
શીષ�ક I વાિષ�ક વાલી મીટ�ગ િમિનટ
2022-2023

વાિષ�ક મીટ�ગ 6�ા ધોરણ 2� ઓગ�ટ 2022 અને
7મી/8મી 2022 માટ� 4મી ઓગ�ટ

6�ો ધોરણ (5:45pm)
�ી �લેક�ડુ� �મમા ં6�ા ધોરણના માતાિપતા સાથ ેLMS શીષ�ક I �ો�ામ િવશે
વાત કર�.તમામ પેર���સને મળ� �ી �લેક�ડૂ સાથ ેઅ�સુરવામા ંમદદ કરવા
માટ� માતાિપતા સયંોજક તરફથી �મમા ં�વ�ેયા �યાર�તેણે નીચેની મા�હતી

િવશ ેવાત કર�. �ી �લેક�ડુ� વાલીઓને �ણ કર� હતી ક� LMS �લાસ��સ પણ
ઓપન હાઉસ પહ�લા અને દરિમયાન સા�ં 6:00-8:00 વા�યા દરિમયાન �ેઝ�ટ�શન �પૂ કર� છે �યાર� વાલીઓ દર�ક

�લાસ�મની �લુાકાત લેતા હતા.

7મો અને 8મો �ેડ (5:45pm)
પેર���સ કોઓ�ડ�નેટર તરફથી �બ��ડ�ગમા ં�વશેતા જ તમામ પેર���સને વાિષ�ક મી�ટ�ગની િ��ટ આઉટ મળ�. �ી
�લેક�ડૂ ઇ�ટરકોમ િસ�ટમ પર આ�યા અને પાવરપોઇ�ટ તમામ વગ�ખડંોમા ં���તુ કર� ર�ા હતા �યાર� નીચેની
મા�હતી િવશ ેવાત કર�. �ી �લેક�ડુ� વાલીઓને �ણ કર� ક�  LMS �લાસ��સ ઓપન હાઉસ દરિમયાન સા�ં

6:00-8:00 વા�યા દરિમયાન �ેઝ�ટ�શન �પૂ કર� ર�ા હતા �યાર� વાલીઓ દર�ક વગ�ખડંની �લુાકાત લેતા હતા.

માતાિપતા અને સ�દુાયના સ�યો�ુ ં�વાગત છે!

અમાર� શાળાની શીષ�ક I વાિષ�ક વાલી સભામા ંતમા�ંુ �વાગત કરતા ંઅમને આનદં થાય છે.

આ� સા�ં અમે અમાર� શાળાના શીષ�ક I કાય��મની સમી�ા અને ચચા� કર��ુ.ં અમે નીચેની વ��ઓુને આવર� લઈ�ું
� માતાિપતા તર�ક� તમારા માટ� મહ�વ�ણૂ� છે:

શીષ�ક I શાળા �ુ ંછે?
દર�ક િવ�ાથ� સ�સેસ એ�ટ (ESSA), શીષ�ક I, ભાગ A િવભાગ 1116 જોખમ ધરાવતા બાળકોની જ��રયાતોને પહ�ચી
વળવા રા�ય અને �થાિનક શ�ૈ�ણક એજ�સીઓને નાણાક�ય સહાય �રૂ� પાડ� છે. શીષ�ક I નો �યેય િશ�ણલ�ી
સેવાઓ અને ��િૃ�ઓ �દાન કરવાનો છે � િવ�ાથ�ઓને રા�યના પડકાર�પ �દશ�ન ધોરણોને પહ�ચી વળવામાં
મદદ કર� છે.

અમાર� શાળા શીષ�ક I ના પૈસા ક�વી ર�તે ખચ� છે?

