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શીર્ષક I શાળા નીિત શું છે?

PIC ની ભૂિમકા

પેરેન્ટ ઇન્વોલ્વમેન્ટ કોઓર્િડનેટર (PIC) િશક્ષકો, િવદ્યાર્થી સેવા કર્મચારીઓ, આચાર્યો અને અન્ય સ્ટાફ સભ્યોને કુટુંબના યોગદાનના મૂલ્ય અને મહત્વમાં 
સ્ટાફને િશક્િષત કરીને સહાય અને માિહતી પ્રદાન કરે છે. સંયોજક કૌટુંિબક સંસાધન કેન્દ્રની જાળવણી ઉપરાંત સમાન ભાગીદાર તરીકે માતાિપતા સાથે વાતચીત 
કરીને અને કામ કરીને સહાય પૂરી પાડે છે. BES ખાતે PIC દરેક વાલી મીટીંગ પછી સ્ટાફ સાથે વાતચીત કરે છે, તેમને િચંતાઓ અને િવજયોની જાણ કરે છે. િશક્ષકોને 
તેમના બાળકોના િશક્ષણમાં માતાિપતા સાથે જોડાવવાના મૂલ્ય અને ઉપયોિગતા િવશે િસસ્ટમ PIC રજૂ કરે છે.

માતા-િપતાને બેટલિફલ્ડ એિલમેન્ટરી સ્કૂલમાં સ્વયંસેવક તરીકે આમંત્િરત કરવામાં આવે છે. શાળામાં ટૂંકા તાલીમ સત્ર આપવામાં આવે છે અને શાળાની 
વેબસાઈટના શીર્ષક I ટેબ હેઠળ ઓનલાઈન તાલીમ ઉપલબ્ધ છે. PIC શીર્ષક I ટેબ હેઠળ શાળાની વેબસાઇટ પર, માિસક શાળાના ન્યૂઝલેટરમાં, માિસક શીર્ષક I 
પેરેન્ટ અને ફેિમલી એંગેજમેન્ટ ન્યૂઝલેટરમાં અને માતાિપતાના ફેસબુક પેજ પર ઉપલબ્ધ વર્તમાન માિહતીને અપડેટ કરવા અને જાળવવાનું પણ કામ કરે છે.

િપતૃ સર્વેક્ષણ પિરણામો પર આધાિરત વધારાની માિહતી માટેની િવનંતીઓના પ્રિતસાદો સમયાંતરે વેબસાઇટ અને માિસક શીર્ષક I પેરેન્ટ એન્ડ ફેિમલી 
એંગેજમેન્ટ ન્યૂઝલેટર પર સમાવવામાં આવે છે અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે માતાિપતાને ઘરે મોકલવામાં આવે છે.

PIC સ્વયંસેવક કાર્યક્રમનું સંકલન પણ કરે છે અને તમામ વસ્તી િવષયક માતાિપતાને સ્વયંસેવકો તરીકે સામેલ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.
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એિલમેન્ટરી એન્ડ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન એક્ટ ઓફ 1965 (ESEA) ના ભાગરૂપે બેટલિફલ્ડ એિલમેન્ટરીને શીર્ષક I શાળા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શીર્ષક I 
િવદ્યાર્થીઓ માટે િશક્ષણ અને અધ્યયનને બહેતર બનાવવાના પ્રયાસોને મજબૂત કરવા અને વધારવા માટે પડકારરૂપ રાજ્ય શૈક્ષિણક ધોરણો સાથે જોડાયેલા 
રાજ્ય અને સ્થાિનક શાળા સુધારણાના પ્રયાસોને સમર્થન આપવા માટે રચાયેલ છે. શીર્ષક I કાર્યક્રમો િવદ્યાર્થીની િસદ્િધને સુધારવાના અસરકારક માધ્યમો 
પર આધાિરત હોવા જોઈએ અને તેમાં પેરેંટલ અને કૌટુંિબક જોડાણને ટેકો આપવા માટેની વ્યૂહરચનાઓનો સમાવેશ થવો જોઈએ. તમામ શીર્ષક I શાળાઓએ 
તમામ માતાિપતા સાથે સંયુક્ત રીતે લેિખત નીિત િવકસાવવી જોઈએ. આ એક એવી યોજના છે જે વર્ણવે છે કે BES િવદ્યાર્થીઓના િશક્ષણને ટેકો આપવા માટે 
માતાિપતાના જોડાણને સુધારવાની તકો કેવી રીતે પ્રદાન કરશે. BES િવદ્યાર્થીઓની િસદ્િધઓને સુધારવાના સામાન્ય ધ્યેય માટે સમાન ભાગીદારી સ્થાિપત કરવા 
માટે માતાિપતાના યોગદાન અને સંડોવણીને મહત્ત્વ આપે છે. આ યોજના િવિવધ રીતે વર્ણવે છે કે BES કૌટુંિબક જોડાણને ટેકો આપશે અને કેવી રીતે માતા-િપતા 
ઘર અને શાળામાં િવદ્યાર્થીઓના િશક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા પ્રવૃત્િતઓ અને ઇવેન્ટ્સની યોજના બનાવવા અને તેમાં ભાગ લેવા મદદ કરી શકે છે. આ નીિત 
સ્થાિનક પુસ્તકાલય અને Catoosa કાઉન્ટી લર્િનંગ સેન્ટર અને અમારી શાળાની લોબીમાં સ્િથત િવતિરત કરવા માટેની નકલો પ્રદાન કરીને સમુદાયમાં ઉપલબ્ધ 
કરાવવામાં આવશે.
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કૌટુંિબક સગાઈના કાર્યક્રમો અને પ્રવૃત્િતઓ

