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ક�ટોસો કાઉ�ટ� ��લૂ �ડ����ટ 

ટાઇટલ I માતાિપતા અને કૌ�ંુ�બક સગાઇ નીિત 
શાળા વષ� 2018-2019 

મ�ૂંર 9 મ,ે 2018 
�ધુાર�લા 10 મે, 2018 

307 �લવેલ�ેડ ���ટ  
�ર�ગગો�ડ, �એ 30736 

િપ� ૃકૌ�ંુ�બક સગાઈ �ુ ંછે? 

 

 

ક�ટોસો કાઉ�ટ� શીષ�ક શાળામા ંભાગ લેતા િવ�ાથ�ઓના માતા-િપતા અને 

�ુ�ંુબોઘણા પાસાઓ પર �ભાવ ધરાવ ેછે 

● તમેના િવ�ાથ�ઓના િશ�ણના ં

● અને માતા-િપતા અન ેપ�રવારની સગાઈ કઈ ર�ત ેદ�ખાય છે. 

 નૉન-ટાઇટલ I શાળાઓમા,ં િનિ�તતા નથી ક� નીચે �જુબ�ુ ં�થાન લશે.ે આ 

નીિત માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબોન ેખાતર� આપ ેછે ક� તઓે તેમના બાળકોની 

િશ�ણમા ંક�ટોઓસા કાઉ�ટ� શાળાઓમા ંમહ�વ�ણૂ� ભાગીદાર છે.   કૌ�ંુ�બક 

સલં�નતા એટલે ક� િવ�ાથ� િશ�ણ અન ેઅ�ય શાળા ��િૃ�ઓ િવશ ેિનયિમત, 

બે-માગ� અન ેઅથ��ણૂ� વાતા�લાપમા ંમાતાિપતા અન ેપ�રવારના સ�યોની 

ભાગીદાર�. આ ખાતર� કર� છે: 

(એ) તે માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબો તમેના બાળકના િશ�ણમા ંસહાયતામા ં

મહ�વ�ણૂ� �િૂમકા ભજવ ેછે. 

(બી) તે માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબોન ેતમેના બાળકના િશ�ણમા ંસ��યપણે સામેલ 

થવા �ો�સા�હત કરવામા ંઆવ ેછે 

(સી) તે માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબો તમેના બાળકના િશ�ણમા ંસ�ંણૂ� ભાગીદાર છે. 

તઓે તેમના બાળકના િશ�ણમા ંમદદ કરવા માટ� િનણા�યક અન ે

સલાહકાર� સિમિતઓમા,ં યો�ય તર�ક� શામલે છે. 

(ડ�) તે માતાિપતા અન ેપ�રવારો િનયિમત સભાઓ માટ� િવનતંી કર� શક� છે 

(ઇ) તે અ�ય ��િૃ�ઓ, �મ ક� દર�ક િવ�ાથ� ��ુસાયડ એ�ટ (ઇએસએસએ) મા ં

વણ�વલે છે, ત ે�ણૂ� થાય છે. 

 

માતાિપતા અન ેપા�રવા�રક સલં�નતા નીિત િવશ ે

િવ�ાથ�ની શ�ૈ�ણક િસ��ન ેમજ�તૂ કરવાના ટ�કામા,ં ક�ટોઓસા 

કાઉ�ટ� ��ુલ �ડ����ટ: 

● આ માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની સલં�નતા નીિત 

િવકસાવી છે � વા�તિવક �ુ�ંુબની સગાઈ માટ�ની 

અપે�ાઓ અન ેહ��ઓુ વણ�વ ેછે અન ે

● શાળા, માતાિપતા, અન ે�જ�લાના ંશીષ�ક I 

શાળાઓમા ંસ�દુાય ભાગીદાર�.  

આ યોજના ક�ટોઓસા કાઉ�ટ� ��ુલ �ડ����ટની �િતબ�તા�ુ ં

વણ�ન કરશ:ે 

1. માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબોને તમેના બાળકોની િશ�ણમા ં

સલં�ન કરો અને 

2.  તેના શીષ�ક I શાળાઓમા ં* # 1 બનવા માટ� �મતા 

િનમા�ણ કરો. 

* િનમા�ણની �મતા િશ�ણ માટ�ના સાધનો, તાલીમ અન ેતકો 

�રૂા પાડ�ને ��ૃ�ને સદંભ� આપ ેછે. 

�યાર� શાળાઓ, માતાિપતા, �ુ�ંુબો અન ેસ�દુાયો િશ�ણન ેટ�કો 

આપવા માટ� એકસાથ ેમળ�ને કામ કર� છે, �યાર� બાળકો  

● શાળામા ંવ� ુસા�ંુ કામ કર� છે,  

● શાળામા ંવ� ુસમય �ધુી રહ� છે અન ેવ� ુ��લૂનો 

આનદં માણે છે.  

