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કૌટુું બબક જોિાણ  
શુું છે? 

 

કૌટુુંબિક િુંલગ્નતાનો અર્થ છે પ્રનયપ્રિત, દ્વિ-િાર્ગી અને અર્થપરૂ્થ 
િુંચારિાું િાતાપ્રિતા અને િરરવારના િભ્યોની િહભાબર્ગતા, જેિાું 
પ્રવદ્યાર્ી શૈક્ષબર્ક પ્રશક્ષર્ અને અન્ય શાળા િવપૃ્રિઓ, જેિાું ખાતરી 
કરવી શાિેલ છે: 
 

(A) િાતા-પ્રિતા તેિના િાળકના પ્રશક્ષર્િાું િદદ કરવા િાટે અબભન્ન 
ભપૂ્રિકા ભજવે છે. 

 

(B) તે િાતાપ્રિતાને તેિના િાળકના પ્રશક્ષર્િાું િરિયિરે્ િાિેલ 
ર્વા િાટે િોત્િારહત કરવાિાું આવે છે. 

 

(C) કે િાતા-પ્રિતા તેિના િાળકના પ્રશક્ષર્િાું િુંપરૂ્થ ભાર્ગીદારો છે 
અને તેિના િાળકના પ્રશક્ષર્િાું િદદ કરવા િાટે પ્રનર્થય 
લેવાિાું અને િલાહકાર િપ્રિપ્રતઓિાું યોગ્ય તરીકે િાિેલ છે. 

 

(D) અન્ય િવપૃ્રિઓ હાર્ ધરવી, જેિ કે દરેક પ્રવદ્યાર્ી િક્િેિ એક્ટ 
(ESSA) ની કલિ 1116 િાું વર્થવેલ છે. 

માતાપિતા અને કુટુુંબની સગાઈ નીપત પવશે 
પ્રવદ્યાર્ીઓની શકૈ્ષબર્ક પ્રિદ્વિઓને િજબતૂ કરવાના િિર્થનિાું, વર્થ 
કાઉન્ટી સ્ટ્કૂલ રિલ્ડ્સ્ટ્રક્ટ (WCSD) એ આ િાતાપ્રિતા અને િારરવારરક 
જોિાર્ નીપ્રત પ્રવકિાવી છે જે અર્થપરૂ્થ કૌટુુંબિક જોિાર્ િાટે 
જજરલાની અિેક્ષાઓ અને ઉદે્દશો સ્ટ્ર્ાપ્રિત કરે છે અને જજરલાના 
શાળા અને િાતાપ્રિતાની ભાર્ગીદારીને િજબતૂ કરતી વ્યહૂરચનાઓ 
અને િુંિાધનોનુું િાર્ગથદશથન આિે છે. શીર્થક I શાળાઓ. આ 
યોજના કુટુુંિોને તેિના િાળકોના પ્રશક્ષર્િાું જોિવા અને જજરલા 
અને પ્રવદ્યાર્ીઓના શૈક્ષબર્ક પ્રિદ્વિઓના લક્ષ્યોને હાુંિલ કરવા 
િાટે રચાયેલ કૌટુુંબિક જોિાર્ વ્યહૂરચનાઓ અને િવપૃ્રિઓને 
અિલિાું મકૂવા િાટે તેની શીર્થક I શાળાઓિાું ક્ષિતા પ્રનિાથર્ 
કરવાની WCSDની િપ્રતિિતાનુું વર્થન કરશે. 