બેટલિફલ્ડ એિલમેન્ટરી સ્કૂલના વાલીઓને વાર્િષક શીર્ષક I મીિટંગમાં આમંત્િરત કરવામાં આવે છે જ્યાં તેમને શીર્ષક I કાર્યક્રમ અને તેમના બાળકોના 
િશક્ષણમાં સામેલ થવાના તેમના અિધકારની સમજૂતી આપવામાં આવે છે. વાર્િષક સભાની જાહેરાત શાળાના માર્કી, ન્યૂઝલેટર, ઘરે મોકલેલા આમંત્રણો, 
વાલીઓના ફેસબુક પેજ અને વેબસાઈટ પર કરવામાં આવે છે. માતાિપતાને સંપૂર્ણ માિહતગાર રાખવા માટે, વાર્િષક શીર્ષક I મીિટંગમાં નીચેના હેન્ડઆઉટ્સનું 
િવતરણ કરવામાં આવે છે: એક કાર્યસૂિચ (શીર્ષક I બજેટ સિહત), િસસ્ટમ અને શાળાના માતાિપતા અને કુટુંબની સગાઈ નીિતઓ, જ્યોર્િજયામાં પરીક્ષણ, 

શ્રેષ્ઠતાના GA ધોરણો, સમગ્ર શાળામાં શીર્ષક 1 ના ઘટકો પ્રોગ્રામ, અને તમારા બાળકના િશક્ષક સાથે કેવી રીતે વાતચીત કરવી. (આ સ્વરૂપો અને અનુવાદો 

હંમેશા શાળાની વેબસાઇટ પર શીર્ષક I ટેબ હેઠળ ઉપલબ્ધ છે.)
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બેટલિફલ્ડ એિલમેન્ટરી સ્કૂલ એવી ઇવેન્ટ્સનું આયોજન કરશે કે જે મજબૂત પેરેંટલ જોડાણ બનાવે છે અને િવદ્યાર્થીઓની શૈક્ષિણક િસદ્િધઓને સુધારવા 
માટે શાળા, માતાિપતા અને સમુદાય વચ્ચે ભાગીદારીને સમર્થન આપે છે. તમામ વાલીઓને સામેલ થવાની તક આપવા માટે સભાઓ લવચીક સમયે (સવાર, બપોર 
અને સાંજ) અને વર્ચ્યુઅલ રીતે ઑનલાઇન યોજવામાં આવશે. Catoosa ટ્રાન્િઝટ ઓછા ખર્ચે પિરવહન પ્રદાન કરે છે, અને દરેક મીિટંગ આમંત્રણ પર માતાિપતાને 
આ સેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. મીટીંગ દરિમયાન શાળા-વયની બાળ સંભાળ માટેની િવનંતીઓને શક્ય તેટલી સમાવવામાં આવશે.

BES ખાતે માતા-િપતા સંયુક્તપણે પાનખર અને વસંત PAC મીિટંગ્સમાં કુટુંબની જોડાણ નીિત, ગ્રેડ-િવિશષ્ટ કોમ્પેક્ટ અને શીર્ષક I શાળાવ્યાપી યોજના િવકસાવશે. 
શાળાના આચાર્યો ફેડરલ માર્ગદર્િશકાઓના પાલનમાં ફેડરલ પ્રોગ્રામ્સ સંબંિધત તમામ નીિતઓ અને પ્રક્િરયાઓને િવકસાવે છે અને સુધારે છે. તમામ નીિતઓ 
અને શીર્ષક I બજેટ માટે ઇનપુટ આખા વર્ષ દરિમયાન દરેક મીિટંગમાં અને શાળાની વેબસાઇટ પર માંગવામાં આવે છે. દરેક શાળા વર્ષની શરૂઆતમાં શીર્ષક I 
શાળાવ્યાપી યોજના પર ચોક્કસ િપતૃ ઇનપુટ માંગવામાં આવે છે.

આ દસ્તાવેજોનું િરિવઝન શીર્ષક I પેરેંટ એડવાઇઝરી કાઉન્િસલ દ્વારા શાળા વર્ષના અંતે કરવામાં આવશે જેથી આ દસ્તાવેજો આગામી શાળા વર્ષની 
શરૂઆતમાં િવતિરત કરી શકાય. એક અપવાદ એ કોમ્પેક્ટ છે જે શાળા વર્ષની શરૂઆતમાં બનાવવામાં આવે છે. આ તમામ દસ્તાવેજો (અનુવાદ સિહત) શાળાની 
વેબસાઈટ પર, કૌટુંિબક સંસાધન કેન્દ્રમાં, િડિજટલ કુટુંબ સંસાધન કેન્દ્ર પર ઉપલબ્ધ છે અને દરેક વાલી મીિટંગમાં િવતિરત કરવામાં આવે છે. જ્યારે જરૂરી હોય 
ત્યારે દસ્તાવેજો મેઇલ કરી શકાય છે અને િડિજટલ લર્િનંગ િવદ્યાર્થીઓને મેઇલ કરવામાં આવે છે.
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• શીર્ષક I વાર્િષક સભા - ઓગસ્ટ

અને MAP પરીક્ષણ ડેટાની સમજૂતી) – ફેબ્રુ.

