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કવર શીટ 

કેટૂસા કાઉન્ટી પેર ેંટ અને ફેમિલી એન્ગેજિેન્ટકેટપૂસા કાઉન્ટી પેર ેંટ 

અને ફેમિલી એન્ગેજિને્ટ 

પોમલસી / પ્લાનપોમલસી / પ્લાન 

અમેપર તમારું  ઇનપુટ માુંગીએ છીએ. કૃપા કરી: 

● આ દસ્તાવજે જુઓ અને સૂચનો કરો અને kjablonski@catoosa.k12.ga.us 

પર મોકલો706-965-6067 પર 

 

અથવા 
 

● ફોન સુંદેશ મૂકોકેટટોસાસગાઈમાુંમાગીએ 

 

અમેકાઉન્ટી શીર્ષક I શાળાઓમાું માતાપપતા અને કુટુુંબનીસુધારો 

કરવાછીએ. ચાલો આપણે શીખો શીર્ષક હુું  વધુ સારું  કામ કરી શકુું .   

તમારા ઇનપુટ બદલ આભાર. 
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કેટોસા કાઉન્ટી સકૂ્લ ડિસ્ટ્રીક્ટ 

શી્્રક હ ું  પેરેુંટ અન ેફેડિલી સગાઈ નીડિ િ્રાફ્ટ 

સ્કૂલ વર્ષ 2022 

સુધારલેી મે 6, 2021 

307 ક્લેવલેન્ડ સ્ટર ીટ  

રી ુંગગોલ્ડ, જીએ 30736સબુંધ 

પપતૃ કૌટુું પબકશુું છે? 

 

 

કેટોસા કાઉન્ટી શી્્ષક I શાળાઓમાાં ભણતા વિદ્યા્્ીષઓના માતાવિતા અન ે
િવષિાષોનોઘણા િાસાઓ િષતેના િષ િ્ષભાિ છે 

● તેમના વિદ્યા્્ીષઓના વશક્્ણના 
● અન ેમાતાવિતા અને કુટુાંબની સગાઇ કેિી અને કેિી દેખાય છે. 

 વબન-શી્્ષક I શાળામાાં, ત્યાાં કોઈ વનવશ્િતતા ન્ી કે નીિેની સ્્ાન લેિાય. આ નીવત 
માતાવિતા અને િવષિાષોને ખાતષી આિે છે કે તેઓ તેમના બાળકોના વશક્્ણમાાં કેટટોસા 
કાઉન્ટી શાળાઓ સા્ે મહત્િિૂ્ણષ ભાગીદાષ છે.  કૌટુાં વબક સગાઈ એટલે કે વિદ્યા્્ીષ 
વશક્્ણ અને અન્ય શાળા િ્ષિૃવત્તઓ વિશે વનયવમત, દ્વિમા્ગીષ અને અ્્ષિૂ્ણષ 
િાતિીતમાાં માતાવિતા અને કુટુાંબના સભ્યોની ભાગીદાષી. આ ખાતષી આિે છે: 
(એ) કે માતાવિતા અને િવષિાષો તેમના બાળકોના વશક્્ણમાાં સહાય કષિામાાં મહત્િિૂ્ણષ 

ભૂવમકા ભજિે છે. 
(બી) કે માતાવિતા અન ેિવષિાષોને તેમના બાળકોના વશક્્ણમાાં સવક્ષય ષીત ેજોડાિા માટે 

િ્ષોત્સાવહત કષિામાાં આિે છે. 
(સી) કે માતાવિતા અન ેિવષિાષો તેમના બાળકોના વશક્્ણમાાં સાંિૂ્ણષ ભાગીદાષ છે. 

વન્ણષય લેિામાાં અન ેયોગ્ય સલાહકાષ સવમવતઓ તેમના બાળકોના વશક્્ણમાાં 
મદદ કષિા માટે તેમને સમાિિામાાં આિેલ છે. 

(ડી) માતાવિતા અને િવષિાષો વનયવમત મીવટાંગની વિનાંતી કષી શકે છે. 
()) તે અન્ય િ્ષિૃવત્તઓ, જેમ કે દષેક વિદ્યા્્ીષ સફળ અવિવનયમ (ESSA) માાં િ્ણષિેલ, 

માતાવિતા અને કુટુાંબની સગાઈ નીવત વિશે 

વિદ્યા્્ીષ શૈક્્વણક વસદ્વિને મજબૂત બનાિિાના ટેકોમાાં, કટોસા 
કાઉન્ટી સ્કૂલ વડવસ્ટ્ષક્ટ: 

● આ વિતૃ અને કુટુાંબની સગાઈ નીવત વિકસાિી છે જે 
િાસ્તવિક કુટુાંબની સગાઈ માટેની અિેક્્ાઓ અને 
ઉદ્દેશોનુાં િ્ણષન 

● કષે છે અને િ્ષિૃવત્તઓ અને સાંસાિનોને મા્ગષદ્શષન 
આિે છે જે શાળા, વિતૃ, અને વજલ્લાની શી્્ષક 1 
શાળાઓમાાં સમુદાયની ભાગીદાષી.  

આ યોજના કટૂસા કાઉન્ટી સ્કૂલ વડવસ્ટ્ષક્ટની િ્ષવતબદ્િતાનુાં 
િ્ણષન કષશે: 

1. માતાવિતા અને િવષિાષોને તેમના બાળકોના વશક્્ણમાાં 
જોડાિો અને 

2.  ક્્મતા 1 * બનાિિા માટે તેની શી્્ષક 1 શાળાઓમાાં 
બનાિો. 

* વબવલ્ડાંગ ક્્મતા િુષિઠો સાંસાિનો, તાલીમ અને શીખિાની તકો 
દ્િાષા વિકાસને સૂિિે છે. 
જ્યાષે શાળાઓ, માતાવિતા, િવષિાષો અને સમુદાયો વશક્્ણને 
સમ્્ષન આિિા સા્ે મળીન ેકા્યષ કષે છે, ત્યાષે બાળકોકષિાલિેાનુાં 
િલણ િષાિે છે  

● શાળામાાં િિુ સાષુાંઅને  
● શાળામાાં લાાંબા સમય સુિી ષહેિા અને શાળાની િિુ આનાંદ.  

