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લકે�� ૂિમડલ ��લૂ પરે�ટ અને ફ�િમલી એ�ગેજમે�ટ પો�લસી લકે�� ૂ

િમડલ ��લૂ શાળા વષ� 2022-2023
આચાય� િવ�સ �ફ�લ�સ 416 �ોસ ���ટ રોસિવલ,ે GA 30741
706.866-1040 http://lms.catoosa.k12.ga.us
�ધુાર�લ 3/11/2022
એ��ુડ 4/13/2022

શીષ�ક I �ુ ંછે?
િવ�ાથ�ઓની શ�ૈ�ણક િસ��ઓન ેમજ�તૂ કરવાના સમથ�નમા,ં લકે��ુ

િમડલ ��લૂ શીષ�ક I, ભાગ A ભડંોળ મેળવ ેછે અન ેતથેી સહભાગી

બાળકોના માતા-િપતા અને પ�રવારના સ�યોન ેસ�ં�ુત ર�ત ેિવકિસત કરવી

જોઈએ, તેની સાથ ેસમંત થ�ુઅંન ેિવત�રત કર�ુ ંજોઈએ લ�ેખત માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબ જોડાણ નીિત �મા ંકલમ 1116(b)

અને (c) �ારા જ�ર� મા�હતી શામલે છે દર�ક િવ�ાથ� સ�સેસ એ�ટ (ESSA). આ નીિત માતાિપતા અન ેકૌ�ંુ�બક જોડાણ

માટ�ની શાળાની અપે�ાઓ �થાિપત કર� છે અન ેવણ�વ ેછે ક� શાળા ક�વી ર�ત ેસ�ંયાબધં ચો�સ માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની

જોડાણ ��િૃ�ઓને

અમલમા ં�કૂશ ેશીષ�ક I GAODE િવઝન �ટ�ટમે�ટ: કૌ�ંુ�બક-શાળા ભાગીદાર�— કાય��મ માને છે ક� માતાિપતા, શાળાઓ, �ુ�ંુબો

અને સ�દુાયો સાથ ેમળ�ને કામ કરવાથી અથ��ણૂ� ભાગીદાર� બની શક� છે � આખર� િવ�ાથ�ઓની િસ��મા ંસમ� બોડ�માં

ન�ધપા� લાભો  દોર� �ય છે.

તરફિવ�ાથ� િશ�ણ.યોગદાન અન ેસડંોવણીન ેમહ��વ અને પ�રવારોના િવ�ાથ�ઓની િસ��ને �ધુારવાના સામા�ય �યયે

માટ� સમાન ભાગીદાર� �થાિપત કરવા માટ�આ યોજના િવિવધ ર�ત ેવણ�વ ેછે ક� LMS માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબના જોડાણને

ટ�કો આપશ ેઅન ેક�વી ર�ત ેમાતાિપતા ઘર� અન ેશાળામા ંિવ�ાથ�ઓના િશ�ણને �ો�સાહન આપવા ��િૃ�ઓ અને

ઇવ�ે�સની યોજના બનાવવા અન ેતમેા ંભાગ લવેા મદદ કર� શક� છે.

જો આ નીિત અન/ેઅથવા શાળા યોજના સતંોષકારક ન હોય તો �ૃપા કર�ન ે706-965-2297 પર �ગના હ��સનો સપંક�

કરો અથવા ghaynes@catoosa.k12.ga.us

નવા LMS શીષ�ક I GOOGLE વબેસાઇટ માતાિપતાની મા�હતી

માટ� અહ� ��લક કરો LMS વબેસાઇટ

માતા-િપતા, િશ�કો, િવ�ાથ�ઓ અન ેવહ�વટકતા�ઓ સાથ ેમળ�ને
�ેટ ક�નોઝ�ુ ંિનમા�ણ

http://lms.catoosa.k12.ga.us
mailto:ghaynes@catoosa.k12.ga.us
https://sites.google.com/catoosa.k12.ga.us/lms-title-i-parent-information/home
https://lms.catoosa.k12.ga.us/home
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માતાિપતાઅને કૌ�ંુ�બક સગાઈ કાય��મ અને ��િૃ�ઓ

લકે�� ુિમડલ ��લૂ િવ�ાથ�ઓની શ�ૈ�ણક િસ��ઓન ે�ધુારવા માટ�

શાળા, માતાિપતા, પ�રવારો અન ેસ�દુાય વ�ચ ેભાગીદાર�ન ેટ�કો

આપવા માટ� મજ�તૂ માતાિપતા અને �ુ�ંુબની સગાઈ માટ� �મતા

િનમા�ણ કરવા ઇવ�ે�સ�ુ ંઆયોજન કરશ.ેયોજવામાં લવચીક સમયે

તમામ માતા-િપતા અને પ�રવારોન ેસામલે થવાની તક આપવા

માટ�સા��ુળૂ સમયમા ંસવાર, શાળાના �દવસે, સાજંના અન ે�ડ�જટલ

ર�તે. લકે�� ૂિમડલ ��લૂ વાલીઓને જોવાની મી�ટ��સ ઑનલાઇન

અથવા LMS વબેસાઇટ અને નવા શીષ�ક I Google વબેસાઇટ પર

પો�ટ કરવામા ંઆવલેી િમિન�સ Catoosa �ા��ઝટ ઓછા ખચ�

પ�રવહન LMS શીષ�ક I ઇવ�ે�સમા ંજવા માટ� સહાયની

જ��રયાતવાળા પ�રવારો માટ�

લકે�� ુિમડલ ��લૂ ખાત ેશીષ�ક I �ો�ામ �ારા સવેા આપતા િવ�ાથ�ઓના માતાિપતાને વાિષ�ક શીષ�ક I મી�ટ�ગ �યાં

માતાિપતાન ેશીષ�ક I કાય��મ અન ેતમેના બાળકોના િશ�ણમા ંસામેલ થવાના તમેના અિધકારની સમ�ૂતી આપવામાં

આવ ેછે. વાિષ�ક સભાની �હ�રાત ��લૂ માક�, પપેર ��લૂ ��ઝૂલટેર, �ડ�જટલ �મોર ��ઝૂલેટર, પેર���સ ��લૂ-�યાપી

ટ���ટ એલટ� , ��લૂ સોિશયલ મી�ડયા પજે, ��લૂ વબેસાઇટ અન ેટાઇટલ I Google વબેસાઇટ પરછે. વાિષ�ક સભા ઓપન

શાળાની શ�આતમામંાતા-િપતાન ેસ�ંણૂ� મા�હતગાર રાખવાના �યાસ�પ,ે વાિષ�ક શીષ�ક I મી�ટ�ગમા ંનીચનેા

હ��ડઆઉ�સ�ુ ંિવતરણ કરવામા ંઆવ ેછે:

કાય���ૂચ

પર��ણ

�યો��યા અ�યાસ�મના
ઘટકો શીષ�ક I શાળા�યાપી કાય��મો
�જ�લા અન ેશાળાના માતાિપતા અન ેશીષ�ક I શાળા�યાપી
કાય��મોના �ુ�ંુબની સગાઈ નીિત
ઘટકો.
શીષ�ક I નીિતઓ

�જ�લા અન ેશાળાના માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની સગાઈ નીિતઓ
માતાિપતાને સ�ં�ુત ર�ત ેિવકાસ માતાિપતા અન ેકૌ�ંુ�બક જોડાણ નીિત,

