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મજબૂત વિદ્યાર્થી શૈક્ષવિક વિવિ િમર્થથનમાાં, હન્ટ પ્રાથપમક શાળા શીર્થક હાં અમક અાંશે આ
ભાંડોળોનો મેળિે છે અને તેર્થી જ જોઈએ િાંયક્ત વિકાિ િાર્થે એજી િાર્થે Ree, અને
વિતરિ માબાપ અને પવરિારના િભ્યો ભાગ બાળકોની લેવિત વપતૃ અને કટાં બ િગાઈ નીવત કે માવહતી
ધરાિે છે દરેક વિદ્યાર્થી િફળ અવધવનયમ (ઇએિએિ એ) ની કલમ 1116 (બી) અને (િી) દ્વારા
આિશ્યક િાંમેલન . નીવત, માતાવપતા અને કટાં બની િગાઈ
માટે શાળાના એક્િપેક ટ ations શન્િની સ્ર્થાપના કરે છે અને શાળા નાંબર કે િી રીતે અમલમાાં
મૂકશે તેનાં િિથન કરે છે વિવશષ્ટ માતાવપતા અને કટાં બની િગાઈ પ્રિૃવિઓનો િમાિેશ ર્થાય છે , અને
તે સ્ર્થાવનક શૈક્ષવિક એજન્િી (એલ EA) ને િબવમટ કરેલી શાળાની યોજનામાાં શામેલ કરિામાાં આિે
છે .
હન્ટ એપિમેન્ટરી સ્કૂ િ , વિભાગ 1116 દ્વારા દશાથિેલ મજબ, નીચેની આિશ્યક
આિશ્યકતાના પ્રિેશને લાગ કરિા માટે િાંમત છે :
શાળાના માતાવપતા અને કટાં બની િગાઈ નીવત અને િાંયક્ત વિકાિ િવહતના આયોજન,
િમીક્ષા અને િધારિા િવહત શીર્થક I, ભાગ A હેઠળના કાયથક્રમોના આયોજન, િમીક્ષા અને
િમયિર રીતે આયોજન, ચાલ અને િમયિર રીતે માતાવપતાને શામેલ કરો. શાળા ના કાયથક્રમ
યોજના વિભાગ 111 હેઠળ 4 (િ) ના દરેક વિદ્યાર્થી એક્ટ િફળ (ES એિ એ).
 Upda શાળા વપતૃ અને કટાં બ િગાઈ ટે માતાવપતા બદલાતી જરૂવરયાતો અને શાળા મળિા
િમયાાંતરે નીવત , તે િહભાગી બાળકોની માતા વિતવરત , એક એનડી વપતૃ અને કટાં બ િગાઈ
કરી નીવત સ્ર્થાવનક િમદાય માટે ઉપલબ્ધ છે .
 પી rovide િાંપૂિથ તકો અમક હદ િધી વ્યિહારુ માટે મયાથવદત ઇાં ગવલશ પ્રાિીણ્ય િાર્થે
માતાવપતા, અપાવહજ માતા-વપતા અને માવહતી અને પૂરી પાડિા િવહત યાયાિર બાળકો,
માતાવપતા િહભાવગતા માટે જરૂરી શાળા અહેિાલો એિ હેઠળ ection 111 1 ના ESS એક
િમજી એક અને વિનાંતી પર એક અધથિાવર્થક સ્િરૂપો િવહત , િમાન હદ િધી, માતાવપતા િમજી
શકે તે ભાર્ામાાં , િમાન , િમાન રૂ .
 જો ESS A ની એિ ઇક્શન 111 4 (બી) હેઠળની સ્કૂ લવ્યાપી કાયથક્રમની યોજના , ભાગ લેતા
બાળકોના માતાવપતાને િાંતોર્કારક નર્થી, તો જ્યારે શાળા સ્ર્થાવનક શૈક્ષવિક એજન્િીને યોજના
ઉપલબ્ધ કરાિે છે ત્યારે યોજના વિશે કોઈપિ વપતૃ વટપ્પિીઓ િબવમટ કરો.
 માતાવપતા અને કટાં બની િગાઈની નીચેની િૈધાવનક વ્યાખ્યા દ્વારા શાિન કરો અને આ વ્યાખ્યા
અનિાર પ્રોગ્રામ્િ, પ્રિૃવિઓ અને કાયથિાહી હાર્થ ધરશો:


માતાવપતા અને કૌટાં વબક િગાઈ એટલે વનયવમત, વદ્વમાગી અને અર્થથપૂિથ િાંદેશાવ્યિહારમાાં
વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષવિક વશક્ષિ અને અન્ય શાળાકીય પ્રિૃવિઓમાાં શામેલ માતાવપતાની
ભાગીદારીનો અર્થથ:
(એ) માતાવપતા તેમના બાળકના વશક્ષિમાાં િહાયતા માટે એક અવભન્ન ભૂવમકા ભજિે છે

(બી) માતાવપતાને શાળામાાં તેમના બાળકના વશક્ષિમાાં િવક્રય રીતે જોડાિા માટે પ્રોત્િાવહત
કરિામાાં આિે છે
(િી) માતાવપતા તેમના બાળકના વશક્ષિમાાં િાંપૂિથ ભાગીદાર છે અને વનિથય લેિામાાં અને
િલાહકાર િવમવતઓમાાં તેમના બાળકના વશક્ષિમાાં િહાય માટે િમાવિષ્ટ છે .
(ડી) ઓટ તેની પ્રિૃવિઓ હાર્થ ધરિામાાં આિે છે , જેમ કે ઇએિએિ એ ની કલમ 1116 માાં
ડેસ્કર્થી કાપિામાાં આિેલી
સ્કૂ િ કે વી રીતે આવશ્યક સ્કૂ િ િેર ેંટ અને ફે પમિી એુંગજ
ે મેન્ટ િોપિસી કમ્િોનન્્સનુું અમિીકરણ
કરશે તેનુું વણષન
શાળા પેરટ
ેં લની િાંડોિિી નીવતમાાં શાળા નીચેના દરેક ઘટકોને કે િી રીતે અમલમાાં મૂકશે અર્થિા
પવરપૂિથ કરશે તેનાં િિથન શામેલ હોિાં આિશ્યક છે . [કલમ 1118 (બી) (1), ESEA] . આ એક નમૂનાનાં નમૂના
છે , કારિ કે આ િિથનો માટે કોઈ આિશ્યક બાંધારિ નર્થી. જો કે , શાળાએ જે ફોમેટનો ઉપયોગ કરિાનાં
પિાંદ કયું છે તે ધ્યાનમાાં લીધા વિના, કાનૂની આિશ્યકતાઓને િાંતોર્િા માટે નીચે આપેલા દરેક ઘટકોનાં
િિથન શામેલ હોિાં આિશ્યક છે .
જળવાયુ પવકપસત
હન્ટ એપિમેન્ટરી સ્કૂ િ , માતા - વપતા દ્વારા વિનાંતી કરિામાાં આિે તો િૂચનો ઘડી કા
toિા અને િૂચિિા માટે , વશર્થક I કાયથક્રમોના આયોજન, િમીક્ષા અને િમયિર રીતે આયોજન, િમીક્ષા
અને િધારિામાાં િાંગવઠત, ચાલ અને િમયિર રીતે શામેલ ર્થિા માટે નીચેની વક્રયાઓ કરશે. તેમના
બાળકના વશક્ષિને લગતા વનિથયોમાાં, યોગ્યરૂપે, ભાગ લેશો અને િહેલી તકે શક્ય તેટલા િૂચનોનો
જિાબ આપો.
HES િાવર્થક ધોરિે પેરન્ટ અને ફે વમલી િગાઇની નીવતને અપડેટ કરે છે . ઓગસ્ટ 201 9 - 20 મે 20 માબાપ આમાંવિત કરિામાાં આિશે અને માવહતી િિો હાજરી અને શેર ભાગ શાળા િર્થ દરવમયાન
આપિામાાં તકો વનિથય િિો અને HES શીર્થક હાં કાયથક્રમો અને દસ્તાિેજો પર પ્રવતવક્રયા આપે
છે . માવહતી િિો ઓગસ્ટ 201 9 માાં શરૂ ર્થશે અને 20 20 ના મેમાાં િમાપ્ત ર્થશે .
હુ ું મળી રહ્યો છુું એ એન્યુઅિ ટાઇટિ
હન્ટ પ્રાથપમક શાળા કરશે માટે નીચેના પગલાાંઓ લઈ િાવર્થક બેઠક યોજે , એક અનકૂ ળ
િમયે અને પ્રોત્િાવહત અને તમામ માતા-વપતા આમાંવિત બાળકો ભાગ
ના હાજરી માટે જાિ તેમને શાળાની શીર્થક હાં કાયથક્રમ વિશે , શીર્થક હાં કાયથક્રમ પ્રકૃ વત માતાવપતા
'આિશ્યકતાઓ , શાળા વપતૃ અને કટાં બની િગાઈ નીવત, શાળાવ્યાપી યોજના અને શાળા-માતાવપતા
કોમ્પેક્ટ.