�ચૂના

○ વધારાની ભાષા કળા િશ�ક
○ શાળા પછ� ટ�ટુ�ર�ગ
○ વબે-આધા�રત સ�����શ�સ/�ો�ા�સ અને અ��ુલૂનશીલ િશ�ણ �લેટફોમ� �મ ક� આઇ-ર�ડ� મેથ,

ર��ડ�ગ �લસ, �લોક���લુર�
○ બે�ઝક ��ુડ�ટ સ�લાય
○ પાટ� ટાઈમ ઈ�ટરવ�ેશિન�ટ

● ઈ����શનલ સિવ�િસસ ઈ��વૂમે�ટ ઓફ ઈ����શનલ સિવ�સીસ
○ ઈ����શનલ અવ�ે �ટાફ ��િન�ગ માટ�
○ અડધા શ�ૈ�ણક કોચ (�ચૂના�મક �ટાફ તાલીમ�ુ ંને��ૃવ કરવા માટ�)
○ �યવસાિયક લિન�ગ ક��િુનટ� વક�શોપ અને આરટ�આઈ



● �ચૂના�મક �ટાફ તાલીમ
○ i-તૈયાર ગ�ણત માટ� તાલીમ, અને વાચંન �લસ (શ�ૈ�ણક કોચ)
○ ડ�ટા િવ�લેષણ ટ�મો (શ�ૈ�ણક કોચ)

● િવ�ાથ�ઓની સેવાઓ / માતાિપતાની સડંોવણી
○ �ણૂ�-સમયના માતાિપતાની સડંોવણી સયંોજક
○ માતાિપતા �ચૂના�મકવસતં
○ શીષ�ક I ની મા�હતી અને શીષ�ક I ઇવ�ે�સની ર�ૂઆત માટ� િ��ટ અને �સાર ખચ� �મ ક�: �ટ�મ

નાઇટ/�લટરસી નાઇટ, બે�ચમાક�-�ોથ-ટ���ટ�ગ ડ�ટા, શીષ�ક I વાિષ�ક મી�ટ�ગ, પાનખર અનેપેર��ટ
એડવાઇઝર� કાઉ��સલની બેઠકો વગેર�

. 3.તમાર� શાળા આમા ંક�વી ર�તે ભાગ લે છે શીષ�ક �ું કાય��મ? લેક�� ુિમડલ ��લૂ �વયસંેવકતા, પેર�ટ એડવાઇઝર�

કાઉ��સલ, અમારા આગામી 6�ા ધોરણના િવ�ાથ�ઓ માટ� સ�ંમણ ��િૃ�ઓ, માતા-િપતા/િવ�ાથ� શ�ૈ�ણક રાિ�ઓ
�મ ક� STEAM નાઇટ,/સા�રતા રાિ�, બે�ચમાક�-��ૃ� અને ટ���ટ�ગ ડ�ટા �ારા માતાિપતા સાથ ેસબંધંો બાધંીને
માતાિપતાના જોડાણની �હમાયત કર� છે.
અમાર� શાળાની શીષ�ક I (શાળાભરની) જ��રયાતો �ુ ંછે?

શાળા�યાપી શીષ�ક I કાય��મોનો હ�� ુશાળામા ંસમ� શ�ૈ�ણક કાય��મને �ધુારવાનો છે. આના પ�રણામે તમામ
િવ�ાથ�ઓ, ખાસ કર�ને સૌથી ઓછ� િસ�� મેળવનારા િવ�ાથ�ઓની શ�ૈ�ણક િસ��ઓમા ં�ધુારો થવો જોઈએ.
લેક�� ુિમડલ ��લૂ શાળા�યાપી કાય��મ – �તૂકાળ અને વત�માન

અમારા શાળા�યાપી �યેયો �ુ ંછે?

● અમા�ંુ શાળા �યાપક SMART �યેય છે: �યો��યા માઇલ�ટો�સ ��ૂયાકંન પર તમામ �ેડ �તરો અને ��ુય
િવષયોમા ં�ો�ફિસય�ટ લન�ર અથવા તેનાથી ઉપરના �કોર કરનારા િવ�ાથ�ઓની ભારાકં ટકાવાર� 3% વધારવી

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

● મારા બાળકને મદદ કરવા માટ� કયા �ો�ા�સ/સપોટ� છે?
o એ�સટ��ડ�ડ લિન�ગ ટાઈમ (ELT) - ચો�સ �યાન ક����ત �ચૂના માટ� દરરોજ વધારાની 50 િમિનટ
o એક શ�ૈ�ણક કોચ
o �રૂક િશ�ણ પ�િતઓની િવિવધતા
o ટ�કનોલો�

o િવ�ાથ�ઓના િશ�ણમા ંમાતા-િપતાની સડંોવણી
● અ�ય શાળાના કાય��મો અને

o ગ�ણત અને ��ે� ભાષા આટ�સ

o િવિશ�ટ િશ�ણમાસંામ�ી (ર��ડ�ગ �લસ, i-ર�ડ� મેથ વગેર�) (બે�ચમાક� �કોર)
અમાર� શાળા કયા અ�યાસ�મનો ઉપયોગ કર� છે?

