
ਕਾਰਜਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹ?ੈ

ਔਬਰਨ ਸਕੂਲ ਤਿਲ੍ਹੇ  ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ, ਗ੍ਹੇਡ K-12 ਤਿਚਲਹੇ ਹਰਹੇਕ ਤਿਤਦਆਰਥੀ 
ਲਈ ਤਨਰੰਿਰ ਸੁਧਾਰ ਅਿਹੇ ਬਹੇਤਿਸਾਲ ਤਿੱਤਦਅਕ ਸਫਲਿਾ ਹਾਤਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ 
ਰੂਪਰਹੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਰੋਿਾਂ ਦੀ ਿੰਡ, ਸਟਾਫ ਦਹੇ ਤਿਕਾਸ ਅਿਹੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 
ਦੀ ਤਿਧੀ ਨੰੂ ਤਿਲ੍ਹੇ  ਦੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਿਰਿੀਹ, ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਤਿੱਤਦਅਕ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾਲ 
ਸਹੇਧਬੱਧ ਕਰਨ ਿਾਸਿਹੇ ਿਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹੇਗੀ। 

ਤਿਲ੍ਾ ਕਾਰਜਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ ਤਕਉਂ ਿਰੂਰੀ ਹ?ੈ

ਔਬਰਨ ਸਕੂਲ ਤਿਲ੍ਹੇ  ਦਹੇ ਬੋਰਡ ਔਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਿ ਨੇ ਗੁਣਿੱਿਾ ਤਸੱਤਖਆ ਨੰੂ ਿਾਨਿਾ 
ਤਦੱਿੀ ਹੈ ਅਿਹੇ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਹੇ ਹਨ ਜੋ ਤਕ ਹਰਹੇਕ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਦਹੇ ਤਸੱਖਣ ਦੀ 
ਕੁਸ਼ਲਿਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਲ੍ਾ ਕਾਰਜਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਅਿਹੇ ਹਰਹੇਕ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸੱਖਣ ਦਹੇ 
ਿਾਨਕਾਂ ਨੰੂ ਤਨਰਦਹੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹੇਧਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਪਹੇਸ਼ਹੇਿਰ ਸਤਹਯੋਗ ਨੰੂ ਬੜਾਿਾ ਤਦੰਦੀ ਹੈ; 
ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਦਹੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਅਿਹੇ ਸਿੇਂ-ਤਸਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗ੍ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਤਧਿ ਹੈ; ਤਿਤਦਆਰਥੀ/ਸਰਪ੍ਸਿ ਅਿਹੇ ਸਿਾਤਜਕ ਤਹੱਸਹੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀ 
ਹੈ; ਅਿਹੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਦੀ ਤਸੱਤਖਆ ਲਈ ਤਿਲ੍ਹੇ  ਦੀਆਂ ਨੀਿੀਆਂ ਅਿਹੇ ਸਰੋਿਾਂ ਿਹੇ ਤਧਆਨ 
ਕੇਂਦਤਰਿ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਿਚਨਬੱਧਿਾ ਕੀ ਹ?ੈ

ਔਬਰਨ ਸਕੂਲ ਤਿਲ੍ਾ 2013-16 ਕਾਰਜੀਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿੱਚ 2009-12 ਦੀ 
ਕਾਰਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਤਖਆ ਤਗਆ ਹੈ ਜੋ ਤਕ ਤਿਲ੍ਾ ਿਬਦੀਲੀ 
ਅਿਹੇ ਸੱਤਭਆਚਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਿਪ੍ਹੇਰਕ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਤਿਤਦਆਰਥੀ 
ਤਸੱਤਖਆ ਅਿਹੇ ਉਪਲਬਧੀ ਦਹੇ ਿਕਤਿਆਂ ਿੱਕ ਪੁੱ ਜਣ ਤਿੱਚ ਸਫਲਿਾ ਤਿਲੀ। 

ਤਿਤਭੰਨ ਫੋਕਸ ਸਿੂਹਾਂ ਦਹੇ ਯਿਨ ਅਿਹੇ ਹਿਾਰਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਲਚਸਪੀ ਦਹੇ ਸਪੈਕਟ੍ਿ 
ਦਹੇ ਸਰਿਹੇ ਨਿੀਜਹੇ ਤਜਸ ਤਿੱਚ ਿਾਿਾ-ਤਪਿਾ, ਅਤਧਆਪਕ, ਸਟਾਫ ਅਿਹੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ 
ਸ਼ਾਤਿਲ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਿਰ੍ਾਂ ਕਾਰਜਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਕਾਸ ਪ੍ਤਕਤਰਆ ਤਿੱਚ ਲੱਗਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਤਨਰੰਿਰ ਸੁਧਾਰ 
ਲਈ ਰੂਪਰਹੇਖਾ
ਤਿੰਨ-ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਖਹੇਪ | 2013-2016

ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਿਾਹੌਲ ਤਿੱਚ,  
ਸਾਰਹੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀ 

ਨੈਤਿਕਿਾ ਦੀ ਤਦ੍ਸ਼ਟੀ ਿੋਂ 
ਿੁੰ ਿਹੇਿਾਰ ਫੈਸਲਾ  

ਲੈਣ ਿਾਲਹੇ  
ਅਿਹੇ ਤਜੰਦਗੀ ਭਰ ਤਸੱਖਦਹੇ 

ਰਤਹਣ ਿਾਲਹੇ  
 ਬਣਨ ਲਈ ਤਸੱਤਖਆ 
ਦਹੇ ਉੱਚ ਿਾਨਕ ਪ੍ਾਪਿ 

ਕਰਨਗਹੇ।

ਔਬਰਨ ਸਕੂਲ ਤਿਲ੍ਾ 
ਤਿਸ਼ਨ ਕਥਨ

ਤਿਸ਼ਿਪੱਧਰੀ-ਸ਼੍ਹੇਣੀ ਦੀ ਤਸੱਤਖਆ ਪ੍ਣਾਲੀ ਬਣਨਾ
ਔਬਰਨ ਸਕੂਲ ਤਿਲ੍ਾ 2013-16 ਕਾਰਜਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ

ਔਬਰਨ ਸਕੂਲ ਤਿਲ੍ਹੇ  ਦੀ ਸਭ ਿੋਂ ਪਤਹਲੀ ਿਰਿੀਹ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਤਦਅਕ 
ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਜਨਿਰੀ 2013 ਤਿੱਚ, ਔਬਰਨ ਸਕੂਲ ਤਿਲ੍ਹੇ  ਦਹੇ ਬੋਰਡ ਔਫ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰਿ ਨੇ ਅਗਲਹੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਿੱਕ ਤਿਲ੍ਹੇ  ਦਾ ਿਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਈ ਅਿਹੇ ਇਸਨੰੂ ਿੰਿਰੂੀ ਤਦੱਿੀ। ਇਹ 
ਯੋਜਨਾ, ਗ੍ਹੇਡ K-12 ਤਿਚਲਹੇ ਹਰਹੇਕ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਲਈ ਤਨਰੰਿਰ ਸੁਧਾਰ ਅਿਹੇ 
ਤਿਸ਼ਿਪੱਧਰੀ-ਸ਼੍ਹੇਣੀ ਦੀ ਤਿੱਤਦਅਕ ਸਫਲਿਾ ਹਾਤਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪਰਹੇਖਾ ਹੈ।



ਸਾਡੀ ਿਚਨਬੱਧਿਾ ਕੀ ਹ?ੈ ਜਾਰੀ ਹ.ੈ..

ਅਕਿੂਬਰ 2012 ਤਿੱਚ, ਅਤਧਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਬੰਧਕਾਂ, ਿਾਿਾ-ਤਪਿਾ, ਸਿਾਤਜਕ ਿੈਂਬਰਾਂ 
ਅਿਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੇਟੀ ਨੇ, ਅਗਲਹੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ, 2013-16 ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ  
2009-12 ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਿੀਤਖਆ ਅਿਹੇ ਿੁੜ-ਸਹੇਧਬੰਦੀ ਕੀਿੀ।

ਨਿੀਂ 2013-16 ਕਾਰਜਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਬੁਤਨਆਦ ਦਹੇ ਅਧਾਰ ਿਹੇ ਅਿਹੇ ਪਹੇਸ਼ਹੇਿਰ 
ਤਸੱਤਖਆ ਭਾਈਚਾਰਹੇ ਨੰੂ ਬੜਾਿਾ ਦਹੇਣ ਅਿਹੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਤਨਰਦਹੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਤਸੱਤਖਆ ਦਹੇ 
ਿਾਨਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੇਧਬੱਧ ਕਰਨ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ, ਸਿੇਂ ਤਸਰ ਗ੍ੈਜੂਏਸ਼ਨ 
ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ, ਸਾਰਹੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕਰੀਅਰ ਅਿਹੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਤਿਆਰ 
ਕਰਨ, ਿਾਿਾ-ਤਪਿਾ/ਸਰਪ੍ਸਿਾਂ ਅਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰਹੇ ਨਾਲ ਤਹੱਸਹੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, 
ਅਿਹੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਤਖਆ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਲ੍ਾ ਨੀਿੀ ਅਿਹੇ ਸਰੋਿਾਂ 
ਿਹੇ ਤਧਆਨ ਕੇਂਦਤਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ।

ਔਬਰਨ ਸਕੂਲ ਤਿਲ੍ਾ ਦਹੇ ਕਾਰਜਨੀਤਿਕ ਟੀਚਹੇ ਤਕਹੜਹੇ ਹਨ?