સુંદેશાવ્યવહાર
હન્ટ એપિમેન્ટરી સ્કૂ િ ભાગ લેનારા બાળકોના માતા-વપતાને નીચે આપેલ વક્રયાઓ નીચે આપશે:
 શીર્થક I પ્રોગ્રામ્િ વિશે િમયિર માવહતી
 એફ િચોટ મીવટાં ગ્િ, જેમ કે િિાર અર્થિા િાાંજની બેઠકો, અને શીર્થક I ના ભાંડોળ, પવરિહન,
બાળ િાંભાળ અર્થિા ઘરની મલાકાત પ્રદાન કરી શકે છે , જેમ કે િેિા માતાવપતા અને કટાં બની
િગાઇ િાર્થે િાંબાંવધત છે .
 હાં r nformation શાળા અને વપતૃ માટે ગિીલાં કાયથક્રમો, બેઠકો, અને અન્ય પ્રિૃવિઓ, એક િમજી
અને ગિિેશ ફોમેટમાાં બાળકો ભાગ િવહત અલ માતાવપતા માટે મોકલિામાાં આિે છે વિનાંતી પર
ternative ફોમેટ્િ અને હદ વ્યિહારુ છે , એક LANG માાં uage માતા - વપતા િમજી શકે છે .
 જો જરૂરી હોય તો માતાવપતાને તેમની માતૃભાર્ામાાં િામગ્રી પ્રદાન કરિામાાં આિશે:
HES માતાવપતા િાર્થે િાતચીત કરશે તેના વિદ્યાર્થીઓને મારફતે યાદ અપાિો , HES િેબિાઇટ, િામાવજક
મીવડયા , HES માકી , િગથ Dojo અને વિતરિ અને ફ્લાયિથ પોવસ્ટાં ગને દ્વારા.
એચ.એિ.ઈ. ફે ડરલ પ્રોગ્રામ્િ પેરટ
ેં લ એિોલિમેન્ટ િિેક્ષિોના અાંવતમ પવરિામોની િમીક્ષા અને પ્રાપ્ત કયાથ
પછી, અમે વદિિના વિવિધ િમયે અને અઠિાવડયાના વિવિધ વદિિોમાાં અમારી મીવટાં ગ્િ અને િકથ શોપ માટે
િધ લિચીક કલાકો િવનવિત કયાથ છે . િૌર્થી વિનાંતી કરેલા િમય શાળા પછી તરત
જ અર્થિા િાાંજ ે 5:00 િાગ્યા પછી , િોમિારર્થી શક્રિાર િધી પ્રિૃવિઓ, િભાઓ અર્થિા િકથ શોપ રાિિા માટે
િધ િારા વદિિો છે . શક્ય હોય ત્યારે અમે ઘરની મલાકાત આપીશાં .
જુ િાઈ 201 9 - ઓપન હાઉિ
Augustગસ્ટ 201 9 - 20 મે 20 - સ્ર્થાવનક શાળા િાંચાલક ટીમ
પેરટ
ેં ન્ટ એક્શન ટીમ
સપ્ટે મ્ બર 201 9 - મે 20 20 - પૂિથ કે િલી વપતૃ અને બાળ મળીને િમય (પીએિીટી)
Augustગસ્ટ 201 9 - િાવર્થક શીર્થક હાં બેઠક
સપ્ટે મ્ બર 201 9 - ક્રમ અભ્યાિક્રમ નાઇટ, િાયબર િલામતી અને ટે કનોલોજી િકથ શોપ ,
િાાંચન એ ફાં ડામેન્ટલ (RIF) છે
સપ્ટે મ્ બર 201 9 - 20 મે 20 - ઓનિથ કાયથક્રમ (પ્રત્યેક 9 અઠિાવડયા)
Octoberક્ટોબર 201 9 - િાાંચન / ઇએલએ નાઇટ
નવેમ્ બર 201 9 - પીte વદન િમારોહ