શી્્ષક I, ભાગ એ િ્ષોગ્ષામના દષેક સ્તષે અ્્ષિૂ્ણષ માતાવિતા અને 
કુટુાં વબક જોડાણની જોગિાઈ િૂષી િાડે છે, જેમ કે:  

● વજલ્લા અને શાળા યોજનાઓના વિકાસ અને 
અમલીકષણમાાં અને  

● વજલ્લા અને શાળાના સુિાષણાને િાષ િાડિામાાં. 

િ્ષત્યેક વિદ્યા્્ીષ સફળ અવિવનયમ (ESSA) ની કલમ 1116 માાં 
શાળાઓ અને શાળા િ્ષણાલીઓ માટે માતા-વિતા અને કુટુાંબના 
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કષિામાાં આિે છે. 
 

સભ્યોને તેમના બાળકોના વશક્્ણમાાં સામેલ કષિા માટેની શી્્ષક I, 
ભાગ A સમાવિ્્ટ છે. કેટૂસા કાઉન્ટી સ્કૂલ વડવસ્ટ્ષક્ટ: 

● તેની ખાતષી કષિા માટે તેની શાળા-શી્્ષકની શાળાઓ 
સા્ે કા્યષ કષશે કે જષૂષી શાળા-સ્તષની માતાવિતા અને 
કુટુાંબની સગાઈ નીવતઓ ત ેવિભાગની આિશ્યકતાઓને 
િૂ્ણષ કષે અને  

● ત ેજોશે કે દષેક શાળા માતાવિતા / શાળાના સાંિ્કષ વિશેના 
વનયમોનુાં િાલન કષશે. 

જોવિકવસત શી્્ષક I, ભાગ A માટેની વસસ્ટમ યોજના, ભાગ ESSA 
અાંત્ગષતમાતાવિતા અને િવષિાષો માટે સાંતો્કાષક ન્ી લેનાષા 
બાળકોના, શાળા વજલ્લા ષાજ્યને યોજના ષજૂ કષે ત્યાષે શાળા 
વજલ્લા કોઈ િણ માતાવિતા અને કુટુાંબની વટિ્િણીઓ યોજના સા્ે 
ષજૂ કષશે. વશક્્ણ વિભાગ દષેક નીવત આિા ઇનિુટની વિનાંતી કષે છે. 
ડસસ્ટિ નીડિિાું ઇનપ ટની ડિનુંિી સાથે જોિાયેલ કિરશીટ છે. 

 

 

 

સાંયુક્ત ષીત ેવિકવસત 

તમામ માતાવિતાને 2022 માટે આ વજલ્લા વિત ૃઅન ેકુટુાંબની સગાઈ નીવતમાાં સુિાષો કષિા માટે ભાગ લેિા અને સૂિનો અન ેવિિાષો 
િ્ષદાન કષિા આમાંત્ષણ અિાયુાં હતુાં. વજલ્લાએ માતા-વિતા અન ેિવષિાષોને આ બેઠક વિશે જાણ કષી હતી અને વજલ્લા અન ેશાળા 
િેબસાઇટ્સ િષ તેમજ ઇનિુટ જાહેષાત િોસ્ટ કષી હતી, તેમજ શાળાના ન્યૂઝલેટ્સષ . દષેક શી્્ષક I શાળાએ તેની માતાવિતા 
સલાહકાષ િવષ્દનો ઉિયોગ શાળાના િ્્ષના અાંત િહેલા વજલ્લા વિત ૃઅન ેકુટુાંબની સગાઈ નીવતની સમીક્્ા કષિા માટે અન ે
િ્તષમાન વજલ્લા નીવતની નકલો િહેાં િી દેિા માટે ઇનિુટ માાંગતી હતી. 

કેટોસા કાઉન્ટી વડવસ્ટ્ષક્ટ િષેન્ટ એડિાઇઝષી કાઉવન્સલ (ડીએસી) કષે છે જેમાાં દષેક શી્્ષક I સ્કૂલની િેષેાંટ એડિાઇઝષી 
કાઉવન્સલ, ભાગ લેિા ઇિ્છુક કોઈિણ માતાવિતા અન ેમોટા િષ્માણમાાં સમુદાયના વિત ૃિ્ષવતવનવિઓનો સમાિેશ ્ાય છે. આ 
કાઉવન્સલનો હેત ુશી્્ષક I, ભાગ A િ્ષોગ્ષામ્સમાાં કુટુાંબની સગાઈ્ી સાંબાંવિત તમામ બાબતો િષ સલાહ િ્ષદાન કષિાનો અન ે

પ્રશ્ન: તમારી સ્કૂલ કેટુસા 

એફ.એ.એસ.ટી. શુું કહે છે? વેમેન્ટ 

પ્લાપનુંગ પ્રપિયા? 

પજલ્લા સલાહકાર પપરર્દના સભ્યો 

વાપર્ષક મૂલ્યાુંકન ગ્રાફ્સ અને 

માતાપપતાની પટપ્પણીઓની 

માપહતીન ેપજલ્લા નીપતમાું સમાવે છે. 
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યોજનાને માંજૂષી આિિાનો છે.  ડીએસી હાંમેશાાં વડવસ્ટ્ષક્ટ િષેેાંટ અન ેફેવમલી એન્ગજેમેન્ટ િોવલસી િષ ઇનિુટ શોિે છે અન ેમાતાવિતા 
દ્િાષા વિનાંતી કષિામાાં આિેલા મુખ્ય વિ્યો અ્િા આિશ્યક મુદ્દાઓની માવહતી િ્ષદાન કષે છે. સમુદાયના નેતાઓ અન ે
િ્યિસાવયક ભાગીદાષોને આ કાઉવન્સલમાાં સેિા આિિા માટે આમાંવત્ષત કષિામાાં આિશે. વજલ્લામાાં િણદ્િાષા સમુદાય ભાગીદાષો 
સા્ે સહયોગ અન ેભાગીદાષી િ્ષોત્સાવહત વજલ્લા િેબસાઇટ માવહતી િોસ્ટ, કાટુસાનુાં કાઉન્ટી સહયોગી સવહત જાહેષ બેઠકોમાાં 
માવહતીના વિતષણકષશે.ડીએસી દષવમયાન માતાવિતાએ કન્સોવલડેટેડ એલઇએ ઇમ્િ્ષૂિમેન્ટ િ્લાન (સીએલઆઈિી) અન ે
કમ્િેવન્સિેન્સ સિો્ટષ એન્ડ ઇમ્િ્ષૂિમેન્ટ સ્કૂલ િ્લાનની સમીક્્ા િણ કષી હતી. 

