
 

 

 

સેકન્ડ ગ્રેડ 

શીખવા  માટે 

ધ્યાન કેન્દ્ન્િત  

કરો 
સધુારેલ: 10/4/2021 

મજૂંર થયેલ: 10/4/2021 

 
 
 
 

  ફેમમલી-સ્કૂલ કોમ્પકે્ટ એટલ ે

શુ?ં 

ફેમમલી-સ્કૂલ કોમ્પેક્ટ ફોર 

એચિવમેન્ટ એ એક કરાર છે જે 

માતામપતા, મવદ્યાથીઓ અને 

મશક્ષકો સાથ ેમળીન ેમવકસાવે 
છે.  તે સમજાવે છે કે કેવી રીત ે

માતામપતા અને મશક્ષકો સાથ ે

મળીને  કામ કરશ ેતેની ખાતરી 
કરવા માટે કે તમામ 

મવદ્યાથીઓને ગે્રડ સ્તરના 
ધોરણો સધુી પહોંિવા અને તેન ે

પાર કરવા માટે જરૂરી 
વ્યક્ક્તગત ટેકો મળે. 

 
અસરકારક સકંોિન: 

•  ધોરણોથી 
શરૂઆત 

કરો. 
• મવદ્યાથીઓના 

ભણતર પર ધ્યાન 

કેન્દ્ન્િત  કરો. 
•  શાળાના ડેટાને 

પ્રમતસાદ આપો. 
•  દરેકની જવાબદારીઓની વ્યાખ્યા કરો. 
•  અમારા પર મનભભર  રહો 

 માનો અને તેનો ઉપયોગ કરો! 
 

રોબટભ  માઉન્ટજોય, મપ્રક્ન્સપાલ લોરી વેલબોનભ, 
આમસસ્ટન્ટ મપ્રક્ન્સપાલ 

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

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


મસદ્ધિ  

માટે  વેસ્ટ 

સાઇડ 

એચલમેન્ટ
રી સ્કૂલ 

ફેમમલી-
સ્કૂલ 

કોમ્પેક્ટ 

2021-
2022 
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લ
ક્ષયાં

કો 
જિલ્લા લક્ષ્ાાંક ોઃ 
• ધોરણ 3 થી 8 મા ં મનપણુ (સ્તર 3, 4) સ્કોર કરનારા  મવદ્યાથીઓની  ટકાવારી 
સધુારવી.  
•   હાઇ સ્કલૂમાથંી ગ્રેજ્યએુટ થનારા  મવદ્યાથીઓની  ટકાવારી સધુારવા માટે 

 

એસ.M.એ.આર.ટી. લક્ષ્ : 
•  મે 2022 સધુીમા,ં બીજા ધોરણના 50%  મવદ્યાથીઓ સ્ટાર રીડડિંગ બેંિમાકભ  પર 

બેંિમાકભ  પર અથવા તેથી વધ ુસ્કોર કરશ.ે 

•  મે 2022 સધુીમા,ં બીજા ધોરણના 45%  મવદ્યાથીઓ સ્ટાર મેથ બેન્િમાકભ  પર બેંિમાકભ  
પર અથવા તેનાથી વધ ુસ્કોર કરશ.ે 

 
  ભાર મકૂવાના કે્ષત્ર : 
•  ઇએલએમા ંઅમારંુ ગ્રેડ સ્તર વાિંન  પ્રવાડહતા અન ેમળૂભતૂ સમજણ 

પર ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરશ.ે 

•  ગચણતમા ંઅમારંુ ગ્રેડ સ્તર બાદબાકી અન ેસરવાળા તથ્યો પર ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરશ.ે 

 
સેકન્ડ ગે્રડના વવદ્યાર્થીના લક્ષ્ાાંક ોઃ 
ડબ્લ્ય.ુએસ.ઇ.ના મવદ્યાથીઓ સ્ટાફ અન ેમાતામપતા સાથ ેજોડાયા હતા, જેથી તેઓ કેવી 
રીતે સફળ થઈ શકે અન ે ગચણત અન ેભાષાની કળામા ંતારાઓ સધુી પહોંિી  શકે તે 

અંગેના મવિારો મવકમસત કરી શકાય  .  મવદ્યાથીઓએ ઘર અને શાળામા ંમશક્ષણ વચ્િે 
જોડાણ બનાવવા માટે નીિેના મવિારો મવશે મવિાયુું: 
•  મારા સરવાળા અન ેબાદબાકી      ગચણતના તથ્યોની દરરોજ રાતે્ર  મારા પડરવાર સાથે 
પ્રેન્દ્ક્ટસ કરો.  

•  મારા પડરવાર સાથ ેદરરોજ રાતે્ર  ૨૦ મમમનટ વાિંો. 
•  મારા માતામપતાન ેકહો  કે હુ ંશાળા  પછી દરરોજ  શુ ં શીખ્યો છ.ં 

 
બીજા ધ રણના વિક્ષકના લક્ષ્ાાંક ોઃ 
ડબ્લ્ય.ુએસ.ઇ. મશક્ષકો મવદ્યાથીઓ  અન ે તેમના પડરવારો  સાથે ભાષા આર્ટભસ અને 
ગચણતમા ં મવદ્યાથીઓની સફળતાને ટેકો આપવા માટે કામ કરશ ે  . પડરવારો  સાથેના  
અમારા કેટલાક િાવીરૂપ જોડાણો આ પ્રમાણે હશ:ે 

• સાપ્તાડહક ડોજો અપડટે્સ, માતામપતાન ેશીખવવામા ંઆવતા િોક્કસ 

ધોરણો/કૌશ્યોની માડહતી આપતા સાપ્તાડહક ન્યઝૂલેટસભ  , ફોમનક્સ ફોકસ સાથેના  
શબ્લદોની  યાદી,  સાપ્તાડહક એિએફડબ્ય ુશબ્લદો અન ેસાપ્તાડહક પ્રવાહના 
ફકરાઓ. 

