
ફ�િમલી-��લૂ કો�પ�ેટ �ુ ંછે?
એચીવમે�ટ માટ� ફ�િમલી-��લૂ કો�પે�ટ એ એક કરાર છે � માતા-િપતા, િવ�ાથ�ઓ અને

િશ�કો સાથ ેમળ�ને િવકસાવ ેછે. તે સમ�વ ેછે ક� ક�વી ર�તે માતા-િપતા અને િશ�કો
સાથ ેમળ�ને કામ કરશ ેતે �િુનિ�ત કરવા માટ� ક� તમામ િવ�ાથ�ઓને તેઓને �ેડ
�તરના ધોરણો �ધુી પહ�ચવા અને ઓળંગવા માટ� જ�ર� �ય��તગત સમથ�ન મળે.
અસરકારક કો�પે��સ:

● શાળા �ધુારણા યોજના સાથ ેલ�યોને �લ�ક
● કરો િવ�ાથ� શીખવાની કૌશ�ય પર �યાન ક����ત કરો
● ઉ�ચ �ણુવ�ાની �ચૂનાનો ઉપયોગ કર�ને િશ�કો િવ�ાથ�ઓને ક�વી ર�તે

મદદ કરશ ેતે�ુ ંવણ�ન કરો.
● ચો�સ ��હૂરચનાઓ શરે કરો �નો ઉપયોગ માતાિપતા ઘર� કર� શક�.
● િશ�કો અને માતા-િપતા િવ�ાથ�ઓની �ગિત િવશ ેક�વી ર�તે વાતચીત કરશે

તે સમ�વો.
● માતા-િપતા માટ� �વયસંેવક, અવલોકન અને વગ�ખડંમા ંભાગ લેવાની તકો�ું

વણ�ન કરો.

�ેટ ક�નોઝ�ુ ંિનમા�ણ

 

અહ�થી _ કાર�કદ� માટ�

સ�ં�ુત ર�તે િવકિસત

લકે�� ુિમડલ ��લૂના વાલીઓ, િવ�ાથ�ઓ અન ે�ટાફ� િસ�� માટ� આ ��લૂ-પરે�ટ કો�પ�ેટ િવકસાવી
છે. િશ�કોએ ઘરની શીખવાની ��હૂરચના �ચૂવી, માતાિપતાએ તમેન ેવ� ુિવિશ�ટ બનાવવા માટ�
િવચારો ઉમયેા�, અન ેિવ�ાથ�ઓન ેકહ�વામા ંઆ��ુ ંક� તમેન ેશીખવામા ં�ુ ંમદદ કરશ.ે કો�પ�ેટની
સમી�ા કરવા અન ેિવ�ાથ�ઓની જ��રયાતોન ેઆધાર� ફ�રફારો કરવા દર વષ� બઠેકો યોજવામાં

આવ ેછે.

જો તમ ે�વયસંવેક બનવા માગંતા હો અથવા તમારા માતાિપતા�ુ ં�ચૂન હોય તો �ૃપા કર�ન ે�ટ�સી
નવેલેનો snewell.lms@catoosa.k12.ga.us અથવા 706-866-1040 પર સપંક�  કરો અથવા

�વયસંવેક �ટ�શનમા ંજોડાઓ, ફ�ત 81010 સદં�શ @666387

પ�રવાર/
માટ�

શાળા વષ�
2022-2023

7મી કો�પ�ેટ 
િવ�ાથ�ઓની સફળતા માટ�

ફોકસ

24 ઓગ�ટ 2022 ના રોજ �ધુાર�લ

લેક�� ુિમડલ ��લૂ
416 �ોસ ���ટ

રોસિવલ,ે GA 30741
િવ�સ �ફ�લ�સ, િ���સપાલ

http://lms.catoosa.k12.ga.us/

�બ�ડ�ગ પાટ�નરશીપ માટ� અમાર� સાથ ેજોડાઓ

શીષ�ક I વાિષ�ક મી�ટ�ગ/ ઓપન હાઉસઓગ�ટ) સા�રતા નાઇટ/�ટ�મ નાઇટ
(ફોલ, TBD) બે�ચમાક� /ટ���ટ�ગ નાઇટ (વસતં, TBD) પેર�ટ કાઉ��સલ મી�ટ��સ
(પાનખર/વસતં)

