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િવિલયમ્સ હાઇટ્સ

પ્રાથિમક શાળા
વહેંચાયેલ િવદ્યાર્થી િસદ્િધઓ માટે શાળા યોજના

માટે કૌટુંિબક સગાઈ યોજના
વહેંચાયેલ િવદ્યાર્થીની સફળતા

આ શુ છે?
આ એક એવી યોજના છે જે વર્ણવે છે કે કેવી રીતે િવિલયમ્સ હાઇટ્સ એિલમેન્ટરી િવદ્યાર્થીઓના િશક્ષણને ટેકો આપવા 
માટે માતાિપતાના જોડાણને સુધારવાની તકો પૂરી પાડશે. િવિલયમ્સ હાઇટ્સ િવદ્યાર્થીઓની િસદ્િધને સુધારવાના સામાન્ય ધ્યેય 
માટે સમાન ભાગીદારી સ્થાિપત કરવા માટે માતાિપતાના યોગદાન અને સંડોવણીને મહત્ત્વ આપે છે. આ યોજના િવિવધ રીતે 
વર્ણવે છે કે િવિલયમ્સ હાઇટ્સ એિલમેન્ટરી માતાિપતાના જોડાણને ટેકો આપશે અને માતાિપતા કેવી રીતે શાળામાં અને ઘરે 
િવદ્યાર્થીઓના િશક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા પ્રવૃત્િતઓ અને ઇવેન્ટ્સની યોજના બનાવવા અને તેમાં ભાગ લેવા મદદ કરી 
શકે છે.

2022-2023 શાળા વર્ષ

િવિલયમ્સ હાઇટ્સ પ્રાથિમક શાળા
ડૉ. િબલ એપ્સ, પ્િરન્િસપાલ

705 ડેવી સ્ટ્રીટ
(912) 287-2399 તે કેવી રીતે સુધારેલ છે?

www.ware.k12.ga.us/o/williams-heights-
પ્રાથિમક શાળા

1 જૂન, 2022 ના રોજ સુધારેલ પ્લાન

િવિલયમ્સ હાઇટ્સ એિલમેન્ટરી સ્કૂલ ફેિમલી એંગેજમેન્ટ પ્લાન, કોમ્પેક્ટ્સ, સ્કૂલવ્યાપી ઇમ્પ્રૂવમેન્ટ પ્લાન અને પેરેન્ટ 
એંગેજમેન્ટ બજેટના આયોજન અને સુધારણામાં તમામ માતાિપતાના ઇનપુટ અને િટપ્પણીઓને આમંત્િરત કરે છે. વધુમાં, શાળા 
વર્ષ દરિમયાન આ યોજના અંગે વાલીઓના પ્રિતભાવો આવકાર્ય છે, અને આ યોજના માતાિપતાને જોવા માટે અમારી શાળાની 
વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરવામાં આવી છે. વર્ષ દરિમયાન પ્રાપ્ત થયેલ તમામ વાલી પ્રિતસાદનો ઉપયોગ આગામી શાળા વર્ષ માટે 
યોજનાને સુધારવા માટે કરવામાં આવશે. અમે વસંતઋતુમાં વાર્િષક સર્વેનું િવતરણ પણ કરીએ છીએ જેથી માતાિપતાને આગામી 
વર્ષની યોજના અને માતાિપતાની સગાઈ માટે ભંડોળના ઉપયોગ િવશે તેમના સૂચનો પૂછવામાં આવે. માતા-િપતા સમગ્ર શાળા 
વર્ષ દરિમયાન િવિવધ વાલી મીિટંગો અને પ્રવૃત્િતઓ દરિમયાન પ્રિતસાદ પણ આપી શકે છે.શીર્ષક I શું છે?

િવિલયમ્સ હાઇટ્સ એિલમેન્ટરીને એવરી સ્ટુડન્ટ સક્સીડ્સ 
એક્ટ (ESSA)ના ભાગરૂપે શીર્ષક I શાળા તરીકે ઓળખવામાં 
આવે છે. શીર્ષક I િવદ્યાર્થીઓ માટે િશક્ષણ અને 
અધ્યયનને બહેતર બનાવવાના પ્રયાસોને મજબૂત કરવા અને 
વધારવાના પડકારરૂપ રાજ્ય શૈક્ષિણક ધોરણો સાથે 
જોડાયેલા રાજ્ય અને સ્થાિનક શાળા સુધારણાના પ્રયાસોને 
સમર્થન આપવા માટે રચાયેલ છે. શીર્ષક I કાર્યક્રમો 
િવદ્યાર્થીની િસદ્િધઓને સુધારવાના અસરકારક માધ્યમો પર 
આધાિરત હોવા જોઈએ અને કુટુંબને ટેકો આપવા માટેની 
વ્યૂહરચનાઓનો સમાવેશ કરે છે
સગાઈ તમામ શીર્ષક I શાળાઓએ તમામ વાલીઓ 
સાથે સંયુક્ત રીતે લેિખત કૌટુંિબક જોડાણ યોજના 
િવકસાવવી જોઈએ.