શીષ�ક I, ભાગ એ �ો�ામના દર�ક �તર� અથ��ણૂ� િપ� ૃઅન ે

�ુ�ંુબની સગાઈ �રૂ� પાડ� છે, �મ ક�:  

● �જ�લા અન ેશાળા યોજનાઓના િવકાસ અન ે

અમલીકરણ અન ે 

● �જ�લા અન ેશાળાના �ધુારણામા.ં 

દર�ક િવ�ાથ� ��ુગીય અિધિનયમ (ઇએસએસએ) ના િવભાગ 

1116 મા ંબાળકો માટ�ના િશ�ણમા ંમાબાપ અન ેપ�રવારના 

સ�યોન ેશામલે કરવા માટ� શાળાઓ અન ે��લૂ િસ�ટ�સ માટ� 

શીષ�ક I, ભાગ એ આવ�યકતાઓ છે. Catoosa County School 

District: 

● તનેા શીષ�ક I શાળાઓ સાથ ેકામ કરશ ેત ે�િુનિ�ત 

કરવા માટ� ક� જ�ર� શાળા-�તરના માતાિપતા અને 

�ુ�ંુબની સગાઈ નીિતઓ ત ેિવભાગની જ��રયાતોન ે

�રૂ� કર� છે અન ે 

● ત ેદર�ક શાળા, માતાિપતા / શાળા સયંોજનો િવશ ે

િનયમો�ુ ંપાલન કરશ ેત ેજોશ.ે 

જોિવકિસત શીષ�ક I, ભાગ એ માટ�ની િસ�ટમ �લાન, ભાગ 

ESSA હ�ઠળમાતાિપતા અને �ુ�ંુબોન ેસતંોષકારક નથી  લનેાર 

બાળકોના, તો શાળાકય �જ�લો યોજના સાથ ેકોઈ માતા-િપતા 

અને કૌ�ંુ�બક �ટ�પણીઓન ેર�ૂ કરશ ે�યાર� શાળાકય �જ�લો 



 

યોજનાને રા�યન ે�પુરત કરશ ેિશ�ણ િવભાગ દર�ક નીિત 

આવા ઇન�ટુની િવનતંી કર� છે . િસ�ટમ પૉ�લસી પાસ ે

ઇન�ટુની િવનતંી કરવા માટ� જોડાયેલ કવર શીટ છે. 

 

 

 

સ�ં�ુત ર�તે િવકિસત 

બધા માતાિપતાન ેભાગ લેવા માટ� અન ે2018-2019 માટ� આ �જ�લાની િપ� ૃઅન ે�ુ�ંુબની સલં�નતાની નીિતન ે

�ધુારવા માટ� �ચૂનો અન ેિવચારો �દાન કરવા માટ� આમિં�ત કરવામા ંઆ�યા હતા. �જ�લાએ મા�હતગાર 

અને �ુ�ંુબોન ેઆ બઠેક િવશ ે�ણ કર� અને �જ�લા અને શાળા વબેસાઇ�સ પર તમેજ શાળા ��ઝૂલટેસ� પર 

�હ�રાત પો�ટ કર�. ��યકે શીષ�ક મ� શાળાએ શાળા વષ�ના �ત �વૂ� �ડ����ટ માતાિપતા અન ેપા�રવા�રક 

સગાઈ નીિતની સમી�ા કરવા માટ� તનેા િપ� ૃસલાહકાર કાઉ��સલનો ઉપયોગ કય� હતો અન ેશાળાએ ઇન�ટુ 

માટ� �છૂતી વત�માન �જ�લા નીિતની નકલો િવતરણ ક�ુ� છે. 

ક�ટોઓસા કાઉ�ટ�મા ં�ડ����ટ પરે��ટ એડવાઇઝર� કાઉ��સલ (ડ�એસી) છે � દર�ક ટાઇટલ I ��ુલના પરે��ટ 

એડવાઇઝર� કાઉ��સલના માતાિપતા �િતિનિધઓના બનલેા છે. આ કાઉ��સલનો હ�� ુશીષ�ક I, ભાગ એક 

�ો�ા�સમા ં�ુ�ંુબની સગાઈન ેલગતા તમામ બાબતો પર સલાહ આપવા�ુ ંછે. સ�દુાયના નતેાઓ અન ે

�બઝનસે ભાગીદારોન ેઆ કાઉ��સલમા ંસવેા આપવા માટ� આમિં�ત કરવામા ંઆવશ.ે આ ��ૂયવાન 

ભાગીદારોની �િુનિ�િતઓન ેસમાવવા માટ� િવડ�યો કો�ફર��સ�ગ ટ��નોલૉ� અન ેર�કો�ડ��સનો ઉપયોગ કર�ન ે

�જ�લા સહભાગ અન ેસાથી ભાગીદારો સાથ ેસહભાગી બનશ.ે ડ�એસી દરિમયાન, માતાિપતાએ કો�સો�લડ�ટ�ડ 

એલ.ઇ.એ. �ધુાર યોજના (CLIP) ની સમી�ા અન ેચચા� કર�. 