િવ�ાથ� િશ�ણ

�ણાલી માટ�ના લ�યો: િશ�ણ બોડ� સમ� �જ�લા માટ� લ�યો ન�� કર� છે. 2022-2023

LMS પર માતાિપતા�ુ ંહમંેશા �વાગત છે!�લાસ �વયસંેવક �ટ�શનમાં (ટ���ટ 81010 @666387)

mailto:snewell.lms@catoosa.k12.ga.us
http://lms.catoosa.k12.ga.us/


માટ�ના �જ�લા લ�યાકંો છે:
1. �યો��યા માઇલ�ટો�સ અ�સુાર �ેડ 3-8મા ંિન�ણુ (લેવલ 3,4) �કોર કરનારા
િવ�ાથ�ઓની ટકાવાર�મા ં�ધુારો કરવો.
2. િવ�ાથ�ઓ 3� ધોરણ �ધુીમા ં�ેડ �તર પર વાચંન કરશ.ે
3. ગ�ણત અને વાચંનમા ંિસ�� વધારો.
4. હાઈ��લૂમાથંી �નાતક થયેલા િવ�ાથ�ઓની ટકાવાર�મા ં�ધુારો કરવા માટ�

અમા�ંુ શાળા �યાપક SMART �યયે છે: �યો��યા માઈલ�ટો�સ ��ૂયાકંન પર
�ો�ફિસય�ટ લન�ર અથવા તથેી વ� ુ�કોર કરનારા િવ�ાથ�ઓની ભારાકં ટકાવાર� તમામ �ેડ
�તરો અન ે��ુય િવષયોમા ં3%

શાળાના લ�યાકંોથી વધારો: Lakeview િમડલ ��લૂે સમ� શાળામા ંિવ�ાથ�ઓના

વાચંન, લેખન અને ગ�ણતની ટકાવાર� વધારવાની તૈયાર� કર� છે.
અ�સુાર શાળા�યાપી િવ�ાથ� ��ૃ� ટકાવાર� �ધુારવા માટ� �યો��યા

માઇલ�ટો�સ એસેસમે��સ માં ��ે� lrts aભાષા 3% �ારા.
7મા ધોરણમા,ં અમાર� શાળા નીચનેા ��ેો પર �યાન ક����ત કરશ:ે
⇒િન�ણુ શ�દભડંોળ િવકાસ અન ેસમજ.
�ધુારવા માટ� શાળામા ં�યાપક મા ં�યો��યા માઇલ�ટો�સ એસસેમે��સ

અ�સુાર mએથમે�ેટ�સ 3% �ારા.
7મા

ધોરણમા,ં અમાર� શાળા નીચનેા ��ેો પર �યાન ક����ત કરશ:ે
⇒��યાઓની સમજ િવકસાવવી અને તક�સગંત સ�ંયાઓની કામ કર�ુ ંવા�તિવક િવ�ના

સદંભ�મા ંઅ�ભ�ય��તઓ અને સમીકરણો સાથ ેઅને બ�-ુપગલાનંી શ�દોની
સમ�યાઓ હલ કરવી.

િવ�ાથ� ��ૃ� ટકાવાર� એ શ�ૈ�ણક ર�ત ેસમાન િવ�ાથ�ઓની �લુનામા ંિવ�ાથ�ઓની ��ૃ�ની મા�ા�ું
વણ�ન કર� છે.

