
FALL પરે��ટ એડવાઇઝર� કાઉ��સલ
(PAC) માટ�ની િમિનટો

24મી 2022 સવાર� 10:00 am

ઘરની

● હાજર�મા ંપેર��ટ એડવાઇઝર�
કાઉ��સલના સ�યો હતા:

એમી �લ�ેકનશીપ-પરે��ટ
લ�ેલી િવગી�સ -પરે�ટ
���ટ� ��લો�ક� - કાઉ�ટ� પરે��ટ ઇ�વો�વમ�ેટ
કોઓ�ડ�નટેર

o �ટ�સી નવેલે - એલએમએસ
ઇ�વો�વમ�ેટ કોઓ�ડ�નટેર

o જો �લકે�ડુ – મદદનીશ િ���સપાલ

પરે���સન ેસાઇન ઇન કરવા, થોડો ના�તો લવેા અન ેઆની સાથ ેએક પકે�ટ આપવા�ુ ંકહ�વામા ંઆ��ુ ંહ� ુ:ં

● PAC એજ�ડા
● શીષ�ક બ�ટ
● �ા�ટ�ડ કો�પ�ે�સના �ણેય �ેડ લવેલ
● LMS પો�લસી સારાશં
● �જ�લા નીિત
● સવ� પ�રણામો
● શાળા �ધુારણા યોજના
● ફોલ PAC મી�ટ�ગ સવ�/પરે��ટ ઇન�ટુ
● િશ�કોને

માતા-િપતાન ેઘર� લઈ જવા માટ� ટ�બલ પર �દિશ�ત:

● �યો��યા

● શીષ�ક I શાળા�યાપી કાય��મના �યો��યાના ઘટકોમાં
● ��ેઠતાના ધોરણો
● પર��ણ

● LMS માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની સગાઈ નીિત અન ે�ાઇફો�ડ
● ક�ટોસા કાઉ�ટ� માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની સગાઈ નીિત અન ે�ાઇફો�ડ
● પરે�ટ

● �ી �લકે�ડુ� દર�કન ેઆવકાયા� અન ેપ�રચય



આ�યો તમેણે માતા-િપતાન ે�ણ કર� ક� એડિમિન���ટર તર�ક� આ તમે�ુ ં�થમ વષ� છે અન ેતેઓ �બૂ
જ ઉ�સા�હત છે. તમેણે પીએસીના એજ�ડા ઉપર ગયા.

● �ી �લકે�ડુ� માતા-િપતાન ેક�ુ ંક� તઓે અહ� આવીન ેતમેની �શસંા કર� છે. આ મી�ટ�ગ એ LMS પર
અમ ેઅહ� � કર�એ છ�એ તમેા ં�ધુારો કરવાની ���યાનો એક ભાગ છે. તમેણે ક�ુ ંક� અમન ેતમેના
ઇન�ટુની જ�ર છે (કો�પ�ેટ, ટાઇટલ બ�ટ/ખચ� અન ેનીિતઓ).

● �ી �લકે�ડુ� શીષ�ક I શાળા �ુ ંછે તનેી વાલીઓન ે�ણ કર�. દર�ક િવ�ાથ� સ�સસે એ�ટ (ESSA),
શીષ�ક I, ભાગ A િવભાગ 1116 જોખમ ધરાવતા બાળકોની જ��રયાતો �રૂ� કરવા માટ� રા�ય અને
�થાિનક શ�ૈ�ણક એજ�સીઓન ેનાણાક�ય સહાય �રૂ� પાડ� છે. શીષ�ક I નો �યયે િશ�ણલ�ી સેવાઓ
અન ે��િૃ�ઓ �દાન કરવાનો છે � િવ�ાથ�ઓન ેરા�યના પડકાર�પ �દશ�ન ધોરણોન ેપહ�ચી
વળવામા ંમદદ કર� છે.

અમાર� શાળા�ુ ંશીષ�ક I (શાળા�યાપી જ�ર�યાતો) �ુ ંછે? શાળા�યાપી શીષ�ક I કાય��મોનો હ�� ુશાળામાં
સમ� શ�ૈ�ણક કાય��મન ે�ધુારવાનો છે. આના પ�રણામ ેતમામ િવ�ાથ�ઓ, ખાસ કર�ન ેસૌથી ઓછ� િસ��
મળેવનારા િવ�ાથ�ઓની શ�ૈ�ણક િસ��ઓમા ં�ધુારો થવો જોઈએ.

