
માટ�ની િમિનટો
લકે�� ૂિમડલ ��લૂ

�વયસંવેક ઓ�રએ�ટ�શન

24 ઓગ�ટ 2022 @ સવાર� 11am

પરે��ટ એડવાઇઝર� કાઉ��સલ સમા�ત થયા પછ�,
�વયસંવેક ઓ�રએ�ટ�શન મી�ટ�ગ શ� થઈ.
માતા-િપતાન ેસાઇન ઇન કરવા માટ� કહ�વામાં
આ��ુ ંહ� ુ ંઅન ેઆ મી�ટ�ગ માટ� એક કાય���ૂચ,

આ મી�ટ�ગ�ુ ં��ૂયાકંન,એક ર�માઇ�ડ એ��લક�શન સાઇન અપ ફોમ�, આદ�શ �રપો�ટ�ગ િવશનેી મા�હતી, �વયસંવેક
ગોપનીયતા અન ેકોડ કરાર હ�તા�ર ��ૃઠ અન ેકૉિપરાઇટ સબંિંધત મા�હતી આપવામા ંઆવી હતી.

પ�રચય આ�યો:
એમી �લ�ેકનશીપ-પરે�ટ
લ�ેલી િવગી�સ -પરે�ટ
એ�બરલી યગં-પરે�ટ
�ક� વોટસન-દાદા દાદ�
િ�સ શાટ�લ- દાદા દાદ�
- કાઉ�ટ� પરે��ટ ઇ�વો�વમ�ેટ કોઓ�ડ�નટેર

- LMS પરે�ટ ઇ�વો�વમ�ેટ કોઓ�ડ�નટેર

- આિસ�ટ�ટ િ���સપાલ જોન �લકે�ડુ�

o ��લો�ક� નવેલે આભાર મા�યોસભામા ંઆવવા અન ેશાળામા ં�વયસંવેક બનવા ઈ��ક હોવા બદલ
માતા-િપતા અન ેદાદા દાદ�. �ીમતી નવેલે ેમાતા-િપતાન ેક�ુ ંક� અ�યાસ દશા�વ ેછે ક� તેમના
બાળકના િશ�ણમા ંતમેની સડંોવણી એ તમેની સફળતા તરફ દોર� જનાર નબંર વન પ�રબળ છે.
અમ ેઇ�છ�એ છ�એ ક� માતા-િપતા શાળામા ં��િૃ�ઓ અન ેકાય��મોમા ંસામલે થાય, શાળામાં
�વયસંવેક બન ેઅન ેઘર� તમેના િવ�ાથ�ઓ સાથ ેસકંળાયલેા હોય અન ેસલં�ન હોય.

o �ીમતી નવેલે ેમાતા-િપતાન ે(706) 866-1040, snewell.lms@catoosa.k12.ga.us અથવા તમેન ે��ો
અથવા �ચ�તાઓ હોય તો �વયસંવેક �ટ�શન �રમાઇ�ડ એ��લક�શન પર તમેન ેટ���ટ કરવા ક�ુ.ં

o �ી �લકે�ડુ� ક�ુ ંક� ત ેછે શરે LMS બ�ટ (જો તમ ેઆ મી�ટ�ગ પહ�લા ંPACમા ંન હતા તો) મા�હતી તમાર�
સાથ ેઅન ે�ુઓ ક� અમ ેઅમારા શીષ�ક I ના પસૈા ક�વી ર�ત ેખચ�એ છ�એ તનેી સાથ ેતમ ેસમંત છ�એ ક�
નહ�.

o �ચૂના (121,004.00)
○ શાળા ટ�ટુ�ર�ગ પછ�
○ 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� ટાઇમ ઇ�ટરવ�ેશિન�ટ