સ્કૂ િ-િેર ેંટ કોમ્િેક્ટ
હન્ટ એપિમેન્ટરી સ્કૂ િ ભાગ લેનારા બાળકોના માતા-વપતા િાર્થે િાંયક્ત રીતે વિકાિ કરિા માટે
નીચેની વક્રયાઓ કરશે સ્કૂ લ-પેરટ
ેં કોમ્પેક્ટ જેમાાં માતા-વપતા, આિા શાળાના કમથચારીઓ અને
વિદ્યાર્થીઓ કે િી રીતે િધરેલા વિદ્યાર્થી શૈક્ષવિક વિવિ અને શાળા દ્વારા અને તેના માધ્યમની
જિાબદારી કે િી રીતે િહેંચશે તે દશાથિે છે . બાળકો રાજ્યના ઉચ્ચ ધોરિોને પ્રાપ્ત કરિામાાં િહાય માટે
માતાવપતા ભાગીદારીનાં વનમાથિ અને વિકાિ કરશે.
ફું ડ્સનુું પરઝવેશન
જો લાગ પડે તો, હન્ટ એપિમેન્ટરી સ્કૂ િ , શીર્થક 1, ભાગ 1 શાળાઓમાાં પીરિિામાાં આિેલા બાળકોના
માતાવપતાને શામેલ કરિા માટે નીચેની વક્રયાઓ કરશે , શીર્થક 1 ના 1 ટકા, ભાગ એ ભાંડોળ દ્વારા
આરવક્ષત માતાવપતા અને કટાં બની િગાઈ કે િી રીતે િચથિામાાં આિે છે તે અાંગેના વનિથયોમાાં :

એચ.ઈ.એિ. ના તમામ માતાવપતા, દાદા-દાદી અને િાલીઓને એચ.ઈ.એિ. ના શીર્થક I પ્રોગ્રામની િમજ અને
1% બજેટ ફાળિિીની િમજ મેળિિા અને આ બેઠકમાાં હાજરી આપિા આમાંવિત કરિામાાં આિશે . આનાર્થી
માતાવપતાને કોમ્પેક્ટ્િ, નીવત અને 1% બજેટ કે િી રીતે િચથિાં જોઈએ તેના પર તેમના િૂચનો અને પ્રવતિાદ
આપી શકશે.