�ેડ-િવિશ�ટ કો�પે��સઅન ેશીષ�ક �ુ ંશાળા�યાપી યોજના. શાળાના આચાય�

ફ�ડરલ માગ�દિશ�કાઓના પાલનમા ંફ�ડરલ �ો�ા�સ સબંિંધત તમામ નીિતઓ અને

���યાઓને િવકસાવવા અન ે�ધુારવામા ંસીધા સામલે છે. દર�ક મી�ટ�ગ, શીષ�ક I

ઇવ�ેટ અન ેશાળાની વબેસાઇટ પર આખા વષ� દરિમયાન ઇન�ટુની િવનતંી કરવામા ંઆવ ેછે. LMS તમામ વાલીઓ

અને પ�રવારોને અમાર� ����ગ પરે��ટ એડવાઇઝર� કાઉ��સલમાં હાજર� આપવા માટ� આમિં�ત કર� છે, આ નીિતની ચચા�

કરવા, સમી�ા કરવા અન ેતમેા ં�ધુારો કરવા તમેજ આગામી શાળા વષ� માટ�ની શાળા-�યાપી યોજના. એક અપવાદ એ

કો�પે�ટ છે � શાળા વષ�ની શ�આતમા ંબનાવવામા ંઆવ ેછે. માતા-િપતા અન ેકૌ�ંુ�બક જોડાણ નીિત, �ેડ-િવિશ�ટ

કો�પે��સ, અને શીષ�ક I શાળા�યાપી યોજના શાળાની વબેસાઇટ અન ે�ુ�ંુબ સસંાધન ક��� પર ઉપલ�ધ છે,

સારાશંનોઉપયોગ પરે�ટ �રસોસ� સ�ેટરમા ંકરવામા ંઆવ ેછે, અન ેહમંશેા દર�ક માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબ મી�ટ�ગમા ંિવત�રત

કરવામા ંઆવ ેછે. દ�તાવજેો �યાર� જ�ર� હોય �યાર� મેઈલ કર� શકાય છે અને દ�તાવજેો LMS વબેસાઈટ અને નવા

શીષ�ક I Google વબેસાઈટ પર ઉપલ�ધ છે.

● �ેડ-િવિશ�ટ કો�પ�ે�સ વ�ચનેા સચંારના મહ�વ પર ભાર �કૂ� છે િવ�ાથ�ઓ, િશ�કો અને

માતાિપતામાતાિપતા, િવ�ાથ�ઓ અન ેિશ�કો કો�પ�ેટ પર સહ� કર� છે � િશ�ણ ���યામા ંદર�કની �િૂમકા

દશા�વ ેછે.

માતા-િપતા, િશ�કો, િવ�ાથ�ઓ અન ેવહ�વટકતા�ઓ સાથ ેમળ�ને
�ેટ ક�નોઝ�ુ ંિનમા�ણ

https://lms.catoosa.k12.ga.us/title_i
http://www.lms.catoosa.k12.ga.us/
https://sites.google.com/catoosa.k12.ga.us/lms-title-i-parent-information/home
https://sites.google.com/catoosa.k12.ga.us/lms-title-i-parent-information/home
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● સામા�ય ર�ત,ે માતાિપતા શ�આતમા ંતમેની �િૂમકામા ંશાળા વષ��ુ ં�યા ંએક ઇન�ટુ પરે��ટ સવ� “વષ�ની

શ�આતના િવ�ાથ� પકે��સ”મા ંઅન ેGoogle ફોમ� પર �કૂવામા ંઆવ ેછે, � LMs વબેસાઇટ અન ેશીષ�ક I

Google વબેસાઇટ પર પો�ટ કરવામા ંઆવ ેછે.  િશ�કોને દ�તાવજેમા ંઅને �યારબાદ તમેના ભાગ િવશ ે�ણ

કરવામા ંઆવ ેછે ફ�ક�ટ� મી�ટ�ગમા ંતઓે માતાિપતાને ક�વી ર�ત ેમા�હતગાર રાખશ ેશ�આતમા ંવષ� દરિમયાન

સવેા સ�તાહની. િશ�કો પછ� િવ�ાથ�ઓ સાથ ેમળ�ને કામ કર� છે �થી તઓેને તમેના ��ેઠ હાસંલ કરવા માટ�ના

વચનો લખવામા ંમાગ�દશ�ન મળે.

● �ેડ-િવિશ�ટ કો�પ�ેટ તયૈાર કરવામા ંઆવ ેછે, માતાિપતા તમેની સમી�ા કરશ,ે સમાયો�જત કરશ ેઅન ેમ�ૂંર

કરશ.ેપતનની મી�ટ�ગમા ંસ�ાવાર કો�પ�ે�સન ેમ�ૂંર� આપવામા ંઆવ ેછે �ારા LMS પરે��ટ એડવાઇઝર�

કાઉ��સલકો�પ�ે�સ પછ� સહ�ઓ માટ� િવત�રત કરવામા ંઆવ ેછે અને 31 ઓ�ટોબર �ધુીમા ંપરત કરવામાં

આવ ેછે. કો�પ�ેટનો ઉપયોગ ઘર� અન ેશાળામા ંમાતાિપતા અથવા િવ�ાથ� પ�રષદમા ંથવો જોઈએ. કો�પ�ેટમાં

આઇટ�સ શામલે છે �મ ક�:

પરે��ટ મીટ�ગમા ંહાજર� આપવી અને પેર��ટ એક�ડ�િમક નાઈટસ
શાળાની ��િૃ�ઓમા ંસહાયક
હોમવક�મા ંમદદ કરવી
િપતા અન ેકૌ�ંુ�બક સભાઓ સમ� શાળા વષ� દરિમયાન િવિવધ િવષયો પર અને

�દવસના િવિવધ સમયે માતા-િપતા અને �ુ�ંુબની ભાગીદાર� વધારવા માટ��ારા �ચૂના

આપવામા ંઆવશ ેમાગ� શાળાના ��ઝૂલટેસ�, પેર��ટ ટ���ટ એલ�્�સ, ��લૂની વબેસાઈટ.

પ�રવહન અન ેઅ�વુાદ/અથ�ઘટનની જ��રયાતો �વા માતાિપતા અન ેપા�રવા�રક

જોડાણમા ંઅવરોધોન ે�ૂર કરવાના �યાસો કરવામા ંઆવશ.ે  મી�ટ��સ/શ�ૈ�ણક

એનસાઈ�સની િમિનટો શાળાની વબેસાઈટ, શીષ�ક I �ગૂલ વબેસાઈટ પર, પરે�ટ

�રસોસ� �મમા ંરાખવામા ંઆવલે, માિસક ��ઝૂલટેર અને જો લા� ુશાળા સામા�જક

મી�ડયા ��ૃઠ એક �લ�ક પો�ટ કર� શક� છે. LMS સામ�ી,સહસચંાર અન ેતાલીમ

��િૃ�ઓ માતા-િપતા અને પ�રવારોન ેિસ��મા ં�ધુારો કરવા અને આન ેવાચંી શકાય

તવેા ફોમ�ટમા ંર�ૂ. LMS �ારં�ભક બાળપણના કાય��મો, મ�યમ અન ેઉ�ચ શાળાઓ,

કૉલજે અન ેકાર�કદ� માટ� તૈયાર સસંાધનો અથવા સ�ંથાઓ, માતાિપતા સસંાધન ક���ો

અથવા અ�ય કાય��મો (�મ લા� ુહોય) છે �થી કર�ને માતાિપતા અન ેતમેના બાળકોન ેસફળ શાળા સ�ંમણ માટ�

તયૈાર કરવામા ંમદદ મળે. સ�ંમણ બઠેકો તમામ આગામી 6�ા ધોરણના િવ�ાથ�ઓ માટ�ફ�ડર શાળાઓમા ં5મા

