
શાળા પિરવાર શું છે
કોમ્પેક્ટ?

િબલ્ડ કરવા માટેની પ્રવૃત્િતઓ

ભાગીદારી

શાળા-પિરવાર
કોમ્પેક્ટ

િસદ્િધ માટે શાળા કોમ્પેક્ટ એ 
કરાર છે

કે માતાિપતા, િવદ્યાર્થીઓ અને 
િશક્ષકો સાથે મળીને િવકાસ કરે છે. તે

અમારા બધા િવદ્યાર્થીઓ ગ્રેડ-સ્તરના 
ધોરણો સુધી પહોંચે તેની ખાતરી કરવા માટે 
માતાિપતા અને િશક્ષકો સાથે મળીને કેવી 
રીતે કાર્ય કરશે તે સમજાવે છે.

WHES સમગ્ર શાળા વર્ષ દરિમયાન કૌટુંિબક 
જોડાણ બનાવવા માટે િવિવધ તકોનું આયોજન 
કરશે. અમે શાળા, માતાિપતા અને સમુદાય વચ્ચે 
ભાગીદારી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. 
થોડા ઉદાહરણો છે:

-
-
-
-
-
-

2022-2023
સુધારેલ 06/1/22

ઓપન હાઉસ
િપતૃ િશક્ષક પિરષદો અભ્યાસક્રમ 
કાર્યશાળાઓ
િપતૃ વર્કશોપ
િપતૃ સગાઈ બેઠકો િપતૃ સ્વયંસેવક

તકોસંયુક્ત રીતે િવકિસત

વધુ માટે િલન્ડસે હોપિકન્સ, ફેિમલી 
એન્ગેજમેન્ટ કોઓર્િડનેટરનો સંપર્ક કરો-વાલીઓ, િવદ્યાર્થીઓ અને ફેકલ્ટી સભ્યો 

વાર્િષક ધોરણે કોમ્પેક્ટની સમીક્ષા કરવા 
અને તેને સુધારવા માટે સાથે મળીને કામ કરે 
છે.

-તમામ સભ્યોને ડેટાની સમીક્ષા કરવા, 
વ્યૂહરચનાઓની ચર્ચા કરવા અને 
આગામી વર્ષ માટે શૈક્ષિણક લક્ષ્યો 
સ્થાિપત કરવા માટે સમગ્ર શાળા વર્ષ 
દરિમયાન બહુિવધ તકો પૂરી પાડવામાં 
આવે છે.

-સ્થાિપત ધ્યેયોને પિરપૂર્ણ કરવા માટે 
િશક્ષકો, પિરવારો અને િવદ્યાર્થીઓ માટે 
જવાબદારીઓ સંરેિખત છે.

-માતા-િપતા સમગ્ર કોમ્પેક્ટ પર પ્રિતસાદ 
આપી શકે છે
શાળા વર્ષ.

-દરેક િવદ્યાર્થીને ઘરે લઈ જવા માટે કોમ્પેક્ટ 
મળે છે અને તેને શાળાની વેબસાઈટ પરથી 
એક્સેસ કરી શકાય છે.

માિહતી:lhopkins@ware.k12.ga.us અથવા 
@ 287-2399.

િવિલયમ્સ હાઇટ્સ
પ્રાથિમક શાળાિવદ્યાર્થી પર સંચાર

શીખવું 705 ડેવી સ્ટ્રીટ
વેક્રોસ, GA 31501

912-287-2399
WHES પિરવારો સાથે અર્થપૂર્ણ દ્િવ-માર્ગી સંચાર 
જાળવવાનું મહત્વ સમજે છે. રાખવા માટે નીચેની 
પદ્ધિતઓ આપવામાં આવી છે

કમ્યુિનકેશન લાઇન ખુલે છે:
ડૉ. િબલ એપ્સ, પ્િરન્િસપાલ 
શ્રીમતી એડ્િરના જોન્સન,

મદદનીશ આચાર્ય
-
-
-
-
-
-
-

િમડ-ટર્મ પ્રોગ્રેસ િરપોર્ટ 9 
અઠવાિડયાનું િરપોર્ટ કાર્ડ
સાપ્તાિહક ન્યૂઝલેટર
વર્તન અહેવાલો
ઇમેઇલ, ટેક્સ્ટ, વેબસાઇટ
માતાિપતા/િશક્ષક પિરષદો ભાષા 
લાઇન અનુવાદ

િલન્ડસે હોપિકન્સ, શીર્ષક I કુટુંબ
સગાઈ સંયોજક

https://www.ware.k12.ga.us/o/willia
ms-heights-પ્રાથિમક-શાળા
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https://www.ware.k12.ga.us/o/williams-heights-elementary-school
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િવદ્યાર્થી િસદ્િધ લક્ષ્યાંકો િશક્ષકો, માતા-િપતા અને િવદ્યાર્થીઓ—સફળતા માટે એકસાથે

િજલ્લા ધ્યેય: િશક્ષક/શાળાની જવાબદારીઓ: કૌટુંિબક જવાબદારીઓ:

િવદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં વધારો
માં GMAS ની િનપુણ અને િવિશષ્ટ 

શ્રેણીઓમાં સ્કોિરંગ
ELA, ગિણત, િવજ્ઞાન અને સામાિજક અભ્યાસ

વાર્િષક 5% દ્વારા.

