
�ુ ંદર�ક ��લૂ�ુ ંશીષ�ક માતાિપતાની સડંોવણી
કો-ઓ�ડ�નેટર (પીઆઈસી) ધરાવ ેછે � માતાિપતા

અને કમ�ચાર�ઓને સેવા આપે છે. PICs
�યવસાિયક િવકાસ માટ� િનયિમત મળતા હોય છે.

____________

શીષ�ક �ુ ંવધારાના સસંાધનો �રૂા પાડ� છે �મ ક� ઘર

અ�યાસ સામ�ી, પરે��ટ�ગ ��ુતકો, વધારાના િશ�કો,

માતાિપતાની સડંોવણી કોઓ�ડ�નટેર, તાલીમ અને

તકનીક�.

માટ� મદદ�પ �ોશસ� ઉપલ�ધ છે �ુ�ંુબ સસંાધન
�મમા ંબ�િુવધ ભાષાઓમા ંતપાસવા.

____________

શીષ�ક �ુ ંકાયદો કરવા માટ� માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની
સગાઈની આવ�યકતા હોય છે �યાર� માતાિપતા
રોકાયલેા હોય �યાર� િવ�ાથ�ઓના અિતશય શ�ૈ�ણક
લાભોન ેકારણે. તથેી જ ક��ુસા કાઉ�ટ� શીષ�ક I, પરે�ટ
અન ેકૌ�ંુ�બક સગાઈ માટ� � શીષ�ક I ભડંોળ મળેવ ેછે
તનેા 1% કરતા ઓ� ંઅનામત નથી.

�ૃપા કર� તમાર� ��લૂ�વયસંવેક

ક�ટટોસા કાઉ�ટ� ��લૂના

શીષ�ક �ુ ંપરે�ટ અન ેકૌ�ંુ�બક જોડાણ

2022 નીિતનો સારાશં
_____

ડ�એસી એટલે �ુ?ં

�ડ����ટ એડવાઇઝર� કાઉ��સલ આઇ પરે�ટ અને

ફ�િમલી સગાઇ નીિત�ુ ંશીષ�ક�ુ ં��ૂયાકંન કર� છે
અન ેમાતાિપતાના િવ��તૃ સવ� સ�હત આખા વષ�
દરિમયાન એકિ�ત ઇન�ટુના આધાર� ફ�રફારો કર�
છે.

�થમ શીષ�ક �ુ ંછે?

શીષ�ક I ("શીષ�ક એક"), દર�ક િવ�ાથ� સફળ અિધિનયમની

જોગવાઈ, �ારા બનાવવામા ંઆવલે એક �ો�ામ છે
�નુાઇટ�ડ �ટ��સ Educationફ �ડપાટ�મ�ેટ Education ફ

��લૂ અન ે��લૂ �ડ�����સમા ંઓછ� આવક ધરાવતા
�ુ�ંુબોના િવ�ાથ�ઓની ટકાવાર��ુ ંભડંોળ વહ�ચવા માટ�.

માતાિપતા અન ેકૌ�ંુ�બક સગાઈ શીષ�ક �ુ ંકાયદાના ��ુય
ઘટક છે.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Education
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Education


માતાિપતા અન ેકૌ�ંુ�બક સગાઈ એટલ ે�ુ?ં

માતાિપતા અન ેકૌ�ંુ�બક સગાઈ એ
િનયિમત,માતાિપતાની ભાગીદાર� છે ��માગ� અને

અથ��ણૂ� વાતચીતમા.ં તે િવ�ાથ� શ�ૈ�ણક િશ�ણ
અન ેઅ�ય શાળા ��િૃ�ઓ �યા ંસમાવશે થાય છેઃ

● માતાિપતા િનયિમત મી�ટ��સ માટ� િવનતંી
કર� શક� છે અને

● માતાિપતા તમેના બાળકના િશ�ણમાં
મહ�વ�ણૂ� અન ેસ��ય �િૂમકા ભજવ ેછે.

