શાળા માતાપિતા અને કૌટું પિક જોડાણ નીપત
િીચ કાઉન્ટી હાઇ સ્કૂ લ
શાળા વર્ષ 2021 - 2022
િનરાવતષન તારીખ 5/4/2021
વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષવિક વિવિને મજબૂત કરિાના િમર્થથનમાાં, પીચ કાઉન્ટી હાઇ સ્કૂ લ શીર્થક I, ભાગ A
ભાંડોળ મેળિે છે અને તેર્થી િાંયુક્ત રીતે વિકાિ કરિો, િહમત ર્થિુાં અને ભાગ લેનારા બાળકોના
માતાવપતા અને કુ ટુાં બના િભ્યોને લેવિત માતાવપતા અને કૌટુાં વબક િગાઈ નીવતમાાં વિતરિ કરિુાં
જોઈએ જેમાાં માવહતી હોય દરેક વિદ્યાર્થી િફળ કાયદા (ESSA) ની કલમ 1116 (b) અને (c) દ્વારા
જરૂરી. નીવત માતાવપતા અને કૌટુાં વબક જોડાિ માટે શાળાની અપેક્ષાઓ પ્રસ્ર્થાવપત કરે છે અને િિથિે
છે કે શાળા કે િી રીતે ચોક્કિ માતાવપતા અને કૌટુાં વબક જોડાિ પ્રિૃવિઓને અમલમાાં મૂકશે, અને તે
સ્ર્થાવનક શૈક્ષવિક એજન્િી (LEA) ને િબવમટ કરેલી શાળાની યોજનામાાં િમાવિષ્ટ છે .
•

પીચ કાઉન્ટી હાઇ સ્કૂ લ વિભાગ 1116 દ્વારા દશાથિેલ નીચેની જરૂવરયાતોને અમલમાાં મૂકિા માટે
િાંમત છે :

•

શીર્થક I, ભાગ A હેઠળ કાયથક્રમોના આયોજન, િમીક્ષા અને િુધારિામાાં આયોજન, િમીક્ષા
અને િુધારિામાાં માતાવપતાને િામેલ કરો, જેમાાં શાળાના માતાવપતા અને કુ ટુાં બની િગાઈ નીવત
અને િાંયુક્તની િુધારિાનો િમાિેશ ર્થાય છે . દરેક વિદ્યાર્થી િફળ કાયદા (ESSA) ની કલમ
1114 (b) હેઠળ શાળા વ્યાપક કાયથક્રમ યોજનાનો વિકાિ.

•

Parents માતાવપતા અને શાળાની બદલાતી જરૂવરયાતોને પહોાંચી િળિા માટે િમયાાંતરે
શાળાના માતાવપતા અને કુ ટુાં બની િગાઈ નીવત અપડેટ કરો, ભાગ લેનાર બાળકોના
માતાવપતાને તેનુાં વિતરિ કરો અને સ્ર્થાવનક િમુદાય માટે માતાવપતા અને કુ ટુાં બની િગાઈ નીવત
ઉપલબ્ધ કરાિો.

•

Limited મયાથવદત અાંગ્રજી
ે વનપુિતા, અપાંગતાિાળા માતાવપતા, અને સ્ર્થળાાંતવરત બાળકોના
માતાવપતાની ભાગીદારી માટે , વ્યિહારુ અાંશે િાંપૂિથ તકો પૂરી પાડો, જેમાાં ESSA ની કલમ 1111
હેઠળ જરૂરી માવહતી અને સ્કૂ લ વરપોર્ટિથને િમજી શકાય તેિા અને િમાન ફોમેટમાાં પ્રદાન
કરિા િવહત, વિનાંતી પર િૈકવપપક ફોમેર્ટિ િવહત અને, વ્યિહારુ હદ િુધી, માતાવપતા િમજે
તેિી ભાર્ામાાં.
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•

• જો ESSA ની કલમ 1114 (b) હેઠળ શાળા વ્યાપક કાયથક્રમ યોજના ભાગ લેનાર બાળકોના
માતાવપતા માટે િાંતોર્કારક ન હોય, જ્યારે શાળા સ્ર્થાવનક શૈક્ષવિક એજન્િીને યોજના
ઉપલબ્ધ કરાિે ત્યારે યોજના પર કોઈપિ િાલીની વટપ્પિી િબવમટ કરો.

