
2022 ����ગ પીએસી
િમિન�સ

લકે�� ુિમડલ ��લૂ
13મી એિ�લ 2022 @ સવાર�
10am

�યા ંએક ઓનલાઈન મી�ટ�ગ હતી � વ� ુન� ��ઝૂલટેરમા ંર�ૂ કરવામા ંઆવી

હતી અન ે� ઈન હાઉસ મી�ટ�ગમા ંન આવી શક� તવેા માતાિપતા માટ� ટ���ટ,
વોલ�ે�ટયર �રમાઇ�ડ, FB, �્િવટર અન ેવબેસાઈટ �ારા મોકલવામા ંઆવી હતી. આ
માતાિપતાના ઇન�ટુ અન ેમ�ૂંર� માટ� 4/11-4/13 થી ઉપલ�ધ હ� ુ.ં (ઓનલાઈન

મી�ટ�ગમાથંી કોઈએ સાઇન ઇન ક�ુ� નથી અથવા ઈલ�ે�ોિનક ર�ત ેમ�ૂંર ક�ુ� નથી.
પણ બનાવવામા ંઆવશે

મી�ટ�ગ માટ� દ�તાવ�ેકરણ ઓનલાઈન સ�યો અન ેવાલીઓ
ઉપ��થત _ આ મીટ�ગમા:ં

● એમી �લ�ેકનશીપ- પરે�ટ
● ક�ટ� �લ�ેકનશીપ - પરે��ટ
● ���ટ� �બોલો�સક� - શીષ�ક I કાઉ�ટ� ઓ�ફસ કોઓ�ડ�નટેર

● �ટ�સી નવેલે - LMS પરે�ટ ઇ�વો�વમ�ેટ કોઓ�ડ�નટેર

● �ફ ચ�ેટ�ન - મદદનીશ િ���સપલ
પકે��સ આપવામા ંઆ�યા હતા �મા ંમા�હતી પર (દર�ક સ�ય માટ� ફો�ડરમા)ં

● LMS અન ે�જ�લા સવ� પ�રણામોની
● યોજના

● LMS અન ેCCPS માતા-િપતા અન ેકૌ�ંુ�બકTitle1 સગાઈ નીિતનો રફ �ા�ટ.
● શાળા �ધુારણા યોજના
● માતાિપતાથી િશ�ક ઇન�ટુ
● પીએસી મીટ�ગ (�આુર કોડ)



● કો�પ�ે�સ

ઉપ��થત દર�ક માટ� પ�રચય આપવામા ંઆ�યો હતો. �ટ�સી નવેલે ેઆ મહ�વ�ણૂ�
મી�ટ�ગમા ંભાગ લવેા માટ� તમેના �ય�ત સમયપ�કમાથંી સમય કાઢવા બદલ
દર�કનો આભાર મા�યો, અન ેઅમ ે�શસંા કર�એ બધા માતાિપતા અન ેમાતાિપતાની
સડંોવણીની. �ટ�સી નવેલે એ �િુનિ�ત ક�ુ� ક� દર�ક �િતભાગીએ સહ� કર� છે.
�ીમતી નવેલે ે����ગ પકે મી�ટ�ગ�ુ ંમહ�વ સમ���ુ ંઅન ેત ેક� માતા-િપતા અહ�
LMS અન ેCCPS શીષ�ક I પરે�ટ �ગેજમ�ેટ �ો�ામન ેમ�ૂંર કરવા, CCPS અને
LMS વસતં સવ��ણ, શીષ�ક I બ�ટ, શાળા �ધુારણા �થળ, પર��ણ મા�હતી, કાય�
યોજનાની સમી�ા કરવા માટ� અહ� આ�યા હતા. 2022-2023 અન ે�વયસંવેકોને
ઓળખો.
�ીમતી નવેલે 2022-2023 ��ૂચત કાય� યોજના પર ગયા. �મ ક� �ટ�મ નાઈટ,
ELA, નાઈટ, સવ�, બ�ેચમાક� નાઈટ અન ેવ�.ુ
�ીમતી નવેલે ે2022/2023 શાળા વષ� માટ�ના અમારા લ�યો િવશ ેવાત કર�.
(લખેન, ગ�ણત અન ેભાષા કળામા ં3% ��ૃ� દશા�વવા) �જ�લા લ�યોની પણ સમી�ા
કરવામા ંઆવી હતી. �ીમતી નવેલે ેજણા��ુ ંહ� ુ ંક� �યાર� તમામ ડ�ટા �ણૂ� થઈ
�ય અન ેમાતાિપતા પાસથેી ઇન�ટુ માગંવામા ંઆવ ે�યાર� આવતા વષ� માટ� વ�ુ
ચચા� થશ.ે તણેીએ સમ���ુ ંક� િવ�ાથ�ઓન ે�ણ અલગ અલગ ઘટકો સાથે
માપવામા ંઆવ ેછે:e/Growth/Achievement. �ીમતી નવેલેે સમયસર મા�હતી
િવશ ેવાત કર�. મહ�વની મા�હતી અન ેઘટનાઓ િવશ ેમાતાિપતાન ે�ણ કરવા માટ�
અમ ેટ���ટ ચતેવણીઓ, ઇમઇે�સ, વબેસાઇ�સ, માિસક ��ઝૂલટેસ�, નવા LMS
સોિશયલ મી�ડયા (facebook/Twitter/Instagram), નવી �વયસંવેક �ટ�શન
�રમાઇ�ડ એ��લક�શન અન ે��લૂ માક�નો ઉપયોગ કર�એ છ�એ. �ીમતી નેવલેે
પો�લસીમા ંતમામ અપડ�ટ કર�લી મા�હતી �કાિશત કર�. કાઉ��સલ ેLMS પેર��ટ
એ�ગેજમ�ેટ પો�લસીન ેમ�ૂંર� આપી. ��ુી નવેલે ેમાતા-િપતા સાથ ેLMS ����ગ સવ�
પ�રણામોની સમી�ા કર�. �ીમતી જૉ�લો��ક�એ CCPS અપડ�ટ કર�લ પેર�ટ સગાઈ
નીિત અન ેCCPS ����ગ સવ� પ�રણામો િવશ ેવાત કર�.
�ીમતી નવેલે ેમાતા-િપતા સાથ ેશીષ�ક I કો�પ�ે�સની સમી�ા કર� અન ેતમેને
કો�પ�ે�સ પર કો�ફર�સ કર�, તઓે ક�વી ર�ત ેબનાવવામા ંઆવ ેછે, અને ઇન�ટુ
માટ� �છૂ�ુ.ં
�ી ચ�ેટાઈન ેની તયૈાર�મા ંમાતા-િપતા અન ે�ુ�ંુબના ઇન�ટુના મહ�વની ચચા� કર�
શીષ�ક 1 શાળા �ધુારણા યોજના.ઇન�ટુના મહ�વ પર ફર�થી ભાર ��ૂો

