
પેર���સમાટ� કસરતકાયદાવાળા
એડ�એ- અસમથ�તાઅમે�રકનો

એડ�ડ� -�યાન ડ��ફિસટ �ડસઓડ�ર

એડ�એચડ� - �યાન ડ��ફિસટ હાઈપરએ��ટિવટ� �ડસઓડ�ર

એઆર -એ��સલર�ટ�ડ ર�ડર.એ��સલર�ટ�ડ ર�ડર �ો�ામ સહભાગીઓના �વત�ં વાચંનને વધારવા માટ� રચાયેલ છે.

�ો�ામ ઘણા ંિવિવધ �તરો પરની િવિવધ વાચંન સામ�ી માટ� ક���ટુર સમજણ પર��ણો �દાન કર� છે.

સીસીઆરપીઆઈલેજ - ક Collegeઅને કાર�કદ� માટ� તૈયાર �દશ�ન �ભાવ. સીસીઆરપીઆઈ એ બધા જ શ�ૈ�ણક

�હતધારકો માટ� એક શાળાની �ધુારણા, જવાબદાર� અને સચંાર �લેટફોમ� છે � જો��યાના સાવ�જિનક શાળાના

તમામ િવ�ાથ�ઓ માટ� ક collegeલેજ અને કાર�કદ�ની ત�પરતાને �ો�સાહન આપશ.ે

EIP -�ારં�ભક હ�ત�ેપ કાય��મ. �ારં�ભક હ�ત�ેપ કાય��મ (EIP) ક� 5 િવ�ાથ�ઓને સેવા આપવા માટ� રચાયેલ છે

�મને શ�ૈ�ણક �ેડ �તર �ધુી પહ�ચવા અથવા �ળવવા�ુ ંજોખમ નથી.

ઇ.એલ.એલ.��ે� ભાષા શીખનારાઓ. િવ�ાથ�ઓ ક� � �ળૂ ��ે� બોલતા નથી. સામા�ય િશ�ણ સે�ટ�ગમાં

સ�ંણૂ� િનમ�જન યો�ય ન થાય �યા ં�ધુી તેમને ESOL �ો�ામ �ારા સમથ�ન આપવામા ંઆવ ેછે.

EOC- કોસ��ત.

EOG- ના �ેડછેડા

ESOL ��પકસ� ઓફ અધર લે��વ�ેજસ માટ� �ગ�લશ - આ એક કાય��મ છે � મયા��દત ��ે� �ુશળ િવ�ાથ�ઓને

સાભંળવાની, બોલવાની, લખવાની અને વાચંવાની ��ે� ભાષાની �ુશળતામા ં�ુશળતા િવકસાવવામા ંમદદ કરવા

માટ� રચાયેલ છે �થી િવ�ાથ�ઓ તેમના વગ�ખડંોમા ંઅને સામા�જક સદંભ�મા ંસફળતાનો અ�ભુવ કર� શક�.

ફપા� - કૌ�ંુ�બક શ�ૈ�ણક હકો અને ગોપનીયતા અિધિનયમ એ ફ�ડરલ કાયદો છે � િવ�ાથ�ઓના િશ�ણ ર�કોડ�ની

ગોપનીયતા�ુ ંર�ણ કર� છે.

GADOE - �યો��યા �ડપાટ�મ�ેટ ઓફ એ��કુ�શન

GKIDs - �યો��યા �ક�ડરગાટ�ન ઇ�વ�ેટર� ડ�વલિપ�ગ ��ક�સ. આ સાધન �થમ વગ� માટ� �ક�ડરગાટ�ન િવ�ાથ�ની

ત�પરતા�ુ ં��ૂયાકંન કર� છે.

GSE - એ�સલ�સ�યો��યા ધોરણો

GSGM - �યોજ�યા િવ�ાથ� �ોથ મોડલમહ�વ�ણૂ� �ણસાથ ેિવ�ાથ�ઓ, વાલીઓ, િશ�કો અન ે�હ�ર �રૂ� પાડ�િવ�ાથ�

�ગિત પરationછે.શ�ૈ�ણક િસ�� એ વાતા�નો ભાગ જ કહ� છે. િવ�ાથ� ��ૃ�નો ઉમરેો િવ�ાથ�ઓના શ�ૈ�ણક �ભાવ િવશે

વ� ુસ�ંણૂ� વાતા� કહ� છે. હવ ેઅમે મા��યા ંિવ�ાથ�ઓ �ત ખબર છે, પરં� ુઅમે પણ ખબર ક�ટલી �ગિત તઓે �યાં

િવચાર કય� હતો.  