•

Parent માતાવપતા અને કૌટુાં વબક જોડાિની નીચેની િૈધાવનક વ્યાખ્યા દ્વારા િાંચાવલત રહો અને
આ વ્યાખ્યા અનુિાર કાયથક્રમો, પ્રિૃવિઓ અને પ્રવક્રયાઓ હાર્થ ધરશે::

માતાવપતા અને કૌટુાં વબક િગાઈનો અર્થથ એ છે કે વનયવમત, વદ્વમાગી અને અર્થથપૂિથ
િાંદેશાવ્યિહારમાાં માતાવપતાની ભાગીદારી જેમાાં વિદ્યાર્થી શૈક્ષવિક વશક્ષિ અને અન્ય
શાળા પ્રિૃવિઓ શામેલ છે , જેમાાં િાતરી કરિી:
(એ) માતાવપતા તેમના બાળકના વશક્ષિમાાં િહાયતામાાં અવભન્ન ભૂવમકા ભજિે છે
(બી) માતાવપતાને શાળામાાં તેમના બાળકના વશક્ષિમાાં િવક્રયપિે િામેલ ર્થિા માટે પ્રોત્િાવહત
કરિામાાં આિે છે
(િી) માતાવપતા તેમના બાળકના વશક્ષિમાાં િાંપૂિથ ભાગીદાર છે અને તેમના બાળકના વશક્ષિમાાં મદદ
કરિા માટે વનિથય લેિામાાં અને િલાહકાર િવમવતઓમાાં યોગ્ય તરીકે શામેલ છે .
(D) અન્ય પ્રિૃવિઓ હાર્થ ધરિામાાં આિે છે , જેમ કે ESSA ના વિભાગ 1116 માાં િિથિેલ
સ્કૂ લ કે વી રીતે અમલીકરણ કરશે સ્કૂ લ િેર ેન્ટ અને ફે પમલી એન્ગેજમેન્ટ િોપલસી ઘટકોની જરૂર
િડશે તેનું વણષન
જલ્દીથી પવકપસત
Peach County High School માતાવપતા દ્વારા વિનાંતી કરિામાાં આિે તો, િૂચનો ઘડિા અને યોગ્ય રીતે
ભાગ લેિા, વનયવમત િભાઓની તકો િવહત, આયોજન, િમીક્ષા અને શીર્થક I કાયથક્રમોના િુધારિામાાં
માતાવપતાને િાંગવઠત, ચાલુ અને િમયિર રીતે િામેલ કરિા માટે નીચેની વક્રયાઓ કરશે. , તેમના
બાળકના વશક્ષિને લગતા વનિથયોમાાં અને શક્ય તેટલી િહેલી તકે આિા કોઈપિ િૂચનોનો જિાબ
આપો.
િાવર્થક શીર્થક I બેઠક 2 િપ્ટે મ્ બર, 2021 ના રોજ િાાંજ ે 5:30 કલાકે યોજાશે. મીવડયા િેન્ટરમાાં.
બધા િાલીઓને આચાયથને િાાંભળિા આમાંત્રિ આપિામાાં આિે છે કારિ કે તે શીર્થક I યોજના,
માતાવપતા અને કૌટુાં વબક િગાઈ નીવત, શીર્થક I બજેટ અને માતાવપતા અને કૌટુાં વબક િગાઈ
બજેટ રજૂ કરે છે . ઇમેઇલ, સ્કૂ લ રોડ િાઇન, રીમાઇન્ડ વિસ્ટમ, સ્કૂ લની ફ્રન્ટ ઓવફિમાાં કાઉન્ટર
પર મુકિામાાં આિેલા બારીઓ અને બારીઓમાાં પ્રદવશથત, સ્ર્થાવનક અિબારમાાં જાહેરાત અને
ફ્રન્ટ ઓવફિમાાં ઉપલબ્ધ માતાવપતા માટે માવિક કે લેન્ડર દ્વારા આમાંત્રિ મોકલિામાાં આિશે.
22 ફે બ્રુઆરી, 2022 ના રોજ તમારા માતાવપતાને શાળાના વદિિે લાિો, અભ્યાિક્રમની રાત
દરવમયાન ફે બ્રુઆરીમાાં, 1 ફે બ્રુઆરી, 2022 ના રોજ 1% િુયોવજત બજેટ, કોમ્પેક્ટર્ટિ, કૌટુાં વબક
જોડાિ નીવતમાાં િુધારા કરિાની જરૂર છે તે અાંગે માતાવપતાને મદદ કરિાની તક મળશે. 10,
2022 િિારે 9 િાગ્યે ફે વમલી વરિોિથ રૂમમાાં. આયોજન દરવમયાન વશક્ષકો 15 ફે બ્રુઆરી, 2022
ના રોજ મળશે. 4 મે, 2022 પહેલા મળે લા પ્રવતિાદનો ઉપયોગ આ કૌટુાં વબક િગાઈ નીવત, 1%
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અલગ રાિેલ બજેટ અને 2022-2023 શાળા િર્થ માટે શાળા-િાલી કોમ્પેક્ટટમાાં િુધારો કરિા
માટે કરિામાાં આિશે.
કૌટુાં વબક િગાઈ નીવત PCHS ને િાચી માવહતી આપનાર તમામ માતા -વપતાને વરમાઈન્ડ દ્વારા
મોકલિામાાં આિશે. તે PCHS િેબિાઇટ પર મૂકિામાાં આિે છે અને ફ્રન્ટ ઓવફિ, ફે વમલી
વરિોિથ િેન્ટર અને મીવડયા િેન્ટરમાાં મૂકિામાાં આિે છે .