માતાિપતાના અમ ે�ુ ંસા�ંુ કર� ર�ા છ�એ અન ેતઓે � જોઈ શક� છે તે �ગેના
તમેના િવચારો �ગેતઓે આયોજન ���યામા ંસવ� ડ�ટાનો પણ ઉપયોગ કર� છે.



�ી_ ચ�ેટ�ન ેચચા� કર� ક�વી ર�ત ેશીષ�ક ભડંોળ ��ંુૂ ઉપયોગ થાય. તમેણે સમ���ું
ક� _ મોટાભાગ�ુ ં_ અમાર� શાળા�ુ ંબ�ટ આવ ેછે _ રા�યમાથંી _ �યો��યા. 90%
કાઉ�ટ�ની કા�ુસા શાળાઓ છે શીષ�ક I. શીષ�ક I લાયકાત છે આધા�રત પર માટ�
મફત-ઘટાડ�લા લચં ર�ટ _ _ શાળા (_ આિથ�ક �ચૂક). અમ ેસામા�ય ર�ત ેલગભગ
$250,000.00 _ �રૂક શીષ�ક I ભડંોળમા.ં  �ણ ભાગો _ _ છે _ શીષ�ક I બ�ટના:
�ચૂના�મક, �યવસાિયક િશ�ણ, અને
માતાિપતાની સડંોવણી (માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની સગાઈ).  �ી_ Chastain વાત
િવશ ેઅમારા કાય��મો �મ ક� i-ready ગ�ણતઅન ેવાચંન �લસ.  તમેણે
માઈલ�ટો�સ ક�વી ર�ત ેઆ કાય��મો અન ેTest કરશ ેર�કોડ� િવ�ાથ�ઓની ��ૃ�.
અમ ેપણ �દાન પછ� શાળાના ટ�ટુ�ર�ગ મા ંગ�ણત અન ેવાચંન (LMS એક�ડ�મી).
આ�્�સના ગ�ણત અન ેભાષા એવા િશ�ક આપશ ેટ�ટુ�ર�ગ �મન ેબ ે�ણ �દવસ ક�
અઠવા�ડયામા ં. િવ�ાથ�ઓન ેહતા આ�યા સદં�ભ�ત �ારા તમેના માતાિપતા અથવા
િશ�ક.  વ� ુગ�ણત િશ�કો માટ� નાના વગ�.  વ� ુ�યાવસાિયક તાલીમ માટ�
અમારા િશ�કો.  અમ ેપણ નોકર�એ ન ેપરે��ટ ઇ�વો�વમ�ેટ કોઓ�ડ�નટેર (��ુી.
નવેલે)છ�એ �ુ. નવેલે કામ કર� સ�ંણૂ�છેસમય.  ટાઇટલ I નાણાનો શકાતો માટ�
ઉપયોગ નથી �િૂત� ભડંોળની �ા�ત _ રા�યમાથંી કાઉ�ટ� અથવા .કર�
ત ેછે બનાવવાનો ભડંોળન ે�રૂક _ પહ�લાથી �ા�ત.
�ી ચ�ેટાઈન ે2022-2023 શાળા �ધુારણા યોજના િવશ ેવાત કર� અને તે ક�
અમારા �યયેો િવ�ાથ�ઓની ��ૃ� અન ેિસ��, વત�ન, હાજર� સાથ ેિનધા��રત છે, તેમ
છતા;ં ��ૃ�ની ટકાવાર� જોવા અન ેન�� કરતા પહ�લા તમામ ડ�ટા �ણૂ� થાય �યાં
�ધુી આપણે રાહ જોવી પડશ.ે
�ીમતી નવેલે ે�છૂ�ુ ંમાટ� ઇન�ટુPAC સવ��ણ પરતણેીએ માતા-િપતાને QR કોડ
�ક�ન કરવા ક�ુ ંઅન ેતઓેએ એક Google ફોમ� ભ�ુ�. તઓેએ CCPS અન ેLMS
નીિતઓન ેમ�ૂંર� આપી. �ી ચ�ેટાઈન ે�છૂ�ુ ંક� �ુ ંકોઈ છે ��ો_ (કોઈ �� નથી
Ms.) નવેલે, અન ે�ી. ચ�ેટન એકવાર ફર� મા�યો તમામ માટ� વાલીઓનો બદલ
આપવા ભાગ લવેા અન ેમી�ટ�ગમા ં_ એલએમએસન ેટ�કો _ __ _ _ આભાર. _
સભા �લુતવી વા�ય ેલગભગ 10:55રાખવામાઆંવી a_મી_


