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918. ജിലല ാതല ഗ രന്്റ ആൻഡ് ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ ഗ ാളിസി 

 
 
ഉഗേശ്യും 
 

ഒര  ക ട്ടിയ ഡര വിദയാഭ്യാസും എന്നത് അവൻ സ്കൂളിൽ ഗേർന്ന   ഠിക്ക ന്ന കാലയളവ് 
െ ഴ വന ും രക്ഷിതാക്കള ും ക ര ുംബങ്ങള ും സ്കൂള കള ും കമ്മ്യൂ ണിറിയ ും  ങ്കിര ന്ന ഒര  
ഉത്തരവാദിത്തൊഡണന്്ന സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് ഓഫ് ഫിലാഡഡൽഫിയ (ഡിസ്്രിക്റ്) 
െനസസ ിലാക്ക ന്ന . വീര ും സ്കൂള ും കമ്മ്യൂ ണിറിയ ും തമ്മ്ില ള്ള ്കിയാത്മകൊയ  ങ്കാളിത്തും 
സൃഷ്രിച്ച ഡകാണ്്ട സ്കൂള കള ഡര നിലവാരും ഡെച്ചഡെര ത്താന ും അക്കാഡെിക്്ക 
ഗനട്ടത്തിഡന്റ ് ാധാനയും ഊട്ടിയ റെിക്കാന ും  ഒന്നിച്ച ള്ള ഉത്തരവാദിത്ത നിർവഹണും 
അതയാവശ്യൊണ്. 
ഇനിെറയ ന്ന ഉഗേശ്യങ്ങൾക്കായാണ് ഗ രന്്റ ആൻഡ് ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ 
ഗ ാളിസിസവീകരിച്ചിരിക്ക ന്നത്: 

1. അക്കാഡെിക്്ക കവാളിറിയ ും വിദയാർത്ഥികള ഡര ് കരനവ ും 
ഡെച്ചഡെര ത്ത ന്നതിനായി രക്ഷിതാക്കൾക്ക ും ക ര ുംബങ്ങൾക്ക ും സ്കൂള കൾക്ക ും 
സെൂഹത്തിന ും ഇരയിൽ കാരയക്ഷെൊയ  ങ്കാളിത്തത്തിന്  ിന്ത ണയ ും 
സുംരക്ഷണവ ും നൽക ക; 

2. വിദയാർത്ഥികള ഡര അക്കാഡെിക്്ക ഗനട്ടവ ും സ്കൂൾ ് കരനവ ും ഡെച്ചഡെര ത്താൻ 
കാരയക്ഷെൊയ ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ ് വർത്തനങ്ങൾ ആസൂ്തണും ഡേയ്ത് 
നരൊക്ക ന്നതിൽ സ്കൂള കഡള സഹായിക്ക ന്നതിന് അതയാവശ്യൊയ 
ഏഗകാ നവ ും സാഗങ്കതിക സഹായവ ും െറ്  ിന്ത ണകള ും നൽക ക; ഒെും 

3. എഡവരി സ്റ ഡന്്റ സക്സീഡ്സ്  ആക്റ് (ESSA)-ഡന്റ ഡസക്ഷൻ 1116 അന സരിച്്ച 
ഒര  ഗ രന്്റ ആൻഡ് ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ ഗ ാളിസിസുംബന്ധിച്ച ടരറിൽ I, 
 ാർട്്ട എ ആവശ്യകതകൾ അന സരിക്ക ക. 
 

രക്ഷിതാക്കഡളയ ും ക ര ുംബങ്ങഡളയ ും അവര ഡര ക ട്ടികള ഡര വിദയാഭ്യാസത്തിഡല സ്ഗറക്്ക
ഗഹാൾഡർൊർ എന്ന നിലയിൽ സവാേതും ഡേയ്യ കയ ും ഇര ഴക കയ ും 
വിലെതിക്ക കയ ും ഡേയ്യ ന്നത് ഉറൊക്കാന ള്ള ഡിസ്്രിക്റിഡന്റ ് തിബദ്ധത 
സുംബന്ധിച്ച ഗരഖാെൂലെ ള്ള ് ാൊണീകരണൊയിരിക്ക ും ഈ ഗ ാളിസി. 
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നിർവേനങ്ങൾ 
 

ഡിസ്്രിക്റ്– സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് ഓഫ് ഫിലാഡഡൽഫിയഡയ  രാെർശ്ിക്ക ന്ന . 
 

ഡകയർേിവർ– ഈ  ദങ്ങൾ  രസ് രും ൊറി ഉ ഗയാേിക്കഡെര ന്ന . 
രക്ഷിതാവ്, ക ര ുംബും, നിയെ രൊയ രക്ഷിതാവ് അഡലല ങ്കിൽ രക്ഷിതാവിഡന്റ 
സഥാനത്്ത വര ന്ന െറ ള്ളവർ (ക ട്ടി ഒെും കഴിയ ന്ന ക ട്ടിയ ഡര ഗക്ഷെത്തിൽ 
നിയെ രൊയ ഉത്തരവാദിത്തെ ള്ള െ ത്തശ്ശ ന ും െ ത്തശ്ശ ിയ ും രണ്ടാനമ്മ്യ ും 
രണ്ടാനേഛ ന ും അഡലല ങ്കിൽ നിയെ രൊയി നിഗയാേിച്ചിട്ട ള്ള വിദയാഭ്യാസ 
കാരയങ്ങളിൽ തീര ൊനഡെര ക്ക ന്നയാൾ) ഇതിൽ ഉൾഡെര ന്നതാണ്. 

 

ഗ രന്്റ ആൻഡ് ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ- ഇനിെറയ ന്നവ ഉൾഡെഡര ഉറൊക്ക ന്നതിന് 
വിദയാർത്ഥിയ ഡര അക്കാഡെിക്്ക  ഠനവ ും െറ് സ്കൂൾ ആക്രിവിറികള െരക്കെ ള്ളവയിൽ 
 തിവായ, അഗങ്ങാട്ട െിഗങ്ങാട്ട െ ള്ള അർത്ഥവത്തായ ആശ്യവിനിെയത്തിൽ 
രക്ഷിതാക്കള ഡരയ ും ക ര ുംബങ്ങള ഡരയ ും  ങ്കാളിത്തൊണ് അർത്ഥൊക്ക ന്നത് — 

 
a) ക ട്ടിയ ഡര  ഠനഡത്ത സഹായിക്ക ന്നതിൽ ഡകയർേിവർൊർ അവിഭ്ാജയൊയ  ങ്്ക 

വഹിക്ക ന്ന ; 

b) സ്കൂളിഡല ക ട്ടിയ ഡര വിദയാഭ്യാസത്തിൽ സജീവൊയി ഉൾഡെര ന്നതിന് 
ഡകയർേിവർൊഡര ഗ് ാത്സാഹിെിക്ക ന്ന ; 

c) ഡകയർേിവർൊർ അവര ഡര ക ട്ടിയ ഡര വിദയാഭ്യാസത്തിഡല  ൂർണണ  
 ങ്കാളികളാഡണന്ന  ൊ്തെലല  അവര ഡര ക ട്ടിയ ഡര വിദയാഭ്യാസഡത്ത 
സഹായിക്ക ന്നതിന  ഗവണ്ട തീര ൊനഡെര ക്കലില ും ഉ ഗദശ്ക സെിതികളില ും 
ഔേിതയ ൂർവും ഉൾഡെര കയ ും ഡേയ്യ ന്ന ; ഒെും 

d) ESSA-യ ഡര ഡസക്ഷൻ 1116-ൽ വിവരിച്ചിട്ട ള്ളത് ഗ ാല ള്ള െറ് ് വൃത്തികൾ 
നിർവഹിക്ക ന്ന . 

 
ടരറിൽ I- എവരി സ്റ ഡന്്റ സക്സീഡ്സ് ആക്റിഡന്റ ടരറിൽ I-  ാർട്്ട എ യിൽ 
് സ്താവിക്ക ന്ന് കാരും അസൗകരയങ്ങള ള്ള വിദയാർത്ഥികള ഡര അക്കാഡെിക്്ക ഗനട്ടും 
ഡെച്ചഡെര ത്താൻ ഗലാക്കൽ എജയ ഗക്കഷൻ ഏജൻസികൾക്ക ും (LEA-കൾ) 
സ്കൂള കൾക്ക ും സാമ്പത്തിക സഹായും നൽക ന്ന . ഉയർന്ന േ ണഗെന്മയ ള്ള വിദയാഭ്യാസും 
ടകവരിക്ക ന്ന തിന ും സ്ഗററ് അക്കാഡെിക്്ക അച്ചീവ്ഡെന്്റ സ്റാൻഗഡർഡ കഗളയ ും 
സ്ഗററ് അക്കാഡെിക്്ക അസസസ ്ഡെന്റ കഗളയ ും സുംബന്ധിച്ച ് ാവീണയും 
ടകവരിക്ക ന്നതിന ും നയായവ ും ത ലയവ ും അർത്ഥ ൂർണണ വ ൊയ അവസരും എലല ാ 
വിദയാർത്ഥികൾക്ക ും ഉറൊക്ക ന്നതിന ും ഗവണ്ടിയ ള്ളതാണ് ഈ ്ോന്്റ. 

 
 
ൊർേനിർഗേശ്ങ്ങൾ 
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 ാർട്്ട I. ഡ ാത വായ ് തീക്ഷകൾ 
 
ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ വളർത്തിഡയര ക്ക ന്ന തിന ും ഗ് ാത്സാഹിെിക്ക ന്ന തിന ും സ്കൂൾ 
ഡിസ്്രിക്റ് ഓഫ് ഫിലാഡഡൽഫിയയ്ക്്ക ് തിബദ്ധതയ ണ്്ട, ൊ്തെലല  ഉയർന്ന 
അക്കാഡെിക്്ക ഗനട്ടത്തിന ും വിദയാർത്ഥിയ ഡര വിജയത്തിന ൊയി കാരയക്ഷെൊയ ഫാെിലി-
സ്കൂൾ-കമ്മ്യൂ ണിറി  ങ്കാളിത്തത്തില ും ത ലയ ഉത്തരവാദിതവത്തില െൂന്ന ന്ന 
ഗ് ാ്ോെ കള ും ആക്റിവിറികള ും നര രി്കെങ്ങള ും നരൊക്കിഡക്കാണ്്ട ക ര ുംബത്തിഡന്റ 
്കിയാത്മകൊയ ഇരഡ രൽ  രൊവധിയാക്കാൻ  രി്ശ്െിക്ക കയ ും ഡേയ്യ ന്ന . ഈ 
ലക്ഷയും ടകവരിക്കാൻ, ഈ  റയ ന്ന കാരയങ്ങൾ ആസൂ്തണും ഡേയ്ത് നരൊക്കഡെര ും: 

 വുംശ്ും, നിറും, ജനിച്ച രാജയും, െതും, ലിുംേ സവതവും അഡലല ങ്കിൽ എക്സ്് ഷൻ, 
ഡസക്ഷവൽ ഓറിയഗന്റഷൻ, ഭ്ിന്നഗശ്ഷി, ് ായും, സാെൂഹയ - സാമ്പത്തിക സഥിതി, 
രാഷ്്രീയ വിശ്വാസങ്ങൾ അഡലല ങ്കിൽ െഗറഡതങ്കില ും  രിരക്ഷിത 
അഫിലിഗയഷന കൾ എന്നിവ കണക്കിഡലര ക്കാഡത എലല ാ ക ര ുംബങ്ങൾക്ക ൊയി 
സവാേതാർഹവ ും ് തികരണാത്മകവ ൊയ ഒര   രിതസഥിതി വളർത്തിഡയര ക്കൽ; 

 
 സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റില ും ഗലണിുംേ് ഡനറ്വർക്കില ും സ്കൂൾ തല 

തീര ൊനങ്ങളില ും ഫാെിലി - കമ്മ്യൂ ണിറി ഗ് ാത്സാഹിെിക്കൽ; 
 

 സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് നാവിഗേറ് ഡേയ്യ ന്നതിൽ ഡകയർേിവർൊഡര 
സഹായിക്കാനായി വിവരങ്ങളിഗലക്ക ള്ള ആക്സസ് വർദ്ധിെിക്കലിലൂഡര, 
 രൊവധി അക്കാഡെിക്്ക സാധയത ടകവരിക്കാൻ സഹായിക്ക ന്നതിന് 
ആവശ്യൊയ റിഗസാഴ്സ കൾ ക ട്ടികൾക്്ക സവായത്ത ൊക്ക ക; 

 
 ക ട്ടികള ഡര വിദയാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾ ടകവരിക്ക ന്നത് ഉറൊക്കാൻ ഡകയർ 

