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વવદ્યાર્થીની શૈક્ષવિક વિવિને મજબૂર્ બનાવવાના ટે કોમાાં, બાયરન
એવિમેન્ટરી સ્કૂ િને શીર્તક I, ભાગ A ફાં ડ પ્રાપ્ત ર્થાય છે અને ર્ેર્થી
િહભાગી બાળકોના માર્ાવપર્ા અને કુ ટુાં બના િભ્યોને િેવખર્
માર્ાવપર્ા અને કુ ટુાંબની િગાઈ નીવર્ િાર્થે િાંયુક્તપિે વવકાિ
કરવો જોઈએ, જેમાાં આવશ્યક માવહર્ી શામેિ છે . દરેક વવદ્યાર્થી
િફળ અવિવનયમ (ઇએિએિએ) ની કિમ 1116 (બી) અને (િી)
દ્વારા. નીવર્, માર્ાવપર્ા અને કુ ટુાં બની િગાઈ માટે ની શાળાની
અપેક્ષાઓ સ્ર્થાવપર્ કરે છે અને વિતવે છે કે શાળા કે વી રીર્ે શાળાના
વવવશષ્ટ વપર્ૃ અને કુ ટુાં બની િગાઈ પ્રવૃવિઓને અમિમાાં મૂકશે, અને
ર્ે સ્ર્થાવનક શૈક્ષવિક એજન્િી (એિઇએ) ને િબવમટ કરેિી શાળાની
યોજનામાાં શામેિ કરવામાાં આવી છે .
બાયરોન એપિમેન્ટરી સ્કૂ િ, પિભાગ 1116 દ્વારા દર્ાાિેિ મુજબ
નીચેની આિશ્યકતાઓને િાગુ કરિા માટે સુંમત છે :
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 ર્ાળાના માતાપિતા અને કુ ટુું બની સગાઈ નીપત અને સુંયુક્ત
પિકાસ સપિતના આયોજન, સમીક્ષા અને સુધારણા સપિત
ર્ીર્ાક I, ભાગ A િેઠળના કાયાક્રમોના આયોજન, સમીક્ષા અને
સમયસર રીતે સુંગપઠત, ચાિુ અને સમયસર રીતે માતાપિતાને
ર્ામેિ કરો. દરેક પિદ્યાર્થી સફળ અપધપનયમ (ESSA) ની કિમ
1114 (બી) િેઠળ ર્ાળા વ્યાિક કાયાક્રમ યોજના.
 માર્ાવપર્ા અને શાળાની બદિાર્ી જરૂવરયાર્ોને પહોાંચી
વળવા, ભાગ િેનારા બાળકોના માર્ાવપર્ાને ર્ેનુાં વવર્રિ
કરવા અને માર્ાવપર્ા અને કુ ટુાં બની િગાઈની નીવર્ સ્ર્થાવનક
િમુદાયને ઉપિબ્િ બનાવવા માટે િમયાાંર્રે શાળાના
માર્ાવપર્ા અને કુ ટુાંબની િગાઈ નીવર્ને અપડેટ કરો.


મયાતવદર્ અાંગ્રજી
ે કુ શળર્ા િરાવર્ા માર્ા-વપર્ાની ભાગીદારી
માટે , અશક્ય વાિીઓ અને સ્ર્થળાાંર્ર બાળકોના માર્ાવપર્ાની ભાગીદારી માટે , િાંપૂિત ર્કો પ્રદાન કરો, જેમાાં િમજી
શકાય ર્ેવા અને િમાન સ્વરૂપમાાં ESSA ની કિમ 1111
હેઠળ જરૂરી માવહર્ી અને શાળાના અહેવાિો પૂરા પાડવાનો
િમાવેશ ર્થાય છે . વવનાંર્ી પર વૈકવપપક બાંિારિો અને, હદ
િુિી, વ્યવહારુ, માર્ા-વપર્ા િમજે છે ર્ે ભાર્ામાાં.



જો ઇ.એિ.એિ.એ. ની કિમ 1114 (બી) અાંર્ગતર્ સ્કૂ િ વાઇડ
પ્રોગ્રામ યોજના િહભાગી બાળકોના માર્ાવપર્ાને િાંર્ોર્કારક
નર્થી, શાળા જ્યારે સ્ર્થાવનક શૈક્ષવિક એજન્િીને યોજના
ઉપિબ્િ કરાવે છે ત્યારે યોજના અાંગે કોઈપિ વપર્ૃ વટપ્પિીઓ
િબવમટ કરો.
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માતાપિતા અને કુ ટુુંબની સગાઈની નીચેની િૈધાપનક વ્યાખ્યા
દ્વારા ર્ાસન કરો અને આ વ્યાખ્યા અનુસાર પ્રોગ્રામ્સ,
પ્રિૃપિઓ અને કાયાિાિી િાર્થ ધરર્ો:

માતાપિતા અને કૌટુું પબક સગાઈ એટિે પનયપમત, પદ્વમાગી અને
અર્થાિૂણા સુંદેર્ાવ્યિિારમાું પિદ્યાર્થીઓની ર્ૈક્ષપણક પર્ક્ષણ અને
અન્ય ર્ાળાકીય પ્રિૃપિઓમાું ર્ામેિ માતાપિતાની ભાગીદારીનો
અર્થા:
(એ) માર્ાવપર્ા ર્ેમના બાળકના વશક્ષિમાાં િહાયર્ા માટે એક
અવભન્ન ભૂવમકા ભજવે છે
(બી) માતાપિતાને ર્ાળામાું તેમના બાળકના પર્ક્ષણમાું સપક્રય રીતે
જોડાિા માટે પ્રોત્સાપિત કરિામાું આિે છે
(િી) માર્ાવપર્ા ર્ેમના બાળકના વશક્ષિમાાં િાંપૂિત ભાગીદાર છે
અને વનિતય િેવામાાં અને િિાહકાર િવમવર્ઓ પર ર્ેમના બાળકના
વશક્ષિમાાં િહાય કરવા માટે યોગ્ય ર્રીકે શામેિ છે.
(ડી) અન્ય પ્રિૃપિઓ િાર્થ ધરિામાું આિે છે , જેમ કે ઇએસએસએના
સેક્ર્ન 1116 માું િણાિેિ
સ્કૂ લ કે વી રીતે આવશ્યક સ્કૂ લ પેર ેન્ટ અને ફે મિલી એંગજ
ે િેન્ટ
પોમલસી કમ્પોનન્્સનં અિલીકરણ કરશે તેનં વણણન
જળવાય મવકમસત
બાયરન એમલિેન્ટરી સ્કૂ લ પર્ર્ાક I ની કાયાક્રમોની યોજના, સમીક્ષા
અને સમયસર રીતે આયોજન, સમીક્ષા અને સુધારણામાું માતાપિતાને
ર્ામેિ કરિા માટે નીચેની પક્રયાઓ િેર્,ે માતાપિતા દ્વારા પિનુંતી
કરિામાું આિે તો, પનયપમત મીપટું ગ્સની તકો સપિત, સૂચનો ઘડી કા
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participateિા અને ભાગ િેિા યોગ્ય રિેર્.ે , તેમના બાળકના
પર્ક્ષણને િગતા પનણાયોમાું અને આિા કોઈિણ સૂચનોને િિેિી તકે
ર્ક્ય તેટિી િિેિી તકે જિાબ આિો.
• સ્કૂ િ ઇમ્પ્પ્રૂવમેન્ટ પ્િાન (એિઆઈપી), શીર્તક 1 સ્કૂ િ
વાઈડ પ્િાન (એિડબ્પયુપી), કોવમ્પ્પ્રહેવન્િવ િોકિ
એજ્યુકેશન એજન્િી પ્િાન (િીએિઆઈપી), શીર્તક 1
બજેટ અને 1% િવહર્ના શીર્તક 1 દસ્ર્ાવેજો પર ઇનપુટ
આપવા માટે આખા વર્ત દરવમયાન માર્ાવપર્ાને આમાંત્રિ
આપવામાાં આવશે. માર્ાવપર્ાના જોડાિનુાં બજેટ.