ધોરણના િવ�ાથ�ઓ આવ ેછે અન ે�વાસ મ ેમ�હનામા ં(મ�યમ શાળા સ�ંમણ મી�ટ�ગમા ં�વાગત છે) અન ે(6�ા �ેડ

ઓ�રએ�ટ�શન) પછ� યોજવામા ંઆવ ેછે. મનેી મીટ�ગમા ંિમડલ ��લૂના િવિવધ ��ેો �મ ક� શ�ૈ�ણક, જોડાણ વગ�, િશ�ત

નીિત, હકારા�મક વત��કૂ કાય��મ (PBIS), �નુ�ુ��વન કાય��મ, રમતગમત, �લ�સ અને તમામ સચંાલકો, શાળા

સલાહકારો, �ારા ર�ૂ કરાયલેા રો�જ�દા સમયપ�કની િવગતો આપે છે. અન ેએ�લ�ેટક �ડર��ટસ�. 6�ા ધોરણની

ઓ�રએ�ટ�શન મી�ટ�ગ આગામી 6�ા ધોરણના િવ�ાથ�ઓ અન ેમાતાિપતાન ેશાળાના તમામ કાય��મો અન ેિશ�ણિવદો

િવશ ેવ� ુમા�હતી મેળવવાની મ�ૂંર� આપ ેછે. 6�ી ઓ�રએ�ટ�શન પછ� અમા�ંુ ઓપન હાઉસ શ� થાય છે અન ેમાતાિપતા

અને િવ�ાથ�ઓન ે�બ��ડ�ગમા ંચાલવા અન ેિશ�કોન ેમળવા દ� છે.િવશ ેવ� ુમા�હતી જોવા માટ� 6�ા-�ેડ સ�ંમણ. ફ��આુર�

મ�હનામા ંિમડલ ��લૂ અન ેહાઈ ��લૂ કોલજે અન ેકાર�કદ� માટ� તયૈાર સસંાધનો અથવા સ�ંથાઓ �મ ક� માતાિપતા અને

િવ�ાથ� કૉલજે અન ેકાર�કદ� મળેાઓ સાથ ેમાતાિપતા અને કૌ�ંુ�બક જોડાણ કાય��મો, ��િૃ�ઓ અન ે��હૂરચનાઓ�ું

સકંલન અને સકંલન કર� છે �થી માતાિપતા તમેન ેતયૈાર કરવામા ંમદદ કરવા માટ� મા�હતી મળેવી શક�. અન ેતમેના

બાળકો આગામી �વન તબ�ા માટ�. લકે�� ૂિમડલ ��લૂના કાઉ�સલેસ� અન ેલકે�� ૂહાઈ ��લૂના કાઉ�સલેસ� LMS

િવ�ાથ�ઓ માટ� LFOની �લુાકાત લવેા માટ� સકંલન કર� છે. LFO પછ� LFO પરે��ટ નાઇટ રાખ ેછે અન ેનવા વગ� માટ�

ન�ધણી કરાવ ેછે.સ�ંમણ િવશ ેમા�હતી માટ� ઉ�ચ શાળામા.ં

LMs માતા-િપતા સાથ ેતનેી �થમ હાઉસ નાઇટ યોજવાની આશા રાખ ેછે �થી માતા-િપતાન ેતમેના િવ�ાથ� કયા ઘરમાં

છે અન ેઘરની પાછળનો અથ� વ� ુસાર� ર�ત ેસમજવામા ંમદદ કર�. પેર��ટ એ�ગેજમ�ેટ �ો�ામમાં ELA એ�ક�પ �મ અને

�ટ�મ પડકારો આ ફોલ હાઉસ પરે��ટ નાઈટ દરિમયાન માતા-િપતા માટ�ફ��આુર�મા ંપેર�ટ એ�ગેજમે�ટ �ો�ામ બ�ેચમાક�

દર�ક િવ�ાથ�ના ઘર� એજ�ડા, �કોસ�, પરે��ટ લટેર, મા�હતીના પકે�ટ અને સવ� સાથઆે મા�હતી વબેસાઈટ પર વ� ુમા�હતી,

િપ� ૃસસંાધન માગ�, અન ેQR કોડ �ક�ન કર�ન ેઅથવા તમામ વાલીઓન ેમોકલવામા ંઆવલેી ટ���ટ ચતેવણીમાનંી �લ�ક

પર ��લક કર�ન ેિવ�ડયો સાથ ેપણ ઉપલ�ધ થશ.ે આ ઘરની મા�હતી અને

માતા-િપતા, િશ�કો, િવ�ાથ�ઓ અન ેવહ�વટકતા�ઓ સાથ ેમળ�ને
�ેટ ક�નોઝ�ુ ંિનમા�ણ

https://sites.google.com/catoosa.k12.ga.us/lms-title-i-parent-information/parent-resources-meetings/transition-to-middle-school
https://sites.google.com/catoosa.k12.ga.us/lms-title-i-parent-information/parent-resources-meetings/transition-to-high-school
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ઓનલાઈન મોકલીન ેરાખવામા ંઆવ ેછે. વ� ુબ�ેચમાક� મા�હતી માટ� અહ� ��લક કરો

પરે��ટ ઓનલાઈન વક�શોપ અન ેમા�હતી હમંશેા ઓનલાઈન હોય છે અને પાનખર અન ેવસતંમા ંટ���ટ આઉટ કરવામાં

આવ ેછે. તેમાં ફોલ અન ે����ગ કો�પ�ેટ કો�ફર�સ, �ગૂલ �લાસ�મ/પેર��ટ પોટ�લ મા�હતી અન ેકૌ�ંુ�બક સગાઈ

મા�હતીનો સમાવશે થાય છે.

2022-2023 શાળા વષ� માટ� આયો�જત ��િૃ�ઓ આ �માણે છે:
વાિષ�ક મી�ટ�ગ
ઓપન હાઉસ
�વયસંેવક ઓ�રએ�ટ�શન

ફોલ પેર��ટ એડવાઈઝર�
8મા �ેડ �ુ હાઈ��લૂ/ન�ધણી
સા�રતા/ELA એ�ક�પ �મ
બે�ચમા�સ�/�ોથ  નાઈટ
મેથ /સાય�સ એ�ડ ટ��નોલો�  �ટ�મ નાઈટ
����ગ કાઉ��સલ એડવાઈઝર�
6�ા ધોરણના માતાિપતા સ�ંમણના

સા�રતા નાઇટ, ગ�ણત અન ેિવ�ાન STEM નાઇટ, અન ેમાઇલ�ટો�સ નાઇટ એ��કુ�શન નાઇટ 2019-2020 અન ે2020-2021 �ડ�જટલ રાિ�ના

�તૂકાળની મી�ટ��સ/�ઝે�ટ�શ�સ/એજ�ડા/િમિનટ જોવા માટ� અહ� ��લક કરો

સમયસર મા�હતી �રૂ� પાડવામા ંઆવશે

● શાળાના કાય��મો - સમ� શાળા વષ� દરિમયાન મા�હતીની ચચા� કરવામા ંઆવ ેછે. િશ�કો, વહ�વટકતા�ઓ

અને શ�ૈ�ણક કોચ વાલીઓન ેતમેના બાળકો માટ� ઉપલ�ધ િવિવધ શાળા કાય��મોની યાદ અપાવ ેછે � નીચે

��ૂચબ� િનયિમત બઠેકો અન ેમા�યમો �ારા થાય છે.િવ�ાથ�/માતા-િપતાના ઇન�ટુનોઅમલ કરવામા ંઆવશે

નહ�

● , વાિષ�ક શાળા સમી�ાના પ�રણામો (શાળાના �દશ�ન �ોફાઇ�સ સ�હત) શાળા સચંાલકો માતાિપતાન ેઆ

મા�હતીની �ણ કરવા માટ� જવાબદાર છે. આ અખબાર, �ડ�જટલ �મોર ��ઝૂલેટર, શાળાની વબેસાઇટ, શીષ�ક I

Google વબેસાઇટ અન ે�ટ�ટસ લટેર �ારા કરવામા ંઆવ ેછે. વસતં શીષ�ક I સવ��ણના પ�રણામો વસતં શીષ�ક

I પરે�ટ એડવાઇઝર� કાઉ��સલ અન ેLMS ��લૂ કાઉ��સલ અન ે�ટાફ સાથ ેશરે કરવામા ંઆ�યા છે. પ�રણામો

પરે�ટ �રસોસ� �મમા ંપણ રાખવામા ંઆ�યા છે, અન ેબનેં વબેસાઇ�સ પર ��થત છે.