�િતમ �નુરાવત�ન પર, �જ�લા િપ� ૃઅને પા�રવા�રક સલં�નતા નીિતને �લીપમા ંસામલે કરવામા ંઆવી હતી, 

� રા�યન ે�પુરત કરવામા ંઆવી હતી. શાળા �જ�લાની વબેસાઇટ પર કોઈપણ સમય ેપો�લસીન ેલગતી 

�ટ�પણીઓ અન ે�િતસાદ સબિમટ કરવા માટ� અથવા �થાિનક શાળાઓમા ં�લ�ખત �ટ�પણીઓ સબિમટ કર�ન ે

માતા-િપતા �વાગત છે. 9 મી મ,ે 2018 મા ંમળેલી તમામ �િતસાદને આ શાળા વષ� માટ�ની નીિત સાથ ે

સમાવવામા ંઆ�યો હતો. 

��લા માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની સલં�નતા નીિત �જ�લા અને શાળાઓની વબેસાઈટ પર પો�ટ કરવામા ંઆવી 

હતી, � વાિષ�ક શીષ�ક I શાળા બેઠકો દરિમયાન િવતરણ કરવામા ંઆવી હતી અન ેઆ શાળાના વષ�મા ંઅ�ય 

માતાિપતા અન ેપ�રવારની સગાઈની ��િૃ�ઓ હતી, અને શાળાઓની માતા-િપતા સસંાધન ક���ોમા ંઉપલ�ધ 
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કરાવવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ.ં આચાય� અન ેિપ� ૃસડંોવણી સકંલનકતા�ઓ ��યાની યોજના �ણૂ� કરવા માટ� મળવા 

આવ ેછે �યા ંતઓે માબાપ અન ે�ુ�ંુબની સલં�નતા જ��રયાતોની સમી�ા કર� છે અન ે�ુ�ંુબની સગાઈની 

��િૃ�ઓ માટ� યોજનાની તકો�ુ ંઆયોજન કર� છે. 

અમારા શાળાના 

�ડ����ટ માતાિપતા અન ેપા�રવા�રક સલં�નતા સકંલનકારોન ેસ�મ બનાવવા માટ� તમામ ટાઇટલ I 

શાળાઓન ેસહાય અન ેસહાય �રૂ� પાડવામા ંઆવશ:ે 

● માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબની સલં�નતાની જ��રયાતો સતંોષી રહ� છે અન ે 

● માતાિપતા અન ેપા�રવા�રક સગાઈની ��હૂરચનાઓ અને ��િૃ�ઓ અમલમા ંઆવી રહ� છે.  

ટાઇટલ I શાળાઓ �ુ�ંુબની સગાઈન ે�ધુારવા અને તેને મજ�તુ બનાવવા માટ� �જ�લા અન ેમાતાિપતા અન ે

પા�રવા�રક સલં�નતા સકંલનકારો તરફથી �ચૂનો અન ે�ોતો �ા�ત કરશ.ે વારંવારના સચંાર અન ેશાળાઓની 

�લુાકાતો ઉપરાતં, �જ�લા અન ેમાતાિપતા અન ેપા�રવા�રક સલં�નતા સકંલનકારો, તનેા ંશીષ�ક I શાળાના 

આચાય� અન ેશાળાના માતાિપતા અન ેપા�રવા�રક સડંોવણી સકંલનકારો સાથ ે�ુ�ંુબની સગાઈ યોજનાઓ 

અને ��િૃ�ઓની સમી�ા કરવા માટ� મી�ટ��સ અન ે��િન�ગ યો� છે. અ�પુાલન અમલીકરણ અન ેદ�તાવજેો 

પર શાળા �ગિતન ેઅ�સુરવા માટ� િ�માિસક દ�તાવ�ેકરણની સમી�ા કરવામા ંઆવ ેછે.  