તે કોના માટે છે?
િવિલયમ્સ હાઇટ્સ એ શાળા-વ્યાપી શીર્ષક I શાળા છે; તેથી બધા િવદ્યાર્થીઓ શીર્ષક I, ભાગ A કાર્યક્રમમાં ભાગ લે છે. 
િવદ્યાર્થીઓ અને પિરવારોને આ યોજનામાં વર્ણવેલ તકોમાં સંપૂર્ણ રીતે ભાગ લેવા માટે પ્રોત્સાિહત કરવામાં આવે છે અને 
આમંત્િરત કરવામાં આવે છે. િવિલયમ્સ હાઇટ્સ એિલમેન્ટરી મર્યાિદત અંગ્રેજી ધરાવતાં માતા-િપતા, િવકલાંગતા ધરાવતાં 
માતા-િપતા અને સ્થળાંતિરત બાળકોના માતા-િપતાની ભાગીદારી માટે સંપૂર્ણ તક પૂરી પાડશે.

તે ક્યાં ઉપલબ્ધ છે?
આ યોજના તમામ િવદ્યાર્થીઓ સાથે ઘરે મોકલવામાં આવે છે, તે શાળાની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે અને ફ્રન્ટ ઓિફસમાં 
સ્િથત છે. યોજનાને િવિલયમ્સ હાઇટ્સના ઓપન હાઉસમાં જોઈ શકાય છે, શાળા વર્ષ દરિમયાન આયોિજત અન્ય વાલી 
મીટીંગો અથવા શીર્ષક I ફેિમલી એન્ગેજમેન્ટ કોઓર્િડનેટર પાસેથી યોજનાની નકલ મેળવી શકાય છે.

Translated from English to Gujarati - www.onlinedoctranslator.com
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ચાલો સાથે મળીને કામ કરીએ!

િવિલયમ્સ હાઇટ્સ એિલમેન્ટરી િવદ્યાર્થીઓની શૈક્ષિણક િસદ્િધઓને સુધારવા માટે શાળા, માતા-િપતા અને સમુદાય વચ્ચે 
ભાગીદારીને ટેકો આપવા માટે મજબૂત માતાિપતાના જોડાણની ક્ષમતા િવકસાવવા માટે નીચેની ઇવેન્ટ્સનું આયોજન કરશે. 
િવિલયમ્સ હાઇટ્સના િવદ્યાર્થીઓના તમામ વાલીઓ અને પિરવારોને હાજરી આપવા માટે આમંત્િરત કરવામાં આવે છે. 
મીિટંગ્સની જાહેરાત શાળાની વેબસાઈટ, ફ્લાયર્સ, સ્કૂલ કોલઆઉટ્સ, ટેક્સ્ટ મેસેજ, સ્કૂલ સાઈન અને અન્ય સોિશયલ 
મીિડયા દ્વારા કરવામાં આવે છે. માતા-િપતા/વાલીઓ સાથે શેર કરેલી તમામ સામગ્રી અને દસ્તાવેજોનું ભાષાંતર િવનંતી પર 
ઉપલબ્ધ છે. જો જરૂરી હોય તો વર્ચ્યુઅલ મીિટંગ્સ યોજવામાં આવશે.

2022–2023 િજલ્લા ધ્યેય
ઓપન હાઉસ

- તમારા બાળકના િશક્ષક અને અમારા મૈત્રીપૂર્ણ અને મદદરૂપ શાળા સ્ટાફને મળો.ELA, ગિણત, િવજ્ઞાન અને સામાિજક 
અભ્યાસમાં GMAS ની િનપુણ અને િવિશષ્ટ 
કેટેગરીમાં સ્કોર કરનારા િવદ્યાર્થીઓની 
સંખ્યામાં વાર્િષક 5% વધારો.