● એમએસ. નવેલે  સબંિંધત મા�હતીની સમી�ા  માતાિપતા અન ેકૌ�ંુ�બક સગાઈ નીિત અન ેમ�
માતા-િપતાન ેઘર� લઈ જવા LMS પો�લસી સારાશં વાચંવા માટ�પો�લસીમાતંણેીએ

● ઉપલ�ધ સસંાધનો
● પરે��ટ સગાઈની તકો

● કો�પ�ે�સ

● �વયસંવેી

● �યયેો

● શાળા લ�યો અને
● Ms.વ�DુAC ��લો��ક�એ અન ેશીષ�ક I Catoosa કાઉ�ટ� પો�લસી પસદં કરવા �ગેની મા�હતીની

સમી�ા કર� અન ેમાતાિપતાન ેશીષ�ક I સમ���ુ.ં તણેીએ
● સવ��ણો િવશ ેવાત કર� (દર�ક શાળા/કાઉ�ટ� વાઈડ)

�ીમતી નવેલે પછ� ફોલ સવ� પ�રણામો િવશ ેવાત કર�. તણેીએ ક�ુ ંક� પ�રણામની મા�હતી, અમ ેતમેને
ક�વી ર�ત ેજોઈએ છ�એ, શીષ�ક I �ો�ામ પરે�ટ ઇન�ટુનો ઉપયોગ કર�ન ેવ��ઓુન ેવ� ુસાર� બનાવવા
માટ� �ુ ંકર� છે, અન ેઅમ ેઅમારા િશ�કો અન ેસ�દુાય સાથ ેમા�હતી પણ શરે કર�એ છ�એ.

● સમી�ા કર�એ છ�એ �યાર� શાળાઓ અન ેકાઉ�ટ� ઑ�ફસ �ું
● માટ� પરે��ટ ઇન�ટુ પરે��ટ �ગગમ�ેટ કોએ�લશન કિમટ�ની

● DAC અન ેપરે��ટ કાફ�

● �ી �લકે�ડુ� શીષ�ક I શાળા�યાપી �ધુારણા યોજનાની ચચા� કર�. િશ�કો, શ�ૈ�ણક કોચ, ર��ડ�ગ
ઇ�ટરવ�ેશિન�ટ અન ેએડિમિન���ટસ�ની LMS લીડરશીપ ટ�મ ક�વી ર�ત ેઅગાઉના વષ�ના ંશાળા ડ�ટા�ું
��ૂયાકંન કર� છે અન ેઉ�ચ િશ�ણ/��ૃ� અન ેબહ�તર હાજર�/વત�ન દરન ે�ો�સાહન આપવા

માટ�SIP ના દર�ક પાસાઓ.
તમેણે �છૂ�ુ ંક� �ુ ંઅ�યાર �ધુી ર�ૂ કરવામા ંઆવલેી તમામ મા�હતી સાથ ેકોઈ ��ો/�ચૂનો/ઇન�ટુ
છે? માતાિપતાએ ના ક�ુ.ં (સ�ટ��બર �ધુી મ�ૂંર નથી)

● િમ. �લકે�ડુ� બ�ટની સમી�ા કર�. મા�હતી નીચ ેછે. તમેણે દર�ક ક�ટ�ગર�મા ંતપાસ કર� અને
સમ���ુ ંક� પસૈા �ા ં�ય છે અન ેLMS ખાત ેિવ�ાથ�ઓની શ�ૈ�ણક સફળતા માટ� તે ક�વી ર�તે
ફાયદાકારક છે. તણેે �છૂ�ુ ંક� �ુ ંમાતા-િપતાન ેકોઈ ��ો અથવા ઇન�ટુ છે.



● �ચૂનાવધારાની ભાષા કળા િશ�ક
○ શાળા પછ� ટ�ટુ�ર�ગ
○ વબે-આધા�રત સ�����શ�સ/�ો�ા�સ અને અ��ુલૂનશીલ િશ�ણ

�લટેફોમ� �મ ક� આઇ-ર�ડ� મથે, ર��ડ�ગ �લસ, �લોક���લુર�
○ બ�ેઝક ��ુડ�ટ સ�લાય
○ પાટ� ટાઈમ ઈ�ટરવ�ેશિન�ટ

● ઈ��વૂમ�ેટ ઓફ ઈ����શનલ સિવ�િસસનો અડધો ભાગ શ�ૈ�ણક કોચ (િશ�ણા�મક �ટાફ�ુ ંન�ે�ૃવ કરવા
માટ�) તાલીમ)
○ �ોફ�શનલ લિન�ગ ક��િુનટ�ઝ વક�શોપ અન ેઆરટ�આઈ