મીવટાં ગ્િ માટે ની ઘોર્િાઓ માર્ા-વપર્ાને વવવવિ માગો
દ્વારા ઉપિબ્િ કરવામાાં આવશે જેમાાં શાળા વેબિાઇટ,
િોવશયિ મીવડયા, ઇમેઇપિ, ફ્િાયર, ટે ક્સસ્ટ િાંદેશાઓ,
રીમાઇન્ડ એવપ્િકે શન અને / અર્થવા ઇિેક્સટર ોવનક ક
callિઆઉટ્િ શામેિ હોઈ શકે છે . ઘોર્િાઓ સ્કૂ િ
િોબી અને ફે વમિી વરિોિત િેન્ટરમાાં પિ પોસ્ટ કરવામાાં
આવશે.
માબાપને પેરટ
ેં િ વકત શોપ પછી અને શીર્તક I ની મીવટાં ગ
દરવમયાન 22 Augustગસ્ટના રોજ BES વાવર્તક શીર્તક I
મીવટાં ગમાાં શીર્તક I પ્રોગ્રામ્પ્િનુાં મૂપયાાંકન કરવાની અને
શીર્તક I ના િવેક્ષિ પર ઇનપુટ આપવાની ર્કો
આપવામાાં આવશે.
શેરિારકોને શીર્તક 1 ની યોજનાની મીવટાં ગ્િ દરવમયાન
અને વવનાંર્ી પર, વર્ત દરમ્પ્યાન, 8/22/19 ના વાવર્તક શીર્તક
હુ ાં પેરટ
ેં મીવટાં ગમાાં શીર્તક 1 ના ભાંડોળનો ઉપયોગ કે વી
રીર્ે કરવામાાં આવશે ર્ેનો િારાાંશ આપર્ા હેન્ડઆઉટ્િ
પ્રાપ્ત ર્થશે.
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િમગ્ર શાળા વર્ત દરવમયાન, બિા માર્ાવપર્ા અને િાંભાળ
આપનારાઓને ઇનપુટ પ્રદાન કરવા માટે માર્ાવપર્ા અને
કૌટુાં વબક િગાઈ નીવર્ િમીક્ષા બેઠકોમાાં હાજરી આપવા
આમાંત્રિ આપવામાાં આવે છે જેર્થી માર્ાવપર્ા,
વવદ્યાર્થીઓ અને શાળાના કમતચારીઓની બદિાર્ી
આવશ્યકર્ાઓને પહોાંચી વળવા માટે માર્ાવપર્ા અને
કુ ટુાં બની િગાઇ નીવર્ અપડેટ ર્થઈ શકે .
િુ ું મળી રહ્યો છુું એ એન્યુઅિ ટાઇટિ
બાયરન એપિમેન્ટરી સ્કૂ િઅનુકૂળ િમયે વાવર્તક મીવટાં ગ યોજવા માટે
નીચેની વિયાઓ કરશે અને ભાગ િેર્ા બાળકોના ર્મામ માર્ાવપર્ાને શાળાના શીર્તક I પ્રોગ્રામ, શીર્તક I પ્રોગ્રામની પ્રકૃ વર્,
માર્ાવપર્ાની આવશ્યકર્ાઓ, શાળા વપર્ૃ અને કુ ટુાં બની િગાઈ
નીવર્, શાળા વ્યાપક યોજના અને શાળા-વપર્ૃ િઘન.
અમારા િાપર્ાક ર્ીર્ાક િુ ું િેરન્ે ટ મીપટું ગ માટે 8/22/19 ના રોજ
માતાપિતા અને િાિીઓને અમારી સાર્થે જોડાિા માટે આમુંપિત
કયાા છે . અમે િેરટ
ેં અને ફે પમિી સગાઇ નીપત, ર્ીર્ાક 1 સ્કૂ િ િાઇડ
પ્િાન, સ્કૂ િ-િેરટ
ેં કોમ્િેક્્સ અને પિતૃ આિશ્યકતાઓ પિર્ે ચચાા
કરીર્ુ.ું માતા-પિતા અને િાિીઓને આ મીપટું ગ દ્વારા ઇમેઇિ, ટે ક્સ્ટ
સુંદેર્ાઓ, પબપ્ડું ગની સામેના ઇિેક્ટર ોપનક સાઇન, બીઈએસ
ફે સબુક િૃષ્ઠ િર િોસ્ટ કરેિી િીડર પટર બ્ યુન અને બાયરોન બઝમાુંની
િોસ્્સ અને ફ્િાયરને પિદ્યાર્થીઓ સાર્થે ઘરે મોકિિામાું આિર્ે.
.
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સુંદેર્ાવ્યિિાર
બાયરન એપિમેન્ટરી સ્કૂ િ
ભાગ િેનારા બાળકોના માતાપિતાને નીચે આિેિ પક્રયાઓ નીચે
આિર્ે:


શીર્તક I પ્રોગ્રામ્પ્િ વવશે િમયિર માવહર્ી

 સિાર અર્થિા સાુંજની મીપટું ગ્સ જેિી સગિડ મીપટું ગ્સ, અને
ર્ીર્ાક I ના ભુંડોળ, િપરિિન, બાળ સુંભાળ અર્થિા ઘરની
મુિાકાત પ્રદાન કરી ર્કે છે , કારણ કે આિી સેિાઓ માતાપિતા
અને કુ ટુું બની સગાઈર્થી સુંબુંપધત છે.
શાળા અને પેરટ
ેં િ પ્રોગ્રામ્પ્િ, મીવટાં ગ્િ અને અન્ય પ્રવૃવિઓર્થી
િાંબાંવિર્ માવહર્ી, વવનાંર્ી પરના વૈકવપપક ફોમેટ્િ િવહર્,
િમજી શકાય ર્ેવા અને િમાન સ્વરૂપમાાં ભાગ િેર્ા બાળકોના
માર્ાવપર્ાને મોકિવામાાં આવે છે , જેમાાં માર્ા-વપર્ા િમજી શકે
ર્ે ભાર્ામાાં:

બિા બાળકોને ર્ેમના માર્ાવપર્ા િાર્થે વકત શોપમાાં જોડાવા
માટે આમાંવત્રર્ કરવામાાં આવશે.
શીર્તક I ઇનપુટ મીવટાં ગ્િ ઘિી વખર્ િુવનવિર્ કરવામાાં
આવશે જેર્થી માર્ાવપર્ા વદવિ દરવમયાન કોઈપિ િમયે
નીચે આવી શકે .
માર્ાવપર્ા વશક્ષક પવરર્દો શાળા પહેિા, અર્થવા
વશક્ષકના આયોજન િમયગાળા દરવમયાન િુવનવિર્
કરવામાાં આવશે.
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 ર્ીર્ાક I કાયાક્રમોની માપિતી ઇમેઇિ, િેબસાઇટ, સોપર્યિ
મીપડયા, ટે ક્સ્ટ સુંદેર્, ફ્િાયસા અને ઇિેક્ટર ોપનક સુંકેતો દ્વારા
પિતપરત કરિામાું આિર્ે.
 માતાપિતાને ર્ાળાના અભ્યાસક્રમ િકા ર્ોિમાું આમુંપિત
કરિામાું આિર્ે જ્ાું જ્ોપજા યા ધોરણોના અભ્યાસના દરેક
ક્ષેિમાું શ્રેષ્ઠતા અને કે સ માગાદપર્ાકાઓની સમીક્ષા કરિામાું
આિર્ે.
 સૂચનાત્મક સુંસાધનો અને િગાખુંડની પ્રિૃપિઓ માગામાું િાર્થમાું
રજૂ કરિામાું આિે છે જેર્થી માતાપિતા તેમના બાળકો ર્ાળામાું
કે િી રીતે ર્ીખે છે તેમાું સપક્રયિણે ભાગ િઈ ર્કે છે .
 પર્ક્ષકો અને કમાચારીઓ તમામ માતાપિતા સાર્થે બેંચમાકા
મૂ્યાુંકનો તેમજ સૂચનાત્મક સાધનો િણ ર્ેર કરે છે . િેબ
આધાપરત કે ટિાક સાધનોમાું સ્કૂ ટિેડ, રીપડું ગ ઇું ડા, મ Mathર્થ
સીડ્સ, મગજ િ Popિ, યુએસએ ટે સ્ટ પ્રેિ અને જીઆરએસિી
ર્ામેિ છે . આ પ્રોગ્રામ્સનો ઉિયોગ રોજની ર્ીખિાની
પ્રિૃપિઓ સાર્થે કરિામાું આિે છે અને તેમાુંર્થી ઘણા િગાખુંડની
સૂચનાને િૂરક બનાિિા માટે ઘરે ઉિયોગમાું િેિાય છે .
 પર્ક્ષકો માતા-પિતાને તેમની સાર્થે િાતચીત કરિાની શ્રેષ્ઠ રીત
(ડોજો એપપ્િકે ર્ન, રીમાઇન્ડ એપપ્િકે ર્ન, ઇમેઇિ, ફોન સુંદેર્ા
અર્થિા અન્ય એપપ્િકે ર્નો) ને સિાિ આિર્ે. પર્ક્ષકો 24
કિાકની અુંદર બધા સુંદેર્ાઓનો જિાબ આિર્ે.
સ્કૂ લ-પેર ેંટ કોમ્પેક્ટ
બાયરન એપિમેન્ટરી સ્કૂ િ
ભાગ િેનારા બાળકોના માર્ાવપર્ા િાર્થે િાંયુક્ત રીર્ે વવકાિ કરવા
માટે નીચેની વિયાઓ કરશે સ્કૂ િ-પેરટ
ેં કોમ્પ્પેક્સટ જેમાાં માર્ાવપર્ા,
આખા શાળાના કમતચારીઓ અને વવદ્યાર્થીઓ કે વી રીર્ે િુિારેિ
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વવદ્યાર્થી શૈક્ષવિક વિવિ અને શાળા અને માર્ાવપર્ા દ્વારા વનમાતિ
કરશે ર્ે માટે ની જવાબદારી કે વી રીર્ે વહેંચશે ર્ે દશાતવે છે . અને
બાળકોને રાજ્યના ઉચ્ચ િોરિોને હાાંિિ કરવામાાં િહાય માટે
ભાગીદારીનો વવકાિ કરવો.




શીર્તક I દસ્ર્ાવેજ િુિારો પેરટ
ેં મીવટાં ગ્િ દરવમયાન
માર્ાવપર્ાને વર્ત દરમ્પ્યાન શાળા - માર્ાવપર્ાના િાંપકોની
િમીક્ષા કરવા આમાંત્રિ આપવામાાં આવે છે .
કોમ્પ્પેક્સટ ફીડ બેક ફોમત અર્થવા શીર્તક I પુનરાવર્તન
મીવટાં ગ્િમાાં પૂરા પાડવામાાં આવેિા િવેક્ષિનો ઉપયોગ
કરીને માર્ાવપર્ાને શાળા - માર્ાવપર્ાના કોમ્પ્પેક્સટના
અવભપ્રાય શેર કરવા માટે આમાંત્રિ આપવામાાં આવ્યુાં છે

 જો માતાપિતા અપભપ્રાય ફોમ્સાને ઇમેઇિ કરિા પિનુંતી કરી
ર્કે છે જો તેઓ ર્ીર્ાક I િુનરાિતાન સભાઓમાું ભાગ િઈ
ર્કતા ન િોય.


ફં ડ્સનં મરઝવેશન
જો િાગુ િોય,બાયરન એપિમેન્ટરી સ્કૂ િ શીર્તક 1, ભાગ 1
શાળાઓમાાં પીરિવામાાં આવેિા બાળકોના માર્ાવપર્ાને િામેિ
કરવા માટે નીચેની વિયાઓ િેશ,ે શીર્તક 1, ભાગ 1 ના 1 ટકા,
માર્ાવપર્ા અને કુ ટુાંબની િગાઈ માટે આરવક્ષર્ કે વી રીર્ે આ અાંગેના
વનિતયમાાં:
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ભાંડોળના અનામર્ના શીર્તક 1 અને ભાંડોળના 1% પેરટ
ેં િ
એપિોવમેન્ટ વરઝવેશન પર ઇનપુટ આપવા માટે , શાળા
વર્ત દરવમયાન માર્ા-વપર્ા અને વાિીઓને શીર્તક 1 ના
આયોજનના િત્રમાાં આમાંવત્રર્ કરવામાાં આવશે.
માર્ા-વપર્ા અને વાિીઓને સ્કૂ િ વેબિાઇટ, િોવશયિ
મીવડયા, ઇમેઇપિ અને ફ્િાયિત દ્વારા શીર્તક I ના આયોજન
િત્રમાાં આમાંવત્રર્ કરવામાાં આવશે. ઘોર્િાઓ સ્કૂ િ િોબી
અને ફે વમિી વરિોિત િેન્ટરમાાં પિ પોસ્ટ કરવામાાં આવશે.