સેવાઓનુું સુંકિન
હન્ટ એપિમેન્ટરી સ્કૂ િ , શક્ય અને યોગ્ય હદ િધી , ડી ઇવન્ટગ્રેટેડ વપતૃ અને કટાં બની
િગાઈના કાયથક્રમો અને પ્રિૃવિઓ , અન્ય પૂિથ ફે ડરલ, રાજ્ય અને સ્ર્થાવનક કાયથક્રમો િાર્થે, િાિથજવનક
વપ્રસ્કલ પ્રોગ્રામ્િ િાર્થે િાંકલન કરશે , અને અન્ય પ્રિૃવિઓ કરશે, જેમ કે વપતૃ િાંિાધન કે ન્રો, તેમિે
તેમના બાળકોના વશક્ષિમાાં િધ િાંપૂિથ રીતે ભાગ લેિામાાં માતાવપતાને પ્રોત્િાવહત અને િહાય કરો :
િેર ેન્્સની પબપ્ડું ગ ક્ષમતા
હન્ટ પ્રાથપમક શાળા કરશે માતાવપતા ક્ષમતા વબલ્ડ મજબૂત વપતૃ અને કટાં બ જોડાિ માટે માતાવપતા
અિરકારક િાંડોિિી તેની િાતરી કરિા માટે અને શાળા અને નીચેના દ્વારા વિદ્યાર્થી શૈક્ષવિક વિવિ
િધારિા માટે િમદાય િચ્ચે ભાગીદારી ટે કો આપિા માટે :
 શાળામાાં ઉપયોગમાાં લેિાતા અભ્યાિક્રમની જાહેરાત લેિ અને વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાિક્રમના
િમજૂ તી િાર્થે વિદ્યાર્થીઓને પ્રદાન કરિાં, વિદ્યાર્થીઓની પી.એ.પી. માપિા માટે ઉપયોગમાાં
લેિામાાં આિતા શૈક્ષવિક મૂલ્યાાંકનોના સ્િરૂપો , અને પડકારજનક રાજ્ય શૈક્ષવિક ધોરિોની
વિવિ સ્તર
 એમ aterials અને તાલીમ મદદ કરિા માટે માતા-વપતા તેમના બાળક િાર્થે કામ કરિા માટે , જેમ
કે િાક્ષરતા તાલીમ અને ટે કનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને તેમના બાળકના વિવિ, િધારિા માટે (હા
લગભગ વશક્ષિ િવહતની આર કૉવપરાઇટ ચાાંવચયાગીરી ના MS) , યોગ્ય તરીકે , વપતૃ અને કટાં બ
િગાઈ માાંડી
 ભાગ લેતા બાળકોના માતા-વપતાને, નીચે મજબ જેિા વિર્યોને િમજિામાાં, યોગ્ય તરીકે િહાય
પ્રદાન કરિી:

પડકારરૂપ રાજ્ય શૈક્ષવિક ધોરિો

િૈકવલ્પક આકારિીઓ િવહત રાજ્ય અને સ્ર્થાવનક શૈક્ષવિક આકારિીઓ

શીર્થક I, ભાગ A ની આિશ્યકતાઓ

તેમના બાળકની પ્રગવતને કે િી રીતે મોવનટર કરિી

તેમના બાળકની વિવિ િધારિા માટે વશક્ષકો િાર્થે કે િી રીતે કાયથ કરિાં

સ્કૂ િ સ્ટાફની પબપ્ડું ગ કે િેપસટી
હન્ટ એપિમેન્ટરી સ્કૂ િ , માતાવપતાના િહયોગર્થી, માતાવપતાના યોગદાનના મૂલ્ય અને
ઉપયોવગતામાાં , અને કે િી રીતે પહોાંચિાં તે , શીિિિાની વશક્ષિ , વિશેર્ િૂચનાત્મક િહાયક

કમથચારીઓ, આચાયથ , અને અન્ય શાળાના નેતાઓ, અને અન્ય સ્ટાફને વશવક્ષત કરિાની
તાલીમ આપશે. િમાન ભાગીદારો તરીકે માતાવપતા િાર્થે િાતચીત અને કાયથ કરિા, માતાવપતાના
કાયથક્રમોનો અમલ અને િાંકલન , અને માતાવપતા અને શાળા િચ્ચેના િાંબાંધો આના દ્વારા:
હન્ટ એપિમેન્ટરી સ્કૂ િ એિ ઇક્શન 1116 હેઠળ પેરટ
ેં અને કૌટાં વબક િગાઈ પ્રિૃવિઓ માટે અન્ય
િાજબી િપોટથ પ્રદાન કરશે, કારિ કે માતાવપતા વિનાંતી કરી શકે છે :
પવપશષ્ટ શાળા માતાપિતા અને કુ ટુું પબક જોડાણ
નીપતના ઘટકો