 

ફં�સ�ુ ં�રઝવ�શન   

CATOOSA કાઉ�ટ� ��લૂ �ડ����ટ આ નીિતમા ં��ૂચબ� િપ� ૃઅન ે�ુ�ંુબની સગાઈની જ��રયાતોન ે�ણૂ� કરવા 

માટ� નાણાક�ય વષ� 2011 મા ંમળેવલે શીષ�ક I ફંડની �ુલ રકમમાથંી ઓછામા ંઓછો 1 ટકા અનામત રાખશ ે

અને ESSA ની કલમ 1116 મા ંવણ��યા �જુબ. ક�ટોસો કાઉ�ટ� ��લૂ �ડ����ટ �થાિનક-�તરના ંમાતાિપતા અન ે

પ�રવારની સગાઈ કાય��મો અન ે��િૃ�ઓને ટ�કો આપવા માટ� ટાઇટલ I શાળાઓમા ંઓછામા ંઓછા 90 ટકા ક� 

1 ટકા િવતરણ કરશ.ે આ �જ�લામા ંપયા��ત માબાપ અને �ુ�ંુબની સગવડ બ�ટ િવકસાવવા માટ� દર�ક શીષ�ક I 

શાળાન ેમદદ કરવા માટ� �પ�ટ માગ�દશ�ન અને સદં�શા�યવહાર ��ંુૂ પાડવામા ંઆવશ ે� જ��રયાતો અન ે

િપતાની ભલામણોન ેસતંોષ ેછે. 

 

શાળા વષ� દર�યાન દર�ક ટાઇટલ I ��લૂ માતાિપતા અને પ�રવારો તરફથી �ચૂનો એકિ�ત કરશ ેક� ક�વી ર�ત ે

આ �ુ�ંુબ સગાઈ ભડંોળનો આગામી વષ�મા ં�જ�લા અને શાળા �તર� ઉપયોગ કરવામા ંઆવશ.ે આ મી�ટ��સના 

�ટ�પણી કા�્�સ અન ેિમિનટોની સમી�ા કરવામા ંઆવશ,ે � આગામી શાળા વષ� માટ�ની જ��રયાતના ં

િવ�તારોન ેન�� કરવા અન ે�ુ�ંુબના સલં�નતા બ�ટમા ંફ�રફારોન ે�યાનમા ંલશે.ે મોટાભાગની શીષ�ક મ� પસૈા 

3 

 



 

કમ�ચાર�ઓન ેવગ�ખડંના િવ�ાથ�ઓની સ�ંયા ઘટાડવા અથવા ચો�સ જ��રયાતો િવશ ે�યાન આપવાની 

જ��રયાત ધરાવતા િવ�ાથ�ઓ માટ� વધારાની મદદ આપવા માટ� ખચ�વામા ંઆવ ેછે. 

અથ��ણૂ�ક�સ�ટ�શન માટ�ના અ�ભુવો 

માતાિપતા 

 

પાટ�નરઅન ેપ�રવારના સ�યો તરફથી ઇન�ટુ અન ે�ચૂનો �જ�લા અને શાળા �ધુારણા યોજનાઓનો એક 

આવ�યક ઘટક છે � દર વષ� િવકસાવવામા ંઆવ ેછે. માતાિપતા ક�ફ�, �ડ����ટ એડવાઇઝર� કાઉ��સલ, CLIP 

ઇન�ટુ મી�ટ�ગ અન ેઆ િવભાગમા ંવણ�વલે તમામ ટાઇટલ I ��લૂ ઇવ�ે�સમા ંહાજર� આપવા માટ� આમ�ંણ 

આપવામા ંઆવ ેછે. માતાિપતા, સ�દુાય અને �ુ�ંુબોને �જ�લા, શાળાઓ અને િવ�ાથ�ઓન ેઅમારા િવ�ાથ� 

શ�ૈ�ણક િસ��ના લ�યો �ધુી પહ�ચવા માટ� તેમના િવચારો અને �ચૂનો શરે કરવા માટ� કહ�વામા ંઆવ ેછે. 

����ગ ��લૂ �ધુારણા મચં  

વસતં દર�યાન, દર�ક શીષ�ક 1 ��લૂ શાળાક�ય �ધુારણા યોજનાની સમી�ા માટ� રાઉ�ડ ટ�બલ ચચા�મા ંભાગ 

લેવા માતા-િપતા, પ�રવારના સ�યો અન ેસ�દુાયના સ�યો માટ� એક મચં�ુ ંઆયોજન કરશ,ે ��લૂ ટ��ટ અન ે

બે�ચમાક�  ડ�ટા, માતાિપતા અન ેપ�રવારની સમી�ા કરશ.ે સગાઈ નીિતઓ, તેમજ �ુ�ંુબ જોડાણ બ�ટ અન ે

