
��લૂ-પેર�ટ કો�પ�ે�સ
આ �લાનના ભાગ�પે, LMS અને અમારા પ�રવારો દર�ક �ેડ
લેવલ માટ� ��લૂ-પેર�ટ કો�પે�ટ િવકસાવશ.ે કો�પે�ટ એ એક
કરાર છે � માતાિપતા, િશ�કો અને િવ�ાથ�ઓ સાથ ેમળ�ને
િવકાસ કરશ ે� સમ�વ ેછે ક� અમારા બધા િવ�ાથ�ઓ
�ેડ-�તરના ધોરણો �ધુી પહ�ચે તેની ખાતર� કરવા માટ�
માતાિપતા અને િશ�કો સાથ ેમળ�ને ક�વી ર�તે કાય� કરશ.ે
કો�પે��સની સમી�ા તમામ વાલી મી�ટ�ગમા ંકરવામા ંઆવશે

અને માતાિપતા, િવ�ાથ�ઓ અને સ�દુાયના �િતસાદના
આધાર� વાિષ�ક ધોરણે અપડ�ટ કરવામા ંઆવશ.ે આ ઇન�ટુનો
ઉપયોગ કર�ને, શાળા અને પેર��ટ એડવાઇઝર� કાઉ��સલ
કો�પે��સમા ં�ધુારો કરશ ેઅને તેમને ફોલ પેર��ટ એડવાઇઝર�
કાઉ��સલ

પરે��ટ મીટ��સમાં
મી�ટ��સ આખા વષ� દરિમયાન િવિવધ િવષયો પર અને

�દવસના િવિવધ સમયે માતાિપતાની ભાગીદાર� વધારવા માટ�
ઓફર કરવામા ંઆવ ેછે. 2021-2022 શાળા વષ� માટ�

આયો�જત ��િૃ�ઓ આ �માણે છે:
● વાિષ�ક સભા - સા�ં
● ઓપન હાઉસ - સા�ં
● �વયસંેવક ઓ�રએ�ટ�શન - મોિન�ગ
● ફોલ પેર�ટ એડવાઇઝર� કાઉ��સલ - મોિન�ગ
● �લટરસી નાઇટ - સા�ં
● ગ�ણત/સાય�સ �ટ�મ નાઇટ - સાજંના
● બે�ચમા�સ�- માતાિપતા માટ� �યો��યા માઇલ�ટો�સ

- સા�ં/ઓનલાઇન /ઘર�
● ����ગ પેર��ટ એડવાઇઝર� કાઉ��સલ – બપોર
● 6મી

�ેડ પેર��ટ �ા��ઝશન/ઓ�રએ�ટ�શન  ઇવિન�ગ
● ઓનલાઈન/ઈનહાઉસ પેર��ટ મા�હતી/વક�શોપ

LMS તમન ે�ણમા ંરાખવા માગેં છે અન ેતમ ેLMSન ે�ણમા ંરાખવા
ઈ�છે છે!

● LMS માતા-િપતાન ેપર��ણ મા�હતી �સા�રત કરવા
માટ� જવાબદાર છે. �ય��તગત પ�રષદો જ��રયાત
�જુબ �િુનિ�ત થયલે છે. કો�ફર�સ માટ� િવનતંી કરવા
માટ� મફત લાગે. રા�ય �ારા આપવામા ંઆવતા ંજ
માતા-િપતાને �રપો�્�સ મળે છે.

● LMS દર�ક માતા-િપતાન ેશાળા વષ�ની શ�આતમાં

િવ�ાથ�ની ��ુ�તકા �દાન કર� છે. શાળાના
અ�યાસ�મની સમ�ૂતી શામલે છે. કાય�શાળાઓ, પ�ો,
પ�ેફલ�ેસ વગેર�નો ઉપયોગ રા�યના ધોરણોને
સમજવામા ંમદદ કરવા માટ� થાય છે – � કૌ�ંુ�બક
સસંાધન ક���મા ંજોવા મળે છે. અ�યાસ�મની રાિ�ઓ
માતા-િપતાને તમેના બાળક માટ� રા�ય અ�યાસ�મનો
અથ� �ુ ંછે તનેા પર હાથથી નજર આપ ેછે.

● LMS શાળા અને તમામ વાલી મીટ�ગમા ંમાતા-િપતા
અન ેિવ�ાથ�ઓન ેશાળાના ��ૂયાકંનો અન ે�ાવી�ય
�તરો સમ�વ ેછે. �રપોટ�  કાડ� અન ે�ો�ેસ �રપોટ�
વાલીઓન ેમા�હતગાર રાખ ેછે. ��-માગ� સચંારની
િવનતંી કરવામા ંઆવ ેછે. િશ�કો અન ે�ટાફ �યાર� જ�ર
પડ� �યાર� િવગતવાર સમ�ૂતીફોન કૉલ, અથવા ઇમેઇલ
�ૂર.

