ਲੋ ੜ�ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਕੂਲੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਕੂਲੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਹਤ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ�ਮਖ
ੁੱ ਖੇਤਰ�
ਅਤੇ ਕ�ਦਰੀ ਮਾਨਕ� ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਸਵੈ–ਮੁਲ�ਕਣ ਿਰਪੋਰਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੰ ਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਭਾਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (i) ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਬਾਰੇ ਮੁੱ ਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ii)
ਸੱ ਤ ਪ�ਮੁੱਖ ਖ਼ੇਤਰ� ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਕ�ਦਰੀ ਮਾਨਕ� ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਬਪੱ ਖੀ ਤਸਵੀਰ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਸਕੂਲੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੀ ਸੰ ਯੁਕਤ ਮੈਟਿਰਕਸ ਅਤੇ c ਿਨਰੰ ਤਰ ਸਕੂਲ–ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ
(SDP) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਿਵੱ ਚ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਉਪਬੰ ਧ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

SHAALA SIDDHI
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ (Evaluation for Improvement)

ਸਕੂਲੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ
(School Evaluation Dashboard)

‘ਸਕੂਲੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ’ ਇੱ ਕ ਸਮਰਿਪਤ ਵੈਬ–ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ ਆੱਨ–ਲਾਇਨ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਅੰ ਤਰਿਕਿਰਆਵੀ ਵੈ�ਬ–ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਰਾਹ� ਹਰ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ
ਸਵੈ–ਮੁਲ�ਕਣ ਿਰਪੋਰਟ ਜਮ�� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ
ਮੁਲ�ਕਣ ਿਰਪੋਰਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਵੈ�ਬ–ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ–ਮੁਲ�ਕਣ
ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੋਹ� ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਕੀਿਕ�ਤ/ਸੰ ਯੁਕਤ ਸਕੂਲੀ–ਮੁਲ�ਕਣ ਿਰਪੋਰਟ
ਇਸ ਵੈ�ਬ–ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਆੱਨ–ਲਾਇਨ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਕ�ਦਰੀ ਮਾਨਕ� ਅਨੁਸਾਰ)

ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ (ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ

ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਕਾਰਵਾਈ

‘ਸਕੂਲੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਰਪੋਰਟ’ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਕੂਲੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅੱ ਗ� ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲਾੱਕ,
ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅਤੇ ਪ�ਦੇਸ਼ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ
ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪ�ਗਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਵੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱ ਗ� ਸਕੂਲ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਿਚਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ� ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਲਾੱਕ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅਤੇ ਪ�ਦੇਸ਼ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰ ਯਕੁਤ ਡਾਟਾ ਸਾਰੇ ਪੱ ਧਰ�
’ਤੇ ਨੀਤੀ–ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਿਨਰਿਣਆਂ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਮਸ਼ਨ ਕਥਨ (Mission Statement):

ਿਨਰੰ ਤਰ ਸਕੂਲੀ–ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (ACTION FOR CONTINUOUS SCHOOL IMPROVEMENT PLAN)

ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਸ਼ਾਲਾ ਿਸੱ ਧੀ

Unit on School Standards and Evaluation
National University of Educational Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016 (INDIA)
EPABX Nos. : 26565600, 26544800
Fax : 91-011-26853041, 26865180
E-mail: usse@nuepa.org
Website: www.nuepa.org, www.shaalasiddhi.nuepa.org

Unit on School Standards and Evaluation
National University of Educational
Planning and Administration
New Delhi

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣ (Evaluation for Improvement)

ਸਕੂਲ U-DISE ਆਈਡੀ ...............................................
ਸਕੂਲ ਦਾ ਨ� .................................................................................................................. ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ/ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ.................................................................................
ਪਤਾ .....................................................................................................................................................................ਇਲਾਕਾ : ਪੇਡੂ

ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ�ੋਫ਼ਾਇਲ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਨਤੀਜੇ

ਐ�ਸਸੀ

ਐ�ਸਟੀ

ਓਬੀਸੀ

ਜਨਰਲ

ਘੱ ਟ ਿਗਣਤੀ

ਕੁੱ ਲ ਜੋੜ

ਸ਼�ੇਣੀ

ਸੰ ਿਖਆ

ਮੁੰ ਡੇ

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Total

ਕੁੜੀਆਂ

VIII

ਪ�ਮੁੱਖ
ਿਵਸ਼ਾ/ਧਾਰਾ

ਕੁੱ ਲ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਉਪਯੋਗਤਾ

ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਯੰ ਤਰ

ਸੁਲੱਭਤਾ ਉਿਚੱ ਤਤਾ ਅਤੇ

ਕ�ਦਰੀ ਮਾਨਕ : 12

A

B

C

D

71-80

ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਸਮਝ
ਖੇਤਰ–II

ਅਿਧਆਪਨ–ਿਸੱ ਖਣ
ਅਤੇ ਆਂਕਲਨ

ਗਿਣਤ

ਕ�ਦਰੀ ਮਾਨਕ : 9

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

ਗਿਣਤ

ਵਾਿਣਜਕੀ

ਵਾਿਣਜਕੀ

ਅਣਿਸੱ ਿਖਅਤ

ਿਸੱ ਿਖਅਤ

ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਿਕਸਮ

ਕੁੱ ਲ
ਅਣਿਸੱ ਿਖਅਤ

ਿਸੱ ਿਖਅਤ

ਅਣਿਸੱ ਿਖਅਤ

ਪੱ ਧਰ–2

ਸ਼�ੇਣੀ ਪ�ਬੰਧਨ
ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀ ਦਾ ਆਂਕਲਨ

ਪੱ ਧਰ–3

ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀ ਦੀ ਪ�ਗਤੀ

ਪੱ ਧਰ–2

ਕ�ਦਰੀ ਮਾਨਕ : 5

ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਕਾਸ

ਪੱਧਰ–3

ਖੇਤਰ–IV ਅਿਧਆਪਕੀ

ਨਵ� ਅਿਧਅਪਕ� ਦਾ ਉਨਮੁਖੀਕਰਨ

ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ

ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ�ਪਣਾ ਅਤੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ
* ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰ ਤੀਉੱਤਰ ਦੇ ਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰ ਡ:
ਗ੍ਰੇ ਡ A: ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱ ਚ 81-100 ਤੱ ਕ ਅੰ ਕ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਗ੍ਰੇ ਡ B: ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱ ਚ 61-81 ਤੱ ਕ ਅੰ ਕ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਗ੍ਰੇ ਡ C: ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱ ਚ 41-60 ਤੱ ਕ ਅੰ ਕ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਗ੍ਰੇ ਡ D: ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱ ਚ 33-40 ਤੱ ਕ ਅੰ ਕ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਗ੍ਰੇ ਡ E: ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱ ਚ 00-32 ਤੱ ਕ ਅੰ ਕ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
# ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਦੇ ਸ਼ਨੀ ਿਦਵਸਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ।

ਲੰਮੀ ਛੁੱ ਟੀ (ਇਕ ਮਹੀਨ� ਤ� ਵੱ ਧ)
ਅਲਪ ਛੁੱ ਟੀ (ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱ ਕ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ)

ਅਿਧਆਪਨ ਿਸੱ ਖਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ

ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ

ਖੇਤਰ–VI ਸਮਾਵੇਸ਼,

ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ�
ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

ਪੱ ਧਰ–1

ਪੱ ਧਰ–1

ਕ�ਦਰੀ ਮਾਨਕ : 4

ਹੋਰ

ਮਿਹਲਾਵ�

ਮਾਨਕ� ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਨ

ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ

ਬਾਹਰੀ

ਦੀ ਪ�ਗਤੀ, ਪ�ਾਪਤੀ

ਖੇਤਰ–V ਸਕੂਲੀ ਅਗਵਾਈ

ਕਲਾ

ਿਵਿਗਆਨ

ਪੁਰਸ਼

ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਸਮਰੱ ਥ ਵਾਤਾਵਰਨ

ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ
ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਪਾਠਕ�ਮ ਦੀਆਂ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਉਮੀਦ� ਬਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਿਤਆਰੀ
ਅਿਧਆਪਕ� ਦੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਅਿਧਆਪਕ� ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ

ਹੋਰ

ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

ਸਵੈ

ਅਿਧਆਪਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ

ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ

ਕ�ਦਰੀ ਮਾਨਕ : 6

ਿਵਿਗਆਨ

ਅਿਧਆਪਕ� ਦਾ ਪ�ੋਫ਼ਾਇਲ

ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ =

ਪੱ ਧਰ–2

ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ
_______________________
x 100
ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ

ਕ�ਦਰੀ ਮਾਨਕ : 5

ਿਦ�ਸ਼ਟੀ–ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾ–ਿਨਰਧਾਰਨ
ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਅਿਧਆਪਨ–ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਸਕੂਲੀ–ਪ�ਬੰਧਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿਭਆਚਾਰ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ (CWSN) ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼
ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਮਨ�ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ

ਖੇਤਰ–VII ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ
ਉਸਾਰੂ–ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਸਕੂਲ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ ਿਵਕਾਸ ਤੇ ਿਨਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਨ
ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਿਵਚ ਭੂਿਮਕਾ
ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ

ਕ�ਦਰੀ ਮਾਨਕ : 5

ਪੱ ਧਰ–3

ਹਰੇਕ ਪੱ ਧਰ ਿਵੱ ਚ ਕ�ਦਰੀ

ਅਿਧਆਪਕ� ਦਾ ਿਵਸ਼ੇ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ–ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਗਆਨ

ਖੇਤਰ–III ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀਆਂ

ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਕਲਾ

XII

ਪੱ ਧਰ–2

ਪੱ ਧਰ–1

ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਨ–ਿਸੱ ਖਣ ਅਮਲ ਉਪਰ ਅਿਧਆਪਕ� ਦਾ ਿਨ�ਜੀ–ਿਚੰ ਤਨ

ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ

XI

ਮਾਨਕ� ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

ਪੱ ਧਰ–3

ਅਿਧਆਪਨ–ਿਸੱ ਖਣ ਸੰ ਸਾਧਨ� ਦਾ ਉਪਯੋਗ

ਿਵਿਗਆਨ
81-90 91-100

ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ

ਗਿਣਤ

ਭਾਸ਼ਾ– II

61-70

ਲਾਇਬ�ੇਰੀ

ਪੱ ਧਰ

ਭਾਸ਼ਾ– I

51-60

L/M/H @

ਪੱ ਧਰ–1

ਸ਼�ੇਣੀਕਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ

ਪਾਖ਼ਾਨ�

ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ

41-50

ਬਾਹਰੀ

ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ

ਿਵਿਗਆਨ

33-40

ਸਵੈ

ਹਰੇਕ ਪੱ ਧਰ ਿਵੱ ਚ ਕ�ਦਰੀ

ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ

ਭਾਸ਼ਾ– II

ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ–ਸੀਮਾ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ

ਬਾਹਰੀ

ਤਰਜੀਹ

ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਭ�ਡੇ

E

ਭਾਸ਼ਾ– I

X

ਸਵੈ

ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ

ਰ�ਪ

ਿਨਰੰ ਤਰ ਿਨਮਨ-ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ੇ

ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ

IX

ਸੁਲੱਭਤਾ ਅਤੇ ਉਿਚੱ ਤਤਾ

ਕੰ ਿਪਊਟਰ (ਿਜੱ ਥੇ ਉਪਬੰ ਧ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ)

ਹਰ ਦਰਜੇ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਦਾ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ*

ਿਵਿਗਆਨ
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ਿਸੱ ਿਖਅਤ

ਵਰਗ (ਪੜ�ਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ) ..................................

ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਉਪਕਰਣ/ਸਮੱ ਗਰੀ

ਭਾਸ਼ਾ– II

ਕੁਲ ਜੋੜ

ਿਸੱ ਖਣ–ਨਤੀਜੇ
(ਸਾਲਾਨਾ/ਸੰ ਯੁਕਤ ਿਰਪੋਰਟ�)
ਸ਼�ੇਣੀ

ਕਬਾਇਲੀ

ਸਕੂਲ ਪਿਰਸਰ

ਸਮਰਥਨਕਾਰੀ ਸੰ ਸਾਧਨ :

ਭਾਸ਼ਾ– I

ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ #
ਸ਼�ੇਣੀ

ਸ਼ਿਹਰ

ਪ�ਮੁੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ (ਸਾਲਾਨਾ)

ਜਨਸੰ ਿਖਆ ਪ�ੋਫ਼ਾਇਲ
ਵਰਗ

Lorem
i p s u m
dolor sit
a
ਖੇਤਰ–I ਸਕੂਲ ਦੇ

ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ

ਪੱ ਧਰ

ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ

ਸੰ ਯਕੁਤ ਸਕੂਲ ਮੁਲ�ਕਣ ਮੈਟਿਰਕਸ
(SCHOOL EVALUATION COMPOSITE MATRIX)

ਮੁੱ ਲਭਤਾ ਅਤੇ ਉਿਚਤਤਾ

ਸਕੂਲੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ (School Evaluation Dashboard)

ਿਸੱ ਖਣ–ਸੰ ਸਾਧਨ ਵਜ� ਸਮੁਦਾਇ
ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ
ਨ�ਟ: ਹਰੇਕ ਪ�ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੈਟਿਰਕਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਿਦਆਂ
ਹਰੇਕ ਕ�ਦਰੀ ਮਾਨਕ ਅੱ ਗੇ ਅੰ ਕ� ਿਵੱ ਚ ਪੱ ਧਰ ਿਲਖੋ ਿਜਵ� : 1,2,3
ਸਵੈ–ਪੱ ਧਰ� ਦੀ ਪਰਖ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ–ਪੱ ਧਰ� ਦੀ ਪਰਖ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਤਾਵ� ਦੁਆਰਾ।

ਪੱਧਰ–1
ਪੱਧਰ–2
ਪੱਧਰ–3
ਪੱਧਰ–1
ਪੱਧਰ–2
ਪੱਧਰ–3
ਪੱਧਰ–1
ਪੱਧਰ–2
ਪੱਧਰ–3
ਪੱਧਰ–1
ਪੱਧਰ–2
ਪੱਧਰ–3
@ਿਨਮਨ/ਮੱ ਧਮ/�ਚ