____________

પેર�ટ અને ફ�િમલી સગાઇ નીિત �ુ ંછે?

માતાિપતા, િશ�કો અને સ�દુાય સ�ં�ુત ર�તે માતાિપતા અને

�ુ�ંુબની સગાઇ માટ�ની અપે�ાઓ િનધા��રત કર� છે. નીિત શાળા
અને િપ� ૃભાગીદાર�ને મજ�તૂ બનાવતી ��હૂરચનાઓ અને

સસંાધનો�ુ ંમાગ�દશ�ન આપે છે.

તમાર� મા�હતી માટ�: તમારા બાળકના અ�યાસ�મ,
પર��ણ અને મી�ટ�ગમા ંભાગ લઈન ેઅથવા તમાર�
શાળાના �ુ�ંુબ સસંાધન ખડંમાથંી કોઈ �ોશર મળેવીને ત�ેું
િનર��ણ કરવાની ર�તો િવશ ે�ણો.

શીષ�ક I સસંાધનો અને તાલીમ વહ�ચીને અ�ય �ો�ા�સ અને

એજ�સીઓ સાથ ેમાતાિપતા અને �ુ�ંુબની સગાઇ ભાગીદારો.

િશ�કો અને કમ�ચાર�ઓને સમાન ભાગીદારો
તર�ક� માતાિપતા સાથ ેક�વી ર�તે પહ�ચ�ુ,ં
વાતચીત કરવી અને ક�વી ર�તે કાય� કર�ુ ંતે

શીખવવામા ંઆવ ેછે.

વ� ુમા�હતી માટ�, �ૃપા કર�ન ેસપંક�  કરો:

�ગના હ�ઇ�સ

ghaynes@catoosa.k12.ga.us

706-965-2297

શા માટ� આપણે આક�

સશંોધન દશા�વ ેછે  �યાર� માતા-િપતા તમેના બાળકો
િશ�ણ સલં�ન:

● · બાળકો વ� ુહાસંલ કરવા માટ�, વલણ ધરાવે
વશંીય અથવા વશંીય અ�લુ�ીન ે��ૃઠ�િૂમ,
સામા�જક આિથ�ક ��થિત અથવા માતાિપતા�ું
િશ�ણ �તર.

● Generally બાળકો સામા�ય ર�ત ેવ� ુસારા
�ેડ, પર��ણ �કોસ� અન ેહાજર� �ા�ત કર� છે.

● · બાળકો સતત તમે�ુ ં�હૃકાય� �ણૂ� કર� છે.
● · બાળકો સાર� આ�મસ�માન છે, માર� પાસ ેવ�ુ

�વ સામે કાય�વાહ� અન ેઉ�ચ આકા�ંાઓ અને

શાળામા ં�રેણા દશા�વ ેછે.
● School શાળા િવશનેા બાળકોના સકારા�મક

વલણનો પ�રણામ હમંશેા ંશાળામા ં�યવહારમાં
�ધુારો થાય છે અન ેિશ�ત�ણૂ� કારણોસર
સ�પે�શન ઓ� ંમળે છે.

● · ઓછા બાળકો ખાસ િશ�ણ અન ેઉપચારા�મક
વગ� મા ં�કૂવામા ંઆવી રહ� છે.

● Cultural ઘરની સ�ં�ૃિત અન ેશાળામાનંી સ�ં�ૃિત
વ�ચનેા �તરન ે�ૂર કરવા માટ� માતાિપતા અને

�યાવસાિયકો સાથ ેમળ�ન ેકામ કરવા પર િવિવધ
સા�ં�ૃિતક બકે�ાઉ�ડના બાળકો વ� ુસા�ંુ કામ કર�
છે.

● િમડલ ��લૂ અન ેહાઇ ��લૂના િવ�ાથ�ઓ, �મના
માતાિપતા સામલે રહ� છે, તઓે સામા�ય ર�ત ેવ�ુ
સારા સ�ંમણ કર� છે અન ેશાળા છોડ� દ�વાની
સભંાવના ઓછ� છે.


