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 ફેિમલી-�કૂલ કો�પે�ટ શું છે? 

 િસિ� માટે ફેિમલી-�કૂલ કો�પે�ટ એ એક કરાર છે જ ેમાતાિપતા, િવ�ાથ�ઓ અને િશ�કો સાથે મળીને 
 િવકસાવે છે. તે સમ�વે છે કે માતાિપતા અને િશ�કો સાથે મળીને કેવી રીતે કામ કરશે તેની ખાતરી કરવા માટે 
 કે તમામ િવ�ાથ�ઓને �ેડ �તરના ધોરણો સુધી પહોચંવા અને તેને ઓળંગવા માટે જ�રી �યિ�ગત સહાય 
 મળે. 

 અસરકારક કોમપે�ટ: 

 ·  શ�થાય  ધોરણો છે. 

 ·  �યાન  િવ�ાથ� શીખવા પરકેિ��ત. 

 ·  �િતસાદ આપો.  શાળા માિહતી 

 ·  �યા�યાિયત  દરકેના જવાબદારીઓકરો. 

 તેના  આધાર રાખો  પર િવ�ાસ કરવા અને તેનો ઉપયોગ  કરવા માટે અમારા પર! 

 રોબટ�  માઉ�ટજોય, આચાય� 

 લોરી વેલબોન�, 

 મદદનીશ. આચાય� 

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



 લ�ો  માટેના  િવ�ાથ�ઓના િશ�ણ 

 િજ�લા ગોલ: 

 ·  3 થી 8 �ેડમાં કુશળ (�તર 3, 4) �કોર 

 કરતા િવ�ાથ�ઓની ટકાવારી સુધારવા માટે હાઇ �કૂલમાંથી �નાતક થયેલા િવ�ાથ�ઓની ટકાવારી 
 સુધારવા 

 SMART ગોલ: 

 ·  એિ�લ 2022 સુધીમા,ં અમારા 42% િવ�ાથ�ઓ  �ોિજ�યા માઇલ�ટો�સ - ELA પર િનપુણ 
 અથવા િવિશ� િવ�ાન �તર ે�કોર કરશે. 

 ઉ.  એિ�લ 2022 સુધીમાં, અમારા 49% િવ�ાથ�ઓ  �ોિજ�યા માઇલ�ટો�સ - ગિણત પર િનપુણ 
 અથવા િવિશ� િવ�ાન �તર ે�કોર કરશે. 

 ભાર િવ�તારોમાં: 

 ·  ELA માં અમા�ં �ેડ �તર �વાહીતા અને સમજણ  પર �યાન કેિ��ત કરશે. 

 ઉ.  ગિણતમાં અમા�ં �ેડ લેવલ મ�ટી�ટેપ વડ�   સમ�યાઓ હલ કરવા પર �યાન કેિ��ત કરશે જમેાં 
 બધી 4 કામગીરીઓ શામેલ છે. 

 પિ�મ બાજુ �ાથિમક શાળા 

 િસિ� માટેકૌટંુિબક-શાળા કો�પે�ટ 

 2021-2022 

 ચોથાલ�ો: 

 ધોરણના િવ�ાથ�WSE િવ�ાથ�ઓ �ટાફ અને માતાિપતા સાથે જોડાયા કે તેઓ કેવી રીતે સફળ થઈ શકે અને 
 ગિણત અને ભાષા કલામાં તારાઓ સુધી કેવી રીતે પહોચંી શકે તે અંગેના િવચારો િવકસાવવા. િવ�ાથ� ઘર અને 
 શાળામાં શીખવાની વ�ચેના બનાવવા જોડાણો માટે નીચેના િવચારો િવચાયુ�: 



 ·  મારા પિરવાર સાથે દરરોજ રા� ે20 િમિનટ વાંચો. 

 ઉ.  મારા માતાિપતાને કહો કે હંુ શાળા પછી દરરોજ  શું શી�યો. 

 ઉ.  મારા િશ�કો અને પિરવારને મદદ માટે પૂછો  �ાર ેહંુ સમ� શકતો નથી કે હંુ વાંચન કે ગિણતમાં 
 શંુ શીખી ર�ો છંુ. 

 ચોથા �ેડના િશ�ક લ�ો: 

 ડ��યુએસઇ િશ�કો િવ�ાથ�ઓ અને તેમના પિરવારો સાથે મળીને ભાષા કલા અને ગિણતમાં િવ�ાથ�ઓની 
 સફળતાને ટેકો આપશે. પિરવારો સાથે અમારી કી જોડાણો કેટલાક હશે: 

 ·  અમારા માિસક �યૂઝલેટર પર ELA માટે વત�માન  ધોરણો શામેલ કરો. અમે િવ�ાથ�ઓને 
 એિ�સલરટેેડ રીડર ગોલ સેટ કરવામા ંમદદ કરીશું અને િવ�ાથ�ઓને દરકે રા�ે તેમના વાંચનનું 
 દ�તાવ�ેકરણ કરવા માટે વાંચન લોગ �દાન કરીશું. અમે જ�ર મજુબ �િ� શ�દોની યાદી 
 પણ �દાન કરીશું. 