વાપર્ષક શીર્ષક હું િેઠક
Peach County School અનુકૂળ િમયે િાવર્થક બેઠક યોજિા માટે નીચેની વક્રયાઓ કરશે, અને ભાગ
લેનાર બાળકોના તમામ માતા -વપતાને શાળાના શીર્થક I કાયથક્રમ, શીર્થક I કાયથક્રમની પ્રકૃ વત,
માતાવપતાની જરૂવરયાતો વિશે જાિ કરિા માટે ભાગ લેિા માટે પ્રોત્િાવહત અને આમાંવત્રત કરશે.
શાળાના માતાવપતા અને કુ ટુાં બની િગાઈ નીવત, શાળા વ્યાપક યોજના અને શાળા-િાલી િાંકુવચત.

િાવર્થક શીર્થક I બેઠક 2 િપ્ટે મ્ બર, 2021 ના રોજ િાાંજ ે 5:30 કલાકે યોજાશે. મીવડયા િેન્ટરમાાં.
બધા િાલીઓને આચાયથને િાાંભળિા આમાંત્રિ આપિામાાં આિે છે કારિ કે તે શીર્થક I
યોજના, માતાવપતા અને કૌટુાં વબક િગાઈ નીવત, શીર્થક I બજેટ અને માતાવપતા અને
કૌટુાં વબક િગાઈ બજેટ રજૂ કરે છે . ઇમેઇલ, સ્કૂ લ રોડ િાઇન, રીમાઇન્ડ વિસ્ટમ, સ્કૂ લની ફ્રન્ટ
ઓવફિમાાં કાઉન્ટર પર મુકિામાાં આિેલા બારીઓ અને બારીઓમાાં પ્રદવશથત, સ્ર્થાવનક
અિબારમાાં જાહેરાત અને ફ્રન્ટ ઓવફિમાાં ઉપલબ્ધ માતાવપતા માટે માવિક કે લેન્ડર દ્વારા
આમાંત્રિ મોકલિામાાં આિશે.
તમારા માતા -વપતાને 22 ફે બ્રુઆરી, 2022, ફે બ્રુઆરીએ કોિથ રાત દરવમયાન શાળાના વદિિે લાિો, અને
10 ફે બ્રુઆરીએ 1% િેટ બજેટ, કોમ્પેક્ટર્ટિ, ફે વમલી વરયુનીવફકે શન પોવલિીમાાં શુાં િુધારિાની જરૂર છે તે
અાંગે માતા -વપતાને મદદ કરિાની તક મળશે. , 2022 િિારે 9 િાગ્યે ફે વમલી વરિોિથ રૂમમાાં. આયોજન
દરવમયાન વશક્ષકો 15 ફે બ્રુઆરી, 2022 ના રોજ મળશે. 4 મે, 2022 પહેલા મળે લા પ્રવતિાદનો ઉપયોગ
આ કૌટુાં વબક િગાઈ નીવત, 1% અલગ બજેટ, અને 2022-2023 શાળા િર્થ માટે શાળા-િાલી કોમ્પેક્ટટને
િુધારિા માટે કરિામાાં આિશે.
સુંદેશાવ્યવહાર
Peach County High School સહભાગી િાળકોના માતાપિતાને નીચેની
પિયાઓ કરવા માટે નીચેની કાયષવાહી કરશે:
•

શીર્થક I કાયથક્રમો વિશે િમયિર માવહતી

•

Meetings િભાઓની િાનુકૂળ િાંખ્ યા, જેમ કે િિાર અર્થિા િાાંજ ે બેઠકો, અને શીર્થક I ભાંડોળ,
પવરિહન, બાળ િાંભાળ અર્થિા ઘરની મુલાકાત પૂરી પાડી શકે છે , કારિ કે આિી િેિાઓ
માતાવપતા અને કુ ટુાં બની િગાઈ િાર્થે િાંબાંવધત છે .
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And શાળા અને માતાવપતાના કાયથક્રમો, બેઠકો અને અન્ય પ્રિૃવિઓ િાંબાંવધત માવહતી, ભાગ
લેતા બાળકોના માતાવપતાને વિનાંતી પર િૈકવપપક ફોમેટ િવહત, િમજી શકાય તેિા અને િમાન
ફોમેટમાાં મોકલિામાાં આિે છે અને, વ્યિહારુ હદ િુધી, માતાવપતા િમજી શકે તેિી ભાર્ામાાં :
•

PCHS નાના બાળકોને રમિા માટે કૌટુાં વબક જોડાિ િાંિાધન કે ન્રમાાં સ્ર્થાન પૂરુાં પાડે છે . અમે તે

