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કાઉ�ટ� શાળા �જ�લા

શીષ�ક I માતાિપતા અને �ુ�ંુબની સગાઈ નીિત �ા�ટ
શાળા વષ� 2023

એિ�લ 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 11,
Catoosa

2018,

2019

માતાિપતા અને �ુ�ંુબની સગાઈ નીિત િવશે

િવ�ાથ�ઓની શ�ૈ�ણક િસ��ઓને મજ�તૂ કરવાના સમથ�નમા,ં

Catoosa કાઉ�ટ� ��લૂ �ડ����ટ:

•આ માતા-િપતા અને કૌ�ંુ�બક જોડાણ નીિત િવકસાવી છે

માટ�ની અપ�ેાઓ અને ઉ�ેશો�ુ ંવણ�ન કર� છે

વા�તિવક કૌ�ંુ�બક જોડાણ

• ��િૃ�ઓ અન ેસસંાધનો�ુ ંમાગ�દશ�ન આપ ેછે �

શાળા, માતાિપતા અન ેસ�દુાયની ભાગીદાર�ને મજ�તૂ બનાવ ેછે.

�જ�લાની શીષ�ક I શાળાઓ.

આ યોજના ક�ટોસા કાઉ�ટ� ��લૂ �ડ����ટની

�િતબ�તા�ુ ંવણ�ન કરશ:ે

1. માતાિપતા અને પ�રવારોન ેતેમના

બાળકોના િશ�ણમા ંજોડવા અને

માટ� તનેી શીષ�ક I શાળાઓમા ં�મતા બનાવો*

બનવા

�રૂ� પાડવામા ંઆવલે તકો �ારા ��ૃ�નો સદંભ� આપ ેછે

તાલીમ અન ેશીખવાની અન ેસાચી

સહભા�ગતા

કાઉ�ટ� ટાઇટલ I શાળાઓમા ંભણતા િવ�ાથ�ઓના માતા-િપતા અને

પ�રવારો

ક�ટોસા તેમના િવ�ાથ�ઓના િશ�ણના ઘણા પાસાઓ પર �ભાવ ધરાવે

છે અને

ક�વી ર�ત ેઅન ે�ુ ંમાતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની સગાઈ �વી લાગે છે.

�બન-શીષ�ક I શાળામા,ં નીચનેી બાબતો થશ ેતનેી કોઈ ખાતર� નથી. આ

નીિત માતાિપતા અને પ�રવારોન ેખાતર� આપ ેછે ક� તઓે તમેના

બાળકોના િશ�ણમા ંCatoosa કાઉ�ટ� શાળાઓ સાથ ેમહ�વ�ણૂ�

ભાગીદાર છે. કૌ�ંુ�બક જોડાણ એટલ ેિવ�ાથ�ઓના િશ�ણઅન ેશાળાની

અ�ય ��િૃ�ઓ િવશ ેિનયિમત, ��-માગ� અન ેઅથ��ણૂ� સચંારમાં

માતાિપતા અન ેપ�રવારના સ�યોની સહભા�ગતા. આ �િુનિ�ત કર� છે:

(A) માતા-િપતા અન ેપ�રવારો તમેના બાળકોના િશ�ણમા ંમદદ

કરવામા ંમહ�વની �િૂમકા ભજવ ેછે.

(બી) ક� માતાિપતા અન ેપ�રવારોન ેતમેના બાળકોના િશ�ણમાં

સ��યપણે સામલે થવા માટ� �ો�સા�હત કરવામા ંઆવ ેછે.

(C) ક� માતાિપતા અન ેપ�રવારો તમેના બાળકોના િશ�ણમા ંસ�ંણૂ�

ભાગીદાર છે. તેમના બાળકોના િશ�ણમા ંમદદ કરવા માટ� િનણ�ય

લેવામા ંઅન ેસલાહકાર સિમિતઓમા ંતઓેનો સમાવશે થાય છે.

(ડ�) માતાિપતા અન ેપ�રવારો િનયિમત મી�ટ�ગની િવનતંી કર� શક� છે.

(E) અ�ય ��િૃ�ઓ, �મ ક� દર�ક િવ�ાથ� સ�સસે એ�ટ (ESSA) માં

વણ�વલે, કરવામા ંઆવ ેછે.

�યાર� શાળાઓ, માતા-િપતા, પ�રવારો અન ેસ�દુાયો સાથ ેમળ�ન ેિશ�ણને

ટ�કો આપવા માટ� કામ કર� છે, �યાર� બાળકો

• શાળામા ંવ� ુસા�ંુ �દશ�ન કર� છે અને

• શાળામા ંલાબંા સમય �ધુી રહ� છે અન ેશાળાનો વ� ુઆનદં લ ેછે. શીષ�ક I,

ભાગ A કાય��મના દર�ક �તર� અથ��ણૂ� માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબના જોડાણ માટ�

�દાન કર� છે, �મ ક�:

• �જ�લા અન ેશાળા યોજનાઓના િવકાસ અન ેઅમલીકરણમા ંઅને

• �જ�લા અન ેશાળા �ધુારણા હાથ ધરવા. દર�ક િવ�ાથ� સ�સી�સ એ�ટ

(ESSA) ની કલમ 1116 મા ંશીષ�ક I, શાળાઓ અન ેશાળા �ણાલીઓ માટ�

તમેના બાળકોના િશ�ણમા ંમાતાિપતા અન ેપ�રવારના સ�યોન ેસામલે

કરવા માટ� ભાગ Aની આવ�યકતાઓ છે. Catoosa કાઉ�ટ� ��લૂ �ડ����ટ:

• તનેી શીષ�ક I શાળાઓ સાથ ેકામ કરશ ેત ે�િુનિ�ત કરવા માટ� ક� જ�ર�

શાળા-�તરની માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની જોડાણ નીિતઓ ત ેિવભાગની

આવ�યકતાઓન ે�ણૂ� કર� છે અને

• ત ેજોશ ેક� દર�ક શાળા માતાિપતા/શાળાના કો�પ�ેટ િવશનેા િનયમો�ું

પાલન કરશ.ે .