ਟੀਚਾ ਇੱਕ—ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਉਪਲਬਧੀ

ਔਬਰਨ ਸਕੂਲ ਤਿਲ੍ਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਸਹਾਇਿਾ, ਅਗਿਾਈ ਅਿਹੇ ਿਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਹਰਹੇਕ ਤਿਤਦਆਰਥੀ 
ਰਾਜ ਅਿਹੇ ਤਿਲ੍ਾ ਿਾਨਕਾਂ ਿੱਕ ਪੁੱ ਜ ਸਕਹੇ ਜਾਂ ਉਸ ਿੋਂ ਿੀ ਅੱਗਹੇ ਿਧਹੇ, ਸਿੇਂ ਤਸਰ 
ਗ੍ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਹੇ, ਅਿਹੇ ਕਰੀਅਰ ਅਿਹੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਹੇ।

ਟੀਚਾ ਦੋ—ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਅਿਹੇ ਸਿੇਂ-ਤਸਰ ਗ੍ੈਜੂਏਸ਼ਨ

ਔਬਰਨ ਸਕੂਲ ਤਿਲ੍ਹੇ  ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਤਿਸ਼ਿਪੱਧਰੀ-ਸ਼੍ਹੇਣੀ ਦੀ ਤਸੱਤਖਆ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦਹੇ 
ਸਿਰਥਨ ਅਿਹੇ ਇਸਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਹੇ ਤਭੰਨ ਭਾਈਚਾਰਹੇ ਨੰੂ ਤਹੱਸਹੇਦਾਰਾਂ 
ਦਹੇ ਰੂਪ ਤਿੱਚ ਸ਼ਾਤਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਾਬਦਹੇਹ ਹੈ।

ਟੀਚਾ ਤਿੰਨ—ਿਾਿਾ-ਤਪਿਾ ਅਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰਹੇ ਦੀ ਤਹੱਸਹੇਦਾਰੀ

ਔਬਰਨ ਸਕੂਲ ਤਿਲ੍ਹੇ  ਦੀਆਂ ਨੀਿੀਆਂ ਅਿਹੇ ਸਰੋਿ ਕਾਰਜਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 
ਸਹੇਧਬੱਧ ਕੀਿਹੇ ਗਏ ਹਨ।

2013-16 ਕਾਰਜਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿੱਚ ਇਹ ਉਿੀਦ ਤਨਰਧਾਤਰਿ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ ਤਕ 
ਹਰਹੇਕ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ, ਅਸਿਰੱਥਾ ਜਾਂ ਆਿਦਨ ਪੱਧਰ ਦਹੇ ਬਾਿਜੂਦ ਤਸੱਤਖਆ 
ਦਹੇ ਉੱਚ ਿਾਨਕ ਪ੍ਾਪਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਹੇ ਪੂਰਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਕਤਸਿ ਕੀਿੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਕਾਰਜਨੀਿੀਆਂ ਨੰੂ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦਹੇ ਿਰਿਿਾਨ ਪੱਧਰ ਿੋਂ ਲੈ ਕਹੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਾਨਕਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿੋਂ ਅੱਗਹੇ ਿਧਣ, ਸਿੇਂ ਤਸਰ ਗ੍ੈਜੂਏਸ਼ਨ 
ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਅਿਹੇ ਕਰੀਅਰ, ਕਾਲਜ ਅਿਹੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿੋਂ ਅੱਗਹੇ ਸਫਲਿਾ ਪ੍ਾਪਿ ਕਰਨ 
ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ। 

ਿੁਸੀਂ ਕਾਰਜਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਸਿੁੱ ਚਹੇ ਿੌਰ ਿਹੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦਹੇਖ ਸਕਦਹੇ ਹ:ੋ 
www.auburn.wednet.edu

 
 
 
 