േിവറ ഡര ആശ്ങ്കകഗളാര് ഒെും/അഡലല ങ്കിൽ  രാതികഗളാര് ് തികരിക്കൽ; 
 

  ഗനതൃഗശ്ഷിയ ണ്ടാക്കാന ും വീട്ടിഡലയ ും സ്കൂളിഡലയ ും അവര ഡര ക ട്ടികള ഡര 
വിദയാഭ്യാസത്തിന്  ിന്ത ണ നൽകാന ും ആവശ്യൊയ വിവരങ്ങള ും അറിവ ും 
ടവദേ്ധയങ്ങള ും ഗനരാന ള്ള അവസരങ്ങൾ ഡകയർേിവർൊർക്്ക നൽകൽ; 

 
 ഡകയർേിവർൊർഡക്കാെും  ങ്കാളികളായി ് വർത്തിക്ക ന്ന ഡിസ്്രിക്റിൽ 

ഉരനീളും എലല ാ തലങ്ങളിഡലയ ും സ്റാഫിഡന്റ ഉത്തരവാദിത്തും ഉറൊക്കൽ; 
ഒെും 

 
 െികച്ച ഉ ഗഭ്ാക്തൃ (ഡകയർേിവർ/ഫാെിലി) ഗസവനത്തിനായി ഉയർന്ന ് തീക്ഷകൾ 

്കെീകരിക്കൽ. 
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ജിലല ാതല ഗ് ാ്ോെ കളില ും സുംരുംഭ്ങ്ങളില ും ഇവ ഉൾഡെര ന്ന : 

 

 വിവരങ്ങൾ ഗനരാന ും ആശ്ങ്കകൾ  രിഹരിക്ക ന്നതിൽ  ിന്ത ണ ലഭ്യൊക്കാന ും 
ഡകയർേിവർൊർക്ക ും കെയൂ ണിറിക്ക ും ഉ ഗയാേിക്കാനാക ന്ന െൾട്ടിെിൾ എൻ്രി 
ഗ ായിന്റ കൾ ഓഫർ ഡേയ്യൽ: 

o സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് ഗകാൾ ഡസന്റർ 215-400-4000, ഇത് ഡിസ്്രിക്റ് 
ഗസവനങ്ങൾ, സുംരുംഭ്ങ്ങൾ, ഗ് ാ്ോെ കൾ എന്നിവഡയസുംബന്ധിച്ച ് ധാന 
വിവരങ്ങൾ നൽക കയ ും ഉ ഗഭ്ാക്താക്കൾക്ക ും അന ഗയാജയ ജിലല ാ 
ഓഫീസ കൾക്ക ും ഇരയില ള്ള ബന്ധത്തിന് സൗകരയഡൊര ക്ക കയ ും 
ഒറയ്ഡക്കാറയ്ക്ക ള്ള ൊഗനജ്ഡെന്്റ  ിന്ത ണയിലൂഡര ഗ രന്റൽ ഗോദയങ്ങള ും 
ആശ്ങ്കകള ും  രിഹരിക്കാൻ സ്കൂള കള ും ഗലണിുംേ് ഡനറ്വർക്ക കള ൊയി 
ഗനരിട്്ട ് വർത്തിക്ക കയ ും ഡേയ്യ ന്ന ; 

o ആശ്ങ്കകൾ  രിഹരിക്ക ന്നതിന ും ക ട്ടികള ഡര വിദയാഭ്യാസത്തിൽ െികച്ച 
 ിന്ത ണ നൽക ന്നതിന ള്ള ൊർേങ്ങൾ അര ത്തറിയാന ും ഗ രന്്റ ആൻഡ് 
ഫാെിലി റിഗസാഴ്സ് ഡസന്റർ, ഡകയർേിവർൊർക്്ക ഗനരിട്ട ള്ള  ിന്ത ണ 
നൽക കയ ും സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് ഓഫ് ഫിലാഡഡൽഫിയയിൽ നാവിഗേറ് 
ഡേയ്യാൻ ഡകയർേിവർൊഡര സഹായിക്ക കയ ും ഡിസ്്രിക്റിഡന്റ നയങ്ങഡളയ ും 
നര രി്കെങ്ങഡളയ ും ഗ് ാ്ോെ കഡളയ ും ഗസവനങ്ങഡളയ ും ക റിച്ച ള്ള 
വിവരങ്ങൾ വാഗ്ദാനും ഡേയ്യ കയ ും കമ്മ്യൂ ണിറി അധിഷ്ഠിത ഗ് ാ്ോെ കഡളയ ും 
റിഗസാഴ്സ കഡളയ ും ക റിച്ച ള്ള വിവരങ്ങൾ  ങ്കിര കയ ും വിവിധ ഡകയർേിവർ 
വർക്്കഗഷാെ കൾക്ക ും ഇവന്റ കൾക്ക ും ആതിഥയും വഹിക്ക കയ ും ഡേയ്യ ന്ന ; 
ഒെും 

o ക ര ുംബത്തിഡന്റ ഇരഡ രലിന ള്ള അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിെിക്ക കയ ും ശ്ക്തൊയ 
സ്കൂൾ-ക ര ുംബ  ങ്കാളിത്തെ ണ്ടാക്ക കയ ും ഡേയ്യ ന്നതിൽ സഹായിക്ക കയ ും 
ഒറയ്ഡക്കാറയ്ക്ക ള്ള ൊഗനജ്ഡെന്്റ  ിന്ത ണയിലൂഡര ആശ്ങ്കകൾ 
 രിഹരിക്ക ന്നതിൽ ഡകയർേിവർൊഡര  ിന്ത ണയ്ക്ക കയ ും ഡസൻ്രൽ 
ഓഫീസ്/സ്കൂൾ സ്റാഫ്, ക ര ുംബങ്ങൾ എന്നിവര്ക്കിരയിൽ ഒര  ലീസണായി 
് വർത്തിക്ക കയ ും ഗസവനങ്ങഗളയ ും റിഗസാഴ്സ കഗളയ ും സുംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങൾ ഗശ്ഖരിക്ക കയ ും ് േരിെിക്ക കയ ും ഡേയ്യ കയ ും ഡകയർേിവർ 
വർക്്കഗഷാെ കള ും വിവര ഡഫയറ കള ും സുംഘരിെിക്ക കയ ും അതിന ള്ള 
സൗകരയഡൊര ക്ക കയ ും ഒര  സ്കൂൾ അടഡവസറി കൗൺസില ണ്ടാക്കാൻ 
സ്കൂള കഡള സഹായിക്ക കയ ും എലല ാ ക ര ുംബങ്ങള ഡരയ ും വിഭ്ിന്നങ്ങളായ 
ആവശ്യങ്ങൾ നിറഗവറാൻ ഇതര ഗസവനങ്ങള ും റിഗസാഴ്സ കള ും നൽക കയ ും 
ഡേയ്യ ന്നത ൾഡെഡരയ ള്ള നിരവധി ് വർത്തനങ്ങളിൽ ഫാെിലി ആൻഡ് 
കമ്മ്യൂ ണിറി എൻഗേജ്ഡെന്്റ ഗകാഓർഡിഗനറർൊര ും ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ 
ലീസണ കള ും ഏർഡെര ന്ന . 
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 വിവരങ്ങളിഗലക്ക ള്ള ് ഗവശ്നും ഡെച്ചഡെര ത്തൽ 

o ഡിസ്്രിക്റ് ഗ് ാ്ോെ കൾ, ഗസവനങ്ങൾ, ഗ് ാസസസ  കൾ, 
നര രി്കെങ്ങൾ എന്നിവഡയ സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സ്കൂൾ 
ഡിസ്്രിക്റ് ഓഫ് ഫിലാഡഡൽഫിയ ഡവബ്ടസറായ www.philasd.org 
എന്നതിൽ ലഭ്യൊക്കൽ; 

o ക ര ുംബങ്ങള ൊയ ും കമ്മ്യൂ ണിറിയ ൊയ ും വിവരങ്ങൾ  ങ്കിര ന്നതിന് ഗഫസ്
ബ ക്ക ും രവിററ ും ഉ ഗയാേിക്കല ും  രമ്പരാേത െീഡിയ  ങ്കാളികഗളാഡരാെും 
് വർത്തിക്കല ും; 

o AskPhilaSD (http://ask.philasd.org) നരെിലാക്കൽ - ഏറവ ും അധികും 
ഗോദിക്കഡെര ന്ന ഗോദയങ്ങൾക്്ക തൽക്ഷണ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാൻ 
സാഗങ്കതിക വിദയ ് ഗയാേിക്ക ന്ന ഒര  ഡവബ്-അധിഷ്ഠിത ഗനാളജ് 
ൊഗനജ്ഡെന്്റ സിസ്റും; ൊതാ ിതാക്കഡളയ ും ക ര ുംബ ഗ ാർട്ടലിഗനയ ും 
ഡകയർ േിവർൊർക്്ക  രിേയഡെര ത്ത കയ ും ജിലല ാതലത്തിൽ 
സുംഭ്വിക്ക ന്ന എലല ാ കാരയങ്ങഡളയ ും അറിയാൻ ഒര    തിയ വഴി 
 രിേയഡെര ത്ത കയ ും ഡേയ്യ ന്ന . ഡകയർ േിവർൊർക്്ക അവര ഡര 
ക ട്ടികള ഡര സ്കൂളിഡല ഡവബ് അധിഷ്ഠിത അക്കൗണ്്ട ൊറ ഗമ്പാൾ 
അവര ഡര സമ്പർക്ക വിവരും ൊറാൻ അന വദിക്ക കയ ും, െികച്ച രീതിയിൽ 
് വർത്തിക്ക ന്ന ആശ്യവിനിെയ ൊർേങ്ങൾ തിരഡെര ക്ക കയ ും 
(ഡരക്സ്റ ഡേയ്യൽ, ഗഫാൺ ഗകാള കൾ അഡലല ങ്കിൽ ഇ-ഡെയില കൾ), അവ 
തങ്ങള ഗരതായ ് ഗതയക തരത്തില ള്ള അ ്ഗഡറ കൾക്കായി ടസൻ അെ് 
ഡേയ്യ കയ ും, കൂരാഡത ക ട്ടിയ ഡര ഹാജറിഗലക്ക ും ഗ്േഡ കളിഗലക്ക ും 
ഓൺടലൻ ആക്സസ് ലഭ്ിക്ക കയ ും ഡേയ്യ ന്ന ് സ്ത ത ഗ രന്്റ ആൻഡ് 
ഫാെിലി ഗ ാർട്ടൽ സൊരുംഭ്ിക്കൽ. 

 
 നിർഗേശ്വ ും ഫീഡ്ബാക്ക ും സ രക്ഷിതൊക്കൽ 

o ഡിസ്്രിക്റ് നയങ്ങള ും െ ൻേണനകള ും അറിയിക്ക ന്നതിന ള്ള 
സൂ് ണ്ടന്റന്റിഡന്റ ലിസണിുംേ് രൂ റ കളില ും അസിസ്റന്്റ സൂ് ണ്ടന്റ കള ഡര 
െീറിുംേ കളില ും  ഡങ്കര ക്കാന ും നിർഗേശ്ും സവീകരിക്കാന ും   തിയ 
ആശ്യങ്ങൾ ലഭ്യൊക്കാന ും ഫീഡ്ബാക്്ക ആവശ്യഡെരാന ും െറ് സ്കൂൾ 
െീറിുംേ കളിൽ  ഡങ്കര ക്കാന ും, ഡകയർേിവർൊര ും വിദയാർത്ഥികള ും സ്റാഫ ും 
കമ്മ്യൂ ണിറി അുംേങ്ങള ും ഉൾഡെര ന്ന എലല ാ സ്ഗറക്്കഗഹാൾഡർ ്േൂെ കഡളയ ും 
ക്ഷണിച്ച ഡകാണ്്ട സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റിഡല ഏറവ ും   തിയ സുംഭ്വങ്ങൾ 
സുംബന്ധിച്ച അ ്ഗഡറ കൾ നൽക ക. 