○ એ�ડશનલ લ��વજે આટ�સ ટ�ચર

● ઇ��વૂમ�ેટ ઓફ ઇ����શનલ સિવ�સીસ (54,62)
○ કો��િુનટ� અન ે�ોફ�શનલRTI
○ શ�ૈ�ણક કોચ (�ચૂના�મક �ટાફ તાલીમ�ુ ંને��ૃવ કરવા માટ�)
○ �ચૂના�મક �ટાફ તાલીમ
○ તાલીમ, અન ેવાચંન �લસ (શ�ૈ�ણક કોચ)
○ ડ�ટા િવ�લષેણ ટ��સ (શ�ૈ�ણક કોચ)

● િવ�ાથ�ઓની સવેાઓ માતાિપતાની સડંોવણી (42,326.00)

○ �ણૂ�-સમયના માતાિપતાની સડંોવણી સયંોજક

○ ફોલ
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○ શીષ�ક I ની મા�હતી અન ેશીષ�ક I ઇવ�ે�સની ર�ૂઆત માટ� િ��ટ અન ે�સાર ખચ� �મ ક�: સા�રતા
નાઇટ, �યો��યા માઇલ�ટો�સ/બ�ેચમાક� �ોથ નાઇટ, શીષ�ક I વાિષ�ક મી�ટ�ગ, �ા��ઝશન/ઓ�રએ�ટ�શન

નાઇ�સ,અન ેવસતં િપ� ૃસલાહકાર પ�રષદની બઠેકો,
o વગેર�. નવેલે ેજણા��ુ ંહ� ુ ંક� વાલીઓ શાળામા ંઆવ ેતો શાળામા ં�ુ ંચાલી ર�ુ ંછે તેની વ� ુસાર�

સમજણ હશ.ે �ીમાન. �લકે�ડુ� ભાર�વૂ�ક જણા��ુ ંહ� ું ક� LMS પર માતાિપતા�ુ ંહમંશેા �વાગત છે.
�વયસંવેકો એલએમએસમા ંમહ�વ�ણૂ� �િૂમકા ભજવ ેછે. િશ�કોન ેમદદ કરવા ઉપરાતં, તે
માતાિપતાન ેશાળા, િશ�કો અન ેસચંાલકો સાથ ેપ�ર�ચત થવા દ� છે. જો તઓે શાળામા ંઆરામદાયક

અ�ભુવ ેતો માતાિપતા �ચ�તાઓન ે�ૂર કરવામા ંવ� ુઆરામદાયક અ�ભુવશ.ે એલએમએસમાં
માતા-િપતાન ેસામલે કર� શકાય ત ેર�તોનો એક ન�નૂો નીચ ે�જુબ છે:

o નકલો બનાવવી
o ��ૃયોમાં

o બપોરના ભોજન દરિમયાન આઈ���મ�ુ ંવચેાણ
o વો�રયર વ ે�ટોર
o હાઉસની ઘટનાઓ
o �થાિનક ગવન��સ ટ�મ
o પર સેવા આપવી પરે��ટ કાઉ��સલ એડવાઈઝર� ટ�મ પર સવેા
o અ�ય િવશષે ઘટનાઓ
o ભાષા અ�વુાદક

o વાલીઓન ે�ણ કરવામા ંઆવી હતીઆવી રહ�લી ઘટનાઓ િવશ,ે ક�ટલાક માતાિપતાએ તે ઘટનાઓ િવશે
��ો �છૂ�ા.