 િેરટ
ેં િ િકા ર્ોિ િછી અને ર્ીર્ાક I ની મીટીુંગ મીપટું ગ્સ
દરપમયાન, 8/22/19 ના રોજ બી.ઇ.એસ. િાપર્ાક ર્ીર્ાક I
મીપટું ગમાું ર્ીર્ાક I પ્રોગ્રામ્સનુું મૂ્યાુંકન કરિા અને ર્ીર્ાક 1
ના સિેક્ષણ િર ઇનિુટ પ્રદાન કરિા માટે માતા-પિતાને
તકો આિિામાું આિર્ે.


શેરિારકોને શીર્તક 1 ની યોજનાની મીવટાં ગ્િ દરવમયાન અને
વવનાંર્ી પર, વર્ત દરમ્પ્યાન, 8/22/19 ના વાવર્તક શીર્તક હુ ાં
પેરટ
ેં મીવટાં ગમાાં શીર્તક 1 ના ભાંડોળનો ઉપયોગ કે વી રીર્ે
કરવામાાં આવશે ર્ેનો િારાાંશ આપર્ા હેન્ડઆઉટ્િ પ્રાપ્ત
ર્થશે.

સેિાઓનુું સુંકિન
બાયરન એપિમેન્ટરી સ્કૂ િ
શક્ય અને યોગ્ય હદ િુિી, માર્ાવપર્ા અને કુ ટુાં બની િગાઈના
કાયતિમો અને અન્ય ફે ડરિ, રાજ્ય અને સ્ર્થાવનક કાયતિમો િાર્થેની
પ્રવૃવિઓનુાં િમન્વય અને િાંકિન કરશે, જેમાાં પૂવતશાળાના
કાયતિમોનો િમાવેશ ર્થાય છે , અને માર્ાવપર્ા િાંિાિન કે ન્રો જેવી
અન્ય પ્રવૃવિઓ કરશે, જે માર્ાવપર્ાને પ્રોત્િાવહર્ કરે છે અને ર્ેમને
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ટે કો આપે છે . ર્ેમના બાળકોના વશક્ષિમાાં વિુ િાંપિ
ૂ ત ભાગ િેવા
દ્વારા:
 પકન્ડરગાટા ન પર્ક્ષક દ્વારા સુંકિન કરાયેિ તમામ
પકન્ડરગાટા નસાના િાિીઓને ગેંપડું ગ રેડી ફોર પકન્ડરગાટા ન
િકા ર્ોિમાું જોડાિા માટે આમુંપિત કરિામાું આિર્ે.
બાળકોને પકન્ડરગાટા ન માટે ર્ૈક્ષપણક તૈયાર ર્થિા માટે
માતા-પિતા પકન્ડરગાટા ન પર્ક્ષકો િાસેર્થી માપિતી પ્રાપ્ત
કરર્ે.
 વવસ્ર્ારના ડે કેરિ
ે ના બિા પૂવત કે વગતને એવપ્રિ મવહનામાાં
વકન્ડરગાટત ન રેડી ટૂ િતમાાં આમાંવત્રર્ કરવામાાં આવે છે, જેમાાં
બી.ઈ.એિ.ના િિાહકાર અને ક્ષેત્રના ડેકેરિ
ે દ્વારા િાંકિન
કરવામાાં આવે છે.
 પાાંચમા િોરિના વવદ્યાર્થીઓ, પાાંચમા િોરિના વશક્ષકો,
બાયરન એવિમેન્ટરી સ્કૂ િના કાઉન્િેિર અને બાયરન વમડિ
સ્કૂ િના કાઉન્િેિર દ્વારા િાંકિન કરાયેિ બાયરોન મધ્યમ
શાળામાાં િાંિમિ ટૂ રમાાં હાજરી આપશે.
 િાુંચમા ધોરણના પિદ્યાર્થીઓના િાિીઓને મધ્યમ ર્ાળામાું
સુંક્રમણ પિર્ેની માપિતી પ્રદાન કરિા માટે એક િકા ર્ોિમાું
ભાગ િેિા આમુંપિત કરિામાું આિર્ે.