• િપતૃ ઓિરએન્ટેશન- મધ્ય-ઓગસ્ટ.

• પેરેંટ એડવાઇઝરી કાઉન્સીલ મીટીંગ — માર્ચ/એપ્િરલ

• સ્વયંસેવક અિભગમ- ઓગસ્ટના અંતમાં/ સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં (જો શક્ય હોય તો)

• આગામી 3જા ધોરણના વાલીઓ માટે માિહતીપ્રદ મીિટંગ - મે

• પેરેંટ એડવાઇઝરી કાઉન્િસલ—ઓક્ટોબરના અંતમાં/નવેમ્બરની શરૂઆતમાં

• આઉટગોઇંગ 5મા ધોરણના વાલીઓ માટે સંક્રમણ મીિટંગ - મે

• WIN નાઇટ (મારે શું જોઈએ છે - માતાિપતા માટે તેમના બાળકને શાળામાં સફળ થવામાં મદદ કરવા માટેની માિહતી - સમીક્ષા

કેટલીક ઘટનાઓ સંયુક્ત થઈ શકે છે. માતાિપતાના ઇનપુટના આધારે વધારાની ઘટનાઓ બની શકે છે. પિરવારના સભ્યો જોઈએ

અને MAP પરીક્ષણ ડેટાનું સમજૂતી) —નવે.

*

• STEM નાઇટ-જાન્યુઆરી/ફેબ્રુઆરી

માતા-િપતાની ભાગીદારી વધારવા માટે િવિવધ િવષયો પર અને િદવસના િવિવધ સમયે અને ઓનલાઈન વાલી મીટીંગો ઓફર કરવામાં આવે છે. આમંત્રણો, 
ન્યૂઝલેટર્સ, ટેક્સ્ટ ચેતવણીઓ, ટેિલફોન કૉલ્સ, પત્રો, માર્કી, ફેસબુક પેજ, વગેરે સિહત િવિવધ માધ્યમો દ્વારા સૂચના આપવામાં આવશે. પિરવહન અને 
અનુવાદ અથવા અર્થઘટનની જરૂિરયાતો જેવા પાિરવાિરક જોડાણમાં અવરોધોને દૂર કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવશે. તાલીમ પ્રવૃિતઓનો હેતુ માતા-િપતાને 
િસદ્િધમાં સુધારો કરવા માટે તેમના બાળકો સાથે કામ કરવા સક્ષમ બનાવવાનો છે. જેઓ હાજરી આપી શકતા નથી તેમની સાથે આ મીિટંગ્સની માિહતી શેર કરવા માટે 
ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને વર્ચ્યુઅલ ઓનલાઈન મીિટંગ્સ ઓફર કરવામાં આવશે. શાળાની વેબસાઈટ પર શીર્ષક I ટેબ હેઠળ તમામ મીિટંગ િમિનટો 
(અનુવાદો સિહત) ઉપલબ્ધ છે. ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધિતઓમાં વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ માિહતી, સોિશયલ મીિડયા પર શેર કરવામાં આવતી રેકોર્િડંગ અથવા ડેટાનું 
અર્થઘટન કેવી રીતે કરવું તે સમજાવવા માટે બનાવેલ િવિડયો ટ્યુટોિરયલ્સનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

આયોિજત પ્રવૃત્િતઓ િવશે વધુ અદ્યતન માિહતી માટે તેમના િવદ્યાર્થી સાથે ઘરે મોકલેલી માિહતી તપાસો.

2022-2023 શાળા વર્ષ માટેની પ્રવૃિતઓ પાછલા વર્ષોની સામાન્ય ઘટનાઓ પર આધાિરત છે—સમય ફેરફારને આધીન છે

• માતાિપતા માટે GA માઇલસ્ટોન્સ-ફેબ્રુઆરી/માર્ચ
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• ઓપન હાઉસ - ઓગસ્ટ

• WIN નાઇટ (મારે શું જોઈએ છે - માતાિપતાને તેમના બાળકને શાળામાં સફળ થવામાં મદદ કરવા માટેની માિહતી - સમીક્ષા

Machine Translated by Google



માતાિપતા અને કુટુંબની સગાઈ વ્યાખ્યાિયત

કૌટુંિબક સંસાધન કેન્દ્ર

તેમના બાળકના િશક્ષણમાં ભાગીદારો અને યોગ્ય હોય તેમ, િનર્ણય લેવામાં અને સલાહકારમાં સમાવેશ થાય છે

િનયિમત મીિટંગ્સ ઉપરાંત (જુઓ પૃષ્ઠ 4-5) માતાિપતા અને પિરવારના સભ્યોને મીિટંગ્સની િવનંતી કરવાનો અિધકાર છે. PIC િપતૃ ઈનપુટ BES વહીવટીતંત્રને લેશે 
જ્યાં તેઓ િવનંતીઓ અને સૂચનોને કાર્ય યોજનામાં સામેલ કરવાની શ્રેષ્ઠ રીત પર સલાહ લેશે.