o �ી �લકે�ડુ� PBIS_Houses �વા કાય��મો િવશ ેવાત કર�. તઓે ક�વી ર�ત ેજોડાયલેા છે તે િવશ ેતમેણે વાત
કર�. હકારા�મક વત�ન અન ેLMS હાઉસ િસ�ટમ. તણેે યો�ાની ર�ત સમ�વી. ( સફળ થવા�ું
શીખ�ુ-ંજવાબદાર��વૂ�ક પસદંગી કરવી- આદર)
તમેણે માતા-િપતાન ેપણ ઘરો સમ��યા અન ેક�ુ ંક� અમ ેકાય��મન ે�વયસંવેક કાય��મમા ંઉમેય� છે:
Altruismo-ધ �લકે હાઉસ "ધ ગીવસ�" તર�ક� ઓળખાય છે. તેઓ બી�ઓન ેઉપર લાવવાની �ડ� કાળ� રાખે છે,
પરં� ુતઓે ઉ� �પધા��મક ભાવના અન ેગૌરવ પણ �ળવી રાખ ેછે. એિમ�ટ�ડ- લાલ ઘર, �ના નામનો અથ� થાય છે
"િમ�તા." �ય��તઓ�ુ ંએક �ૂથ � શાતં પરં� ુશ��તશાળ� છે, તેઓ તમેના �દયની દયા માટ� સૌથી વ� ુ�ણીતા છે.
ઇિસ�બ�દ� - �ીન હાઉસ, �ના નામનો અથ� થાય છે "�હ�મત." �યાર� નવા િવ�ાથ�ઓ શ�આતમા ંશાતં અથવા શરમાળ
હોઈ શક� છે, તઓે �ટલા લાબંા સમય �ધુી �હૃમા ંહોય છે, તેટ�ુ ંવ� ુતેઓ શ��ત અન ેબહા�ુર�ના લ�ણો દશા�વવા�ું
શ� કર� છે. ર�વર-ધ �� ુહાઉસ "ધ ��મસ�" તર�ક� ઓળખાય છે. � સ�યો આ �ૂથન ેભર� છે તઓે �વત�ંતાથી ભર�લા
અને જગંલી �ય� દ�વાયલેા િવ�ાથ�ઓ છે �ઓ તમેના સપનાઓને ઓળખ ેછે અન ેતમેને હાસંલ કરવામા ંકંઈપણ આડ�

નહ� આવવા દ�

o . �ીમતી નવેલે નવા �વયસંવેક REMIND APP િવશ ેવાલીઓ સાથ ેવાત કર� અન ેતમેને મા�હતી સાથ�ે ું
હ��ડઆઉટ આ��ુ.ં સાઇન અપ કરવા માટ�.

o �ીમતી નવેલે ેમાતા-િપતાન ે�ણ કર� ક� �યાર� તઓે �વયસંવેક છે, �યાર� તઓેએ ઓ�ફસ A ( �લેગપોલ) ને
�ણ કરવી જોઈએ અન ેક���ટુર પર સાઇન-ઇન કર�ુ ંજોઈએ. તઓેન ેિ��ટ�ડ બજે મળશ ે� �બ��ડ�ગમા ંહોય
�યાર� પહ�રવો જોઈએ. �છૂો તમેનામાટ� �વયસંવેી છો તે સિમિતના �િતિનિધનતેમેની આગમન,
(એલએમએસ �ટાફન ે પાઠવવા માટ� �ચૂના આપવામા ંઆવી છે �વયસંવેકોન ે�ભુ�ેછા સિમિત માટ�)
ઓ�ફસ Aમા ંપાછા થોભો અન ેસાઇન આઉટ કરો.

o એમઆર. �લકે�ડુ� �વયસંવેકો માટ� ફર�જયાત અહ�વાલની ચચા� કર�. તમેણે ક�ુ ંક� મા ંબ ે��લૂ કાઉ�સલેર છે.
સલાહકારો �િસકા ટાટમ અન ેછે  �િનફર ��મથ. �ી �લકે�ડુ. જણા��ુ ંહ� ુ ંક� આપણે બધા "મ�ેડ�ટ�ડ �રપોટ�ર"
છ�એ. આનો અથ� એ છે ક� જો કોઈ િવ�ાથ� અમન ેકંઈક કહ� છે અથવા અમ ેકંઈક અવલોકન કર�એ છ�એ �
�ુ�ુપયોગ (શાર��રક, �તીય, મૌ�ખક, ભાવના�મક અથવા ઉપ�ેા) હોઈ શક� છે, તો અમને તનેી �ણ કરવી
ફર�જયાત છે. અમાર� �ુ�ુપયોગની �હ�રાત અથવા અવલોકન કયા�ના 24 કલાકની �દર કોઈ એક
કાઉ�સલેર અથવા એડિમિન���ટરનો સપંક� કરવો જોઈએ. તમેણે ક�ુ ંક� જો તમન ેદાવાની મા�યતા �ગે શકંા
હોય, તો આપણે માની લ�ેુ ંજોઈએ ક� તઓે સ�ય કહ� ર�ા છે અન ેતનેી �ણ કરવી જોઈએ. જો આપણે



