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د انصاف عمل پالن )EAP( عمومي کتنه
مننه

د انصاف عمل پالن پروسه کې ګډون کولو لپاره تاسې نه مننه ترڅو ولسوالۍ پوهه يش چې موږ څه ښه کوو او چیرې د انصاف 
ننګوونې ادامه لري 

دا پالن ستاسې غږونو/اندیښنو/لیدلورو لپاره یوه الره برابروي چې د ولسوالۍ په کچه سرتاتیژیک پالن په پراختیا کې شامل يش  

خلک او پروسه
د )٢019–٢0( کال په لړ کې، د AISD د انصاف دفرت)OE( تاسې رسه د معلوماتو راټولولو ناستو لړیو لپاره وکتل  د دې ناستو رسه 

زموږ هدف دا و چې ستاسې اندیښنې واورو، زموږ کړنو کې د انصاف په اړه تاسې څه فکر کاوه، او هغه برخې وپیژنو چیرې چې 
موږ کولی شو د النور منصفانه کیدو لپاره سازګاري وکړو   

د دغه فیډبیک مثالونو کې شامل دي

»ډیر په زړه پوری حالت یې کله چې تاسې داسې ښوونکي ولرئ کوم چې ستاسې په څیر ښکاري « 

»ځینې وختونه موږ فقط اړ یو چې ورو شو او زده کونکو ته غوږ شو «

»نصاب په ټولو سطحو کې د بومي، افریقایی، آسیایی، او هسپانوي او مینځني ختیځ تاریخ یو شمیر تعصبي او نژاد پرست 
مراجع او حذف کیدنې لري «

د پراخه اندازې ګروپونو څخه ستاسې له مینځه له 1,500 څخه ډیر موږ رسه یوځای شو، پشمول د: 
زده کونکي  1
پاملرنه کونکي  ٢
د ټولنې غړي  3
افراد/ډلې له تاریخي پلوه څنډې ته شوي نفوسو په استازیتوب  4
ښوونکي  5
مدين سازمانونه  6
مشوريت ګروپونه  	
داخيل او بهرين رشیکان  	
د وکالت ګروپونه  9

د OE کارمندانو ستاسې فیډبیک اوریدلی، تحلیل کړی او د ولسوالۍ مرشانو لپاره یې د ټولنې د سپارښتنو نوملړ ترتیب کړی دی 
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د دې سند کارول
دا سند د معلوماتو درې مهمې برخې وړاندې کوي: هغه کړنې چې تاسې د نابرابرۍ په توګه پیژنديل، د حلونو لپاره ستاسې 

سپارښتنې، او هغه ګامونه چې ولسوالۍ یې د ځواب لپاره اخيل  دا معلومات یولړ جدولونو کې وړاندې شوي دي او د غړو هییت 
ته څلور لومړیتوبونو کې ترتیب شوي دي )د زده کونکو ساملیت او السته راوړنه، د ښوونکو او کارمندانو ساملیت، د درناوي دود/د 

مراجعه کونکي خدمت، او مايل مبارشت او لومړیتوب(  دا ژوندی سند دی او په منظم ډول به تازه کیږي کله چې تاسې نوې 
اندیښنې او سپارښتنې رشیکې کړئ، او AISD د زده کونکو لپاره عادالنه پایلو ته لومړیتوب ورکړي 

د آسټین ISD د تعلیمي انصاف تعریف
تعلیمي انصاف یعني ټول زده کونکي هغه څه ترالسه کړي څه ته چې د خپل بشپړ اکاډمیک او ټولنیز ظرفیت پراختیا لپاره اړتیا 

لري 
زموږ تعلیمي سیسټم کې د هرچا لپاره د مساوي عايل پایلو ډاډ وړاندې کول؛ بریا یا ناکامیو پورې د هغه وړاندوینې لیرې کول چې 	 

اوسمهال کوم ټولنیز یا کلتوري فاکتور پورې تړل کیږي؛
د غیرمنصفانه کړنو مختل کول ]پرې کول[، زموږ د تعصبونو ازمول، او د لویانو او ماشومانو لپاره د مشمول څو کلتوري ښوونځي 	 

چاپیریالونو جوړول؛ او
د ځانګړي ډالیو، استعدادونو او لیوالتیاو کشف کول او وده ورکول چې هر انسان یې لري 	 