. 

અાંવતમ સાંશોિન િછી, વજલ્લા વિત ૃઅન ેકુટુાંબની સગાઈ નીવત સીએલઆઈિીમાાં શામેલ કષિામાાં આિી હતી જે ષાજ્યને સબવમટ 
કષિામાાં આિી હતી. માતાવિતાએ કોઈિણ સમયે શાળા વજલ્લા િેબસાઇટ િષ અ્િા સ્્ ાવનક શાળાઓને લેવખત વટિ્િણીઓ 
સબવમટ કષીને, નીવત સાંબાંવિત વટિ્િણીઓ અન ેિ્ષવતસાદ આિિાનુાં સ્િાગત છે. 6 મે, 2021 સુિીમાાં િ્ષાિ્ત ્યેલા તમામ 
િ્ષવતસાદનો આ શાળા િ્્ષ માટેની નીવત સા્ે સમાિેશ કષિામાાં આિ્યો હતો. 

વજલ્લા વિત ૃઅન ેકુટુાંબની સગાઈ નીવત, વજલ્લા અન ેશાળા િેબસાઇટ્સ િષ િોસ્ટ કષિામાાં આિી હતી, જે આ શાળાના િા્વ્ષક 
શી્્ષક 1 શાળા સભાઓ અન ેઅન્ય માતાવિતા અન ેકુટુાંબની સગાઇ િ્ષિવૃત્તઓ દષવમયાન વિતવષત કષિામાાં આિી હતી અન ે
શાળાઓના િેષેાંટલ વષસો્સષ સેન્ટ્સષમાાં ઉિલબ્િ કષાઈ હતી. આિા્યષ અન ેમાતાવિતાની સાંડોિણીના સાંયોજકો વક્ષયાની યોજના 
િૂ્ણષ કષિા માટે મળે છે જ્યાાં તેઓ માતાવિતા અન ેકુટુાંબની સગાઈની આિશ્યકતાઓની સમીક્્ા કષે છે અન ેકુટુાંબની સગાઈ 
િ્ષિૃવત્તઓ માટે વજલ્લા અન ેશાળાની નીવતઓને િ્ષવતવબાંવબત કષતી યોજનાઓની તકોની યોજના કષે છે. 

અમાષી શાળાને મજબૂત બનાિિી 

વજલ્લા વિત ૃઅન ેકુટુાંબની સગાઈના સાંયોજકો ખાતષી કષિા માટે બિી શી્્ષક 1 શાળાઓન ેસહાય અન ેસહાય િૂષી િાડશે: 
● માતાવિતા અન ેકુટુાંબની સગાઈની આિશ્યકતાઓ સાંતો્ાય છે અન ે 
● માતાવિતા અન ેકુટુાંબની સગાઈની િ્યૂહષિનાઓ અન ેિ્ષિવૃત્તઓ લાગુ કષિામાાં આિી ષહી છે.  

શી્્ષક I શાળાઓ કુટુાંબની સગાઈ સુિાષિા અન ેમજબૂત કષિામાાં સહાય માટે વજલ્લા માતાવિતા અન ેકુટુાંબની સગાઇ સાંકલનકાષો 
િાસે્ી સૂિનાઓ અન ેસાંસાિનો િ્ષાિ્ત કષશે. અિાષનિાષ સાંદેશાિ્યિહાષ અન ેશાળાની મુલાકાતો ઉિષાાંત,  વજલ્લા અને 
માતાવિતા અને કુટુાંબની સગાઈના સાંયોજકો કુટુાંબની સગાઈ યોજનાઓ અને િ્ષિૃવત્તઓની સમીક્્ા કષિા માટે તેના 
શી્્ષક 1 શાળાના આિા્યોષ અને શાળાના માતાવિતા અને કુટુાંબની સાંડોિણીના સાંયોજકો સા્ે વનયવમત સુવનવશ્િત 
મીવટાંગ્સ અને તાલીમ યોજશે. કેટુસા કાઉન્ટી શી્્ષક હુાં  શી્્ષક 1 ક્ષેટનો ઉિયોગ કષુાં  છુાં , માતાવિતા અને કુટુાંબની 
સગાઈના દસ્તાિેજો અને અમલીકષણને એકવત્ષત કષિા, ગોઠિિા અને માન્ય કષિા માટેનો programનલાઇન િ્ષોગ્ષામ. 
વજલ્લા કા્યષક્ષમો શાળાના કા્યષક્ષમોમાાં હાજષ ષહે છે. 