સભ્યોને શાળામાં તેમના બાળકના િશક્ષણમાં સક્િરયપણે સામેલ થવા માટે પ્રોત્સાિહત કરવામાં આવે છે · પિરવારના સભ્યો ભરેલા હોય

· આ યોજનામાં વર્ણવ્યા મુજબ અન્ય પ્રવૃત્િતઓ હાથ ધરવી

પુસ્તકો, અભ્યાસ સામગ્રી અને રમતો તપાસવા માટે શાળાના સમય દરિમયાન દરરોજ ઉપલબ્ધ ફેિમલી િરસોર્સ સેન્ટર (મીિડયા સેન્ટરમાં સ્િથત) ની 
મુલાકાત લો. પેમ્ફલેટ્સ અને બ્રોશર તમામ પેરેન્ટ મીિટંગ્સમાં અને ફેિમલી િરસોર્સ સેન્ટરમાં સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે. વેબસાઇટ અને શાળાના ફેસબુક પેજ પર િડિજટલ ફેિમલી િરસોર્સ સેન્ટરનો િવકલ્પ પણ 
ઉપલબ્ધ છે. આમાં તમારા બાળકના િશક્ષક સાથે કેવી રીતે વાતચીત કરવી, જ્યોર્િજયામાં પરીક્ષણ, શાળાવ્યાપી કાર્યક્રમોના ઘટકો, જ્યોર્િજયા 
અભ્યાસક્રમ અને વાર્િષક શીર્ષક I મીિટંગ એજન્ડાનો સમાવેશ થાય છે પણ તે તેના સુધી મર્યાિદત નથી.

માતાિપતાની સગાઈનો ધ્યેય એ સુિનશ્િચત કરવાનો છે: · 

માતાિપતા અને કુટુંબના સભ્યો તેમના બાળકના િશક્ષણમાં મદદ કરવામાં અિભન્ન ભૂિમકા ભજવે છે · માતાિપતા અને કુટુંબ
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બેટલિફલ્ડ એિલમેન્ટરી માને છે કે માતાિપતા અને કૌટુંિબક જોડાણનો અર્થ છે િવદ્યાર્થી શૈક્ષિણક િશક્ષણ અને અન્ય શાળા પ્રવૃત્િતઓ સંબંિધત િનયિમત, 
દ્િવ-માર્ગી અને અર્થપૂર્ણ સંચારમાં કુટુંબના સભ્યોની ભાગીદારી.

તેમના બાળકના િશક્ષણમાં મદદ કરવા માટે સિમિતઓ

વર્કશોપ માતા-િપતાને તેમના બાળક માટે રાજ્ય અભ્યાસક્રમનો અર્થ શું છે તેના પર હાથ ધરે છે.
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વહેંચાયેલ િવદ્યાર્થી િસદ્િધઓ માટે શાળા યોજના

અને સામાન્ય ધ્યેય માટે સમાન ભાગીદારી સ્થાિપત કરવા માટે માતાિપતાની સંડોવણી

અને વેબસાઇટ માિહતી). વેબસાઇટ પરની તમામ માિહતી બટનના ક્િલકથી અનુવાિદત કરી શકાય છે (એ

િવદ્યાર્થીની િસદ્િધમાં સુધારો. આ યોજના બેટલિફલ્ડની િવિવધ રીતોનું વર્ણન કરે છે

આ િવકલ્પ સમજાવતું માિહતી ફોર્મ માતાિપતાને ઘરે મોકલવામાં આવે છે).

એિલમેન્ટરી માતાિપતાના જોડાણને સમર્થન આપશે અને સમજાવે છે કે માતાિપતા કેવી રીતે યોજના બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે અને

પર માતાિપતાના ઇનપુટ અને િટપ્પણીઓનું સ્વાગત કરે છે

શાળામાં અને ઘરે િવદ્યાર્થીઓના િશક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા પ્રવૃત્િતઓ અને ઇવેન્ટ્સમાં ભાગ લેવો.

આગામી વર્ષ માટેની યોજનાને સુધારવા માટે વપરાય છે.

તે કેવી રીતે િવકિસત થાય છે? યોજના સંબંિધત કોઈપણ સમયે બેટલિફલ્ડ 
પ્રાથિમક શાળા. તમામ વાલી પ્રિતસાદ હશે આ યોજના અમારી શાળાની 
વેબસાઈટ પર વાલીઓ માટે વર્ષ માટે પોસ્ટ કરવામાં આવી છે. અમે એક 
વાર્િષક સર્વે પણ િવતિરત કરીએ છીએ જેમાં માતા-િપતાને માતા-િપતાની 
સગાઈ માટે ભંડોળનો ઉપયોગ કરવાનું કહેવામાં આવે છે. કુટુંબ સંસાધન કેન્દ્રમાં માતાિપતા કોઈપણ સમયે પ્રિતસાદ આપી શકે છે,

સમગ્રમાં પ્રિતસાદ જુઓ અને પોસ્ટ કરો

શાળા કાર્યાલય અથવા કોઈપણ માતાિપતા પ્રવૃત્િત દરિમયાન. (નમૂના ઇનપુટ કાર્ડ માટે પાછળનું પૃષ્ઠ જુઓ.)

