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અમારી એડિમન ટીમને મળો!

શ્રીમતી એડ્િરના જોન્સન, મદદનીશ 
આચાર્ય

ડૉ. િબલ એપ્સ, પ્િરન્િસપાલ

શ્રીમતી િલન્ડસે હોપિકન્સ, સૂચનાત્મક કોચ



કાર્યસૂિચ

• સ્વાગત અને પિરચય

• શીર્ષક I શાળા શું છે?

• અમારી શાળા શીર્ષક I ના પૈસા કેવી રીતે ખર્ચે છે? શીર્ષક I માતાિપતા અને કુટુંબની સગાઈના નાણાં કેવી 
રીતે ખર્ચવામાં આવે છે?

• િવિલયમ્સ હાઇટ્સ શીર્ષક I કાર્યક્રમમાં કેવી રીતે ભાગ લે છે?

• શીર્ષક I શાળા વ્યાપક જરૂિરયાતો શું છે?

• િવિલયમ્સ હાઇટ્સ શાળાવ્યાપી કાર્યક્રમ - ભૂતકાળ અને વર્તમાન

• અભ્યાસક્રમ

• મારું બાળક કઇ કસોટીઓ લેશે?

• માતાિપતા અને કૌટુંિબક સગાઈ માટે કાયદા દ્વારા શું જરૂરી છે?

• િશક્ષક વ્યાવસાિયક લાયકાત

• કૌટુંિબક સગાઈ માટે કઈ તકો છે?

• જ્યારે સ્ટાફ સાથે કરાર કરવામાં આવે ત્યારે શાળા મારા પ્રશ્નો માટે કેટલી પ્રિતભાવ આપશે?

• બંધ



શીર્ષક I શું છે?

શીર્ષક મેં 1965 ના પ્રાથિમક અને માધ્યિમક િશક્ષણ અિધિનયમ 
(ESEA) ના પસાર સાથે શરૂ કર્યું, જેણે ઉચ્ચ-ગરીબી શાળાઓ 
માટે ફેડરલ ભંડોળ પૂરું પાડ્યું જે િવદ્યાર્થીઓને શૈક્ષિણક રીતે 
પાછળ છે અને પાછળ પડવાના જોખમમાં છે. શીર્ષક I નો ઉદ્દેશ 
એ સુિનશ્િચત કરવામાં મદદ કરવાનો છે કે તમામ બાળકોને ઉચ્ચ-
ગુણવત્તાનું િશક્ષણ મેળવવાની અને પડકારરૂપ રાજ્ય શૈક્ષિણક 
સામગ્રી અને પ્રદર્શન ધોરણો પર િનપુણતા સુધી પહોંચવાની તક 
મળે.



શાળાવ્યાપી કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવો
શીર્ષક I ભંડોળનો ઉપયોગ શાળાના સમગ્ર શૈક્ષિણક કાર્યક્રમને અપગ્રેડ કરવા માટે અન્ય 
ફેડરલ, રાજ્ય અને સ્થાિનક ભંડોળ સાથે સંયોજનમાં થઈ શકે છે. જો કે, શીર્ષક I કાર્યક્રમને 
ફાળવવામાં આવેલ ભંડોળનો ઉપયોગ અન્ય કાર્યક્રમોને ભંડોળ આપવા માટે થઈ શકશે નહીં.

કાર્યક્રમનો હેતુ શું છે?
• સમગ્ર શૈક્ષિણક કાર્યક્રમને બહેતર બનાવવા માટે કામ કરીને શાળામાં ઓછા હાંસલ 

કરનારા િવદ્યાર્થીઓ અને અન્ય તમામ િવદ્યાર્થીઓના શૈક્ષિણક પ્રદર્શનમાં સુધારો 
કરો.

કોને પીરસવામાં આવે છે?

• શાળાના તમામ િવદ્યાર્થીઓને સમગ્ર શૈક્ષિણક કાર્યક્રમને અપગ્રેડ કરવા માટે ભંડોળનો 
ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.