□ હાં nvolve વશક્ષકો, આચાયો, અને અન્ય કે ળિિીકારો માટે તાલીમ વિકાિ માતાવપતા
િધારિા માટે કે તાલીમ અિરકારકતા.
□ પી rovide શીર્થક હાં પે ર્થી માતાવપતા માટે જરૂરી િાક્ષરતા તાલીમ RT એક ભાંડોળ જો
શાળા બીજા બધા વ્યાજબી ઉપલબ્ધ sourc િાલી આવ્યાં છે કે તાલીમ માટે ભાંડોળનો ES.
□ પી અય િાજબી અને જરૂરી િચથ asso િાર્થે ciated સ્ર્થાવનક વપતૃ અને કટાં બ િગાઈ પવરિહન
િવહત પ્રિૃવિઓ, બાળિાંભાળ િચથ, ઈ માટે nable માતાવપતા ભાગ શાળા િાંબાંવધત બેઠકો
અને તાલીમ િિો.
Rain ટી િરિાદના માતાવપતાએ અન્ય માતાવપતાની િગાઈ િધારિા માટે .
□ કરો વપતૃ અને કટાં બ િાંલગ્નતા િધારિા અને ટી િહભાગી િારિદાર બાળકની વશક્ષિ,
વ્યિસ્ર્થા એક શાળામાાં બેઠકો િિત વિવિધ અર્થિા હાર્થ ધરિા ઇન-હોમ
પવરર્દો િાર્થે વશક્ષકો અર્થિા અન્ય કે ળિિીકારો જે ભાગ બાળકો િાર્થે િીધી રીતે કામ કરે
છે અને માતાવપતા કે જેઓ હાજર રહેિા અિમર્થથ છે C િાતે onferences શાળા.
□ એક DOPT અને અમલ મોડેલ અવભગમ વપતૃ અને કટાં બ િગાઈ િધારિા
□ ઇ stablish એક districtwide વપતૃ િલાહકાર િી ouncil બધા મેટ પર િલાહ પૂરી પાડિા
માટે વપતૃ અને કટાં બ િગાઈ િાંબાંવધત ERS શીર્થક હાં અમક અાંશે એક કાયથક્રમોમાાં.
□ ડી evelop િમદાય આધાવરત િાંગઠનો અને ઉદ્યોગો, વિશ્વાિ આધાવરત િાંસ્ર્થાઓ, િવહત માટે
યોગ્ય ભૂવમકા વપતૃ અને કટાં બ િગાઈ પ્રિૃવિઓ.
માતાવપતાને શૈક્ષવિક અને વબન-શૈક્ષવિક આધાવરત િકથ શોપમાાં ભાગ લેિાની તકો આપિામાાં
આિશે. અમારી પાિે િમાજના લોકો અને એચ.ઈ.એિ. ના લોકો ગેડઓઇ િિેમાાંર્થી વિનાંતી કરેલા
મદ્દાઓ પર માતાવપતા માટે કાયથશાળાઓ અને તાલીમ લેિા માટે હશે.
પેરટ
ેં લ જોડાિ અને િહભાવગતા હાં મેશા એચ.ઈ.એિ. કૌટાં વબક િગાઇ િાંયોજક, વશક્ષકો અને
સ્ટાફ દ્વારા પ્રોત્િાવહત કરિામાાં આિે છે . કૌટાં વબક િગાઇ કોઓવડથ નેટર વશક્ષકો, િાંચાલકો, કાઉન્િેલર
અને િાંિાધન અવધકારી િાર્થે નજીકર્થી કામ ચાલ રહેશ.ે વરિોિથ Officerવફિર અને ફે વમલી
એન્ગેજમેન્ટ કોઓવડથ નેટર એડવમવનસ્ટર ે ટર અને વશક્ષકોની વિનાંતી મજબ ઘરેલ મલાકાત લેિાનાં ચાલ
રાિશે. પછી ભલે તે 'ઓ વિનાંતી કરિા અને / અર્થિા વપતૃ પવરર્દ હાર્થ ધરિા અર્થિા માતાવપતા
મેળિિામાાં શાળા દસ્તાિેજો િાઇન ઇન કરિા માટે .

