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ફ�િમલી-��લૂ કો�પ�ેટ એટલ ે�ુ?ં
ફ�િમલી-��લૂ કો�પે�ટ ફોર એ�ચવમ�ેટ એ એક કરાર છે �
માતાિપતા, િવ�ાથ�ઓ અન ેિશ�કો સાથ ેમળ�ને િવકસાવે
છે.  તે સમ�વ ેછે ક� ક�વી ર�ત ેમાતાિપતા અને િશ�કો
સાથ ેમળ�ને કામ કરશ ેતનેી ખાતર� કરવા માટ� ક� તમામ
િવ�ાથ�ઓને �ેડ લવેલે ધોરણો �ધુી પહ�ચવા અન ેતનેે
પાર કરવા માટ� જ�ર� �ય��તગત ટ�કો મળે.

અસરકારક સકંોચન:
● ધોરણોથીશ�આત કરો.
● િવ�ાથ�ઓના ભણતરપર �યાન ક����ત

કરો.
● શાળાના ડ�ટાન ે�િતસાદ આપો.
● દર�કની જવાબદાર�ઓની �યા�યા કરો.
● અમારા પર િનભ�ર રહો

માનો અન ેતનેો ઉપયોગ કરો!

રોબટ�  માઉ�ટજોય, િ���સપાલ લોર� વલેબોન�,
આિસ�ટ�ટ િ���સપાલ

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

િવ�ાથ�

શીખવામાટ�ના
લ�યાકંો

�જ�લા લ�યાકંોઃ
● ધોરણ 3 થી 8 મા ં િન�ણુ (�તર 3, 4) �કોર
કરનારા  િવ�ાથ�ઓની  ટકાવાર� �ધુારવી.
● હાઇ ��લૂમાથંી �ે��એુટ થનારા  િવ�ાથ�ઓની  ટકાવાર�
�ધુારવા માટ�

એસ.M.એ.આર.ટ�.ના લ�યાકંોઃ
● મ ે2022 �ધુીમા,ં  અમારા 90% િવ�ાથ�ઓ
�ારા  માપવામા ંઆવલેા �ેડ �તર પર અ�ખ�લત

ર�ત ેવાચંશે
ઇઝીસીબીએમ - ર��ડ�ગ પર નીચા અન ેક�ટલાક જોખમ
પસ��ટાઇ�સ.
● મ ે2022 �ધુીમા,ં  અમારા 57% િવ�ાથ�ઓ
�ટાર મથે બ�ેચમાક�  પર બ�ચમાક�  પર અથવા તનેાથી
ઉપરના �કોર કરશ.ે

ભાર �કૂવાના ��ેો:
● ઇએલએમા ંઅમા�ંુ �ેડ �તર ફોિન�સ �ુશળતા પર �યાન
ક����ત કરશ.ે
● ગ�ણતમા ંઆપ�ુ ં�ેડ �તર સરવાળા અને

બાદબાક�, 20 ની �દર, અન ે�થાન ��ૂય પર �યાન
ક����ત કરશ.ે

�થમ ધોરણના િવ�ાથ�ના લ�યાકંોઃ
ડ���.ુએસ.ઇ.ના િવ�ાથ�ઓ �ટાફ અન ેમાતાિપતા સાથે
જોડાયા હતા, �થી તઓે ક�વી ર�ત ેસફળ થઈ શક� અને

ગ�ણત અન ેભાષાની કળામા ંતારાઓ �ધુી પહ�ચી  શક� તે
�ગેના િવચારો િવકિસત કર� શકાય  .  િવ�ાથ�ઓએ ઘર
અન ેશાળામા ંિશ�ણ વ�ચ ેજોડાણ બનાવવા માટ� નીચનેા
િવચારો િવશ ેિવચા�ુ�:
● મારા પ�રવાર સાથ ેદરરોજ રા� ે ૨૦ િમિનટ વાચંો.
● મારા પ�રવાર સાથ ેદરરોજ રા� ેજોડણીના શ�દો અને

દાખલાઓનો અ�યાસ કરો.
● ૧૨૦ �ધુીની સ�ંયાઓની ગણતર� અન ેમા�યતાની
��ે�ટસ કરો.