5 

 

 

ફાં ડ્સનુાં વષઝ્િેષશન  

કેટોસા કાઉન્ટી સ્કૂલ વડવસ્ટ્ષક્ટ, આ નીવતમાાં સૂવિબદ્િ માતાવિતા અને કુટુાંબની સગાઈની આિશ્યકતાઓને અમલમાાં 
મૂકિા માટે નાણાકીય િ્્ષ 22 માાં મેળિેલા શી્્ષક 1 ના ભાંડોળની કુલ ષકમમાાં્ી ઓછામાાં ઓછુાં  1 ટકા અનામત ષાખશે 
અને ESSA ના વિભાગ 1116 માાં િ્ણષિ્યા અનુસાષ. કટૂસા કાઉન્ટી સ્કૂલ વડવસ્ટ્ષક્ટ, સ્્ાવનક કક્્ાના વિત ૃઅને કૌટુાં વબક 
જોડાણ કા્યષક્ષમો અને િ્ષિૃવત્તઓને ટેકો આિિા માટે તે 1% માાં્ી ઓછામાાં ઓછા 90 ટકા શી્્ષક 1 શાળાઓમાાં 
વિતષણ કષશે. વજલ્લા આકાષણી જષૂષીયાતો અને વિતૃ ભલામણોને િ્યાનમાાં લેતા િ્યાષિ્ત વિત ૃઅને કુટુાંબની સગાઇ 
બજેટ વિકસાિિામાાં દષેક શી્્ષક 1 સ્કૂલને સહાય કષિા માટે સ્િ્્ટ મા્ગષદ્શષન અને સાંદેશાિ્યિહાષ કષશે. શી્્ષક I 
સાંયોજક શી્્ષક I ની વિવશ્્ટ સિો્ટષ માટે િ્્ષમાાં બે િાષ મળે છે અને િોક્કસ સૂિનાઓ માટે ફેડષલ િ્ષોગ્ષામ્સ 
મેન્યુઅલ િ્ષદાન કષે છે. સાંયોજક માવસક િહીિટી બેઠકોમાાં આિા્યોષ સા્ે બોલે છે. 

t  

 

આખા શાળા િ્્ષ દષમ્યાન, દષેક શી્્ષક I શાળા, માતાવિતા અને િવષિાષોના સૂિનો એકવત્ષત કષશે કે કેિી ષીતે કુટુાંબની 
સગાઈ ભાંડોળ આગામી િ્્ષમાાં વજલ્લા અને શાળા સ્તષે ઉિયોગમાાં લેિામાાં આિશે. આ મીવટાંગ્સના કોમેન્ટ કા્ડ્ષસ અને 
વમવનટોની સમીક્્ા વજલ્લા દ્િાષા આગામી શાળા િ્્ષ માટે જષૂષી વિસ્તાષો નક્કી કષિા અને કૌટુાં વબક સગાઈ બજેટમાાં 
ફેષફાષ અાંગ ેવિિાષણા કષિામાાં આિશે. િ્ગષમાાં વિદ્યા્્ીષઓની સાંખ્યા ઓછી કષિા અ્િા વિવશ્્ટ આિશ્યકતાઓ 

શીર્ષક ૧ ના પૈસા કેવી રીતે ખચષ વામાું 

આવે છે ત ેસપહતના પવપવધ પવર્યો પર 

ઇનપુટ એકપિત કરવાની દરકે તક પર 

શાળાઓ ઇનપુટ કાડષનુું પવતરણ કર ેછે. 
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વિશે િ્યાન આિતા વિદ્યા્્ીષઓને િિાષાની સહાય આિિા માટે, શી્્ષક I ના મોટાભાગના નાણાાં ક્મષિાષીઓ િષ 
ખ્િષિામાાં આિ ેછે. 

સલાહકાષો માટેના તકો 
માતાવિતાના 

 

માતાવિતા અને માતાવિતા અને કુટુાંબના સભ્યોના સૂિનો, માતાવિતા અનેએ દષ િ્્ેષ વિકવસત ્નાષી વજલ્લા અને શાળા 
સુિાષણાની યોજનાઓના આિશ્યક ઘટકો છે. આ વિભાગમાાં િ્ણષિેલ તમામ માતાવિતા અને િવષિાષોને િેષેાંટલ કાફે, 
વડવસ્ટ્ષક્ટ એડિાઇઝષી કાઉવન્સલ, સીએલઆઇિી ઇનિુટ મીવટાં ગ અને શી્્ષક 1 ની શાળાના કા્યષક્ષમોમાાં ભાગ લેિા 
આમાંવત્ષત ક્યાષ છે. માતાવિતા, સમુદાય અને િવષિાષોને વજલ્લા, શાળાઓ અને વિદ્યા્્ીષઓને અમાષી વિદ્યા્્ીષ 
શૈક્્વણક વસવિ્િ લક્્્યો સુિી િહોાંિિામાાં સહાય માટે તેમના વિિાષો અને સૂિનો શેષ કષિા કહેિામાાં આિ ેછે. 

િસુંિ શાળા સ ધારણા બેઠકોિ   

િસાંત Duringદષવમયાન, દષેક શી્્ષક I શાળા, િાલીઓ, કુટુાંબના સભ્યો અને સમુદાયના સભ્યો માટે, શાળાિ્યાિી 
સુિાષણા યોજના, શાળા િષીક્્ણ અને બેાંિમા્કષ ડેટા, માતાવિતાની સમીક્્ા કષિા માટે ષાઉન્ડ ટેબલ િ્િાષઓમાાં ભાગ 
લેિા માટે એક મીવટાં ગ (િેષેાંટ એડિાઇઝષી કાઉવન્સલ) કષશે. અને કુટુાંબની સગાઈ નીવતઓ તેમજ કુટુાંબની સગાઈ બજેટ અને 
િ્ષોગ્ષામ્સ િષ ઇનિુટ િ્ષદાન કષે છે. માતાવિતા અને િવષિાષના સભ્યોને વિવિિ ષીતે આમાંત્ષણ મોકલિામાાં આિશે. દષેક 
શાળા િત્ષ, ઇમેઇલ્સ, શાળા િેબસાઇટ, સોવશયલ મીવડયા દ્િાષા અને મીવટાંગની તાષીખ અને સમય વિશે તેમને સૂવિત 
લખાણ દ્િાષા ઘષે સૂિનાઓ મોકલશે. 