િવકિસત શીષ�ક I, ભાગ A માટ�ની િસ�ટમ યોજના ESSA હ�ઠળ સહભાગી

બાળકોના માતા-િપતા અન ેપ�રવારો માટ� સતંોષકારક ન હોય, તો �યાર�

શાળા �જ�લા રા�યન ેયોજના સબિમટ કરશ ે�યાર� શાળા �જ�લો આ યોજના

સાથ ેમાતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની કોઈપણ �ટ�પણી સબિમટ કરશ.ે િશ�ણ

િવભાગ. દર�ક નીિત આવા ઇન�ટુની િવનતંી કર� છે. િસ�ટમ પો�લસીમાં

ઇન�ટુની િવનતંી કરતી કવર શીટ જોડાયલે છે.



��: તમાર� શાળા ક�ુસાને �ુ ંકહ� છે?
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�જ�લા સલાહકાર પ�રષદના

વાિષ�ક

��ૂયાકંન આલેખ અને માતાિપતાની

�ટ�પણીઓમાથંી

માટ�ની �ધુાર�લી �જ�લા નીિતમાં

શાળા વષ�

િવકિસત

તમામ વાલીઓને ભાગ લેવા અને આ �જ�લાની માતાિપતા અને �ુ�ંુબની સગાઈ નીિતને �ધુારવા માટ� �ચૂનો અને

િવચારો �દાન કરવા માટ� આમિં�ત કરવામા ંઆ�યા હતા2022-23 શાળા વષ� માટ�. �જ�લાએ માતાિપતા અને પ�રવારોને

આ મી�ટ�ગ િવશ ે�ણ કર� અને �જ�લા અને શાળાની વબેસાઇ�સ તેમજ શાળાના ��ઝૂલેટસ� પર ઇન�ટુ �હ�રાત પો�ટ

કર�. દર�ક શીષ�ક I શાળાએ તેની પેર��ટ એડવાઇઝર� કાઉ��સલ (PAC) નો ઉપયોગ શાળા વષ�ના �ત પહ�લા �જ�લા

માતાિપતા અને �ુ�ંુબની જોડાણ નીિતની સમી�ા કરવા માટ� કય� હતો અને ઇન�ટુ માટ� �છૂતી વત�માન �જ�લા

નીિતની નકલો�ુ ંિવતરણ ક�ુ� હ� ુ.ં

Catoosa કાઉ�ટ� �ડ����ટ પેર��ટ એડવાઇઝર� કાઉ��સલ (DAC) �ું સચંાલન કર� છે �માં દર�ક શીષ�ક I શાળાની પેર��ટ

એડવાઇઝર� કાઉ��સલ, હાજર� આપવા ઇ�છતા કોઈપણ વાલીઓ અને મોટાભાગે સ�દુાયના વાલી �િતિનિધઓનો

સમાવશે થાય છે. આકાઉ��સલનો હ�� ુશીષ�ક I, ભાગ A કાય��મોમાં કૌ�ંુ�બક જોડાણને લગતી તમામ બાબતો પર સલાહ

આપવા અને યોજનાને મ�ૂંર� આપવાનો છે. DAC હમંેશા �ડ����ટ પેર��ટ અને ફ�િમલી �ગેજમે�ટ પો�લસી પર ઇન�ટુ

માગેં છે અને માતાિપતા �ારા િવનતંી કરાયેલા ��ુય િવષયો અથવા જ��રયાતના િવષયો પર મા�હતી �દાન કર� છે.

સ�દુાયના નેતાઓ અને �યવસાિયક ભાગીદારોને આ કાઉ��સલમાં સેવા આપવા માટ� આમિં�ત કરવામાં આવશ.ે.

�જ�લા

સ�દુાય ભાગીદારો સાથ ેસહયોગ અને સહભા�ગતાને પણ �ો�સા�હત કરશે વબેસાઇટ પર મા�હતી પો�ટ કર�ને,

Catoosa કાઉ�ટ� કોલાબોર��ટવ સ�હતની �હ�ર સભાઓમા ંમા�હતી�ુ ંિવતરણ કર�નેDAC દરિમયાન, માતાિપતાએ

એક��ૃત LEA ઇ��વૂમે�ટ �લાન (CLIP) અને કો��ીહ���સવ સપોટ�  એ�ડ ઇ��વૂમે�ટ ��લૂ �લાનની પણ સમી�ા કર�

અને ચચા� કર�.

.

