)(Pashto

د بوفالو ( )Buffaloدولتي ښوونځي
د فدرالي دولت له لوري د تمویل شویو برنامو اړوند ټولپوښتنه
د ارزښتناکه برخه اخیستونکي په توګه ،موږ غوښتنه کوو چې تاسو د  10پوښتنو دغه ټولپوښتنه بشپړه کړئ ترڅو د  2022-2023ښوونیز کال لپاره د
فدرالي دولت له لوري د تمویل شویو نوښتي بودیجې او برنامه ریزۍ لپاره موږ ته معلومات راکړئ.
د بوفالو ( )Buffaloد دولتي ښوونځي ناحیه د ګڼ شمېر فدرالي برنامو څخه د مالي تمویل مرستې ترالسه کوي .دغه
ټولپوښته به په الندې مواردو تمرکز وکړي:





سرلیک  - Iزموږ له اړمنو زده کوونکو او کورنیو څخه مالتړ کوي
سرلیک  – IIAد لوړ کیفیت لرونکو ښوونکو او مدیرانو څخه مالتړ او د دوۍ ته مسلکي پراختیا ورکوي
سرلیک  – IIIد انګلیسي ژبې د زده کوونکو او کډوالو زده کوونکو څخه مالتړ کوي
سرلیک  – IVله زده کوونکو څخه مالتړ او په علمي ډول هغوۍ ته وده ورکوي

یاده ټولپوښتنه به په ځانګړي ډول په الندې موضوعاتو تمرکز وکړي:








الرښوونکي نوښتونه
تکنالوژۍ ته د زده کوونکو السرسی
له زده کوونکي څخه ټولنیز  /احساساتي مالتړ
زموږ له اړمنو زده کوونکو څخه مالتړ کول
د کډوالو زده کوونکو او د انګلیسي ژبې له زده کوونکو څخه مالتړ کول
له والدینو او کورنیو څخه مالتړ
د مسلکي پراختیا په برخه کې نوښتونه

 .1کوم برخه اخیستونکې ډله (ډلې) له تاسو څخه په ښه ډول نماینده ګي کوي؟ ( ټول هغه یې وټاکئ چې ستاسو لپاره صدق کوي)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

د بوفالو ( )Buffaloد ښار اوسیدونکی
د بوفالو ( )Buffaloد دولتي ښوونځي زده کوونکي
د بوفالو ( )Buffaloد دولتي ښوونځیو مالتړي کارکوونکي (د بېلګې په توګه .د  PCTEAغړی)
د بوفالو ( )Buffaloد دولتي ښوونځیو ښوونکی /الرښود سالکار /ټولنیز کارکوونکی ،او داسې نور (د بېلګې په توګه .د  BTFغړی)
د بوفالو ( )Buffaloد دولتي ښوونځیو ښوونکي  /مرستیال (د بېلګې په توګه .د  BESTغړی)
د بوفالو ( )Buffaloد ښوونې او روزنې د بورډ غړی (د بېلګې په توګه .د ښوونځي د بورډ رئیس)
د بوفالو ( )Buffaloد دولتي ښوونځیو مدیر (د بېلګې په توګه .د  BCSAغړی)
د ټولنې پر بنسټ د اړونده ادارې غړی  /استازی
د کور غړی چې د انګلیسي ژبې پرته په بله ژبه خبرې کوي
د یوه زده کوونکي والدین چې د سرلیک  Iالندې د بوفالو ( )Buffaloپه دولتي ښوونځي کې ګډون کوي (د بېلګې په توګه .هر
ښوونځی پرته له  ،64 ،50یا  195څخه)
د یوه زده کوونکي والدین چې د سرلیک  Iنه لرلو په صورت کې د بوفالو ( )Buffaloپه دولتي ښوونځي کې ګډون کوي (د بېلګې په
توګه 195 ،64 ،50 .شمېره ښوونځي)
د لوړو زده کړو استازی (د بېلګې په توګه .د بوفالو ( )Buffaloد پوهنتون پروفیسور  /څیړونکی)
نظر لرونکی تبعه
بل شخص (مهرباني وکړئ تشریح یې کړئ) _________________

الندې ځینې ممکن سرلیک /Iسرلیک  /IIAسرلیک  /IIIسرلیک IVد  2023-2022ښوونیز کال لپاره د ناحیې نوښتونه دي .مهرباني وکړئ په ګوته
کړئ چې کوم یو له الندې څخه هغه نوښتونه دي چې تاسو یې مالتړ کوئ .مهرباني وکړئ ټول هغه موارد وټاکئ چې د پلي کېدو وړ وي.