 
o  ജിലല ാതലത്തിൽ നരൊക്ക ന്നതിലൂഡര സ്കൂൾ അധിഷ്ഠിത തീര ൊനങ്ങളിൽ 

ക ര ുംബും, കമ്മ്യൂ ണിറി  ങ്കാളിത്തും എന്നിവ ശ്ക്തിഡെര ത്ത ന്നതിന ള്ള സ്കൂൾ 
അടഡവസറി കൗൺസില കൾ (SAC)-െ ഴ വൻ സ്കൂളിഡനയ ും ബാധിക്ക ന്ന 
വിഷയങ്ങൾ േർച്ച ഡേയ്യ ഗമ്പാൾ സ്കൂൾ ് കാരെ ള്ള ് ാതിനിധയും ഉറൊക്ക ന്ന 
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ഒര  അടഡവസറി ഗബാഡിയാണിത്. എലല ാ സ്ഗറക്്കഗഹാൾഡർ ്േൂെ കളിൽ 
നിന്ന ും തിരഡെര ക്കഡെര ന്ന ് തിനിധികഡള ഒന്നിച്ച ഡകാണ്ട വരൽ: 
ഡകയർേിവർൊർ (SAC-ൽ ഭ്ൂരി ക്ഷ അഭ്ി് ായ സെനവയെ ള്ളയാൾ), സ്കൂൾ 
ഗനതൃതവവ ും സ്റാഫ ും, കമ്മ്യൂ ണിറി  ങ്കാളികള ും വിദയാർത്ഥികള ും (ടഹ 
സ്കൂള കളിൽ). എലല ാ വിദയാർത്ഥികള ഡരയ ും വിജയും ഉറൊക്ക ന്നതിന് 
േർച്ചകള ഡരയ ും സഹകരണത്തിഡന്റയ ും ഒര  ഗവദി SAC നൽക ന്ന . 

 
o ജിലല ാതല ് ശ്്നങ്ങള ൊയി ബന്ധഡെട്ട നയത്തില ും തീര ൊനഡെര ക്കലില ും 

അറിവ ും സവാധീനവ ും ഡേല ത്ത ന്നതിന ള്ള സുംഭ്ാഷണങ്ങളിൽ  ഡങ്കര ക്കാൻ 
ഡകയർേിവർൊർക്്ക കൂര തൽ അവസരങ്ങൾ നൽക ന്നതിന്, ഒര  ജിലല ാതല 
ഫാെിലി അടഡവസറി കൗൺസിൽ സഥാ ിക്കാന ള്ള ് വർത്തനങ്ങൾ 
ഡിസ്്രിക്റ് ് ാരുംഭ്ഡെര ത്ത ും. 

 
o സ്കൂൾ-ഡിസ്്രിക്റ് തലത്തിൽ ഉള്ഡെട്്ട ് വര്ത്തിക്ക ന്നതിഡന്റ ് ാധാനയഡത്ത 

ക റിച്്ച അവഗബാധെ ണ്ടാക്കാൻ താൽെരയെ ള്ള ഡകയർേിവർൊര ൊയ ും 
കമ്മ്യൂ ണിറി സ്ഗറക്്കഗഹാൾഡർൊര ൊയ ും ഗേർന്്ന ് വർത്തിക്ക കയ ും 
അധയാ കര ൊയ ും ് ധാനാധയാ കര ൊയ ും സ്കൂളിഡല സ്റാഫ ൊയ ും നലല  
ബന്ധും ഉണ്ടാക്ക  ക്ക കയ ും 'ബാക്്ക ര  സ്കൂൾ ടനറ്സില ും' അധയാ ക-
രക്ഷാകർതൃ ഗയാേങ്ങളില ും  ഡങ്കര ക്ക കയ ും സ്കൂള കള ൊയി സഥിര 
ആശ്യവിനിെയും നരത്ത കയ ും ക ട്ടിയ ഡര കല ാസ്റൂ ും സന്ദർശ്ിക്ക കയ ും സ്കൂൾ 
െീറിുംേ കൾക്ക ും ഇവന്റ കൾക്ക ും എത്ത കയ ും സന്നദ്ധഗസവകരാവ കയ ും ഗ രന്്റ 
്േൂെ കളിൽ ഗേര കയ ും ഗനതൃതവ േ െതലകൾ ഏഡറര ക്ക കയ ും 
ഗ് ാത്സാഹിെിക്ക കയ ും ഡേയ്യൽ. 

 
 ഭ്ാഷാ രൊയ ും സാുംസ്കാരികൊയ ും ടവവിധയെ ള്ള ക ര ുംബങ്ങഡള 

 ിന്ത ണയ്ക്കൽ—വിവരങ്ങളിഗലക്ക ും  ിന്ത ണയിഗലക്ക ും ക ര ുംബ ഉൾഡെരൽ 
അവസരങ്ങളിഗലക്ക ും വയതയസ്ത ഭ്ാഷാ വിഭ്ാേത്തിൽ ഡ ട്ട ക ര ുംബങ്ങൾക്്ക 
ഇവയിലൂഡര ് ഗവശ്നും ഉറൊക്കൽ: 

o സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് വിവർത്തന-ദവിഭ്ാഷാ ഗക്ന്ദും, വിവിധ ഭ്ാഷാ 
വിഭ്ാേങ്ങളില ള്ള ക ര ുംബങ്ങള ൊയി ആശ്യവിനിെയ സൗകരയഡൊര ക്കാൻ 
 ലവിധ ഗസവനങ്ങള ും ഉ ാധികള ും നൽക ന്ന . 170-ലധികും ഭ്ാഷകളില ും 
്ോെയഭ്ാഷകളില ും ഡരലിഗഫാണിക്്ക ദവിഭ്ാഷാ ഗസവനവ ും ജിലല ാതല, സ്കൂൾ 
നിർദിഷ്ര ഗഡാകയ ഡെന്റ കള ഡര വിവർത്തനവ ും നൽക ന്നത ും വിവർത്തനും 
ഡേയ്ത ഗഡാകയ ഡെന്റ കള ഡര ഓൺടലൻ ഡാറാഗബസ്  രി ാലിക്ക ന്നത ും 
ഡകയർേിവർൊർക്ക ും കമ്മ്യൂ ണിറിക്ക ൊയി ഏറവ െധികും ഉ ഗയാേിക്ക ന്ന എട്്ട 
ഡിസ്്രിക്റ് ഭ്ാഷകളിൽ (സ് ാനിഷ്, ടേനീസ്, അറബിക്്ക, വിയറ്നാെീസ്, 
്ഫഞ്്ച, ഡഖെർ, റഷയൻ, അൽഗബനിയൻ) ഡവബ് ഗ ജ കൾ ൊഗനജ് 
ഡേയ്യ ന്നത ും ഇതിൽ ഉൾഡെര ന്ന . 

o ബഹ ഭ്ാഷാ ഫാെിലി സഗൊർട്്ട സർവീസസ് ബഹ ഭ്ാഷാ ക ര ുംബങ്ങഡള 
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സ്കൂള ൊയി ത രർ ആശ്യവിനിെയും സഥാ ിക്കാന ും ബഹ ഭ്ാഷാ 
കൗൺസിലിുംേ് അസിസ്റന്റ കള ഡര ഗസവനങ്ങളിലൂഡര അവര ഡര സവന്തും 
ഭ്ാഷയിൽ ഡിസ്്രിക്റ് വിവരങ്ങള ും വിഭ്വങ്ങള ും ് ാ ്തൊക്കാന ും 
സഹായിക്ക കയ ും െീറിുംേ കളില ും ഗകാൺഫറൻസ കളില ും ജിലല ാ-സ്കൂൾ തല 
ഇവന്റ കളില ും തത്സെയ ഭ്ാഷാന്തരീകരണും ലഭ്യൊക്ക കയ ും ഡേയ്യ ന്ന . 
ക രിഗയറ, അഭ്യാർത്ഥി ഗസവന സുംഘരനകള ൊയി  ങ്കാളിത്തെ ണ്ടാക്ക കയ ും 
ഡവൽക്കും വാേൺസ് എന്ന വിളിക്ക ന്ന ക രിഗയറ-അഭ്യാർത്ഥി 
ക ര ുംബങ്ങൾക്കായ ള്ള വർക്്കഗഷാെ കള ും ഡ്രയിനിുംേ കള ും വഴി 
ക ര ുംബങ്ങഡള  ിന്ത ണയ്ക്ക കയ ും ഡേയ്യ ന്ന . ഡകയർേിവർൊർക്്ക 
സൗകരയ് ദൊയ സെയങ്ങളിൽ സവന്തും ഭ്ാഷയിൽ കമ്മ്യൂ ണിറിയിൽ 
ഗസവനങ്ങൾ ലഭ്യൊക്ക ന്നതാണ് ഡവൽക്കും വാേൺസ് സാക്ഷരത, ഗകാഗളജ് 
ആ ല ിഗക്കഷൻ ് ്കിയ, ധനകാരയ സഹായ റിഗസാഴ്സ കൾ, ഡതാഴിൽ സ രക്ഷ, 
ആഗരാേയാന കൂലയങ്ങളിഗലക്ക ള്ള ് ഗവശ്നും, ആസ്ത്െ ൊഗനജ്ഡെന്്റ, 
എച്്ചഐവി തരയൽ, യ ടണറഡ് സ്ഗററ്സിഡല ജീവിതത്തിഗലക്ക ള്ള 
 രിവർത്തനും,  രിതസഥിതിഗയാര ള്ള ഇണങ്ങിഗച്ചരൽ, ഗ രന്്റ/ടേൽഡ് 
ഗകാൺഫല ിക്റ കൾ, ടേൽഡ് റിയറിുംേ് ് ാക്റീസ കൾ, അച്ചരക്കും, വിഷാദും 
തിരിച്ചറിയല ും േികിത്സ ഗതരല ും, ക ര ുംബ വഴക്്ക െനസസ ിലാക്കൽ, 
ക ട്ടികഗളാര ള്ള ഗൊശ്ൊയ ഡ ര ൊറും തരയൽ എന്നിവ ഉൾഡെഡരയ ള്ള വിവിധ 
സ ് ധാന വിഷയങ്ങളിൽ ക രിഗയറ സെൂഹത്തിന് ഉ ഗദശ് നിർഗേശ്ങ്ങൾ 
നൽക ന്ന . 

 
 ഉ ഗഭ്ാക്തൃ ഗസവനും ഡെച്ചഡെര ത്തൽ 

o ഓഫീസ് ഓഫ് ഡരക്ഗനാളജി സർവീസിന ും ഓഫീസ് ഓഫ് ഫാെിലി കമ്മ്യൂ ണിറി 
എൻഗേജ്ഡെന്റിന ും ഇരയില ള്ള  ങ്കാളിത്തും വഴി, ഗകാൾ രിക്കറിുംേ് സിസ്റും 
ഡിസ്്രിക്റ് ഡെച്ചഡെര ത്ത കയ ും ് സിദ്ധീകരിക്ക കയ ും 
ഡകയർേിവർൊർക്ക ും സ്ഗറക്്കഗഹാൾഡർൊർക്ക ും െികച്ച ് തികരണും 
നൽക ന്നതിന് ഡിസ്്രിക്റ് വിവരങ്ങൾക്ക ള്ള വൺ-സ്ഗറാെ്-ഗഷാൊയ 
ask.philasd.org കൂര തൽ ഡെച്ചഡെര ത്ത കയ ും ഡേയ്യ ും. 

 
o സർഗവകള ും ഗഫാക്കസ് ്േൂെ കള ും രൗൺ ഹാള കള ും വഴി നമ്മ് ഡര 

സ്കൂള കള ഡരയ ും െ ഖയ ഡിൊർട്്ടഡെന്റ കള ഡരയ ും കാരയക്ഷെത സുംബന്ധിച്ച 
ഫീഡ്ബാക്്ക സജീവൊയി ആവശ്യഡെര കയ ും അതിഗനാര് ് തികരിക്ക കയ ും 
ഡേയ്യൽ. ഓഫീസ് ഓഫ് റിഗസർച്്ച ആൻഡ് ഇവാലയ ഗവഷൻസിഡന്റ വാർഷിക 
വിദയാർത്ഥി സർഗവയ ും ഗ രന്്റ-ോർഡിയൻ സർഗവയ ും ഡിസ്്രിക്റ് 
ഉ ഗയാേഡെര ത്ത കയ ും അതിഡല  ങ്കാളിത്തും വര്ദ്ധിെിക്ക ന്നതിന ഗവണ്ട ന്ന 
സഹായങ്ങൾ ഗതര കയ ും ഡേയ്യ ും; ഓെഗറഷൻസ് ഡിവിഷഡന്റ സർഗവകഡളയ ും 
ഗഫാക്കസ് ്േൂെ കഡളയ ും  ിന്ത ണയ്ക്ക ും; വിദയാർത്ഥികള ഡര ടവജ്ഞാനിക 
അന ഭ്വങ്ങൾ ഡെച്ചഡെര ത്താന ള്ള ആശ്യങ്ങൾ  ങ്ക വയ്ക്ക ന്നതിന് 
വിദയാർത്ഥികഡളയ ും ഡകയർേിവർൊഡരയ ും കമ്മ്യൂ ണിറി സ്ഗറക്്ക
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ഗഹാൾഡർൊഡരയ ും ക്ഷണിക്ക ും; വിദയാർത്ഥികള ഡര അഭ്ി് ായങ്ങൾ 
സുംഗയാജിെിക്ക ന്നതിന ള്ള െികച്ച ് ാക്രീസ കൾ വികസിെിക്ക ും; 
ഡിസ്്രിക്റിഡന്റ  ഠന ഡനറ്വർക്കിഡലലല ാും രൗൺ ഹാൾ െീറിുംേ കൾ 
്കെീകരിക്ക ും. 

