کی طرف  CTEکيريئر اور تکنيکی تعليم کے پروگراموں ميں 
 رہنمائی کرتی ہے۔ 

  شمار کننده: رپورٹنگ سال کے دوران غير روايتی پروگراموں ميںCTE  کونسينٹريٹرز کی کم نمائندگی کرنے والے
CTE  کونسينٹريٹرز کی تعداد۔ 

  :قدرنماICCB (ACکے پاس کورس کی سطح کے ( CTE  کريڈٹ حاصل کرنے والے افراد کی تعداد يا جنہوں  12ميں
 سے کم کريڈٹ حاصل کيا۔ CTE 12کی ڈگری يا سرٹيفکيٹ مکمل کيا ليکن ايک سال ميں  CTEنے 

 
 . Vبيس الئن ڈيٹا کے طور پر شامل ضميمہ 

 
 
 Vميں بيان کرده عوامی تبصرے کے دوران فراہم کرده تبصروں کا تحريری جواب ديں۔ (پرکنز ) b)(3)(B(113اس ايکٹ کے سيکشن  .3

 )b)(3)(B(113کا سيکشن 
 

ميں ہوں گے۔ ايک بار جب عوامی تبصروں کے دور شروع ہو جائيں، تو  2020موسم سرما  -2019عوامی تبصرے موسم خزاں 
 تحريری جواب فراہم کيا جائے گا ۔

 
ميں بيان کرده کارکردگی کے اختيار کرده طريقہ کار  113کے سيکشن  Vاس طريقہ کار کی وضاحت کريں جسے ايجنسی نے پرکنز . 4

 ميں رياستی تعين کی طے شده سطح کے ليے اسے کم سےکم اپنايا ہے۔ 
b.  پرکنزV  113کے سيکشن)b)(3)(Bعين کی سطح کے ) کے تحت عوامی تبصره کے ليے عمل کی وضاحت کی کارکردگی کے ت

) پرکنز b)(3)(B(113ديکهيں سيکشن  7ليے ترقی کے حصے کے طور پر مشاورت کے قانونی تقاضوں کے ليے (ٹيکسٹ باکس 
V؛( 

c. رياست کی کارکردگی کے طے شده سطح کی وضاحت؛ اور 
d.  دوسرے وفاقی اور اس بات کی تفصيل کہ رياست نے ايجنسی کی طے شده کارکردگی کی سطح کی، اہداف اورمقاصد کے ساته

 رياستی قوانين کے ساته کس طرح صف بندی کی ہے۔ اور
e.  اس عمل کی وضاحت کريں جس کے ذريعہ رياست کی کارکردگی کی سطح کی تعين کے طريق کارکے ليے سطحوں کی ايک بنيادی

 الئن قائم کرنے کے طور پر استعمال ہوگا۔ 
 

 60رياست نے کارکردگی کے مطابق، متعلقہ اسٹاک ہولڈرز، ڈيٹا اور ديگر معلومات کی طے شده سطح کو عوامی تبصرے کے ليے، 
کے  2019کے ويب سائٹ کے ذريعہ اگست  Vکی پرکنز  ICCBاور ISBEدن کی مدت سے کم عرصے کے ليے جاری کيا تها، جو 

ذيل ميں بيان کرده  ICCBاور  ISBEسٹيک ہولڈرز کے ردعمل کی وصولی کے بعد، پورا مہينہ جاری رہا ۔ ا 2019وسط سے اکتوبر 
SDLP  کا حتمی تعين کرنے سے پہلے احتياط سے ردعمل کا جائزه ليں گے اور اس کا تجزيہ کريں گے ۔ اسٹيک ہولڈرز کے حتمی

 تبصرے اور تحريری جواب کو اسٹيٹ پالن ميں شامل کياجائے گا ۔  
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 سيکنڈری رياست کے طئے شده سطح کے تحفظاتکارکردگی کی 