ASD ਬਾਰਹੇ

 • ਦੋ ਦਹੇਸ਼ਾਂ ਦਹੇ ਚਾਰ ਸ਼ਤਹਰਾਂ ਤਿੱਚ ਸਹੇਿਾਿਾਂ 
ਤਦੰਦਾ ਹੈ

• 14,900 ਤਿਤਦਆਰਥੀ
• 1,700 ਸਟਾਫ
• 22 ਸਕੂਲ
 • ਤਿਤਦਆਰਥੀ 65-ਿੋਂ ਿੱਧ ਤਿਤਭੰਨ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ 

ਅਿਹੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬੋਲਦਹੇ ਹਨ
• 56 ਪ੍ਿੀਸ਼ਿ ਿੁਫਿ ਅਿਹੇ{j}ਘੱਟ-ਕੀਿਿ ਿਹੇ 

ਭੋਜਨ
• $138 ਤਿਲੀਅਨ 2012-13 ਬਜਟ
• $28.8 ਤਿਲੀਅਨ ਸਟਹੇਟ/ਫੈਡਰਲ ਗ੍ਾਂਟਾਂ 

ਤਿਲੀਆਂ; 
• $165,371 ਲੋਕਲ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਿਿੀਫਹੇ 

ਤਿਲਹੇ

ASD ਿੁੱ ਖ ਗੱਲਾਂ
• 63 ਪ੍ਿੀਸ਼ਿ ਗ੍ੈਜੂਏਟ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 

ਕਾਲਜ ਤਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਤਲਆ
• 76 ਪ੍ਿੀਸ਼ਿ ਗ੍ੈਜੂਏਟ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ 

ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਿਾਧੂ-ਪਾਠਕ੍ਿ 
ਗਿੀਤਿਧੀਆਂ ਤਿੱਚ ਤਹੱਸਾ ਤਲਆ

 • ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਿੱਚ, ਆਧੁਤਨਕ ਪਲਹੇਸਿੈਂਟ 
ਕੋਰਸ ਦਹੇ ਦਾਖਤਲਆਂ ਤਿੱਚ 100% ਿਾਧਾ 
ਹੋਇਆ

 • ਹਰ-ਸਿੇਂ ਉੱਚ ਤਨਰਧਾਰਣ, 62,374 ਪੌਂਡ 
ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਿਹੇ $24,291 2014 ਆਲ 
ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਡ੍ਾਈਿ ਦਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਿਾ 
ਤਗਆ ਸੀ

 • ਲਗਾਿਾਰ 26 ਸਾਲਾਂ ਿੱਕ, ਤਿਲ੍ਹੇ  ਨੰੂ ਤਿੱਿੀ 
ਤਰਪੋਰਟਾਂ ਤਿੱਚ ਐਸੋਤਸਏਸ਼ਨ ਔਫ ਸਕੂਲ 
ਤਬਿਨੈਸ ਔਫੀਈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਸ 
ਸਰਟੀਤਫਕਹੇਟ ਤਿਤਲਆ 

 • ਗਰਿੀਆਂ ਤਿੱਚ ਲੰਚ ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਦਹੇ ਦੌਰਾਨ 
ਬੱਤਚਆਂ ਨੰੂ 70,000 ਿੁਫਿ ਭੋਜਨ ਤਦੱਿਹੇ 
ਗਏ

• ASD ਬੋਰਡ ਔਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਿ ਨੰੂ 
ਲਗਾਿਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਿੱਕ WSSDA ਬੋਰਡ 
ਔਫ ਤਡਸਤਟੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਾਨਿਾ ਤਦੱਿੀ ਗਈ 

• ASD ਨੇ ਸਿਾਨਿਾ ਤਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਅਿਹੇ 
ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦਹੇ ਿਕਤਿਆਂ ਸਿਾਪਿ ਕਰਨ 
ਲਈ 2014 ਰੋਡ ਿੈਪ ਕਲੈਕਤਟਿ ਇੰਪੈਕਟ 
ਐਿਾਰਡ ਤਜੱਤਿਆ 

• 2014 ਦੀ ਸਿਾਪਿੀ ਿੱਕ ਔਬਰਨ ਹਾਈ 
ਸਕੂਲ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਨਿੀਂ ਇਿਾਰਿ ਤਿੱਚ 
ਚਲਹੇ ਜਾਣਗਹੇ

• ASD ਭਾਈਚਾਰਹੇ ਨੇ 2014 ਤਿੱਚ 
$22 ਤਿਲੀਅਨ, 6-ਸਾਲਾ ਿਕਨੀਕੀ 
ਲਹੇਿੀ ਪਾਸ ਕੀਿਾ