● શાળામા ં�વયસંવેક બનવાની તકો - માતા-િપતા અને પ�રવારોને લકે�� ૂિમડલ ��લૂમા ં�વયસંવેક બનવા

માટ� આમિં�ત કરવામા ંઆ�યા છે. �ૂંક� તાલીમ આપવામા ંઆવ ેછે. �વયસંવેકો હમેંશા આવકાય� છે. �વયસંવેક

તકોનો સચંાર �વયસંવેક �રમાઇ�ડ એ��લક�શન, શાળાની વબેસાઇ�સ, શાળાના સામા�જક મી�ડયા ��ૃઠો,

��ઝૂલટેસ� અન ેશાળા�યાપી ટ���ટ ચતેવણીઓ �ારા કરવામા ંઆવ ેછે.

● પ�ેફલ�ેસ અને �ોશરો પર તમામ માતાિપતા અને �ુ�ંુબની મી�ટ��સમા ંસરળતાથી ઉપલ�ધ છે.Lms અને

શીષ�ક I વબેસાઇ�સ .સમાવશે થાય છે પરં� ુત ેતનેા �ધુી મયા��દત નથી તમારા બાળકના િશ�ક સાથ ેક�વી
ર�ત ેવાતચીત કરવી, �યો��યામા ંપર��ણ, શાળા�યાપી કાય��મોના ઘટકો, �યો��યા અ�યાસ�મનો, વાિષ�ક
મી�ટ�ગ એજ�ડા, અન ેઘ�ુ ંબ�ુ.ં

● શાળા ��ઝૂલટેર મા�હતી- માિસક શાળા ��ઝૂલટેર માતાિપતા અને પ�રવારોન ેિવત�રત કરવામા ંઆવ ેછે અને

વબેસાઇ�સ, ટ���ટ ચતેવણી અન ેશાળા પર પો�ટ કરવામા ંઆવ ેછે અને તમામ િવ�ાથ�ઓન ેઘર� લઈ જવા

માટ� િવત�રત કરવામા ંઆવ ેછે. ��ઝૂલટેરમા ંસમયસરની મા�હતી �કાિશત કરવામા ંઆવ ેછે �મ ક� આગામી

વાલી મી�ટ��સ અન ેશ�ૈ�ણક રાિ�ઓ, શાળાની ઘટનાઓ, શાળાની મા�હતી, શાળા ક�લ�ેડર, ��ૂયાકંન વગેર�.

માતા-િપતા, િશ�કો, િવ�ાથ�ઓ અન ેવહ�વટકતા�ઓ સાથ ેમળ�ને
�ેટ ક�નોઝ�ુ ંિનમા�ણ

https://sites.google.com/catoosa.k12.ga.us/lms-title-i-parent-information/parent-resources-meetings/growthbenchmark-digital-night
https://sites.google.com/catoosa.k12.ga.us/lms-title-i-parent-information/parent-resources-meetings
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િવ�ાથ�ઓના િશ�ણ માટ�ના
લ�યો �જ�લા લ�યાકંો:

● િન�ણુ (�તર 3 અન ે4) �કોર કરનારા િવ�ાથ�ઓની ટકાવાર� �ધુારવા માટ�. �ેડ 3 થી 8 માં

● . હાઇ ��લૂમાથંી �નાતક થયેલા િવ�ાથ�ઓની ટકાવાર� �ધુારવા માટ�.

શાળાના �યેયો:

● શાળા-�યાપી વાચંન અન ેગ�ણત ELT, ઉપચાર અન ેસવંધ�નનો અમલ કર�ને શાળા�યાપી િવ�ાથ� ��ૃ�

ટકાવાર� �ધુારવા.

● SMART �યયે- તમામ �ેડ �તરો અન ે��ુય િવષયોમા ં�યો��યા માઇલ�ટો�સ એસસેમ�ેટ પર �ોફ�િશય�ટ

લન�ર અથવા તેનાથી ઉપરના �કોર કરનારા િવ�ાથ�ઓની ભા�રત ટકાવાર� વધારવી. ગ�ણત-િવ�ાન-ભાષા

કલા-સામા�જક અ�યાસ 3% �ારા.

ન�ધ- િવ�ાથ�ની ��ૃ� માટ�ની ટકાવાર� પછ�ની તાર�ખ ેન�� કરવામા ંઆવશ.ે

ન�ધ: િવ�ાથ� ��ૃ� ટકાવાર� એ શ�ૈ�ણક ર�ત ેસમાન િવ�ાથ�ઓની �લુનામા ંિવ�ાથ�ઓની ��ૃ�ની મા�ા�ુ ંવણ�ન કર� છે.

વહ�ચાયલે િવ�ાથ�ની િસ��
માટ�ની શાળા યોજના

ત ે�ુ ંછે? આ એક એવી યોજના છે �

વણ�વ ેછે ક� ક�વી ર�ત ેલકે�� ૂિમડલ

િવ�ાથ�ઓના િશ�ણન ેટ�કો આપવા માટ�

માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબના જોડાણન ે�ધુારવાની તકો �દાન કરશ.ે લકે�� ૂિમડલ િવ�ાથ�ઓની િસ��ઓન ે�ધુારવાના

સામા�ય �યેય માટ� સમાન ભાગીદાર� �થાિપત કરવા માટ� માતાિપતા અન ેપ�રવારોના યોગદાન અન ેસડંોવણીન ેમહ��વ

આપે છે. આ યોજના િવિવધ ર�ત ેવણ�વ ેછે ક� લકે�� ુિમડલ માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની સગાઈન ેટ�કો આપશ ેઅન ેક�વી ર�તે

માતાિપતા અન ેપ�રવારો શાળામા ંઅન ેઘર� િવ�ાથ�ઓના િશ�ણને �ો�સા�હત કરવા ��િૃ�ઓ અન ેઇવ�ે�સની યોજના

બનાવવા અન ેતમેા ંભાગ લવેા મદદ કર� શક� છે.