•  હોમવકભ  તરીકે ઝનભ સાથ ેદૈમનક પાઠ સોંપવુ ંઅન ેમવદ્યાથી અન ેમાતામપતાની 
સમજણમા ંસહાય માટે કૌરંુ્ચબક સકૂ્ષમ ગચણતની મવડડઓઝ પ્રદાન કરવી.  

 

સેકન્ડ  ગે્રડના માતા-વિતાના લક્ષ્ાાંક ોઃ 
 ભાષા આર્ટભસ અન ેગચણતમા ંમવદ્યાથીઓની સફળતાને પડરવારો કેવી રીતે ટેકો  આપી શકે 

છે તે  અંગેના મવિારો મવકસાવવા માટે ડબ્લ્યએુસઇના માતામપતા સ્ટાફમા ંજોડાયા હતા. 
•   હુ ં  વગભનુ ં ન્યઝૂલેટર વાિંીશ   જેથી મને શુ ંશીખવવામા ં આવશે તેની જાણ 

કરવામા ં આવે અન ેમારા બાળકને ઘરે શીખવામા ંમદદ કરવાની ક્ષમતા મને 



આપવામા ંઆવશ.ે 

• હુ ં મારા બાળક 

સાથ ેઘરે  વાિંીશ 

અન ેસાઇટના શબ્લદો, 
શબ્લદભડંોળના શબ્લદો, 
પ્રવાડહતા અન ેતકભ  
શીખવા જેવી 
વાિંવાની 
કુશળતાની પ્રેન્દ્ક્ટસ    

કરીશ. 

• હુ ં મારા બાળક સાથ ે ગચણતના 
તથ્યોની  પ્રેન્દ્ક્ટસ કરીશ. 



 

 

 મવદ્યાથી મશક્ષણ મવશ ે

સિંાર 

ડબ્લ્ય.ુએસ.ઇ. બાળકોના મશક્ષણ 

મવશ ેપડરવારો સાથે મનયમમતપણે 
વાતિીત કરવા માટે પ્રમતબિ  

છે. અમારી વાતિીત કરવાની 
તમે અપકે્ષા રાખી શકો તેવી 
કેટલીક રીતો આ પ્રમાણે છેેઃ 

• અહવેાલ કાર્ટભસ 
• મપત ૃપોટભલ 
• વગભ DOJO 
• ન્યઝૂલેટરો 
• પ્રગમત અહવેાલો 
• મપત-ૃમશક્ષક 

પડરષદો 
• સાપ્તાડહક ફો્ડરો 
• POWWOW બેઠકો 

દરમમયાન 

કોમ્પેક્ટ્સની િિાભ 
કરવામા ંઆવશ ે

 

શુ ંતમને  તમારા બાળકની 
પ્રગમત મવશ ેપ્રશ્નો છે? 

માતામપતા તેમના બાળકના 
મશક્ષકનો ફોન (706-866-9211) 

અથવા ઇમેઇલ દ્વારા સપંકભ  કરી 
શકે છે. ઈ-મેઈલ એડ્રેસ શાળાની 
વેબસાઈટ પર આ પ્રમાણે છેેઃ 
http://wse.catoosa.k12.ga.us 

 

સયંકુ્ત રીત ેમવકસાવેલ 

  વેસ્ટ સાઇડ એચલમેન્ટરી સ્કલૂના  
માતા-મપતા અન ેસ્ટાફે સ્રુ્ડન્ટ 

એચિવમેન્ટ માટે આ ફેમમલી-સ્કલૂ 

કોમ્પેક્ટ મવકસાવી હતી. 
માતામપતા મશક્ષણને ટેકો આપવા 
માટે ઘરની પ્રવમૃિઓ માટે સિૂનો 
બનાવ ેછે. આ કોમ્પેક્ટન ેઅપડટે 

કરવા માટે દર વષે શાળાવ્યાપી 
બેઠકો યોજવામા ંઆવે છે. 

માતામપતાનુ ંકોઈપણ સમયે યોગદાન આપવા માટે સ્વાગત છે.   સેકન્ડ ગ્રેડ 

કોમ્પેક્ટ  મવશ ેવધ ુમાડહતી માટે  , કૃપા કરીને રોબટભ  માઉન્ટજોય @ 706-866-

9211નો સપંકભ  કરો. 

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


મમશનનુ ં
સેકન્ડ ગે્રડ 

સ્ટેટમેન્ટ: 

"અમારંુ ધ્યેય 

છે, શીખવા, 
સારા મમત્ર 

બનવા અને 

એક સારા 
નેતા બનવા 
માટે દરરોજ 

સાથે મળીને 

કામ કરવુ.ં" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
શુ ંતમે જાણો છો કે માતામપતાની સડંોવણી ઉચ્િ મવદ્યાથીની મસદ્ધિ સાથ ે

સકંળાયેલી છે? 

 તમારા બાળકની શાળામા ંસ્વૈચ્ચ્છક રીતે જોડાવુ ંએ સામેલ  થવાનો એક સરસ 
માગભ છે! 

કૃપા કરીને  (706)866-9211 પર અમારા પેરેંટ 

ઇચ્ન્લચલગેશન કોઓડડિનેટર, ડહથર બ્રેડફોડભનો અથવા 
ઇમેઇલ દ્વારા hbradford.wse@catoosa.k12.ga.us    

mailto:hbradford.wse@catoosa.k12.ga.us

