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માતાિપતા અન ેસ�દુાયના સ�યો�ુ ં�વાગત છે! અમાર� શાળાની શીષ�ક I વાિષ�ક વાલી સભામા ંઆપ�ું

�વાગત કરવામા ંઅમન ેઆનદં છે. અમ ેઅમાર� શાળાના શીષ�ક I કાય��મની સમી�ા અન ેચચા� કર��ુ.ં
માતાિપતા તર�ક� તમારા માટ� મહ�વની બાબતો અમ ેનીચનેી બાબતોન ેઆવર� લઈ�ુ.ં

શીષ�ક I શાળા �ુ ંછે?
એવર� ��ુડ�ટ સકસી�સ એ�ટ (ESSA) �ુ ંશીષ�ક I જોખમી બાળકોની જ��રયાતોન ેપહ�ચી વળવા રા�ય અને

�થાિનક િશ�ણ એજ�સીઓન ેઆિથ�ક સહાય �રૂ� પાડ� છે. શીષ�ક I �ુ ં�યયે �ચૂના�મક સવેાઓ અને ��િૃ�ઓ
�રૂ� પાડવા�ુ ંછે � િવ�ાથ�ઓન ેરા�યના પડકારજનક �દશ�ન ધોરણોન ે�ણૂ� કરવામા ંસહાય કર� છે.

શીષ�ક I અન ેમાતાિપતા અન ેકૌ�ંુ�બક સગાઈ નાણાશંીષ�ક I અન ેમાતાિપતા અન ેકૌ�ંુ�બક સગાઈ નાણાં
અમાર� શાળાક�વી ર�ત ેખચ� કર� છે, અન ેઅમાર� શાળા શીષ�ક I કાય��મોમા ંક�વી ર�ત ેભાગ લ ેછે? ટાઇટલ I
કાય��મો સામા�ય ર�ત ેઓફર કર� છે:

● નાના વગ� અન ેિવશષે �ચૂના જ�યાઓ
● વધારાના િશ�કો અન ેપરેા�ોફ�શનલ
● શાળા �ટાફ માટ� �યાવસાિયક િવકાસ માટ�ની તકો
● િવિવધ �રૂક િશ�ણ પ�િતઓ
● િવ�ાથ�ઓ માટ� �ય��તગત કાય��મો
● વધારાની િશ�ણ સામ�ી � તમેની િનયિમત �ચૂનાન ે�રૂક બનાવ ેછે
● ટ�કનોલો� સસંાધનો
● માતાિપતા અન ેબાળકોના િશ�ણમા ંકૌ�ંુ�બક જોડાણ

વ�ેટસાઇડ એ�લમ�ેટર�મા ંઅમ ેઅમારા શીષ�ક I નાણાનંો ઉપયોગ કર�એ છ�એ:



● ટ�કનોલો� સસંાધનો �ારા િશ�ણ સામ�ી
● �દાન કરો માતાિપતા અન ેકૌ�ંુ�બક જોડાણ ��િૃ�ઓ અન ેસવેાઓ
● �દાન કરો શ�ૈ�ણક કોચની સવેાઓ અન ેવાચંન અન ેગ�ણત હ�ત�પેવાદ�
● ભડંોળ �ણૂ�-સમયના માતાિપતા સડંોવણી સયંોજક અન ેમાતાિપતા સસંાધન �ળવો વક��મ

અમાર� શાળા�ુ ંશીષ�ક I શાળા-�યાપક જ��રયાતો �ુ ંછે?
WSE એ શીષ�ક I શાળા�યાપી કાય��મ છે. શાળા�યાપી શીષ�ક I કાય��મોનો હ�� ુશાળામા ંસમ� શ�ૈ�ણક
કાય��મમા ં�ધુારો કરવાનો છે. આના પ�રણામ ેતમામ િવ�ાથ�ઓની શ�ૈ�ણક િસ��મા ં�ધુારો થવો જોઈએ,
ખાસ કર�ન ેસૌથી ઓછ� િસ�� મળેવનાર િવ�ાથ�ઓ.