 .2الرښوونکي نوښتونه( :د تمویل په ممکنه سرچینو کې سرلیک  ،Iسرلیک  ،IIAسرلیک  IIIاو سرلیک  IVشامل دي)

o

د مبارزو زده کوونکو لپاره د اضافي لوستلو او ریاضیکي مداخلې اړونده برنامې اخېستل.

o

د لوست او ریاضیاتو ښوونکي د دې مالتړ کوي ترڅو له زده کوونکو سره مستقیم کار کول.

o

د تمبلو زده کوونکو لپاره د ټولګي څخه د باندې د زده کړې نورو فرصتونو چمتو کول (د بیلګې په توګه د اوړي برنامې ،د ښوونځي له
رسمي وخت وروسته برنامې ،د شنبې د ورځو برنامې).

o

د چټکو زده کړو د برنامو شمیر زیاتول او د پرمختللي ځای پرځای کولو ( )APد کورس وړاندیزونه ،او د  APپه کورسونو کې ګډون
ته د زده کوونکو د السرسي د پراخولو لپاره نوښتونه.

o

د منځنیو او عالي لېسې د زده کوونکو لپاره په دې وروستیو کې پراخه شوي فرصتونو ته دوام ورکول ترڅو په کاري هنرونو (د بیلګې
په توګه ډرامې  ،میوزیک) کې برخه واخلي.

o

د هغو زده کوونکو لپاره د فرصتونو پراختیا چې په موسیقۍ کې برخه اخلي.

o

د کلتوري او ژبني پلوه ځواب ویونکو الرښوونو ( )CLRIڅخه مالتړ ته وده ورکول.

o

هیڅ ځواب سم نه دی

o

نور موارد ____________________

 .3تکنالوژۍ ته د زده کوونکو السرسی( :د تمویل په احتمالي سرچینو کې سرلیک  ،Iسرلیک  IIAاو سرلیک  IVشامل دي)
o

نور پوستکالي (سافټوېیر) او د انټرنېټ پر اساس ښوونیز غوښتنلیکونه ترسره کول.

o

د مجازی ټولګي په تکنالوژۍ کې د نویو ښوونکو روزل

o

د نوي مجازی زده کړې په پالټ فارمونو کې له ښوونکو سره د مرستې لپاره د تکنالوژۍ اړوند د الرښوونې لپاره د روزونکي ګمارل.

o

هیڅ ځواب سم نه دی

o

نور موارد _____________________

 .4له زده کوونکي څخه ټولنیز  /احساساتي مالتړ( :د تمویل په احتمالي سرچینو کې سرلیک  ،Iسرلیک  IIAاو سرلیک  IVشامل دي)
o

د ښوونځي کارکوونکي ته روزنه ورکول ترڅو له مخې یې هغه زده کوونکي ښه وپېژندل شي چې ټولنیز  /احساساتي کړاو تجربه کوي
او هغه څوک چې د رواني روغتیا سره مبارزه کوي ،نو دوی کولی شي مشاور  /ټولنیز کارکوونکي ته رجوع وکړي.

o

د ټولنیز احساساتي او هوساینې په وړتیاوو کې روزنې او دوامداره مالتړ چمتو کول.

o

د هغو زده کوونکو لپاره مالتړ چمتو کول چې بې کوره دي ،له ښوونځي څخه ځنډول شوي او/یا امیندواره او/یا والدین دي او ماشومان
لري.

o

زده کوونکو او کورنیو ته د ځان وژنې او د مخدره توکو ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي سرچینو چمتو کول.

o

د ځورونې مخنیوي برنامې ،روزنې ،او د ځورونې (د سایبري ځورونې په ګډون) د راپور ورکولو لپاره د غوره تګالرو برابرول.

o

د ښوونځي د ودانیو لپاره د روزنې مالتړ د مثبت چلند ،ټولنیز احساساتي هوساینې د تګالرو او د زده کوونکو د حاضرۍ لپاره د مالتړ
د کچې سیستم ته د ودې ورکولو لپاره روزنیز مالتړ چمتو کول.

o

هیڅ ځواب سم نه دی

o

نور موارد _____________________

 .5زموږ له اړمنو زده کوونکو څخه مالتړ( :د مالي تمویل احتمالي سرچینې له سرلیک  Iاو سرلیک  IVڅخه عبارت دي)

o

د هغو کارکوونکي ساتل چې بې کوره پناه ځایونو ته ځي او والدینو ته د دوی لپاره د مالتړ خدماتو په اړه معلومات ورکوي.