 
o അഡ്െിനിസ്ഗ്രറർൊർ, അധയാ കർ, ഡസ്കട്ടറിൊർ, ഡസൻ്രൽ ഓഫീസ് 

സ്റാഫ്, ക ര ുംബങ്ങൾക്ക ും സ്കൂള കൾക്ക ും ഇരയില ള്ള ആശ്യവിനിെയും 
ഡെച്ചഡെര ത്ത ന്നതിന ള്ള സഗൊർട്്ട സ്റാഫ് എന്നിവർക്്ക സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് 
കസ്റെർ സർവീസ് ഡ്രയിനിുംേ് നൽക ും. 

 
o ക ര ുംബങ്ങള ൊയി ഇരഡ ര ഗമ്പാൾ ഇനിെറയ ന്ന തതവങ്ങളിൽ ്ശ്ദ്ധിക്ക ന്ന 

ക ര ുംബ സൗഹൃദ സ്കൂള കളിഗലക്ക ും ഓഫീസ കളിഗലക്ക ും നീങ്ങ ന്ന ഒര  
കസ്റെർ സർവീസ് സെീ നും നരൊക്ക ും: 

 അുംേീകരിക്കൽ. ക ട്ടികള ഡര  രിേരണത്തില ും വിദയാഭ്യാസത്തില ും 
 ങ്കാളികളായി ഡകയർേിവർൊഡര സവീകരിക്ക ക. 

 ആദരിക്കൽ. ഗവണ്ടഡെട്ടവരായി ഡകയർേിവർൊഡര വിലെതിക്ക ക, അവർ 
 റയ ന്നത് ്ശ്ദ്ധഗയാഡര ഗകൾക്ക ക. 

 
 ് തികരിക്കൽ. ഗോദയങ്ങൾക്്ക െറ  രി നൽകാന ും ് ശ്്നങ്ങൾ 

 രിഹരിക്കാന ും സെയബന്ധിതൊയ ും ആത്മാർത്ഥൊയ ും 
് വർത്തിക്ക ക. 

 
 േഗവഷണും. കമ്മ്യൂ ണിറിയിഡല ക ട്ടികള ഡരയ ും 

ക ര ുംബങ്ങള ഡരയ ും ് ശ്്നങ്ങൾ  ഠിക്ക ക, ഗ് ാഫഷണലായ 
വികാസത്തിന്  ിന്ത ണ നൽക ക. 

 

  രിഹരിക്കൽ. ആശ്ങ്കകള ും ് ശ്്നങ്ങള ും  രിഹരിക്കാൻ 
ഡകയർേിവർൊര ൊയി ഒന്നിച്്ച ് വർത്തിക്ക ക. 

 

 വിശ്വാസും   നഃസഥാ ിക്കൽ വിശ്വാസയതയിൽ 
സുംശ്യെ ള്ളവര ഡണ്ടങ്കിൽ, ഇരയ്ക്കിഡര ആശ്യവിനിെയും 
നരത്ത ക, വാേ്ദാനങ്ങൾ  ാലിക്ക ക, സെ്േത ് ദർശ്ിെിക്ക ക. 

 
 ാർട്്ട II. നിയെ രൊയ ആവശ്യകതകൾ 

 
ഇനിെറയ ന്ന നിയെ രൊയ ആവശ്യകതകൾ നരൊക്ക ന്നതിന് സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് 
ഓഫ് ഫിലാഡഡൽഫിയ സമ്മ്തിക്ക ന്ന : 

 

 എവരി സ്റ ഡന്്റ സക്സീഡ്സ് ആക്റ് (ESSA)-ഡന്റ ഡസക്ഷൻ 1116, ടരറിൽ I, 
 ാർട്്ട എ ഗ് ാ്ോെ കൾ അന സരിച്്ച സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് അതിഡന്റ എലല ാ 
സ്കൂള കളില ും ഡകയർേിവർൊര ഡര എൻഗേജ്ഡെന്റിനായി ഓെഗറഷൻ   
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ഗ് ാ്ോെ കള ും ആക്റിവിറികള ും നര രി്കെങ്ങള ും തയ്യാറാക്കിയിട്ട ണ്്ട. 
 ഡങ്കര ക്ക ന്ന ക ട്ടികള ഡര ഡകയർേിവർൊര ൊയി അത്തരും ഗ് ാ്ോെ കള ും 
ആക്റിവിറികള ും നര രി്കെങ്ങള ും അർത്ഥവത്തായ കൺസൾഗട്ടഷൻ 
നരത്ത ന്നതിലൂഡര ആസൂ്തണും ഡേയ്ത് ് വർത്തിെിക്ക ന്നതാണ്. 

 

 ഡസക്ഷൻ 1116 അന സരിച്്ച, ആവശ്യൊയ സ്കൂൾ തലത്തില ള്ള ഫാെിലി 
എൻഗേജ്ഡെന്്റ നയങ്ങൾ ESSA-യ ഡര ഡസക്ഷൻ 1116(b)-യ ഡര ആവശ്യകതകൾ 
 ാലിക്ക ന്നത ും ഓഗരാന്ന ും ഒര  ഗകാഗമ്പാണന്്റ എന്ന നിലയിൽ ESSA-യ ഡര 
ഡസക്ഷൻ 1116(d) അന സരിച്ച ള്ള സ്കൂൾ-ഗ രന്്റ ഗകാമ്പാക്റ് ഉൾഡെര ത്ത ന്നത ും 
ആയത് ഉറൊക്ക ന്നതിന് സ്കൂള കള ൊയി ഗേർന്്ന സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് 
് വർത്തിക്ക ന്നത ൊണ് 

 
 ടരറിൽ I,  ാർട്്ട എ ഗ രന്്റ ആൻഡ് ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ ആവശ്യകതകൾ 

നിർവഹിക്ക ന്നതിന്, സാധയൊക ന്ന ് ാഗയാേിക  രിധി വഡര,  രിെിത ഇുംേല ീഷ് 
് ാവീണയെ ള്ള ഡകയർേിവർൊര ഡരയ ും ഭ്ിന്നഗശ്ഷിയ ള്ള ഡകയർേിവർൊര ഡരയ ും 
ക രിഗയറ ക ട്ടികള ഡര ഡകയർേിവർൊര ഡരയ ും  ങ്കാളിത്തത്തിനായി സ്കൂൾ 
ഡിസ്്രിക്റ ും അതിഡന്റ സ്കൂള കള ും എലല ാ അവസരങ്ങള ും നൽക ും. 
അഭ്യർത്ഥിക്ക ന്ന െ റയ്ക്ക ള്ള ബദൽ ഗഫാർൊറ കൾ ഉൾഡെഡര, സാധയൊക ന്ന 
് ാഗയാേികൊയ  രിധി വഡര, ഡകയർേിവർക്്ക െനസസ ിലാക്കാനാക ന്ന ഒര  
ഭ്ാഷയിൽ ്ോഹയവ ും ഏകീകൃതവ ൊയ ഗഫാർൊറിൽ ESSA-യ ഡര ഡസക്ഷൻ 1111 
അന സരിച്്ച ആവശ്യൊയ വിവരങ്ങള ും സ്കൂൾ റിഗൊർട്ട കള ും നൽക ന്നത് ഇതിൽ 
ഉൾഡെര ന്ന . 

 
 ടരറിൽ I,  ാർട്്ട എ സ്കൂള കളിഡല ക ട്ടികള ഡര ഡകയർേിവർൊഡര ഗ രന്്റ ആൻഡ് 

ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്റി നായി നീക്കിവച്ചിട്ട ള്ള ടരറിൽ I,  ാർട്്ട എ ഫണ്ട കളിഡല 1 
ശ്തൊനും എങ്ങഡനഡേലവഴിക്കണഡെന്ന തീര ൊനങ്ങളിൽ സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് 
ഉൾഡെര ത്ത ന്നതാണ്, ൊ്തെലല  നീക്കിവച്ചിട്ട ള്ള ഒര  ശ്തൊനത്തിൽ 90 
ശ്തൊനത്തിൽ ക റയാത്തത് സ്കൂൾ അടഡവസറി കൗൺസിലിഡന്റയ ും (SAC) 
അഡലല ങ്കിൽ സൊന ഓർേടനസ്ഡ് ഗ രന്്റ/ഫാെിലി ്േൂെ കള ഡരയ ും സ്കൂൾ അഡ്
െിനിസ്ഗ്രഷഡന്റയ ും അുംേീകാരഗത്താഡര രക്ഷിതാക്കള ും സ്കൂൾ അഡ്
െിനിസ്ഗ്രഷന ും അുംേീകരിച്ചിട്ട ള്ള ഡകയർേിവർ അന ബന്ധ 
് വർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്കൂള കൾക്്ക ഗനരിട്്ട ടകൊറ ന്നത് ഉറൊക്ക കയ ും 
ഡേയ്യ ും. 

 

 ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്റിനായി നീക്കിവച്ചിട്ട ള്ള ടരറിൽ I ഫണ്ട കള ഡര 
ഉ ഗയാേത്തിനായി സ്കൂള കൾ നരൊഗക്കണ്ട ഗയാേയൊയ ഫാെിലി എൻഗേജ്
ഡെന്്റ ഗ് ാ്ോെ കള ഡരയ ും ് വർത്തനങ്ങള ഡരയ ും േർച്ചയിൽ എലല ാ 
താൽെരയവ െ ള്ള എലല ാ ഡകയർേിവർൊഡരയ ും ഉൾഡെര ത്ത ന്നതിന ും 
ഡേലവ കള ഡര കാരയത്തിൽ ഡകയർേിവർൊര ൊയി ധാരണയിൽ എത്ത ന്നതിന ും 
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ഈ ഗ് ാ്ോെ കള ും ് വർത്തനങ്ങള ും നരൊക്ക ന്നതിൽ കൂര തൽ 
സഹകരണത്തിന ും വർഷത്തിൽ േ ര ങ്ങിയത് ഒര  ഗ രന്്റ െീറിുംേിന് എലല ാ 
ഡിസ്്രിക്റ് സ്കൂള കള ും ആതിഥയും വഹിക്ക ന്നത് സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് 
ഉറൊക്ക ും. 

 
 ഈ വിഭ്ാേത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ട ള്ള ആവശ്യകതകൾ അന സരിക്ക ന്നതിൽ വീഴ്േ 

വര ത്ത ന്ന സ്കൂള കള ൊയി സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് ആശ്യവിനിെയും നരത്ത ും, 
ൊ്തെലല  അവര ഡര ടരറിൽ I ഫണ്ടിുംേിഡന ഈ നയും അ കരത്തിലാക്ക കയ ും 
ഡേയ്യാും. 

 

 ഡ ന്സിൽവാനിയ ഡിൊർട്്ടഡെന്്റ ഓഫ് എഡയൂ ഗക്കഷന ഡൊത്ത ള്ള 
ഡിസ്്രിക്റിഡന്റ കൺഗസാളിഗഡറഡ് ഡഫഡറൽ ആ ല ിഗക്കഷനിൽ 
അരങ്ങിയിട്ട ള്ളത് ഗ ാഡല ഡഫഡൽ ഗഡാളറ കള ഡര അഗലാഗക്കഷൻ സുംബന്ധിച്ച 
നിർഗേശ്ും ഗസാളിസിറ് ഡേയ്യാൻ വാർഷിക ജിലല ാതല ബഡ്ജറ് ് ്കിയയ ഡര 
ആരുംഭ്ത്തിന് െ മ്്പ സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് ഡസൻ്രൽ ഓഫീസ് ഡകയർേിവർൊര ഡര 
ഏതാന ും െീറിുംേ കൾ നരത്ത ും. 