● વાલીઓ માટ� �ચૂનો ઘડવા, અ�ય વાલીઓ સાથે
અ�ભુવો શરે કરવા અન ેતમેના બાળકોના િશ�ણ
સબંિંધત િનણ�યોમા ંયો�ય તર�ક� ભાગ લવેાની તકો
સમ� શાળા વષ� દરિમયાન ઉપલ�ધ છે.

● માતાિપતા દર�ક પરે��ટ વક�શોપ�ુ ં��ૂયાકંન કર� છે અને
�ધુારણા માટ� �ચૂનો કરવા �ો�સા�હત કરવામા ંઆવે

છે.
પરે��ટ પોટ�લ માટ� ન�ધણી કરાવીન ેદર�ક

વગ�મા ંતમારા બાળકની
��થિત િવશ ેઅપ-�-ૂડ�ટ રાખો
અન ેત�ેુ ંિનર��ણ કરવા માટ�

યાદ કરાવો.

લકે�� ૂિમડલ ��લૂ
શીષ�ક I માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની સગાઈ

નીિત સારાશં
શાળા વષ� 2022-2023

�ળૂ યોજના મ�ૂંર એિ�લ 13, 2022
�ધુાર�લ માચ� 11, 2022

શીષ�ક I �ુ ંછે?
િવ�ાથ�ઓની શ�ૈ�ણક િસ��ઓને મજ�તૂ બનાવવાના

સમથ�નમા,ં લેક�� ુિમડલ ��લૂને શીષ�ક I, ભાગ A ફંડ મળે છે
અને તેથી સહભાગી બાળકોના માતાિપતા અને પ�રવારના

સ�યોને સ�ં�ુત ર�તે િવકિસત કરવી જોઈએ, તેની સાથ ેસમંત
થ�ુ ંજોઈએ અને તે�ુ ંિવતરણ કર�ુ ંજોઈએ. દર�ક િવ�ાથ�

સ�સેસ એ�ટ (ESSA) ની કલમ 1116(b) અને (c)

શીષ�ક I કાયદાનો ��ુય
ઘટક માતાિપતા અને
�ુ�ંુબની સગાઈ છે.

માતાિપતા અને �ુ�ંુબની
સગાઈ નીિત �ુ ંછે?

આ નીિત વણ�વ ેછે ક� ક�વી ર�ત ેLMS િવ�ાથ�ઓના િશ�ણન ેટ�કો
આપવા માટ� માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબના જોડાણન ે�ધુારવાની તકો

�દાન કરશ.ે

શાળાના આચાય� ફ�ડરલ માગ�દિશ�કાઓના પાલનમા ંફ�ડરલ �ો�ા�સ
સબંિંધત તમામ નીિતઓ અન ે���યાઓન ેિવકસાવવા અને

�ધુારવામા ંસીધા સકંળાયલેા છે. દર�ક મી�ટ�ગ, શીષ�ક I ઇવ�ેટ અને
શાળાની વબેસાઇટ પર આખા વષ� દરિમયાન માતાિપતા પાસથેી

ઇન�ટુની િવનતંી કરવામા ંઆવ ેછે. પછ� નીિત છે ����ગ પરે��ટ

એડવાઇઝર� કાઉ��સલમા ંસમી�ા અન ે�િતમ �વ�પ.



માતા-િપતા અન ેકૌ�ંુ�બક સગાઈ �યા�યાિયત
લેક�� ુિમડલ ��લૂ માને છે ક� માતાિપતા અને કૌ�ંુ�બક

જોડાણનો અથ� છે િનયિમત ��-માગ� સચંારમાં �માં િવ�ાથ�
શ�ૈ�ણક િશ�ણ અને અ�ય શાળા ��િૃ�ઓનો સમાવશે થાય છે

તેની ખાતર� કરવી –
❖ માતાિપતા તેમના બાળકના િશ�ણમા ંમદદ કરવામાં

અ�ભ� �િૂમકા ભજવ ેછે.
❖ માતાિપતાને શાળામા ંતેમના બાળકના િશ�ણમાં

સ��યપણે સામેલ થવા માટ� �ો�સા�હત કરવામા ંઆવ ેછે.
❖ માતા-િપતા તેમના બાળકના િશ�ણમા ંસ�ંણૂ� ભાગીદાર

હોય છે અને તેમના બાળકના િશ�ણમા ંમદદ કરવા માટ�,
િનણ�ય લેવામા ંઅને સલાહકાર સિમિતઓમા ંયો�ય તર�ક�
સામેલ કરવામા ંઆવ ેછે.

-------------------------------------------------- --------
PIC �ુ ંછે?