کی بہت سی سطحيں، اہداف،  ISBEالينوائے کی جانب سے سيکنڈری رياست کی کارکردگی کی سطح مقرر کی گئی ہے ساته ہی ساته 
رے بچے، اور مقاصد کے ديگر وفاقی اور رياستی قوانين کو بهی مقرر کيا گيا ہے۔ الينوائے اسٹيٹ بورڈ آف ايجوکيشن کا مشن پو

پورے اسکول، اور پوری برادری کی حمايت کرتا ہے اور جامع طريقوں، اور ايسے پروگراموں کو فروغ دينے اور ان پر عمل درآمد 
کرنے کا پابند ہے جو رياست کے تمام طلبہ کے ليے معيار تک منصفانہ رسائی کو يقينی بناتا ہے۔  سرمايہ کاری کرنے ميں 

زياده طلباء کی تعليمی کاميابی، افرادی قوت ميں کاميابی کے مواقع اور ان کی برادريوں ميں شراکت  نے زياده سے  ISBEمساوات،
 کو بڑهاوا ديا ہے، اور اس طرح پوری رياست کو تقويت بخشتا ہے۔ 

طے  ) کے تعين کے عمل کے دوران، اس بات پر سخت غور کيا گيا ہے کہ سطحيں قانون ميںSDLPکارکردگی کے منتخب اسٹيٹ (
کا کونسنٹريٹر بشمول خصوصی آبادی والوں کی بہتری کی  CTEشده تقاضوں کو کس طرح پورا کرتی ہيں، کس طرح کی سطح 

حمايت کرے گی، نيز يہ کہ سطح کس طرح معاشروں کی تعليم اور افرادی قوت کی ضروريات کی تائيد کرتی ہيں۔ سب سے اہم بات يہ 
 الب علموں تک منصفانہ رسائی کی ضرورت کے سلسلے ميں کيا گيا تها۔ کا انتخاب الينوائے کے ط SDLPہے کہ 

بنيادی ماہرين تعليم (پڑهنے / زبان کے فنون، رياضی، اور سائنس) مانيٹرنگ اور رپورٹنگ کی پيشرفت کی اطالع کے عالوه، 
کے کونسنٹريٹرز کے  CTEيشن الينوائے اسٹيٹ بورڈ آف ايجوکيشن نے اس اشارے کو منتخب کرليا ہے: ہائی اسکول سے گريجو

متناسب افراد نے متعلقہ کيريئر ميں پوسٹ سيکنڈری کريڈٹ حاصل کيا ہے۔ اور تکنيکی تعليم کے پروگرام اور مطالعے کے پروگرام 
کی حيثيت سے ڈوئل يا ہم وقتی پروگرام کے اندراج يا کسی اور منتقلی کے معاہدے کے ذريعے حاصل کيے گئے  SDPLجو ہمارے 

ہيں۔ يہ اشاره ہمارے ساالنہ مجموعہ ميں استعمال کيا جائے گا اور ڈيٹا ميں جمع کيا جائے گا ۔ فی الحال، يہ الينوائے کے طلباء کے 
آں، رياست کے مقامی سطح پر، الينوائے نے ان ہائی اسکولوں سے گريجويشن کرلينے والے ليے سب سے مناسب مواقع ہيں۔   مزيد بر

CTE يہ ڈيٹا جمع نہيں کيے  کونسنٹريٹرز کی ايک تعداد کے بيس الئن ڈيٹا کا انتخاب کيا ہے جنهوں نے ہنر سيکهنے ميں حصہ ليا ہے۔
واقع کو بڑهانے اور توسيع کی اجازت دے گی۔ يہ دونوں اشارے جائيں گے، ليکن مجموعہ الينوائے کے طلبہ کو ہنر سيکهنے کے م
 کالج اور کيريئر کی تياری کا فائده اٹهانے کا موقع فراہم کرتے ہيں.  