શીર્ષક હું ખર્ચ

• સ્ટાફ: સૂચનાત્મક કોચ, રીિડંગ ઇન્ટરવેન્શિનસ્ટ, પેરાપ્રોફેશનલ

• સૉફ્ટવેર પ્રોગ્રામ્સ અને અન્ય પૂરક સામગ્રી જે સૂચનાને સમર્થન આપે છે
(િરફ્લેક્સ મેથ, રીિડંગ એગ્સ, મેથસીડ્સ, બ્રેઈનપોપ, ફ્લોકેબ્યુલરી, રીિડંગ 
એઝેડ, ક્લાસરૂમ લાઈબ્રેરીઓ, ડીકોડેબલ ટેક્સ્ટ્સ, ફોિનક્સ િરસોર્િસસ, 
મેથ મેિનપ્યુલેિટવ્સ, વર્કબુક્સ)

• શાળાના સ્ટાફ માટે વધારાની તાલીમ ખાસ કરીને સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામમાં

• િવદ્યાર્થીઓ માટે વધારાનો સૂચનાત્મક સમય



શીર્ષક હું િપતૃ સગાઈ

નાણાકીય વર્ષ 23 માં, શીર્ષક I પેરેન્ટ એન્ગેજમેન્ટ સેટ-સાઇડ 
ફંડ્સ સ્કોલાસ્િટક બુક બંડલ્સ માટે 1લા અને 2જા ધોરણના તમામ 
િવદ્યાર્થીઓ માટે ઘરે-ઘરે વાંચવા માટે િનયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.



પ્રોગ્રામ્સ અને સપોર્ટ

● સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ્સ: બ્રેઈનપોપ, ફ્લોકેબ્યુલરી, આઈએક્સએલ, 
રીફ્લેક્સ મેથ, રીિડંગ એગ્સ, મેથસીડ્સ, રીિડંગ એઝેડ ગેલોપેડ, 
એસટીઈએમએસસ્કોપ

● િશક્ષક સંસાધનો (િવદ્યાર્થી ઉપભોજ્ય વસ્તુઓ, 
કાર્યપુસ્તકો)

● ફોિનક્સ અને સાક્ષરતા સામગ્રી
● પેરેન્ટ વર્કશોપ, હોમ એન્ડ સ્કૂલ કનેક્શન ન્યૂઝલેટર અને પેરેન્ટ 

પ્રોગ્રામ્સ
● માતાિપતાની સગાઈ 1% અલગ રાખવામાં આવી છે:(ઘર માટે પુસ્તકો)



શાળાવ્યાપી જરૂરીયાતો

િહસ્સેદારો શાળાના માતાિપતા અને કુટુંબની જોડાણ યોજના, કોમ્પેક્ટ અને શાળાવ્યાપી 
કાર્યક્રમ સિહતના કાર્યક્રમોના ચાલુ આયોજન, સમીક્ષા અને સુધારણામાં સામેલ છે. આ 
અમારી વેબસાઇટ પર અહીં મળી શકે છે:

https://www.ware.k12.ga.us/o/williams-heights-elementary-school/page/title-i-parent-
andfamily-engagement--3

વસંત સર્વેની માિહતી અને પેરેન્ટ ઈવેન્ટ્સ પછી મળેલ ઈનપુટ, પેરેંટ એંગેજમેન્ટ ફંડનો ઉપયોગ 
કેવી રીતે કરવો તે અંગેના િનર્ણયોનું માર્ગદર્શન કરે છે. સહભાગીઓ સમાવેશ થાય છે:

✔માતા-િપતા/વાલીઓ
✔આચાર્યશ્રી

✔ િવિલયમ્સ હાઇટ્સ ખાતે િશક્ષકો અને અન્ય સ્ટાફ
✔ િવદ્યાર્થીઓ

https://www.ware.k12.ga.us/o/williams-heights-elementary-school/page/title-i-parent-and-family-engagement--3


FY23 શાળા ધ્યેય

FY23 માટે લક્ષ્ય

ELA, ગિણત અને િવજ્ઞાનમાં શૈક્ષિણક િસદ્િધઓમાં વધારો
પર િનપુણ અને િવિશષ્ટ વર્ગોમાં 3% દ્વારા

જ્યોર્િજયા માઇલસ્ટોન્સ.