પેર ેન્્સની મબમ્ડં ગ ક્ષિતા
બાયરન એપિમેન્ટરી સ્કૂ િ માતાપિતાની અસરકારક સુંડોિણી
સુપનપિત કરિા અને ર્ાળા અને સમુદાય િચ્ચે ભાગીદારીને સમર્થાન
આિિા માટે પિદ્યાર્થીઓની ર્ૈક્ષપણક પસપિને નીચેના દ્વારા સુધારિા
માટે મજબૂત માતાપિતા અને કુ ટુું પબક જોડાણ માટે માતાપિતાની
ક્ષમતા િધારર્ે:
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શાળામાાં ઉપયોગમાાં િેવાર્ા અભ્યાિિમનુાં વિતન અને િમજૂ ર્ી
િાર્થે માર્ા-વપર્ાને પૂરા પાડવુાં, વવદ્યાર્થીઓની પ્રગવર્ને માપવા
માટે ઉપયોગમાાં િેવામાાં આવર્ા શૈક્ષવિક આકારિીઓના
સ્વરૂપો, અને પડકારજનક રાજ્ય શૈક્ષવિક િોરિોની વિવિ
સ્ર્ર; અને

 સાક્ષરતા તાિીમ અને ટે ક્નોિ જી (કોિીરાઇટ િાઇરેસીના
નુકસાન પિર્ે પર્ક્ષણ સપિત) નો ઉિયોગ કરીને માતાપિતાને
તેમના બાળકની પસપિમાું સુધારો કરિા માટે માતાપિતાને
તેમના બાળક સાર્થે કામ કરિામાું સિાય કરિા માટે ની સામગ્રી
અને તાિીમ, યોગ્ય, માતાપિતા અને કુ ટુું બની સગાઈને ઉિેજન
આિિા માટે
 ભાગ િેતા બાળકોના માતા-પિતાને, નીચે મુજબ જેિા પિર્યોને
સમજિામાું, યોગ્ય તરીકે સિાય પ્રદાન કરિી:
 પડકારરૂપ રાજ્યના શૈક્ષવિક િોરિો


વૈકવપપક આકારિીઓ િવહર્ રાજ્ય અને સ્ર્થાવનક
શૈક્ષવિક આકારિીઓ



શીર્તક I, ભાગ A ની આવશ્યકર્ાઓ



ર્ેમના બાળકની પ્રગવર્ને કે વી રીર્ે મોવનટર કરવી



તેમના બાળકની પસપિ સુધારિા માટે પર્ક્ષકો સાર્થે
કે િી રીતે કાયા કરિુ.ું

માર્ાવપર્ાને ઘિાાં વવવવિ પાિાાંઓમાાં સ્વયાંિેવક માટે
આમાંવત્રર્ કયાત છે . દરેક સ્વયાંિેવકને શાળા દ્વારા પૂરા

April 17, 2017 • Page 11 of 17

માર્ાવપર્ાની વનમાતિ ક્ષમર્ા ચાિુ.

પાડવામાાં આવર્ી ર્ાિીમ વકત શોપને વર્તભર માવિક
દરવમયાન પૂિત કરવાની જરૂર રહેશ.ે
 જ્ોપજા યા માઇિસ્ટોન્સ િેરટ
ેં િકા ર્ોિ િીજા ધોરણના
િાુંચમા ધોરણમાું પિદ્યાર્થીઓના તમામ માતા-પિતા માટે
આિિામાું આિર્ે. આ બેઠક માચામાું પનયત છે .
 કૌટુાં વબક િાંિાિન કે ન્ર, ર્ેમના માર્ા-વપર્ા અને
બાળકોના શૈક્ષવિક જરૂવરયાર્ોને પૂિત કરવામાાં િહાય
માટે પ toફિેટ અને પુસ્ર્કો જેવા િાંિાિનોવાળા વાિીઓ
અને વાિીઓ માટે દરરોજ ખુપ િુાં છે .


અભ્યાિિમ બેઠકો દરમ્પ્યાન માર્ા-વપર્ાને િોરિો અને
મૂપયાાંકનોની જાિકારી આપવામાાં આવશે, શીર્તક 1
માવહર્ી મીવટાં ગ્િ અને પવરર્દો.