ત ેક�વી ર�તે િવકિસત થાય છે? લકે�� ુિમડલ ��લૂ કોઈપણ સમયે યોજના �ગેમાતા-િપતા અન ેપ�રવારના તમામ

�િતસાદનો ઉપયોગ આવતા વષ� માટ�ની યોજનાન ે�ધુારવા માટ� કરવામા ંઆવશ.ે વાલીઓ અને પ�રવારો માટ� આખા

વષ� દરિમયાન �િતસાદ જોવા અન ેપો�ટ કરવા માટ� યોજના અમાર� શાળાની વબેસાઇ�સ પર પો�ટ કરવામા ંઆવી

છે.પણ િવત�રત કર�એ છ�એ બ ેવાિષ�ક સવ��ણો �મા ંમાતા-િપતાન ેયોજના �ગેના તેમના �ચૂનો અન ેમાતાિપતા અને

�ુ�ંુબની સગાઈ માટ� ભડંોળના ઉપયોગ માટ� �છૂવામા ંઆવ ેછે. માતા-િપતા કોઈપણ સમય ેફ�િમલી સ�ેટર, ઓનલાઈન

�ડ�જટલ ઈન�ટુ ફોમ�, શાળા કાયા�લય અથવા કોઈપણ વાલી ��િૃ� પર �િતસાદ આપી શક� છે.

ત ેકોના માટ� છે? બધા પ�રવારોન ેઆ યોજનામા ંવણ�વલે તકોમા ંસ�ંણૂ� ર�ત ેભાગ લવેા માટ� �ો�સા�હત કરવામા ંઆવે

છે અન ેઆમિં�ત કરવામા ંઆવ ેછે.િપતાની ભાગીદાર� માટ� સ�ંણૂ� તક �રૂ� પાડશે મયા��દત ��ે� ધરાવતાં

માતા-િપતા, િવકલાગંતા ધરાવતા ંમાતા-િપતા અન ે�થળાતં�રત બાળકોના ંમાતા-

માતા-િપતા, િશ�કો, િવ�ાથ�ઓ અન ેવહ�વટકતા�ઓ સાથ ેમળ�ને
�ેટ ક�નોઝ�ુ ંિનમા�ણ
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ત ે�ા ંઉપલ�ધ છે? આ �લાન તમામ પરે���સ અન ેફ�િમલી મી�ટ�ગમા ંઉપલ�ધ છે, શીષ�ક I ��ૃઠ હ�ઠળ LMS

વબેસાઇટ અથવા અહ� ��લક કરો માટ� LMS નીિત શીષ�ક I Google વબેસાઇટ પર ��થત  માતા-િપતા ફ�િમલી �રસોસ�

સ�ેટર અથવા ઓ�ફસ Bમા ંપણ �લાનની નકલ મળેવી શક� છે. LMS પો�લસી માિસક કાઉ�ટ�વાઇડ કો��િુનટ�

કોલાબોર��ટવ મી�ટ�ગમા ંપણ ઉપલ�ધ છે અન ેત ેCatoosa Kids' Day અન ેCatoosa County Collaborative ખાતે

સ�દુાયને િવત�રત કરવામા ંઆવશ.ે

શાળા-માતા-િપતા કો�પ�ે�સ �ૃપા કર�ન ેકો�પ�ે�સ માટ� તણેીને
��લક કરો
આ યોજનાના ભાગ�પ,ે લકે�� ુિમડલ અને અમારા પ�રવારો �ેડ લવેલની શાળા-િપ� ૃ

કો�પ�ેટ, � એક કરાર છે � માતાિપતા, િશ�કો અને િવ�ાથ�ઓ સાથ ેમળ�ન ેિવકાસ કરશ ે�

સમ�વ ેછે ક� માતાિપતા અને િશ�કો ક�વી ર�ત ેઅમારા બધા િવ�ાથ�ઓ �ેડ-�તરના ધોરણો

�ધુી પહ�ચ ેતનેી ખાતર� કરવા માટ� સાથ ેમળ�ન ેકામ કરશ.ે કો�પ�ે�સની સમી�ા તમામ

પરે��ટ મી�ટ��સમા ંકરવામા ંઆવશ ેઅન ેમાતાિપતા, િવ�ાથ�ઓ અન ેસ�દુાયના �િતસાદના

આધાર� વાિષ�ક ધોરણે અપડ�ટ કરવામા ંઆવશ.ે આ ઇન�ટુનો ઉપયોગ કર�ન,ે શાળા અને

માતાિપતા સલાહકાર પ�રષદો કો�પ�ેટમા ં�ધુારો કરશ.ેિશ�કો LMS ફોલ પરે��ટ એડવાઇઝર� કાઉ��સલ , િવ�ાથ�ઓ

અને માતાિપતા પાસથેી ઇન�ટુ �ા�ત કયા� પછ� �ેડ-િવિશ�ટ કો�પ�ે�સને મ�ૂંર� આપે છે. શાળા-માતા-િપતા કો�પ�ેટ

ઘર� અન ેશાળામા ંરાખવામા ંઆવ ેછે. બધા માતા-િપતા ટ���ટ એલટ� િસ�ટમ �ારા ઇન�ટુ અન ેમ�ૂંર�નો સમાવશે કર�

શક� છે અન ેપરે��ટ સવ� � ઘર� મોકલવામા ંઆવ ેછે. િવ�ાથ�ઓન ેશાળાની શ�આતમા ંદર�ક િશ�ક માટ� ઉપલ�ધ

Google વગ�ખડં �ારા તમે�ુ ંઇન�ટુ આપવા માટ� �ો�સા�હત કરવામા ંઆવ ેછે.

કૌ�ંુ�બક સસંાધન ક���- શાળાના કલાકો દરિમયાન દરરોજ ઉપલ�ધ

● છે ��ુતકો અને અ�યાસ સામ�ીઓ તપાસવા માટ� �ુ�ંુબ સસંાધન

ક���ની �લુાકાત લો,

● સસંાધનમા ંપેર�ટ પોટ�લ સ��યકરણ માગ�દશ�ન Google �ટ�શન

અને ર�માઇ�ડ મા�હતી (િશ�કો �ય��તગત વગ�ખડં ટ���ટ ચેતવણી

િસ�ટમ)

● બધા શીષ�ક I મા�હતી-િમિનટ બધા તરફથી પેર��ટ મીટ��સ અને

એક�ડ�િમક નાઈ�સ-સ�દુાય

● GA િવભાગ પરની પેર��ટ મા�હતી સાઇટ માટ� અહ� ��લક કરો

માતા-િપતા, િશ�કો, િવ�ાથ�ઓ અન ેવહ�વટકતા�ઓ સાથ ેમળ�ને
�ેટ ક�નોઝ�ુ ંિનમા�ણ

https://lms.catoosa.k12.ga.us/title_i/additional_title_i_documents/school_improvement_plan_and_addendum
https://lms.catoosa.k12.ga.us/title_i/additional_title_i_documents/parent_engagement_policy
https://lms.catoosa.k12.ga.us/title_i/title_i_family_compacts
https://lms.catoosa.k12.ga.us/title_i/title_i_family_compacts
https://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Partnerships/Pages/Parent-Engagement-Program-For-Parents-Links.aspx
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● મા�હતી-ઈન�ટુ-પેર��ટ ઈ�ફોમ�શનના

● �ડ�જટલ પરે��ટ �રસોસ� �મ માટ� અહ� ��લક કરો

પરે��ટ અન ેકૌ�ંુ�બક સગાઈ �યા�યાિયત
લકે�� ૂિમડલ માને છે ક� માતાિપતા અન ેકૌ�ંુ�બક જોડાણ એટલ ેિનયિમત ��-માગ�માં

માતાિપતા અને પ�રવારોની ભાગીદાર�, અન ેઅથ��ણૂ� સચંાર �મા ંિવ�ાથ� શ�ૈ�ણક

િશ�ણ અન ેઅ�ય શાળા ��િૃ�ઓ સામલે છે, �મા ંખાતર� કરવી -

❏ ત ેમાતાિપતા અન ેપ�રવારો તમેના બાળકના િશ�ણમા ંમદદ કરવામાં

અ�ભ� �િૂમકા ભજવ ેછે;