કાય��મો પર ઇન�ટુ ��ંુૂ પાડ� છે. િવિવધ મા�યમોમા ંમાતા-િપતા અને પ�રવારના સ�યોન ેઆમ�ંણ 

મોકલવામા ંઆવશ.ે દર�ક શાળા �ચૂનાઓ ઘર �ારા પ�ો, ઇમેઇ�સ, શાળા વબેસાઇટ, અન ેફોરમના તાર�ખ 

અને સમય િવશ ે��ૂચત કર�ન ેમોકલશ.ે  

 

માતાિપતા અન ેપ�રવારના સલં�નતા કાય��મોન ે

ટ�કો આપવા માટ� શીષ�ક I ભડંોળના ઉપયોગ પર 

માતાિપતા અન ેપ�રવારના ઇન�ટુ પણ વાિષ�ક 

�જ�લા સવ��ણ �ારા �રૂા પાડવામા ંઆવ ેછે. 

સવ�મા ંમાતાિપતા અન ેપ�રવારોના સગાઈ બ�ટ 

તમેજ માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબોના એક િવભાગન ે

તમેની �ટ�પણીઓ �દાન કરવા માટ� સબંિંધત 

��ો હોય છે. 

 

મકાન �મતા 
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 પહ�લાના ફકરા પરથી ટાકંતા, �મતા િનમા�ણ, િશ�ણ માટ�ના સાધનો, તાલીમ અન ેતકો �રૂા પાડ�ને ��ૃ�ને દશા�વ ેછે. 

ક�ટોસો કાઉ�ટ� ��લૂ �ડ����ટ શાળા, માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબીજનોની �ુ�ંુબીની �મતા મજ�તૂ બનાવવા માટ� િનમા�ણ કરશ:ે 

● માતાિપતા અન ેપ�રવારના સ�યોની અસરકારક સડંોવણી અન ે 

● િવ�ાથ�ની શ�ૈ�ણક િસ��ન ે�ધુારવા માટ� ટાઇટલ -1 શાળાઓ, માતાિપતા અન ેસમાજ વ�ચે ભાગીદાર�ને ટ�કો આપવા. 

આ �જ�લાભરમા ં��િૃ�ઓ અને કાય��મો �ારા �ણૂ� કરવામા ંઆવશ.ે 

માતાિપતા  - કા�ુસા�ુ ંકાઉ�ટ� શાળા �જ�લાની સભંાળ �જ�લા અન ે�ુ ંશાળાઓ તનેા ટાઇટલ મારફત ેકામ કરશ ેમાતા સહાય �રૂ� 

પાડવા માટ�: 

● સમજવામા ં રા�ય અન ેતમેના િવ�ાથ�ની િશ�ણ અન ે�ગિત સાથ ેજોડાયલે �જ�લા શ�ૈ�ણક 

મા�હતીઅન ે

● શીષ�ક �ુ ંકાય��મ સબંિંધત મા�હતી સમજવામા ંછે.  

● પડકાર�પ રા�ય શ�ૈ�ણક ધોરણો �રૂા પાડવા, �થાિનક શ�ૈ�ણક ��ૂયાકંનો 

● આકારણીના વકૈ��પક �વ�પો સ�હતના �યો��યા િવ�ાથ�ઓ માટ� જ�ર� ��ૂયાકંનો �રૂા પાડ�ન.ે  

● િવ�ાથ� બ�ચમાક�  પર��ણથી સબંિંધત ડ�ટાનો ઉપયોગ કરતા માતા-િપતા સાથ ેકો�ફર��સ�ગમા.ં 

મી�ટ��સ માટ�ની તાર�ખો અન ે�થળો શાળા વબેસાઇટ પર પો�ટ કરવામા ંઆવશ ેઅન ે��યકે શીષ�ક I શાળાના 

��ઝૂલટેર, માક�, પાઠ� વગેર� �ારા શરે કરવામા ંઆવશ.ે  

ક�ટોઓસા કાઉ�ટ� ��લૂ �ડ����ટ �જ�લા અને શાળાઓની વબેસાઇટ પરના ��ૃઠોન ેસકંલન કરશ ે�મા ં�ોતો 

અને સામ�ીઓ શામલે છે. િપ� ૃમાગ�દિશ�કાઓ, અ�યાસ માગ�દિશ�કાઓ અન ે��ે�ટસ ��ૂયાકંનો, માતાિપતા 

અને પ�રવારો ઘર� તમેના બાળકો સાથ ેકામ કરવા માટ� મદદ કર� છે. આ સામ�ીઓની નકલો ત ેમાતાિપતા 