ټول زده کونکي څه يش ته اړتیا لري چې بریايل اويس
له کلتوري پلوه تکړه، مجرب ښوونکي او کارمندان	 
د ډالیو، استعدادونو او لیوالتیاو پیژندل او وده 	 
لوړې متې او توقعات او د دغه توقعاتو پوره کولو لپاره مالتړ	 
د ښوونکو او همزولو رسه مثبت اړیکې	 
د تړاو درلودو، ځواکمنتیا، اړیکې او د هویت خوندیتوب حس	 
سخت، وړ او مشمول نصاب چې په مرکزیت کې یې د هغوی ژبه، نژادي او کلتوري شناختونه وي	 
ښې ساتل شوي ودانۍ چې عرصي ښوونه پکې مالتړ کیږي او کلتوري هویتونه او خوندیتوب مالتړ کوي	 
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د انصاف ماموریت دفرت، د انصاف کاري چوکاټ او EAP کې ونډه اخیستونکي

د ټولنې غړي، سازمانونه او مشوريت ګروپونه
د ولسوالۍ مشوريت کمیټه	 
د LBJ-LASA UIL کاري ځواک	 
د LGBTQIA د ارتباط ګروپ	 
د څو ژبو تعلیم مشوريت کمیټه	 
والدین او پاملرنه کونکي	 
د ځانګړي تعلیم مشوريت کمیټه	 
 	UpClose

د ټولنې غړي، سازمانونه او کورنۍ
د آسټین سیمې ښاري لیګ	 
د آسټین د PTAs اجرایوي ټیم شورا	 
د تعلیم او ځوانانو لپاره د آسټین غږونه	 
 	PTA د بالنټن
د آسټین ښار د انصاف دفرت	 
د کیفي تعلیم لپاره د ختیځ آسټین ایتالف	 
ورځئ! آسټین/ویموس! آسټین	 
 د ښار پالیيس څیړنې انسټیټیوټ او د تحلیل	 

 او ارزونې فکري خونه
د میپلووډ انصاف ګروپ	 
د سازمان مرشان او فعالین	 
 	VELA
د وینډرس پارک د ګاونډ انجمن	 

زده کونکي
د آسټین او LASA لیسې؛ د ایسټ سایډ میموریل، LBJ او 	 

ناوارو پیيل کالج لیسې
د DCCE زده کونکي بوختیا ناسته	 
د SOAR پینل بحث	 

اداره کونکي او څانګې/کارمندان
مرستیال مدیران	 

د اجرایوي مرشتابه ټیم	 
کابینه	 
د مرکزي دفرت کارمندان	 
د ماشوم د مطالعې سیسټمونه	 
رسپرستان	 
د ارتباطاتو او بوختیا څانګه	 
د تعلیم، نوښت او تحقیق ګرانټ ناسته	 
د لومړين، مینځني ښوونځیو او لیسو ښوونکي	 
د مني اداره کونکو روزنې ناستې	 
د لیسې اداره کونکي	 
د څو ژبو تعلیم کارمندان	 
 	SROs/پولیس
مدیران	 
د نژاد انصاف شورا	 
د رییس ټیم/د ښوونځي بدلونونو ټیم	 
د تخنیکي ډیزاین ټیم	 
ژباړونکي	 

* دا د ونډه اخیستونکي ګرپونه او شمیرې چې دلته نوملړ شوي دي د ٢0٢1 جنوري پورې جاري دي، او د دې نیټې نه وروسته ونډې تراوسه نه منعکس کوي 
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د زده کونکي ساملیت او اکاډمیک السته راوړنه

د ولسوالۍ عمل/ځوابد ټولنې د پوهې سپارښتنېد رشیکانو لخوا پیژندل شوي نابرابرۍ

د ډسپلین ډیټا کې نژادي توپیر پایلې )اساسآ د 	 
تور پوستي او التیني زده کونکو لپاره(

 	 AISD( د غیرمنصفانه، تعصبي پالیيس کړنې
پولیس(

د زده کونکو د چلند اصالح کول او د انضباط کړنو ارزول	 
په ډسپلین کې د نژادي توپیر په تړاو د AISD پولیسو لپاره 	 