 

 ാർട്്ട III. ആവശ്യൊയ ജിലല ാതല ഗ രന്്റ ആൻഡ് ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ നയ 
ഗകാഗമ്പാണന്റ കൾ ഡിസ്്രിക്റ് എങ്ങഡന നരൊക്ക ഡെന്നത് സുംബന്ധിച്ച 
വിവരണും 

 

ESSA-യ ഡര ഡസക്ഷൻ 1112 അന സരിച്്ച ജിലല ാതല ഗ രന്്റ ആൻഡ് ഫാെിലി എൻഗേജ്
ഡെന്്റ  ല ാനിഡന്റ സുംയ ക്ത വികസനത്തിൽ ഡകയർേിവർൊഡര ഉൾഡെര ത്ത ന്നതിന് 
സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് ഓഫ് ഫിലാഡഡൽഫിയ ഇനിെറയ ന്ന നര രികൾ എര ക്ക ും: 

 
 വാർഷികൊയി ജിലല ാതല ഗ രന്്റ ആൻഡ് ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ 

നയത്തിഡന്റയ ും ് വർത്തനങ്ങള ഡരയ ും ഗ് ാ്ോെ കള ഡരയ ും ഉള്ളരക്കവ ും 
ഫല് ാ ്തിയ ും സുംബന്ധിച്്ച ഡിസ്്രിക്റ് ഒര  വിലയിര ത്തൽ നരത്ത ും. 
 

 വസന്ത കാലത്്ത, ജിലല ാതല ഗ രന്്റ ആൻഡ് ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ നയും 
സുംബന്ധിച്ച െൂലയവത്തായ ഫീഡ്ബാക്്ക നൽക ന്നതിന് െൾട്ടിെിൾ ഗഫാക്കസ് 
്േൂെ കളിൽ  ഡങ്കര ക്കാൻ ഡകയർേിവർൊഡരയ ും കമ്മ്യൂ ണിറി സ്ഗറക്്ക
ഗഹാൾഡർൊഡരയ ും ക്ഷണിക്ക ന്നതാണ്. ഇഡെയിൽ, ഫല യറ കൾ, ഗറാഗബാ 
ഗകാള കൾ, ഗസാഷയൽ െീഡിയ, ഡിസ്്രിക്റിഡന്റ ഡവബ്ടസറിൽ ഗ ാസ്റ് 
ഡേയ്യ ന്ന ഡവബ്ടസറ് അറിയിെ കൾ എന്നിങ്ങഡനയ ള്ള  ലവിധ ൊർേങ്ങളിൽ 
ഗഫാക്കസ് ്േൂെ കഡള സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഡകയർേിവർൊഡര 
അറിയിക്ക ന്നതാണ്. ഗഫാക്കസ് ്േൂെ കള ഡര ഗവളയിൽ,  ഡങ്കര ക്ക ന്നവർ ഏറവ ും 
  തിയ അ ്ഗഡറ കൾ ഗകൾക്ക കയ ും   തിയ/ രിഷ്കരിച്ച നയും സുംബന്ധിച്ച 
അഭ്ി് ായും അറിയിക്ക കയ ും ഡേയ്യ ും. കൂട്ടിഗച്ചർക്കല കള ും /ഇലല ാതാക്കല കള ും 
/  ത ക്കല കള ും െീറിുംേ കളിൽ േർച്ച ഡേയ്ത് അുംേീകരിക്ക ന്നതാണ്. 
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ഗഫാർൊറിുംേ ും   ത ക്കല കള ും െീറിുംേിന  ഗശ്ഷും നരത്ത കയ ും 
അഭ്ി് ായെറിയാൻ  ഡങ്കര ക്ക ന്നവർക്്ക അയയ്ക്ക കയ ും ഡേയ്യ ും. ഗഫാക്കസ് 
്േൂെ കളിൽ ഗനരിട്്ട  ഡങ്കര ക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ക ര ുംബങ്ങൾക്ക ും കമ്മ്യൂ ണിറി 
സ്ഗറക്്കഗഹാൾഡർൊർക്ക ും ഓൺടലൻ ഗഫാർൊറ് വഴി  ഡങ്കര ക്കാൻ 
അവസരെ ണ്ടാക ും. ഗഡാകയ ഡെന്്റ അവഗലാകനും ഡേയ്യാന ും അഭ്ി് ായങ്ങള ും 
നിർഗേശ്ങ്ങള ും ഇലക്ഗ്രാണിക്കലായി സെർെിക്കാന ും അവർക്്ക സെയും 
അന വദിക്ക ന്നതാണ്. 
 

 ഡിസ്്രിക്റിഡന്റ ഡവബ്ടസറ് വഴി അഡലല ങ്കിൽ അവര ഡര ക ട്ടിയ ഡര സ്കൂളിൽ 
അഭ്ി് ായങ്ങൾ സെർെിച്ച ഡകാണ്്ട വർഷും െ ഴ വൻ ഏത് സെയത്ത ും ഫീഡ്
ബാക്്ക സെർെിക്കാൻ ഡകയർേിവർൊർക്്ക സാധിക്ക ന്നതാണ്. ത രർന്ന ള്ള 
വർഷഡത്ത നയും അ ്ഗഡറ് ഡേയ്യ ഗമ്പാൾ എലല ാ അഭ്ി് ായങ്ങള ും നിർഗേശ്ങ്ങള ും 
 രിേണിക്കഡെര ും. 

 
 ജിലല ാതല ഗ രന്്റ ആൻഡ് ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ നയും അന്തിെൊക്കി കഴിൊൽ, 

അന്തിെ ഗഡാകയ ഡെന്്റ ഡിസ്്രിക്റിഡന്റ ഡവബ്ടസറിൽ നൽക ും, സ്കൂളിൽ വച്്ച 
നരക്ക ന്ന വാർഷിക ടരറിൽ I െീറിുംേിൽ ഹാർഡ് ഗകാെികൾ ലഭ്യൊയിരിക്ക ും, 
കൂരാഡത എലല ാ വിദയാർത്ഥികൾക്ക ും വീട്ടിൽ ഡകാണ്ട ഗ ാക ന്നതിനായി വിതരണും 
ഡേയ്യ കയ ും ഡേയ്യ ും. 

 
 ഡകയർേിവർൊർക്ക ും സ്റാഫിന ും ഡിസ്്രിക്റിഡന്റ നയും വിതരണും ഡേയ്യ ന്നത് 

സുംബന്ധിച്ച ഒര  ഉത്തരവ് (സൂ് ണ്ടന്്റ ഒെിട്ടത്) അസിസ്റന്്റ 
സൂ് ണ്ടന്റ ൊർക്ക ും ് ിൻസിെൽൊർക്ക ും സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് അയയ്ക്ക ും. 

 
ESSA-യ ഡര ഡസക്ഷൻ 1114 അന സരിച്ച ള്ള സ്കൂൾ അവഗലാകനവ ും 
ഡെച്ചഡെര ത്തല ും സുംബന്ധിച്ച ് ്കിയയിൽ ഡകയർേിവർൊഡര ഉൾഡെര ത്ത ന്നതിന് 
ഇനിെറയ ന്ന നര രികൾ സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് ഓഫ് ഫിലാഡഡൽഫിയ 
എര ക്ക ന്നതാണ്: 

 

 എലല ാ ഡിസ്്രിക്റ് സ്കൂള കൾക്ക ും ഭ്ൂരി ക്ഷും ക ര ുംബാുംേങ്ങള ും സ്കൂൾ 
് ിൻസിെല ും അധയാ കര ും ആഡലല ങ്കിൽ െറ് സ്കൂൾ സ്റാഫ ും വിദയാർത്ഥികള ും 
കമ്മ്യൂ ണിറി അുംേങ്ങള ും ഉൾഡെട്ട ഒര  സജീവൊയി ് വർത്തിക്ക ന്ന സ്കൂൾ 
അടഡവസറി കൗൺസിൽ (SAC) ഉണ്ടായിരിക്ക ന്നതാണ്. വിദയാർത്ഥിയ ഡര 
െികവ് വർദ്ധിെിക്ക ന്നതില ും കല ാസ്െ റിയിഡല ഫല് ദൊയ അധയാ നത്തിന ും 
എജയ ഗക്കഷൻ ് ്കിയയിഡല ഡകയർേിവർൊര ഡരയ ും കമ്മ്യൂ ണിറി എൻഗേജ്
ഡെന്റിഡന്റയ ും കാരയത്തില ും അത് ് വർത്തിക്ക കയ ും ആശ്യവിനിെയത്തിന ും 
 ിന്ത ണയ്ക്ക െ ള്ള സൗകരയഡൊര ക്ക കയ ും ഡേയ്യ ന്ന . 

 
 സ്കൂൾ ഡാറയ ും സെ്േൊയ സ്കൂൾ  ല ാന കള ും  ബഡ്ജറിുംേ് ് ്കിയകള ും 

െനസസ ിലാക്ക ന്നത ൾഡെഡരയ ള്ള ടരറിൽ I-ഡന്റ വിവിധ വശ്ങ്ങളിൽ ഡിസ്്രിക്റ്, 
ഗലണിുംേ് ഡനറ്വർക്്ക, സ്കൂൾ ഡലവൽ  രിശ്ീലനങ്ങൾ നൽക ന്നതിന് 
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ഡകയർേിവർ ലീഡർൊര ൊയ ും ഓഫീസ് ഓഫ് ഫാെിലി കമ്മ്യൂ ണിറി എൻഗേജ്
ഡെന്റ ൊയ ും സഹകരിച്്ച ് വർത്തിക്ക ന്നതിന് അന ഗയാജയരായ ജിലല ാ 
് തിനിധികൾ ലഭ്യൊയിരിക്ക ും. 

 സെ്േ ദ്ധതി, ടരറിൽ I ബഡ്ജറ്, സ്കൂൾ ഡെച്ചഡെര ത്തൽ  ദ്ധതി 
(എസ്ഐ ി) എന്നിവയിൽ സ്കൂള കളിഡല ഡകയർേിവറ ഡര നിർഗേശ്വ ും 
ഗനാൺ-സ്കൂൾ ജിലല ാ ജീവനക്കാര ഡര  രിേരണവ ും ഇൻ  ട്ട ും 
ലഭ്ിക്ക ന്നതിന ള്ള ൊർേഗ ങ്ങൾ സ്കൂള കൾ വികസിെിക്ക ും. 

 

 െീറിുംേ കഡളയ ും െീറിുംേ കൾ റോക്ക ന്നതിഡന്റയ ും അറിയിെ കൾ 
വാർത്താ ്തികകൾ, ഗറാഗബാ ഗകാള കൾ, ബ ള്ളറിൻ ഗബാർഡ കൾ, 
ഓർേടനസ്ഡ് ഗ രന്്റ/ഫാെിലി ്േൂെ കൾ, വീട്ടിഗലക്്ക അയയ്ക്ക ന്ന 
ഗനാട്ടീസ കൾ എന്നിവയിലൂഡര ഡകയർേിവർൊഡര െ ൻകൂറായി 
അറിയിക്ക ന്നതാണ്. 

 

 സ്കൂൾ അടഡവസറി കൗൺസില കൾക്ക ും (സ്കൂളിഡല സ്റാഫ്, വിദയാർത്ഥികൾ, 
ക ര ുംബങ്ങൾ, കമ്മ്യൂ ണിറി  ങ്കാളികൾ) അഡലല ങ്കിൽ െറ് സുംഘരിത 
ഗ രന്്റ/ഫാെിലി ്േൂെ കൾക്ക ും ഈ ് ്കിയയിഡല എലല ാ കക്ഷികള ഡരയ ും 
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള ും േ െതലകള ും െനസസ ിലാക്കാൻ സഹായിക്ക ന്നതിന ള്ള 
ഗ് ാഫഷണൽ ഡഡവലെ്ഡെന്്റ നൽക ും. 

 

 ഡിസ്്രിക്റിഡന്റ  രിഭ്ാഷാ, വിവർത്തന ഗക്ന്ദവ ും െൾട്ടിലിുംേവൽ ഫാെിലി 
സഗൊർട്ട ും  രിെിതൊയ ഇുംേല ീഷ് ടന  ണയെ ള്ള ഡകയർേിവർൊർക്്ക  രിഭ്ാഷാ-
വിവർത്തന ഗസവനങ്ങളിഗലക്ക ള്ള  ൂർണണ  ആക്സസ ും നൽക ന്നതാണ്. 

 
വിദയാർത്ഥികള ഡര അക്കാഡെിക്്ക ഗനട്ടവ ും സ്കൂൾ ് കരനവ ും ഡെച്ചഡെര ത്താൻ 
സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് ഓഫ് ഫിലാഡഡൽഫിയ ഫല് ദൊയ ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ 
് വർത്തനങ്ങൾ ആസൂ്തണും ഡേയ്യ ന്നതില ും നരൊക്ക ന്നതില ും ഇനിെറയ ന്ന 
അതയാവശ്യൊയ ഏഗകാ നവ ും സാഗങ്കതിക സഹായവ ും െറ്  ിന്ത ണയ ും ടരറിൽ I, 
 ാർട്്ട എ സ്കൂള കൾക്്ക നൽക ന്ന .  