 સ્કૂ િ િર્ા દરમ્યાન પિતૃ કાયાર્ાળાઓ યોજિામાું આિર્ે.
આ િકા ર્ોિ પિપિધ પર્ક્ષણ ક્ષેિો િર ધ્યાન કે પન્િત કરર્ે:
િાુંચન, િેખન, ગપણત, સામાપજક અભ્યાસ અને / અર્થિા
પિજ્ .ાાન. િગામાું ભણેિા િાઠની નકિ કરતી
પ્રિૃપિઓમાું માતા-પિતા ભાગ િેર્.ે િકા ર્ોિ દરપમયાન,
માતાપિતા અને િાિીઓને તેમના બાળકોને ર્ૈક્ષપણક
સફળતા પ્રાપ્ત કરિામાું સિાય માટે સિાયક ર્ીખિાની
ટીપ્સ અને પ્રિૃપિઓ પ્રાપ્ત ર્થર્ે.
 પિદ્યાર્થીઓને સ્ટડી આઇિેન્ડ, રીપડું ગ ઇું ડા, મઠ સીડ્સ,
સ્કૂ ટિેડ અને / અર્થિા યુએસએ ટે સ્ટ પ્રેિને માતા-પિતાને
પ્રિેર્ આિિામાું આિર્ે. આનાર્થી માતાપિતા તેમના
બાળકોની પ્રગપત િર નજર રાખી ર્કર્ે. િેરટ
ેં િ િોટા િ
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િણ ઉિિબ્ધ છે , જેનો ઉિયોગ માતા-પિતા િરીક્ષણ
સ્કોસા અને ગ્રેડને મોપનટર કરિા માટે કરે છે .
માર્ાવપર્ાને આખા વર્ત દરવમયાન વકત શોપમાાં
આમાંવત્રર્ કરવામાાં આવશે
િાપર્ાક ર્ીર્ાક િુ ું બેઠક ઓગસ્ટ િીસ બીજા િીસ ઓગણીસ
અભ્યાસક્રમ નાઇટ સપ્ટે મ્ બર િાુંચમી િીસ ઓગણીસ
પિતૃ િોટા િ િકા ર્ોિ સપ્ટે મ્ બર ચોિીસ ચોિીસ ઓગણીસ
સ્િયુંસેિક તાિીમ િકા ર્ોિ - ટીબીએ
ઈન્ટરનેટ સિામતી િકા ર્ોિ ફે બ્રુઆરી છઠ્ઠી િીસ
ઇએિએ િકા ર્ોિ સિરમી િીસ ઓગણીસ
મઠ િકા ર્ોિ નિેમ્ બર સાત િીસ ઓગણીસ
સાયન્સ િકા ર્ોિ અને સોશ્યિ સ્ટડીઝ િકા ર્ોિ જાન્યુઆરી િીસ
પ્રર્થમ િીસિીસ
જીએ માઇિસ્ટોન્સ િકા ર્ોિ માચા સિરમી િીસિીસ
ઇએસઓએિ િકા ર્ોિ - ટીબીએ
પકન્ડરગાટા ન િકા ર્ોિ માટે તૈયાર ર્થિુું એપપ્રિ િીસ િીસ િીસ
ર્ીર્ાક I દસ્તાિેજ િુનરાિતાન સભા - ટીબીએ

સ્કૂ લ સ્ટાફની મબમ્ડં ગ કે પેમસટી
બાયરન એપિમેન્ટરી સ્કૂ િ
માર્ાવપર્ાના િહયોગર્થી વશક્ષકો, વવશેર્ િૂચનાત્મક િહાયક
કમતચારીઓ, આચાયો અને અન્ય શાળાના નેર્ાઓ અને અન્ય
કમતચારીઓને વશવક્ષર્, માર્ાવપર્ાના યોગદાનના મૂપય અને
ઉપયોવગર્ામાાં અને કે વી રીર્ે પહોાંચવુ,ાં વાર્ચીર્ કરવી ર્ે વવશે
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ર્ાિીમ આપશે. અને િમાન ભાગીદારો ર્રીકે માર્ાવપર્ા િાર્થે કામ
કરો, વપર્ૃ પ્રોગ્રામ્પ્િનો અમિ અને િાંકિન કરો અને માર્ાવપર્ા અને
શાળા વચ્ચેના િાંબાંિો આના દ્વારા:
 ફે ક્ટી તાિીમ: કૌટુું પબક સગાઇ પનષણાુંત માતાપિતા અને
િપરિારો સાર્થે અસરકારક સુંદેર્ાવ્યિિાર કરિામાું સિાય માટે
િર્ા દરપમયાન ફે ક્ટી અને સ્ટાફને તાિીમ આિર્ે. કૌટુું પબક
સગાઇ પનષણાત માતા-પિતા અને િપરિારો સાર્થે અસરકારક
સુંદેર્ાવ્યિિાર કરિામાું સિાય માટે પજ્િા બેઠકોમાું ર્ીખ્યા
માપિતીને ફરીર્થી પિતરણ કરર્ે.

બાયરન એપિમેન્ટરી સ્કૂ િ કિમ 1116 હેઠળ માર્ાવપર્ા અને
કુ ટુાં બની િગાઈ પ્રવૃવિઓ માટે અન્ય વાજબી િહાય પ્રદાન કરશે,
કારિ કે માર્ાવપર્ા વવનાંર્ી કરી શકે છે :

ગૃિકાયા િકા ર્ોિ
નિેમ્ બર બારમી િીસ ઓગણીસ
િેરટ
ેં િ િોટા િ િકા ર્ોિ
સપ્ટે મ્ બર ચોિીસ ચોિીસ ઓગણીસ
સ્િયુંસેિક તાિીમ ટીબીએ
સ્કૂ િ ગિનાન્સ ટીમની મીપટું ગ્સ ટીબીએ
િીટીઓ મીટીુંગ્સ ટીબીએ
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મડસમિએટરી સ્કૂ લ પેર ેંટ અને ફે મિલી એંગજ
ે િેન્ટ પોમલસી
કમ્પોનન્્સ
□

વશક્ષકો, આચાયો અને અન્ય વશક્ષકોની ર્ાિીમની
અિરકારકર્ામાાં િુિારો કરવા માટે ર્ાિીમના વવકાિમાાં
માર્ાવપર્ાને શામેિ કરો.

