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  ફેસમિી-સ્કૂિ કોમ્પકે્ટ એટિ ે

શ ાં? 

ફેસમિી-સ્કૂિ કોમ્પેક્ટ ફોર 

એલચવમેન્ટ 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 િેવેિ 

ધોરણો સ ધી પહોંચવા અને તેન ે

પાર કરવા માટે જરૂરી 
વ્યક્ક્તગત ટેકો મળે. 

 

અિરકારક િાંકોચન: 

•  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   માાં સનપ ણ 

(સ્તર 3, 4)  સ્કોર કરનારા 
સવદ્યાથીઓની ટકાવારી 
સ ધારવી.  
•   હાઇ સ્કૂિમાાંથી ગે્રજ્ય એટ થનારા  
સવદ્યાથીઓની  ટકાવારી સ ધારવા 
માટે 

 
એસ.M.એ.આર.ટી. લક્ષ્ : 
•  એસપ્રિ 2022 સ ધીમાાં, 
અમારા 45%    સવદ્યાથીઓ 

જ્યોર્જિયા માઇિસ્ટોન્િ - 

ઇએિએ પર સનપ ણ અથવા 
પ્રસતન્દ્ઠિત િનભર સ્તરે   સ્કોર 

કરશે. 

•  એસપ્રિ 2022 સ ધીમાાં,  અમારા 42% સવદ્યાથીઓ   જ્યોર્જિયા માઇિસ્ટોન્િ - મેથ્િ પર 

સનપ ણ અથવા પ્રસતન્દ્ઠિત િનભર સ્તરે   સ્કોર કરશે. 

•  એસપ્રિ 2022 સ ધીમાાં,  અમારા 33% સવદ્યાથીઓ   જ્યોર્જિયા માઇિસ્ટોન્િ - િોસશયિ 

સ્ટડીઝ પર સનપ ણ અથવા પ્રસતન્દ્ઠિત િનભર સ્તરે   સ્કોર કરશે. 

•  એસપ્રિ 2022 સ ધીમાાં,  અમારા 44% સવદ્યાથીઓ   જ્યોર્જિયા માઇિસ્ટોન્િ - િાયન્િ પર 

સનપ ણ અથવા પ્રસતન્દ્ઠિત િનભર સ્તરે   સ્કોર કરશે. 

 

  ભાર મકૂવાના કે્ષત્ર : 
•  ઇએિએમાાં અમાર ાં ગે્રડ સ્તર વાાંચન પ્રવાહ અને િમજણ,  તેમજ માહહતી, વણભનાત્મક, 

િમજાવટ અને અલભપ્રાય િેખન પર ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરશે. 

•  ગલણતમાાં અમાર ાં ગે્રડ સ્તર  ગલણતની હકીકતની પ્રવાહહતા, મન્દ્ટટસ્ટેપ વડભ  િમસ્યાઓ અને 

અપણૂાાંકના તમામ ક્ષેત્રો પર  ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરશે. 

 

પાાંચમા ધ રણના વવદ્યાર્થીઓના લક્ષ્ાાંક ોઃ 
   ડબ્લટય .એિ.ઇ.ના સવદ્યાથીઓ સ્ટાફ અને  માતાસપતા િાથે જોડાયા હતા, જેથી  તેઓ કેવી રીતે 

િફળ  થઈ શકે અને ગલણત અને  ભાષાની કળામાાં તારાઓ સ ધી પહોંચી  શકે તે અંગેના  
સવચારો સવકસિત કરી શકાય  .  સવદ્યાથીઓએ ઘર અને શાળામાાં સશક્ષણ વચ્ચે જોડાણ બનાવવા 
માટે નીચેના સવચારો સવશે સવચાય ાં: 
•  જ્યારે હ ાં વાાંચન અથવા ગલણતમાાં શ ાં શીખી રહ્યો છાં તે િમજી  શકતો નથી ત્યારે મારા સશક્ષકો 
અને પહરવારને મદદ માટે પછૂો.  
•  મારા માતાસપતાને કહો  કે હ ાં શાળા  પછી દરરોજ  શ ાં  શીખ્યો છાં. 
•  દરરોજ રાતે્ર 20 સમસનટ સ ધી વાાંચો. 