અને પ�રવારો માટ� મયા��દત ઇ�ટરનટે ઍ�સસે હોઈ શક� તેવા તમામ ટાઇટલ I શાળાઓ પર ઉપલ�ધ થશ,ે 

�મા ં�પેિનશ અન ેઅ�ય ભાષાઓમા ંઆવ�યકતાઓની કૉિપ હશ.ે ઓનલાઈન િવ�ાથ� મા�હતી �ણાલી અન ે

અ�ય �ડ�જટલ શ�ૈ�ણક �ોતો (કૉિપરાઇટ ચા�ંચયાગીર�ના �કુસાન �ગે �વ�ૈ�છક તાલીમ બઠેકોમા ંશામલે છે 

તે સ�હત) ન ેસમજવા માટ� માબાપ અન ે�ુ�ંુબોને સહાય કરવા. આ વક�શોપ માટ�ની તાર�ખો અન ેસમય દર�ક 

�ય��તગત શાળા �ારા િનધા��રત અન ે�હ�રાત કરવામા ંઆવશ.ે  

ક�ટોસો કાઉ�ટ� ��લૂ �ડ����ટએ �ડ����ટ એડવાઇઝર� કાઉ��સલની �થાપના કર� છે. ત ેબધા માતાિપતા, 

પ�રવારો અન ેસ�દુાય માટ� ��ુ�ુ ંછે. તનેો હ�� ુટાઇટલ -1, પાટ�  એ �ો�ા�સમા ંમાતાિપતા અન ે�ુ�ંુબ સાથ ે

સકંળાયલેા તમામ બાબતો �ગે સલાહ આપવા અને ચચા� અન ેઇન�ટુ માટ� માતાિપતા, �ુ�ંુબો અન ેસ�દુાયન ે

�લેટફોમ� આપવા�ુ ંછે.  

�વૂ�શાળા કાય��મો સાથ ેએકિ�કરણ 

Catoosa County Public School District એ �થાિનક �વૂ�શાળાના કાય��મ અને �જ�લામા ંઅ�ય ફ�ડરલ અન ેરા�ય 

�ારા ભડંોળ ��ંુૂ પાડનાર �વૂ�શાળાના કાય��મો સાથ ેસકંળાયલેા અને સકંલન કરશ ેઅન ેસકંલન કરશ ેઅન ેત ે

કાય��મોના િશ�કો અન ેકમ�ચાર�ઓન ેઆમિં�ત કર�ન ેપ�રવાર પર �યાન ક����ત કર� છે. સગાઈ ��િૃ�ઓ 

વસતંઋ�મુા,ં �ારં�ભક શાળાઓ �ક�ડરગાટ�ન માટ� તૈયાર �દવસની �િુનિ�ત થશ ે�થી માતાિપતા 

�ક�ડરગાટ�ન માટ� તમેન ેઅન ેતમેના બાળકોને તયૈાર કરવામા ંસહાય માટ� શાળાઓનો અ�યાસ કર� શક� અન ે

મા�હતી �ા�ત કર� શક�. સી.સી.પી.એસ. આ �ો�ામો સાથ ેસકંલન કરશ ેક� �થી માતાિપતા ઉપલ�ધ �ોતો 

િવશ ે�ણ કર�. 

શીષ�ક III �ો�ામ સાથ ેએકિ�કરણ 
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Catoosa County Public School District, શીષ�ક III કોઓ�ડ�નટેર, ટાઇટલ I કોઓ�ડ�નટેર, ફ�િમલી અન ેપરે��ટ સગાઇ 

સકંલનકારો અન ેક�ટોઓસા કાઉ�ટ� ઇએસઓએલની સહાયથી �જ�લાના ટાઇટલ III અન ેટાઇટલ આઇ િપ� ૃ

અને કૌ�ંુ�બક સગાઇ કાય��મના સકંલન અને સકંલન કરશ.ે િશ�કો. સી.સી.પી.એસ. ત ેકાય��મોના િશ�કો અન ે

કમ�ચાર�ઓન ેસમ� વષ� દરિમયાન પ�રવારની સગાઈ ��િૃ�ઓ પર �યાન ક����ત કર� છે. શીષ�ક III િશ�કો 

િવિવધ પ�રવાર અન ેિપ� ૃ��િૃ�ઓમા ંભાગ લશે.ે એકસાથ,ે અમા�ંુ �યેય માતાિપતાન ેઘર� � ભાષા 

બોલવામા ંઆવ ેછે ત ેભાષામા ં��યાયન ��ંુૂ પાડવા�ુ ંછે. સી.સી.પી.એસ. આ �ો�ામો સાથ ેસકંલન કરશ ેક� 

�થી માતાિપતા ઉપલ�ધ �ોતો િવશ ે�ણ કર�.  