 
 ൊതാ ിതാക്കള ൊയ ും ക ര ുംബാുംേങ്ങള ൊയ ും സഹകരിച്്ച, ഫാെിലി 

എന്ഗേജ ഡെന്റിൽ സ്കൂള കൾക്്ക വർക്്കഗഷാെ കൾ ലഭ്യൊക്ക ന്നതാണ്. 
 

 ഡകയർേിവർൊര ൊയി എങ്ങഡന ഫല് ദൊയി ഇരഡ രാഡെന്നത് സുംബന്ധിച്്ച 
  ത തായി ഗേര ന്നത ും നിലവില ള്ളത ൊയ ് ിൻസിെൽൊർക്ക ും അഡ്
െിനിസ്ഗ്രറർൊർക്ക ും ഡകയർേിവർൊർ വഴി ഡ് ാഫഷണൽ ഡഡവലെ്ഡെന്്റ 
സൗകരയഡൊര ക്ക ും. 

 
 ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്റിഡന്റ െികച്ച ശ്ീലങ്ങള ും ഗ് ാ്ോെ കള ും 

നരൊക്ക ന്നതിൽ സ്കൂൾ ടസറ കഡള സഹായിക്ക ന്നതിന് ഫാെിലി എൻഗേജ്
ഡെന്്റ ഡതാഴിൽ േ െതലകള ള്ള   തിയത ും നിലവില ള്ളത ൊയ സ്റാഫിന് (ഉദാ, 
സ്കൂൾ അടഡവസറി കൗൺസിൽസ്, ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ ലീസണ കൾ, 
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കമ്മ്യൂ ണിറി റിഗലഷൻസ് ലീസണ കൾ, സ്കൂൾ ഇും് ൂവ്ഡെന്്റ സഗൊർട്്ട 
ലീസണ കൾ, ബഹ ഭ്ാഷാ കൗൺസിലിുംേ് അസിസ്റന്റ കൾ)  രിശ്ീലനും 
നൽക ും. 

 

 ടരറിൽ I ഓഫീസ ും ഓഫീസ് ഓഫ് ഫാെിലി ആൻഡ് കമ്മ്യൂ ണിറി എൻഗേജ്
ഡെന്റ ും സ്കൂള കൾക്ക ും ഗ രന്്റ-കമ്മ്യൂ ണിറി ഓർേടനഗസഷന കൾക്ക ും 
വർക്്കഗഷാെ കള ും ഡരക്നിക്കൽ അസിസ്റൻസ ും നൽക ും. 

 

 വായന, േണിതും, സയൻസസ്, PSSA, കീസ്ഗറാൺ ഡരസ്റിുംേ് 
തയ്യാഡറര െ് എന്നിവ ഉൾഡെഡരയ ള്ള, എന്നാൽ അതിൽ 
 രിെിതഡെര ത്താത്ത,  ർശ്ീലനങ്ങൾ ഡകയർേിവർൊർക്്ക നൽക ും. 

 
 സ്കൂൾ സ രക്ഷ, സാുംസ്കാരിക ടവജാതയും, സുംഘർഷ  രിഹാരും, 

സ്കൂള കളിൽഇരഡ ര ന്നഡതങ്ങഡന, ക ര ുംബ ഉൾഡെരൽ ഡെച്ചഡെര ത്തൽ, 
അഭ്യര്ത്ഥന് കാരെ ള്ള െറ് വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ സുംബന്ധിച്്ച 
ഡകയർേിവർൊർക്്ക വർക്്കഗഷാെ കൾ നരത്ത ും. 

 
 ഡിസ്്രിക്റ്, ഡനറ്വർക്്ക ഡലവൽ ഇനിഗഷയറീവ കൾക്കായി ലീസൺസ് െ തൽ 

് ിൻസിെല കൾ വഡരയായി ് വർത്തിക്ക ന്നതിന് ഡകയർേിവർൊർക്്ക 
 രിശ്ീലനും നൽക ും. 

 
 ഡിസ്്രിക്റിഡന്റ ആക്ഷൻ  ല ാൻ 3.0 അന സരിച്്ച, അധയാ കരില ും 

് ിൻസിെൽൊരില െ ള്ള ആക്സസിന് ഡകയർേിവർൊഡര 
ഗ് ാത്സാഹിെിക്ക ും. 

 
 ബല ിക്്ക ് ീസ്കൂൾ ഗ് ാ്ോെ കൾ ഉൾഡെഡര െറ് ഡഫഡറൽ, സ്ഗററ്, ഗലാക്കൽ 
ഗ് ാ്ോെ കൾക്്ക കീഴിൽ ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ സ്്രാറജികള ൊയി ടരറിൽ I,  ാർട്്ട എ-
യിഡല ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ സ്്രാറജികൾ ഇനിെറയ ന്നവയിലൂഡര സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് 
ഓഫ് ഫിലാഡഡൽഫിയ ഏഗകാ ിെിക്ക കയ ും സുംഗയാജിതൊക്ക കയ ും ഡേയ്യ ും: 
 

 ഡഹഡ് സ്റാർട്്ട, ട്ബറ് ഫയൂ ഗച്ചഴ്സ്, ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്റിന ും ഓഫീസ് ഓഫ് 
ഫാെിലി ആൻഡ് കമ്മ്യൂ ണിറി എൻഗേജ്ഡെന്റിന ും േ െതലഡെട്ട എജയ ഗക്കഷൻ 
ലീഡിുംേ് ര  എുംഗ ല ായ്ഡെന്്റ ആൻഡ് കരിയർ ഡ്രയിനിുംേ് (ELECT) ഗ് ാ്ോും 
സ്റാഫിന ും ഇരയിൽ ട്തൊസ െീറിുംേ കൾ നരത്തൽ. ഈ െീറിുംേ കളിൽ 
നിന്ന ള്ള െിനിറ്സ് അഭ്യർത്ഥനയന സരിച്്ച ലഭ്യൊക ും. 

 
 ഡിസ്്രിക്റ് െീറിുംേ കളില ും ഇവന്റ കളില ും ആക്റിവിറികളില ും 

 ഡങ്കര ക്ക ന്നതിന് ഡകയർേിവർൊഡരയ ും ് ീ-ഡക വിദയാർത്ഥികഡളയ ും രീൻ 
ഗ രന്്റ വിദയാർത്ഥികഡളയ ും ക്ഷണിക്കൽ. 

 
സ്കൂൾ തലത്തില ള്ളത ും ജിലല ാ തലത്തില െ ള്ള ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ 
അനന്തരഫലങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ച ഡാറ ഗശ്ഖരിക്ക ന്നതിന് സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് ഓഫ് 
ഫിലാഡഡൽഫിയ ഒര  വാർഷിക ജിലല ാതല ഗ രന്്റ/ോർഡിയൻ സർഗവ നരത്ത ും. 
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സർഗവ തയ്യാറാക്ക ന്ന സെയത്ത ും അവഗലാകന ് ്കിയയ ഡര സെയത്ത ും 
ഡകയർേിവർൊര ഡര അഭ്ി് ായങ്ങള ും നിർഗേശ്ങ്ങള ും ആരായ കയ ും ഡേയ്യ ും. 

 
ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ ് വർത്തനങ്ങളിൽ ഡകയർേിവർൊര ഡര െികച്ച 
 ങ്കാളിത്തത്തിന ള്ള തരസങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സർഗവ ഫലങ്ങൾ ഉ ഗയാേിക്കഡെര ും. 
(സാമ്പത്തികൊയി  ിന്നാക്കും നില്ക്ക ന്ന, ഭ്ിന്നഗശ്ഷിയ ള്ള,  രിെിത ഇുംേല ീഷ് 
ടന  ണയെ ള്ള,  രിെിത സാക്ഷരതയ ള്ള, ഏഡതങ്കില ും വുംശ്ീയ നയൂ ന ക്ഷ 
 ശ്ചാത്തലെ ള്ള ഡകയർേിവർൊർക്്ക ് ഗതയക ്ശ്ദ്ധനൽകിയാക ും ഇത് ഡേയ്യ ക). 
കൂര തൽ ഫല് ദൊയ ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്റിന ള്ള സ്്രാറജികൾ 
രൂ ഡെര ത്താന ും ആവശ്യഡെങ്കിൽ (കൂരാഡത ഡകയർേിവർൊര ഡര ഉൾഡെരലിഡനാെും) 
ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ നയങ്ങൾ  രിഷ്കരിക്കാന ും വിലയിര ത്തലിഡല 
കഡണ്ടത്തല കൾ സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് ഉ ഗയാേിക്ക ും. 

 
ഗ രന്്റ ആൻഡ് ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ നയത്തിഡന്റ ് ാഥെിക ലക്ഷയും സ്കൂൾ 
ഡിസ്്രിക്റ് ഓഫ് ഫിലാഡഡൽഫിയയിഡല ക ര ുംബ ഇരഡ രൽ 
വർദ്ധിെിക്ക കയാണ്. ഈ ് ാഥെിക ലക്ഷയത്തിൽ, െൂന്്ന ഉ ലക്ഷയങ്ങൾ 
തിരിച്ചറിെിട്ട ണ്്ട: 

a) ഡകയർേിവർൊര ഡര നിർഗേശ്ും ജിലല ാ നയങ്ങളിഗലക്ക ും 
നര രി്കെങ്ങളിഗലക്ക ും ക്ഷണിക്കൽ; 

b) സ്കൂള കഡളയ ും അതിഡന്റ എജയ ഗക്കഷണൽ-ഫിസിക്കൽ 
റിഗസാഴ്സ കഡളയ ും ഡകയർേിവർൊർക്്ക കൂര തൽ ് ാ യൊക്കൽ; 

c) ഡകയർേിവർൊർക്്ക അവര ഡര ക ട്ടികള ഡര അക്കാഡെിക്്ക ഗനട്ടും 
സുംബന്ധിച്ച ും അവര ഡര ക ട്ടികള ഡര വിദയാഭ്യാസത്തിന്  ിന്ത ണ 
നൽക ന്നതിന ള്ള റിഗസാഴ്സ കളിൽ എങ്ങഡന ് ഗവശ്ിക്കാഡെന്നത് 
സുംബന്ധിച്ച ും സാധയൊയ്ത വിവരങ്ങൾ സവന്തൊക്കാൻ 
അവസരഡൊര ക്കൽ. 

 

ലഭ്യൊയ റിഗസാഴ്സ കഡള ആ്ശ്യിച്്ച, ഓഫീസ് ഓഫ് റിഗസർച്്ച ആൻഡ് 
ഇവാലയൂ ഗവഷൻ (ORE) അഡലല ങ്കിൽ ORE-യ ഡര നിർഗേശ്െന സരിച്്ച ് വർത്തിക്ക ന്ന 
ഒര  ബാഹയ ഇവാലയ ഗവറർ ലക്ഷയവ ും ഉ ലക്ഷയവ ും ടകവരിക്ക ന്നതിഡന്റ സഥിതി 
വിലയിര ത്താൻ ഇനിെറയ ന്ന രീതികൾ വിനിഗയാേിക്ക ും: ഇലക്ഗ്രാണിക്ക ും ഗ െറ ും 
(അഡ്െിനിസ്ഗ്രറർൊര ഡരയ ും അധയാ കര ഡരയ ും ഡകയർേിവർൊര ഡരയ ും 
വിദയാർത്ഥികള ഡരയ ും ജിലല ാതല സർഗവ ഉൾഡെര ന്ന ), ഡകയർേിവർ ഗഫാക്കസ് 
്േൂെ കൾ, ഡറഗക്കാർഡ് വിശ്കലനും, െീറിുംേ കള ഡരയ ും ഡ്രയിനിുംേ് വർക്്ക
ഗഷാെ കള ഡരയ ും നിരീക്ഷണും. 

