
માતા-િપતા િશક્ષણને ટેકો આપવા માટે ઘરની પ્રવૃત્િતઓ માટે સૂચનો 

બનાવવામાં મદદ કરે છે.

26 સપ્ટેમ્બર, 2022 ના રોજ સુધારેલ

• ઈમેલ

બેટલિફલ્ડ એિલમેન્ટરી સ્કૂલ બાળકોના િશક્ષણ િવશે 

પિરવારો સાથે ખુલ્લા, દ્િવ-માર્ગી સંચાર ચાલુ રાખવા માંગે છે.

• ડોજો/સંદેશો યાદ કરાવો

બાળકની પ્રગિત.

ના વાલીઓ, િવદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફ

• િપતૃ પોર્ટલ

ફેક્સ 706-861-6640

STEM નાઇટ

બેટલિફલ્ડ એિલમેન્ટરી સ્કૂલે સંયુક્ત રીતે આ ફેિમલી- સ્કૂલ કોમ્પેક્ટ 

ફોર અચીવમેન્ટ િવકસાવી છે.

• માતાિપતા/િશક્ષક પિરષદો

અમારી સાથે કેવી રીતે વાતચીત કરવી:

• સાપ્તાિહક સંચાર ફોલ્ડર

તમારી ચર્ચા કરવા માટે માતાિપતા/િશક્ષક પિરષદની િવનંતી કરવા માટે 

િનઃસંકોચ

• શાળા અને િજલ્લાની વેબસાઇટ્સ

આ કોમ્પેક્ટને અપડેટ કરવા અને િવદ્યાર્થીઓની જરૂિરયાતોને આધારે 

ફેરફારો કરવા દર વર્ષે મીિટંગો યોજવામાં આવે છે.

• WIN રાત્રે કોમ્પેક્ટ ચર્ચા

706-866-9183

BES માતાિપતા કોઈપણ સમયે િટપ્પણીઓમાં 

યોગદાન આપવા માટે આવકાર્ય છે.

અમારી પાસે પુષ્કળ સ્વયંસેવી તકો ઉપલબ્ધ 
છે!

તમારા બાળકના િશક્ષકનો સંપર્ક કરો, ઇમેઇલ 
aherpst.bat@catoosa.k12.ga.us અથવા અમને 

706-866-9183 પર કૉલ કરો

http://bes.catoosa.k12.ga.us

મીિડયા સેન્ટરમાં સ્િથત છે.

ફેિમલી િરસોર્સ સેન્ટરમાં સામેલ થવા 
આવો

પેરેન્ટ વર્કશોપ (વ્યક્િતગત 
અને ઓનલાઈન)

િપતૃ લંચ

WIN નાઇટ

કૂકીઝ w/દાદા દાદી

ક્ષેત્ર િદવસ

બધા િવદ્યાર્થીઓ માટે ઉચ્ચ સ્તરના િશક્ષણને પ્રોત્સાહન 
આપવા માટે સાથે મળીને કામ કરવું.

5 મી ગ્રેડ ફોકસિમશન:

2206 બેટલિફલ્ડ પાર્કવે Ft. ઓગલેથોર્પ, 

GA 30742 ડૉ. કેન્ટ મેકક્રરી, પ્િરન્િસપાલ

િવદ્યાર્થીની સફળતા માટે

2022-2023

BES

આભાર!
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િવદ્યાર્થીઓએ કહ્યું:

GA માઇલસ્ટોન્સ ટેસ્ટમાં ગિણતમાં સ્તર 3 અથવા 4 પર 
પ્રદર્શન કરનારા િવદ્યાર્થીઓની ટકાવારી આ વર્ષે 48% 
થી વધીને 56% થશે.

વસંત બેન્ચમાર્ક પર પતન.

ગ્રેડ 3 થી 8 માં િનપુણ (સ્તર 3,4) સ્કોર કરનારા 
િવદ્યાર્થીઓ અને

5મા ધોરણમાં અમારી શાળા આના પર ધ્યાન કેન્દ્િરત કરશે:

5મા ધોરણમાં અમારી શાળા આના પર ધ્યાન કેન્દ્િરત કરશે:

• િવદ્યાર્થીઓ 3જા ગ્રેડ સુધીમાં ગ્રેડ સ્તર પર વાંચન 
કરશે

ફેિમલી-સ્કૂલ કોમ્પેક્ટ શું છે?

અસરકારક કોમ્પેક્ટ્સ:

• માતા-િપતાને તેમના બાળકની પ્રગિત િવશે સાપ્તાિહક 

લેક્િસલ સ્તરો અને AR સમજણ ટકાવારી સાથે જાણ 

કરો.

પિરવારો સાથેના અમારા કેટલાક મુખ્ય જોડાણો આ હશે:

• તેમાં િવશ્વાસ કરવા અને તેનો ઉપયોગ કરવા માટે અમારા પર 
આધાર રાખો!