યોજના પર તેમના સૂચનો માટે અને

તે કોના માટે છે? બધા પિરવારોને આમાં વર્ણવેલ તકોમાં સંપૂર્ણ રીતે ભાગ લેવા માટે પ્રોત્સાિહત અને આમંત્િરત કરવામાં આવે છે
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આ શુ છે? આ એક એવી યોજના છે જે વર્ણવે છે કે કેવી રીતે બેટલિફલ્ડ એિલમેન્ટરી માતાિપતાને સુધારવાની તકો પ્રદાન કરશે

યોજના. બેટલિફલ્ડ એિલમેન્ટરી મર્યાિદત અંગ્રેજી સાથે માતાિપતાની ભાગીદારી માટે સંપૂર્ણ તક પૂરી પાડશે,

િવદ્યાર્થીઓના િશક્ષણને ટેકો આપવા માટે જોડાણ. બેટલિફલ્ડ એિલમેન્ટરી યોગદાનને મહત્ત્વ આપે છે

િવકલાંગ માતાિપતા અને સ્થળાંતર કરનારા બાળકોના માતાિપતા (બધા સર્વેક્ષણો, ઇવેન્ટ આમંત્રણો માટે અનુવાદો પ્રદાન કરવામાં આવે છે
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શાળા-િપતૃ કોમ્પેક્ટ

િવદ્યાર્થીઓના િશક્ષણ માટેના લક્ષ્યો

BES પેરેન્ટ એડવાઇઝરી કાઉન્િસલની પતન બેઠકમાં સત્તાવાર કોમ્પેક્ટ્સને મંજૂરી આપવામાં આવે છે. કોમ્પેક્ટ્સ પછી સહીઓ માટે િવતિરત કરવામાં 
આવે છે અને 31 ઓક્ટોબર સુધીમાં પરત કરવામાં આવે છે. કોમ્પેક્ટનો ઉપયોગ ઘરે અને શાળામાં માતાિપતા અથવા િવદ્યાર્થી પિરષદોમાં થવો જોઈએ (ઉદાહરણ 
WIN નાઇટ). કોમ્પેક્ટમાં આઇટમ્સનો સમાવેશ થાય છે જેમ કે: વાલી મીિટંગમાં હાજરી આપવી, શાળાની પ્રવૃત્િતઓમાં સહાય કરવી, હોમવર્કમાં મદદ કરવી

કાઉન્ટી દ્વારા તમામ િવદ્યાર્થીઓ માટે િજલ્લા િવદ્યાર્થી િસદ્િધ લક્ષ્યાંકો નક્કી કરવામાં આવશે. િજલ્લાના ધ્યેયો, વર્તમાન િવદ્યાર્થી ડેટા અને િશક્ષકો 
અને માતા-િપતાના ઇનપુટના આધારે શાળાના િવદ્યાર્થીની િસદ્િધ લક્ષ્યાંકો સેટ કરવામાં આવશે. આ વર્ષના જણાવેલ િજલ્લા ધ્યેયો છે: "ગ્રેડ 3 થી 8 માં 
િનપુણ (સ્તર 3,4) સ્કોર કરનારા િવદ્યાર્થીઓની ટકાવારીમાં સુધારો કરવો અને ઉચ્ચ શાળામાંથી સ્નાતક થયેલા િવદ્યાર્થીઓની ટકાવારીમાં સુધારો કરવો."

ગ્રેડ-િવિશષ્ટ કોમ્પેક્ટ િશક્ષકો અને માતાિપતા વચ્ચેના સંચારના મહત્વ પર ભાર મૂકે છે. માતાિપતા, િવદ્યાર્થીઓ અને િશક્ષકો કોમ્પેક્ટ પર સહી કરે છે જે 
િશક્ષણ પ્રક્િરયામાં દરેકની ભૂિમકા દર્શાવે છે. સામાન્ય રીતે, માતાિપતા ઓપન હાઉસમાં ઇનપુટ આપે છે. િશક્ષકો ઈનપુટ આપે છે કે તેઓ માતાિપતાને કેવી રીતે 
માિહતગાર રાખશે. િશક્ષકો િવદ્યાર્થીઓને તેમના શ્રેષ્ઠ કાર્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે તેમના વચનો લખવામાં માર્ગદર્શન આપે છે. કોમ્પેક્ટ ઘડવામાં આવે છે, અને 
માતા-િપતા તેમની સમીક્ષા કરે છે, સમાયોિજત કરે છે અને મંજૂર કરે છે.
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બેટલિફલ્ડ એિલમેન્ટરી અને અમારા પિરવારો એક શાળા-િપતૃ કોમ્પેક્ટ િવકસાવશે, જે એક કરાર છે જે માતાિપતા, િશક્ષકો અને િવદ્યાર્થીઓ સાથે મળીને 
િવકિસત કરશે જે સમજાવે છે કે અમારા બધા િવદ્યાર્થીઓ ગ્રેડ-સ્તરના ધોરણો સુધી પહોંચે તેની ખાતરી કરવા માટે માતાિપતા, િશક્ષકો અને િવદ્યાર્થીઓ કેવી 
રીતે સાથે મળીને કામ કરશે.
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કોમ્યુિનકેશન