 ઉ.  માિસક �યૂઝલેટરમા ંવત�માન ગિણત ધોરણો શામેલ  કરો. એ��ટ� ા ગિણતનો ઉપયોગ 
 ઘરલુે હકીકત માટે કરી શકાય છે. IXL નો ઉપયોગ વત�માન ગિણતના લ�ોને ટેકો આપવા 
 માટે ઘર ેકરી શકાય છે. 

 ચોથાિપતૃ લ�ો: 

 ધોરણનાડ��યુએસઇ માતાિપતા �ટાફ સાથે જોડાયા કે કેવી રીતે પિરવારો ભાષાની કલા અને ગિણતમાં 
 િવ�ાથ�ઓની સફળતાને ટેકો આપી શકે. 

 ઉ.  હંુ વગ�નું �યૂઝલેટર વાંચીશ જથેી મને શું  શીખવવામા ંઆવશે તેની �ણ થાય અને મારા 
 બાળકને ઘર ેશીખવામા ંમદદ કરવાની �મતા આપે. 

 My  હંુ મારા બાળક સાથ ેઘર ેવાંચીશ અન ેવાંચન કુશળતા જમે કે સાઇટ શ�દો, 
 શ�દભંડોળ શ�દો, �વાહીતા અને તક�  શીખીશ. 

 My  હંુ મારા બાળક સાથ ેગિણતની હકીકતોનો અ�યાસ કરીશ. 



 ચોથા �ેડ િમશનનુ ંિનવેદન: 

 “અમે, ચોથા ધોરણનો પિરવાર, �િતિ�ત, મદદ�પ અને જવાબદાર નેતા બનવાનું પસંદ કરીએ 
 છીએ. અમે શાળામાં દરરોજ �યાન કેિ��ત અને શીખવા માટે તૈયાર થઈશું. અમે એક ટીમ તરીકે 

 સાથે કામ કરવાનું વચન આપીએ છીએ. ” 



 �ટુડ�ટ લિન�ગ િવશે સંચાર 

 WSE બાળકોના િશ�ણ િવશે પિરવારો સાથે િનયિમતપણે વાતચીત કરવા માટે �િતબ� છે. રીતોથી તમે 
 અમારી વાતચીત કરવા અપે�ા કરી શકો છો કેટલાક છે: 

 ·  િરપોટ�  કાડ�  

 ·  િપતૃ પોટ�લ 

 ·  વગ� ડોજોમાંથી 

 ·  �યૂઝલેટસ� 

 ·  �ગિત અહેવાલો 

 ·  િપતૃ-િશ�ક પિરષદો 

 ·  અઠવાિડક ફો�ડસ� 

 ·  POWWOW મીિટં�સ દરિમયાન કો�પે�ટની ચચા�  કરવામાં આવશે 

 શું તમને તમારા બાળકની �ગિત િવશે ��ો છે? 

 માતાિપતા ફોન (706-866-9211) અથવા ઇમેઇલ �ારા તેમના બાળકના િશ�કનો સંપક�  કરી શકે છે. ઇમેઇલ 
 સરનામાં શાળાની વેબસાઇટ પર છે: http://wse.catoosa.k12.ga.us 

 સંયુ� રીતે િવકિસત 

 માતાિપતા અને વે�ટ સાઇડ �ાથિમક શાળાના �ટાફે િવ�ાથ�ઓની િસિ� માટે આ કૌટંુિબક-શાળા કો�પે�ટ 
 િવકસાવી છે. િશ�ણને ટેકો આપવા માટે માતાિપતા ઘરની �વૃિ�ઓ માટે સૂચનો બનાવે છે. આ કો�પે�ટને 

 અપડેટ કરવા માટે દર વષ� શાળા-�યાપક બેઠકો યો�ય છે. માતાિપતા કોઈપણ સમયે િટ�પણીઓમાં યોગદાન 
 આપવા માટે આપનું �વાગત છે. ફોથ� �ેડ કો�પે�ટ િવશે વધુ માિહતી માટે, કૃપા કરીને રોબટ�  માઉ�ટજોય 

 contact 706-866-9211 નો સંપક�  કરો. 



 શંુ તમે �ણો છો કેમાતાિપતાની સંડોવણી સંકળાયેલી છે 

 ઉ�ચ િવ�ાથ�ની િસિ� સાથે? 

 તમારા બાળકની શાળામાં �વયંસેવી એ સામેલ થવાની એક સરસ રીત છે! કૃપા કરીને અમારા પેર�ેટ 
 ઇ�વો�વમે�ટ કોઓિડ�નેટર, િહથર �ેડફોડ�  

 (706)866-9211 પર અથવા hbradford.wse@catoosa.k12.ga.us પર ઇમેઇલ �ારા સંપક�  કરો. 