•

I ટાઇટલ I સ્કૂ લ કોમ્પેક્ટટ, ફે વમલી એન્ગેજમેન્ટ પોવલિી અને પેરન્ે ટ મીવટાં ગ્િ માટે ફ્લાયિથ
િોફ્ટિેર પ્રોગ્રામ બેબીલોન અને ગૂગલ ટર ાન્િલેટનો ઉપયોગ કરીને અનુિાવદત ર્થાય છે . સ્કૂ લ

માતાવપતા માટે ઇન્ટરનેટ પર વિવડઓ અર્થિા લાઇિસ્ટર ીમ લોડ કરીશુાં જે માતાવપતાની
મીવટાં ગમાાં આિી શકતા નર્થી. અમે એફિીએમએિ અને બીએમએિ માટે પ્રિાિ અને િાંક્રમિ
બેઠકો પિ યોજીશુાં જેર્થી તેમના વિદ્યાર્થીને હાઇ સ્કૂ લમાાં િાંક્રમિ કરિામાાં મદદ મળી શકે .

કોમ્પેક્ટટ અને ફે વમલી એન્ગેજમેન્ટ પોવલિી હાલમાાં અાંગ્રજી
ે અને સ્પેવનશમાાં છે અને જરૂર પડે
ત્યારે તેનુાં ભાર્ાાંતર કરી શકાય છે .
•

H માવહતી PCHS શીર્થક 1 િેબિાઇટ, અિબાર, ફે િબુક, માતાવપતાને ઇમેઇલ કરીને, વરપોટથ
કાર્ડિથ/પ્રગવત અહેિાલો પર માવહતી મૂકો, િાંદેશની યાદ અપાિો અને મીવટાં ગની તારીિો
શાળાની બહારના વચહ્ન પર મુકિામાાં આિશે, આગળ ફ્લાયિથ મૂકો ઓવફિ, માતાવપતા માટે
માવિક કે લેન્ડર મોકલો. અમારા ઘિા વશક્ષકો દ્વારા ગૂગલ ક્લાિરૂમનો ઉપયોગ કરિામાાં આિે
છે અને િગથના પ્રર્થમ િપ્તાહ દરવમયાન વિદ્યાર્થીઓને માવહતી આપિામાાં આિે છે . માતાવપતા
દ્વારા Google િગથિાંડનો ઉપયોગ ર્થઈ શકે છે .

•

Family કૌટુાં વબક જોડાિ નીવત તમામ િાલીઓને વરમાઇન્ડ દ્વારા મોકલિામાાં આિશે જેમિે
PCHS ને તેમની િાચી માવહતી આપી છે . તે PCHS િેબિાઇટ પર મૂકિામાાં આિે છે અને ફ્રન્ટ
ઓવફિ, ફે વમલી વરિોિથ િેન્ટર અને મીવડયા િેન્ટરમાાં મૂકિામાાં આિે છે .

• પેરન્ે ટ નાઇર્ટિ, અભ્યાિક્રમ નાઇર્ટિ, પેરન્ે ટ મીવટાં ગ્િ, પેરન્ે ટ/ટીચર કોન્ફરન્િ, IEP, 504, અને RTI

મીવટાં ગ્િ માતાવપતાને હાજરી આપિા માટે આપિામાાં આિશે અને માતાવપતાની પ્રાર્થવમક િાંપકથ
માવહતીમાાં આમાંત્રિો/ફ્લાયિથ મોકલિામાાં આિશે.
સ્કૂ લ-િેર ેન્ટ કોમ્િેક્ટ.
Peach County High School િહભાગી બાળકોના િાલીઓ િાર્થે િાંયુક્ત રીતે વિકિાિિા માટે

નીચેની વક્રયાઓ કરશે શાળા-પેરન્ે ટ કોમ્પેક્ટટ જેમાાં દશાથિિામાાં આવ્યુાં છે કે કે િી રીતે િાલીઓ, િમગ્ર
શાળા સ્ટાફ, અને વિદ્યાર્થીઓ િુધારેલ વિદ્યાર્થી શૈક્ષવિક વિવિઓ માટે જિાબદારી િહેંચશે અને જેના
દ્વારા શાળા અને િાલીઓ વનમાથિ કરશે. અને બાળકોને રાજ્યના ઉચ્ચ ધોરિો પ્રાપ્ત કરિામાાં મદદ
કરિા માટે ભાગીદારી વિકિાિિી.

તમારા માતાવપતાને શાળાના વદિિો, ફે બ્રુઆરીમાાં અભ્યાિક્રમની રાત, વશક્ષકોની પ્રવતિાદ
બેઠકો અને વિદ્યાર્થીઓની પ્રવતિાદ બેઠક દરવમયાન િાલીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને વશક્ષકોના
પ્રવતિાદના આધારે કોમ્પેક્ટર્ટિની િાવર્થક િમીક્ષા અને અપડેટ કરિામાાં આિશે. સ્કૂ લ-કોમ્પેક્ટર્ટિ
રીમાઇન્ડ દ્વારા િાલીઓ િાર્થે િહેંચિામાાં આિે છે અને PCHS િેબિાઇટ પર મૂકિામાાં આિે છે .
જો વશક્ષક અર્થિા માતાવપતાને નકલની જરૂર હોય તો િહી શીર્ટિ ફે વમલી વરિોિથ રૂમમાાં
રાિિામાાં આિે છે . કાઉન્ટર પર ફ્રન્ટ ઓવફિમાાં કાઉન્ટર પર નકલો પિ છે .
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ભુંડોળનું આરક્ષણ
જો લાગુ હોય તો, પીચ કાઉન્ટી હાઇ સ્કૂ લ શીર્થક I, ભાગ A શાળાઓમાાં િેિા આપતા બાળકોના
માતાવપતાને િામેલ કરિા માટે નીચેની વક્રયાઓ કરશે.

િાવર્થક શીર્થક I બેઠક 26 ઓગસ્ટ, 2021 ના રોજ િાાંજ ે 5:30 કલાકે યોજાશે. મીવડયા િેન્ટરમાાં.
બધા િાલીઓને આચાયથને િાાંભળિા આમાંત્રિ આપિામાાં આિે છે કારિ કે તે શીર્થક I યોજના,
માતાવપતા અને કૌટુાં વબક િગાઈ નીવત, શીર્થક I બજેટ અને માતાવપતા અને કૌટુાં વબક િગાઈ
બજેટ રજૂ કરે છે . ઇમેઇલ, સ્કૂ લ રોડ િાઇન, રીમાઇન્ડ વિસ્ટમ, સ્કૂ લની ફ્રન્ટ ઓવફિમાાં કાઉન્ટર
પર મુકિામાાં આિેલા બારીઓ અને બારીઓમાાં પ્રદવશથત, સ્ર્થાવનક અિબારમાાં જાહેરાત અને ફ્રન્ટ
ઓવફિમાાં ઉપલબ્ધ માતાવપતા માટે માવિક કે લેન્ડર દ્વારા આમાંત્રિ મોકલિામાાં આિશે.
22 ફે બ્રુઆરી, 2022 ના રોજ તમારા માતાવપતાને શાળા વદિિ, 10 ફે બ્રુઆરી, 2022 ના રોજ
પાઠ્યક્રમની રાત દરવમયાન, 1 ફે બ્રુઆરી, 2022 ના રોજ 1% િુયોવજત બજેટ, કોમ્પેક્ટર્ટિ, કૌટુાં વબક

જોડાિ નીવતમાાં કયા િુધારાઓ કરિાની જરૂર છે તેના પર માતાવપતાને મદદ કરિાની તક
મળશે, અને 10 ફે બ્રુઆરી, 2022 િિારે 9 િાગ્યે ફે વમલી વરિોિથ રૂમમાાં. આયોજન દરવમયાન
વશક્ષકો 15 ફે બ્રુઆરી, 2022 ના રોજ મળશે. 4 મે, 2022 પહેલા મળે લા પ્રવતિાદનો ઉપયોગ આ
કૌટુાં વબક િગાઈ નીવત, 1% અલગ રાિેલ બજેટ અને 2022-2023 શાળા િર્થ માટે શાળા-િાલી
કોમ્પેક્ટટમાાં િુધારો કરિા માટે કરિામાાં આિશે.

સેવાઓનો સમન્વય
Peach County High School શક્ય અને યોગ્ય હદ સધી, જાહે ર પિસ્કલ કાયષિમો સપહત અન્ય
ફે ડરલ, રાજ્ય અને સ્થાપનક કાયષિમો સાથે માતાપિતા અને કટું િની સગાઈના કાયષિમો અને
િવૃપિઓનું સુંકલન અને સુંકલન કરશે, અને માતાપિતાને િોત્સાપહત કર ે છે અને સમથષન આિે છે ,
જેમ કે પિતૃ સુંસાધન કે ન્રો જેવી અન્ય િવૃપિઓ કરશે. તેમના િાળકોના પશક્ષણમાું વધ સુંિૂણષ
રીતે ભાગ લેવા માટે :

8 મી ગ્રેડ ટર ાવન્િશન નાઇટ િાાંજ ે 5:30 િાગ્યે ફે બ્રુઆરી 24, 2022. િાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ હાઇ
સ્કૂ લમાાં CTAE કાયથક્રમો વિશે માવહતી મેળિશે. CTAE પિ મુલાકાત લેશે અને પ્રાર્થવમક
વિદ્યાર્થીઓને પ્રિાિ આપશે જેર્થી તેઓ તેમના ભવિષ્યની તૈયારી કરી શકે . પીચ કાઉન્ટી હાઇ સ્કૂ લ
બીએમએિ, એફિીએમએિ, બીઇએિ, એચઇએિ, કે આરઇએિ, માગથદશથન િલાહકારો, વપતૃ
િાંયોજકો, પીિીએચએિ માગથદશથન િલાહકાર અને િીટીએઇ પ્રોગ્રામના િડા િાર્થે આ બેઠકોનુાં
િહ-યજમાન અને િાંકલન કરશે.
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માતાપિતાની પિપલ્ડું ગ ક્ષમતા
Peach County High School માતાવપતાની અિરકારક ભાગીદારીને િુવનવિત કરિા અને નીચેના દ્વારા
વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષવિક વિવિને િુધારિા માટે શાળા અને િમુદાય િચ્ચે ભાગીદારીને ટે કો આપિા માટે
મજબૂત માતાવપતા અને કુ ટુાંબની િગાઈ માટે માતાવપતાની ક્ષમતાનુાં વનમાથિ કરશે:
•