○ �ચૂના�મક �ટાફ ��િન�ગ
○ એસ�ેડ મથે, અન ેર��ડ�ગ �લસ (શ�ૈ�ણક કોચ)
○ ડ�ટા િવ�લષેણ ટ��સ (શ�ૈ�ણક કોચ)

● િવ�ાથ�ઓની સવેાઓ / માતાિપતાની સડંોવણી (�ણૂ�-સમયના માતાિપતાની સડંોવણી સયંોજક)
માતાિપતાના �ચૂના�મક સસંાધનો તપાસવા અનિેવ�ાથ�ઓના િશ�ણમા ં�ધુારો કરવા માટ� ઘર� ઉપયોગ
કરો

○ શીષ�ક I મા�હતી અન ેશીષ�ક I ઇવ�ે�સની ���િુત માટ�વગેર� .

● �ટ�સી નવેલે ેમાતા-િપતાન ેમા�હતગાર કયા� ક� આજના મીનો એક હ�� ુછે ફ�િમલી-��લૂ કો�પ�ેટને
મ�ૂંર કરવા�ુ ંછે. તણેીએ સમ���ુ ંક� કો�પ�ેટ એ �ુ�ંુબ (માતાિપતા અન ેિવ�ાથ�ઓ) અને શાળા
વ�ચનેો કરાર હતો ક� તઓે િવ�ાથ�ઓન ેસફળ થવામા ંમદદ કરવા માટ� ક�વી ર�તે સાથ ેમળ�ને
કામ કરશ.ે તણેીએ માતા-િપતાન ેસમ���ુ ંક� કો�પ�ેટમા ં�યયેો/��હૂરચના માતાિપતા પાસેથી
એકિ�ત કરવામા ંઆવી હતી (1લા �દવસના પકે�ટ સાથ ેઘર� મોકલવામા ંઆ�યો હતો, એક QR કોડ
પરે�ટ કો�પ�ેટ આઇ�ટુ ફોમ� �ણૂ� કરવા માટ� ફોન �ારા �ક�ન કરવાનો હતો), િશ�કો ઇન�ટુ (�ેડ
લવેલના િશ�કો દરિમયાન મી�ટ�ગ), અન ેિવ�ાથ�ઓ (વગ�ખડંમા ંમથંન/�ગુલ ફોમ� દરિમયાન).
�ીમતી નવેલે ે�સુ�ા તયૈાર કર�લા કો�પ�ેટ �ેડ �તરના લ�યો અન ેકૌશ�યોની સમી�ા કર� �નો
ઉપયોગ દર�ક �ેડ-�તર, િવ�ાથ�ઓની અપ�ેાઓ, િશ�કની અપ�ેાઓ અન ેકો�પ�ેટની
માતાિપતાની અપ�ેાઓમા ંકરવામા ંઆવશ.ે સહ� પ�ક સાથે તનેી નકલ અન ેિવ�ાથ�ઓને

િવતરણ કરવામા ંઆવશ.ે વાલીઓ અન ેિવ�ાથ�ઓ સાથ ેમળ�ન ેકો�પ�ેટ વાચંશ,ે સહ� પ�ક પર
સહ� કરશ ેઅન ેિશ�કોન ેતમેની સહ� માટ� પરત કરશ.ે આ કો�પ�ેટ 10/31/22 �ધુીમા ંપરે��ટ
�મમા ં��થત થશ.ે તણેીએ માતાિપતાન ે�છૂ�ુ ંક� �ુ ંતઓે �ા�ટ કર�લા કો�પ�ે�સમા ંકોઈ ફ�રફાર
અથવા વધારા કરવા માગે છે? માતાિપતાએ ના ક�ુ,ં અન ેકો�પ�ે�સન ેમ�ૂંર� આપી.

�ીમતી નવેલે ે�છૂ�ુ ંક� �ુ ંતમેન,ે �ી �લકે�ડુ, અથવા ���ટ� ��લો��ક�ન ેકોઈ ��ો અથવા વાધંો છે.

�ીમતી િવ�ગ�સ ેર��ડ�ગ �લસ અન ેઆઈ-ર�ડ� �ો�ામ િવશ ે�છૂ�ુ.ં

�ી �લકે�ડુ� સમ���ુ ંક� આ સાધનોનો ઉપયોગ િવ�ાથ�ઓન ેવાચંન અન ેગ�ણતમા ં��ૃ� કરવામા ંમદદ
કરવા માટ� થાય છે. પાનખર/િશયાળો/વસતં અ�ય �ેડ �તર� વ�યો છે ક� ક�મ ત ેજોવા માટ� અમાર� પાસે
બ�ેચમાક� પર��ણ છે.