IDEA- િવકલાગંોના િશ�ણ �ધુારણા અિધિનયમ 2004 (IDEA) એ અપગં બાળકો માટ� િશ�ણમા ંસમાનતા,

જવાબદાર� અન ે��ેઠતાન ે�િુનિ�ત કરવામા ંમદદ કરવા માટ�, નો �ચ�ડ લ�ેટ બ�હ�ડ એ�ટ (એનસીએલબી) ની ન�કથી

ગોઠવાયેલ છે.

� એલ.ઇ.એ.�મ કા�ુસા�ુ ંકાઉ�ટ� ���ૂસકારણ ક�-Local શ�ૈ�ણક



�હ�સો IEP�ય��તગત િશ�ણ યોજના -એજ�સી.આ એક યોજના છે � આઇઇપી ટ�મ (િશ�કો, માતાિપતા (ઓ), િવશષે

િશ�ણ કમ�ચાર� સ�યો, અન ે�ચૂના�મક સપોટ�  િશ�ક) �ારા િવ�ાથ�ની તનેી / તણેીની અપગંતાન ેઆધાર� જ��રયાતોને

�યાનમા ંલવેા માટ� લખવામા ંઆવી છે.

એલઇપી - મયા��દત ��ે� િન�ણુ. આ એક શ�દ �નો ઉપયોગ ��ે�મા ંમયા��દત િન�ણુતા દશા�વતા બાળકોના

સદંભ�મા ંથાય છે.

NAEP- શ�ૈ�ણક �ગિત�ુ ંરા���ય ��ૂયાકંન. આ �લુનાના હ��ઓુ માટ� રા���ય �તર� ફર�જયાત આકારણી છે.

ઓસીઆર - નાગ�રક અિધકારની કચરે� (શીષ�ક નવમી)

આરટ�આઈ- હ�ત�પેની �િત��યા. તમામ િવ�ાથ�ઓને સામા�ય િશ�ણના અ�યાસ�મમા ંસફળ થવા માટ� ઉ�ચ

�ણુવ�ાવાળા સશંોધન આધા�રત �ચૂના, હ�ત�ેપો અને ડ�ટા આધા�રત પ�િતઓ �દાન કરવા પર ક����ત એક ���યા.

એસ�પી - િવ�ાથ� ��ૃ� ટકાવાર�. એસ�પી વણ�ન કર� છે ક� તમારા િવ�ાથ�એ એક�ડ�િમકલી સમાન િવ�ાથ�ઓ - એક જ

િસ�� ઇિતહાસ સાથનેા �યો��યાના અ�ય િવ�ાથ�ઓ - એક રા�ય આકારણીથી બી� રા�ય �ધુી ક�ટલા શ�ૈ�ણક �ગિત

કર� છે.

એસએસટ� - િવ�ાથ� સપોટ�  ટ�મ. એસ.એસ.ટ� એ �ણ ક� તથેી વ� ુ�યાવસાિયકો�ુ ં�ૂથ છે, �ની જવાબદાર� વગ�ની

િશ�કોને સહાયક, ડ�ટા આધા�રત, િવ�ાથ�ની �ચૂના�મક જ��રયાતોન ેઓળખવા માટ� રચાયલે સમ�યા હલ કરવાની

���યા; સામા�ય િશ�ણ વગ�ખડં માટ� યો�ય ��હૂરચનાઓ; અન ેસતત દ�ખર�ખ ���યાઓ છે.

પીએલસી-�ોફ�શનલ લિન�ગ સ�દુાયો. િશ�ણશા�ીઓ�ું એક �ૂથ � િનયિમત �પે મળે છે, �ુશળતા વહ�ચે છે, અને

િશ�ણની �ુશળતા અને િવ�ાથ�ઓની શ�ૈ�ણક કામગીર� �ધુારવા માટ� સહયોગથી કાય� કર� છે.

માતાિપતા માટ� વ� ુ�ૂંકા�રો માટ� તપાસો:

http://www.greatschools.org/gk/articles/acronyms-in-education/
http://www.fultonschools.org/en/divisions/sup/comm/Pages/Acronyms.aspx

http://www.greatschools.org/gk/articles/acronyms-in-education/
http://www.fultonschools.org/en/divisions/sup/comm/Pages/Acronyms.aspx