શાળા િરપોર્ટ કાર્ડ

સ્ટુડન્ટ એિચવમેન્ટ જ્યોર્િજયા સ્કૂલની ગવર્નર ઑિફસ
ગ્રેડ િરપોર્ટ્સ - ગોસા િરપોર્ટ કાર્ડ

https://schoolgrades.georgia.gov/williams-
heightselementary-school

https://schoolgrades.georgia.gov/williams-heights-elementary-school


વેર કાઉન્ટીમાં કયા અભ્યાસક્રમનો ઉપયોગ થાય છે?

વેર કાઉન્ટી રાજ્ય દ્વારા અપનાવવામાં આવેલ અભ્યાસક્રમ, જ્યોર્િજયા 
સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ એક્સેલન્સ (GSE) ને અનુસરે છે. સતત બદલાતા, ઝડપી 
ગિતશીલ, તકનીકી વૈશ્િવક સમાજ સાથે વર્તમાન રહેવા માટે જ્યોર્િજયાના 
ધોરણોની િનયિમત ધોરણે પુનરાવર્તન માટે સમીક્ષા કરવામાં આવે છે. તમામ 
સામગ્રી ક્ષેત્રો માટે જ્યોર્િજયાના ધોરણો, નમૂના સૂચનાત્મક સંસાધનો 
સાથે, પર ઉપલબ્ધ છેGeorgia Standards.org વેબસાઇટ

https://www.georgiastandards.org/


અંગ્રેજી ભાષા શીખનારાઓ

•અંગ્રેજી ભાષા શીખનારા િવદ્યાર્થીઓને ESOL પ્રોગ્રામમાં સેવા આપવામાં આવે 
છે

• EL િવદ્યાર્થીઓને WIDA સ્ક્રીનરનો ઉપયોગ કરીને ઓળખવામાં આવે છે.
• વસંતઋતુમાં, EL િવદ્યાર્થીઓ પ્રાવીણ્ય સ્તર અને ભાષા સંપાદન 
નક્કી કરવા માટે એક્સેસ ટેસ્ટ આપે છે



રાજ્ય આકારણીઓ
આકારણી રાજ્ય અથવા

WCSD
ગ્રેડ
સ્તર

હેતુ

GKIDS - જ્યોર્િજયા િકન્ડરગાર્ટન 
ઇન્વેન્ટરી ઓફ ડેવલિપંગ સ્િકલ

રાજ્ય િકન્ડરગાર્ટન ચાલુ વર્ષ-લાંબા પોર્ટફોિલયો આકારણી

જ્યોર્િજયા માઇલસ્ટોન્સ રાજ્ય 3જી - 12મી વ્યાપક સંક્િષપ્ત મૂલ્યાંકન કાર્યક્રમ જે માપે છે કે 
િવદ્યાર્થીઓએ રાજ્ય-દત્તક સામગ્રી ધોરણોમાં 
દર્શાવેલ જ્ઞાન અને કૌશલ્યો કેટલી સારી રીતે શીખ્યા 
છે.

GAA- જ્યોર્િજયા વૈકલ્િપક
આકારણી

રાજ્ય 3 જી - 8 મી અને
11મી

નોંધપાત્ર જ્ઞાનાત્મક િવકલાંગતા ધરાવતા િવદ્યાર્થીઓ 
માટે પોર્ટફોિલયો પ્રકારનું મૂલ્યાંકન જે તેમને GA 
માઇલસ્ટોન્સ લેવાથી અટકાવે છે.

અંગ્રેજી માટે ACCESS
ભાષા શીખનારાઓ

રાજ્ય કે - 12મી અંગ્રેજી ભાષા પ્રાવીણ્ય કસોટી અંગ્રેજી શીખનારાઓની 
સામાિજક અને માપણી કરવા માટે રચાયેલ છે
અંગ્રેજીમાં શૈક્ષિણક પ્રાવીણ્ય.