د مسلکي پراختیا )PD( عرضه کول

په ډسپلین کې د نژادي نابرابریو له مینځه وړل او په AISD کې جزا: د 	 
ټولنې په شا تګ لړۍ )د انصاف دفرت ]OE[، د ښوونځي مرشتابه دفرت 
]OSL[، د انساين پانګې دفرت ]HC[، د مالتړ څو برخه ای سیسټمونه 

]MTSS[، ټولنیز – احسايس زده کړه/کلتوري بسیا او مشمولیت 
+)]SSS[ د زده کونکو د مالتړ خدمتونه ،]SEL/CP&I[

 	+)SSS( د ٢0٢1-٢٢ ښوونیز کال لپاره د زده کونکو د چلند کوډ مرور
 	+)SSS( د ٢0٢1-٢٢ لپاره د انضباطي ځای په ځای کولو اوږدوايل مرور
د AISD پولیسو د شخړو ختمولو، کلتوري تنوع، رواين روغتیا او بحران 	 

+)AISD PD( په وخت کې د مداخلت روزنه ترالسه کړې ده

په څنډې ته شوي ټولنو کې د ښوونځیو لپاره د 	 
تاسیساتو غیرمنصفانه مدیریت

له کلتوري پلوه بې احساس/نژاد پرست 	 
ښوونځي نومونه او طلسم د بومي امریکایانو او 

بومي زده کونکو او ټولنو په تړاو

د منصفانه پالیسیو او کړنو رسه د تاسیساتو مدیریت کول	 
د عملیاتو څانګې لپاره په کلتوري بسنه کې PD ته واک 	 

ورکول
د ټولو ښوونځیو/ښوونځي طلسم پورې تړيل نومونو/	 

انځورونو په اړه ډیالوګ او بحث کې د ټولنو ښکیل کول

د اوږدمهاله تاسیساتو پالن کولو پروتوکول چې انصاف یې مرکزیت وي 	 
)عملیات(*

د ولسوالۍ په کچه د دریمې ډلې د انصاف ارزونې لپاره پالن کول 	 
*)OE(

ولسوالۍ به د ښوونځیو نومولو کې د ښوونځي ټولنو ښکیلتیا ته دوام 	 
+)]DCCE[ ورکړي )د ارتباط او ټولنې ښکیلتیا څانګه

د انصاف په تړاو د ولسوالۍ به کچه لږترلږه 	 
حساب ورکول

په ټوله ولسوالۍ کې د منرو کارت ورهاخوا په انصاف 	 
متمرکز د حساب ورکولو اقداماتو پراختیا

د ولسوالۍ سرتاتیژیک پالن جوړولو کې د متمرکز انصاف عمل پالن 	 
*)]ELT[ سرتاتیژيانې )د اجرایوي مرشتابه ټیم

د نژادي مساواتو او مشمولیت لپاره د مرشتابه 	 
د پراختیا لپاره اړتیا

د ولسوالۍ ټول مرشتابه لپاره جاري مشمول او د 	 
نژادپرستۍ ضد PD ته اجازه ورکول

د ټولو کارمندانو لپاره د شته کلتوري بسیا/نژاد پرستۍ ضد PD د 	 
*)OE، HC، SEL/CP&I( ولسوالۍ په سطح طرحې او لړۍ پراختیا

مدیرانو ته به کلتوري ځواب ورکولو برخه کې روزنه ورکول دوام ولري 	 
+)OSL(

د AISD د هییت غړي او ELT به د ٢0٢1 اګست کې د کلتوري بسیا 	 
*)OE( روزنه کې ګډون وکړي

*= د عمل موارد کوم چې اوسمهال د پراختیا/پالن کیدو مرحلو کې دي
+ = د عمل موارد کوم چې پیل شوي او د پایلو انتظار یې کیږي

☨ = د عمل موارد د مستند پایلو رسه
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د زده کونکي ساملیت او اکاډمیک السته راوړنه

د ولسوالۍ عمل/ځوابد ټولنې د پوهې سپارښتنېد رشیکانو لخوا پیژندل شوي نابرابرۍ

د پریکړې کولو پروسو کې د تفکیک شوي ډیټا 	 
محدود راټولول او مناسب استعامل 

د ډیټا د راټولولو میتودونو له رسه ارزول او پریکړې کولو 	 
پروسو کې د تفکیک شوي ډیټا کارولو ته ارتقا ورکول