અમાર� શાળા �યાપક લ�યો �ુ ંછે?
● GA માઇલ�ટો�સ પર િવકાસશીલ શીખનાર અથવા ELA મા ંસાર� ક�ટ�ગર�મા ં�કોર કરનારા

િવ�ાથ�ઓની ટકાવાર�મા ં�ણ ટકાનો વધારો.
● GA માઇલ�ટો�સ પર �ેડ લવેલ ���ચ બ�ેડ લ�ેસાઇલ �કોરન ેમળતા િવ�ાથ�ઓની ટકાવાર�મા ં�ણ

ટકાનો વધારો.

મારા બાળકન ેમદદ કરવા માટ� કયા કાય��મો/સપોટ�  છે?

● વાચંન અન ેગ�ણત �ચૂનાન ેટ�કો આપવા માટ� ક���ટુર અન ેટ�કનોલો� સો�ટવરે.
● સમ� શાળા વષ� દરિમયાન િવ�ાથ�ઓની ���યા પર નજર રાખવામા ંઆવશ.ે � િવ�ાથ�ઓ શાળાના

�દવસ દરિમયાન અન ેશાળા પછ� ધોરણના તમામ ત�વોમા ંિન�ણુતા ધરાવતા નથી તમેના માટ�
હ�ત�પે આપવામા ંઆવશ.ે

અ�યાસ�મ અન ેટ��ટ�ુ ં�ુ?ં
ક�ટોસા કાઉ�ટ� શાળાઓ અ�યાસ�મના આધાર તર�ક� રા�ય �ારા અપનાવવામા ંઆવલેા ધોરણોનો ઉપયોગ
કર� છે. હાલમા,ં અપનાવલે અ�યાસ�મ �યો��યા �ટા�ડ�્�સ ઓફ એ�સલે�સ (GSE) છે. આ ધોરણો �ચૂના,
��ૂયાકંન અન ેિવ�ાથ� કાય� માટ� �પ�ટ અપ�ેાઓ �રૂ� પાડ� છે. િશ�કોન ે�ચૂના�મક માળખાનો ઉપયોગ કરવા
માટ� �ો�સા�હત કરવામા ંઆવ ેછે �મા ં�ચૂના પહ�ચાડવા માટ� ઉદઘાટન, કાય� સ� અન ેબધંનો સમાવશે થાય
છે. પિેસ�ગ માગ�દિશ�કાઓ અન ેઅ�યાસ�મ એકમો �ન ે"��મવક�" કહ�વામા ંઆવ ેછે ત ે�યો��યા �ટા�ડ�્�સ ઓફ

એ�સલે�સના અમલીકરણન ેટ�કો આપવા માટ� ઉપયોગમા ંલવેાતા ક�ટલાક સસંાધનો છે. આ ધોરણો કોલજે
અન/ેઅથવા 21 મી સદ�ના કાય��થળમા ંસફળતા માટ� િવ�ાથ�ઓન ેતયૈાર કરવા માટ� �સુગંત માળ�ુ ં��ંુૂ પાડ�
છે. સસંાધનો wwwનલાઇન www.georgia standard.org અન ેકૌ�ંુ�બક સસંાધન ક���મા ંમળ� શક� છે.

�ણથી બાર ધોરણના િવ�ાથ�ઓ �યો��યા માઇલ�ટો�સ આકારણી �ચૂના લ ેછે �યો��યા �ટા�ડ�્�સ ઓફ

એ�સલે�સ પર ક����ત છે. �ાથિમક �તર�, �ી� અન ેચોથા ધોરણના િવ�ાથ�ઓ ELA અન ેગ�ણત લ ેછે.
પાચંમા ધોરણના િવ�ાથ�ઓ ELA, ગ�ણત, િવ�્◌ાન અન ેસામા�જક અ�યાસ લ ેછે.

પાચંમા ધોરણના િવ�ાથ�ઓ �ારા �ક�ડરગાટ�ન માટ� એમએપી આકારણી કાય��મનો ઉપયોગ કર�ન ેિવ�ાથ�ઓ
વષ�મા ં�ણ વખત વાચંન અન ેગ�ણતના માપદંડની પર��ા પણ લશે.ે