 

માતાવિતા અને કૌટુાં વબક સગાઈ કા્યષક્ષમોને ટેકો 
આિિા માટે શી્્ષક 1 ના ભાંડોળના ઉિયોગ િષના 
માતાવિતા અને કુટુાંબ ઇનિુટ િણ િા્વ્ષક મૂલ્યાાંકન 
િસાંત વજલ્લા સ્િેષક્્ણ દ્િાષા િૂષા િાડિામાાં આિી શકે 
છે. આ સ્િેષમાાં િેષેાંટ અને કૌટુાં વબક સગાઈ બજેટ સા્ે 
સાંબાંવિત િ્ષશ્નો તેમજ માતાવિતા અને િવષિાષો માટે 
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તેમની વટિ્િણી આિિા માટેના વિભાગોનો સમાિેશ 
કષિામાાં આિશે.

વબવલ્ડાં ગ કેિેવસટી
 િહેલાનાાં ફકષામાાં્ી અિતષણ, મકાન ક્્મતા, િુષિઠા સાંસાિનો, તાલીમ અન ેશીખિાની તકો દ્િાષા વિકાસન ેસૂિિે છે. કેટૂસા કાઉન્ટી સ્કૂલ 
વડવસ્ટ્ષક્ટ, મજબૂત કુટુાંબની સગાઈ માટે શાળા, માતાવિતા અન ેકુટુાંબની ક્્મતાના વન્માષણનો િ્ષયાસ કષે છે: 

● માતાવિતા અન ેકુટુાંબના સભ્યોની અસષકાષક સાંડોિણી સુવનવશ્િત  
● કષિા અન ેવિદ્યા્્ીષ શૈક્્વણક વસવિ્િમાાં સુિાષો કષિા માટે શી્્ષક 1 શાળાઓ, માતાવિતા અન ેસમુદાય િિ્િે ભાગીદાષીને ટેકો 

આિિા માટે. 

આ વજલ્લાિ્યાિી અને શાળા આિાવષત િ્ષિૃવત્તઓ અને કા્યષક્ષમો દ્િાષા િવષિૂ્ણષ ્શે. આ સિો્ટષ માટે ક્્મતા 
વિકસાિિા માટે, કેટૂસા કાઉન્ટી સા્િષજવનક શાળાઓ વિવિિ કુટુાંબ અને સમુદાય જોડાણ િહેલને અમલમાાં મૂકશે અને 
સહાય કષશે. કૌટુાં વબક સગાઈનુાં કેટૂસા ફેવમલી એકેડેવમક સિો્ટષ ટીમ (ફાસ્ટ) મોડેલ આિી જ એક િહેલ છે. ફાસ્ટ એ 
કેટૂસા કાઉન્ટી િ્ષોગ્ષામ છે જ્યાાં વશક્્કો અને િવષિાષો ભાગીદાષી કષીને ઘષેલુ શીખિાની િ્ષિૃવત્તઓ દ્િાષા શૈક્્વણક 
લક્્્યોને િ્યાનમાાં લે છે.   

િાિાડપિાની ડન્િારણ ક્્િિા - કટૂસા કાઉન્ટી સ્કૂલ વડવસ્ટ્ષક્ટ એક વજલ્લા તષીકે અને તેની શી્્ષક 1 શાળાઓ દ્િાષા 
માતાવિતાને સહાયતા િ્ષદાન કષિા માટે કા્યષ કષશે: 

● તેમના વિદ્યા્્ીષના વશક્્ણ અને િ્ષગવત સા્ે જોડાયેલ ષાજ્ય અને વજલ્લાની શૈક્્વણક માવહતીને 
● સમજિામાાં, શી્્ષક 1 િ્ષોગ્ષામની માવહતીને સમજિામાાં , 
● િડકાષજનક ષાજ્ય શૈક્્વણક િોષણો અને સ્્ાવનક શૈક્્વણક આકાષણીઓ, 
● િ્ષદાન કષીનેજ્યો્વજષયાના વિદ્યા્્ીષઓ માટે આકાષણીના િૈકવલ્િક સ્િષૂિો સવહત જષૂષી આકાષણીઓ િ્ષદાન 

કષીને, અને 
● વિદ્યા્્ીષ બેાંિમા્કષ િષીક્્ણ (એફએફએસટી) ્ી સાંબાંવિત ડેટાનો ઉિયોગ કષીને માતાવિતા સા્ે કોન્ફષન્સ 

કષીને. 

બેઠકો માટેની તાષીખો અને સ્્ાનો સ્કૂલની િેબસાઇટ્સ િષ િોસ્ટ કષિામાાં આિશે અને દષેક શી્્ષક I સ્કૂલના 
ન્યૂઝલેટષ, મા્કીષ, ટેક્સ્ટ, સોવશયલ મીવડયા, િગેષે દ્િાષા શેષ કષિામાાં આિશે.   

કેટૂસા કાઉન્ટી સ્કૂલ વડવસ્ટ્ષક્ટ, વડવસ્ટ્ષક્ટ અને સ્કૂલ િેબસાઇટ િષનાાં િૃ્્ઠોને સાંકલન કષશે જેમાાં સાંસાિનો અને 
સામગ્ષી શામેલ હશે, માતાવિતા અને િવષિાષોને તેમના બાળકો સા્ે ઘષે કામ કષિામાાં સહાય માટે વિતૃ મા્ગષદ્વશષકાઓ, 
અભ્યાસ મા્ગષદ્વશષકાઓ અને િ્ષેવક્ટસ આકાષણીઓ શામેલ છે. આ સામગ્ષીની નકલો તે માતાવિતા અને િવષિાષો માટે 
સ્િેવશયલ અને અન્ય ભા્ાઓની જષૂવષયાતની નકલો સવહત, મ્યાષવદત ઇન્ટષનેટ accessક્સેસ િષાિતા તમામ વશ્્ષક 
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શાળામાાં ઉિલબ્િ કષિામાાં આિશે.  સામગ્ષી કેટલાક િાાંિિા યોગ્ય ફો્મેષટમાાં ષજૂ કષિામાાં આિે છે જેમાાં કેટલાક 
ઇલેક્ટ્ષોવનક ષીત ેિ્ષસ્તુત કષિામાાં આિે છે.  