 	*)HC( د ډیټا لپاره ټولو غوښتنو کې تفکیک شوې ډیټا شامل ده
 	+)ELT( پریکړې د تفکیک شوې ډیټا بیاکتنې له مخې کیږي

د لوړ کیفیت او دقیق تعلیمي برنامو ته 	 
د منصفانه الرسيس پروړاندې خنډونه 
)تخصيص/مقناطیس پروګرامونو ته د 

غوښتنلیک پروسه کې خنډونه، د ژبې پربنسټ 
خنډونه، او د نژاد/ملیت پربنسټ خنډونه(

په ټولو پروګرامونو کې د زده کونکو داخلې ډیرولو لپاره 	 
د ولسوالۍ په کچه پالن جوړول، د څنډې ته شوي زده 

کونکو نفوس باندې د تاکید رسه
د هغه اغیزې پیژندل چې د داخلې شمیرو د ښوونځي 	 

تړلو باندې درلودلی و
د داخلې او ښکیلتیا لپاره د ټاکيل څانګې/دفرت جوړول	 
د رسمي دریمې ډلې د انصاف تفتیش تررسه کول	 

د اوسني غوښتنلیک پروسې تخصيص/مقناطیس ښوونځي پروګرامونو 	 
+)OSL، OE( )د ټولنې نظرونه/w( ته ارزونه

 	* )OE( د دریمې ډلې د انصاف ارزونې لپاره پالن کول
ولسوالۍ به د داخلې او وکالت اجرایوي رییس وګوماري )د کارمندانو 	 

مرش(+

د زده کونکو ادارې )د خپل ځان وکالت( او د 	 
پریکړې کولو پروسو کې د زده کونکي غږ لپاره د 

فرصتونو کمی
د زده کونکو لپاره د هغوی د هویتونو پربنسټ 	 

محدود مالتړ: نژاد/ملیت، جنيس لیدلوری/د 
جنډر شناخت، مسلط ژبې، زیپ کوډ، او 

وړتیا
د زده کونکو لپاره ناسازګار ټولنیز – احسايس 	 

زده کړې )SEL( مالتړ

د ښوونځي مرشتابه دفرت، اکاډمیک، SEL او د زده 	 
کونکي خدمتونو لپاره په انصاف متمرکز PD عرضه کول

د رسمي دریمې ډلې د انصاف تفتیش تررسه کول	 

د ټولو کارمندانو لپاره د شته کلتوري بسیا/نژاد پرستۍ ضد PD د 	 
* )OE، HC، SEL/CP&I( ولسوالۍ په سطح طرحې او لړۍ پراختیا

د ولسوالۍ په سطح د دریمې ډلې د انصاف ارزونې لپاره پالن کول 	 
* )OE(

د ښوونځي مرشتابه مدیرانو ته د کلتوري ځواب ورکولو چوپړتیا په برخه 	 
+)OSL( کې مسلکي وده ورکړې ده

د هییت غړي او ELT به د ٢0٢1 اګست کې د مسلکي پراختیا روزنه 	 
* )OE( کې ګډون وکړي

په ٢0٢1-٢٢ کې، به رییس د تنکي ځوانانو هییت جوړ کړي )رییس( *	 

د څنډې ته شوي زده کونکو ډلو د مالتړ لپاره 	 
ډیر متنوع/متخصص ښوونکو او کارمندانو ته 

اړتیا ده

د متنوع او له کلتوري پلوه ماهر کارمندانو ګومارل او 	 
ساتل

 	*)HC( د ولسوالۍ د ګومارنې کړنو ارزونه
 	*)PD )OE د منصفانه ګومارنې کړنو په تړاو د برشي پانګې دفرت لپاره

*= د عمل موارد کوم چې اوسمهال د پراختیا/پالن کیدو مرحلو کې دي
+ = د عمل موارد کوم چې پیل شوي او د پایلو انتظار یې کیږي
☨ = د عمل موارد د مستند پایلو رسه
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د زده کونکي ساملیت او اکاډمیک السته راوړنه
د ولسوالۍ عمل/ځوابد ټولنې د پوهې سپارښتنېد رشیکانو لخوا پیژندل شوي نابرابرۍ