 

��લૂ �ટાફની  - ક�ટોસો કાઉ�ટ� ��લૂ �ડ����ટ ��લૂ પી.આઇ.સી. માટ�ના આચાય� અને માિસક બેઠકો માટ� શાળા 

વષ� દરિમયાન �ણ તાલીમ આપશ:ે 

● પ�રવારની સગાઈ વધારવા,��હૂરચનાઓ શીખો અને ચચા�  

● શાળા-�ુ�ંુબના સચંારન ે�ધુારવા, અન ે 

● માતા-િપતા અન ેસ�દુાય સાથ ેસબંધંો બનાવવાનીકરો.  

�યાર� યો�ય હોય �યાર� શીષ�ક તાલીમ શાળાના િશ�કો અને કમ�ચાર�ઓને આ તાલીમ �નુઃબાધંશ.ે ક�ટોસો 

કાઉ�ટ� ��લૂ �ડ����ટ યો�ય શાળા �ટાફ અને ફ�ક�ટ� માટ� તાલીમ�ુ ંઆયોજન કરશ,ે � �વાગત પયા�વરણ 

બનાવશ ેઅન ેપ�રવારો સાથ ેબે-માગ� સચંારન ે�ધુારવા પર �યાન ક����ત કરશ.ે  

મદદનીશ સકં�તો અન ેપ�રવારોન ેક�વી ર�તે જોડાવ�ુ ંતે �ગેની નવીનતમ સશંોધન સબંિંધત ટ�પ શી�સ 

ફ�ક�ટ�ઝ અન ે�ટાફન ેમોકલવામા ંઆવશ.ે APTT િવશનેી મા�હતી પણ વહ�ચવામા ંઆવશ.ે PIC દ�તાવજેોના 

અ�વુાદ માટ� Google �ાઇવનો ઉપયોગ ક�વી ર�તે કરવો ત ે��લૂ �ટાફ દશા�વશ.ે િશ�કોન ેરો�જ�દા ધોરણે 

માબાપ માટ� મા�હતી ઉપલ�ધ છે તનેી ખાતર� કરવા માટ� �લાસડોઝો, ર�માઇ�ડ, વગેર� �વા સચંાર મા�યમ 

પર તાલીમ આપવામા ંઆવી છે.  

 

 

 

માતાિપતા અન ે�ુ�ંુબના એ��નમ�ેટ ��ૂયાકંન 

દર વષ�, ક�ટોસો કાઉ�ટ� ��ુલ �ડ����ટ વાિષ�ક માતાિપતા સવ��ણ �ારા ટાઇટલ I શાળાઓના શ�ૈ�ણક 

�ણુવ�ાન ે�ધુારવા માટ� આ માતાિપતા અને �ુ�ંુબની સલં�નતા નીિતની સામ�ી અન ેઅસરકારકતા�ુ ં

��ૂયાકંન કરશ ેઅન ે�ુ�ંુબની સગાઈ ��િૃ�ઓ કરશ.ે 

માચ�ની શ�આતના �તમા ં/ �ારં�ભક માચ�મા,ં દર�ક ટાઇટલ I ��લૂ માતાિપતા માટ� માતાિપતા અન ેકૌ�ંુ�બક 

��િૃ�ઓ અન ે�ો�ામ �ગેના ��ૂયવાન �િતસાદ �દાન કરવા માટ� ઘર��ુ ંસવ��ણ મોકલશ.ે માતાિપતા માટ� 

આ સવ� �જ�લા અન ેશાળા વબેસાઇ�સ પર પો�ટ કરવામા ંઆવશ.ે  

��લા આ િપ� ૃઅન ેપા�રવા�રક નીિતની સામ�ી અને અસરકારકતા�ુ ં��ૂયાકંન કરશ.ે પર�ણામોના 

પ�રણામોનો ઉપયોગ ��હૂરચનાઓ �ડઝાઇન કરવા માટ� કરવામા ંઆવશ:ે 

● , અસરકારક �ુ�ંુબની સગાઈન ે�ધુારવા  

6 

 



 

● િપ� ૃભાગીદાર�મા ંશ� અવરોધોન ે�ૂર કરવા અનકેરવા માટ�માટ�  

● તનેા માતાિપતા અન ેપા�રવા�રક સગાઈ નીિતઓ�ુ ં�નુરાવત�ન. 