Studentનલાઇન વિદ્યા્્ીષ માવહતી િ્ષણાલી અને અન્ય વડવજટલ શૈક્્વણક સાંસાિનો (સ્િયાંસેિક તાલીમ બેઠકોમાાં 
શામેલ ક copyrightવિષાઇટ િાઇષેસીના નુકસાન વિશે વશક્્ણ સવહત) સમજિા િાલીઓ અને િવષિાષોને સહાય કષિા 
માટે તાલીમ આિિામાાં આિશે. આ િ્કષશોિ માટેની તાષીખ અને સમય દષેક િ્યવક્તગત શાળા દ્િાષા નક્કી કષિામાાં 
આિશે અને તેની જાહેષાત કષિામાાં આિશે. તેમના બાળકોને સહાય કષિા ઇિ્છતા માતાવિતાની તકનીકી 
આિશ્યકતાઓ, onlineનલાઇન સૂિના અને િેષેાંટલ િો્ટષલ તાલીમ (,નલાઇન, િ્યવક્તગત કા્યષશાળાઓ અને 
હા્ડષકોિી માવહતી) દ્િાષા િૂ્ણષ ્ાય છે. 

 

માતાવિતા અન ેબાળકોની સાક્્ષતાની જષૂવષયાતોને િ્યાનમાાં લેિા, વિવિિ સાંસાિન સામગ્ષી ઉિલબ્િ કષિામાાં આિે છે, તેમજ 
કેટટોસા ફાસ્ટ ઇિેન્ટ્સ દ્િાષા ઘષે મોકલિામાાં આિતી િ્ષિૃવતત્ઓ. આ િ્ગષખાંડની સૂિના અન ેઆકાષણી કષેલી 
વિદ્યા્્ીષઓની આિશ્યકતાઓ સા્ે સાંષેવખત ્ાય છે. બાંને સૂિનાત્મક હા્ડષકોિી અન ેઇલેક્ટ્ષોવનક િાાંિન બુકલેટ ઘણાાં છે. 
 

કેટલોસા કાઉન્ટી લ્વનષાંગ સેન્ટષ સા્ે વડવસ્ટ્ષક્ટ િેષેાંટ અને ફેવમલી એન્ગેજમેન્ટ કોઓ્વડષનેટષ ભાગીદાષી કષે છે અને 
માવસક સાક્્ષતા સલાહકાષ બેઠકોમાાં ભાગ લે છે. માતાવિતાને તેમની િ્યવક્તગત સાક્્ષતાની જષૂવષયાતોને િ્યાનમાાં 
લેિા જી.ઇ.ડી. અને મૂળભૂત િુખ્ત વશક્્ણ જેિી કેટોસા કાઉન્ટી લ્વનષાંગ સેન્ટષની ingsફષ વિશે િાકેફ કષિામાાં આિે 
છે. ટ્ષાન્સિો્ટેષશન અને િાઇલ્ડકેષ વિના મૂલ્યે આિિામાાં આિે છે. કેટૂસા કાઉન્ટીએ સ્િીકા્યુષાં  કે વિત ૃસાક્્ષતા 
તેમના બાળકોની સા્ે સાંકળાયેલ બતાિિામાાં આિી છે. વડવસ્ટ્ષક્ટ િેષેાંટ એન્ડ ફેવમલી એન્ગેજમેન્ટ કોઓ્વડષનેટષ 
કેટૂસા કાઉન્ટી લાઇબ્ષેષી સા્ેની ભાગીદાષી ટીમમાાં સેિા આિ ેછે --- િ્ષાષાં વભક સાક્્ષતા ટાસ્ક ફો્સષ - જે બાળક અને 
કુટુાંબની સાક્્ષતાને સાંબોવિત કષે છે. 

 

કેટૂસા કાઉન્ટી સ્કૂલ વડવસ્ટ્ષક્ટ ઘણા િ્્ોષ િહેલા વજલ્લા સલાહકાષ િવષ્દની સ્્ાિના કષી હતી. તે બિા માતાવિતા, 
િવષિાષો અને સમુદાય માટે ખુલ્લુાં છે. તેનો હેતુ શી્્ષક I, ભાગ A િ્ષોગ્ષામ્સમાાં માતાવિતા અને કુટુાંબની સગાઈ્ી 
સાંબાંવિત તમામ બાબતો િષ સલાહ િ્ષદાન કષિા અને માતાવિતા, િવષિાષો અને સમુદાયને િ્િાષ અને ઇનિુટ માટે એક 
િ્લેટફો્મષ આિિાનો છે.  
 

પૂ્િરશાળાના કા્યરક્રિો સાથ ેએકીકરણ 

કેટોસા કાઉન્ટી િવબ્લક સ્કૂલ વડવસ્ટ્ષક્ટ, વજલ્લાના કુટુાંબ સગાઈ કા્યષક્ષમોને સ્્ાવનક િૂ્િષશાળાના કા્યષક્ષમ સા્ે 
અને વજલ્લામાાં અન્ય ફેડષલ અને ષાજ્ય દ્િાષા ભાંડોળ િૂષો િાડિામાાં આિેલ િૂ્િષશાળાના કા્યષક્ષમો સા્ે સાંકલન અને 
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એકીકૃત કષશે, જે કા્યષક્ષમોના વશક્્કો, ક્મષિાષીઓ અને િવષિાષોને આમાંવત્ષત બેઠકોમાાં જોડાિા આમાંત્ષણ આિીને 
કષશે. કૌટુાં વબક જોડાણ િ્ષિૃવત્તઓ િષ.   

િસાંત Inતુમાાં, મોટાભાગની િ્ષા્વમક શાળાઓ સાંક્ષમણ મીવટાં ગ્સનુાં આયોજન કષશે જે્ી માતાવિતા શાળાઓની મુલાકાત 
લઈ શકે છે અને તેમને અને તેમના બાળકોનેમાટે તૈયાષ કષિામાાં મદદ માટે માવહતી મેળિી શકે છે વકન્ડષગા્ટષન. મિ્યમ 
શાળા સાંક્ષમણની બેઠકો િણ યોજાય છે. માતા-વિતાને ઉિલબ્િ સાંસાિનો વિશે માવહતગાષ કષિામાાં આિે છે તેની ખાતષી 
કષિા માટે સીસીિીએસ આ કા્યષક્ષમો સા્ે સાંકલન િણ કષશે. 