❏ ક� માતાિપતા અને પ�રવારોન ેશાળામા ંતેમના બાળકના િશ�ણમાં

સ��યપણે સામેલ થવા માટ� �ો�સા�હત કરવામા ંઆવ ેછે;

❏ માતા-િપતા અન ેપ�રવારો તેમના બાળકના િશ�ણમા ંસ�ંણૂ� ભાગીદાર છે

અન ેતમેના બાળકના િશ�ણમા ંમદદ કરવા માટ� િનણ�ય લવેામા ંઅન ેસલાહકાર

સિમિતઓમા ંયો�ય તર�ક� સામેલ છે;

❏ ��ૃઠ બ ેપર પો�ટ કરાયલેી િનયિમત મી�ટ��સ ઉપરાતં, માતાિપતા અને

પ�રવારોન ેમી�ટ��સની િવનતંી કરવાનો અિધકાર છે. PIC િવનતંીઓ LMS વહ�વટ�ત�ંને લશે ે�યા ંતઓે

િવનતંીઓન ેકાય� યોજનામા ંસમાિવ�ટ કરવાની ��ેઠ ર�ત પર સલાહ લશે.ે

❏ આ યોજનામા ંવણ��યા �જુબ અ�ય ��િૃ�ઓ હાથ ધરવી.

પહ�ચ�ું

● ( પેર��ટ ઇ�વો�વમે�ટ કોઓ�ડ�નેટર PIC) િશ�કો, િવ�ાથ� સેવા કમ�ચાર�ઓ, આચાય� અન ેઅ�ય �ટાફ

સ�યોને �ટાફન ેિશ��ત માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબના યોગદાનના ��ૂય અને મહ�વમાસંયંોજક કૌ�ંુ�બક સસંાધન

ક���ની �ળવણી ઉપરાતં સમાન ભાગીદાર તર�ક�

માતાિપતા અન ેપ�રવારો સાથ ેવાતચીત કરવા અને

તમેની સાથ ેકામ કરવા માટ� ક�વી ર�ત ેપહ�ચ�ુ ંતે �ગે

સહાય �રૂ� પાડ� છે. પરે�ટ ઇ�વો�વમ�ેટ કોઓ�ડ�નટેર

ફ�ક�ટ� મી�ટ�ગમા ંર�ૂ કર� છે અન ેપરામશ� માટ� ઉપલ�ધ

છે. LMS PIC દર�ક પરે���સ અન ેફ�િમલી મી�ટ�ગ પછ�

�ટાફ સાથ ેવાતચીત કર� છે, તમેન ે�ચ�તાઓ અને

િવજયોની �ણ કર� છે. િશ�કોન ેતમેના બાળકોના

િશ�ણમા ંમાતાિપતા અન ેપ�રવારો સાથ ેજોડાવવાના

��ૂય અન ેઉપયો�ગતા િવશ ેિસ�ટમ PIC ર�ૂ કર� છે.

● આ PIC સકંલન LMS �વયસંેવકો�ુછેં. �વયસેંવકો તર�ક� તમામ વ�તી િવષયકના માતાિપતા અને

પ�રવારોન ેસામલે કરવાનો �યાસ કર� છે તમામ LMS કિમટ� ઇવ�ે�સ માટ��નુ�ુ��વન, PBIS, ઘરો, હાજર�,

વો�રયર જન�િત, અન ેવ�.ુ પીઆઈસી માતા-િપતાને ઘટનાઓ િવશ ે�ો�સાહન આપે છે/�હ�ર કર� છે અને

આવી સિમિતઓ માટ� �વયસંવેી �ારા માતાિપતાન ેજોડવામા ંમદદ કર� છે. PIC એ તમામ �વયસંવેકોની

સિમિતઓન ે�ણ કર� છે � �વયસંવેક માટ� સાઇન અપ કર� છે. સિમિતઓએ એ �િુનિ�ત કર�ુ ંજોઈએ ક� બધા

�વયસેંવકો સફળ �વયસંવેક અ�ભુવ મળેવવા માટ� જ�ર� છે ત ેતમામથી સ�જ છે, સમ� ઇવ�ેટ દરિમયાન

માતા-િપતા, િશ�કો, િવ�ાથ�ઓ અન ેવહ�વટકતા�ઓ સાથ ેમળ�ને
�ેટ ક�નોઝ�ુ ંિનમા�ણ

https://sites.google.com/catoosa.k12.ga.us/lms-title-i-parent-information/parent-resources-meetings/parent-resource-room
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િનયિમતપણે તમેની તપાસ કરો અન ેજો ��ો ઉ�વ ેતો ઉપલ�ધ હોવા જોઈએ. �વયસંવેક મા�હતી/ફોમ� માટ�

અહ� ��લક કરો

● િમડલ ��લૂનીસાથ ેલેક��ુ સ�દુાયઆધા�રત સ�ંથાઓ અને �યવસાયોસ�ંથાઓ અન ે�યવસાયો માટ�

માતાિપતા અન ેપ�રવારો અન ેશાળાઓ સાથ ેકામ કરવાની તકો િવશનેી મા�હતી અને ભાગીદાર�ની રચનાને

�ો�સા�હત કરવા�ુ ંલ�ય છે. �યવસાયના �િતિનિધઓન ેશાળામા ંસામેલ થવા માટ� �ો�સા�હત કરવામા ંઆવે

છે, �મ ક� વગ�ખડંોની �લુાકાત લવેી અન ેમહ�માન વ�તા અને સસંાધન લોકો તર�ક� માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની

મી�ટ�ગમા ંહાજર� આપવી. િવ�ાથ�ઓન ે�રેણા અન ે�ો�સાહન ��ંુૂ પાડ�ુ ંતમેજ કાર�કદ� અન ે�યવસાયની

મા�હતી �રૂ� પાડવા�ુ ંછે . શાળા સકંલન અને સકંલન એજ�સીઓ અને અ�ય કાય��મો �મ ક� શાળાઓમાં

સ�દુાયો, (CIS) ESOL અહ� ��લક કરો ESOL વબેપજે. LMS PIC CIS સયંોજક સાથ ેસલાહ લ ેછે. સહયોગી

અને સા�દુાિયક ઘટનાઓ માટ� અહ� ��લક કરો

● LMS એ �િુનિ�ત કરવાનો �યાસ કર� છે ક� શાળા અને માતાિપતા અને �ુ�ંુબના કાય��મો, મી�ટ��સ અન ેઅ�ય

��િૃ�ઓ સબંિંધત તમામ મા�હતી ભાષામાં માતાિપતા અને પ�રવારો સમ� શક� તેવી�યાર� જ�ર પડશ,ે �યાર�

અ�વુાદ, અથ�ઘટન અન ેવાચંન�મતા �ળવવાનો દર�ક �યાસ કરવામા ંઆવશ.ે માિસક ��ઝૂલટેર, નીિતઓ,

સવ��ણો, �લાયસ� અન ેકો�પ�ે�સ અન ેઅ�ય મા�હતી�દ �વ�પો/પ�ોનો િનયિમત અ�વુાદ કરવામા ંઆવ ેછે.