د ښوونکو او کارمندانو لپاره د کلتوري پلوه 	 
مناسب/پایښت لرونکي کړنو د مالتړ لپاره 

ناسازګار مسلکي زده کړه

په نژادي برابرۍ، کلتوري بسا او مشمولیت باندې متمرکز 	 
د PD پالن د ولسوالۍ په کچه پيل کول، چې له کلتوري 

پلوه مناسب وي/پیداګوژي ته ټیکاو ورکړي، او د نژاد 
پرستۍ ضد تعلیمي کړنې

د ټولو کارمندانو لپاره د شته کلتوري بسیا/نژاد پرستۍ ضد PD د 	 
* )OE، HC، SEL/CP&I( ولسوالۍ په سطح طرحې او لړۍ پراختیا

د کلتوري پلوه مناسب/پایښت لرونکي نصاب 	 
نه شتون

څو بدیل نصاب انتخابونه )لکه د سوداګرۍ 	 
پروګرامونه(

د ښوونې ازمولو لپاره ښوونه پروړاندې د 	 
مینځپانګې مهارت په تړاو اندیښنې

د کلتوري پلوه مناسب/پياوړي، نژاد پرستۍ ضد نصاب 	 
جوړولو لپاره د سرتاتیژیانو پيل کول

د نصاب جوړولو پروسه کې د څنډې ته شوي ټولنو 	 
ښکیلولو او ورڅخه فیډفیک اخیستلو لپاره په اکاډمیک 

برخه کې د ظرفیت رامینځته کول

*= د عمل موارد کوم چې اوسمهال د پراختیا/پالن کیدو مرحلو کې دي
+ = د عمل موارد کوم چې پیل شوي او د پایلو انتظار یې کیږي

☨ = د عمل موارد د مستند پایلو رسه
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د ښوونکي او کارمند ساملیت

د ولسوالۍ عمل/ځوابد ټولنې د پوهې سپارښتنېد رشیکانو لخوا پیژندل شوي نابرابرۍ

د پریکړې کولو پروسو کې د ښوونکي ادارې )د خپل ځان 	 
وکالت( او د ښوونکي غږ لپاره لږترلږه فرصتونه

د کارمندانو لپاره مشمول کاري کلتور او اقلیم ته وده 	 
ورکول او پياوړي کول په څنډې ته شوي هویتونو لرونکي 

هغو باندې د ځانګړي مترکز رسه
د مالتړ شته سیسټمونو ارزول او اصالح کول چې د 	 

ولسوالۍ کارمندانو لپاره خوندي فضا برابروي چې هغوی 
پکې خپل نظرونه بیان کړي 

د کارمندانو رسه پوهاوي/ارتباط کې ښکیل کیدو لپاره د 	 
کمپس اداره کونکو لپاره د الرو چارو پراختیا او مالتړ

د ٢0٢0-٢1 ښوونیز کال په جریان کې، رییس د ښوونکو 	 
میاشتنۍ ګردي میز برنامې او د مدیرانو د مترکز ګروپونه 
په الره اچويل و  دا به په ٢0٢1-٢٢ ښوونیز کال کې هم 

جریان ولري )رییس(+
د ٢0٢1-٢٢ ښوونیز کال لپاره، د هر فیډر بیلګې لپاره 	 

اجرایوي رریسان به د ښوونکو میاشتني د مترکز ګروپونه په 
* )OSL( الره اچوي

غیرمنصفانه ګومارنې او تشویقي میتودونه	 
غیرمنصفانه او استثنا ګومارنې کړنې چې د ټولنې نظر پکې 	 

شامل نه وي

د څنډې ته شوي هویتونو لرونکي ښوونکو/کارمندانو 	 
ګومارنې ډیرول او ساتل

د ګومارنې منصفانه کړنو مالتړ کولو لپاره د ګومارنې مرشانو 	 
ته PD برابرول

د کمپس د ګومارنې مرکې کمیټو لپاره د پروتوکولونو ارزول 	 
او اصالح کول

د برشي رسچینو څانګې د هییت کړنې بدل کړي دي 	 
+)HC(

د برشي رسچینو څانګه د کارمندانو لپاره د ټولنې د نږدې 	 
* )HC( وايل ګروپونه جوړوي