જ્યારે શાળાઓ, િરરવારો અને િમદુાયો પ્રશક્ષર્ને ટેકો આિવા િાટે 
િાર્ે િળીને કાિ કરે છે, ત્યારે િાળકો શાળાિાું વધ ુિારુું િદશથન કરે 
છે, શાળાિાું વધ ુિિય સધુી રહ ેછે અને શાળાનો વધ ુઆનુંદ િારે્ 
છે. શીર્થક I, ભાર્ગ A કાયથિિના દરેક સ્ટ્તરે, જેિ કે જજરલા અને શાળા 
યોજનાના પ્રવકાિ અને અિલીકરર્િાું, અને જજરલા અને શાળા 
સધુારર્ાની જોર્ગવાઈઓ હાર્ ધરવા િાટે િારરવારરક જોિાર્ િાટે 
િદાન કરે છે. ESSA ના પ્રવભાર્ગ 1116 િાું િાર્પ્રિક શીર્થક I, શાળાઓ 
અને શાળા િર્ાલીઓ િાટે તેિના િાળકોના પ્રશક્ષર્િાું િાતાપ્રિતા 
અને િરરવારના િભ્યોને િાિેલ કરવા િાટે ભાર્ગ Aની 
આવશ્યકતાઓ છે. WCSD તેની શીર્થક I શાળાઓ િાર્ે કાિ કરશ ેતે 
સપુ્રનપ્રિત કરવા િાટે કે જરૂરી શાળા-સ્ટ્તરની િાતા-પ્રિતા અને કૌટુુંબિક 
જોિાર્ નીપ્રતઓ િુંઘીય કાયદાની જરૂરરયાતોને પરૂ્થ કરે છે અને 
દરેકિાું ઘટક તરીકે, શાળા-પ્રિત ૃકોમ્િેક્ટનો િિાવશે ર્ાય છે. 



 

  

સુંયકુ્ત રીતે પવકપસત 

િાચથ 2022 િાું વાપ્રર્િક ફેિરલ િોગ્રામ્િ સ્ટ્ટેકહોરિર ઇનપટુ િીરટિંર્ગ 
દરપ્રિયાન, તિાિ િાતાપ્રિતા અને િમદુાયના િભ્યોને 2022-2023 
શાળા વર્થ િાટે આ રિલ્ડ્સ્ટ્રક્ટ િરેેન્્િ અને કૌટુુંબિક જોિાર્ નીપ્રતને 
સધુારવા િાટે ભાર્ગ લેવા અને સચૂનો અને પ્રવચારો િદાન કરવા 
આિુંત્રર્ આિવાિાું આવ્યુું હત ુું. જજરલાએ િાતાપ્રિતાને જાર્ કરવા 
િોપ્રશયલ િીરિયા પ્લેટફોિથ અને જજરલાની વેિિાઇટ િર િીરટિંર્ગ 
િાટે આિુંત્રર્ િોસ્ટ્ટ કયુું. દરેક શાળાએ તેિની વિેિાઇ્િ, િરેેંટ 
િોટથલ અને િોપ્રશયલ િીરિયા પ્લેટફોિથ િર આિુંત્રર્ની નકલ િર્ 
િોસ્ટ્ટ કરી છે. આ િેઠક દરપ્રિયાન, વાલીઓએ એકીકૃત LEA 

સધુારર્ા યોજના (CLIP) અને જજરલા સધુારર્ા યોજનાની િર્ 
િિીક્ષા કરી અન ેચચાથ કરી. 2021-2022 શાળા વર્થના અંત િહલેા 
વધારાના િપ્રતિાદ આિવા િાટે િાતાપ્રિતા િાટે િવેક્ષર્ િાર્ે 
અંપ્રતિ િાફ્ટની એક નકલ િર્ જજરલાની વેિિાઇટ િર િોસ્ટ્ટ 
કરવાિાું આવી હતી. 
 

અંપ્રતિ પનુરાવતથન િછી, જજરલાના િાતાપ્રિતા અને કુટુુંિની િર્ગાઈ 
યોજનાને CLIPિાું િાિેલ કરવાિાું આવી હતી જે રાજ્યને િિપ્રિટ 
કરવાિાું આવી હતી. શાળા જજરલાની વેિિાઈટ િર અર્વા તિારા 
િાળકની શાળાિાું લેબખત રટપ્િર્ીઓ િિપ્રિટ કરીને કોઈિર્ િિયે 
યોજના િુંિુંપ્રધત રટપ્િર્ીઓ અને િપ્રતિાદ િિપ્રિટ કરવા િાટે 
િાતાપ્રિતાનુું સ્ટ્વાર્ગત છે. 25 િે, 2022 સધુીિાું િળેલા તિાિ 
િપ્રતિાદને આ નીપ્રતિાું સધુારા િાટે ધ્યાનિાું લેવાિાું આવ્યા હતા. 
 

આ નીપ્રતને પ્રવતરરત કરવાની જજરલાની યોજના તનેે જજરલા અને 
શાળાની વેિિાઇ્િ િર િોસ્ટ્ટ કરવાની, િાનખરિાું વાપ્રર્િક 
શીર્થક I શાળાની િેઠકો દરપ્રિયાન તેનો િિાર કરવાની અને 
ઈિેલ કરવાની છે. તિાિ િાતાપ્રિતાને તેઓ િિજી શકે તેવા 
ફોિેટ અને ભાર્ાિાું બલિંક. 

અમારી શાળાને મજબતૂ બનાવવી 
આ વર્ે, ફેિરલ િોગ્રામ્િ િાયરેક્ટર તિાિ શીર્થક I શાળાઓને 
તકનીકી િહાય અને િિર્થન િદાન કરશે જેર્ી કરીને ખાતરી કરી 
શકાય કે કૌટુુંબિક જોિાર્ની આવશ્યકતાઓ િુંતષુ્ટ ર્ઈ રહી છે 
અને કૌટુુંબિક જોિાર્ વ્યહૂરચનાઓ અને િવપૃ્રિઓ અિલિાું 
આવી રહી છે. શીર્થક I શાળાઓન ેફેિરલ િોગ્રામ્િ તરફર્ી 
સચૂનાઓ અને િુંિાધનો િાપ્ત ર્શે જેર્ી તેઓન ેકૌટુુંબિક જોિાર્ 
સધુારવા અને િજબતૂ કરવાિાું િદદ િળે. અવારનવાર િુંચાર 
અને શાળાની મલુાકાતો ઉિરાુંત, ફેિરલ િોગ્રામ્િ િાયરેક્ટર તેની 
શીર્થક I શાળાઓના આચાયો અને શાળાના કૌટુુંબિક િર્ગાઈ 
િુંયોજકો િાર્ે કૌટુુંબિક જોિાર્ યોજનાઓ અને િવપૃ્રિઓની 
િિીક્ષા કરવા િાટે િાપ્રિક િેઠકો અને તાલીિો યોજશે.  

ભુંિોળનુું આરક્ષણ 

WCSD 2022-2023િાું તેને િાપ્ત ર્યેલ શીર્થક I ભુંિોળની કુલ 
રકિિાુંર્ી ઓછાિાું ઓછા 1 ટકા આ નીપ્રતિાું સબૂચિિ અને 
ફેિરલ કાયદાિાું વર્થવ્યા મજુિ િાતાપ્રિતા અને કુટુુંિની 
િર્ગાઈની જરૂરરયાતોને પરૂ્થ કરવા િાટે અનાિત રાખશે. વધિુાું, 
WCSD તેિના સ્ટ્ર્ાપ્રનક-સ્ટ્તરના કૌટુુંબિક જોિાર્ કાયથિિો અને 
િવપૃ્રિઓને ટેકો આિવા િાટે શીર્થક I શાળાઓિાું આરબક્ષત 
રકિના 90 ટકાનુું પ્રવતરર્ કરશે. દરેક શીર્થક I શાળાને તેિની 
જરૂરરયાતોના મરૂયાુંકન અને િાતાપ્રિતાની ભલાિર્ોને િુંિોધતા 
િયાથપ્ત કૌટુુંબિક જોિાર્ િજેટ પ્રવકિાવવાિાું િદદ કરવા િાટે 
રિલ્ડ્સ્ટ્રક્ટ સ્ટ્િષ્ટ િાર્ગથદશથન અને િુંદેશાવ્યવહાર િદાન કરશે.  
દરેક શીર્થક I શાળાએ િાચથ 2022 િાું આયોજજત વાપ્રર્િક ફેિરલ 
િોગ્રામ્િ સ્ટ્ટેકહોરિર ઇનપટુ િીરટિંર્ગિાું ભાર્ગ લીધો હતો જેર્ી  
આ કૌટુુંબિક જોિાર્ ભુંિોળ કેવી રીતે િળે તે અંરે્ગ સચૂનો  
િદાન કરવા 
   જજરલાિાું આર્ગાિી વર્થિાું ઉિયોર્ગ કરી શકાશ ે