WCSD આકારણીઓ
આકારણી WCSD ગ્રેડ સ્તર હેતુ

સ્ટાર વાંચન WCSD કે - 12મી િવદ્યાર્થીઓ તેમના ગ્રેડ સ્તરને ધ્યાનમાં લીધા િવના વાંચનમાં શું જાણે છે તે માપે 
છે. સમય જતાં વૃદ્િધને માપે છે, સમગ્ર શાળા વર્ષ દરિમયાન અને ઘણા વર્ષોમાં 
પ્રગિતને ટ્રેક કરે છે. (વર્ષમાં 3 વખત)

AIMSWeb WCSD K - 2 જી AIMS વેબ પ્રારંિભક સાક્ષરતા અને આંકડાકીય કુશળતાના સંપાદનનું મૂલ્યાંકન 
કરે છે. પ્રારંિભક સાક્ષરતા, સંખ્યા અને વાંચન કૌશલ્યોના િવકાસ પર 
િનયિમતપણે દેખરેખ રાખવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ટૂંકા પ્રવાહ અને સંખ્યાના 
માપદંડો માટે તે િડઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે.

ઈન્વેન્ટરી વાંચન WCSD 3જી - 5મી રીિડંગ ઈન્વેન્ટરી (એસઆરઆઈ) એ એક માપદંડ-સંદર્િભત કસોટી છે જેનો હેતુ 
વાંચનની સમજને માપવા અને િવદ્યાર્થીઓને ટેક્સ્ટ સાથે મેચ કરવાનો છે જેથી તેઓ 
આત્મિવશ્વાસ અને િનયંત્રણ સાથે વાંચી શકે. SRI ના પિરણામો સ્કેલ સ્કોર્સ 
(લેક્િસલ માપ) તરીકે નોંધવામાં આવે છે.

તૈયાર ગિણત ડાયગ્નોસ્િટક WCSD K-5 મી ગિણતમાં શક્િત અને નબળાઈઓને ઓળખવા માટે વપરાય છે. એક 
ડાયગ્નોસ્િટક કસોટી કે જે િવદ્યાર્થીઓના પ્રિતભાવોને અનુકૂિલત કરે છે 
અને ગ્રેડ સ્તરથી નીચે અને ઉપર આવતા કૌશલ્યોને માપે છે.



મારું બાળક કેટલું પ્રાવીણ્ય સ્તર છે
મળવાની અપેક્ષા છે?

GMAS િસદ્િધ સ્તરો
પ્રારંિભક શીખનારાઓજ્યોર્િજયાના િવષયવસ્તુ ધોરણોમાં િનર્િદષ્ટ કર્યા મુજબ, આ ગ્રેડ સ્તર/િશક્ષણના અભ્યાસક્રમમાં 
જરૂરી જ્ઞાન અને કૌશલ્યોમાં પ્રાવીણ્ય હજુ સુધી દર્શાવતા નથી. િવદ્યાર્થીઓને આગલા ગ્રેડ સ્તર અથવા અભ્યાસક્રમ માટે 
તૈયાર થવા અને કૉલેજ અને કારિકર્દીની તૈયારી માટે ટ્રેક પર રહેવા માટે નોંધપાત્ર શૈક્ષિણક સમર્થનની જરૂર છે. (સ્તર 1)

િવકાસશીલ શીખનારાઓજ્યોર્િજયાના સામગ્રી ધોરણોમાં િનર્િદષ્ટ કર્યા મુજબ, આ ગ્રેડ સ્તર/િશક્ષણના અભ્યાસક્રમમાં 
જરૂરી જ્ઞાન અને કુશળતામાં આંિશક પ્રાવીણ્ય દર્શાવો. િવદ્યાર્થીઓને આગામી ગ્રેડ સ્તર અથવા અભ્યાસક્રમમાં સફળતાની 
ખાતરી કરવા અને કૉલેજ અને કારિકર્દીની તૈયારી માટે ટ્રેક પર રહેવા માટે વધારાના શૈક્ષિણક સમર્થનની જરૂર છે. (સ્તર 2)

િનપુણ શીખનારાઓજ્યોર્િજયાના સામગ્રી ધોરણોમાં િનર્િદષ્ટ કર્યા મુજબ, આ ગ્રેડ સ્તર/િશક્ષણના અભ્યાસક્રમમાં જરૂરી 
જ્ઞાન અને કૌશલ્યોમાં પ્રાવીણ્ય દર્શાવો. િવદ્યાર્થીઓ આગામી ગ્રેડ સ્તર અથવા અભ્યાસક્રમ માટે તૈયાર છે અને કોલેજ અને 
કારિકર્દીની તૈયારી માટે ટ્રેક પર છે. (સ્તર 3)