Parents શાળામાાં ઉપયોગમાાં લેિાતા અભ્યાિક્રમનુાં િિથન અને િમજૂ તી, વિદ્યાર્થીઓની
પ્રગવતને માપિા માટે ઉપયોગમાાં લેિાતા શૈક્ષવિક મૂપયાાંકનના સ્િરૂપો અને પડકારરૂપ રાજ્ય
શૈક્ષવિક ધોરિોના વિવિ સ્તર િાર્થે માતાવપતાને પ્રદાન કરિુાં; અને

•

Parent માતાવપતાને તેમના બાળકની વિવિઓ િુધારિા માટે માતાવપતાને મદદ કરિા માટે
િામગ્રી અને તાલીમ, જેમ કે િાક્ષરતા તાલીમ અને તકનીકનો ઉપયોગ (કોપીરાઇટ પાઇરેિીના
નુકિાન વિશે વશક્ષિ િવહત), યોગ્ય રીતે, માતાવપતા અને કુ ટુાં બની િગાઈને પ્રોત્િાહન આપિા
માટે
Participating િહભાગી બાળકોના માતાવપતાને, જેમ યોગ્ય હોય તેમ, નીચેના જેિા
વિર્યોને િમજિામાાં િહાય પૂરી પાડિી:
•

• પડકારરૂપ રાજ્યના શૈક્ષવિક ધોરિો

•

Altern િૈકવપપક આકારિીઓ િવહત રાજ્ય અને સ્ર્થાવનક શૈક્ષવિક મૂપયાાંકનો

•

શીર્થક I, ભાગ A ની જરૂવરયાતો

•

Child તેમના બાળકની પ્રગવતનુાં વનરીક્ષિ કે િી રીતે કરિુાં

•

Child તેમના બાળકની વિવિ િુધારિા માટે વશક્ષકો િાર્થે કે િી રીતે કામ કરિુાં

24 ઓગસ્ટ, 2021 િાાંજ ે 6:00 િાગ્યે ગવિત, વિજ્ andાાન અને ટે કનોલોજી વપતૃ રાવત્ર - માતાવપતાને
તેમના બાળકને ઘરે ગવિત અને વિજ્ withાાન િાર્થે મદદ કરિાની રીતો શીિિા માટે આમાંવત્રત
કરિામાાં આિે છે . તેઓ ગૂગલ ક્લાિરૂમ અને પેરન્ે ટ પોટથ લ વિશે પિ શીિશે
31 ઓગસ્ટ, 2021 િાાંજ ે 6:00 િાગ્યે પેરન્ે ટ પોટથ લ એકાઉન્ટ િેટ-અપ અને પેરન્ે ટ પોટથ લનો ઉપયોગ

કે િી રીતે કરિો

ઓક્ટટોબર 2021 અભ્યાિક્રમ રાવત્ર - પવરિારોને તમામ અભ્યાિક્રમ અને વિદ્યાર્થીઓની િૃવિની
પેટનથ પર ચચાથ કરિા વશક્ષકો અને િિલતો િાર્થે મળિાની તક છે .
26 ઓક્ટટોબર, 2021 િાાંજ ે 6:00 િાગ્યે FAFSA િવરષ્ઠ માતાવપતા અને વિદ્યાર્થી બેઠક
6 જાન્યુઆરી, 2022 િાાંજ ે 6:00 િાગ્યે િાયબર િલામતી

ફે બ્રુઆરી 2022, અભ્યાિક્રમ રાત - પવરિારોને તમામ અભ્યાિક્રમ અને વિદ્યાર્થીઓની િૃવિની પેટનથ
પર ચચાથ કરિા વશક્ષકો અને િિલતો િાર્થે મળિાની તક છે અને AP માવહતી િગો રજૂ કરિામાાં
આિશે.
ફે બ્રુઆરી 22, 2022 આિો વદિિ - તમારા માતાવપતાને શાળાના વદિિે લાિો - માતાવપતાને તેમના
બાળકના ગવિત અને વિજ્ ાાનના િગોમાાં હાજરી આપિા માટે આમાંવત્રત કરિામાાં આિે છે જેર્થી
તેમના વશક્ષકો તેમની પાિેર્થી શુાં અપેક્ષા રાિે છે અને તેઓ તેમના વિદ્યાર્થીને કે િી રીતે મદદ કરી
શકે .
9 માચથ, 2022 િાાંજ ે 6:00 િાગ્યે માચથ મેApril
ર્થ-નેિ
બેંક6ોofબે9વન્કાં ગ વિશે િાત િાાંભળિા માટે
17,-સ્ર્થાવનક
2017 • Page
માતાવપતા અને વિદ્યાર્થીઓને આમાંવત્રત કરિામાાં આિે છે . તેઓ "કોલેજ અને વિદ્યાર્થી લોન 101

શાળા કમષચારીઓની પિપલ્ડું ગ ક્ષમતા
Peach County High School વશક્ષકો, વિશેર્ િૂચના િહાયક કમથચારીઓ, આચાયો અને અન્ય
શાળાના આગેિાનો, અને અન્ય સ્ટાફ, માતા -વપતાના િહયોગર્થી, માતા -વપતાના યોગદાનના મૂપય
અને ઉપયોવગતામાાં, અને કે િી રીતે િાંપકથ કરિો, તેની િાર્થે કે િી રીતે િાંપકથ કરિો તેની તાલીમ આપશે.
અને િમાન ભાગીદારો તરીકે માતાવપતા િાર્થે કામ કરો, વપતૃ કાયથક્રમોનો અમલ કરો અને િાંકલન કરો
અને માતાવપતા અને શાળા િચ્ચે િાંબાંધો બનાિો:
વશક્ષક આયોજન દરવમયાન િર્થમાાં બે િિત નિા વશક્ષકો માટે ફે કપટી તાલીમ કૌટુાં વબક િગાઈ
િાંયોજક દ્વારા યોજિામાાં આિશે. ફે વમલી એન્ગેજમેન્ટ કોઓવડથ નેટર ફે કપટીને માતા -વપતા અને
પવરિારના િભ્યો િાર્થે િાતચીત કરિાની અિરકારક રીતોની તાલીમ આપશે. કૌટુાં વબક િગાઈ
િાંયોજક કૌટુાં વબક િગાઈ રાજ્ય તાલીમ પવરર્દમાાં હાજરી આપશે.

Peach County High School કલમ 1116 હેઠળ માતાવપતા અને કૌટુાં વબક જોડાિ પ્રિૃવિઓ માટે અન્ય
વ્યાજબી િહાય પૂરી પાડશે કારિ કે માતાવપતા આની વિનાંતી કરી શકે છે :
24 ઓગસ્ટ, 2021 િાાંજ ે 6:00 િાગ્યે ગવિત, વિજ્ andાાન અને ટે કનોલોજી વપતૃ રાવત્ર - માતાવપતાને

તેમના બાળકને ઘરે ગવિત અને વિજ્ withાાન િાર્થે મદદ કરિાની રીતો શીિિા માટે આમાંવત્રત
કરિામાાં આિે છે . તેઓ ગૂગલ ક્લાિરૂમ અને પેરન્ે ટ પોટથ લ વિશે પિ શીિશે
31 ઓગસ્ટ, 2021 િાાંજ ે 6:00 િાગ્યે પેરન્ે ટ પોટથ લ એકાઉન્ટ િેટ-અપ અને પેરન્ે ટ પોટથ લનો ઉપયોગ કે િી

રીતે કરિો
21 િપ્ટે મ્ બર, 2021 િિારે 9:00 િાગ્યે આચાયથ અને મદદનીશ આચાયો િાર્થે કોફી અને ચેટ- બધા

માતા-વપતાને આકવસ્મક રીતે બોલિા અને પ્રશ્નો પૂછિા આમાંત્રિ છે
5 ઓક્ટટોબર, 2021 િિારે 10:00 કપકે ક અને કાઉન્િેલરો િાર્થે િાતચીત
26 ઓક્ટટોબર, 2021 િાાંજ ે 6:00 િાગ્યે FAFSA િવરષ્ઠ માતાવપતા અને વિદ્યાર્થી બેઠક
6 જાન્યુઆરી, 2021 િાાંજ ે 6:00 િાગ્યે િાયબર િલામતી

ફે બ્રુઆરી 22, 2022 આિો વદિિ - તમારા માતાવપતાને શાળાના વદિિે લાિો - માતાવપતાને તેમના
બાળકના ગવિત અને વિજ્ ાાનના િગોમાાં હાજરી આપિા માટે આમાંવત્રત કરિામાાં આિે છે જેર્થી તેમના
વશક્ષકો તેમની પાિેર્થી શુાં અપેક્ષા રાિે છે અને તેઓ તેમના વિદ્યાર્થીને કે િી રીતે મદદ કરી શકે .
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9 માચથ, 2022 િાાંજ ે 6:00 િાગ્યે માચથ મેર્થ-નેિ-સ્ર્થાવનક બેંકો બેવન્કાં ગ વિશે િાત િાાંભળિા માટે

માતાવપતા અને વિદ્યાર્થીઓને આમાંવત્રત કરિામાાં આિે છે . તેઓ "કોલેજ અને વિદ્યાર્થી લોન 101 માટે
કે િી રીતે ચૂકિિી કરિી" વિશે િાાંભળશે.
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પડપસ્િટે નરી સ્કૂ લ િેર ેન્ટ અને ફે પમલી એન્જેમેન્ટ
નીપત ઘટકો

□ Training તે તાલીમની અિરકારકતા િુધારિા માટે વશક્ષકો, આચાયો અને અન્ય વશક્ષકો માટે
તાલીમના વિકાિમાાં માતા -વપતાને િામેલ કરો.