શાળાની બહાર કંઇક સા�ી ક� સાભંળ�એ, તો અમ ે1-855-GACHILD (24-કલાકની હોટલાઇન)નો સપંક� કર�
શક�એ છ�એ. �ી �લકે�ડુ� જણા��ુ ંહ� ુ ંક� તમારા અહ�વાલ પર તમન ેઅ�સુરવામા ંઆવશ ેનહ� ક�તે
ગોપનીય છે.

o �ી �લકે�ડુ અન ે�ીમતી નવેલે ેગોપનીયતા અન ેકોડના �વયસંવેક િનવદેનની પણ ચચા� કર�.હોય �યાર�
આચારસ�ંહતાની �પર�ખા આપ ેછે શાળામા.ં િવ�ાથ�ઓએ સાભંળેલી અથવા જોયલેી મા�હતી ��ુત રાખવી
જોઈએ. વાલીઓન ેઆ� મીટ�ગ છોડતા પહ�લા આ ફોમ� પર સહ� કરવા�ુ ંકહ�વામા ંઆ��ુ ંહ� ુ.ં ઉદાહરણ
તર�ક�:. સાઇન ઇન કરો અન ેદર�ક સમય ેશાળાના મદેાનમાં હોય �યાર� ID બજે પહ�રો 2. યો�ય પોશાક પહ�રો.
3. િવ�ાથ�ઓની ઓળખન ે�રુ��ત કરો. 4. િવ�ાથ�ઓ ક� તેમના સજંોગો િવશ ે�ાર�ય કોઈની સાથ ેચચા�
કરશો નહ�. 5. �હ�ર �થળોએ િવ�ાથ�ઓ ક� તેમના સજંોગો િવશ ે�ાર�ય ચચા� કરશો નહ�. 6. તમારા
કામ દરિમયાન તમ ેઓ�ફસો અથવા વગ�ખડંોમા ંજોઈ શકો તવેા ર�કો�્�સ �ાર�ય વાચંશો નહ�. 7_ બધા �ટાફ,
િવ�ાથ�ઓ અન ેઅ�ય �વયસંવેકો માટ� આદર દશા�વો. 8. �ટાફ અન ેઅ�ય �વયસંવેકો સાથ ે�મુળેમા ંકામ કરો. 9.
િવ�ાથ�ઓન ેભટે આપવા�ુ ંટાળો. 10. �યાર� જ�ર પડ� �યાર� ��ુત વયના શૌચાલયનો ઉપયોગ કરો. 11.
િવ�ાથ�ઓની કોઈપણ િશ�ત િશ�ક અથવા સચંાલક પર છોડ� દો. 12. જો તમ ેતમારા િનયત સમય
દરિમયાન અહ� ન આવી શકો, તો શાળાન ેકૉલ કરો �થી િશ�ક અને િવ�ાથ�(ઓ)ને ખબર પડ� ક� તમ ેઅહ� નહ�
હોવ.