�યો��યા ��ુડ��સ એસસેમ�ેટ �ો�ા�સનો ઉ�ેશ રા�ય �ારા ફર�જયાત સામ�ી ધોરણોન ેઅ�લુ�ીને

િવ�ાથ�ઓની િસ��ન ેમાપવા, સામ�ીમા ંિન�ણુતા �ા�ત કરવામા ંિન�ફળ રહ�લા િવ�ાથ�ઓન ેઓળખવા,
િનદાનની મા�હતી સાથ ેિશ�કોન ે�દાન કરવા અન ેશાળાની િસ�ટમોમા ંશ��ત અન ેનબળાઈઓ ઓળખવામાં



મદદ કરવા માટ� છે. શ�ૈ�ણક કાય��મોના આયોજનમા ં�ાથિમકતાઓ �થાિપત કરવાનો આદ�શ. આકારણી

કાય��મમા ં�ાથિમક, મ�યમ અન ેઉ�ચ શાળા �તર� ક�ટમાઇઝ માપદંડ-સદં�ભ�ત પર��ણોનો સમાવશે થાય છે.

�યો��યા માઇલ�ટો�સ �યો��યા ��ુડ�ટ �ોથ મોડલ (�એસ�એમ) પહ�લ પર આધાર રાખ ેછે � િવ�ાથ�ઓ,
માતાિપતા, િશ�કો અન ેલોકોન ેિવ�ાથ�ઓની �ગિત �ગેની મા�હતી આપવા માટ� રચાયલે છે. શ�ૈ�ણક િસ��
મા� વાતા�નો ભાગ કહ� છે. િવ�ાથ�ઓની ��ૃ�નો ઉમરેો િવ�ાથ�ઓના શ�ૈ�ણક �દશ�ન િવશ ેવ� ુસ�ંણૂ� વાતા�
કહ� છે. હવ ેઅમ ેમા� એટ�ુ ંજ �ણતા નથી ક� િવ�ાથ�ઓ �ા ંસમા�ત થાય છે, પણ આપણે એ પણ �ણીએ

છ�એ ક� તઓેએ �યા ંજવા માટ� ક�ટલી �ગિત કર�. િવ�ાથ�ઓ અન ેતમેના પ�રવારો માટ� આ એક ઉ�જેક સમય
છે.

�ુ ંમારા બાળકના િશ�ક �બૂ લાયક છે?
શીષ�ક I શાળા તર�ક�, આપણે ESEA �ારા �યા�યાિયત િશ�ક લાયકાત સબંિંધત ફ�ડરલ િનયમો�ુ ંપાલન કર�ું
જોઈએ. આ િનયમો તમન ેતમારા બાળકના િશ�કોની તાલીમ અન ેઓળખપ�ો િવશ ેવ� ુ�ણવા દ� છે. અમે

તમન ેઆ મા�હતી આપીન ે�શુ છ�એ. કોઈપણ સમય ેતમ ે�છૂ� શકો છો:
● �ુ ંિશ�ક �ેડ લવેલ અન ેિવષય માટ� રા�ય લાયકાત અન ે�માણપ� જ��રયાતોન ે�ણૂ� કર� છે ક� નહ�.
● િશ�કન ેકટોકટ� અથવા શરતી �માણપ� મ��ુ ંક� �ના �ારા રા�યની લાયકાત માફ કરવામા ંઆવી.
● તમ ેએ પણ �છૂ� શકો છો ક� �ુ ંતમારા બાળકન ેપરેા�ોફ�શનલ પાસથેી મદદ મળ� છે, અને

પરેા�ોફ�શનલની લાયકાતો િવશનેી મા�હતી.
વ�ેટ સાઇડ એ�લમ�ેટર� ��લૂના તમામ િશ�કો શીષ�ક I ના િનયમો�ુ ંપાલન કર�ન,ે તઓે � િવષય િશ�ણ
આપી ર�ા છે તમેા ંઉ�ચ �ણુવ�ાવા�ં છે. જો તમન ેઉપરો�ત િવશ ેકોઈ ��ો હોય, તો �ૃપા કર�ને
(706-866-9211) પર રોબટ�  માઉ�ટજોયનો સપંક�  કરો અથવા તને ે(પર ઇમઇેલ
કરોrmountjoy@catoosa.k12.us.ga).

�યાર� �ટાફનો સપંક�  કરવામા ંઆવ ે�યાર� શાળા મારા ��ોનો ક�ટલો જવાબદાર રહ�શ?ે
માતાિપતા હમંશેા શાળાના વબેસાઇટ (�ારા તેમના બાળકના િશ�ક અથવા સચંાલકોનો સપંક�  કરવા માટ�
આવકાય� છેwww.wse.catoosa.k12.ga.us), ઇમઇેલ, ફોન કો�સ (706-866-9211) અન ેલ�ેખત ન�ધો.