□ Title જો શાળાએ તે તાલીમ માટે ભાંડોળના અન્ય તમામ વ્યાજબી ઉપલબ્ધ સ્ત્રોતો િતમ કરી
દીધા હોય તો શીર્થક I, ભાગ A ભાંડોળમાાંર્થી માતાવપતા માટે જરૂરી િાક્ષરતા તાલીમ આપો.

□ Parents િાલીઓને શાળા િાંબાંવધત બેઠકો અને તાલીમ િત્રોમાાં ભાગ લેિા માટે િક્ષમ
બનાિિા માટે , સ્ર્થાવનક માતાવપતા અને પાવરિાવરક િગાઈની પ્રિૃવિઓ િાર્થે િાંકળાયેલા
વ્યાજબી અને જરૂરી િચથ ચૂકિો, જેમાાં પવરિહન અને બાળ િાંભાળ િચથનો િમાિેશ ર્થાય છે .

□ Parents માતાવપતાને અન્ય માતા -વપતાની િગાઈ િધારિા માટે તાલીમ આપો.
□ Parent parent માતાવપતા અને કુ ટુાં બની િાંલગ્નતા અને તેમના બાળકના વશક્ષિમાાં ભાગીદારી
િધારિા માટે , વિવિધ િમયે શાળા િભાઓ ગોઠિો અર્થિા વશક્ષકો અર્થિા અન્ય વશક્ષકો
િાર્થે િીધા કામ કરતા બાળકો િાર્થે ઘરે બેઠકમાાં કોન્ફરન્િનુાં આયોજન કરો જે ભાગ લેતા
બાળકો અને િાલીઓ િાર્થે િીધા કામ કરે છે જે શાળામાાં પવરર્દોમાાં હાજરી આપી શકતા
નર્થી. .

□ Parent માતાવપતા અને કુ ટુાં બની િગાઈ િુધારિા માટે મોડેલ અવભગમ અપનાિો અને લાગુ
કરો

□ Title શીર્થક I, ભાગ A કાયથક્રમોમાાં માતાવપતા અને કૌટુાં વબક િાંલગ્નતાને લગતી તમામ
બાબતો પર િલાહ આપિા માટે વજપલાવ્યાપી વપતૃ િલાહકાર પવરર્દની સ્ર્થાપના.

□ Parent વપતૃ અને કૌટુાં વબક જોડાિ પ્રિૃવિઓમાાં િમુદાય-આધાવરત િાંસ્ર્થાઓ અને ધાંધાઓ
માટે વિશ્વાિ ભૂવમકાઓ િવહત યોગ્ય ભૂવમકાઓ વિકિાિિી.

□ □ ફોટથ િેલી સ્ટે ટ યુવનિવિથટી અને IHelp િહયોગી ભાગીદારી કાયથક્રમ ક્ષેત્રના અનુભિો માટે
શાળાના વિવિધ કાયથક્રમોમાાં િહાયતા માટે FVSU વિદ્યાર્થી સ્િયાંિેિકોની પ્લેિમેન્ટ પૂરી પાડે
છે

□ □ પીચ કાઉન્ટી ફે વમલી કનેક્ટશન પીચ કાઉન્ટીને િપોટથ કરતી ઇિેન્ર્ટિમાાં ભાગીદારીને
પ્રોત્િાહન આપિા માટે િમુદાયના નેતાઓ અને વિવિધ િાંસ્ર્થાઓ િાર્થે િહયોગી માવહતીપ્રદ
બેઠકો પૂરી પાડે છે .

□ Businesses નીચેના વ્યિિાયો ઘિી જરૂરી િસ્તુઓ, મોટા દાન અને િેિાઓ પૂરી પાડે છે .
વક્રટર વફક્ટિિથ, ફ્રેશિે માકે ટ, લેન્િ િધનથ ઓચાથર્ડિથ, ગેિ એન ગો, ઓન ધ માકથ , ફાઇિ
પોઇન્ર્ટિ ફામથિી, રોવબન્િ ફાઇનાવન્િયલ ક્રે વડટ યુવનયન, ધ લીડર વટર બ્ યુન, ફોટથ િેલીનુાં
િીિીએિ, શુિ સ્િાદ, િકથ િોિથ વમડલ જ્યોવજથયા, હાગ્રે કોમ્યુવનકે શન્િ અને મોટા ભાઈઓ
મોટી બહેનો .
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