Catoosa કાઉ�ટ� શાળાઓ અમારા અ�યાસ�મના આધાર તર�ક� રા�ય �ારા અપનાવવામા ંઆવલેા ધોરણોનો
ઉપયોગ કર� છે. હાલમા ંઅપનાવવામા ંઆવલે અ�યાસ�મ �યો��યા �ટા�ડ�્�સ ઓફ એ�સેલ�સ છે. આ ધોરણો
�ચૂના, ��ૂયાકંન અને િવ�ાથ� કાય� માટ� �પ�ટ અપે�ાઓ �દાન કર� છે. િશ�કોને �ચૂના�મક માળખાનો ઉપયોગ
કરવા માટ� �ો�સા�હત કરવામા ંઆવ ેછે �મા ં�ચૂનાની �ડ�લવર� માટ� ઓપિન�ગ, વક� સેશન અને �લો�ઝ�ગનો
સમાવશે થાય છે. પેિસ�ગ માગ�દિશ�કાઓ અને અ�યાસ�મ એકમો �ને "��મવક�" કહ�વાય છે તે �યો��યા �ટા�ડડ�
ઓફ એ�સેલ�સના અમલીકરણને સમથ�ન આપવા માટ� ઉપયોગમા ંલેવાતા ક�ટલાક સસંાધનો છે.

મા�ંુ બાળક કયા પર��ણો લેશ?ે
�ેડ �ણથી બારના િવ�ાથ�ઓ �યો��યા માઇલ�ટો�સ�ુ ં��ૂયાકંન કર� છે. �ચૂના પર ક����ત છે �યો��યા �ટા�ડ�્�સ

ઓફ એ�સેલ�સ 3 અથવા 4 ના �ાવી�ય �તર સાથ.ે
�યો��યા માઈલ�ટો�સ �યો��યા ��ુડ�ટ �ોથ મોડલ (GSGM) પહ�લ પર આધાર રાખે છે � િવ�ાથ�ઓ, વાલીઓ,
િશ�કો અને લોકોને િવ�ાથ�ઓની �ગિત પર મહ�વ�ણૂ� મા�હતી �દાન કરવા માટ� રચાયેલ છે. શ�ૈ�ણક િસ�� મા�
વાતા�નો એક ભાગ કહ� છે. િવ�ાથ� ��ૃ�નો ઉમેરો િવ�ાથ�ઓના શ�ૈ�ણક �દશ�ન િવશ ેવ� ુસ�ંણૂ� વાતા� કહ� છે. હવે
અમે મા� એ જ નથી �ણતા ક� િવ�ાથ�ઓ �ા ંગયા છે, પરં� ુઅમે એ પણ �ણીએ છ�એ ક� તેઓએ �યા ંપહ�ચવા



માટ� ક�ટલી �ગિત કર� છે. િવ�ાથ�ઓ અને તેમના માતા-િપતા માટ� આ એક રોમાચંક સમય છે.

�યો��યા હ��ડઆઉટમા ંિવ�ાથ� પર��ણ પસદં કરવાની ખાતર� કરો.

માતાિપતા અને કૌ�ંુ�બક જોડાણ માટ� કાયદા �ારા �ુ ંજ�ર� છે?

શાળા �ણાલીઓએ આવ�યક છે:
● ભાગીદાર તર�ક� માતા-િપતામા ં�મતા
● ક�ળવવી અને ઉ�ચ િવ�ાથ�ની િસ�� હાસંલ કરવામા ંમાતા-િપતાને સહભાગી કરવી અને ટ�કો આપવો,

માતા-િપતા
અને કૌ�ંુ�બક જોડાણ એટલે િનયિમત, ��-માગ�અને અથ��ણૂ� સદં�શા�યવહાર િવ�ાથ� શ�ૈ�ણક િશ�ણ અને શાળાની
અ�ય ��િૃ�ઓને સડંોવતા

(a) માતા-િપતા તેમના બાળકના િશ�ણમા ંમદદ કરવામા ંઅ�ભ� �િૂમકા ભજવ ેછે.
(b) માતાિપતાને શાળામા ંતેમના બાળકના િશ�ણમા ંસ��યપણે સામેલ થવા માટ� �ો�સા�હત કરવામા ંઆવ ેછે.
(c) માતા-િપતા તેમના બાળકના િશ�ણમા ંસ�ંણૂ� ભાગીદાર હોય છે અને �યાર� યો�ય હોય �યાર� િનણ�ય
લેવામા ંતેમજ તેમના બાળકના િશ�ણમા ંમદદ કરવા માટ� સલાહકાર સિમિતઓનો ભાગ હોવાનો સમાવશે
થાય છે.
(d)નીિતઓ માતા-િપતા અને કૌ�ંુ�બક જોડાણમા ંઆપણે �ું કર�એ છ�એ તે�ુ ંમાગ�દશ�ન કરતી માતા-િપતા સાથે
સ�ં�ુત ર�તે િવકિસત લેક�� ૂિમડલ ��લૂ પેર��ટ અને ફ�િમલી �ગેજમે�ટ પો�લસી અને ક�ટોસા કાઉ�ટ� પેર��ટ
એ�ડ ફ�િમલી �ગેજમે�ટ પો�લસી તપાસો. અમે આ �ગે તમાર� ભલામણો�ુ ં�વાગત કર�એ છ�એ. તમે આ
મી�ટ�ગ છોડતા પહ�લા તમાર� નકલ મેળવો.
(e) દર�ક શીષ�ક I શાળા સ�ં�ુત ર�તે છે શાળા-િપ� ૃ કો�પે�ટ તે �પર�ખા આપે છે ક� ક�વી ર�તે માતા-િપતા,
સમ� શાળાનો �ટાફ અને િવ�ાથ�ઓ બાળકોને રા�યના િવ�ાથ�ઓની શ�ૈ�ણક િસ��ઓમા ં�ધુારો કરવા
માટ�ની જવાબદાર� અને મા�યમો ક� �ના �ારા શાળા અને માતાિપતા ભાગીદાર��ુ ંિનમા�ણ અને િવકાસ ઉ�ચ

ધોરણો હાસંલ કરવામા ંમદદ કરવાખાતર� કરો ક� તમે તમારા માતાિપતાની સડંોવણી સયંોજકને જણાવો ક� તમે
આ વષ� કો�પે�ટમા ં�ુ ંકરવા માગંો છો.

�ુ ંમારા બાળકના િશ�ક �યાવસાિયક યો�યતાઓને �ણૂ� કર� છે?

શીષ�ક I શાળા તર�ક�, અમે દર�ક િવ�ાથ� સ�સેસ એ�ટ (ESSA) �ારા �યા�યાિયત કયા� �જુબ િશ�ક લાયકાતો
સબંિંધત સઘંીય િનયમો�ુ ંપાલન કર�ુ ંઆવ�યક છે. આ િનયમો તમને તમારા બાળકના િશ�કોની તાલીમ અને
ઓળખપ�ો િવશ ેવ� ુ�ણવાની મ�ૂંર� આપે છે. તમને આ મા�હતી આપવામા ંઅમને આનદં થાય છે. કોઈપણ સમયે,
તમે �છૂ� શકો છો:

● �ુ ંિશ�ક� રા�યની લાયકાતો અને �માણપ�ની આવ�યકતાઓને �ણૂ� કર� છે ક� ક�મ તે �ેડ �તર અને િવષય
માટ� તે/તેણી ભણી

● ક� ક�મ તે િશ�કને કટોકટ� અથવા શરતી �માણપ� �ા�ત થ�ુ ંછે ક� �ના �ારા રા�યની લાયકાતો માફ
કરવામા ંઆવી હતી

● , િશ�ક કઈ �ડર�ે��એુટ અથવા �ે��એુટ �ડ�ી ધરાવ ેછે ધરાવ ેછે, �મા ં�નાતક �માણપ�ો અને
વધારાની �ડ�ીઓ અને ��ુય(ઓ) અથવા એકા�તાના �ે�(�ે�ો)નો સમાવશે થાય છે,

● તમે એ પણ �છૂ� શકો છો ક� તમારા બાળકને પેરા�ોફ�શનલ પાસેથી મદદ મળ� છે ક� ક�મ અને
પેરા�ોફ�શનલની લાયકાતો િવશનેી મા�હતી.