 
 
ഡകയർേിവർൊര ഡര ഫല് ദൊയ ഉൾഡെരൽ ഉറൊക്കാന ും വിദയാർത്ഥിയ ഡര 
അക്കാഡെിക്്ക ഗനട്ടും ഡെച്ചഡെര ത്താൻ ഉൾഡെട്ടിട്ട ള്ള സ്കൂള കൾക്കിരയില ും 
ഡകയർേിവർൊർക്കിരയില ും കമ്മ്യൂ ണിറിയില ും  ങ്കാളിത്തത്തിന ള്ള  ിന്ത ണ 
നൽകാന ും ശ്ക്തൊയ ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്റിനായി സ്കൂളിഡന്റയ ും 
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ഡകയർേിവറ ഡരയ ും കാരയഗശ്ഷികൾ വർദ്ധിെിക്കാൻ ഇനിെറയ ന്ന ് വർത്തനങ്ങൾ 
സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് ഓഫ് ഫിലാഡഡൽഫിയ നരൊക്ക ും: 
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A. അഡ്െിനിസ്ഗ്രറീവ് ഓഫീസ കള ഡര (ഫാെിലി ആൻഡ് കമ്മ്യൂ ണിറി എൻഗേജ്
ഡെന്്റ, ്ോൻഡ് കും ല യൻസ് ആൻഡ് ഫിസ്കൽ സർവീസസ്, ൊഗനജ്ഡെന്്റ 
ആൻഡ് ബഡ്ജറ്, സ്ഡ ഷയടലസ്ഡ് ഇൻസ്്രക്ഷണൽ സർവീസസ്, 
കരിക്ക ലും, ഇൻസ്്രക്ഷൻ, വിലയിര ത്തൽ) സഹായഗത്താഡര സ്കൂൾ 
ഡിസ്്രിക്റ് ഇനിെറയ ന്ന വിഷയങ്ങൾ െനസിലാക്ക ന്നതിൽ സ്കൂൾ 
ഡിസ്്രിക്റിഡല അഡലല ങ്കിൽ സ്കൂളിഡല ക ട്ടികള ഡര ഡകയർേിവർൊർക്്ക 
സഹായും നൽക ന്നതിന് ഇനിെറയ ന്ന നര രികൾ സവീകരിക്ക ും: 

  
– സ്ഗററിഡന്റ അക്കാഡെിക്്ക ഗകാണ്ടന്്റ സ്റാൻഗഡർഡ കൾ; 
– സ്ഗററിഡന്റ സ്റ ഡന്്റ അക്കാഡെിക്്ക അച്ചീവ്ഡെന്്റ സ്റാൻഗഡർഡ കൾ; 
– ബദൽ നിർണണ യങ്ങൾ ഉൾഡെഡര സ്ഗററ്-ഗലാക്കൽ അക്കാഡെിക്്ക 

വിലയിര ത്തല കൾ; 
– ടരറിൽ I,  ാർട്്ട എ-യ ഡര ആവശ്യകതകൾ; 
– അവര ഡര ക ട്ടിയ ഡര   ഗരാേതി എ് കാരൊണ്നിരീക്ഷിക്ക ക; ഒെും 
– എജയ ഗക്കറർൊര ൊയി ഗേർന്്ന എ് കാരൊണ്് വർത്തിക്ക ക. 

 
 ടരറിൽ I ആവശ്യകതകള ും എവരി സ്റ ഡന്്റ സക്സീഡ്സ് ആക്റ് 

അന സരിച്്ച രക്ഷിതാക്കള ഡര അറിയാന ള്ള അവകാശ്വ ും സുംബന്ധിച്്ച 
അവതരണങ്ങള ും വർക്്കഗഷാെ കള ും നൽക ന്നതിന് ഓഫീസ് ഓഫ് 
്ോൻഡ് കും ല യൻസ് ആൻഡ് ഫിസ്കൽ സർവീസസ്, വിവിധ 
ഓഫീസ കള ൊയ ും ഗ രന്്റ ്േൂെ കള ൊയ െ ള്ള സഹകരണത്തിന് 
ലഭ്യൊയിരിക്ക ും. 

 ഉേിത സെയത്്ത സ്കൂൾ ടസറ കളിഡല സ്റാഫ് ഡഡവലെ്ഡെന്്റ 
ദിവസങ്ങളിൽ ് ിൻസിെൽൊർ ഡകയർേിവർൊഡര ഉൾഡെര ത്ത ന്നത് 
ശ്  ാർശ് ഡേയ്യ ന്ന .  

 സ്കൂൾ ടസറ കളിഡല സ്റാഫ് ഡഡവലെ്ഡെന്്റ ദിവസങ്ങളിൽ ഒര  
ഡകയർേിവർ ഗകാഗമ്പാണന്റിഡന ് ിൻസിെൽൊർ ഉൾഡെര ത്ത ന്നത് 
ശ്  ാർശ് ഡേയ്യ ന്ന . 

 വാർഷിക സ്ഗററ് ഗ രന്്റ അടഡവസറി കൗൺസിൽ ഗകാൺഫറൻസ്, 
വാർഷിക ഫാെിലി ഇൻഗവാൾഡെന്്റ ഗകാൺഫറൻസ് (ഗ രന്്റ 
ഉൾഡെരലിനായ ള്ള PA സഖയും) ഗ ാല ള്ള ഗകാൺഫറൻസ കളില ും 
വർക്്കഗഷാെ കളില ും ഡകയർേിവർ  ഡങ്കര ക്ക ന്നതിഡന 
 ിന്ത ണയ്ക്ക ന്നതിന് സ്കൂള കഡള സ്ഗ ാണസർ ഡേയ്യ കയ ും 
ഗ് ാത്സാഹനും നൽക കയ ും ഡേയ്യ ന്ന . 

o  ഗകാൺഫറൻസ കളിൽ  ഡങ്കര ക്കാൻ താൽെരയഡെര ന്ന 
ഡകയർേിവർൊർ സ്കൂളിലാഗണാ ഒെും/അഡലല ങ്കിൽ ജിലല ാ 
തലത്തിലാഗണാ ഗരഡണറൗണ്്ട  രിലീനും  ൂർത്തിയാക്കിയഡതന്്ന 
 രിഗശ്ാധിച്ച റെിക്ക ക.  രിഗശ്ാധിച്ച റെിക്കൽ നരക്ക ന്നത്: 1) 
ടസൻ-ഇൻ ഷീറ്(കൾ); 2) കാരയ രി ാരി; 3) വിതരണും ഡേയ്ത 
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ഗഡാകയ ഡെന്റ കള ഡര  കർെ കൾ. 
 

o  ഒര  സുംസഥാന അഡലല ങ്കിൽ ഗദശ്ീയ തലത്തിൽ 
 ഡങ്കര ക്ക ന്നതിന് തിരഡെര ക്കഡെട്ട ഏഡതാര  ഡകയർേിവറ ും 
ഡിസ്്രിക്റിഡന്റ ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ െീറിുംേ കളിൽ 
 തിവായി  ഡങ്കര ക്ക ന്നത ും ഒര  റിഗൊർട്്ട സെർെിക്ക ന്നത ും 
(വാക്കാല ള്ളത് അഡലല ങ്കിൽ ഗരഖാെൂലെ ള്ളത്) ഉറൊക്ക ക. 

 വയക്തവ ും ലളിതവ ൊയ ഭ്ാഷയിൽ ഡകയർേിവർൊർക്്ക വിവരങ്ങൾ നൽക ക. 
 ് ാഗയാേികൊയിരഗത്താളും, ൊതൃ ഭ്ാഷ ഇുംേല ീഷലല ാത്ത 

ക ര ുംബങ്ങൾക്്ക അവര ഡര സവന്തും ഭ്ാഷയിൽ വർക്്കഗഷാെ കൾ 
നരത്ത ക. 

 ഓഫീസ് ഓഫ് കരിക്ക ലും ആൻഡ് ഇൻസ്്രക്ഷനിൽ നിന്ന ും െറ് 
ഓഫീസ കളിൽ നിന്ന െ ള്ള ഡെറീരിയല കൾ,  റ ഡെങ്കിൽ വിവർത്തനങ്ങൾ 
ഉൾഡെഡര, ഡകയർേിവർൊർക്്ക നൽക ക. 

 
B. സ്കൂള കള ഡര സഹകരണഗത്താഡര സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് ഡകയർേിവർൊർക്്ക 

ഇനിെറയ ന്നവയിലൂഡര ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ ഗ് ാത്സാഹിെിക്ക ന്നതിനായി 
അവര ഡര ക ട്ടിയ ഡര സാക്ഷരതയ ും ഡരക്ഗനാളജി വർക്്കഗഷാെ കള ും ഗ ാല ള്ള 
അക്കാഡെിക്്ക ഗനട്ടും ഡെച്ചഡെര ത്താൻ സഹായകൊക ന്നതിന് ഡെറീരിയല കള ും 
ഡ്രയിനിുംേ ും നൽക ും: 

 
 സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് ഉഗദയാേസഥര ും െറ് ദാതാക്കള ും െ ഗഖന സ്കൂളില ും 

കമ്പയൂ ട്ടർ സാക്ഷരതയില ും ക ട്ടിഡയ എങ്ങഡന  ിന്ത ണയ്ക്കാഡെന്നത് 
ഉൾഡെഡരയ ള്ള വിവിധ എജയ ഗക്കഷൻ ഓഫറിുംേ കൾ നൽക ന്നതിന് 
നേരത്തിൽ ഉരനീളും ഡകയർേിവർ വർക്്കഗഷാെ കൾ നരത്തൽ. 

 ക ട്ടികള ഡര ഗനട്ടും നിരീക്ഷിക്ക ന്നതിന ള്ള ഉ ാധിയായി ഗ രന്്റ ആൻഡ് 
ഫാെിലി ഗ ാർട്ടൽ എങ്ങഡന ഉ ഗയാേിക്ക ഡെന്നത ൾഡെഡര 
ഡകയർേിവർൊർക്്ക കമ്പയൂ ട്ടർ സാക്ഷരതാ  രിശ്ീലനവ ും െറ് 
 രിശ്ീലനങ്ങള ും നൽകൽ. 

 ഫാെിലി ലിററസി, ഫാെിലി ൊത്്ത ടനറ കൾ ഗ ാല ള്ള സ്കൂൾ 
അധിഷ്ഠിത ് വർത്തനങ്ങൾ ബന്ധഡെട്ട ഡിസ്്രികറ് ഓഫീസ കള ഡര 
സഹായഗത്താഡര ക ട്ടിയ ഡര അക്കാഡെിക്്ക ഗനട്ടഡത്ത എങ്ങഡന 
 ിന്ത ണയ്ക്കാഡെന്്ന െനസസ ിലാക്കാന ും ഡകയർേിവർൊഡര 
സഹായിക്ക ന്നതിന ള്ള െറ് വർക്്കഗഷാെ കള ും ആസൂ്തണും ഡേയ്ത് 
നരൊക്ക ന്നതിൽ സ്കൂള കഡള  ിന്ത ണയ്ക്കൽ. 

 ഡകയർേിവർക്ക ും കമ്മ്യൂ ണിറി ഓർേടനഗസഷന കൾക്ക ൊയി 
ഡ്രയിനിുംേ കള ും അവതരണങ്ങള ും നരത്ത ന്നതിന് ജിലല ാ ഉഗദയാേസഥഡര 
ലഭ്യൊക്കൽ. 

 ടല്ബറികൾ, കമ്മ്യൂ ണിറി ഓർേടനഗസഷന കൾ, ക ര ുംബങ്ങൾക്്ക 
കൂര തൽ സൗകരയ് ദൊയി ഗതാന്ന ന്ന വിശ്വാസ സുംബന്ധൊയ 
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സുംഘരനകൾ ഗ ാല ള്ള സ്കൂള കൾക്്ക   റത്ത ള്ള കമ്മ്യൂ ണിറി 
ഡലാഗക്കഷന കളിൽ ഗെൽെറെ വർക്്കഗഷാെ കൾ നരത്തൽ. 

 ഉേിതൊയിരത്്ത ഗെൽെറെ വർക്്കഗഷാെ കള ും സാെ്േികള ും 
ഇുംേല ീഷലല ാഡതയ ള്ള ഭ്ാഷകളിൽ നൽകൽ. 