ઇઃકા�ુસા�ુ ંકાઉ�ટ� શીષ�ક �ુ ંિપ� ૃઅન ે�ુ�ંુબ સામલેગીર� તારણો અને મોજણી પ�રણામો ઉપયોગ કર� 

● �ડઝાઈન ��હૂરચના અસરકારક િપ� ૃઅન ે�ુ�ંુબ સગાઈ �ધુારવા માટ�,  

● િપ� ૃભાગીદાર� શ� અવરોધો �ૂર કરવા માટ�, અને  

● revi કરો ઓ તનેા પરે��ટ અન ે�ુ�ંુબ સગાઈ નીિતઓ છે.  

અ�મુિત 

ESSA ના સ�ેશન 1116 �ારા �થાિપત માતાિપતા અને �ુ�ંુબની સલં�નતાની જ��રયાતોન ે�ણૂ� કરવા મા,ં 

��લા પા�રવા�રક સલં�નતા સકંલનકારો િવ�ાથ� સહાય સેવાઓ માટ�ના કાયા�લય સાથ ેવાતચીત કરશ ેઅન ે

સહયોગ કરશ,ે �મા ંમયા��દત ���લશ �ાવી�ય, માતા-િપતા સાથ ેઅપગંતા ધરાવતા માતાિપતાની 

સહભા�ગતા માટ� સ�ંણૂ� તક , માતાિપતા ભાષામા ંમા�હતી અન ેશાળા અહ�વાલો �રૂા પાડવા સ�હત 

�થળાતં�રત બાળકોના માતાિપતા સમ� શક� છે વષ�ના �ારંભમા,ં શાળાના �ટાફન ેમાતાિપતાના �ળૂ 

ભાષામા ંઘર� મોકલવા માટ� િપ� ૃ�ચૂનાઓ અને �ોતો પર તાલીમ આપવામા ંઆવશ.ે 

��લા માતાિપતા માટ� મા�હતી પો�ટ કરવા માટ� �જ�લા અને શાળા વબેસાઇ�સ, �થાિનક સમાચાર મા�યમો, 

અને અ�ય શાળા સદં�શા પ�િતનો ઉપયોગ કરશ.ે ��લાની વબેસાઇટ પર પો�ટ કર�લી મા�હતી, � ભાષાઓના 

માબાપ સમ� શક� તટેલા �માણમા ંઅ�વુા�દત થશ.ે 

 

 

 

 

 

 

 

તમારા ક�લ�ેડસ�નમેાક�  કરો 

 

વાિષ�ક િપ� ૃમોજણી 

2019 

 

માતાિપતા અન ેકૌ�ંુ�બક સગાઇ સકંલનકાર સભા 

દર�ક મ�હનાના �ી� ��ુુવાર 

 

શીષ�ક �ુ ંમાતાિપતા કાફ� 

���આુર� 10, 2019 
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ક�ટોઓસા કાઉ�ટ� લિન�ગ સે�ટર ખાત ે

શીષ�ક આઇ �ડ����ટ એડવાઇઝર� કાઉ��સલે 

એટ કટોસો કાઉ�ટ� લિન�ગ સ�ેટર 

, 9 મ,ે 2019 

 

એડ�શન 

આ �જ�લાવાર માતાિપતા અને �ુ�ંુબની સલં�નતા નીિત સ�ં�ુત ર�ત ેિવકિસત કરવામા ંઆવી છે અને 

માતા - િપતા અને માતા - િપતા, ��લૂ અન ે�જ�લા કમ�ચાર�ઓના સહયોગથી �રુાવા તર�ક�, શીષ�ક I, 

ભાગ એ કાય��મોમા ંભાગ લતેા બાળકોના પ�રવારો અન ેસ�યો સાથ ેસમંત થયા છે. 

આ નીિત 9 મે, 2018 ના રોજ અપનાવવામા ંઆવી હતી અન ે2018-2019 શ�ૈ�ણક શાળા વષ� માટ� 

અમલમા ંઆવશ.ે શાળા �ડ����ટ આ નીિતન ે1 સ�ટ��બર, 2018 ના રોજ અથવા તે પહ�લા ભાગ લનેાર, 

શીષ�ક, ભાગ એ બાળકોના તમામ માબાપન ેબ�િુવધ ર�ત ેિવત�રત કરશ.ે 

અમાર� બઠેકોમા ંહાજર રહ�વા અસમથ� છે?�ૃપા કર�નલે�ય��ૃઠ��ૃઠ & 

LDivisionID10671&DepartmentID10782&PageID14877&ToggleSideNavShowAll ની �લુાકાત 

http://www.catoosa.k12.ga.us/?PN=== 2&====લો 

મી�ટ�ગ દ�તાવજેો અન ેિમિનટોની સમી�ા કરવા માટ���ૃઠો અન ેસબીપી. 

કોઈ �ટ�પણી અથવા �ચ�તા સાથ ેKristy Jablonski સપંક�  કરો. 
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