��ુડ�ટ લિન�ગ િવશ ેકો��િુનક�શન

લેક�� ૂિમડલ ��લૂ બાળકોના િશ�ણ િવશ ેપ�રવારો સાથ ેવારંવાર ��-માગ� સચંાર માટ�
�િતબ� છે. LMS તમારા �ધુી પહ�ચવાની અપે�ા રાખવાની ક�ટલીક ર�તો છે:
● ��લૂ કા�ટ ટ���ટ એલટ�  િસ�ટમ
● િશ�ક વગ�ખડંમા ંટ���ટ િસ�ટમને યાદ કરાવો
● માતાિપતા/િશ�ક કો�ફર�સ
● વન-ઓન-વન ફોન કૉલ/ઈમેલ
● પેર��ટ પોટ�લ
● વ� ુ��ઝૂલેટસ�

સફળતા માટ� માતાિપતા, િવ�ાથ�ઓ અન ેિશ�કો સાથ ેમળ�ન ેકામ કર�
છે!

LMS 7મા ધોરણના િવ�ાથ�ઓ
LMS િવ�ાથ�ઓ ��ે� ભાષાની કળા અન ેગ�ણતમા ંતેઓ ક�વી ર�તે સફળ
થઈ શક� અન ે�ટાસ� �ધુી પહ�ચી શક� ત ે�ગેના િવચારો િવકસાવવા �ટાફ અને

માતાિપતા સાથ ેજોડાયા. િવ�ાથ�ઓએ ઘર અન ેશાળામા ંભણતર વ�ચ ેજોડાણ
બનાવવા માટ� નીચનેા િવચારોનો િવચાર કય�:
● સમયસર હોમવક�  �ણૂ� કરો.
● સમયસર વગ�કાય� �ણૂ� કરો.
● દરરોજ Google વગ�ખડં�ુ ંકાય� તપાસો.
● કસોટ�/��વઝ માટ� ઘર� અ�યાસ

● કરો i-Ready Math અન ેReading Plus પર કામ કરો  

7મા ધોરણના વગ�ખડંોમાં
7મા ધોરણની ટ�મો િવ�ાથ�ઓ અન ેતમેના પ�રવારો સાથ ે��ે�

ભાષાની તમામ કલાઓ અન ેગ�ણતમા ંિવ�ાથ�ઓની સફળતાન ેસમથ�ન
આપવા માટ� કામ કરશ.ે પ�રવારો સાથનેા અમારા ક�ટલાક ��ુય જોડાણો
આ હશ:ે
● માટ� ર�માઇ�ડનો ઉપયોગ કરો math અન ે��ે� language arts મા�હતી.
● શીષ�ક I math અને ��ે� language arts ઈવ�ે�સ ઓફર કરો અન ેતમેાં

ભાગ લો �થી માતાિપતાન ેતમેના બાળકન ેmath અન ે��ે� lrts
કરવાની.

● માતાિપતાન ેફોન કો�સ કરો અન ેમાતાિપતાન ેતેમના બાળક િવશ ેઈમલે
કરો.

● દરરોજ IC અપડ�ટ કરો
 હોમ

એલએમએસના માતા-િપતા �ટાફ સાથ ેજોડાયા હતા �થી પ�રવારો ��ે�

ભાષાની કળા અન ેગ�ણતમા ંિવ�ાથ�ઓની સફળતામા ંક�વી ર�ત ેમદદ કર� શક�
ત ે�ગેના િવચારો િવકસાવી શક�. પ�રવારો પાસ ેઆ ��ૂચમા ંઉમેરવા માટ� અ�ય

િવચારો હોઈ શક� છે.

● .
● તમારા બાળકના દર�ક વગ� માટ� તમામ �રમાઇ�ડ એ�સ માટ� સાઇન અપ

કરો

● આઇ-ર�ડ� અન ેર��ડ�ગ �લસમા ંતમારા િવ�ાથ�ઓની ��ૃ� તપાસો.
● દરરોજ પરે��ટ પોટ�લ તપાસો
● , ખાતર� કરો ક� મારો િવ�ાથ� ગ�ણત અન ે��ે� ભાષા આટ�સ માટ�

શાળાના ટ�ટુ�ર�ગ પછ� ભાગ લ ેછે.

LMS પર માતાિપતા�ુ ંહમંેશા �વાગત છે!�લાસ �વયસંેવક �ટ�શનમાં (ટ���ટ 81010 @666387)