વાર્િષક શીર્ષક હું મીિટંગ
- આ અમારા શીર્ષક I પ્રોગ્રામ િવશે શીખવાની અને શેર કરવાની એક મીિટંગ છે જેમાં અમારી 

પેરેન્ટ એંગેજમેન્ટ પ્લાન, સ્કૂલ ઇમ્પ્રૂવમેન્ટ પ્લાન, સ્કૂલ-પેરન્ટ કોમ્પેક્ટ અને અમારી સ્કૂલ 
િવશેની અન્ય મહત્વપૂર્ણ માિહતીનો સમાવેશ થાય છે. આમંત્રણો ફોન કૉલ, ટેક્સ્ટ સંદેશ, 
સાપ્તાિહક ન્યૂઝલેટર, શાળાની વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરાયેલા અને સોિશયલ મીિડયા દ્વારા જારી 
કરવામાં આવશે.

2022–2023 શાળા ધ્યેય
િવિલયમ્સ હાઇટ્સ પેરેંટ એન્ગેજમેન્ટ વર્કશોપ્સ અને સ્કૂલ ઇમ્પ્રૂવમેન્ટ મીિટંગ્સ

- અમારી શાળાના સાક્ષરતા અને ગિણતના લક્ષ્યોને સમર્થન આપવા અને તમારા બાળકની 
શૈક્ષિણક િસદ્િધ વધારવા માટે તમારા બાળકના િશક્ષણ સાથે સંબંિધત િવષયો િવશે જ્ઞાન મેળવો.

- તમારા બાળકના ભણતરને ટેકો આપવા માટે ઉપયોગી માિહતી જાણો.
- શાળા યોજનાઓની સમીક્ષા કરો.

- વધુ સારી શાળા બનાવવા માટે પ્રિતસાદ આપો.
- બધા વાલીઓને હાજરી આપવા આમંત્િરત કર્યા છે!

ELA, ગિણત અને િવજ્ઞાનમાં GMAS ની 
િનપુણ અને િવિશષ્ટ શ્રેણીઓમાં સ્કોર 
કરનારા િવદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં વાર્િષક 
5% વધારો.

ફોકસના ક્ષેત્રો:
વસંત ઇનપુટ મીિટંગ

- શાળા સુધારણા યોજના, માતા-િપતાની સગાઈ યોજના, શાળા-માતા-િપતા કોમ્પેક્ટ, અને 1% 
માતાિપતાના સેટ-બાજુ બજેટ પર પ્રિતસાદ આપો.

િનર્માણ સાક્ષરતા
ગિણતની હકીકત ફ્લુએન્સી અને સમસ્યા

ઉકેલ િકન્ડરગાર્ટન અને 5મીગ્રેડ ટ્રાન્િઝશન મીિટંગ્સ
- તમારું બાળક િકન્ડરગાર્ટન અને િમડલ સ્કૂલમાં કેવી રીતે સંક્રમણ કરશે તે િવશે ઉપયોગી 

માિહતી જાણો.
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િવિલયમ્સ હાઇટ્સ માતાિપતાને ટેકો આપે છે:

કૌટુંિબક સગાઈ
િવિલયમ્સ હાઇટ્સ એિલમેન્ટરી શાળાને મજબૂત કરવા અને અમારા શાળાના લક્ષ્યો સુધી 
પહોંચવા માટે શાળાના મહત્વપૂર્ણ પાયા તરીકે માતાિપતાને પ્રોત્સાહન આપવા અને 
સમર્થન આપવા માટે નીચેના પગલાં લેશે. આપણે કરીશું:

િવિલયમ્સ હાઇટ્સ એિલમેન્ટરી માને છે કે કૌટુંિબક જોડાણનો 
અર્થ િનયિમતપણે માતાિપતાની ભાગીદારી છે

દ્િવ-માર્ગી, અને અર્થપૂર્ણ સંદેશાવ્યવહાર જેમાં િવદ્યાર્થીઓના 
શૈક્ષિણક િશક્ષણ અને અન્ય શાળા પ્રવૃત્િતઓનો સમાવેશ થાય છે,

માતાિપતા સિહત અને તેની ખાતરી કરવી:
- ખાતરી કરો કે શાળા અને માતાિપતાના કાર્યક્રમો, મીિટંગ્સ અને અન્ય પ્રવૃત્િતઓ 

સંબંિધત તમામ માિહતી અંગ્રેજી અને સ્પેિનશ બંનેમાં પ્રકાિશત કરવામાં આવી છે, 
શાળાની વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરવામાં આવી છે અને તમામ માતાિપતા માટે સાપ્તાિહક 
શાળા ન્યૂઝલેટરમાં શામેલ છે.-

-
તેમના બાળકના િશક્ષણમાં મદદ કરવામાં અિભન્ન ભૂિમકા ભજવો.