પ્રિતષ્િઠત શીખનારાઓજ્યોર્િજયાના સામગ્રી ધોરણોમાં િનર્િદષ્ટ કર્યા મુજબ, આ ગ્રેડ સ્તર/િશક્ષણના અભ્યાસક્રમમાં જરૂરી 
જ્ઞાન અને કૌશલ્યોમાં અદ્યતન પ્રાવીણ્ય દર્શાવો. િવદ્યાર્થીઓ આગામી ગ્રેડ સ્તર અથવા અભ્યાસક્રમ માટે સારી રીતે તૈયાર 
છે અને કોલેજ અને કારિકર્દીની તૈયારી માટે સારી રીતે તૈયાર છે. (સ્તર 4)



રાજ્યવ્યાપી લોન્ગીટ્યુડીનલ ડેટા 
િસસ્ટમ (SLDS) ને એક્સેસ કરવું



માતાિપતા માટે કાયદા દ્વારા શું જરૂરી છે અને
કૌટુંિબક સગાઈ?

● માતાિપતા અને કુટુંબની સગાઈ યોજના
● શાળા-િપતૃ કોમ્પેક્ટ
● શાળા સ્ટાફ ક્ષમતા બનાવો
● માતાિપતાની ક્ષમતા બનાવો
● માતા-િપતા અને કૌટુંિબક જોડાણ પ્રવૃત્િતઓ માટે 1% સેટ-

સાઇડમાં ઇનપુટ



િજલ્લા માતાિપતા અને પિરવાર
સગાઈ યોજના

અર્થપૂર્ણ માતા-િપતા અને કૌટુંિબક જોડાણ માટે િજલ્લાની અપેક્ષાઓ 
અને ઉદ્દેશ્યો સ્થાિપત કરે છે અને રાજ્યને સબિમટ કરવામાં આવેલી 
િજલ્લા યોજનામાં સમાિવષ્ટ કરવા માટે િપતૃ અને કૌટુંિબક જોડાણ 
પ્રવૃત્િતઓના અમલીકરણમાં િજલ્લો શાળાઓને કેવી રીતે ટેકો આપશે તેનું 
વર્ણન કરે છે.

FY23 LEA માતાિપતા અને કુટુંબની સગાઈ યોજના

https://www.ware.k12.ga.us/o/ware-county-school-district/page/federal-programs--37
https://www.ware.k12.ga.us/o/ware-county-school-district/page/federal-programs--37
https://www.ware.k12.ga.us/o/ware-county-school-district/page/federal-programs--37


શાળાના માતાિપતા અને પિરવાર
સગાઈ યોજના

િવિલયમ્સ હાઇટ્સના તમામ િવદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શૈક્ષિણક ધોરણોને 

પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરવા માટે શાળા માતાિપતા અને પિરવારો સાથે કેવી 

રીતે કાર્ય કરે છે તે યોજના શેર કરે છે.

FY23 માતાિપતા અને કુટુંબની સગાઈ યોજના

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1437991/FY21-22_WH_Parent_Engagement_Plan.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1437991/FY21-22_WH_Parent_Engagement_Plan.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1437991/FY21-22_WH_Parent_Engagement_Plan.pdf


શાળા માતાિપતા કોમ્પેક્ટ
એક કરાર જે રૂપરેખા આપે છે કે માતાિપતા, સમગ્ર શાળાનો સ્ટાફ અને 
િવદ્યાર્થીઓ કેવી રીતે િવદ્યાર્થીની શૈક્ષિણક િસદ્િધઓમાં સુધારો કરવા 
માટેની જવાબદારી વહેંચશે અને કેવી રીતે

શાળા અને માતાિપતા બાળકોને રાજ્યના ઉચ્ચ ધોરણો હાંસલ કરવામાં 
મદદ કરવા ભાગીદારીનું િનર્માણ કરશે અને િવકાસ કરશે.