ઘટનાઓ

• શાળાના કાર્યક્રમો - િશક્ષકો અને સંચાલકો વાલીઓને તેમના બાળકો માટે આખા વર્ષ દરિમયાન િનયિમત મીિટંગ્સ અને અન્ય માધ્યમો દ્વારા ઉપલબ્ધ િવિવધ શાળા કાર્યક્રમોની 

યાદ અપાવે છે (પેપર આમંત્રણો, વેબસાઇટ, માર્કી, ફેસબુક પેજ).

સુધારો જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે, PIC અને શાળા સાથે પરામર્શ કર્યા પછી સૂચનો પર તાત્કાિલક પગલાં લેવામાં આવે છે

• વાર્િષક શાળા સમીક્ષાના પિરણામો અને શાળા પ્રદર્શન પ્રોફાઇલ. વાલીઓને આ માિહતીની જાણ કરવા માટે શાળા સંચાલકો જવાબદાર છે. આ અખબાર, વેબસાઇટ અને 

સ્ટેટસ લેટર દ્વારા કરવામાં આવે છે.

માતાિપતાએ ભાગ લેવો જોઈએ — માતાિપતા માટે સૂચનો ઘડવાની, અન્ય વાલીઓ સાથે અનુભવો શેર કરવા અને તેમના બાળકોના િશક્ષણ સંબંિધત િનર્ણયોમાં ભાગ લેવાની તકો 

સમગ્ર શાળા વર્ષ દરિમયાન વાલી મીિટંગ્સ અને/અથવા વર્કશોપમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. માતાિપતાને િવચારો શેર કરવા અને તેમાં ભાગ લેવા માટે પ્રોત્સાિહત કરવામાં આવે 

છે

વસંત શીર્ષક I સર્વેક્ષણના પિરણામો વસંત િપતૃ સલાહકાર પિરષદ અને BES શાળા પિરષદ સાથે શેર કરવામાં આવ્યા છે.

સંચાલકો કોઈપણ અસંતોષકારક િટપ્પણીઓ પર યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.

BES એ સુિનશ્િચત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે કે શાળા અને માતાિપતાના કાર્યક્રમો, મીિટંગ્સ અને અન્ય પ્રવૃત્િતઓ સંબંિધત તમામ માિહતી માતાિપતા સમજી શકે તેવી ભાષામાં લખવામાં 

આવે. જ્યારે જરૂર પડશે, ત્યારે અનુવાદ, અર્થઘટન અને વાંચનક્ષમતા જાળવવાનો દરેક પ્રયાસ કરવામાં આવશે. માિસક ન્યૂઝલેટર, નીિતઓ અને કોમ્પેક્ટ્સ િનયિમતપણે અનુવાિદત 

થાય છે. શાળાની વેબસાઈટ પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલી તમામ માિહતી ભાષા ટેબ અને યોગ્ય ભાષા પસંદ કરીને અનુવાિદત કરી શકાય છે. આ સમજાવતું હેન્ડ-આઉટ બધા ESOL 

િવદ્યાર્થીઓ સાથે ઘરે મોકલવામાં આવે છે. બધી મીિટંગ િમિનટોના અનુવાદો વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરવામાં આવે છે અને દરેક ઇવેન્ટ માટે અનુવાિદત આમંત્રણો ઘરે મોકલવામાં આવે છે.
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ચર્ચાઓ

વાલીઓને આ અંગે સમયસર માિહતી આપવામાં આવશે:

એક માિસક શાળા ન્યૂઝલેટર માતાિપતાને િવતિરત કરવામાં આવે છે અને વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરવામાં આવે છે. સમયસર માિહતી પ્રકાિશત કરવામાં આવે છે જેમ કે આગામી મીિટંગ્સ, 

શાળા કેલેન્ડર, મૂલ્યાંકન વગેરે. શાળા વેબસાઇટ કેલેન્ડર આગામી ઇવેન્ટ્સ સાથે માિસક અપડેટ કરવામાં આવે છે. માિસક શીર્ષક I પેરેન્ટ એન્ડ ફેિમલી એન્ગેજમેન્ટ ન્યૂઝલેટરમાં આવનારી 

માિહતી અને ઇવેન્ટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે. શાળા માર્કી મહત્વની તારીખો અને આવનારા સમયની અસરકારક રીમાઇન્ડર તરીકે સેવા આપે છે

અમે સૂચનોનો પ્રિતસાદ આપીએ છીએ — માતાિપતા દરેક પેરેન્ટ વર્કશોપનું મૂલ્યાંકન કરે છે અને તેમને સૂચનો આપવા માટે પ્રોત્સાિહત કરવામાં આવે છે
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પહોંચવું