رياست کے خاکہ ميں بيان کرده ہر ايک مخصوص عالقوں کے ليے سيکنڈری رياست کی منتخب سطح کی کارکردگی کا تناسب ايک 
) فارم، مجموعی بيس الئن ڈيٹا کو (جس ميں مطلوبہ ضرورت SDPLطے شده کارکردگی کی سطح کا ( فيصد ميں ظاہر کيا جائے گا۔

  کونسنٹريٹرز) شامل کرنا ہے.۔ CTEپوری کرنے والے 
) لينے کے ليے بيس الئن کے اعداد وشمار کو استعمال کرنے کے ليے تيار کيا گيا ہے جس ميں نئی AY 2018پچهلے سال کا ڈيٹا ( 

ی ضروريات کا استعمال کرتے ہوئے فريکشن کا حساب لگا رہا ہے۔   اس کے عالوه، محدود گروپ والے زمرے کے استثنا ک Vپرکنز 
کے ساته ذيلی گروپس اور خصوصی آبادی کے ذريعہ الگ الگ اعداد و شمار، منظم پروگرام ميں بہتری کے مواقع کی اجازت ديتا 

پروگرام يا مطالعے کے پروگرام کے  CTEجمع کرنے کی اجازت ہے، آئنده برسوں ميں ہے۔ سسٹم کے ذريعہ موجوده دستياب ڈيٹا کو 
ذريعہ تضاد پر غور کيا جائے گا۔  فی الحال، ہم کچه عالقوں ميں ڈيٹا اکٹها کرنے کی صالحيت ميں محدود ہيں،جيسے کہ فوج اور امن 

 کورپس۔ 

 

 

 

 سطح پر غور اس کی کارکردگی کے بعد پوسٹ سيکنڈری رياست کے تعين کی

کے مطابق قائم کی گئی ہے جو فراہم کرده تعريفوں  Vرياست کی پوسٹ سيکنڈری اشارے کے ليے کارکردگی کی مقرره سطح پرکنز 
کے ليے چلنے والے بيس الئن ڈيٹا کا Vاور پرکنز  IVاور قانونی تقاضوں کو بروئے کار التے ہيں۔ کارکردگی کی سطح کا تعين پرکنز 

 تجزيہ کر کے کيا گيا تها، بيس الئن ڈيٹا ہر آنے والے سال کے ليے مسلسل بہتری اور ترقی ظاہر کرتے ہيں۔ 

) نے معلومات پيش کرنے اور الينوائے کے تمام ICCB) اور الينوائے کميونٹی کالج بورڈ (ISBEالينوائے اسٹيٹ بورڈ آف ايجوکيشن (
کے ليے کيريئر سے متعلق کام سيکهنے کو مستحکم بنانے کے طريقہ کار کے بارے ميں معلومات حاصل کرنے کے ليے  طلباء

عالقائی اجالسوں کی ايک سيريز کی ميزبانی کی ہے۔ کاروبار، کميونٹی اور تعليمی رہنماؤں کی آراء نے رياست ميں کيريئر اور فنی 
 گاه کيا تها۔) کو آCTEتعليم کے پانچ سالہ منصوبے (
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تک رياست  2025٪" ہدف سے ہم آہنگ ہے جس کے مطابق 60تک  2025کے تحت مستقل بہتر کارکردگی رياست کے " Vپرکنز 
٪ باشندوں کو پوسٹ سيکنڈری کی ڈگری حاصل کرانے کا اراده ہے۔ پرکنز ايکٹ کی وفاقی منظوری ميں طلباء کی صنعت سے 60کے 

دی قوت کے نظام کو بہتر شکل دينے، تعليم ميں پسمانده طلبا کی کاميابی ميں اضافہ، اور جديد طريق وابستگی بڑهانے، تعليم اور افرا
 کار کو وسعت دينے اور ان کی تائيد کرنے کے مواقع ہيں۔

اضافی عمل کے ايک حصے کے طور پر عوامی تبصرے جمع کيے جائيں گے اور ان کا تجزيہ کيا جائے گا۔ سيکشن کے اس 
 حت عوامی تاثرات جمع کرنا ايک بڑے عمل کا حصہ ہے۔ منصوبے کے ت

کی منصوبہ بندی يہ ہے کہ تيسرے سال سے پہلے، کارکردگی کی سطح پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت پر توجہ  Vالينوائے پرکنز 
اگر ترقی ميں کمی  دی جائے گی، جس ميں عوامی تبصروں سميت قانون کی جانب سے بيان کرده تمام ضروريات کو پورا کيا جائے گا۔