❖ પેર�ટ ઇ�વો�વમે�ટ કોઓ�ડ�નટેર (PIC) �ુ�ંુબ
સસંાધન ક���ની �ળવણી ઉપરાતં - સમાન
ભાગીદારો તર�ક� પ�રવારો �ધુી ક�વી ર�ત ેપહ�ચ�ુ,ં
તેમની સાથ ેવાતચીત કરવી અન ેકામ કર�ુ ંતે �ગે
સહાય �રૂ� પાડ� છે.

❖ PIC �વયસંવેક
કાય��મ�ુ ંસકંલન
કર� છે અન ેતમામ
પ�રવારોને

�વયસંવેકો તર�ક�
સામેલ કરવાનો �યાસ કર� છે.

કૌ�ંુ�બક

સસંાધન

ક���

શાળાના

કલાકો

દરિમયાન

છે ��ુતકો, અ�યાસ સામ�ી
તપાસવા અન ેપેર��ટ પોટ�લ િવશ ે�ણવા માટ�
કૌ�ંુ�બક સસંાધન ક���ની �લુાકાત લો આ

�ગે વાલીઓન ેસમયસર મા�હતી �રૂ� પાડવામાં
આવશ:ે

❖ શાળાના કાય��મો
❖ વાિષ�ક શાળા સમી�ાના પ�રણામો (શાળાની

કામગીર� �ોફાઇ�સ સ�હત) )
❖ શાળામા ં�વયસંેવક બનવાની તકો

મા�હતી િવિવધ ર�ત ે�દાન કરવામા ંઆવશ:ે

❖ પિ�કાઓ અને �ોશર
❖ શાળા ��ઝૂલેટર
❖ વબેસાઈટ

❖ ટ���ટ સદં�શા
❖ ઈમેઈલ સદં�શા
❖ LMS સોિશયલ મી�ડયા પેજ
❖ �વયસંેવક/પેર�ટ �ટ�શન �રમાઇ�ડ એ��લક�શન

ક�ટલાક સસંાધનો કૌ�ંુ�બક સસંાધન ક���મા ંચકેઆઉટ માટ�પરે���સ પોટ�લ

એ��ટવશેન માટ� અમારા લપેટોપનો ઉપયોગ કરવા માટ� પરે���સન ે�ગૂલ સ�ેટર
�દાન કર� છે.

અમે આ શા
સશંોધન દશા�વ ેછે ક� �યાર� માતાિપતા અન ેપ�રવારો
તમેના બાળકોના િશ�ણમા ંરોકાયલેા હોય છે:
❖ બાળકો વશંીય અથવા વશંીય ��ૃઠ�િૂમ,

સામા�જક-આિથ�ક ��થિત અથવા માતાિપતાના
િશ�ણ �તરન ે�યાનમા ંલીધા િવના વ� ુહાસંલ
કરવા�ુ ંવલણ ધરાવ ેછે.

❖ બાળકો સામા�ય ર�ત ેસારા �ેડ, ટ��ટ �કોસ� અને
હાજર� હાસંલ કર� છે.

❖ બાળકો સતત તેમ�ુ ંહોમવક�  ��ંુૂ કર� છે.
❖ બાળકો�ુ ંઆ�મગૌરવ વ� ુસા�ંુ હોય છે, તઓે વ�ુ

�વ-િશ�તબ� હોય છે અન ેતઓે શાળા ��ય ેઉ�ચ
આકા�ંાઓ અન ે�ેરણા દશા�વ ેછે.

❖ શાળા િવશ ેબાળકોના સકારા�મક વલણન ેકારણે
ઘણીવાર શાળામા ંવત�નમા ં�ધુારો થાય છે અને
િશ�તના કારણોસર ઓછા સ�પ�ેશન થાય છે.

❖ ઓછા બાળકો [િવશષે િશ�ણ અન ેઉપચારા�મક
વગ�મા ં�કુવામા ંઆવ ેછે.

❖ િવિવધ સા�ં�ૃિતક પ�ાદ�નૂા બાળકો �યાર�
પ�રવારો અન ે�યાવસાિયકો સાથ ેમળ�ન ેઘરની
સ�ં�ૃિત અને શાળામા ંસ�ં�ૃિત વ�ચનેા �તરન ે�ૂર
કરવા માટ� કામ કર� છે �યાર� તઓે વ� ુસા�ંુ �દશ�ન
કર� છે.

❖ િમડલ ��લૂ અન ેહાઈ��લૂના િવ�ાથ�ઓ ક� �મના
પ�રવારો સકંળાયલેા રહ� છે તઓે સામા�ય ર�ત ેવ�ુ

સારા સ�ંમણો કર� છે અન ેતઓે શાળા છોડવાની
શ�તા ઓછ� હોય છે.

માતા-િપતા, િશ�કો, િવ�ાથ�ઓ અને
વહ�વટકતા�ઓ સાથ ેમળ�ન ે�ેટ ક�નોઝ�ું
િનમા�ણ કર� ર�ા ંછે