• ગિણતનું હોમવર્ક રાત્રે પૂર્ણ કરો

• HSમાંથી સ્નાતક થયેલા િવદ્યાર્થીઓની ટકાવારીમાં સુધારો કરવો.

• સાપ્તાિહક ટેક હોમ ફોલ્ડર્સ સાથે માતા-િપતા સાથે વાતચીત 

કરો જેમાં ગ્રેડ કરેલ કાર્ય હોય. ઘરે ઉપયોગ માટે િવિવધ 

ગિણત કાર્યક્રમો ઉપલબ્ધ છે.

BES િવદ્યાર્થીઓ કેવી રીતે સફળ થઈ શકે તેના િવચારો િવકસાવવા માટે 

સ્ટાફ અને વાલીઓ સાથે જોડાયા. િવદ્યાર્થીઓએ ઘર અને શાળામાં 

ભણતર વચ્ચે જોડાણ બનાવવા માટે નીચેના િવચારોનો િવચાર કર્યો.

અચીવમેન્ટ માટે ફેિમલી-સ્કૂલ કોમ્પેક્ટ એ એક કરાર છે 

જે માતાિપતા, િવદ્યાર્થીઓ અને િશક્ષકો સાથે મળીને િવકિસત 

થાય છે. તે સમજાવે છે કે કેવી રીતે માતા-િપતા અને િશક્ષકો સાથે 

મળીને કામ કરશે તે સુિનશ્િચત કરવા માટે કે તમામ િવદ્યાર્થીઓને 

તેઓને ગ્રેડ સ્તરના ધોરણો સુધી પહોંચવા અને ઓળંગવા માટે 

જરૂરી વ્યક્િતગત સમર્થન મળે.

• હોમ MAP ગિણત અને બેન્ચમાર્ક િરપોર્ટ્સ વાંચવા મોકલવા.

િવદ્યાર્થીઓની સફળતાને સમર્થન આપવા માટે 

િવદ્યાર્થીઓ અને તેમના પિરવારો સાથે કામ કરશે.

• શાળાના ડેટાનો પ્રિતસાદ આપો,

• દરેકની જવાબદારીઓ વ્યાખ્યાિયત કરો

િજલ્લા લક્ષ્યો:

• હું મારા બાળક સાથે ઘરે વાંચીશ અને વાંચન કૌશલ્યોનો 

અભ્યાસ કરીશ જેમ કે દૃષ્િટના શબ્દો શીખવા, 

શબ્દભંડોળના શબ્દો, પ્રવાિહતા અને વાંચન.

• ધોરણોથી શરૂઆત કરો,

• હું મારા બાળક સાથે ગિણતની હકીકતોનો 
અભ્યાસ કરીશ.

• ટકાવારી સુધારવા માટે

• મને સોંપણીઓ પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરવા માટે વર્ગમાં 

શીખેલી વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરો

• હું વર્ગ ન્યૂઝલેટર વાંચીશ જેથી મને શું શીખવવામાં આવશે 

તેની જાણ થાય અને મને મારા બાળકને ઘરે શીખવામાં 

મદદ કરવાની ક્ષમતા મળે.

• િવદ્યાર્થીઓના િશક્ષણ પર ધ્યાન કેન્દ્િરત કરો,

શાળાના ધ્યેયો: GA માઇલસ્ટોન્સ કસોટીમાં અંગ્રેજી ભાષાની કળામાં સ્તર 3 

અથવા 4 પર પ્રદર્શન કરનારા િવદ્યાર્થીઓની ટકાવારી આ વર્ષે 45% થી 

વધીને 53% થશે.

• થી િવદ્યાર્થીઓના લેક્િસલ સ્તરમાં વધારો

કુટુંબો િવદ્યાર્થીઓની સફળતામાં કેવી રીતે મદદ કરી શકે તે અંગેના 
િવચારો િવકસાવવા BES માતાિપતા સ્ટાફ સાથે જોડાયા. અહીં કેટલીક 

બાબતો છે જે કુટુંબના સભ્યો માને છે કે તેઓ તેમના િવદ્યાર્થીના 

િશક્ષણને સમર્થન બતાવશે:

• દરરોજ વર્ગમાં સાંભળો અને

• વાંચન અને ગિણતમાં િસદ્િધ વધારવી

• પૂર્ણ સંખ્યાઓ, દશાંશ અને અપૂર્ણાંકનો ઉમેરો, બાદબાકી, 

ગુણાકાર અને ભાગાકાર.

મારા AR લક્ષ્યો સુધી પહોંચવામાં મને મદદ કરવા 

માટે ઘરે સાપ્તાિહક AR પુસ્તકો વાંચો.
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