શી્્રક III પ્રોગ્રાિ સાથે એકીકરણ 

કેટોસા કાઉન્ટી િવબ્લક સ્કૂલ વડવસ્ટ્ષક્ટ, વજલ્લાના શી્્ષક III અને શી્્ષક II માતાવિતા અને કૌટુાં વબક સગાઇ 
િ્ષોગ્ષામને શી્્ષક III સાંયોજક, શી્્ષક I સાંયોજક, કુટુાંબ અને માતાવિતાની સગાઇના સાંયોજકો અને કેટૂસા કાઉન્ટી ESOL 
વશક્્કોની સહાય્ી સાંકલન અને સાંકલન કષશે. . સીસીિીએસ તે કા્યષક્ષમોમાાં્ી ફેકલ્ટી અને ક્મષિાષીઓને આખા 
િ્્ષ દષવમયાન કૌટુાં વબક જોડાણની િ્ષિૃવત્તઓ િષ કેવન્દ્ષત આયોજન બેઠકોમાાં ભાગ લેિા આમાંત્ષણ આિશે. શી્્ષક III 
વશક્્કો વિવિિ કુટુાંબ અને માતાવિતાની િ્ષિૃવત્તઓમાાં ભાગ લેશે. સા્ે, અમાષુાં  લક્્્ય માતા-વિતાને ઘષે બોલાતી 
ભા્ામાાં સાંદેશાિ્યિહાષ કષિાનુાં છે. માતા-વિતાને ઉિલબ્િ સાંસાિનો વિશે માવહતગાષ કષિામાાં આિ ેછે તેની ખાતષી કષિા 
માટે સીસીિીએસ આ કા્યષક્ષમો સા્ે સાંકલન િણ કષશે.  

 

શાળા સ્ટાફની િકાન ક્્િિા - કેટૂસા કાઉન્ટી સ્કૂલ વડવસ્ટ્ષક્ટ, સ્કૂલ િીઆઈસી માટે આિા્યોષ અન ેમાવસક બઠેકો માટે 
શાળા િ્્ષ દષવમયાન ત્ષણ તાલીમ આિશે: 

● કૌટુાં વબક જોડાણ િિાષિા માટેની િ્યૂહષિનાઓ શીખિા અન ેતેની િ્િાષ કષિા, કૌટુાં વબક જોડાણના  
● ફેવમલી એકેડેવમક સિો્ટષ ટીમ (ફાસ્ટ) ના મોડેલ સવહત શાળા-કુટુાંબના સાંદેશાિ્યિહાષમાાં સુિાષો. ,   
● માતાવિતા અન ેસમુદાય સા્ે સાંબાંિ બાાંિિા,  
● અસષકાષક માતાવિતા અન ેકુટુાંબની સગાઈ િ્ષિૃવત્તઓ,િ્ષદાન કષે છે  
● ક્ષાફ્ટ શાળા માતાવિતા અન ેકુટુાંબની સગાઈ નીવતઓ / યોજનાઓઅને  
● શાળા-માતાવિતાના સાંિ્કષન ેવિકસાિે છે. 

 

યોગ્ય હોય ત્યાષે આ તાલીમ શી્્ષક 1 શાળાઓના વશક્્કો અને ક્મષિાષીઓને ફષી્ી વિતષણ કષિામાાં આિશે.  કેટૂસા 
કાઉન્ટી સ્કૂલ વડવસ્ટ્ષક્ટ યોગ્ય સ્કૂલ સ્ટાફ અને ફેકલ્ટી માટે એક તાલીમ હોસ્ટ કષશે જે સ્િાગત િાતાિષણ બનાિિા 
અને િવષિાષો સા્ ેદ્વિ-મા્ગષ સાંદેશાિ્યિહાષ સુિાષિા િષ િ્યાન કેવન્દ્ષત કષશે.           
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મદદષૂિ સાંકેતો અને િવષિાષોને કેિી ષીતે જોડિુાં તે અાંગેની નિીનતમ સાંશોિન સાંબાંવિત વશક્્કો અને ક્મષિાષીઓને ટીિ 
શીટ્સ મોકલિામાાં આિશે. કૌટુાં વબક સગાઈના ફેવમલી એકેડેવમક સિો્ટષ ટીમ (ફાસ્ટ) ના મોડેલ વિશેની માવહતી િણ શેષ 
કષિામાાં આિશે. િીઆઈસી, શાળાના ક્મષિાષીઓને બતાિ ેછે કે દસ્તાિેજોના અનુિાદ માટે ગૂગલ ડ્ષાઇિનો ઉિયોગ કેિી 
ષીતે કષિો. ક્લાસડોજો, ષીમાઇન્ડ, િગેષે જેિા સાંદેશાિ્યિહાષ માિ્યમો િષ વશક્્કોને તાલીમ આિિામાાં આિી છે જે્ી 
માતાવિતાને દૈવનક િોષણે માવહતી ઉિલબ્િ ્ાય.  

 

િેષેાંટ અને ફેવમલી એાંગેજમેન્ટ મૂલ્યાાંકનકેટોસા 
દષ િ્્ેષ,કાઉન્ટી સ્કૂલ વડવસ્ટ્ષક્ટ િા્વ્ષક વિત ૃસ્િેષક્્ણ દ્િાષા શી્્ષક 1 શાળાઓની શૈક્્વણક ગુણિત્તા સુિાષિા 
માટે આ વિત ૃઅને કુટુાંબની સગાઈ નીવત અને કુટુાંબની સગાઈ િ્ષિૃવત્તઓની સામગ્ષી અને અસષકાષકતાનુાં િા્વ્ષક 
મૂલ્યાાંકન કષશે. 