 

પાાંચમા ધ રણના વિક્ષકના લક્ષ્ાાંક ોઃ 
ડબ્લટય .એિ.ઇ. સશક્ષકો સવદ્યાથીઓ  અને તેમના પહરવારો િાથે   ભાષા આર્ટભિ અને ગલણતમાાં  
સવદ્યાથીઓની િફળતાને ટેકો આપવા માટે  કામ કરશે  . પહરવારો િાથેના અમારા કેટિાક 

ચાવીરૂપ જોડાણો આ પ્રમાણે હશે: 

•  સવદ્યાથીઓને    વગભખાંડની  બહાર  વાાંચવા માટે પ્રોત્િાહહત કરો  અને બાળકોને મીહડયા 
િેન્ટરમાાં િેવિ કરેિા પ સ્તકો તપાિવાની માંજૂરી આપીને એઆર િક્ષયોને પ રસ્કાર આપો 
• સવદ્યાથીઓને વગભખાંડની બહારના ગ ણાકાર તથ્યો પર કામ કરવા માટે પ્રોત્િાહહત 

કરો.  માતાસપતાને  તે જાણવા  માટે ઘરે પ્રસતિાદ મોકિો  કે તેમન ાં બાળક  તેમના ગોવાળ 

સ ધી પહોંચવામાાં ક્ાાં છે. 

 

પાાંચમા  ધ રણના માતા-વપતાના લક્ષ્ાાંક ોઃ 
 ભાષા આર્ટભિ અને ગલણતમાાં સવદ્યાથીઓની િફળતાને પહરવારો કેવી રીતે  ટેકો આપી શકે છે તે 

અંગેના સવચારો સવકિાવવા માટે ડબ્લટય એિઇના માતાસપતા સ્ટાફમાાં જોડાયા હતા. 
•   હ ાં   વગભન ાં  ન્યઝૂિેટર વાાંચીશ   જેથી મને શ ાં  શીખવવામાાં આવશે તેની જાણ કરવામાાં  આવે 

અને મારા બાળકને ઘરે શીખવામાાં મદદ કરવાની ક્ષમતા મને આપવામાાં આવશે. 

• હ ાં  મારા બાળક િાથે ઘરે  વાાંચીશ અને િાઇટના શબ્લદો, શબ્લદભાંડોળના શબ્લદો, પ્રવાહહતા 
અને તકભ  શીખવા જેવી વાાંચવાની ક શળતાની પે્રન્દ્ક્ટિ      કરીશ. 

• હ ાં  મારા બાળક િાથ ે ગલણતના તથ્યોની  પે્રન્દ્ક્ટિ કરીશ. 



 

 

 સવદ્યાથી સશક્ષણ સવશ ે

િાંચાર 

ડબ્લટય .એિ.ઇ. બાળકોના સશક્ષણ 

સવશ ેપહરવારો િાથે સનયસમતપણે 
વાતચીત કરવા માટે પ્રસતબિ  

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

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

પહરષદો 
• િાપ્તાહહક ફોટડરો 
• POWWOW બેિકો 

દરસમયાન 

કોમ્પેક્્િની ચચાભ 
કરવામાાં આવશ ે

 

શ ાં તમને  તમારા બાળકની 
પ્રગસત સવશ ેપ્રશ્નો છે? 

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

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

 

િાંય ક્ત રીત ેસવકિાવેિ 

 વેસ્ટ િાઇડ એલિમેન્ટરી સ્કિૂના 
વાિીઓ અને સ્ટાફે  સ્ર્ ડન્ટ 

એલચવમેન્ટ માટે આ ફેસમિી-સ્કિૂ 

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

કરવા માટે દર વષે શાળાવ્યાપી 
બેિકો યોજવામાાં આવે છે. 

માતાસપતાન ાં કોઈપણ  િમયે જહટિ હટપ્પણીઓ માટે સ્વાગત છે  .  પાાંચમા 
ધોરણના કોમ્પેક્ટ સવશે વધ  માહહતી માટે  , કૃપા કરીને રોબટભ  માઉન્ટજોય @ 

706-866-9211નો િાંપકભ  કરો.  

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


પાાંચમા 
ધોરણ
ના 

સમશન 

સ્ટેટમે
ન્ટેઃ 

"અમે અહીં 
શીખવા આવ્યા 
છીએ.   અમ ેબીજાન ે

માન આપવાન ાં, 
ક્ારેય હાર ન 

માનવાન ાં, ૭ 

ટેવોનો ઉપયોગ 

કરવાન ાં અન ે

સ્માટભ  પિાંદગીઓ 

કરવાન ાં વચન 

આપીએ છીએ.  

અમાર ાં ધ્યેય િારા 
નેતા   બનવાન ાં 
અને શીખવાન ાં 
ક્ારેય બાંધ ન 

કરવાન ાં છે." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
શ ાં તમે જાણો છો કે માતાસપતાની િાંડોવણી ઉચ્ચ સવદ્યાથીની સિદ્ધિ િાથ ે

િાંકળાયેિી છે? 

 તમારા બાળકની શાળામાાં સ્વૈચ્ચ્છક રીતે જોડાવ ાં એ િામેિ  થવાનો એક િરિ 

માગભ છે! 

કૃપા કરીને  (706)866-9211 પર અમારા પેરેંટ 

ઇચ્ન્િલિગેશન કોઓહડિનેટર, હહથર બ્રેડફોડભનો અથવા 
ઇમેઇિ દ્વારા hbradford.wse@catoosa.k12.ga.us    

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