Lexile/AR સ્તર, શબ્દભંડોળ અને સમજણ 
વધારવા માટે િવદ્યાર્થીઓને યોગ્ય પુસ્તકો અને 
દૃષ્િટ શબ્દ યાદીઓ પ્રદાન કરો.

મારા બાળકને યોગ્ય પુસ્તકો વાંચવા અને 
લેક્િસલ/એઆર સ્તર, શબ્દભંડોળ અને સમજણ 
વધારવા માટે દૃષ્િટ શબ્દોનો અભ્યાસ કરવા 
પ્રોત્સાિહત કરો.

પિરવારોને ઘરે પ્રેક્િટસ કરવા માટે સાપ્તાિહક હોમવર્ક, 
શબ્દભંડોળ સૂિચ, કૌશલ્ય પત્રકો, એપ્િલકેશન્સ અને 
વેબસાઇટ્સ પ્રદાન કરો.

મારું બાળક હોમવર્ક અને તમામ અસાઇનમેન્ટ પૂર્ણ 
કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે સાપ્તાિહક હોમવર્ક 
અને સ્િકલ શીટ્સ તપાસો.શાળા ધ્યેય:

સ્કોર કરનારા િવદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં વધારો
ELA, ગિણતમાં GMAS ની િનપુણ અને 

િવિશષ્ટ શ્રેણીઓમાં,
અને વાર્િષક 5% દ્વારા િવજ્ઞાન.

પિરવારોને તેમના બાળકના ગ્રેડ િવશે ચર્ચા કરવાની 
બહુિવધ તકો પૂરી પાડો
પિરષદો, ફોન કોલ્સ અને/અથવા ટેક્સ્ટ અને ઈમેલ.

પિરષદો, ફોન કોલ્સ અને/અથવા ઈમેલ દ્વારા 
તેમના િશક્ષણિવદોની ચર્ચા કરવા મારા 
બાળકના િશક્ષકનો સંપર્ક કરો.

િવદ્યાર્થીઓની િસદ્િધ વધારવા માટે સામગ્રી, 
સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ્સ, વેબસાઇટ્સ, એપ્સ અને 
ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરો.

િશક્ષક દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલી સામગ્રી, 
એપ્િલકેશન્સ અને વેબસાઇટ્સનો ઉપયોગ કરીને મારા બાળકને 
વાંચન અને ગિણતમાં વધુ અસ્ખિલત બનવામાં મદદ કરો.

પિરવારો સાથે વર્ગખંડની વ્યૂહરચના શેર 
કરવા માટે વર્કશોપ પ્રદાન કરો.

મારા બાળકને મદદ કરવા માટે જ્ઞાન અને 
કૌશલ્યો મેળવવા માટે વર્કશોપમાં ભાગ લો.

િવદ્યાર્થીની જવાબદારીઓ:
ઓ મારા Lexile/AR સ્તરો, શબ્દભંડોળ અને સમજણ વધારવા માટે યોગ્ય પુસ્તકો વાંચો અને મારા 

દૃષ્િટ શબ્દોનો અભ્યાસ કરો.
મારું હોમવર્ક પૂર્ણ કરવા અને સાપ્તાિહક પરીક્ષણો માટે અભ્યાસ કરવા માટે મારું હોમવર્ક અને સ્િકલ 
શીટ્સ તપાસો.
મારા શાળાના િદવસ અને હું શું શીખી રહ્યો છું તે િવશે મારા માતાિપતા સાથે વાત કરો.
પેરેન્ટ વર્કશોપ અને અન્ય સ્કૂલ મીિટંગ્સ િવશે હોમ ન્યૂઝલેટર્સ અને સૂચનાઓ લાવો.

મારા િશક્ષકે આપેલી એપ્સ/વેબસાઈટ/સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને દૃષ્િટ શબ્દો, વાંચન અને ગિણત 
કૌશલ્યનો અભ્યાસ કરો.

ફોકસ િવસ્તારો: ઓ

વાંચન, લેખન અને ગિણત ઓ
ઓ

સાથે અનુવાિદત
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