માતાિપતા ક�વી ર�ત ેફ�રયાદ ન�ધાવ ેછે?
વાલીઓએ શાળાની ફ�રયાદ શાળાના આચાય� સમ� લાવવી જોઈએ. તમાર� �ચ�તાઓ �ૂર કરવા માટ� એક

���યા છે. માતાિપતાએ Gina Haynes, Catoosa County Schools Title I Coordinator માટ� ટાઇટલ I ની
ફ�રયાદો લાવવી જોઈએ. તણેીનો સપંક�  (706-965-2297) અથવા (ghaynes@catoosa.k12.ga.us) પર થઈ
શક� છે.

માતાિપતા અન ેકૌ�ંુ�બક સગાઈ માટ� કાયદા �ારા �ુ ંજ�ર� છે?
શાળા �ણાલીઓએ �િુનિ�ત કર�ુ ંજોઈએ ક� મજ�તૂ ��હૂરચનાઓ છે:

● માતાિપતામા ંભાગીદાર તર�ક� �મતા બનાવો.
● ઉ�ચ િવ�ાથ�ની િસ�� �ા�ત કરવામા ંમાતાિપતાને શરે કરો અન ેટ�કો આપો. '

માતાિપતાની સડંોવણીનો અથ� િવ�ાથ�ઓની શ�ૈ�ણક િશ�ણ અન ેઅ�ય શાળા ��િૃ�ઓ સાથ ેસકંળાયલેા
િનયિમત, ��માગ� અન ેઅથ��ણૂ� સદં�શા�યવહારમા ંમાતાિપતાની ભાગીદાર� છે, તનેી ખાતર� કરવા સ�હત:

1. માતાિપતા તમેના બાળકના િશ�ણમા ંસહાયતામા ંઅ�ભ� �િૂમકા ભજવ ેછે.
2. માતાિપતાન ેતમેના બાળકના િશ�ણમા ંસ��યપણે સામલે થવા માટ� �ો�સા�હત કરવામા ંઆવ ેછે.
3. માતાિપતા તમેના બાળકના િશ�ણમા ંસ�ંણૂ� ભાગીદાર છે અન ે�યાર� યો�ય હોય �યાર� િનણ�ય લવેામાં

તમેજ તમેના બાળકના િશ�ણમા ંમદદ કરવા માટ� સલાહકાર સિમિતનો ભાગ હોવાને કારણે
સમાવવામા ંઆવ ેછે.
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4. માતાિપતા સાથ ેસ�ં�ુત ર�ત ેિવકિસત કરવામા ંઆવલેી નીિતઓ અમ ેમાતાિપતા અને કૌ�ંુ�બક
જોડાણમા ં�ુ ંકર�એ છ�એ ત�ેુ ંમાગ�દશ�ન આપ ેછે.તપાસો ક�ટોસા કાઉ�ટ� પરે��ટ એ�ડ ફ�િમલી
એ�ગેજમ�ેટ પો�લસી અને વ�ેટ સાઇડ એ�લમ�ેટર� પરે��ટ એ�ડ ફ�િમલી એ�ગેજમ�ેટ પો�લસી. અમે

કોઈપણ સમય ેઆ નીિતઓ પર તમાર� ભલામણો�ુ ં�વાગત કર�એ છ�એ. WSE નીિતની એક નકલ
શાળાના �થમ બ ેઅઠવા�ડયામા ંઘર� મોકલવામા ંઆવી હતી.

5. દર�ક શીષ�ક I શાળા સ�ં�ુત ર�ત ેએકિવકસાવ ેછે ફ�િમલી-��લૂ કો�પ�ેટ � જણાવ ેછે ક� ક�વી ર�તે
માતાિપતા, સમ� શાળા �ટાફ અન ેિવ�ાથ�ઓ િવ�ાથ�ઓની શ�ૈ�ણક િસ��મા ં�ધુારો કરવાની
જવાબદાર� વહ�ચશ ેઅન ે�ના �ારા શાળા અન ેમાતા-િપતા બાળકોની મદદ માટ� ભાગીદાર� બાધંશે
અન ેિવકસાવશ.ે રા�યના ઉ�ચ ધોરણો �ા�ત કરો.