د برشي رسچینو څانګه د HBCUs او HSIs څخه د 	 
ښوونکو او اداره کونکو لپاره د پایپ لیکې پراختیا لپاره 

+)HC( ټاکلی فرد لري
 	+)HC( د مرکې پوښتنو ته سمون ورکړل شوی دی
 	+)HC( د ارزونې مواردو ته سمون ورکړل شوی دی

ناسازګار مسلکي پراختیا )PD( چې منصفانه کړنې هڅوي 	 
او مالتړ کوي یې

په نژادي برابرۍ، کلتوري بسیا او مشمولیت، او د نژاد 	 
پرستۍ ضد کړنو باندې متمرکز PD د ولسوالۍ په کچه 

رامینځته کول

د ټولو کارمندانو لپاره د شته کلتوري بسیا/نژاد پرستۍ 	 
 OE،( د ولسوالۍ په سطح طرحې او لړۍ پراختیا PD ضد

* )HC، SEL/CP&I

*= د عمل موارد کوم چې اوسمهال د پراختیا/پالن کیدو مرحلو کې دي
+ = د عمل موارد کوم چې پیل شوي او د پایلو انتظار یې کیږي
☨ = د عمل موارد د مستند پایلو رسه
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د مراجعه کونکو خدمت او درناوي دود

د ولسوالۍ عمل/ځوابد ټولنې د پوهې سپارښتنېد رشیکانو لخوا پیژندل شوي نابرابرۍ

د څنډې ته شوي ټولنو رسه د انصاف حساب ورکولو 	 
اقداماتو د ارتباط نه شتون

په الرسيس او پایلو کې د توپیرونو له مینځه وړلو باندې 	 
متمرکز حساب ورکولو اقداماتو د ولسوالۍ په کچه 

رامینځته کول او مرتبط کول
د ټولنې رشیکانو رسه د ولسوالۍ د پریکړې کولو پروسو 	 

رشیکولو لپاره د پروتوکول جوړول

 	 AISD په ډسپلین کې د نژادي نابرابریو له مینځه وړل او په
 OE، OSL، HC،( کې جزا: د ټولنې په شا تګ لړۍ

+)MTSS، SEL/CP&I، SSS
د رییس د ټولنې بحثونه او د ولسوالۍ ډیالوګ )رییس(+	 
د ولسوالۍ په سطح د دریمې ډلې د انصاف ارزونې لپاره 	 

* )OE( پالن کول

په څنډې ته شوي ټولنو کې د پاملرنه کونکو او کورنیو رسه 	 
محدود الرسسی او مستقیم ښکیلتیا

د ولسوالۍ پریکړې کولو پروسو کې پاملرنه کونکي/کورنۍ 	 
ادارې )د خپل ځان وکالت( او پاملرنه کونکي/کورنۍ غږ 

لپاره محدود فرصتونه

په څنډې ته شوي نفوسو د تاکید رسه، د ټولنې ښکیلتیا 	 
ډیرولو لپاره د ولسوالۍ په کچه د پالن جوړول

له کلتوري پلوه د وړ کارمندانو ګومارل او ساتل څوک چې 	 
کولی يش د ټولنې رشیکانو رسه د AISD سیسټم مرور 

کولو مرسته وکړي

د انصاف مشوريت کمیټې جوړول )رییس(+	 

د لوی پریکړو په تړاو غیر شفاف او غیر مشمول ارتباطي 	 
کړنې

د ټولنې رسه په ټولو ژبو کې او څو حالتونو کې او په وخت 	 
رسه ارتباط نیول

د ولسوالۍ مرشتابه چمتو کول چې د ټولنې رشیکانو رسه 	 
ښکیل يش او د هغوی واوري، او د څنډې ته شوي ټولنو 

بیان شوي اړتیاو باندې عمل وکړي

د رییس د ټولنې بحثونه او د ولسوالۍ ډیالوګ )رییس(+	 
د روڼتیا ډیرولو لپاره، د بورډ د اجنډا ټول اسناد د بورډ د 	 