�િતમ �ધુારણા પછ�, �જ�લાની માતા-િપતા અને �ુ�ંુબની સગાઈ નીિતને CLIPમા ંસામેલ કરવામા ંઆવી હતી �

રા�યને સબિમટ કરવામા ંઆવી હતી. શાળા �જ�લાની વબેસાઇટ પર અથવા �થાિનક શાળાઓને લે�ખત �ટ�પણીઓ

સબિમટ કર�ને કોઈપણ સમયે નીિત સબંિંધત �ટ�પણીઓ અને �િતસાદ સબિમટ કરવા માતાિપતા�ુ ં�વાગત છે. 11

એિ�લ, 2022 �ધુીમા ં�ા�ત થયેલ તમામ �િતસાદ આ શાળા વષ� માટ�ની નીિતમા ંસામેલ કરવામા ંઆ�યા હતા.

�જ�લાની માતા-િપતા અને કૌ�ંુ�બક જોડાણ નીિત �જ�લા અને શાળાની વબેસાઇ�સ પર પો�ટ કરવામા ંઆવી હતી,

��ુ ંિવતરણ વાિષ�ક શીષ�ક I શાળાની મી�ટ�ગો અને અ�ય માતાિપતા અને પા�રવા�રક જોડાણ ��િૃ�ઓ દરિમયાન આ



શાળા વષ�મા ંકરવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ ંઅને શાળાના �ુ�ંુબ સસંાધન ક���ોમા ંઉપલ�ધ કરાવવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ.ં િ���સપાલ

અને પેર��ટ ઇ�વો�વમે�ટ કોઓ�ડ�નેટસ� (PICs) કાય� યોજના �ણૂ� કરવા માટ� મળે છે �યા ંતેઓ માતાિપતા અને �ુ�ંુબની

સગાઈની આવ�યકતાઓની સમી�ા કર� છે અને �જ�લા અને શાળાની નીિતઓને �િત�બ��બત કરતી કૌ�ંુ�બક જોડાણ

��િૃ�ઓ માટ�ની તકોની યોજના બનાવ ેછે.

અમાર� શાળાને મજ�તૂ બનાવવી

�ડ����ટ પેર���સ અને ફ�િમલી �ગેજમે�ટ કોઓ�ડ�નેટર તમામ શીષ�ક I શાળાઓને મદદ અને સમથ�ન

�દાન કરશ ેતે �િુનિ�ત કરવા માટ�: • માતાિપતા અને �ુ�ંુબની સગાઈની આવ�યકતાઓ સ�ં�ુટ થઈ

રહ� છે અને

• માતાિપતા અને �ુ�ંુબની જોડાણની ��હૂરચના અને ��િૃ�ઓઅમલમા ંઆવી રહ� છે.

કરવામા ંમદદ કરવા માટ� �જ�લા માતાિપતા અને �ુ�ંુબ જોડાણ સયંોજકો તરફથી �ચૂનાઓ અને સસંાધનો �ા�ત કરશે
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કૌ�ંુ�બક જોડાણ �ધુારવા અને મજ�તૂઅવારનવાર સચંાર અને શાળાની �લુાકાતો ઉપરાતં, �જ�લા માતાિપતા અને

�ુ�ંુબ જોડાણ સયંોજકો તેના શીષ�ક I શાળાના આચાય� અન ેશાળાના માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની સડંોવણી

સયંોજકો સાથ ેિનયિમતપણે �િુનિ�ત બઠેકો અન ેતાલીમો યોજશ.ે Catoosa કાઉ�ટ� શીષ�ક I શીષ�ક 1 ��ટનો

ઉપયોગ કર� છે, � માતાિપતા અને �ુ�ંુબની સગાઈના દ�તાવ�ેકરણ અન ેઅમલીકરણન ેએકિ�ત કરવા,

ગોઠવવા અન ેમા�ય કરવા માટ�નો એક ઑનલાઇન �ો�ામ છે. �જ�લા સયંોજકો શાળાના કાય��મોમા ંહાજર�

આપ ેછે.

ભડંોળ�ુ ંઆર�ણ

આ નીિતમા ંઅન ેESSA ની કલમ 1116 મા ં��ૂચબ� માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની સગાઈની આવ�યકતાઓન ે�ણૂ�

કરવા માટ� FY23 મા ંતનેે �ા�ત થયલે શીષ�ક I ભડંોળની �ુલ રકમમાથંી ક�ટોસા કાઉ�ટ� ��લૂ �ડ����ટ ઓછામાં

ઓછા 1 ટકા અનામત રાખશ.ે Catoosa કાઉ�ટ� ��લૂ �ડ����ટ ત ે1% માથંી ઓછામા ંઓછા 90 ટકા શીષ�ક I

શાળાઓમા ંિવત�રત કરશ ે�થી �થાિનક-�તરના માતાિપતા અન ેકૌ�ંુ�બક જોડાણ કાય��મો અન ે��િૃ�ઓને

સમથ�ન મળે. �ડ����ટ દર�ક શીષ�ક I શાળાન ેપયા��ત માતાિપતા અન ેકૌ�ંુ�બક જોડાણ બ�ટ િવકસાવવામાં

મદદ કરવા માટ� �પ�ટ માગ�દશ�ન અને સદં�શા�યવહાર �દાન કરશ ે� ��ૂયા�ંકત જ��રયાતો અને

માતાિપતાની ભલામણોન ેસબંોિધત કર� છે. શીષ�ક I સયંોજક શીષ�ક I િવિશ�ટ સમથ�ન માટ� વષ�મા ંબ ેવાર મળે

છે અન ેચો�સ �ચૂનાઓ માટ� ફ�ડરલ �ો�ા�સ મ�ે�અુલ �દાન કર� છે. કોઓ�ડ�નટેર માિસક વહ�વટ� બઠેકોમાં