�ૃપા કર�ને ખાતર� કરો ક� અમારો �ટાફ તમારા બાળકને તેની સમ� શાળા કાર�કદ� દરિમયાન તેની મહ�મ
શ�ૈ�ણક �મતા �ધુી પહ�ચવામા ંમદદ કરવા માટ� �િતબ� છે. તે �િતબ�તામા ંએ �િુનિ�ત કરવાનો સમાવશે
થાય છે ક� અમારા બધા િશ�કો અને પેરા�ોફ�શન�સ અ�યતં �ુશળ છે અને તમારા બાળકને �ણુવ�ા��ુત
�ચૂનાઓ પહ�ચાડ� છે.

માતાિપતા ફ�રયાદો ક�વી ર�તે ન�ધાવ ેછે?



● વાલીઓએ શાળાના આચાય� �ી િવ�સ �ફલી�સને શાળાની ફ�રયાદો લાવવી જોઈએ. તમાર� �ચ�તાઓને �ૂર કરવા
માટ� એક ���યા છે.

● માતા-િપતાએ શીષ�કની ફ�રયાદો �ના હ��સ, ક�ટોસા કાઉ�ટ� ��લૂના શીષ�ક I સયંોજકને લાવવી જોઈએ.પર સપંક�
કર� શકાય છે ghaynes@catoosa.k12.ga.us.

માતા-િપતા અને કૌ�ંુ�બક જોડાણ માટ� શાળા કઈ તકો �રૂ� પાડ� છે?
● કૌ�ંુ�બક સગાઈની તકો

o �ટ�મ/સા�રતા નાઇટ
o શીષ�ક I વાિષ�ક મી�ટ�ગ
o 6મી �ેડ �ા��ઝશન મી�ટ��સ
o બે�ચમાક� , �ોથ, ટ���ટ�ગ ડ�ટા
o ફોલ અને ����ગ પેર��ટ કાઉ��સલ મી�ટ��સ

● �વયસંેવક તકો
o કૌ�ંુ�બક સસંાધન ક���મા ં�વયસંેવી
o બપોરના ભોજન દરિમયાન આઇસ��મ�ુ ંવચેાણ (�નુ�ુ��વન)
o વો�રયર વ ે�ટોરમા ંકામ કર�ુ ં(��ુુવાર અને ��ુવાર)
o �પેિશયલ ઇવ�ે�સ (વો�રયર વ�,ુ હાજર� પાટ�, ��ૃય, �નુ�ુ��વન)
o �હૃો (એલએમએસ હાઉસ િસ�ટમ)

● માતાિપતા િનણ�ય લેવાની તકો
o એલએમએસ માતાિપતા એડવાઇઝર� કાઉ��સલ (PAC) ફૉલ એ�ડ ����ગ
o એટ��ડ �ડ����ટ પેર��ટ એડવાઇઝર� કાઉ��સલ (DAC)

�લો�ઝ�ગ અને ��ૂયાકંન

અમે ખાતર� કરવા માગંીએ છ�એ ક� તમે શીષ�ક I �ો�ામ િવશ ેતેમજ શાળામા ંસામેલ થવા માટ�ની તકો િવશ ે�ણ

કર�ને મી�ટ�ગ છોડ� દો.

�યાર� �ટાફનો સપંક� કરવામા ંઆવશ ે�યાર� શાળા મારા ��ો માટ� ક�ટલી �િતભાવ આપશ?ે

લેક�� ૂિમડલ ��લૂના િશ�કો અને �ટાફ અમારા િવ�ાથ�ઓના માતા-િપતા અને વાલીઓ સાથ ેિનયિમત ��-સચંારને
મહ��વ આપે છે. અમે સમયસર કોઈપણ ��ો અથવા �ચ�તાઓના જવાબ આપવા માટ� અમારા ��ેઠ �યાસો કર��ુ.ં
�ૃપા કર�ને અમારો (706) 866-1040 પર અથવા ઇમેઇલ �ારા સપંક� કરો (ઇમેઇલ સપંક� મા�હતી અમાર� શાળાની
વબેસાઇટ પર ��ૂચબ� છે - http://www.lms.catoosa.k12.ga.us.
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