عمل نه ٢ اونۍ دمخه پوسټ کیږي )حکومتي روابط او د 
بورډ خدمتونه(+

د څنډې ته شوي ټولنو رسه د معترب اړیکو/باور جوړلو لپاره 	 
پیژندل شوې اړتیا

د ولسوالۍ مرشتابه ظرفیت جوړونې ډیرول ترڅو د څنډې 	 
ته شوي ټولنې غړو او زده کونکو رسه باوري اړیکې جوړې 

کړي

 	 AISD په ډسپلین کې د نژادي نابرابریو له مینځه وړل او په
 OE، OSL، HC،( کې جزا: د ټولنې په شا تګ لړۍ

+)MTSS، SEL/CP&I، SSS
د رییس د ټولنې بحثونه او د ولسوالۍ ډیالوګ )رییس(+	 
 	+)OSL( عملیات: بیرته نښلول

*= د عمل موارد کوم چې اوسمهال د پراختیا/پالن کیدو مرحلو کې دي
+ = د عمل موارد کوم چې پیل شوي او د پایلو انتظار یې کیږي

☨ = د عمل موارد د مستند پایلو رسه
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مايل رسپرستي او لومړیتوب

د ولسوالۍ عمل/ځوابد ټولنې د پوهې سپارښتنېد رشیکانو لخوا پیژندل شوي نابرابرۍ

د بودیجې ټاکلو کې انصاف باندې محدود مترکز	 
د عمومي رسچینو توزیع کې انصاف باندې لږترلږه مترکز	 
د کارمندانو مايل مالتړ کې د انصاف نه شتون	 

مايل، بودیجه او د ایالت او فدرال د تطابق او حساب 	 
ورکولو څانګې باید د پروسو او فورمولونو بیاکتنې ته 

لومړیتوب ورکړي په کومو کې چې د ځایی، ایالت، او 
فدرال مايل ټاکلو پریکړې کیږي او فنډونه توزیع کیږي

هره څانګه او کمپس باید په انصاف متمرکز پالن کول، د 	 
ارزونې او بودیجې ټولکیټ ښکیل کړي: په منظم ډول د 

منصفانه پایلو لپاره د ښاري تجربې بیرته تخلیق لپاره وسایل
هره څانګه او کمپس باید د بودیجې پروسه کې څنډې ته 	 

شوي ټولنې رشیکان یا د کمپس د پریکړې کولو کمیټې 
ښکیل کړي

هره څانګه یا کمپس باید د څنډې ته شوي زده کونکو اړتیاو 	 
او لیوالتیاو پربنسټ مناسب بودیجه او تنظیامت وکړي

د انصاف پربنسټ بودیجې او پریکړې کولو لپاره مايل، 	 
بودیجې او عملیاتو کارمندانو ته مسلکي پراختیا برابر کړي

د بودیجې ټولکیټ کې د AISD مساوات )د پیيل منونکو 	 
+)OE( )پروسه

*= د عمل موارد کوم چې اوسمهال د پراختیا/پالن کیدو مرحلو کې دي
+ = د عمل موارد کوم چې پیل شوي او د پایلو انتظار یې کیږي
☨ = د عمل موارد د مستند پایلو رسه
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انتخاب شوي مآخذونه
جانسن، جی )٢019(  د امریکا د غوره ښاري ښوونځیو څخه د ښوونې کړنې  روټلیج 

چاردین، ایم، او نوواک، کی )٢0٢1(  د ډیزاین له مخې انصاف: د ځواک عرضه کول او د UDL ژمنه  کراوین  

https://nationalequityproject org/ د تعلیمي انصاف تعریف اخیستل شوی د ISD د آسټین

https://www austinisd org/sites/default/files/dept/equity-office/ :د کاري چوکاټ انصاف ISD د آسټین
docs/Equity-Framework-%26-Key-Questions pdf

https://www racialequityalliance org/tools-  د نژاد او انصاف په اړه د حکومت ټلوايل  )٢0٢1(  وسایل او رسچینې
resources/

لو يب )٢019(  موږ غواړو د ژوندي پاتې کیدو څخه ډیر څه وکړو: لغو کونکې ښوونه او د تعلیمي خپلواکۍ تعقیب  بیاکن پریس 

محمد، جي )٢0٢0(  د نبوغ پالل: د کلتوري او تاریخي پلوه ځواب ویونکې سواد لپاره منصفانه کاري چوکاټ  سکولسټیک انک
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