کی وجہ سے ضرورت محسوس ہو تو بہتری کی منصوبہ بندی کے نفاذ کی رعايت کے ساته، قانون کے مطابق تبديلياں کرنے کی 
 اجازت ہے۔    

 کارکردگی کی سطح پر کسی بهی قسم کی تبديلی کے تناظر ميں رياست:

  اس بات کو مد نظر رکهے گی کہ اس ميں شامل سطحيں دوسری رياستوں کے ليے قائم کرده رياستی سطح کی کارکردگی
کے ساته کيسے موازنہ کرتی ہيں، جن عوامل پرغور کيا جاتا ہے ان ميں حقيقی خصوصيات (متوقع کے برعکس) شامل 

 انہيں سروس يا ہدايات فراہم کی جاتی ہيں۔  کونسنٹريٹرز، اور پروگرام ميں داخل ہوتے ہيں تو CTEہيں جب 
  حال ہی ميں مکمل ہونے والے دو پروگرام سالوں کے پروگرام کے مقابلہ ميں اصل کارکردگی سے کہيں زياده ہيں۔ 
  اس بات کو مد نظر رکهيں کہ رياست کارکردگی کو جس حد تک تعين کرے گی ايجنسی کے اہداف اس حد تک آگے

 بڑهيں گے، جسيا کہ اسٹيٹ پالن نے طئے کيا ہے ۔  
  نظرثانی کی سطح کو منظوری کے ليے سکريٹری کو پيش کرنا چاہيے تب پهر اس کو رياستی منصوبے ميں شامل کيا

 جائے گا۔  

ميں غير متوقع حاالت کی صورت ميں، ڈيٹا يا پيمائش کے طريق کار ميں ہونے والی بہتری سے متعلق تبديلياں رونما ہوتی ہيں، رياست 
ايجنسی مطلوبہ عوامی تبصرے کے بعد رياست کارکردگی کی سطح پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔  ايجنسی اس طرح کے شواہد 

رح کی کسی بهی ترميم کی منظوری دے گا اگرشق قانون ميں بيان کرده ضرورت پر سکريٹری کو پيش کرے گی، اور سکريٹری اس ط
 پورا اترتا ہو۔  

) ميں بيان کرده کارکردگی b)(3)(C)(ii)(II(113کے سيکشن  V.  اس بات کی وضاحت کريں کہ ايجنسی ہر سال منصوبے کے پرکنز 5
سال پروگرام سے پہلے کوئی معنی خيز پيشرفت نہيں ہوسکی ہے، او  ميں موجود تفاوت يا فرق کو کيسے دور کرے گی، اوراگر تيسرے

اس عدم مساوات يا فرق کو ختم کرنے کے ليے ايجنسی کے ذريعہ کی جانے والی اضافی کارروائيوں کی تفصيل بتائيں۔ تحريری جواب 
ٹی کی رپورٹ کے مطابق، ايجنسی سے متعلق سينيٹ کمي HELP(8ايک حصہ کے طور پر ہے، اور صحت، تعليم، مزدوری، اور پنشن (

اس بات کی نشاندہی کرسکتی ہے کہ وه خاميوں کی نشاندہی کرنے کے ليے کارکردگی کے بنيادی اشارے پر ڈيٹا کا تجزيہ کريں گی، اور 
ند کرنے اس کی وضاحت کريں گے کہ وصول کنندگان کس طرح ثبوتوں پر مبنی تحقيق کا استعمال کرکے فرق کو دور کريں گے اور اسے ب

  کے ليے معاونت اور تکنيکی مدد فراہم کرنے کے منصوبے کی تياری کريں گے اور وه اس منصوبے کو کس طرح نافذ کريں گے۔
 ايجنسی کو اس ضرورت کو پورا کرنے کے ليے تيسرے سال پروگرام سے قبل نيا رياستی منصوبہ پيش کرنے کی ضرورت نہيں ہے۔ 
 