��ુી નવેલે ે�છૂ�ુ ંક� �ુ ંમાતા-િપતા ફોલ પીએસી સવ� �ણૂ� કરશ.ે



સભા સવાર� 10.40 કલાક� �લુતવી રાખવામા ંઆવી હતી.

�ીમતી નવેલે માર� ઓનલાઈન મી�ટ�ગનો ઉપયોગ ���િુત સાધન તર�ક� ઉપયોગ કરવા માટ� કર� છે.
માર� પાસ ે�લ��સ આપવામા ંઆવી હતી �થી �ુ ંમા�હતી મળેવી શ�ંુ અન ે�િતભાગીઓ તનેે �હાઇટબોડ�
પર જોઈ શક�.

��ુી નવેલે ે�ડ�જટલ ફોલ પીએસી પણ �દાન ક�ુ�. આ ટ���ટ ચતેવણી/FB/વબેસાઇટ/�વયસેંવક �ટ�શન
ર�માઇ�ડ એ��લક�શન �ારા ઉપલ�ધ હ� ુ ં�ઓ હાજર� આપી શ�ા ન હતા.

�ડ�જટલ િમિન�સ

ફૉલ પરે�ટ એડવાઇઝર� કાઉ��સલ મી�ટ�ગ િમિન�સ �ડ�જટલ
2022-2023

ઑનલાઇન/ટ���ટ/ફ�સ�કુ/�રમાઇ�ડ એ��લક�શન
8/22/22 પો�ટ કરવામા ંઆવી

(LMS િપ�નૃી તમામ જ��રયાતોને પહ�ચી વળવા PACને
ઓનલાઈન અને ઈનહાઉસ બનંે ઓફર કર� છે)

�ીમતી નવેલે �મોર ��ઝૂલટેર �ઝે�ટ�શનમા ંએજ�ડા પરની તમામ મા�હતી �કૂ� છે
પરે��ટ એડવાઇઝર� મી�ટ�ગ આ�ુ ંવષ� ઓનલાઈન ઉપલ�ધ રહ�શ,ે પરં� ુઇન�ટુ

માટ�

દર�કsmore પરના િવભાગમા ં�રૂ� પાડવામા ંઆવલે એજ�ડાની મા�હતી પર
આધા�રત મા�હતી શામલે છે.

પર માતાિપતા �ારા ઇન�ટુ આપવા માટ�ની
છે.

● મ�ૂંર�

● �ઝે�ટ�શનના

● સવ��ણ

● �લ��સજોવા માટ� અન ેઇન�ટુ કરવા



● માટ� શાળા �ધુારણા યોજના જોવા અન ેઇન�ટુ કરવા માટ�
● પર��ણ અન ેબ�ેચમાક� જોવા માટ�

● શીષ�ક I બ�ટ જોવા માટ�
● ફોલ પીએસી સવ� અન ેસાઇન-ઇન શીટ

માય ઈમલે વાલીઓ માટ� ��ૂચબ� છે જો તઓેન ેમી�ટ�ગ િવશ ેકોઈ ��ો અથવા
ચચા�ઓ હોય.

�ીમતી નવેલે વબેસાઇટ �ારા મી�ટ�ગ પો�ટ કરશ,ે એલએમએસ એફબી પજે પર
�લ�ક, મી�ટ�ગની �લ�ક સાથ ેટ���ટ ચતેવણી, �વયસંવેક ર�માઇ�ડ એપીપીમા ં�લ�ક/

મી�ટ�ગ માટ�ના હ��નુી સમ�ૂતી—િપ� ૃસલાહકાર પ�રષદની બઠેક�ુ ં��ુય કાય� છે:
● શાળા નીિત અન ેકો�પ�ે�સ (સવ� પર ઉપલ�ધ) સબંિંધત ઇન�ટુની ચચા�

કરો અન ેએકિ�ત કરો (સવ� પર ઉપલ�ધ)
પ�રચય

ફોલ સવ� પ�રણામોનો
આ શાળા વષ� માટ� માતા-િપતા અન ે�ુ�ંુબની સગાઈની ઓફરની ન�ધ
લતેા કાય�ની યોજનાની ચચા� કરો.
શાળા નીિત િવતરણ/ઇન�ટુ માગંવામા ંઆવ ેછે (સવ� પર ઉપલ�ધ)