એચ.એિ.એ એક સ્ર્થાવનક શાળા ગિનથન્િ ટીમ અને પેરટ
ેં એક્શન ટીમની સ્ર્થાપના કરી છે . આ
િવમવતઓના િભ્યો શાળા િધારિા પ્રવક્રયામાાં િવક્રયપિે ભાગ લેશ.ે તેઓ આિા િર્થ દરવમયાન િધ
માતાવપતાને પેરન્ટ એક્શન ટીમની બેઠકોમાાં જોડાિા અને ભાગ લેિા માટે આમાંવિત કરશે
ડેલ્ટા િીગ્મા ર્થીટા િોરોરીટી વિદ્યાર્થી પ્રકરિ, ઇન્ક આ જૂ ર્થ સ્ત્રીઓ આિે ઓ િર્થમાાં બે િિત અને
આચાર ઓ અમારા િાાંચન વિદ્યાર્થીઓ અને માતા-વપતા િાર્થે ફન્ડામેન્ટલ ડે (RIF) છે . આ િમય
દરવમયાન 1 લી - 3 ગ્રેડના વિદ્યાર્થી િોરોરીટીના વનિૃિ વશક્ષકોમાાંર્થી એક અને / અર્થિા કોઈ િભ્ય
તેમને પસ્તક િાાંચિા માટે િાાંભળશે અને તે પછી વિદ્યાર્થી અને માતાવપતાને ઉમેરિા માટે મફત પસ્તક
પિાંદ કરિાની તક મળશે. તેમના ઘરની પસ્તકાલય
જ્યોજીયા 4-H આચાર યવનિવિથટી ઓ મારા ગાડથ ન, મારા પ્લેટ 5 માટે પોર્િ િગથ મી ગ્રેડ વિદ્યાર્થીઓ
માિ
ફોટથ િેલી સ્ટે ટ યવનિવિથટીના 4-H િતથન ઓ 4 િાર્થે પોર્િ અને િાંઘર્થ ઠરાિ િગો મી ગ્રેડ વિદ્યાર્થીઓ
માિ.
WARNER ROBINS ની વફવનક્િ કે ન્ર, જીએ િતથન ઓ ગ્રેડ પૂિથ-કે - 5 િાર્થે ઉપચાર િિો મી ગ્રેડ
ડેલ્ટા વિગ્મા ર્થેટા, િોરોરીટી, ઇન્ક. ના ફોટથ િેલી એલ્યમની ચેપ્ટર, પ્રાયોજકોનાં
િાાંચન ફક્ત ધોરિ 1 ર્થી 3 ધોરિના વિદ્યાર્થીઓ માટે ફાં ડામેન્ટલ (આરઆઇએફ) છે
ફૂડ ડેપો ફે કલ્ટી પ્રશાંિા માટે ઓ દાન પ્રદાન કરે છે
ફોટથ િેલી પ્રર્થમ એિેમ્ બલી ઓફ ગોડ પાડે ઓ માટે દાન ફે કલ્ટી પ્રશાંિા અને શાળા ઘટનાઓ
ફોટથ િેલી યનાઈટે ડ મેર્થોવડસ્ટ ચચથ પાડે ઓ ફે કલ્ટી પ્રશાંિા માટે દાન
વિવચિ વસ્મત પાડે ઓ વશક્ષક પ્રશાંિા માટે દાન
શેવરફ ટે રી Deese અને પીચ કાઉન્ટી શેવરફ વિભાગ પાડે ઓ વિદ્યાર્થીઓ માટે જ્યોજીયા Milestone ટી
શટથ માટે દાન
લોરેન્િ સ્પજથન અને ફોટથ િેલી પોલીિ વિભાગ પાડે ઓ ગ્રેડ વિદ્યાર્થીઓ માટે જ્યોજીયા Milestone ટી