Catoosa કાઉ�ટ� શાળાઓમા ંતમામ શાળાઓ માટ� આ વધારાના િનયમો છે:
1. શાળાના મેદાનમા ં��ૂપાન અથવા તમા�ુની મ�ૂંર� નથી 2. શાળાના મદેાન પર કોઈ શ�ોની મ�ૂંર� નથી
મદેાનમા�ં�સ અથવા આ�કોહોલની મ�ૂંર� નથી 4. �ય��તગત ઉપયોગ માટ� શાળાના સાધનોનો ઉપયોગ કરશો
નહ� .

o �ીમતી નવેલે ેમાતા-િપતા સાથ ેકોપીરાઈટ િવશ ેવાત કર� અન ેત ેકોપીરાઈટ છે ક� ક�મ તે ક�વી ર�ત ે�ણ�ુ.ં
કોપીરાઈટ એ સા�હ��યક, નાટક�ય, સગંીતમય, કલા�મક અન ેઅ�ય બૌ��ક કાય� સ�હત "લખેક�વની �ળૂ �ૃિતઓ" ના
લખેકો અથવા સ�કોન ેઆપવામા ંઆવતી �રુ�ા�ુ ંએક �વ�પ છે. �વયસંવેક માટ� આનો અથ� એ છે ક� તમાર� એવી
કોઈપણ વ��નુી નકલો બનાવવી જોઈએ નહ� � કહ� છે ક� તે કોપીરાઈટ છે અન ે------ �કાશક �ારા અિધકાર આ�યા

િસવાય નકલ કરવી જોઈએ નહ�. આમા ંઅપવાદ એ છે ક� �યાર� િશ�કો અથવા શાળાઓએ સામ�ી ખર�દ� હોય અને
આ ર�તે નકલ કરવાનો અિધકાર આ�યો હોય.

o �ીમતી નવેલે ેમાતાિપતાન ેશીષ�ક I દ�તાવજેો િવશ ેયાદ કરા��ુ ં� દર�ક મી�ટ�ગ અને ��િૃ�મા ંઉપલ�ધ છે.
તઓે અહ� ફ�િમલી �રસોસ� સ�ેટરમા ંપણ ઉપલ�ધ છે. તણેીએ માતા-િપતાન ેમાતા-િપતા અન ેકૌ�ંુ�બક સગાઈ
નીિત (બનં ેનીિત અન ે�ણ ગણો) વાચંવા અન ેકોઈપણ ઇન�ટુ અથવા �ચૂનો આપવા ક�ુ.ં માતા-િપતા
અન ેકૌ�ંુ�બક સગાઈ નીિત તમેના બાળકોના િશ�ણ અન ેશાળાની સફળતામા ંમાતાિપતા અને �ુ�ંુબની
સલં�નતા વધારવા માટ� LMS �ુ ંકરશ ેત ે�પ�ટ કર� છે.

o �ીમતી નવેલે ેમાતાિપતાન ે�છૂ�ુ ંક� �ુ ંતમેની પાસ ે��ૂયાકંન �ણૂ� કરવા માટ� કોઈ ��ો છેઅન ેજો તમેની
પાસ ેકોઈ ઇન�ટુ હોય તો ત ે�ટ�પણીઓ/ઇન�ટુ માટ� સવ��ણમા ંસમાવવામા ંઆવલે છે

નીચનેા શીષ�ક I દ�તાવજેોની નકલો પણ માતાિપતા માટ� ઉપલ�ધ છે:
માટ� ટ�બલ પર �દિશ�ત માતાિપતાન ેઘર� લઈ જવા માટ�:

● �યો��યામા ંપર��ણ
● શીષ�ક I શાળા�યાપી કાય��મના ઘટકો
● �યો��યા ��ેઠતાના ધોરણો
● સાથ ેક�વી ર�ત ેવાતચીત કરવી
● LMS માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની સગાઈ નીિત અન ે�ાઇફો�ડ
● ક�ટોસા કાઉ�ટ� માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની સગાઈ નીિત અન ે�ાઇફો�ડ
● પરે��ટ ઇન�ટુ કાડ�


