
 

એશ ું છે
શાળા માતા પિતા કોમ્િેક્ટ

 
 

 
 
 
 

 

સુંય ક્ત રીતે પિકપસત

પિદ્યાર્થી પશક્ષણ પિશે

સુંચાર
વર્થ કાઉન્ટી પ્રાઈમરી સ્કૂલ વવદ્યાર્ીના વિક્ષણ

વવિે પવરવારો સાર્ે વારંવાર વિ માર્ગી સંચાર કરવા

માટે પ્રવિબદ્ધ છે િમેઅમારી પાસેર્ી િમારા સુધી

પહોચંવાનીઅપકે્ષા રાખી િકો િેવી કેટલીક રીિો

છે

 વપિૃ પોટથલ

અનંિ કેમ્પસ

 માિાવપિા વિક્ષક પવરષદો

 દૈવનક સંચાર ફોલ્ડર

 રીમાઇન્ડ ટેક્સસ્ટ મેસેવ ંર્ગ

 ફોન કોલ્સ

 િાળા વેબસાઇટ



તમે તમારા બાળકના પશક્ષકનો ફોન દ્વારા

િરઅર્થિા પશક્ષકને ઈમેલ કરીને સુંિકક કરી શકો

છો સ્ટાફના ઈમેલ િેરને્ટ્સ િર

મળીશકે છે

સ્ટાફ શોધ

    પબલ્ી ુંગભાગીદારી
 ઓપનહાઉસ

 વકથિોપ્સ

સ્ટેમ નાઇટ

      પાનખરઅને વસંિ પુસ્િક મેળો

 
 

વાવષથક િીષથક મીટીરં્ગ

 

     માિાવપિા વિક્ષક પવરષદો

ફેડરલ પ્રોગ્રામ્સ સ્ટેકહોલ્ડર ઇનપુટ મીવટંર્ગ
 

 
 
 

 
 
 
 

       િર્થક કાઉન્ટટી

પ્રાર્થપમકશાળા

શાળા માતાપિતા કોમ્િેક્ટ
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 1304 North Isabella Street 
Sylvester, Ga 31791 

ફોનનુંબર

229-776-8660 
 
 
 

વસવદ્ધ માટે િાળા માિા વપિા કોમ્પેક્સટએએક

કરાર છે  ેમાિાવપિા વવદ્યાર્ીઓઅને વિક્ષકો

સાર્ે મળીને વવકવસિ ર્ાય છે િે સમજાવે છે કે

અમારા િમામ વવદ્યાર્ીઓસુધી પહોચંે િેની

ખાિરી કરવા માટે માિાવપિાઅને વિક્ષકો સાર્ે

મળીને કેવી રીિે કાયથ કરિે 

ગ્રેડ સ્િર

ધોરણો

વર્થ કાઉન્ટી પ્રાઈમરી સ્કૂલના વાલીઓ વવદ્યાર્ીઓ

અને સ્ટાફે અમારી સ્કૂલ પેરન્ટ કોમ્પેક્સટ વવકસાવવા

માટે સાર્ે મળીને ભાર્ગીદારી કરી સંચાલકો વિક્ષકો

અને વાલીઓપાસેર્ી ઇનપુટએકવિિ કરવામાં

આવ્યા છે  ે વવદ્યાર્ીઓની વસવદ્ધ વધારવામાં મદદ

કરિે માચથ ના રો યોજાયેલી વાવષથક

સમીક્ષા બેઠકમાં હા રીઆપવા માટે માિાવપિાને

પ્રોત્સાવહિ કરવામાંઆવ્યા હિા વાલીઓને પણ

વાવષથક ભાર્ગ લેવા પ્રોત્સાવહિ કરવામાંઆવ્યા હિા

િીષથક સવે કે  નેો અમે વિથમાન િીષથક કાયથક્રમો

અને યો નાઓઅંર્ગે પ્રવિસાદએકવિિ કરવા માટે

એકસાધન િરીકે ઉપયોર્ગ કયો છે સમગ્રિાળા વષથ

દરવમયાન માિાવપિાના ઇનપુટની વવનંિી કરવામાં

આવી છેઅને ચાલુ રહેિે



 

વિદ્યાર્થી  

 

ક ટ ુંબ

જિાબદારી

 દૈવનક સંદેિાવ્યવહાર ફોલ્ડસથ પ્રર્ગવિઅહેવાલો વરપોટથ કાર્ડસથ

માટે  ુઓ રે્ી અમે  ોઈિકીએ કેઅમારં બાળક િેના િેણીના

વિક્ષણવવદો સાર્ે કેવી રીિે પ્રર્ગવિ કરી રહ્ું છે અને વિક્ષકો સાર્ે

અમને કોઈ પણ વચંિા હોય િે અંરે્ગ વાિચીિ કરી િકીએ

 અમારા બાળકો સાર્ે દરરો ઓછામાંઓછી વમવનટ વાંચો

 અમારા બાળકને દૈવનક પ્રેવક્સટસ કૌિલ્યો  મે કે દૃવિના િબ્દો

અક્ષરો અવા ો ર્ગવણિની હકીકિો અને વિક્ષક િારા

ઓળખવામાંઆવેલીઅન્ય  રૂવરયાિો માટે મદદ કરો

 િાળામાં પ્રવૃવિઓમાં ભાર્ગ લો  મે કે માિાવપિા વિક્ષક

પવરષદો પેરને્ટ વકથિોપ કૌટંુવબક વિક્ષણ મજાની રાવિઓ

મીવટંગ્સ ઇવેન્ સ િાળામાં વનણથય લેવાની મીવટંગ્સઅને અર્વા

સ્વયંસેવી

 લક્ષ્ય વવસ્િારો માટે વ્યવિર્ગિ લક્ષ્યોઅંરે્ગ વિક્ષકોઅને બાળક

સાર્ે પરામિથ કરો અને સાર્ે મળીને સમગ્રિાળા વષથ દરવમયાન

વૃવદ્ધની સમીક્ષા કરો

પિદ્યાર્થીની જિાબદારીઓ
 િાળાઅને મારા પવરવાર વચ્ચેનો િમામસંચાર િેર કરો

અને મારા માિા વપિાઅને વિક્ષકો સાર્ે િૈક્ષવણક રીિે

વવકાસ કરવાની રીિો વવિે ચચાથ કરો

 દરરો રાિેઓછામાંઓછા વમવનટ વાંચો

 ઘર પર કૌિલ્યોનોઅભ્યાસ કરો  મે કે દૃશ્યિબ્દો

અક્ષરો અવા ો ર્ગવણિની હકીકિોઅને અન્ય કૌિલ્યો

 ેમારા વિક્ષકઓળખે છે

 જ્યારે હંુ સમજીિકિો નર્ી ત્યારે વિક્ષકો િાળાનાઅન્ય

સ્ટાફઅને માિાવપિા પાસેર્ી મદદ માટે પૂછો. 

 

પશક્ષક શાળાની જિાબદારીઓ

 દરરો િેમના વર્ગોમાં વાંચો અને વવદ્યાર્ીઓને

િાળાઅને ઘરે દરરો વાંચન માટે સમય પસાર

કરવા પ્રોત્સાવહિ કરો

 દરરો હોમ કોમ્યુવનકેિન ફોલ્ડસથ મોકલો  રે્ી

િાળાઅને વવદ્યાર્ીના ઘર વચ્ચે વાિચીિની ખુલ્લી

લાઇન હોય

 માિાવપિાને સમયસર અને ચોક્કસ રીિો પ્રદાન કરો

કે િેઓિેમના બાળકને ઘરે મદદ કરી િકે

 
 
પિદ્યાર્થીની પસપિમાટેનાઅમારા લક્ષ્યો

  િર્થક કાઉન્ટટી શાળાઓ
               પજલલા લક્ષ્યો

િાળા વષથના અંિ સુધીમાં વર્થ કાઉન્ટી

િાળાઓ પર િમામ વવષયવસ્િુ ક્ષેિોમાં વનપુણ

અર્વા િેર્ી વધુ સ્કોર કરનારા વવદ્યાર્ીઓની

ટકાવારીમાં વધારો કરિે

િાળા વષથના અંિ સુધીમાં પાસે

વફાદારી સાર્ે અમલમાં મૂકાયેલ લેવખિ

પ્રવક્રયાઓસાર્ે પુરાવા આધાવરિ ટાયર સૂચનાત્મક

પ્રર્ાઓહિે

િર્થક કાઉન્ટટી પ્રાર્થપમકશાળાના લક્ષ્યો

વસ્પ્રંર્ગ ના સ્કોસથર્ી બીજાગ્રેડનાએકેવડએન્સ સ્કોસથને

ટકા પોઈન્ સવધારવા માટે

િાળા વષથ દરવમયાન વિક્ષકોઅને સહાયક સ્ટાફને

સંબંવધિ વ્યાવસાવયક વિક્ષણપ્રદાન કરો

 

કૌટ ું પબકસગાઈસુંયોજક

એમીગ્રે્ી

ફોન  (229)463-1150  

agraddy@worthschools.net 

આચાયકશ્રી જરે ે્ િર્થી

jworthy@worthschools.net 
 

મદદનીશઆચાયક

એપલપસયાઓન્ટકેલ

aoncale@worthschools.net 
 

મદદનીશઆચાયક

Kim Pritchard 
kpritchard@worthschools.net 
 

School Improvement Specialist 

જનેી િનક

jworn@worthschools.net  

mailto:aoncale@worthschools.net