      અને શાળા-સ્ટ્તર. ખરુલી ચચાથઓિાુંર્ી નોંધો 
         િારા આ િેઠકોની િિીક્ષા કરવાિાું આવી હતી 
            િાટે જરૂરી પ્રવસ્ટ્તારો નક્કી કરવા િાટે જજરલા 
               આર્ગાિી શાળા વર્થ અને ધ્યાનિાું લો 
                  કૌટુુંબિક જોિાર્િાું ફેરફાર 

                       િજેટ જો તિારી િાિે સચૂનો હોય, તો કૃિા 
                                      કરીને રિલ્ડ્સ્ટ્રક્ટ ઑરફિિાું ફેિરલ  
                                         િોગ્રામ્િ રિરેક્ટરનો િુંિકથ કરો.  



 

  

 

અર્થપણૂથ િરામશથ  
માટેની તકો 

 

િાતા-પ્રિતા, િરરવારના િભ્યો અને િમદુાયના ભાર્ગીદારો તરફર્ી 
ઇનપટુ અને સચૂનો એ જજરલા અને શાળા સધુારર્ા યોજનાઓનો 
આવશ્યક ઘટક છે જે દર વર્ે પ્રવકિાવવાિાું આવે છે. શીર્થક I િેવાઓ 
િાપ્ત કરવા િાટે િાત્ર પ્રવદ્યાર્ીઓના તિાિ વાલીઓને આ પ્રવભાર્ગિાું 
વર્થવેલ િે તકોિાું ભાર્ગ લેવા િાટે આિુંપ્રત્રત કરવાિાું આવે છે જેર્ી 
તેઓના પ્રવચારો અને સચૂનો જજરલા, શાળાઓ અને પ્રવદ્યાર્ીઓને 
અિારા પ્રવદ્યાર્ી શૈક્ષબર્ક પ્રિદ્વિઓના લક્ષ્યો સધુી િહોંચવાિાું િદદ 
કરી શકે. 
 

ફેિરલ પ્રોગ્રામ્સ સ્ટેકહોલ્િર ઇનપટુ મીડટિંગ ~ માર્થ 2023 

વર્થ કાઉન્ટી સ્ટ્કલૂ રિલ્ડ્સ્ટ્રક્ટના નવીનતિ અિિે્ િ િાુંભળવા તેિજ 
2023-2024 શાળા વર્થ િાટે રિલ્ડ્સ્ટ્રક્ટ િેરન્ટ અને ફેપ્રિલી એંરે્ગજિેન્ટ 
પ્લાન અને કોન્િોબલિેટેિ LEA ઇમ્રવૂિેન્ટ પ્લાનની િિીક્ષા કરવા 
અને ઇનપટુ આિવા િાટે તિાિ િાતાપ્રિતાનુું સ્ટ્વાર્ગત છે. િાતાપ્રિતા 
અને અન્ય રહતધારકોને વ્યક્ક્તર્ગત િીરટિંર્ગિાું ભાર્ગ લેવાની િે તકો 
હશે. આ િીટીંર્ગ અંરે્ગની સચૂનાઓ િીટીંર્ગ િહલેા તિાિ વાલીઓને 
ઈિેલ કરવાિાું આવશે. જજરલો શાળા જજરલાની વેિિાઈટ, િેરેન્ટ 
િોટથલ અને િોપ્રશયલ િીરિયા આઉટલે્િ િર િર્ આ િીરટિંર્ગ 
િુંિુંપ્રધત િારહતીનો િુંચાર કરશે. 
 