માતા-િપતા અને તેમના બાળકોને સફળ શાળા સંક્રમણ માટે તૈયાર કરવામાં મદદ કરવા માટે પ્રારંિભક બાળપણના કાર્યક્રમો, મધ્યમ અને ઉચ્ચ શાળાઓ, 
કૉલેજ અને કારિકર્દી માટે તૈયાર સંસાધનો અથવા સંસ્થાઓ, માતાિપતા સંસાધન કેન્દ્રો અથવા અન્ય કાર્યક્રમો (જેમ લાગુ હોય) સાથે BES ભાગીદારો.
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વગેરે

વ્યવસાય પ્રિતિનિધઓને વર્ગખંડોની મુલાકાત લેવા અને અિતિથ વક્તાઓ અને સંસાધન લોકો તરીકે વાલી મીિટંગમાં હાજરી આપવા જેવી રીતોમાં સામેલ 
થવા માટે પ્રોત્સાિહત કરવામાં આવે છે. િવદ્યાર્થીઓને પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન તેમજ કારિકર્દી અને વ્યવસાયની માિહતી પૂરી પાડવા પર ધ્યાન કેન્દ્િરત કરવામાં 
આવે છે.

Catoosa કાઉન્ટી લર્િનંગ સેન્ટર માતા-િપતાને મફતમાં સાક્ષરતા, ટેકનોલોજી અને GED તાલીમ આપે છે. રસ ધરાવતા લોકોએ િવગતો માટે માતાિપતાની સંડોવણી 
સંયોજકને જોવી જોઈએ. Catoosa કાઉન્ટી કોલાબોરેિટવ માતાિપતાને પેરેન્િટંગ કૌશલ્ય વર્ગો ઓફર કરે છે. આ ભાગીદારીમાંથી મળેલી તમામ માિહતી શાળાની 
વેબસાઈટ પર શીર્ષક I ટેબ હેઠળ ક્યાં તો માતાિપતા/કૌટુંિબક સગાઈ અથવા માિહતીના આધારે માતાિપતા માટે સંસાધનો તરીકે પોસ્ટ કરવામાં આવે છે.

શાળા કૌટુંિબક જોડાણ કાર્યક્રમોને એજન્સીઓ અને અન્ય કાર્યક્રમો જેમ કે સાથે સંકલન કરે છે અને એકીકૃત કરે છે

ઇવેન્ટની તમામ તારીખો અને માિહતીને વર્તમાન રાખવા માટે આ માિહતી અપડેટ કરવામાં આવી છે. વર્તમાન માિહતી માિસક શીર્ષક I પેરેન્ટ એન્ડ 
ફેિમલી એન્ગેજમેન્ટ ન્યૂઝલેટરમાં પણ સામેલ છે. આવનારી ઇવેન્ટ્સ, પ્રોગ્રામ્સ અને સ્થાિનક પહોંચની તકો અને ઉપલબ્ધ સપોર્ટ િવશે માતાિપતાને 
સલાહ આપતી માિહતી શાળાના માતાિપતા ફેસબુક પૃષ્ઠ પર પણ શામેલ છે.

બેટલિફલ્ડ એિલમેન્ટરી સમુદાય-આધાિરત સંસ્થાઓ અને વ્યવસાયો સાથે કામ કરે છે અને ભાગીદારીની રચના દ્વારા માતાિપતા અને શાળાઓ સાથે કામ 
કરવાની તકો િવશે તેમની સાથે શેર કરે છે.

શાળાઓમાં સમુદાયો (CIS), અંગ્રેજીથી અન્ય ભાષાઓના સ્પીકર્સ (ESOL), અને બેઘર (મેકિકની-વેન્ટો)
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રાજ્ય ધોરણો અને GA માઇલસ્ટોન્સ પરીક્ષણ

રાજ્ય અને સ્થાિનક મૂલ્યાંકનો સમગ્ર વર્ષ દરિમયાન માતાિપતાને દરેક કુટુંબની સગાઈની બેઠકમાં સમજાવવામાં આવે છે

પિરણામો

તેમના બાળકની પ્રગિત પર દેખરેખ રાખવાની રીતો અને શૈક્ષિણક પ્રદર્શનને કેવી રીતે સુધારવું તે અંગેના સૂચનો માતાિપતા માટે ચાલુ રહેશે. પેરેન્ટ્સ પોર્ટલ અને હોમવર્ક વેબસાઇટ્સનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે અંગે 

માતાિપતા માટે વર્કશોપ/સહાય પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. તમામ અભ્યાસક્રમની રાતો િવદ્યાર્થીઓની િસદ્િધ પર ધ્યાન કેન્દ્િરત કરે છે. સાથે પિરષદોની િવનંતી કરવા માટે માતાિપતાને પ્રોત્સાિહત કરવામાં આવે છે

શાળા અભ્યાસક્રમ - બેટલિફલ્ડ એિલમેન્ટરીમાં શાળાના કાર્યસૂિચમાં િવદ્યાર્થીની પુસ્િતકાનો સમાવેશ થાય છે. અભ્યાસક્રમ માટેના રાજ્ય ધોરણો GA DOE ની વેબસાઈટ પર શોધી અને તપાસી શકાય છે. કાર્યશાળાઓ, 

પત્રો, પેમ્ફલેટ્સ વગેરેનો ઉપયોગ રાજ્યના ધોરણોને સમજવામાં મદદ કરવા માટે થાય છે.