વષ� િમડલ ��લૂના �પિેનશ બોલતા પ�રવારોન ેઆપવામાં આવ ેછે �ડ�જટલ અ�વુાદ માટ� અહ� ��લક કરો

મદદ! અમને તમા�ંુ ઇન�ટુ જોઈએ છે! �ડ�જટલ ઇન�ટુ ફોમ�
માટ� અહ� ��લક કરો
અમન ેતમા�ંુ ઇન�ટુ જોઈએ છે. �ૃપા કર�ન ેઆ દ�તાવજે લો અન ેનીચ ેઅથવા

દ�તાવજે પર જ �ચૂનો કરો. અમે લકે�� ૂિમડલ ��લૂમા ંમાતા-િપતા અન ેકૌ�ંુ�બક

સગાઈમા ં�ધુારો કરવા માગંીએ છ�એ. અમને જણાવો ક� �ુ ંક�વી ર�ત ેવ� ુસા�ંુ કામ

કર� શ�ંુ. જો આ યોજના/નીિતનો કોઈ ભાગ એવો હોય ક� � તમન ેિવ�ાથ�ઓ અને

શ�ૈ�ણક િસ��ઓ માટ�ના શાળાના લ�યોથી સતંોષકારક ન લાગે, તો �ૃપા કર�ને

અમન ેનીચ ેતમાર� �ટ�પણીઓ �દાન કરો. તમારા બાળકના િશ�ણન ે�ધુારવા માટ�

અમે �ુ ંકર� શક�એ તે િવશ ેઅમન ેતમાર� પાસથેી સાભંળવાની જ�ર છે. અમ ેતે ��ેઠ ક�વી ર�ત ેકર� શક�એ ત ેનીચે

તપાસો:

__ �ુ ંમારા બાળકના િશ�ક સાથ ેકો�ફર�સ ઈ�� ં�.ં

__ મા�ંુ બાળક આ વષ� �ુ ંશીખી ર�ુ ંછે ત ેિવશ ેમન ેવ� ુમા�હતીની જ�ર છે.

__ �ુ ં�ણવા મા�ં ુ� ંક� મારા બાળકના િશ�ણ પાછળ શીષ�કના પસૈા ક�વી ર�ત ેખચ�વામા ંઆવ ેછે.

__ �ુ ંશીષ�કના પસૈા ક�વી ર�ત ેખચ�વામા ંઆવ ેછે ત ે�ગે �ુ ંનીચ�ેુ ં�ચૂન કરવા મા�ં ુ�:ં

___________________________________________________________________

___________

મા�ંુ નામ

___________________________________________________________________

___________________________________

ફોન

માતા-િપતા, િશ�કો, િવ�ાથ�ઓ અન ેવહ�વટકતા�ઓ સાથ ેમળ�ને
�ેટ ક�નોઝ�ુ ંિનમા�ણ

https://sites.google.com/catoosa.k12.ga.us/lms-title-i-parent-information/parent-resources-meetings/lms-volunteer-information
https://sites.google.com/catoosa.k12.ga.us/lms-title-i-parent-information/parent-resources-meetings/lms-volunteer-information
https://sites.google.com/catoosa.k12.ga.us/lms-title-i-parent-information/esol-information-resources
https://sites.google.com/catoosa.k12.ga.us/lms-title-i-parent-information/feathers-up-news-community-news/community-info-and-events
https://sites.google.com/catoosa.k12.ga.us/lms-title-i-parent-information/feathers-up-news-community-news/community-info-and-events
https://lms.catoosa.k12.ga.us/title_i/translations
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqUlTAeyZf2z7H9JucwM4VC3F1Vy2NTNN6Drkb5p4zn1Rd-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqUlTAeyZf2z7H9JucwM4VC3F1Vy2NTNN6Drkb5p4zn1Rd-A/viewform
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અ�ય

છે.

આ દ�તાવજે તમારા પરે��ટ ઇ�વો�વમ�ેટ કોઓ�ડ�નટેરન ેઅથવા શાળા કાયા�લયન ેપરત કરો

LMS તમન ે�ણમા ંરાખવા માગેં છે અન ેતમન ેLMSન ે�ણમા ંરાખવા
માગેં છે!

�ય��તગત િવ�ાથ� ��ૂયાકંન પ�રણામો અને ત ેપ�રણામો�ુ ંઅથ�ઘટનજવાબદાર
માતા-િપતા અન ેપ�રવારોન ેપર��ણ મા�હતી �સા�રત કરવા માટ��ય��તગત

પ�રષદો જ��રયાત �જુબ �િુનિ�ત થયેલ છે. કો�ફર�સ માટ� િવનતંી કરવા માટ�

મફત લાગે. માતા-િપતા અન ેપ�રવારોન ેરા�ય �ારા આપવામા ંઆવતા ંજ અહ�વાલો

�ા�ત થાય છે.

શાળા અ�યાસ�મ�ુ ંવણ�ન અન ેસમ�ૂતી - લકે�� ુિમડલ ��લૂ, શાળા વષ�ની શ�આતમા ંવાલીઓ અન ેપ�રવારોને

િવ�ાથ�ની ��ુ�તકા �દાન કર� છે. શાળાના અ�યાસ�મની સમ�ૂતી સામલે છે. કાય�શાળાઓ, પ�ો, પ�ેફલ�ેસ

વગેર�નો ઉપયોગ રા�યના ધોરણોન ેસમજવામા ંમદદ કરવા માટ� થાય છે —- �ુ�ંુબ સસંાધન ક���મા ંજોવા મળે

છે. અ�યાસ�મની રાિ�ઓ (ગ�ણત, િવ�ાન અને સા�રતા રાિ�) માતા-િપતા અન ેપ�રવારોન ેતમેના બાળક

માટ� રા�ય અ�યાસ�મનો અથ� �ુ ંછે ત ેજોવાની તક આપ ેછે.

િવ�ાથ�ઓની �ગિત અન ે�ાવી�યન ેમાપવા માટ� વપરાતા ��ૂયાકંનો - િશ�કો, શ�ૈ�ણક કોચ અન ેશાળા

વહ�વટ�ત�ં શાળાના વાલીઓ અન ેિવ�ાથ�ઓને શાળાના ��ૂયાકંનો અન ેિન�ણુતાના �તરો અન ેતમામ વાલી

અને �ુ�ંુબની મીટ�ગો સમ�વ ેછે. �રપોટ�  કાડ� અન ે�ો�ેસ �રપોટ�  વાલીઓન ેમા�હતગાર રાખ ેછે. બ ેર�ત ેસચંાર

માટ� િવનતંી કરવામા ંઆવ ેછે. િશ�કો અન ે�ટાફ �યાર� જ�ર પડ� �યાર� િવગતવાર સમ�ૂતી આપ ેછે - અન ેતે

મા� એક ટ���ટ, ફોન કૉલ છે. ઈ-મલે, અથવા ન�ધ કરો. ફ�ક�ટ� અને �ટાફ માતાિપતા અને પ�રવારોન ેસહાય

�રૂ� પાડ� છે કારણ ક� તઓે માતાિપતાની પસદંગીના મા�યમો �ારા તમેના બાળકોની �ગિત�ુ ંિનર��ણ કર�

છે.િવ�ાથ�ની �ગિત અન ે�ાવી�યની કરવામા ંઆવ ેછે ��ૃઠ બ ેપર ��ૂચબ� િનયિમત વાલી અન ે�ુ�ંુબની

બઠેકોમાં

માતાિપતા અન ેપ�રવારો માટ� તકો �ચૂનો ઘડવા, અ�ય માતાિપતા અને પ�રવારો સાથ ેઅ�ભુવો શરે કરવા

અને તમેના બાળકોના િશ�ણન ેલગતા િનણ�યોમા,ં યો�ય તર�ક� ભાગ લ ેછે - તકો સમ� શાળા વષ�

દરિમયાન માતાિપતા અન ેપા�રવા�રક મી�ટ��સ અન/ેઅથવા વક�શોપમા ંઉપલ�ધ કરાવવામા ંઆવ ેછે.