�થમ ધોરણના િશ�કોના લ�યાકંોઃ
ભાષા આ�્�સ અને ગ�ણતમાં િવ�ાથ�ઓની સફળતાને

ટ�કો આપવા માટ� �થમ ક�ાના િશ�કો િવ�ાથ�ઓઅને

તમેના પ�રવારો સાથે કામ કરશ.ે પ�રવારો સાથનેા

અમારા ક�ટલાક  ચાવી�પ જોડાણો આ �માણે હશ:ે
● ઇએલએ  :  ��ઝૂલટેરમા ં ઘર� ઘર�   કામ કરવા
માટ� ઘર�� ુધોરણો મોકલો,  િવ�ાથ�ઓ એિપક,
એબીસીમૌઝ અન ે�ટારફોલન ેવાચંવા, સાભંળવા અને
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સ�પાયલેી ��િૃ�ઓ પર કામ કરવા માટ� મોકલશ.ે દર�ક
િવ�ાથ� માટ� �તરવાળા/�ડકોડ�બલ વાચકોન ેઘર� મોકલો.
● ગ�ણત:   ��ઝૂલટેરમા ંકામ કરવા માટ� ઘર��ુ
ધોરણો મોકલો.   િવ�ાથ�ઓ સ�પાયલે કૌશ�યો અને

��િૃ�ઓની  ��ે�ટસ કરવા માટ� એબીસીમૌઝ, ��લશે લન�,
ઝન�, �ો�ડ�નો ઉપયોગ કરશ.ે ઉમરેવા અન ેબાદબાક�
કરવાની ��ે�ટસ કરવા માટ� ચાલાક�.

�થમ ધોરણના માતાિપતાના લ�યાકંોઃ
ભાષા આ�્�સ અન ેગ�ણતમા ંિવ�ાથ�ઓની સફળતાને
પ�રવારો ક�વી ર�ત ેટ�કો  આપી શક� છે ત ે �ગેના િવચારો
િવકસાવવા માટ� ડ���એુસઇના માતાિપતા �ટાફમા ંજોડાયા
હતા.
• �ુ ં   વગ��ુ ં ��ઝૂલટેર વાચંીશ   �થી મન ે�ું
શીખવવામા ં આવશ ેતનેી �ણ કરવામા ં આવ ેઅન ેમારા
બાળકન ેઘર� શીખવામા ંમદદ કરવાની �મતા મને
આપવામા ંઆવશ.ે
• �ુ ં મારા બાળક સાથ ેઘર�  વાચંીશ અને

સાઇટના શ�દો, શ�દભડંોળના શ�દો, �વા�હતા
અન ેતક�  શીખવા �વી વાચંવાની �ુશળતાની
��ે�ટસ    કર�શ.
•�ુ ં મારા બાળક સાથ ે ગ�ણતના ત�યોની  ��ે�ટસ કર�શ.



િવ�ાથ� િશ�ણ િવશેસચંાર
ડ���.ુએસ.ઇ. બાળકોના િશ�ણ િવશ ેપ�રવારો સાથે
િનયિમતપણેવાતચીત કરવા માટ� �િતબ� છે. અમાર�

વાતચીત કરવાની તમે અપે�ા રાખી શકો તેવી ક�ટલીક
ર�તો આ �માણે છેઃ

● અહ�વાલ કા�્�સ
● િપ� ૃપોટ�લ
● વગ� DOJO
● ��ઝૂલેટરો

● �ગિત અહ�વાલો

● િપ�-ૃિશ�ક પ�રષદો
● સા�તા�હક ફો�ડરો
● POWWOW બેઠકો દરિમયાન કો�પે��સની

ચચા� કરવામા ંઆવશે

�ુ ંતમને  તમારા બાળકની �ગિત િવશ ે��ો છે?
માતાિપતા તેમના બાળકના િશ�કનો ફોન
(706-866-9211) અથવા ઇમેઇલ �ારા સપંક�  કર� શક� છે.
ઈ-મેઈલ એ��સ શાળાની વબેસાઈટ પર આ �માણે છેઃ
http://wse.catoosa.k12.ga.us

સ�ં�ુત ર�તે િવકસાવલે
વ�ેટ સાઇડ એ�લમે�ટર� ��લૂના વાલીઓ અને �ટાફ�
��ુડ�ટ એ�ચવમે�ટ માટ� આ ફ�િમલી-��લૂ કો�પે�ટ
િવકસાવી હતી. માતાિપતા િશ�ણને ટ�કો આપવા માટ�
ઘરની ��િૃ�ઓ માટ� �ચૂનો બનાવ ેછે. આ કો�પે�ટને
અપડ�ટ કરવા માટ� દર વષ� શાળા�યાપી બેઠકો યોજવામાં
આવ ેછે.
કોઈપણ  સમયે �ટ�પણીઓ ફાળો આપવા માટ�
માતાિપતા�ુ ં�વાગત છે . ફ�ટ�  �ેડ કો�પ�ેટ પર વ�ુ

મા�હતી માટ� , �ૃપા કર�ને રોબટ�  માઉ�ટજોય @
706-866-9211નોસપંક�  કરો.

ફ�ટ�  �ેડ િમશન
�ટ�ટમ�ેટ: "આપણે

દરરોજ સાત આદતો

�માણે �વી�ુ.ં
આપણે �મેથી

ઉદાહરણ ��ંુૂ પાડ��ુ.ં"
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