● નીિત ચચા�
શાળા-�યાપી �ધુારણા યોજનાની
ચચા� કરો શાળા પર��ણ અન ેબ�ેચમાક� ડ�ટાની
કો�પ�ેટ ચચા� અન ે�ેડ �તર �ારા મ�ૂંર� (સવ� પર ઉપલ�ધ)
�ટાફની �મતા વધારવા પર માતાિપતાના ઇન�ટુ—માતા-િપતા અને
પ�રવારોની જ��રયાતોન ેવ� ુસાર� ર�ત ે�રૂ� કરવા શાળાના �ટાફને
મદદ કરવા અમ ે�ુ ંકર� શક�એ? ? DAC માટ� પસદં કર�લ ઓછામાં

ઓછા બ ે�િતિનિધઓ પસદં કરો. (સવ� પર ઉપલ�ધ)
શીષ�ક I ખચ�ની સમ�ૂતી અન ેચચા�-આ શાળા વષ�મા ંશીષ�ક I
માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની સગાઈના નાણા ંક�વી ર�ત ેખચ�વામા ંઆવ ેછે
ત ેઅહ� છે:

● અમ ેતમાર� �ટ�પણીઓ અન ે�ચૂનો�ુ ં�વાગત કર�એ છ�એ. િવશે વ� ુ��ો
અથવા �ચ�તાઓ હોય

શીષ�ક I અન ેશીષ�ક I ના પસૈા ક�વી ર�ત ેખચ�વામા ંઆવ ેછે તે
આચાય� સાથ ેવાત કરો.
તમા�ંુ ઇન�ટુ---��ો, અન ેચચા� (સવ� પર ઉપલ�ધ) અથવા મારો
ઈમલે ઉપલ�ધ છે

�ીમતી નવેલે પાસ ેએક સવ� �લ�ક થયલે છે �નો ઉપયોગ પરે��ટ એડવાઇઝર�
કાઉ��સલને



જોનારા�રમાઇ�ડ એ��લક�શન, LMS ફ�સ�કુ પેજ, વબેસાઇટ,
�્િવટર �ારા િવત�રત.
શીષ�ક I હ��ડઆઉ�સ િમિનટમા ંઉપર ��ૂચબ� બધા િવષયોમાથંી જોવા માટ�ની
�લ��સ સાથે

▪ �યો��યામા ંપર��ણ
▪ એક શીષ�કના ઘટકો I શાળા�યાપી
▪ �યો��યા ��ેઠતાના ધોરણો
▪ તમારા બાળકના િશ�ક સાથ ેક�વી ર�ત ેવાતચીત કરવી
▪ LMS કૌ�ંુ�બક સગાઈ નીિત
▪ Catoosa કાઉ�ટ� કૌ�ંુ�બક સગાઈ નીિત
▪ કો�પ�ે�સ

▪ ઇન�ટુ કાડ�
▪ I શીષ�ક
▪ વાિષ�ક મી�ટ�ગ િમિન�સ

http://www.lms.catoosa.k12.ga.us/UserFiles/Servers/Server_19208777/File/STUDENT%20TESTING%20IN%20GEORGIA%20.pdf
http://www.lms.catoosa.k12.ga.us/UserFiles/Servers/Server_19208777/File/CMPONENTS%20OF%20A%20SCHOOLWIDE%20PROGRAM%20.pdf
http://www.lms.catoosa.k12.ga.us/UserFiles/Servers/Server_19208777/File/_Georgia%20Standards%20of%20Excellence%20.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-hmKtUoxPf4RcwaIwDNyZiB8s7n5hm3H/view
https://lms.catoosa.k12.ga.us/title_i/additional_title_i_documents/parent_engagement_policy
https://lms.catoosa.k12.ga.us/title_i/additional_title_i_documents/c_c_p_s_parent_engagement_policy
http://www.lms.catoosa.k12.ga.us/title_i/title_i_family_compacts
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqUlTAeyZf2z7H9JucwM4VC3F1Vy2NTNN6Drkb5p4zn1Rd-A/viewform
http://www.lms.catoosa.k12.ga.us/UserFiles/Servers/Server_19208777/File/2020-2021%20Title%20I%20Budget%20%20(1).pdf
http://www.lms.catoosa.k12.ga.us/UserFiles/Servers/Server_19208777/File/Title%20I%20Annual%20%20Meeting%20Minutes.pdf