FY23 શાળા માતાિપતા કોમ્પેક્ટ

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1437987/FY21-22_WH_Compact.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1437987/FY21-22_WH_Compact.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1437987/FY21-22_WH_Compact.pdf


િશક્ષકની લાયકાત
તમામ LEA શાળાઓએ િવદ્યાર્થીઓના વર્ગખંડના િશક્ષક(ઓ) અને 
પેરાપ્રોફેશનલ(ઓ)ની વ્યાવસાિયક યોગ્યતાઓ િવશે તેમના 'જાણવાના 
અિધકાર' િવશે શાળા વર્ષની શરૂઆતમાં માતાિપતાને સૂિચત કરવું જરૂરી 
છે. િવિલયમ્સ હાઇટ્સ ખાતેના તમામ િશક્ષકો અને પેરાપ્રોફેશનલ્સ 
ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવતા હોય છે.

FY23 વ્યવસાિયક લાયકાત જાણવાનો અિધકાર

https://www.ware.k12.ga.us/o/williams-heights-elementary-school/page/title-i-parent-and-family-engagment
https://www.ware.k12.ga.us/o/williams-heights-elementary-school/page/title-i-parent-and-family-engagment
https://www.ware.k12.ga.us/o/williams-heights-elementary-school/page/title-i-parent-and-family-engagment


કૌટુંિબક સગાઈની તકો

કૌટુંિબક સગાઈ સ્વયંસેવી િનર્ણય લેવો

● અભ્યાસક્રમ
વર્કશોપ્સ

● િપતૃ િશક્ષક
પિરષદો

● અભ્યાસક્રમ રાત્િર
● સાક્ષરતા અને GMAS 

પેરેન્ટ વર્કશોપ્સ

● આમાં િવિવધ તકો ઉપલબ્ધ 
થશે
વર્ષ

● જો તમે ઇચ્છો તો શાળાનો 
સંપર્ક કરો
સ્વયંસેવક

● વસંત સર્વે
● િપતૃ િહતધારક

ઇનપુટ મીિટંગ
● સર્વે અને

પ્રિતસાદ ફોર્મ્સ
● શાળા દરિમયાન કોઈપણ 

સમયે આચાર્યને ઇનપુટ 
આપો
વર્ષ



કોમ્યુિનકેશન

િવિલયમ્સ હાઇટ્સ િવદ્યાર્થીઓના િશક્ષણ િવશે પિરવારો સાથે વારંવાર 
દ્િવ-માર્ગી સંચાર માટે પ્રિતબદ્ધ છે. સંચાર પદ્ધિતઓમાં રીમાઇન્ડ, 
ઈમેલ, ટેિલફોન, ટેક્સ્ટ સંદેશાઓ, શાળાની ઘોષણાઓ, સાપ્તાિહક 
ન્યૂઝલેટર્સ, અમારી શાળાની વેબસાઈટ, પેરેન્ટ વર્કશોપ અને 
કોન્ફરન્સનો સમાવેશ થાય છે.

શાળાના તમામ સ્ટાફ માટે સંપર્ક માિહતી શાળા વેબપેજ પર સ્િથત છે.

સ્ટાફ યાદી

https://www.ware.k12.ga.us/o/williams-heights-elementary-school/staff


શીર્ષક I થી સંબંિધત મહત્વપૂર્ણ િલંક્સ

યુએસ િડપાર્ટમેન્ટ ઓફ એજ્યુકેશન, ઇમ્પ્રુિવંગ બેિઝક પ્રોગ્રામ્સ સંચાિલત
સ્થાિનક શૈક્ષિણક એજન્સીઓ દ્વારા (શીર્ષક I, ભાગ A)

જ્યોર્િજયા િડપાર્ટમેન્ટ ઓફ એજ્યુકેશન, ફેડરલ પ્રોગ્રામ્સ

ફેડરલ પ્રોગ્રામ માિહતી માટે શાળા વેબસાઇટ

https://www2.ed.gov/programs/titleiparta/index.html
https://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Pages/default.aspx
https://www.ware.k12.ga.us/o/williams-heights-elementary-school/page/title-i-parent-and-family-engagment


પ્રશ્નો અથવા પ્રિતસાદ

ઈમેલwepps@ware.k12.ga.us ,ajohnson@ware.k12.ga.us
અથવા

lhopkins@ware.k12.ga.us

આભાર!

mailto:wepps@ware.k12.ga.us
mailto:ajohnson@ware.k12.ga.us
mailto:lhopkins@ware.k12.ga.us


PTO: અિધકારીઓની ચૂંટણી