સાથેની બ્રોશર (ફેિમલી િરસોર્સ સેન્ટરમાં પણ ઉપલબ્ધ છે).

મૂલ્યાંકન જે પ્રગિતને માપે છે - િશક્ષકો અને શાળા સંચાલકો વાલી મીટીંગોમાં શાળાના મૂલ્યાંકનો અને િશક્ષણ સ્તરો સમજાવે છે. િરપોર્ટ કાર્ડ અને પ્રોગ્રેસ િરપોર્ટ વાલીઓને માિહતગાર રાખે છે. દ્િવ-માર્ગી સંદેશાવ્યવહારની િવનંતી 

કરવામાં આવે છે અને િશક્ષકો તરફથી િવગતવાર ખુલાસો માત્ર એક ટેક્સ્ટ, ફોન કૉલ અથવા નોંધ દૂર છે. ફેકલ્ટી અને સ્ટાફ માતાિપતાને સહાય પૂરી પાડે છે કારણ કે તેઓ દરેક પિરવારની પસંદગીના માધ્યમો દ્વારા તેમના બાળકોની પ્રગિતનું 

િનરીક્ષણ કરે છે. િનયિમત કૌટુંિબક બેઠકોમાં િવદ્યાર્થીની પ્રગિતની ચર્ચા કરવામાં આવે છે.

િશક્ષકો અથવા સંચાલકો.

િસસ્ટમ PIC દ્વારા લખવામાં આવેલી ઘરેલુ પ્રવૃત્િતઓ રાજ્યના ધોરણો સાથે સંબંધ ધરાવે છે. માતા-િપતા BES દ્વારા આની િવનંતી કરી શકે છે

િવદ્યાર્થી મૂલ્યાંકન પિરણામો - શાળા માતા-િપતાને પરીક્ષાની માિહતી િવતિરત કરવા માટે જવાબદાર છે. જરૂિરયાત મુજબ વ્યક્િતગત પિરષદો સુિનશ્િચત કરવામાં આવે છે; કોન્ફરન્સ માટે િવનંતી કરવા માટે મફત લાગે. રાજ્ય દ્વારા 

પરીક્ષા આપવામાં આવે કે તરત જ માતાિપતાને િરપોર્ટ મળે છે

િવદ્યાર્થીઓના પ્રદર્શનના ધોરણો - વર્ગખંડના િશક્ષકો અને સ્ટાફ રાજ્યના સામગ્રી ધોરણો, બેન્ચમાર્ક પરીક્ષણો અને જ્યોર્િજયા માઇલસ્ટોન્સ સમજાવે છે. વાલીઓ િરપોર્ટ કાર્ડ્સમાં અને વર્ગખંડના િશક્ષકો સાથે ચર્ચા દ્વારા 

િવદ્યાર્થીના પ્રદર્શનના ધોરણો િવશેની માિહતી મેળવે છે. રાજ્ય પરીક્ષણ પહેલાં માતાિપતા વર્કશોપ ઓફર કરવામાં આવશે.

સંયોજક
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િવચારો!

___

તમારા બાળકના િશક્ષણને સુધારવા માટે અમે શું કરી શકીએ તે િવશે અમને તમારી પાસેથી સાંભળવાની જરૂર છે. અમે તે શ્રેષ્ઠ કેવી રીતે કરી શકીએ તે નીચે તપાસો:

___

તમારા બાળકના િશક્ષકને.

હું મારા બાળકના િશક્ષક સાથે કોન્ફરન્સ કરવા માંગુ છું.

___

મારું બાળક આ વર્ષે શું શીખી રહ્યું છે તે િવશે મને વધુ માિહતીની જરૂર છે.

______________________________________________________________

હું જાણવા માંગુ છું કે મારા બાળકના િશક્ષણ પાછળ શીર્ષકના પૈસા કેવી રીતે ખર્ચવામાં આવે છે.

મારું નામ

શીર્ષક I ના પૈસા કેવી રીતે ખર્ચવામાં આવે છે તે અંગે હું નીચેનું સૂચન કરવા માંગુ છું.

ફોન

અન્ય

______________________________________________________________

આ કાર્ડ પિરવારો પાસેથી ઇનપુટ માંગે છે.

___

__________________________________________________________________

તે દરેક મીિટંગમાં વહેંચવામાં આવે છે અને ફેિમલી િરસોર્સ સેન્ટરમાં ઉપલબ્ધ છે. તમે શું છો તે અમને જણાવવા માટે આ કાર્ડ શોધો અને એક ભરો

___

ઈમેલ ________________________________________________________________________ રીટર્ન

જો આ નીિત અને/અથવા શાળાવ્યાપી યોજના સંતોષકારક નથી, તો કૃપા કરીને

જીના હેન્સનો સંપર્ક કરો

706-965-2297 અથવા ghaynes@catoosa.k12.ga.us
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