o

د هغو زده کوونکو او کورنیو لپاره د معلوماتي سرچینو برابرول چې زده کوونکو او والدینو ته د روغتیا او هوساینې د ستونزو په اړه
د روزنې په ګډون ،روغتیایي سرچینو ته د غوره السرسي په برخه کې اړتیا لري.

o

د بې کوره ماشومانو لپاره د ښوونځي تجهیزات او یونیفورم اخېستل.

o

د توقیف شویو زده کوونکو څخه مالتړ کول ترڅو دوی د عالي لېسې زده کړو ته دوام ورکړي او له فراغت څخه وروسته کالج ته
چمتو شي.

o

هیڅ ځواب سم نه دی

o

نور موارد _____________________

 .6د کډوالو زده کوونکو او د انګلیسي ژبې زده کوونکو څخه مالتړ( :د تمویل په احتمالي سرچینو کې سرلیک  ،Iسرلیک  IIAاو سرلیک  IIIشامل
دي)
o

د زده کوونکو او کورنیو ځانګړو اړتیاوو ته د رسیدو لپاره ځانګړي توکي ،برنامې او مالتړ چمتو کول د چا لپاره چې انګلیسي نوې
ژبه وي.

o

د دوه ژبو زده کوونکو او کورنیو ځانګړو اړتیاوو ته د رسیدو لپاره ځانګړي توکي ،برنامې ،او مالتړ چمتو کول.

o

د انګلیسي ژبې د زده کوونکو اړتیاوو سره د مرستې لپاره د ښوونکو ،مدیرانو ،د ښوونکو د مرستیاالنو ،او معاونینو لپاره د روزنې
برابرول.

o

د ژباړې تجهیزات او توکو چمتو کول (د یېلګې په توګه .د ژباړې ګوشاکۍ /پوستکالي (سافټوېیر) چې د ښوونځي د کارکوونکو او
کورنیو ترمنځ د غوره اړیکو نیولو زمینه برابروي ،په مورنیو ژبو کې چاپ شوي مواد ،د هر نوي راغلي زده کوونکي لپاره د مترادفو
کلمو سیستم ،او نور)

o

هیڅ ځواب سم نه دی

o

نور موارد _____________________

 .7له والدینو او کورنیو څخه مالتړ( :د مالي تمویل احتمالي سرچینې یې له سرلیک  Iڅخه عبارت دی)
o

د ښوونځي پر کچه فرصتونه زیاتول ترڅو له مخې یې والدین د خپلو ماشومانو په ژوند او زده کړو کې ښکیل کړي.

o

په هر ښوونځي کې د والدینو شته معلوماتي سرچینې او غونډو ترسره کول.

o

د سرلیک  Iپه اړونده ښوونځیو کې د والدینو د ښکیلتیا د اړیکو د برنامې ساتل.

o

هیڅ ځواب سم نه دی

o

نور موارد _____________________

 .8د مسلکي پرمختیا نوښتونه( :د تمویل په ممکنه سرچینو کې سرلیک  ،Iسرلیک  ،IIAسرلیک  IIIاو سرلیک  IVشامل دي)
o

د راتلونکي نسل او نورو  NYSEDزده کړې د معیارونو (د بېلګې په توګه ریاضي ،انګلیسي ،ساینس ،ټولنیزو مطالعاتو ،او نورو)
کارکوونکو روزل

o

د مجازی زده کړې د اړونده تګالرو او آنالین زده کړې په برنامو کې د کارکوونکو روزنه (د بېلګې په توګه .ښوونځي پوهنه)

o

د نویو  /تازه دمو ښوونکو او د ښوونځي مدیرانو لپاره د الرښوونې برنامې برابرې کړي.

o

د ښوونکو لپاره د کار ځای په ځای شوي سواد زده کړې او الرښوونې روزنیز او مالتړ چمتو کول.

o

د سواد زده کړې او ریاضي په تمرکز سره د مسلکي پرمختګ چمتو کول.

o

د زده کوونکو د زده کړې د مالتړ لپاره د الرښوونو په تګالرو کې د ښوونکو لپاره د مسلکي پرمختګ چمتو کول.

o

انګلیسي د نوې ژبې ( )ENLاو د ځانګړو زده کړو د ښوونکو په توګه د انګلیسي ژبې لپاره د مسلکي پرمختګ چمتو کول.