શટથ માટે દાન 3 ડી -5 મી માિ અને વશક્ષક પ્રશાંિા
ડો Vernard હોગ્િ પાડે ઓ ગ્રેડ વિદ્યાર્થીઓ માટે જ્યોજીયા Milestone ટી શટથ માટે દાન 3 ડી -5 મી માિ
વિલોહ બેવપ્ટસ્ટ ચચથ પાડે ઓ ગ્રેડ વિદ્યાર્થીઓ માટે જ્યોજીયા Milestone ટી શટથ માટે દાન 3 ડી -5 મી માિ
વિગ્મા ગામા આરએચઓ પાડે ઓ ગ્રેડ વિદ્યાર્થીઓ માટે જ્યોજીયા Milestone ટી શટથ માટે દાન 3 ડી 5 મી માિ
ફોટથ િેલી સ્ટે ટ યવનિવિથટીના પાડે ઓ ક્ષેિ અનભિો માટે વિદ્યાર્થીઓને શાળા ઘટનાઓ પ્લેિમેન્ટ માટે
વિદ્યાર્થીઓને સ્િયાંિેિકો
યનાઇટે ડ િે પાડે ઓ Pre-K-5 વિદ્યાર્થીઓ મી િાર્થે ગ્રેડ એક પસ્તક
જનરલ વમલ્િ પાડે ઓ કારવકદી જાગૃવત વદિિ માટે િોરાક દાન
વિટો-લે પાડે ઓ િોરાક દાન ઓ tudents 'માન્યતા ઘટનાઓ
ડો કે ડેવનયલ Dawsey અને િેન્ટર લ યવનયન વમશનરી બેવપ્ટસ્ટ ચચથ પાડે ગ્રેડ વિદ્યાર્થીઓ માટે જ્યોજીયા
Milestone ટી શટથ માટે દાન 3 ડી -5 મી માિ
ફી બીટા વિગ્મા િે ટરવનટી વિદ્યાર્થીઓને શાળાના કાયથક્રમો માટે ક્ષેિના અનભિો માટે પ્લેિમેન્ટ માટે
વિદ્યાર્થી સ્િયાંિેિકો પ્રદાન કરે છે
ફોટથ િેલી યવટવલટી કવમશન વિદ્યાર્થીઓને બક બેગ પ્રદાન કરે છે

ફોટથ િેલી સ્ટે ટ યવનિવિથટીના વશક્ષિ વિભાગ પૂરુાં પાડે પૂિથ મખ્ય સ્િયાંિેિકો તરીકે વિદ્યાર્થી
વશક્ષકો એફ અર્થિા શાળા ઘટનાઓ ક્ષેિ અનભિો માટે વિદ્યાર્થીઓને પ્લેિમેન્ટ અને એિ tudents
'માન્યતા ઘટનાઓ
પીચ કાઉન્ટીના વનિૃિ વશક્ષકોનાં િાંગઠન વિદ્યાર્થીઓને શાળાના કાયથક્રમોમાાં સ્ર્થાન આપિા માટે
સ્િયાંિેિકો પ્રદાન કરે છે અને વશક્ષકની પ્રશાંિા માટે દાન પ્રદાન કરે છે
ફોટથ િેલી યર્થ િેન્ટર Excelફ એક્િેલન્િ એ આફ્ટરસ્કૂ લ પ્રોગ્રામ પૂરો પાડે છે જેમાાં વિદ્યાર્થીઓને
ગૃહકાયથમાાં િહાયતા શામેલ છે
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