આચાય� સાથ ેવાત કર� છે.

t

શાળાઓ



િવિવધ િવષયો પર ઇન�ટુ એકિ�ત કરવાની દર�ક તક

શીષ�ક I ના પસૈા ક�વી ર�ત ેખચ�વામા ંઆવ ેછે ત ેસ�હત

સમ� શાળા વષ� દરિમયાન દર�ક શીષ�ક I શાળા �જ�લા અન ેશાળા �તર� આગામી વષ�મા ં�ુ�ંુબ જોડાણ

ભડંોળનો ઉપયોગ ક�વી ર�ત ેકરવામા ંઆવશ ેત ે�ગે માતાિપતા અન ેપ�રવારો પાસથેી �ચૂનો એકિ�ત કરશ.ે

આગામી શાળા વષ� માટ� જ��રયાતના ��ેો િનધા��રત કરવા અન ેકૌ�ંુ�બક જોડાણ બ�ટમા ંફ�રફારોન ે�યાનમાં

લેવા માટ� આ બઠેકોમાથંી �ટ�પણી કા�્�સ અન ેિમિનટોની સમી�ા કરવામા ંઆવશ.ે શીષ�ક I ના મોટા ભાગના

નાણા ંકમ�ચાર�ઓ
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વગ�ખડંમા ંિવ�ાથ�ઓની સ�ંયા ઘટાડવા અથવા ચો�સ જ��રયાતો પર �યાન આપવાની જ�ર હોય

તેવા િવ�ાથ�ઓને વધારાની મદદ આપવા માટ� ખચ�વામા ંઆવ ેછે.

માટ�ની તકો

િપ� ૃપરામશ�

માતાિપતા અન ેપ�રવારના સ�યોના ઇન�ટુ અન ે�ચૂનો એ �જ�લા અન ેશાળા �ધુારણા યોજનાઓના

આવ�યક ઘટકો છે � દર વષ� િવકસાવવામા ંઆવ ેછે. બધા માતા-િપતા અન ેપ�રવારોન ેઆ િવભાગમાં

વણ�વલે પરે��ટ કાફ�, �ડ����ટ એડવાઇઝર� કાઉ��સલ, CLIP ઇન�ટુ મી�ટ�ગ અન ેતમામ શીષ�ક I શાળા

ઇવ�ે�સમા ંહાજર� આપવા માટ� આમિં�ત કરવામા ંઆવ ેછે. વાલીઓ, સ�દુાય અન ેપ�રવારોન ે�જ�લા,

શાળાઓ અન ેિવ�ાથ�ઓન ેઅમારા િવ�ાથ� શ�ૈ�ણક િસ��ઓના લ�યો �ધુી પહ�ચવામા ંમદદ કરવા માટ�

તેમના િવચારો અન ે�ચૂનો શરે કરવા કહ�વામા ંઆવ ેછે.

વસતં શાળા �ધુારણા બઠેકો

વસતંઋ� ુદરિમયાન, દર�ક શીષ�ક I શાળા શાળા�યાપી �ધુારણા યોજના, શાળા પર��ણ અન ેબ�ેચમાક�  ડ�ટા,

માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની સગાઈ નીિતઓની સમી�ા કરવા રાઉ�ડ ટ�બલ ચચા�ઓમા ંભાગ લવેા માટ�

માતાિપતા, �ુ�ંુબના સ�યો અને સ�દુાયના સ�યો માટ� એક મી�ટ�ગ (પરે��ટ એડવાઇઝર� કાઉ��સલ) હો�ટ કરશ.ે

, તેમજ કૌ�ંુ�બક જોડાણ બ�ટ અને કાય��મો પર ઇન�ટુ �દાન કરો. માતાિપતા અન ેપ�રવારના સ�યોને

િવિવધ ર�તે આમ�ંણો મોકલવામા ંઆવશ.ે દર�ક શાળા પ�ો, ઈમઈેલ, શાળાની વબેસાઈટ, સોિશયલ મી�ડયા

�ારા અન ેમી�ટ�ગની તાર�ખ અન ેસમય િવશ ે�ચૂના આપતી ટ���ટ �ારા �ચૂનાઓ ઘર� મોકલશ.ે

માટ� શીષ�ક I ભડંોળના ઉપયોગ પર માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબ�ુ ંઇન�ટુ

અન ેકૌ�ંુ�બક જોડાણ કાય��મોન ેટ�કો આપવા

વાિષ�ક ��ૂયાકંન

વસતં �જ�લા સવ��ણ �ારા પણ �દાન કરવામા ંઆવી શક� છે. સવ��ણમાં



માતા-િપતા અન ેકૌ�ંુ�બક સગાઈના બ�ટ

તમેજ માતાિપતા અન ેપ�રવારો માટ�

તમેની �ટ�પણીઓ આપવા માટ�ના િવભાગો સબંિંધત ��ો છે.