□

શીર્તક I, ભાગ A ના ભાંડોળમાાંર્થી માર્ા-વપર્ા માટે જરૂરી
િાક્ષરર્ા ર્ાિીમ પ્રદાન કરો જો શાળાએ ર્ે ર્ાિીમ માટે
ભાંડોળના અન્ય બિા ઉવચર્ સ્ત્રોર્ોને ખર્મ કરી દીિા છે .

□

વાિીઓને શાળા િાંબાંવિર્ િભાઓ અને ર્ાિીમ િત્રોમાાં
ભાગ િેવા િક્ષમ બનાવવા માટે પવરવહન અને બાળ િાંભાળ
ખચત િવહર્ સ્ર્થાવનક માર્ાવપર્ા અને કૌટુાં વબક િગાઈ
પ્રવૃવિઓ િાર્થે િાંકળાયેિા વાજબી અને જરૂરી ખચત ચૂકવો.

X અન્ય

□

માતાપિતાની સગાઈ િધારિા માતાપિતાને તાિીમ આિો.

માર્ાવપર્ા અને કુ ટુાંબની િાંિગ્નર્ા અને ર્ેમના બાળકના
વશક્ષિમાાં િહભાવગર્ા વિારવા માટે , વવવવિ િમયે
શાળાઓની મીવટાં ગ્િ ગોઠવો અર્થવા શાળામાાં િાંમેિનોમાાં
ભાગ િેવા અિમર્થત એવા િહભાગી બાળકો અને માર્ાવપર્ા િાર્થે િીિા કાયત કરનારા વશક્ષકો અર્થવા અન્ય
વશવક્ષર્ો િાર્થે ઘરેિુ પવરર્દો કરો.

X માતાપિતા

અને કુ ટુું બની સગાઈ સુધારિા માટે મોડેિ અપભગમો
અિનાિો અને તેનો અમિ કરિો.
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□

શીર્તક I, ભાગ A પ્રોગ્રામ્પ્િમાાં માર્ાવપર્ા અને કુ ટુાં વબક
િગાઈર્થી િાંબાંવિર્ ર્મામ બાબર્ો પર િિાહ પ્રદાન કરવા
માટે વજપિાવ્યાપી પેરટ
ેં િ એડવાઇઝરી કાઉવન્િિની
સ્ર્થાપના કરો.

X માતા-પિતા

અને કૌટુું પબક જોડાણ પ્રિૃપિઓમાું પિશ્વાસ
આધાપરત સુંગઠનો સપિત સમુદાય-આધાપરત સુંસ્ર્થાઓ અને
વ્યિસાયો માટે યોગ્ય ભૂપમકાઓ પિકસાિો.

 િાુંચન સાર્થે પિદ્યાર્થીઓને સિાય કરિા ફોટા િેિી સ્ટે ટ
યુપનિપસાટીના પિદ્યાર્થીઓ િર્ાભર સ્િયુંસેિક રિે છે .
 િાઇબ્રેરીને નિા િુસ્તકો પ્રદાન કરિા માટે બાયરોન રોટરી
ક્િબ બીઇએસ સાર્થે સિયોગ કરે છે .
વવદ્યાર્થીઓ પાિે જરૂરી શાળા પુરવઠો અને ગિવેશ છે ર્ે
િુવનવિર્ કરવા માટે બાયરન એપિમેન્ટરી સ્કૂ િ
 િાર્થેના બાયરોન મેર્થોવડસ્ટ ચચત ભાગીદારી કરે છે .
 પિદ્યાર્થીઓને િાુંચિા માટે પ્રોત્સાપિત કરિા િુંજાને િાુંચિુું
બીઇએસ સાર્થે સિયોગ કરે છે
.

 જી.એ. બોબ્સ સ્િીરીટ નાઇટને પ્રોત્સાિન આિિા માટે
બીઇએસ સાર્થે સિયોગ કરે છે . બી.ઈ.એસ. ના િપરિારો
રાપિભોજનનો આનુંદ માણી ર્કે છે અને સમાજીકરણ કરી
ર્કે છે .
 જ્યારે માર્ાવપર્ા દ્વારા વવનાંર્ી કરવામાાં આવે ત્યારે વશક્ષકો
અને સ્ટાફ પવરર્દો માટે માર્ાવપર્ા િાર્થે મુિાકાર્ કરશે.
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 માર્ાવપર્ા સ્ર્થાવનક શાળા ગવનતન્િ ટીમમાાં ચૂાંટાયેિા હોય
છે અને વશક્ષકો, આચાયો અને કમતચારીઓ માટે ની
પ્રવશક્ષિના વવકાિમાાં વહીવટ િાર્થે કાયત કરશે. મીપટું ગ્સ
આખા િર્ા દરપમયાન માપસક તેમજ એિએસજીટી તાિીમ
માપસક રાખિામાું આિર્ે.
 માતા-પિતા બીઇએસ િીટીઓમાું ચૂુંટાયેિા છે અને ર્ાળાને
ર્ૈક્ષપણક સ ફ્ટિેર અને સામગ્રી પ્રદાન કરિા માટે િિીિટ
સાર્થે કામ કરર્ે.
 પર્ક્ષકો અને સ્ટાફ 24 કિાકની અુંદર આદરિૂિાક ઇમેઇિ
અને ફોન સુંદેર્ાઓનો જિાબ આિર્ે.
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