તેમના બાળકના િશક્ષણમાં સક્િરયપણે સામેલ થવા માટે 

પ્રોત્સાિહત કર્યા. - ફોન સંદેશાઓ, સોિશયલ મીિડયા, અમારી શાળાની વેબસાઈટ અને સાપ્તાિહક 
શાળા ન્યૂઝલેટર દ્વારા શાળાવ્યાપી ઘટનાઓ અને પ્રવૃત્િતઓ સંબંિધત તમામ 
પિરવારો અને સમુદાય સાથે િનયિમતપણે વાતચીત કરો.

- તેઓ તેમના બાળકના િશક્ષણમાં સંપૂર્ણ ભાગીદારો છે અને 

તેમના બાળકના િશક્ષણમાં મદદ કરવા માટે િનર્ણય લેવામાં અને 

સલાહકાર સિમિતઓમાં યોગ્ય તરીકે સામેલ છે.

- પિરષદો, મીિટંગો અને પ્રવૃત્િતઓમાં માતાિપતાને તેમની શૈક્ષિણક િસદ્િધ 
સુધારવા માટે તેમના બાળક સાથે કામ કરવામાં મદદ કરવા માટે જરૂરી સામગ્રી 
અને હેન્ડઆઉટ્સ પ્રદાન કરો.

- એવરી સ્ટુડન્ટ સક્સીડ્સ એક્ટ (ESSA) ની કલમ 1116 માં 

વર્ણવેલ જેવી અન્ય પ્રવૃત્િતઓ હાથ ધરવી.

- સમગ્ર વર્ષ દરિમયાન તમામ વાલીઓને શાળા-વ્યાપી યોજના, શાળા સુધારણા 

યોજના, શાળા-માતા-િપતા કોમ્પેક્ટ, અને પેરેન્ટ સગાઈ યોજનાની સમીક્ષા કરવા 

અને પુનરાવર્તન માટે સૂચનો પ્રદાન કરવા માટે સમગ્ર વર્ષ દરિમયાન બહુિવધ 

તકો પ્રદાન કરો.શાળા-િપતૃ કોમ્પેક્ટ

મજબૂત ભાગીદારી બનાવવાના પ્રયાસરૂપે, િવિલયમ્સ હાઇટ્સ શાળા-
કુટુંબ કોમ્પેક્ટ િવકસાવવા માટે માતાિપતા, િવદ્યાર્થીઓ અને િશક્ષકો 
સાથે કામ કરશે. આ હસ્તાક્ષિરત કોમ્પેક્ટ એક કરાર છે જે વર્ણવે છે 
કે કેવી રીતે માતાિપતા, િવદ્યાર્થીઓ અને િશક્ષકો શૈક્ષિણક િશક્ષણને 
ટેકો આપવા માટે જવાબદાર રહેશે. વાલીઓ, િવદ્યાર્થીઓ અને 
િશક્ષકોના પ્રિતસાદના આધારે કોમ્પેક્ટ્સની સમીક્ષા અને વાર્િષક 
અપડેટ કરવામાં આવશે. શાળા-કૌટુંિબક કોમ્પેક્ટની સમીક્ષા કરવા માટે 
ઘરે જ રહે છે અને સમગ્ર વર્ષ દરિમયાન િવિવધ શાળા-પાિરવાિરક 
કાર્યક્રમો અને પિરષદોમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે.

- માતા-િપતા સાથે સંચારમાં સુધારો કરવા માટેની વ્યૂહરચનાઓ અને માતાિપતાની 

સગાઈ વધારવા માટેના િવચારો અંગે સ્ટાફને તાલીમ આપો.

- ઇવેન્ટ્સમાં માતાિપતા પાસેથી પ્રિતસાદ એકત્િરત કરો, માતાિપતાની સગાઈ 

પ્રવૃત્િતઓ માટે વધારાના સમર્થન માટે માતાિપતાની િવનંતીઓનો જવાબ આપવા 

માટે િબલ્િડંગની આસપાસ ઇનપુટ કાર્ડ્સ મૂકો.

- શાળાના માતાિપતાની સગાઈ યોજના અને પ્રવૃત્િતઓની ભાગીદારી અને 

જાગૃિત વધારવા માટે સમુદાયના નેતાઓ અને વ્યવસાિયક જૂથો સાથે 

સહયોગ કરો.