ફકરામાથંી

ટાકં�ને, �મતા િનમા�ણ એ સસંાધનો, તાલીમ અને શીખવાની તકો �રૂ� પાડ�ને ��ૃ�નો સદંભ� આપે છે. Catoosa કાઉ�ટ�

��લૂ �ડ����ટ મજ�તૂ કૌ�ંુ�બક જોડાણ માટ� શાળા, માતાિપતા અને �ુ�ંુબની �મતા�ુ ંિનમા�ણ કરવાનો �યાસ કર� છે:

• માતાિપતા અને પ�રવારના સ�યોની અસરકારક સડંોવણી �િુનિ�ત કરવા અને

• િવ�ાથ�ઓની શ�ૈ�ણક િસ��ઓને �ધુારવા માટ� શીષ�ક I શાળાઓ, માતાિપતા અને સ�દુાય વ�ચે ભાગીદાર�ને

સમથ�ન આપવા માટ�.
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આ �જ�લા�યાપી અને શાળા-આધા�રત ��િૃ�ઓ અન ેકાય��મો �ારા પ�ર�ણૂ� કરવામા ંઆવશ.ે આ સમથ�ન

માટ�ની �મતા િવકસાવવા માટ�, Catoosa કાઉ�ટ� પ��લક ��લૂો િવિવધ �ુ�ંુબ અન ેસ�દુાય જોડાણ પહ�લને

અમલમા ં�કૂશ ેઅન ેસમથ�ન આપશ.ે કૌ�ંુ�બક જોડાણ�ુ ંCatoosa ફ�િમલી એક�ડ�િમક સપોટ�  ટ�મ (FAST) મોડલ

આવી જ એક પહ�લ છે. FAST એ Catoosa કાઉ�ટ� �ો�ામ છે �યા ંિશ�કો અન ેપ�રવારો ઘર�-ઘર� િશ�ણ

��િૃ�ઓ �ારા શ�ૈ�ણક લ�યોન ેસબંોધવા માટ� ભાગીદાર બન ેછે. િનણ�યો ડ�ટા આધા�રત હોય છે.

માતા-િપતાની �મતા�ુ ંિનમા�ણ - કા�ુસા કાઉ�ટ� ��લૂ �ડ����ટ એક �જ�લા તર�ક� અન ેતનેી શીષ�ક I શાળાઓ

�ારા માતાિપતાન ેસહાય �રૂ� પાડવા માટ� કાય� કરશ:ે

• તેમના િવ�ાથ�ના િશ�ણ અન ે�ગિત સાથ ેજોડાયલે રા�ય અન ે�જ�લા શ�ૈ�ણક મા�હતીને

સમજવામા,ં

• શીષ�ક સબંિંધત મા�હતીન ેસમજવામા ંI �ો�ામ,

• પડકાર�પ રા�ય શ�ૈ�ણક ધોરણો અન ે�થાિનક શ�ૈ�ણક ��ૂયાકંનો �દાન કર�ન,ે • �યો��યાના
િવ�ાથ�ઓ માટ� ��ૂયાકંનના વકૈ��પક �વ�પો સ�હત આવ�યક ��ૂયાકંન �દાન કર�ન,ે અને • િવ�ાથ�
બે�ચમાક�  પર��ણ (FAST) સબંિંધત ડ�ટાનો ઉપયોગ કર�ન ેમાતાિપતા સાથ ેકો�ફર�સમા.ં

મી�ટ�ગ માટ�ની તાર�ખો અન ે�થાનો શાળાની વબેસાઇ�સ પર પો�ટ કરવામા ંઆવશ ેઅન ેદર�ક શીષ�ક I

શાળાના ��ઝૂલટેર, માક�, ટ���ટ, સોિશયલ મી�ડયા વગેર� �ારા શરે કરવામા ંઆવશ.ે

Catoosa કાઉ�ટ� ��લૂ �ડ����ટ �જ�લા અન ેશાળાની વબેસાઇ�સ પરના ��ૃઠો�ુ ંસકંલન કરશ ે�મા ંસસંાધનો

અને સામ�ી હશ,ે માતાિપતા અન ેપ�રવારોન ેતમેના બાળકો સાથ ેઘર� કામ કરવામા ંમદદ કરવા માટ�

માતાિપતા માગ�દિશ�કાઓ, અ�યાસ માગ�દિશ�કાઓ અન ે��ે�ટસ ��ૂયાકંનોનો સમાવશે થાય છે. આ

સામ�ીઓની નકલો તે માતા-િપતા અને પ�રવારો માટ� તમામ શીષ�ક I શાળાઓમા ંઉપલ�ધ કરાવવામાં

આવશ ે�મની પાસે મયા��દત ઇ�ટરનટે ઍ�સસે હોઈ શક� છે, �મા ંજ�ર �જુબ �પિેનશ અન ેઅ�ય ભાષાઓમાં

નકલોનો સમાવશે થાય છે. સામ�ીઓ વાચંી શકાય તવેા ફોમ�ટમાં ર�ૂ કરવામા ંઆવ ેછે �મા ંક�ટલીક

ઇલે��ોિનક અન ેઑનલાઇન ર�ૂ કરવામા ંઆવ ેછે.

ઓનલાઈન િવ�ાથ� મા�હતી �ણાલી અન ેઅ�ય �ડ�જટલ શ�ૈ�ણક સસંાધનો (�વયસંવેક તાલીમ

મી�ટ�ગમા ંસમાિવ�ટ કોપીરાઈટ ચા�ંચયાગીર�ના �કુસાન િવશનેા િશ�ણ સ�હત) સમજવામા ંમાતાિપતા

અને પ�રવારોન ેમદદ કરવા માટ�ની તાલીમ આપવામા ંઆવશ.ે આ વક�શોપ માટ�ની તાર�ખો અન ેસમય

દર�ક �ય��તગત શાળા �ારા ન�� કરવામા ંઆવશ ેઅન ેતનેી �હ�રાત કરવામા ંઆવશ.ે તમેના બાળકોને

મદદ કરવા ઈ�છતા માતા-િપતાની ટ��નોલો� જ��રયાતો ઓનલાઈન �ચૂના અન ેપરે��ટ પોટ�લ



તાલીમ (ઓનલાઈન, �ય��તગત વક�શોપ અન ેહાડ�કોપી મા�હતી) �ારા �રૂ� થાય છે.