માતાિપતા અન ેકૌ�ંુ�બક સગાઈની તકો
● માતાિપતા�ુ ંઅ�ભગમ - 2 � સ�ટ��બર 2021 વ��ુ�અલ

● શીષ�ક I વાિષ�ક બઠેક - 2 � સ�ટ��બર 2021 વ��ુ�અલ

● માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબ �વયસંવેક ઓ�રએ�ટ�શન -તાર�ખ TBD
● શીષ�ક �ુ ંપતન માતાિપતા સલાહકાર પ�રષદ
● બઠેક - તાર�ખ TBD 1 લી સમે�ેટર POWWOW નાઇટ - તાર�ખ TBD
● 2 � સમે�ેટર POWWOW નાઇટ - તાર�ખ TBD
● શીષ�ક I વસતં માતાિપતા સલાહકાર પ�રષદની બઠેક- તાર�ખ TBD
● 5 મી �ેડ મ�યમ
● શાળામા ંસ�ંમણ- મ ે2022 �ક�ડરગાટ�ન વ�ેટ સાઇડમા ંઆપ�ુ ં�વાગત છે- મે

2022અ�ભગમમાં

* આરો�ય અન ેસલામતીના િનયમોન ેકારણે સભાની તાર�ખો અન ેફોમ�ટ બદલાઈ શક� છે *

�વયસંવેક તકો: �વયસંવેક
● હાજર� આપો - તાર�ખ TBD
● અમારા િશ�કો અન ે�ટાફન ેપરે�ટ �રસોસ� વક��મ (�મ 217) માં
● WSE PTOજોડાઓ
● �વયસંવેી કર�ન ેશાળા �ારા આયો�જત િવશષે કાય��મોમા ંમદદ કરવા�વયસંવેકમા.ં

અમાર� શીષ�ક I વાિષ�ક બઠેકમા ંભાગ લવેા બદલ આભાર! અમ ેએ �િુનિ�ત કરવા માગંીએ છ�એ ક� તમે શીષ�ક
I કાય��મ તમેજ શાળામા ંસામલે થવાની તકો િવશનેી સભાન ેમા�હતગાર છોડો, તથેી �ૃપા કર�ન ેઆ� સા�ં
છોડતા પહ�લા ��ૂયાકંન �ણૂ� કરો! અમ ેશીષ�ક I મા ંઅ�ત વષ�ની રાહ જોઈ ર�ા છ�એ!

હ��ડઆઉ�સ

દ�તાવજેો વ�ેટ સાઇડ એ�લમ�ેટર� વબેસાઇટ અન ેક�ટોસા કાઉ�ટ� વબેસાઇટ
● પરે���સ રાઇટ �ુ નો લટેર પર ઉપલ�ધ છે

● વ�ેટ સાઇડ એ�લમ�ેટર� પરે��ટ એ�ડ ફ�િમલી એ�ગેજમ�ેટ ��લૂ પો�લસી
● ક�ટોસા કાઉ�ટ� પરે��ટ એ�ડ ફ�િમલી �ગેજમ�ેટ પો�લસી

● �યો��યા �ટા�ડ�્�સ ઓફ એ�સલે�સ

● વ�ેટ સાઇડ ટાઇટલ I વાિષ�ક પરે��ટ મી�ટ�ગ એજ�ડા

● વ�ેટ સાઇડ ટાઇટલ I વાિષ�ક સભા ��ૂયાકંન

https://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Partnerships/Pages/Compacts.aspx
https://docs.google.com/document/u/0/d/1zS1oQvJsu6ieQp6zVnkawjgiD-B0mH1egZAtGg_gsBE/edit
https://wse.catoosa.k12.ga.us/title_i/policies_and_plans/w_s_e_parent___family_engagement_policy
https://wse.catoosa.k12.ga.us/title_i/policies_and_plans/c_c_p_s_parent___family_engagement_policy
https://www.georgiastandards.org/Georgia-Standards
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSersmhVXhAfY_KIr9QkFRZ8y0lIkP9iF12rec58e1wci-NyVQ/viewform?usp=pp_url