િવિલયમ્સ હાઇટ્સ હોક્સ

માતાિપતા અને કુટુંબ
સગાઈ ધોરણો

િવિલયમ્સ હાઇટ્સ એિલમેન્ટરી અને અમારા માતા-િપતાએ 
માતાિપતા, િવદ્યાર્થીઓ અને સમુદાયને સંલગ્ન કરવા માટે શાળાના 
નમૂના તરીકે કુટુંબ-શાળા ભાગીદારી માટેના રાષ્ટ્રીય PT0 ધોરણોને 
અપનાવ્યા છે. આ ધોરણો છે:

કૌટુંિબક સગાઈ ટીમ

-હા, મને રસ છે અને હું પેરેંટ એન્ગેજમેન્ટ ટીમમાં જોડાવા માંગુ છું.
-મહેરબાની કરીને મારો સંપર્ક કરો જેથી હું માતાિપતાની સગાઈ ટીમમાં જોડાવા 

િવશે વધુ જાણી શકું.1. બધા પિરવારોનું સ્વાગત
2. અસરકારક રીતે વાતચીત કરવી
3. િવદ્યાર્થીની સફળતામાં સહાયક
4. દરેક બાળક માટે બોલવું
5. શેિરંગ પાવર
6. સમુદાય સાથે સહયોગ

-કૃપા કરીને મને ભાિવ મીિટંગ્સ અને અપડેટ્સ િવશે સૂચનાઓ મોકલો.

નામ: _________________________________________________________

બાળકનું નામ અને ગ્રેડ: __________________________________________

કૌટુંિબક સગાઈ ટીમ ફોન નંબર: _________________________________________________

ઈ - મેઈલ સરનામું: __________________________________________________
િવિલયમ્સ હાઇટ્સ એિલમેન્ટરી તમામ માતાિપતાને શાળા, પિરવારો 
અને સમુદાય સાથે ભાગીદારી બનાવવા માટે અન્ય માતાિપતાને સામેલ 
કરવાના િવચારો અને રીતો શેર કરવા માટે કૌટુંિબક જોડાણ સિમિતમાં 
જોડાવા આમંત્રણ આપે છે. શાળા વર્ષ દરિમયાન ટીમ ચાર વખત 
મળશે, પરંતુ વાલીઓ કોઈપણ શાળાની પ્રવૃત્િતઓ અને મીિટંગમાં 
તેમજ અમારા પેરેંટ સર્વે અને વેબસાઈટ દ્વારા તેમના િવચારો 
અથવા સૂચનો સબિમટ કરી શકે છે. જો તમે કૌટુંિબક સગાઈ ટીમ 
િવશે વધુ જાણવા માંગતા હો, તો કૃપા કરીને િલન્ડસે હોપિકન્સ @ 
(912) 287-2399 પર અથવા ઇમેઇલ દ્વારા સંપર્ક કરો
lhopkins@ware.k12.ga.us

તમારા િવચારો શેર કરો
અમે તમારી પાસેથી સાંભળવા માંગીએ છીએ. જો તમારી પાસે કોઈ સૂચનો હોય અથવા જો આ 
યોજનાનો કોઈ ભાગ એવો હોય કે જે તમને લાગે કે િવદ્યાર્થીઓ અને શાળાના શૈક્ષિણક 
િસદ્િધઓના લક્ષ્યોથી સંતોષકારક નથી, તો કૃપા કરીને અમને આપેલી જગ્યામાં તમારી િટપ્પણીઓ 
આપો અને આ ફોર્મ ફ્રન્ટ ઑિફસમાં મૂકો. :

નામ: (વૈકલ્િપક): ________________________________________________

ટેિલફોન નંબર: (વૈકલ્િપક): ______________________________________

િવિલયમ્સ હાઇટ્સ અમારા માતાિપતાને આ યોજનામાં સૂિચબદ્ધ િપતૃ 
પ્રવૃત્િતઓમાં હાજરી આપવા માટે મદદ કરવા માટે પ્રિતબદ્ધ છે. અમારા 
કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવા માટે જો તમને બાળ સંભાળ અથવા વાહનવ્યવહારમાં 
સહાયની જરૂર હોય તો કૃપા કરીને અમને કૉલ કરો અથવા ઇમેઇલ કરો. (912) 
287-2399 lhopkins@ware.k12.ga.us

આની સાથે અનુવાિદત:
www.onlinedoctranslator.com

http://www.onlinedoctranslator.com/
mailto:lhopkins@ware.k12.ga.us
mailto:lhopkins@ware.k12.ga.us