 
C. ഡകയർേിവർൊര ഡര സഹായഗത്താഡര ഓഫീസ് ഓഫ് ഫാെിലി ആൻഡ് 

കമ്മ്യൂ ണിറി എൻഗേജ്ഡെന്്റ ഡകയർ േിവര്ൊഡരക്ക റിച്്ച അധയാ കഡരയ ും സ്കൂൾ 
വിദയാർത്ഥികഗളയ ും, ് ിൻസിെൽൊഡരയ ും, െറ് ജീവനക്കാഡരയ ും 
ഗബാധവല്ക്കരിക്ക ന്നതിന ും,  രിേയസമ്പന്നരായ ആള കള ൊയി എങ്ങഡന 
ബന്ധഡെരാന ും, ആശ്യവിനിെയും നരത്താന ും, ത ലയ  ങ്കാളികളായി 
് വർത്തിക്കാന ും, സാധിക്ക ഡെന്്ന ഗബാധയൊക്ക ന്നതിന ും ഡകയർേിവർൊര ഡര 
സുംഭ്ാവനകള ഡര െൂലയവ ും ഉ ഗയാേവ ും െനസസ ിലാക്കാന ും ഗ് ാ്ോെ കൾ 
എങ്ങഡന നരൊക്ക കയ ും ഏഗകാ ിെിക്ക കയ ും ഡേയ്യാഡെന്ന ും 
ഡകയർേിവർൊർക്ക ും സ്കൂള കൾക്ക ും ഇരയിൽ എങ്ങഡന ബന്ധും 
സൃഷ്രിക്കാഡെന്ന ും ഗബാധയഡെര ത്ത ന്നതിന് സ്കൂള കളിൽ ഡ് ാഫഷണൽ 
വികസന ഡസഷന കൾ ഇ് കാരും ലഭ്യൊക്ക ന്നതായിരിക്ക ും: 

 
 ഡകയർേിവർൊര ൊയി െികച്ച  ങ്കാളിത്തങ്ങൾ എങ്ങഡന 

രൂ ഡെര ത്താഡെന്നത് സുംബന്ധിച്്ച ് ിൻസിെൽൊർക്ക ും അഡ്
െിനിസ്ഗ്രറർൊർക്ക ും ഡ് ാഫഷണൽ ഡഡവലെ്ഡെന്്റ അവസരങ്ങൾ 
ഡകയർേിവർ ഡഫസിലിഗററർൊര ഡര സഹായഗത്താഡര ലഭ്യൊക്ക ും. 

 സ്കൂളിഡന്റ 'ടരറിൽ I ഗ രന്്റ ആൻഡ് ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ 
ഗ ാളിസിയ ഡരയ ും ഗ രന്്റ സ്കൂൾ ഗകാും ാക്റിഡന്റയ ും ഒര  
അവഗലാകനത്തിൽ (ആവശ്യൊയത് ഗ ാഡല)  ഡങ്കര ക്കാൻ ഓഫീസ് 
ഓഫ് ഫാെിലി ആൻഡ് കമ്മ്യൂ ണിറി എൻഗേജ്ഡെന്്റ SAC 

് തിനിധികൾക്ക ും അഡലല ങ്കിൽ െറ് ഡകയർേിവർൊർക്ക ും ഇരയിൽ 
 തിവ് െീറിുംേ കൾ ആസൂ്തണും ഡേയ്യ ക. 

 
D. സ്കൂൾ, ഡകയർേിവർ ഗ് ാ്ോെ കള ൊയ ും െീറിുംേ കള ൊയ ും െറ് 

് വർത്തനങ്ങള ൊയ ും ബന്ധഡെട്ട വിവരങ്ങൾ  ഡങ്കര ക്ക ന്ന ക ട്ടികള ഡര 
ഡകയർേിവർൊർക്്ക ് ാഗയാേികൊയിരഗത്താളും െനസസ ിലാക്കാനാക ന്ന ഒര  
ഭ്ാഷയിൽ ്ോഹയവ ും ഏകീകൃതവ ൊയ ഗഫാർൊറിൽ അയയ്ക്ക ന്നത് 
ഉറൊക്കാൻ സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് ഇനിെറയ ന്ന നര രികൾ എര ക്ക ന്നതാണ്: 

 
 ് ാഗയാേികൊയിരഗത്താളും വയക്തവ ും ലളിതവ ൊയ ഭ്ാഷയിൽ 

ആശ്യവിനിെയങ്ങൾ നരത്ത ക. 
 ഡകയർേിവർ ആശ്യവിനിെയങ്ങൾ ഡിസ്്രിക്റിഡന്റ ഡവബ്ടസറില ും 

ഗഫസ്ബ ക്്ക ഗ ജില ും നൽക ക. 
 ഡകയർേിവർൊർക്്ക വിശ്ദീകരണത്തിനായി വിളിക്കാനാക ന്ന ഒര  

ഡരലിഗഫാൺ നമ്പർ ഡിസ്്രിക്റിഡന്റ ആശ്യവിനിെയങ്ങളിൽ 
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ഉൾഡെര ത്ത ന്നത് ഉറൊക്ക ക. 
 സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് ഓഫ് ഫിലാഡഡൽഫിയയ ഡര ഗകാൾ 

ഡസന്ററ ൊയ ും ഡെയിൻ ഇൻഫർഗെഷൻ ഡസന്റർ 215-400-4000-ല ും 
ഫാെിലി ആൻഡ് കമ്മ്യൂ ണിറി എൻഗേജ്ഡെന്്റ ഏഗകാ കര ൊയ ും 
ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ ലീസണ കള ൊയ ും ബഹ ഭ്ാഷാ 
കൗൺസിലിുംേ് അസിസ്റന്റ കള ൊയ ും സ ് ധാന വിവരങ്ങൾ 
 ങ്കിര ക, അതിലൂഡര അവർക്്ക ക ര ുംബങ്ങള ൊയി വിവരങ്ങൾ 
 ങ്കിരാന ും സ ് ധാന ഡിസ്്രിക്റ് ആശ്യവിനിെയങ്ങളിൽ 
വിശ്ദീകരണങ്ങൾ നൽകാന ും സാധിക്ക ും. 

 ഏറവ ും സ ് ധാന വിഷയങ്ങൾ  രിഹരിക്കാൻ ഡകയർേിവർ, 
കമ്മ്യൂ ണിറി െീറിുംേ കൾക്ക ും വർക്്കഗഷാെ കൾക്ക ും ആതിഥയും 
വഹിക്ക ക. 

 വിവരങ്ങൾ ് േരിെിക്ക ന്നതിൽ സഹായിക്ക ന്നതിന് ടല്ബറികൾ, 
റി്കിഗയഷൻ ഡസന്ററ കൾ, കമ്മ്യൂ ണിറി അധിഷ്ഠിത സുംഘരനകൾ, 
വിശ്വാസവ ൊയി ബന്ധഡെട്ട സുംഘരനകൾ ഉൾഡെഡരയ ള്ള 
കമ്മ്യൂ ണിറി  ങ്കാളികഗളാര് സഹായും ആവശ്യഡെര ക. 

 ൊതൃഭ്ാഷ ഇുംേല ീഷലല ാത്ത ക ര ുംബങ്ങൾക്്ക ഉേിതൊയത് ഗ ാഡല ഓൺ-
ടസറ് അഡലല ങ്കിൽ ഡരലിഗഫാണിക്്ക ദവിഭ്ാഷാ ഗസവനങ്ങളിലൂഡര ഭ്ാഷാ 
ആക്സസ് ഗസവനങ്ങൾ നൽക ക. 

 
 
 ാർട്്ട IV. ഇതര ഡിസ്്രിക്റ് ടവഡ് ഗ രന്്റ ആൻഡ് ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ 

നയ ഗകാഗമ്പാണന്റ കൾ 
 

  രിശ്ീലനത്തിഡന്റ ഫലക്ഷെത ഡെച്ചഡെര ത്താൻ അധയാ കർക്ക ും 
് ിൻസിെൽൊർക്ക ും െറ് എജയ ഗക്കറർൊർക്ക െ ള്ള  രിശ്ീലനും 
രൂ ഡെര ത്ത ന്നതിൽ ഡകയർേിവർൊഡര ഉൾഡെര ത്തൽ; 

 അന വദിച്ചിട്ട ള്ള ബഡ്ജറ കൾ അന സരിച്്ച സ്കൂൾ അന ബന്ധ 
െീറിുംേ കളില ും ഡ്രയിനിുംേ കളില ും  ഡങ്കര ക്കാൻ ഡകയർേിവർൊഡര 
് ാ ്തൊക്ക ന്നതിന് ്രാൻസ്ഗ ാർഗട്ടഷൻ, ടേൽഡ് ഡകയർ ഡേലവ് 
ഉൾഡെഡര ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ ് വർത്തനങ്ങള ൊയി ബന്ധഡെട്ട 
യ ക്തിസഹവ ും അതയാവശ്യവ ൊയ ഡേലവ കൾക്്ക  ണും നൽകൽ. 

 ഇതര ഡകയർേിവർൊര ഡര ഉൾഡെരൽ വർദ്ധിെിക്കാൻ ഡകയർേിവർൊഡര 
 രിശ്ീലിെിക്കൽ; 

 ക ട്ടികള ഡര വിദയാഭ്യാസത്തിൽ ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്റ ും  ങ്കാളിത്തവ ും 
 രൊവധിയാക്ക ന്നതിന്  ല സെയങ്ങളിലായി സ്കൂൾ െീറിുംേ കൾ 
നരത്തൽ അഡലല ങ്കിൽ സ്കൂളിൽ വച്ച ള്ള അത്തരും ഗകാൺഫറൻസ കളിൽ 
 ഡങ്കര ക്കാത്ത ഡകയർേിവർൊർഡക്കാെും  ഡങ്കര ക്ക ന്ന ക ട്ടികള ൊയി 
ഗനരിട്്ട ബന്ധഡെട്്ട ് വർത്തിക്ക ന്ന അധയാ കർക്ക ും െറ് 
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എജയ ഗക്കറർൊർക്ക ും ഇരയിൽ വീട്ടിൽ വച്ച ള്ള ഗകാൺഫറൻസ കൾ 
നരത്തൽ; 
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 ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ ഡെച്ചഡെര ത്ത ന്നതിന് ൊതൃകാ സെീ നങ്ങൾ 
േഗവഷണും നരത്തൽ, സവീകരിക്കൽ, നരൊക്കൽ; 

 ടരറിൽ I,  ാർട്്ട എ ഗ് ാ്ോെ കളിഡല ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്റ ൊയി 
ബന്ധഡെട്ട എലല ാ വിഷയങ്ങളില ും നിർഗേശ്ും നൽക ന്നതിന് ഒര  
് തിനിധീകരണെ ള്ള, ഇര ഴക ന്നജിലല ാതല ഗ രന്്റ അടഡവസറി 
കൗൺസിൽ സഥാ ിക്കൽ; 

 ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ ് വർത്തനങ്ങളിൽ വിശ്വാസവ ൊയി ബന്ധഡെട്ട 
സഥാ നങ്ങൾ ഉൾഡെഡര കമ്മ്യൂ ണിറി അധിഷ്ഠിത 
ഓർേടനഗസഷന കൾക്ക ും ബിസിനസ കൾക്ക ൊയി ഉേിതൊയ 
േ െതലകൾ രൂ ഡെര ത്തൽ; ഒെും 

 ഡകയർേിവർൊർ അഭ്യർത്ഥിഗച്ചക്കാവ ന്നത് ഗ ാഡല ഡസക്ഷൻ 1116 
അന സരിച്്ച ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ ് വർത്തനങ്ങൾക്കായി െറ് 
യ ക്തിസഹൊയ  ിന്ത ണ നൽകൽ. 

 
 ാർട്്ട V. അഗഡാ ്ഷൻ 

 

കാരയ രി ാരികളില ും ടസൻ-ഇൻ ഷീറ കളില ും വയക്തൊക്കിയിട്ട ള്ളതന സരിച്്ച 
ഓൺടലനില ും െീറിുംേ കളില ും നൽകഡെട്ട ഫീഡ്ബാക്ക കൾ കണക്കിഡലര ത്ത ും, 
ടരറിൽ I,  ാർട്്ട എ ഗ് ാ്ോെ കളിൽ  ഡങ്കര ക്ക ന്ന ക ട്ടികള ഡര ഡകയർേിവർൊർ ഗേർന്്ന 
സുംയ ക്തൊയി വികസിെിച്ചിട്ട ള്ളത ും അുംേീകരിച്ചിട്ട ള്ളത ൊണ് ജിലല ാതല ഗ രന്്റ ആൻഡ് 
ഫാെിലി എൻഗേജ്ഡെന്്റ നയും. 

 
ഈ നയും സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് ഓഫ് ഫിലാഡഡൽഫിയ 2017 ഓേസ്റ് 17-ന് 
അുംേീകരിച്ചിട്ട ള്ളത ും കൂര തൽ   ത ക്കൽ ഉണ്ടാക ന്നത വഡര ് ാബലയത്തിൽ 
ത രര ന്നത ൊണ്. ഈ നയും സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ് എലല ാ 
ഡകയർേിവർൊർക്ക ും 2017 ഡസ ്റുംബർ 30-ഗനാ അതിന  െ ഗമ്പാ വിതരണും 
ഡേയ്യ ന്നതാണ്. 

 
ഈ നയും 918.1 നയഡത്ത ൊറി  കരുംവയ്ക്ക ന്ന . 

 
നിയെ രൊയ റഫറൻസ കൾ: 
ESSA: 20 U.S.C. §§ 6316(b)(7), (8) 

C.F.R. 34 C.F.R. § 200.36 

സ്ഗററ് സ്കൂൾ ഗകാഡ്: 24 P.S. § 1-101 et seq., 24 P.S. §§ 6-693, 6-696 ഉൾഡെഡര 