માતા-િપતા અને બાળકોની સા�રતાની જ��રયાતોને સબંોધવા માટ�, િવિવધ સસંાધન સામ�ી ઉપલ�ધ કરાવવામાં

આવ ેછે, સાથ ેસાથ ેCatoosa FAST ઇવ�ેટ �ારા ઘર� મોકલવામા ંઆવતી ��િૃ�ઓ. આ વગ�ખડંની �ચૂના અને

��ૂયા�ંકત િવ�ાથ�ની જ��રયાતો સાથ ેસરં��ખત છે. �ચૂના�મક હાડ�કોપી અને ઇલે��ોિનક વાચંન ��ુ�તકાઓ બનંે

��ુકળ છે.

�ડ����ટ પેર���સ અન ેફ�િમલી �ગેજમ�ેટ કોઓ�ડ�નટેર ક�ટોસા કાઉ�ટ� લિન�ગ સ�ેટર સાથ ેભાગીદાર� કર� છે

અને માિસક સા�રતા સલાહકાર બઠેકોમા ંહાજર� આપ ેછે. માતા-િપતાન ેતમેની �ય��તગત સા�રતાની

જ��રયાતોન ેસબંોધવા માટ� GED અને �ળૂ�તૂ ��ુત િશ�ણ �વી Catoosa કાઉ�ટ� લિન�ગ સ�ેટર ઑફ�ર�ગ

િવશ ે��તૃ કરવામા ંઆવ ેછે. વાહન�યવહાર અન ેબાળ સભંાળ મફત આપવામા ંઆવ ેછે. Catoosa

કાઉ�ટ� �વીકાર� છે ક� માતાિપતાની સા�રતા તમેના બાળકોની સા�રતા સાથ ેસબંિંધત હોવા�ું

દશા�વવામા ંઆ��ુ ંછે. �ડ����ટ પેર��ટ અન ેફ�િમલી �ગેજમ�ેટ કોઓ�ડ�નટેર ક�ટોસા કાઉ�ટ� લાઇ�રે�---ધ

અલ� �લટરસી ટા�ક ફોસ�—� બાળક અન ે�ુ�ંુબની સા�રતાન ેસબંોિધત કર� છે તનેી સાથ ેભાગીદાર�

ટ�મમા ંસવેા આપ ેછે.

Catoosa કાઉ�ટ� ��લૂ �ડ����ટ� ઘણા વષ� પહ�લા �ડ����ટ એડવાઇઝર� કાઉ��સલની �થાપના કર� હતી. ત ેબધા

માતાિપતા, પ�રવારો અન ેસ�દુાય માટ� ��ુ�ુ ંછે. તનેો હ�� ુશીષ�ક I, ભાગ A કાય��મોમા ંમાતા-િપતા અને

કૌ�ંુ�બક જોડાણને લગતી તમામ બાબતો પર સલાહ આપવાનો અન ેમાતાિપતા, પ�રવારો અન ેસ�દુાયને

ચચા� અન ેઇન�ટુ માટ� એક �લટેફોમ� આપવાનો છે.
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�વૂ�શાળાના કાય��મો સાથ ેએક�કરણ

Catoosa કાઉ�ટ� પ��લક ��લૂ �ડ����ટ, ફ�ક�ટ�, �ટાફ અને પ�રવારોને �ુ�ંુબની સગાઈની ��િૃ�ઓપર ક����ત

મી�ટ��સમાં હાજર� આપવા માટ� આમિં�ત કર�ને �જ�લાના �થાિનક �વૂ�શાળાના કાય��મો અને અ�ય સઘંીય

અને રા�ય ભડંોળ �ા�ત �વૂ�શાળા કાય��મો સાથે �જ�લાના કૌ�ંુ�બક જોડાણ કાય��મો�ું સકંલન અને સકંલન

કરશ.ે .

વસતંઋ�મુા,ં મોટાભાગની �ાથિમક શાળાઓ સ�ંમણ સભાઓ�ુ ંઆયોજન કરશ ે�થી માતાિપતા

શાળાઓની �લુાકાત લઈ શક� અન ેતેમન ેઅન ેતમેના બાળકોને �ક�ડરગાટ�ન માટ� તયૈાર કરવામા ંમદદ

કરવા માટ� મા�હતી મળેવી શક�. મ�ય શાળા સ�ંમણ બઠેકો દર�ક વસતં અન ેઉનાળામા ંયોજવામા ંઆવ ેછે,

તેમજ. માતા-િપતાને ઉપલ�ધ સસંાધનો િવશ ેમા�હતગાર કરવામા ંઆવ ેતનેી ખાતર� કરવા માટ� CCPS

આ કાય��મો સાથ ેસકંલન પણ કરશ.ે

શીષ�ક III �ો�ામ સાથ ેએક�કરણ

Catoosa કાઉ�ટ� પ��લક ��લૂ �ડ����ટ, શીષ�ક III કોઓ�ડ�નટેર, શીષ�ક I સયંોજક, �ુ�ંુબ અન ેમાતાિપતાની