o

د مدیرانو لپاره د مسلکي پرمختګ چمتو کول.

o

ښوونکي او مدیران د مثبت ښوونځي او ټولګي د ننه شرایطو لپاره په تخنیکونو باندې مدیرانو ته روزنه ورکول (د بیلګې په توګه د
تعلیق بدیلونه ،د بیا رغونې تمرینونه ،کلتوري او ژبني ځواب ورکوونکي تدریس ،د ټولګي د فعاله مدیریت تخنیکونه ،د ټولنیزو
احساساتو زده کړه ،ضمني تعصب ،د صدمې د خبرتیاوو پاملرنه ،او نور)

o

د ښوونکو لپاره د ارزونې د معلوماتو د کارولو لپاره روزنه او مالتړ چمتو کول ترڅو زده کوونکو ته د دوی د اړتیاوو پراساس
الرښوونې ځانګړي کړي.

o

هیڅ ځواب سم نه دی

o

نور موارد _____________________

 .9که تاسو د اړونده ناحیې له هغو نوښتونو مالتړ کوئ چې په دې ټولپوښتنه کې نه دي ذکر شوي ،مهرباني وکړئ په اړه خپل نظرونه دلته راسره
شریک کړئ _________.

 .10د ځانګړو عامه غونډو په بدل کې ،د آنالین ناستې لړۍ د جوالی او اګست لپاره ټاکل شوې ترڅو د فدرالي تمویل لپاره د ناحیې د یوځای شوي
غوښتنلیک په پراختیا کې د برخه اخیستونکو نورو معلوماتو او ګډون لپاره اجازه ورکړي .د غونډې معلومات به د اړونده ناحیې په ویب پاڼه کې
شتون ولري  www.buffaloschools.orgاو د  BPSد والدینو مرکزونو د فیسبوک پاڼې له الرې یې هم موندلی شئ .دا به د بریښنالیک او لنډ
لیکلي پیغام د خبرتیاوو له الرې د هغو کسانو لپاره هم شریک شي چې نوم لیکنه کوي.

د  2022-2023د فدرالي زده کړو د تمویل لپاره د غوښتنلیک د غونډو لړۍ
سه شنبه ،د جوالی  12مه د مازدیګر  5:30بجې – سرلیک  Iاو سرلیک IIA
 موږ به د خپلې طرحې الندې پالنونه درسره شریک کړو او د دې ساحو لپاره به د بودیجې په پراختیا کې
ستاسو د مرستې غوښتنه وکړو:
 د زده کړې اضافي مالتړ (د بېلګې په توګه .لوست/ریاضیکي مداخله)
 د والدینو ښکیلتیا
 مسلکي پرمختیا
سه شنبه ،د جوالی  19مه د مازدیګر  5:30بجې – سرلیک  IIIاو سرلیک IV
 موږ به د خپلې طرحې الندې پالنونه درسره شریک کړو او د دې ساحو لپاره به د بودیجې په پراختیا کې
ستاسو د مرستې غوښتنه وکړو:
 د څو ګونو ژبو زده کړه
 له علمي لحاظه بډایه کول
 د زده کوونکي په ځای پرځای کېدو کې پرمختګ
 د لیدنې او د اجراء وړ هنرونه
 ټولنیز او احساساتي مالتړ
 د الرښوونې اړوند تکنالوژي
سه شنبه ،د اګست  23مه د ماښام په  5:30بجو  --د فدرالي برنامې بودیجې
 oد جوالی له غونډو څخه ستاسو د نظریاتو په کارولو سره به ،موږ په اړونده بودیجه باندې بیا کتنه کوو:
 سرلیک I
 سرلیک IIA




سرلیک III
سرلیک IV

مهرباني وکړئ له الندې څخه یو یې غوره کړئ:
o

زه پکې ډېره عالقه لرم ،او پالن لرم چې لږترلږه په آنالین غونډو کې برخه واخلم.

o

زه ډیره عالقه لرم ،خو زه د ویبینار د لیدلو لپاره اړینه تکنالوژي نه لرم.

o

زه ډیره لیوالتیا لرم ،خو د ګډون لپاره ژباړونکي ته اړتیا لرم( .په الندې " "otherځای کې ژبه په ګوته کړئ)

o

زه د ویبینار له لیدو سره عالقه نه لرم خو د ګډون لپاره ستاسو له وړاندیز کولو څخه مننه کوم.

o

نور موارد ______________________________________