 سکينڈری
ISBE ) کا طلباء انفارميشن سسٹمSIS (1 )ايجوکيٹرEd360) ڈيش بورڈ کے توسط سے الينوائے النگٹيوڈينل ڈيٹا سسٹم  (P-20 اقدام کا (

کا استعمال کرکے، ضلعی اور اسکول انتظاميہ، اسکول کے کونسلر، اور اساتذه ڈيٹا سے باخبر ہداياتی  Ed360ايک الزمی جزو ہے۔ 

                                                      
}1  <}2 <ISBE ) الينوائے اسٹيٹ کورسISCS ( کا ہدف مقامی سيکنڈری اسکولوں سے کورسز اور اندراجات کی رپورٹنگ کے ليے بروقت اور

) سے منسلک ہے، جو ہر SISکے اسٹوڈنٹ انفارميشن سسٹم ( ISBEبراه راست  ISCSڈيٹا اکٹها کرنے کا ايک ذريعہ فراہم کرنا ہے۔     CTEدرست 
ض کرنے کے ليے ڈيزائن کيا گيا ہے۔ ہر طالب علم کے لئے آبادياتی، کارکردگی، اور پروگرام ) تفويSIDطالب علم کو ايک منفرد اسٹوڈنٹ شناخت کار (

 ميں شرکت کا ڈيٹا اکٹها کريں۔ ايلينوائز کے اندر سيکنڈری طلباء کو اسکول سے اسکول اور ضلع سے دوسرے ضلع تک ٹريک کريں ۔ اور معياری
لومات اور ڈيٹا کی اطالع ديں۔    يہ سروس سسٹم اسکول کے اضالع سے اليکٹرانک طور پر رپورٹنگ کی صالحيتوں کے ذريعے بروقت اور درست مع

> نتيجہ کا کامياب نفاذ يہ ہے کہ وه رياستی تعليمی ايجنسی، 2طلباء سے متعلق معلومات جمع کرنے کے ليے ايک گاڑی کے طور پر کام کرتا ہے۔  
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کو، ڈيش بورڈ نے طلباء کے پروفائل کے جائزه ميں  2018مئی،  17يے طلباء کا ڈيٹا ديکه سکتے ہيں۔ فيصلے کرنے ميں مدد کے ل
کو، ضلعی اور اسکول کے  2018جون،  12کی شرکت اور کونسنٹريٹر ليبل شامل کيا ہے۔    CTEقابل اطالق طلباء کے پروفائلز ميں 

کونسنٹريٹر ليبلوں کے  CTEکورسز سے منسلک  CTEڈيٹا، اور موجوده کا مجموعی   CTEمنتظمين اپنے ضلع / اسکول کے طلباء، 
کے ڈسٹرکٹ اور اسکول کے منتظمين کے ساتهہ ساتهہ عالقائی تعليمی  SFY19نے  ISBEپروفائلز کا پہلے ہی نظاره کرسکتے ہيں۔  

و قبول کيا۔  پرکنز سيکنڈری مقامی ڈيش بورڈ کی رہائی کے ليے ان خصوصيات پر آراء ک CTEغاز ميں ہی منتظمين کے دفتر کے آ
سسٹم) کے لئے تيارياں  EFEيا  EFE) ريجنل ڈيليوری سسٹم (اس کے بعد، EFEوصول کنندگان تک رسائی، تعليم برائے روزگار (

 تک رسائی کی توقع کرتا ہے۔ EFEکے ذريعہ  ISBE SFY21جاری ہيں۔  
 

SFY21  ،کے اختتام تکISBE CTE  اور انوويشن، انفارميشن سسٹم، اور ٹکنالوجی سپورٹ اور انفراسٹرکچر ڈپارٹمنٹس پاورکے
کے موجوده ڈيٹا کو استعمال  SIS, ISCSکے  ISBEذريعہ ريئل ٹائم پرفارمنس انڈيکيٹر ڈيش بورڈ تيار کرنے کا اراده رکهتے ہيں، 

