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  ફેસમિી-સ્કૂિ કોમ્પકે્ટ એટિ ે

શુ?ં 

ફેસમિી-સ્કૂિ કોમ્પેક્ટ ફોર 

એલિવમેન્ટ એ એક કરાર છે જે 

માતાસપતા, સવદ્યાથીઓ અને 

સશક્ષકો િાથ ેમળીન ેસવકિાવે 
છે.  તે િમજાવે છે કે કેવી રીત ે

માતાસપતા અને સશક્ષકો િાથ ે

મળીને  કામ કરશ ેતેની ખાતરી 
કરવા માટે કે તમામ 

સવદ્યાથીઓને ગે્રડ સ્તરના 
ધોરણો સધુી પહોંિવા અને તેન ે

પાર કરવા માટે જરૂરી 
વ્યક્ક્તગત ટેકો મળે. 

 
અિરકારક િકંોિન: 
•  ધોરણોથી 

શરૂઆત 

કરો. 
• સવદ્યાથીઓના 

ભણતર પર ધ્યાન 

કેન્દ્ન્િત  કરો. 
•  શાળાના ડેટાને 

પ્રસતિાદ આપો. 
•  દરેકની 

જવાબદારીઓની વ્યાખ્યા કરો. 
•  અમારા પર સનભભર  રહો 

 માનો અને તેનો ઉપયોગ કરો! 
 

રોબટભ  માઉન્ટજોય, સપ્રક્ન્િપાિ િોરી વેિબોનભ, 
આસિસ્ટન્ટ સપ્રક્ન્િપાિ 

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

http://wse.catoosa.k12.ga.us/
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જિલ્લા લક્ષ્ાાંક ોઃ 
• ધોરણ 3 થી 8 મા ં સનપણુ 

(સ્તર 3, 4) સ્કોર કરનારા  
સવદ્યાથીઓની  ટકાવારી 
સધુારવી.  
•   હાઇ સ્કિૂમાથંી ગ્રેજ્યએુટ 

થનારા  સવદ્યાથીઓની  
ટકાવારી સધુારવા માટે 

 
એસ.M.એ.આર.ટી.ના લક્ષ્ાાંક ોઃ 
•  એસપ્રિ 2022 

સધુીમા,ં  અમારા 
54% સવદ્યાથીઓ   

જ્યોર્જિયા ઇએિએ માઇિસ્ટોન્િ પર સનપણુ અથવા પ્રસતન્દ્ઠિત િનભર સ્તરે 

પ્રાપ્ત કરશે.  

•  એસપ્રિ 2022 સધુીમા,ં  અમારા 55%   સવદ્યાથીઓ જ્યોર્જિયા મેથ 

માઇિસ્ટોન્િ પર સનપણુ અથવા પ્રસતન્દ્ઠિત િનભર સ્તરે પ્રાપ્ત કરશ.ે  

 
  ભાર મકૂવાના કે્ષત્ર : 
•  ઇએિએમા ંઅમારંુ ગ્રેડ સ્તર શબ્દભડંોળ સવકાિ અન ેવાિંન િમજણ પર ધ્યાન 

કેન્દ્ન્િત કરશ.ે 

•  ગલણતમા ંઆપણુ ંગ્રડે સ્તર ગણુાકાર અન ેસવભાજન તથ્યો પર ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરશ.ે 

 

ત્રીજા ધ રણના વવદ્યાર્થીના લક્ષ્ાાંક ોઃ 
ડબ્્ય.ુએિ.ઇ.ના સવદ્યાથીઓ સ્ટાફ અન ેમાતાસપતા િાથ ેજોડાયા હતા, જેથી તેઓ કેવી 
રીતે િફળ થઈ શકે અન ે ગલણત અન ેભાષાની કળામા ંતારાઓ સધુી પહોંિી  શકે તે 

અંગેના સવિારો સવકસિત કરી શકાય  .  સવદ્યાથીઓએ ઘર અને શાળામા ંસશક્ષણ વચ્િે 
જોડાણ બનાવવા માટે નીિેના સવિારો સવશે સવિાયુું: 
•  મારા પરરવાર િાથ ેદરરોજ રાતે્ર  ૨૦ સમસનટ વાિંો. 
•  મારા પરરવાર  િાથ ેદરરોજ રાતે્ર જોડણીના શબ્દો અન ેશબ્દભડંોળ શબ્દોનો  અભ્યાિ  
કરો. 

•  દરરોજ રાતે્ર મારા િરવાળા, બાદબાકી, ગણુાકાર અન ેભાગાકાર ગલણતની 
હકીકતોનો અભ્યાિ કરો  . 

 

ત્રીજા ધ રણના વિક્ષકના લક્ષ્ાાંક ોઃ 
ડબ્્ય.ુએિ.ઇ. સશક્ષકો સવદ્યાથીઓ  અન ે તેમના પરરવારો  િાથે ભાષા આર્ટભિ અને 
ગલણતમા ં સવદ્યાથીઓની િફળતાને ટેકો આપવા માટે કામ કરશ ે  . પરરવારો  િાથેના  
અમારા કેટિાક િાવીરૂપ જોડાણો આ પ્રમાણે હશ:ે 

•   ગ્રેડ સ્તર તરીકે, અમે માતાસપતાને તેમના બાળકો  િાથે દરરોજ 1-10 ના 
ગણુાકાર તથ્યોન ેયાદ કરવા માટે કામ કરવા  માટે પ્રોત્િારહત કરીશુ.ં 
•   ગ્રેડ સ્તર તરીકે, અમારી  પાિ ેસવદ્યાથીઓ સનયસમતપણે પસુ્તકાિયમાથંી  પસુ્તકો 
તપાિીન ેઘરે    િઈ જશે જે  તેમના વાિંનના સ્તર પર છે.   વાિંન િહનશક્ક્ત 

વધારવા માટે અમ ેન્યઝૂિેટરમા ંઅન ેડીઓજેઓ પર પણ ઘરેલુ ંટીપ્િ મોકિીશુ ં . 
 