માતાિપતા અન ેપ�રવારોન ેિવચારો શરે કરવા અન ેચચા�ઓમા ંભાગ લવેા માટ� �ો�સા�હત કરવામા ંઆવ ેછે. દર

મ�હન ેમાતાિપતાના સપંક� માટ� તકો હોય છે.

માતા-િપતા અને પ�રવારના �િતભાવો �ચૂનો: માતાિપતા દર�ક માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબ વક�શોપ�ુ ં��ૂયાકંન કર� છે.

માતાિપતા અન ેપ�રવારોન ે�ધુારણા માટ� �ચૂનો કરવા �ો�સા�હત કરવામા ંઆવ ેછે. �યાર� જ�ર� હોય �યાર�,

શીષ�ક I સયંોજક અન ેશાળા સચંાલકો સાથ ેપરામશ� કયા� પછ� ચો�સ �ચૂનો પર તા�કા�લક પગલા ંલવેામાં

આવ ેછે. કોઈપણ અસતંોષકારક માતાિપતા અને �ુ�ંુબની �ટ�પણીઓ શીષ�ક I સયંોજક અન ેશાળા સચંાલકો

�ારા એકિ�ત કરવામા ંઆવ ેછે અન ેતનેા પર યો�ય ર�ત ેકાય�વાહ� કરવામા ંઆવ ેછે.

માતા-િપતા, િશ�કો, િવ�ાથ�ઓ અન ેવહ�વટકતા�ઓ સાથ ેમળ�ને
�ેટ ક�નોઝ�ુ ંિનમા�ણ
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તમેના બાળકને અસર કરતા િનણ�યોમા ંભાગ લવેાની ર�તો માતા-િપતા અને પ�રવારોન ેચા� ુફ�શનમાં

સમ�વવામા ંઆવ ેછે. માતાિપતા અન ેપ�રવારોન ેતમેના બાળકના િશ�ણમા ંસામેલ થવા માટ� �ો�સા�હત

કરવામા ંઆવ ેછે. માતાિપતા/િશ�ક પ�રષદો, ટ����ટ�ગ. ઈ-મેઈલ અન ેફોન કો�સ �બૂ આ�હણીય છે.

માતા-િપતા અન ેપ�રવારોએ ન�ધ લવેી જોઈએ:
● રા�યના સામ�ી ધોરણો અન ેિવ�ાથ�ઓની કામગીર�ના ધોરણો - વગ�ખડંના િશ�કો અન ે�ટાફ રા�યના સામ�ી

ધોરણો, બ�ેચમાક� પર��ણો અન ે�યો��યા માઈલ�ટો�સ સમ�વ ેછે.

માતા-િપતા અન ેપ�રવારો �રપોટ� કા�્�સમા ંઅને

વગ�ખડંના િશ�કો સાથ ેચચા� �ારા િવ�ાથ�ના �દશ�નના

ધોરણો િવશનેી મા�હતી મળેવ ેછે.  સીમા�ચ�ો અને

પર��ણ  મા�હતી પણ સસંાધનમા ંઓરડો  LMS

વબેસાઇટ પર, શીષ�ક I વબેસાઇટ, GADOE

વબેસાઇટ/માઇલ�ટો�સ.

● રા�ય અન ે�થાિનક ��ૂયાકંનો સમ� વષ� દરિમયાન માતાિપતા અને પ�રવારોન ેદર�ક સમયે સમ�વવામા ંઆવે

છે સાથનેી �ોશરો સાથ ેમાતા-િપતા અન ે�ુ�ંુબની સગાઈની બઠેક (ફ�િમલી �રસોસ� સ�ેટરમા ંપણ ઉપલ�ધ છે).

● ટ�ક-હોમ ��િૃ�ઓ રા�યના ધોરણો સાથ ેસબંધં ધરાવે છે. માતા-િપતા અને પ�રવારો LMS કોઓ�ડ�નટેર મારફત

આની િવનતંી કર� શક� છે.

● Catoosa કાઉ�ટ� લિન�ગ સ�ેટર માતા-િપતા અને પ�રવારોને મફતમા ંસા�રતા, ટ�કનોલો� અન ેGED તાલીમ

આપે છે. રસ ધરાવતા લોકોએ િવગતો માટ� પરે��ટ ઇ�વો�વમે�ટ કોઓ�ડ�નટેરન ેમળ�ુ ંજોઈએ.

● Catoosa કાઉ�ટ� કોલાબોર��ટવ માતા-િપતા અને પ�રવારોને પરે� ��ટ�ગ કૌશ�યના વગ� ઓફર કર� છે. (ન�ધ: મા-બાપ

અને પ�રવારો ક� �ઓ શીષ�ક I ફોલ સવ� અથવા વાિષ�ક ��ૂયાકંન પર ઓનલાઈન પરે��ટ�ગ વગ�ની િવનતંી કર� છે

તઓેને કાઉ�ટ� સહયોગી �ારા �ાયો�જત ઓનલાઈન વગ� માટ�ની મા�હતી આપવામા ંઆવ ેછે.)

● શીષ�ક I, ભાગ Aની આવ�યકતાઓ માતા-િપતા અને પ�રવારોને અહ� સમ�વવામા ંઆવી છે. વાિષ�ક સભા દર�ક

શાળા વષ�માવંાિષ�ક મી�ટ�ગ હ��ડઆઉટ દર�ક માતા-િપતા અન ેકૌ�ંુ�બક જોડાણ મી�ટ�ગમા ંિવત�રત કરવામા ંઆવ ેછે

અને ફ�િમલી �રસોસ� સ�ેટરમા ંઉપલ�ધ છે.

● તમેના બાળકની �ગિત પર દ�ખર�ખ રાખવાની ર�તો અન ેતમેના બાળક�ુ ંશ�ૈ�ણક �દશ�ન ક�વી ર�ત ે�ધુાર�ું

ત ે�ગેના �ચૂનો માતાિપતા અન ેપ�રવારો માટ� ચા� ુરહ�શ.ેમાતાિપતા અને પ�રવારો માટ� વક�શોપ/સહાય પણ

ઉપલ�ધ રહ�શ ેક�વી ર�ત ેકર�ુ ંત ે�ગે િપ� ૃપોટ�લનો ��ેઠ ઉપયોગ ક�વી ર�ત ેકરવો, �રમાઇ�ડ ટ���ટ ચતેવણીઓ

અને હોમવક� વબેસાઇ�સ માટ� સાઇન અપતમામ અ�યાસ�મની રાતો િવ�ાથ�ઓની િસ�� પર �યાન ક����ત કર� છે.

ફર�થી, માતાિપતા અન ેપ�રવારોન ેિશ�કો અથવા સચંાલકો સાથ ેપ�રષદોની િવનતંી કરવા માટ� �ો�સા�હત કરવામાં

આવ ેછે.

�ટ�સી નવેલે- પરે�ટ એ�ગેજમ�ેટ કોઓ�ડ�નટેર 706-866-1040 snewell.lms@catoosa.k12.ga.us

માતા-િપતા, િશ�કો, િવ�ાથ�ઓ અન ેવહ�વટકતા�ઓ સાથ ેમળ�ને
�ેટ ક�નોઝ�ુ ંિનમા�ણ

https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment/Pages/Georgia-Milestones-Assessment-System.aspx
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment/Pages/Georgia-Milestones-Assessment-System.aspx
mailto:snewell.lms@catoosa.k12.ga.us
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માતા-િપતા, િશ�કો, િવ�ાથ�ઓ અન ેવહ�વટકતા�ઓ સાથ ેમળ�ને
�ેટ ક�નોઝ�ુ ંિનમા�ણ