 ISBEيشنل اسٹوڈنٹ کليئرنگ ہاؤس کے ساتهہ معاہدے۔  ڈيش بورڈ کرتے ہوئے، ديگر اسٹيٹ ايجنسيوں کے ساته ڈيٹا شيئرنگ، اور ن
CTE  ،اور انوويشن کو اسٹيٹ ليولEFE  ليول، اسکول ڈسٹرکٹ، اورESEA  ميں طلباء کے سب گروپس اور پرکنزV  ميں خصوصی

کے  CTEيہ ڈيٹا  آبادی والے زمرے کے ذريعہ اسکول کی کارکردگی کے اشارے کے ڈيٹا کی نگرانی کرنے کی اجازت دے گا۔
اور انوويشن  ISBE CTEذريعہ بهی دستياب ہوں گے۔ پروگرام يا کيريئر کلسٹر، جب تک کہ طلباء کی آبادی کا حجم بہت کم نہ ہو۔ 

) کی رپورٹنگ کے ساتهہ مل کر ڈيٹا کی نگرانی کرے گا۔ لگاتار GATAگرانٹ احتساب اور شفافيت ايکٹ ( EFEعملہ سہ ماہی 
اور انوويشن عملے کو ثبوت پر مبنی تحقيق کی بنياد پر  ISBE CTEاوات اور فرق کو جلد شناخت کرے گی اور مانيٹرنگ عدم مس

 بروقت تکنيکی مدد فراہم کرنے کی اجازت دے گی۔
 

  CTEسسٹم کو اصل کارکردگی کی سطح طلباء کی ذيلی جماعتوں اور خصوصی آباديوں کے ذريعہ ISBE EFEساالنہ طور پر، 
سسٹمز ساالنہ  EFEا کيريئر کلسٹر، جب تک کہ طلباء کی آبادی کا سائز بہت کم نہ ہو کو فراہم کرے گا ۔  ان ڈيٹا کی بنياد پر، پروگرام ي

رپورٹ تيار کرتے ہيں جو کارکردگی ميں موجود تفاوت يا فرق کی نشاندہی کرتے ہيں، اور اگر سال کے تيسرے پروگرام تک کوئی 
کے ساته مشاورت کی مدد کا ايک منصوبہ تيار کرتے ہيں، جس سے  ISBEسسٹم   EFEی ہے تو، معنی خيز پيشرفت نہيں ہوسک

شواہد پر مبنی پيشہ ور افراد کی شناخت ہوتی ہے۔ جس سے ان تضادات يا فرق کو ختم کرنے کے ليے سيکهنے، حکمت عملی ميں 
 سرگرمياں، اور تکنيکی مدد ملتی ہے۔

 
سسٹم کے نصف سائٹ پر نگرانی کے دورے  EFEسالہ دور پر مبنی ہوگی۔  ہر مالی سال ميں،  سائٹ پر پروگراموں کی نگرانی دو

کے خطره کی کنڈيشن،  GATAحاصل کريں گے۔ پچهلے سال کی ساالنہ مقامی رپورٹ، موجوده پرکنز لوکل ايپلی کيشن، سہ ماہی 
ے کے ذريعے نشانزده عالقوں کی نگرانی کی جائے اور مسلسل بہتری پروگرام کے معيار کے نظام سميت متعدد رپورٹس کے جائز

 ضرورت کے مطابق مخصوص تکنيکی مدد کی درخواست بهی کرسکتے ہيں۔   EFEsگی۔  
 

 پوسٹ سيکنڈری
 

ICCB ) ہر برادری کے کالج سے مطالبہ کرتا ہے کہ وه پرکنز آن الئن ڈيٹا سسٹمPODS ( کے ذريعے حاصل کيے گئے اپنے حاليہ
کارکردگی کے ڈيٹا کا جائزه ليں۔ اس ايکٹ کے تحت، کالجوں کو ايکوئٹی فرقوں کی نشاندہی کرنے کے ليے ہر خاص آبادی اور ديگر 