કૌટુુંબિક જોિાર્ કાયથિિોને ટેકો આિવા િાટે શીર્થક I ભુંિોળના 
ઉિયોર્ગ િર ઇનપટુ વાપ્રર્િક જજરલા િવેક્ષર્ િારા િર્ િદાન કરવાિાું 
આવી શકે છે. િવેક્ષર્ોિાું કુટુુંિની િર્ગાઈના િજેટ અને વાલીઓ િાટે 
તેિની રટપ્િર્ીઓ િદાન કરવા િાટે શાળા સ્ટ્ટાફની તાલીિ િુંિુંપ્રધત 
િશ્નો હશે.  
 

આ મીડટિંગ્સમાું હાજરી આિી શકતા નર્ી? કિૃા કરીને મલુાકાત લો 
તમારુું  ઇનપટુ છોિવા માટે www.achieveschools.org/TitleI. 

 

તિારા સ્ટ્િાટથફોનર્ી કોિ સ્ટ્કેન કરો અર્વા 
કૌટુુંબિક જોિાર્ન ેઍક્િેિ કરવા િાટે ટેબ્લેટ 

WCSD વેિિાઇટ િરર્ી િારહતી. 
  

http://www.achieveschools.org/TitleI


 

  

પનમાથણ ક્ષમતા 
 

WCSD તેની શીર્થક I શાળાઓ, િરરવારો અને િમદુાય વચ્ચે પ્રવદ્યાર્ીઓની પ્રિદ્વિ િાટે િરસ્ટ્િર િિર્થન પ્રવકિાવવાના ધ્યેય િાર્ે 
ભાર્ગીદારીનુું પ્રનિાથર્ કરશે. આ િિર્થન િાટેની ક્ષિતા પ્રવકિાવવા િાટે, WCSD પ્રવપ્રવધ કુટુુંિ અને િમદુાય જોિાર્ િહલેો 
અિલિાું મકૂશ ે

 

માતાપિતાના - WCSD િરરવારોને એકુંદર શીર્થક I િોગ્રાિ અને તેની જરૂરરયાતો પ્રવશે િારહતી િદાન કરશે. જજરલો તેની 
શીર્થક I શાળાઓ િાર્ે િરરવારોન ેપ્રવદ્યાર્ીઓના પ્રશક્ષર્ અને િર્ગપ્રત િાટેની શૈક્ષબર્ક અિેક્ષાઓ િિજવાિાું િદદ કરવા િાટે કાિ 
કરે છે. રાજ્યના િિકારરૂિ શૈક્ષબર્ક ધોરર્ો, અન ેસ્ટ્ર્ાપ્રનક અને રાજ્યના મરૂયાુંકનો િાર્ે િુંિુંપ્રધત પ્રવપ્રશષ્ટ િારહતી - વૈકલ્રિક 
મરૂયાુંકનો િરહત, િર્ િદાન કરવાિાું આવશે. રિલ્ડ્સ્ટ્રક્ટ તેના ટેક્નોલોજી પ્રનષ્ર્ાતો િારા વાલીઓને તનેી ઓનલાઈન સ્ટ્ટુિન્ટ 
ઈન્ફિેશન પ્રિસ્ટ્ટિ (અનુંત કેમ્િિ) અને કૉપ્રિરાઈટ િાયરિીના નકુિાન િરહત અન્ય રિજજટલ િુંિાધનોના ઉિયોર્ગને િિજવાિાું 
િહાય િર્ આિ ેછે. આ તકો પ્રવશેની સચૂનાઓ જજરલાની વેિિાઇટ િર િોસ્ટ્ટ કરવાિાું આવશે અને સ્ટ્કૂલ િેિેજજિંર્ગ પ્રિસ્ટ્ટમ્િ અને 
િોપ્રશયલ િીરિયા િોલ્ડ્સ્ટ્ટિંર્ગ િારા શરે કરવાિાું આવશે. 
 