ફેબ્ષુઆષીના અાંતમાાં / મા્િષની શષૂઆતમાાં, દષેક શી્્ષક I શાળા માતાવિતા અને કુટુાંબની િ્ષિૃવત્તઓ અને કા્યષક્ષમો 
અાંગેના મૂલ્યિાન િ્ષવતસાદ આિિા માતાવિતાને ઘષે / મોજણી મોકલશે. માતા-વિતાની સગિડ માટે આ સ્િેષ સ્કૂલની 
િેબસાઇટ્સ અને સોવશયલ મીવડયા િષ મૂકિામાાં આિશે.  

વજલ્લા આ વિત ૃઅને કુટુાંબ નીવતની સામગ્ષી અને અસષકાષકતાનુાં મૂલ્યાાંકન 
કષશે. િ્યૂહષિના વડઝાઇન કષિા માટે તાષણોનો ઉિયોગ કષિામાાં આિશે: 

● કુટુાંબની અસષકાષક અસષમાાં સુિાષો  
● કષિા માટે, માતાવિતાની ભાગીદાષીમાાં સાંભવિત અિષોિોને દૂષ 

કષિા અને  
● તેના માતાવિતા અને કુટુાંબની સગાઈ નીવતઓમાાં સુિાષો કષિો. 

િહોાંિના 
મામલે વિતૃ અને કુટુાંબ સગાઈ જષૂવષયાતો Essa ની કલમ 1116 દ્િાષા સ્્ાિિામાાં આિેલી બહાષ િહન વજલ્લા કુટુાંબ 
સગાઈ coordinators િાતિીત અને વિદ્યા્્ીષ સમ્્ષન સેિાઓ ઓવફસ સા્ે સહયોગ કષશે અિાવહજ મ્યાષવદત 
ઇાં ગવલશ િ્ષાિીણ્ય સા્ે માતાવિતા સહભાવગતા માટે સાંિૂ્ણષ તકો, માતા-વિતા તેની ખાતષી કષિા માટે , અને સ્્ળાાંતષ 
બાળકોના માતાવિતા, જેની ભા્ામાાં માતા-વિતા સમજી શકે છે, માવહતી અને શાળાના અહેિાલો િ્ષદાન કષે છે. િ્્ષની 
શષૂઆતમાાં, સ્કૂલ સ્ટાફને માતાવિતાની માતૃભા્ામાાં ઘષે મોકલિા માટેની માતાવિતા સૂિનાઓ અને સાંસાિનો વિશે 
તાલીમ આિિામાાં આિશે. 

શાળા સુધારણા 

આયોજન પ્રપિયામાું 

ભૂપમકા ભજવવા માટે 

શાળા તમને કેટલી સારી 

રીતે પ્રોત્સાપહત કર ેછે? 
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માતાવિતા માટે માવહતી િોસ્ટ કષિા માટે વજલ્લા, વજલ્લા અને શાળા િેબસાઇટ્સ, સ્્ાવનક સમાિાષ માિ્યમો અને 
અન્ય શાળા સાંદેશ વસસ્ટમોનો ઉિયોગ કષશે. વજલ્લા િેબસાઇટ િષ િોસ્ટ કષેલી માવહતી, માતા-વિતા સમજી શકે તે 
ભા્ાઓમાાં િ્યિહાવષક હદ સુિી અનુિાવદત કષિામાાં આિશે. 

 

િિારા કેલેન્િ્સરનેિા્કર કરો

િા્ડ્રક પેરેન્ટ સ્િેર 

મા્િષ 2022 

 

ડપિૃ અને કૌટ ું ડબક સગાઈ સુંયોજકની બેઠક 

દષ મવહને ત્ષીજો ગુષુિાષ 

 

શી્્રક હ ું  પેરેુંટ કાફે 

કેટોસા કાઉન્ટી લ્વનષાંગ સેન્ટષ ખાતે 
વડસેમ્બષ 2021 

શી્્રક I ડજલ્લા સલાહકાર પડર્દ 

કટૂસા કાઉન્ટી લ્વનષાંગ સેન્ટષ ખાતે 
મે 2022 

 

એડિ્શનવજલ્લાિ્યાિી 
આમાતાવિતા અને કુટુાંબની સગાઈ નીવત માતાવિતા, શાળા અને વજલ્લા ક્મષિાષીઓના સહયોગ દ્િાષા િુષાિા મુજબ, 
શી્્ષક 1, ભાગ એ કા્યષક્ષમોમાાં ભાગ લેનાષા બાળકોના માતાવિતા અને િવષિાષના સભ્યો સા્ે સાંયુક્ત ષીતે વિકાસ ્યો 
છે અને તેના િષ સાંમત ્યા છે. 

આ નીવત 6 મે, 2021 માાં સુિાષિામાાં આિી હતી અને 2021-2022 શૈક્્વણક શાળા િ્્ષ્ી લાગુ ્શ.ે ભાગ 
લેનાષા તમામ શી્્ષક I, ભાગ A ના બાળકોને 1 સિ્ટેમ્બષ, 2021 ના રરર રરરર રર રરરરરર, રરરર રરરરરર ર 

નીવતને ઘણી ષીતે િહેાં િશ.ે 

અિારી સભાઓિાું ભાગ લેિાિાું અસિ્થર? કૃપા કરીને િ લાકાિ લો: 
http://www.catoosa.k12.ga.us/?PN=Pages&SubP=Level1Page&L=2&DivisionID=10671&DepartmentID=10782&PageID=14877&ToggleSideNav=ShowAll 

િીડટુંગ દસ્િાિેજો અને ડિડનટની સિીક્્ા કરિા િાટે. 
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ડક્રસ્ટી જબલન્સકીન ેkjablonski@catoosa.k12.ga.us પર અથિાપર ડગના હેન્સ પર ghaynes@catoosa.k12.ga.usસંપકક  કરો 
કોઈપણ ડટપ્પણી અથિા ડ ુંિાઓ સાથે. 
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