النے کی ذيلی آباديوں کے ڈيٹا کو الگ کرنا ہوگا۔ کالجوں کو کارکردگی کی بہتری کی منصوبہ بندی کے ليے ڈيٹا کو بروئے کار 
ضرورت ہوگی۔ کارکردگی ميں بہتری کی منصوبہ بندی کی سرگرميوں کو نشانہ بنانے کے ليے ضرورت ہوگی کہ کسی بهی 
کارکردگی کو حل کرنے کے ليے رياستی کارکردگی ے تعين کی طے شده سطح کی تکميل نہ کر رہی ہوں، خاص طور پر عدم 

ڈيش بورڈ) دستياب ہوگا، تاکہ کالج کا عملہ  CTEده صارف دوست انٹرفيس (کی طرح، زيا ISBEمساوات پر توجہ مرکوز کريں۔ 
  آسانی سے دستياب ڈيٹا کا تجزيہ کرسکے۔

  

                                                                                                                                                                                                     
ام کو طلباء، اسکولوں، اسکولوں کے اضالع اور رياست کے لئے بروقت اور درست ڈيٹا جمع کرنے رياست، اور وفاقی اداروں، تعليمی کميونٹی اور عو

 اور رپورٹنگ فراہم کرنے کی اہليت رکهتا ہو۔ <
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ICCB  آن سائٹ کی نگرانی اور تکنيکی مدد کے ذريعہ ہر سال کالج کی پيشرفت کی نگرانی کرے گا۔ICCB  پرکنز کے ڈيٹا کا
دينے، اور آباديوں کے ليے عدم مساوات کو دور کرنے کے ليے ثبوت پر مبنی حکمت  تجزيہ، کارکردگی ميں بہتری کا منصوبہ تشکيل

 عملی پيشہ ورانہ ترقی اور تکنيکی مدد فراہم کرے گا۔
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 ضميمہ کی فہرست۔
 

 3۔2019ايگزيکٹو آرڈر  A-ضميمہ 

 سسٹم کا ڈهانچہ B- EFEضميمہ 

 پالن لکهنے کے منصوبہ بندی ميں سرگرميوں کی وضاحتٹائم الئن، ايجنڈا اور رياست کے  -Cضميمہ 

 اسٹيٹ پالن ورک گروپ کی فہرست اور ممبر کا الحاق Vپرکنز  -Dضميمہ 

 ورک گروپ کی سفارشات E-ضميمہ 

 ٹرانزيشن پالن روڈ شوز سے آپ کے تاثرات کا خالصہ۔ F-ضميمہ 

 رپورٹ ۔ کونسل کو P-20کی جنرل اسمبلی اور  G- ISBE, ICCB, DCEOضميمہ 

 شراکت داروں کی آراء کی فہرست۔  H-ضميمہ 

 رياست کی منصوبہ بندی کے لئے قابل اعتراض ردعمل I- ضميمہ

 )TBDپروگرام کی منظوری کے عمل اور طريقہ کار (نام  J-ISBEضميمہ 

 کے پروگرام کی منظوری کا عمل۔  K- IBBCضميمہ 

 گرانٹ اور تکنيکی مدد کے طريقہ کار کی نگرانی L-ICCBضميمہ 

 2018جوالئی  M-CCPEضميمہ 

 مشاورتی کميٹی کی رکنيت کی فہرست N-ISBE CTEضميمہ 

 ضروری روزگار مہارت کے فريم ورک O-ضميمہ

 سيکنڈری مقامی درخواستP-ضميمہ 

 پوسٹ سيکنڈری لوکل ايپلی کيشن۔Q-ضميمہ 

 تخمينہ کا سانچہ۔جامع مقامی ضروريات کے  R-ضميمہ

 خصوصی آبادی کے ليے نمونہ راستے اور سفارشات پر رہنمائی کی دستاويزاتS-ضميمہ 

 ابهی دستياب نہيں ہے۔ -مختص  T-SYF2021 EFEضميمہ 

 ابهی دستياب نہيں ہے۔ -کميونٹی کالجوں کے لئے مختص U-ضميمہ 

 کا بيس الئن ڈيٹا  V SDPL-ضميمہ 

 