ત્રીજા  ધ રણના માતા-વિતાના લક્ષ્ાાંક ોઃ 
 ભાષા આર્ટભિ અન ેગલણતમા ંસવદ્યાથીઓની િફળતાને પરરવારો કેવી રીતે ટેકો  આપી 
શકે છે તે  અંગેના સવિારો સવકિાવવા માટે ડબ્્યએુિઇના માતાસપતા સ્ટાફમા ંજોડાયા 
હતા. 
•   હુ ં  વગભનુ ં ન્યઝૂિેટર વાિંીશ   જેથી મને શુ ંશીખવવામા ં આવશે તેની જાણ 

કરવામા ં આવે અન ેમારા બાળકને ઘરે શીખવામા ંમદદ કરવાની ક્ષમતા મને 

આપવામા ંઆવશ.ે 

• હુ ં મારા બાળક િાથ ેઘરે  વાિંીશ અન ેિાઇટના શબ્દો, શબ્દભડંોળના શબ્દો, 
પ્રવારહતા અન ેતકભ  શીખવા જેવી વાિંવાની કુશળતાની પ્રેન્દ્ક્ટિ    કરીશ. 

• હુ ં મારા બાળક િાથ ે ગલણતના તથ્યોની  પ્રેન્દ્ક્ટિ કરીશ. 



 

 

 સવદ્યાથી સશક્ષણ સવશ ે

િિંાર 

ડબ્્ય.ુએિ.ઇ. બાળકોના સશક્ષણ 

સવશ ેપરરવારો િાથે સનયસમતપણે 
વાતિીત કરવા માટે પ્રસતબિ  

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

• અહવેાિ કાર્ટભિ 
• સપત ૃપોટભિ 
• વગભ DOJO 
• ન્યઝૂિેટરો 
• પ્રગસત અહવેાિો 
• સપત-ૃસશક્ષક 

પરરષદો 
• િાપ્તારહક ફો્ડરો 
• POWOW બેિકો 

દરસમયાન 

કોમ્પેક્્િ પર િિાભ 
કરવામા ંઆવશ ે

 

શુ ંતમને  તમારા બાળકની 
પ્રગસત સવશ ેપ્રશ્નો છે? 

માતાસપતા તેમના બાળકના 
સશક્ષકનો ફોન (706-866-9211) 

અથવા ઇમેઇિ દ્વારા િપંકભ  કરી 
શકે છે. ઈ-મેઈિ એડ્રેિ શાળાની 
વેબિાઈટ પર આ પ્રમાણે છેેઃ 
http://wse.catoosa.k12.ga.us 

 

િયંકુ્ત રીત ેસવકિાવેિ 

 વેસ્ટ િાઇડ એલિમેન્ટરી સ્કિૂના 
વાિીઓ અને સ્ટાફે  સ્રુ્ડન્ટ 

એલિવમેન્ટ માટે આ ફેસમિી-સ્કિૂ 

કોમ્પેક્ટ સવકિાવી હતી. 
માતાસપતા સશક્ષણને ટેકો આપવા 
માટે ઘરની પ્રવસૃિઓ માટે સિૂનો 
બનાવ ેછે. આ કોમ્પેક્ટન ેઅપડટે 

કરવા માટે દર વષે શાળાવ્યાપી 
બેિકો યોજવામા ંઆવે છે. 

કોઈપણ  િમયે રટપ્પણીઓ ફાળો આપવા માટે માતાસપતાનુ ંસ્વાગત છે  .   થડભ  
ગ્રેડ કોમ્પેક્ટ સવશે વધ ુમારહતી માટે  , કૃપા કરીને રોબટભ  માઉન્ટજોય @ 706-

866-9211નો િપંકભ  કરો. 

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


થડભ  ગે્રડ 
સમશન 
સ્ટેટમેન્ટેઃ 

"હુ ંબની શકંુ તે 
માટે   િખત 

મહનેત કરીને 
અને અન્ય 

િોકોને શ્રેઠિ 

બનવામા ં
મદદ કરીને હુ ં
તારાઓ સધુી 
પહોંિીશ."       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
શુ ંતમે જાણો છો કે માતાસપતાની િડંોવણી ઉચ્િ સવદ્યાથીની સિદ્ધિ 

િાથ ેિકંળાયેિી છે? 

 તમારા બાળકની શાળામા ંસ્વૈચ્ચ્છક રીતે જોડાવુ ંએ િામેિ 

થવાનો  એક િરિ માગભ છે  ! કૃપા કરીને (706)866-9211 પર 

અમારા પેરેન્ટ િામેિગીરી કોઓરડિનેટર  રહથર બ્રેડફોડભનો 
અથવા Hbradford.wse@catoosa.k12.ga.us પર ઇમેઇિ 

દ્વારા  િપંકભ  કરો. 

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