સગાઈ સયંોજકો અન ેCatoosa કાઉ�ટ� ESOL િશ�કોની સહાયથી �જ�લાના શીષ�ક III અન ેશીષ�ક I માતાિપતા

અને �ુ�ંુબની સગાઈ કાય��મ�ુ ંસકંલન અન ેસકંલન કરશ.ે CCPS ત ેકાય��મોમાથંી ફ�ક�ટ� અન ે�ટાફન ેઆખા

વષ� દરિમયાન કૌ�ંુ�બક જોડાણ ��િૃ�ઓ પર ક����ત આયોજન બઠેકોમા ંહાજર� આપવા માટ� આમિં�ત કરશ.ે

શીષ�ક III િશ�કો િવિવધ �ુ�ંુબ અને માતાિપતા ��િૃ�ઓમા ંભાગ લશે.ે એકસાથ,ે અમારો �યયે માતાિપતાને

ઘરમા ંબોલાતી ભાષામા ંસદં�શા�યવહાર �દાન કરવાનો છે. માતા-િપતાન ેઉપલ�ધ સસંાધનો િવશ ેમા�હતગાર

કરવામા ંઆવ ેતનેી ખાતર� કરવા માટ� CCPS આ કાય��મો સાથ ેસકંલન પણ કરશ.ે અ�વુાદ અન ેઅથ�ઘટન

સેવાઓ જ��રયાત �જુબ �રૂ� પાડવામા ંઆવ ેછે.



શાળા �ટાફની �મતા - Catoosa કાઉ�ટ� ��લૂ �ડ����ટ શાળા વષ� દરિમયાન આચાય� અને શાળાના PICs માટ�

માિસક બેઠકો માટ� �ણ તાલીમ આયો�જત કરશ:ે

• કૌ�ંુ�બક જોડાણ વધારવા માટ�ની ��હૂરચના શીખો અને ચચા� કરો,

• �ુ�ંુબ શ�ૈ�ણક સહાય ટ�મ સ�હત શાળા-પા�રવા�રક સચંારમાં �ધુારોકૌ�ંુ�બક જોડાણ�ુ ં(ફા�ટ) મોડલ,

• માતાિપતા અને સ�દુાય સાથ ેસબંધંો બાધંવા,

•અસરકારક માતાિપતા અને �ુ�ંુબ જોડાણ ��િૃ�ઓ ઓફર કર� છે,

• �ા�ટ ��લૂ પેર�ટ અને કૌ�ંુ�બક જોડાણ નીિતઓ/યોજનાઓ, અને

• શાળા-માતા-િપતા કો�પે��સ િવકસાવ ેછે.

�યાર� યો�ય હોય �યાર� આ તાલીમો શીષ�ક I શાળાઓના િશ�કો અન ે�ટાફન ેફર�થી િવત�રત કરવામાં

આવશ.ે Catoosa કાઉ�ટ� ��લૂ �ડ����ટ યો�ય શાળા �ટાફ અન ેિશ�કો માટ� એક તાલીમ�ુ ંઆયોજન કરશ ે�

�વાગત વાતાવરણ બનાવવા અને પ�રવારો સાથ ે��-માગ� સચંાર �ધુારવા પર �યાન ક����ત કરશ.ે

મદદ�પ સકં�તો અન ેપ�રવારોન ેક�વી ર�ત ેજોડવા ત ે�ગેના નવીનતમ સશંોધન �ગે િશ�કો અને

કમ�ચાર�ઓન ેટ�પ શી�સ મોકલવામા ંઆવશ.ે કૌ�ંુ�બક જોડાણના ફ�િમલી એક�ડ�િમક સપોટ�  ટ�મ (FAST) મોડલ

િવશનેી મા�હતી પણ શરે કરવામા ંઆવશ.ે PIC શાળાના �ટાફન ેબતાવશ ેક� દ�તાવજેો�ુ ંભાષાતંર કરવા માટ�

Google �ાઇવનો ઉપયોગ ક�વી ર�ત ેકરવો. વાલીઓન ેદ� િનક ધોરણે મા�હતી ઉપલ�ધ થાય તનેી ખાતર� કરવા

માટ� િશ�કોન ેસદં�શા�યવહાર મા�યમો �મ ક� �લાસડોજો, ર�માઇ�ડ વગેર� પર તાલીમ આપવામા ંઆવી છે.
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માતાિપતા અન ેકૌ�ંુ�બક જોડાણ ��ૂયાકંન

દર વષ�, Catoosa કાઉ�ટ� ��લૂ �ડ����ટ વાિષ�ક િપ� ૃસવ��ણ �ારા શીષ�ક I શાળાઓની શ�ૈ�ણક �ણુવ�ા

�ધુારવા માટ� આ માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની સગાઈ નીિતની સામ�ી અન ેઅસરકારકતા અન ે�ુ�ંુબની જોડાણ

��િૃ�ઓ�ુ ંવાિષ�ક ��ૂયાકંન કરશ.ે

ફ��આુર�ના �તમા/ંમાચ�ની શ�આતમા,ં દર�ક શીષ�ક I શાળા માતાિપતા અન ેકૌ�ંુ�બક ��િૃ�ઓ અને

કાય��મો �ગે ��ૂયવાન �િતસાદ આપવા માટ� માતાિપતા માટ� એક સવ��ણ મોકલશ/ેપો�ટ કરશ.ે

માતાિપતાની �િુવધા માટ� આ સવ��ણો શાળાની વબેસાઈટ અન ેસોિશયલ મી�ડયા પર પો�ટ કરવામાં

આવશ.ે

�જ�લો આ િપ� ૃઅને �ુ�ંુબ નીિતની સામ�ી અન ેઅસરકારકતા�ુ ં��ૂયાકંન કરશ.ે તારણોનો

ઉપયોગ ��હૂરચનાઓ �ડઝાઇન કરવા માટ�

કરવામા ંઆવશ:ે

•અસરકારક કૌ�ંુ�બક જોડાણને �ધુારવા માટ�,

• માતાિપતાની ભાગીદાર�મા ંસભંિવત અવરોધોને

�ૂર કરવા, અને • તેની માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની

સગાઈ નીિતઓમા ં�ધુારો કરવા માટ�.

�લુભતા

ESSA ની કલમ 1116 �ારા �થાિપત માતા-િપતા

અને કૌ�ંુ�બક જોડાણની આવ�યકતાઓન ે�ણૂ�

કરવામા,ં �જ�લા કૌ�ંુ�બક જોડાણ કોઓ�ડ�નટેર

િવ�ાથ� સહાય સવેાઓ માટ�ના કાયા�લય સાથે

વાતચીત કરશ ેઅન ેસહયોગ કરશ ે�થી

શાળા તમને �િૂમકા ભજવવા માટ� ક�ટલી સાર� ર�તે
�ો�સા�હત કર�શાળા

�ધુારણા

આયોજન ���યામા?ં



મયા��દત ��ે� �ાવી�ય ધરાવતા વાલીઓ, િવકલાગં વાલીઓ અન ે�થળાતંર કરતા બાળકોના

માતા-િપતાની સહભાગીતા �મા ંમાતા-િપતા સમ� શક� તવેી ભાષામા ંમા�હતી અન ેશાળા અહ�વાલો �દાન

કર� છે. વષ�ની શ�આતમા,ં શાળાના કમ�ચાર�ઓન ેમાતાિપતાની મા�ભૃાષામા ંઘર� મોકલવા માટ� માતાિપતાની

�ચૂનાઓ અન ેસસંાધનો પર તાલીમ આપવામા ંઆવશ.ે

�જ�લો વાલીઓ માટ� મા�હતી પો�ટ કરવા માટ� �જ�લા અન ેશાળાની વબેસાઇ�સ, �થાિનક સમાચાર મા�યમો

અને અ�ય શાળા સદં�શ �ણાલીઓનો ઉપયોગ કરશ.ે �જ�લાની વબેસાઈટ પર પો�ટ કરવામા ંઆવલેી

મા�હતીનો વાલીઓ સમ� શક� તટેલી ભાષામા ં�યવહાર�ક ર�ત ેઅ�વુાદ કરવામા ંઆવશ.ે

તમારા ક�લ�ેડસ�ને

વાિષ�ક િપ� ૃસવ��ણ �ચ��ત

માચ� 2023

પરે��ટ અન ેફ�િમલી �ગેજમ�ેટ કોઓ�ડ�નટેર મી�ટ�ગ

દર મ�હનાના �ી� ��ુુવાર�ું

શીષ�ક I િપ� ૃકાફ�

Catoosa કાઉ�ટ� લિન�ગ સ�ેટર ખાતે

�ડસ�ેબર 2022

શીષ�ક I �જ�લા સલાહકાર પ�રષદ
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Catoosa કાઉ�ટ� લિન�ગ સ�ેટર ખાતે

મે 2023

ADOPTION

આ �જ�લા�યાપી માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબ જોડાણ નીિત સ�ં�ુત ર�ત ેિવકસાવવામા ંઆવી છે અને

માતાિપતા, શાળા અન ે�જ�લાના સહયોગ �ારા �રુાવા તર�ક� શીષ�ક I, ભાગ A કાય��મોમા ંભાગ

લતેા બાળકોના માતાિપતા અને પ�રવારના સ�યો સાથ ેસમંત છે. કમ�ચાર�ઓ

આ નીિત 11 એિ�લ, 2022 ના રોજ �ધુારવામા ંઆવી હતી અન ે2022-2023 શ�ૈ�ણક

શાળા વષ� માટ� અમલમા ંઆવશ.ે 1 સ�ટ��બર, 2022 ના રોજ અથવા ત ેપહ�લા ંભાગ

લનેારા શીષ�ક I, ભાગ A ના બાળકોના તમામ વાલીઓન ેશાળા �ડ����ટ બ�િુવધ ર�ત ેઆ

નીિત�ુ ંિવતરણ કરશ.ે

અમાર� મી�ટ�ગમા ંહાજર� આપી શકતા નથી?�ૃપા કર�ન ે�લુાકાત લો:

http://www.catoosa.k12.ga.us/?PN=Pages&SubP=Level1Page&L=2&DivisionID=10671&DepartmentID=10782&PageID=14877&ToggleSideNav=ShowAll

મી�ટ�ગ દ�તાવજેો અન ેિમિનટોની સમી�ા કરવા માટ�

સપંક�  કરો ��લો��ક� અથવા ghaynes@catoosa.k12.ga.us પર �ગના હ��સનો kjablonski@catoosa.k12.ga.us



કોઈપણ �ટ�પણીઓ અથવા �ચ�તાઓ
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