WCSD આ ભાર્ગ હઠેળ જજરલાના કૌટુુંબિક જોિાર્ કાયથિિોનુું િુંકલન અને િુંકલન કરશ,ે િાતાપ્રિતા અને કૌટુુંબિક જોિાર્ 
વ્યહૂરચનાઓ િાર્ે, શક્ય અને યોગ્ય હદ સધુી, અન્ય િુંિુંપ્રધત ફેિરલ, રાજ્ય અને સ્ટ્ર્ાપ્રનક કાયદાઓ અને કાયથિિો જેિ કે, સ્ટ્ર્ાપ્રનક 
હિેસ્ટ્ટાટથ િોગ્રાિ અને અન્ય ફેિરલ િાર્ે. અને જજરલાિાું રાજ્ય િારા ભુંિોળ પરુૂું િાિવાિાું આવેલ પવૂથશાળાના કાયથિિો. કૌટુુંબિક 
જોિાર્ િવપૃ્રિઓ િર કેલ્ડ્ન્િત આયોજન િેઠકોિાું હાજરી આિવા િાટે જજરલા તે કાયથિિોના પ્રશક્ષકો અને સ્ટ્ટાફને આિુંપ્રત્રત કરશે. 
વિુંતઋતિુાું, શાળાઓ િધ્ય અને ઉચ્ચ શાળા િુંિિર્ રાપ્રત્રઓ અને કૉલેજ અને કારરકદી િેળાઓનુું આયોજન કરશે જેર્ી 
િાતાપ્રિતા તેિન ેઅને તેિના િાળકોને આર્ગાિી જીવન તિક્કા િાટે તૈયાર કરવાિાું િદદ કરવા િારહતી િેળવી શકે. 
 

શાળાના સ્ટાફની - WCSD શાળા વર્થ દરપ્રિયાન આચાયો અને શાળાના કૌટુુંબિક જોિાર્ િુંયોજકો િાટે કૌટુુંબિક જોિાર્ 
વધારવા, શાળા-િારરવારરક િુંદેશાવ્યવહાર સધુારવા અને િાતાપ્રિતા અને િમદુાય િાર્ે િુંિુંધો િાુંધવા િાટેની વ્યહૂરચનાઓ 
શીખવા અને ચચાથ કરવા િાટે ચાર તાલીિો યોજશે. આ તાલીિો શીર્થક I શાળાઓના પ્રશક્ષકો અને સ્ટ્ટાફને પનુઃપ્રવતરરત કરવાિાું 
આવશે. 
 

જજરલા, શાળા, િાતાપ્રિતાના કાયથિિો અને િવપૃ્રિઓ િુંિુંપ્રધત િારહતી િધા વાલીઓ િાટે ઉિલબ્ધ છે તેની ખાતરી કરવા િાટે, 

દરેક શીર્થક I શાળાએ ઘરે િોકલવાની અને િાતાપ્રિતા અને િરરવારના િભ્યો િાટે િિજી શકાય તવેી ભાર્ા અને એકિિાન 
ફોિેટિાું ઑનલાઇન િારહતી િોસ્ટ્ટ કરવી જરૂરી છે. વર્થની શરૂઆતિાું, શાળાના કિથચારીઓને િાતાપ્રિતાની સચૂનાઓ અને 
િુંિાધનો િર િાતાપ્રિતાની િિુંદર્ગીની ભાર્ાિાું, જ્યાું લાગ ુિિે ત્યાું િોકલવાિાું આવશે અને િાતાપ્રિતાના કાયથિિોિાું દુભાપ્રર્યા 
પરૂા િાિવા િાટે તાલીિ આિવાિાું આવશે. જીરલાની વેિિાઈટ િર મકુવાિાું આવેલ િારહતીનો વ્યવહારરક હદ સધુી અનવુાદ 
કરવાિાું આવશે. જજરલો વાલીઓ િાટે િારહતી િોસ્ટ્ટ કરવા િાટે શાળા ફોન કોલ પ્રિસ્ટ્ટમ્િ, જજરલા અને શાળાની વેિિાઇ્િ અને 
િોપ્રશયલ િીરિયાનો િર્ ઉિયોર્ગ કરશે.  



 

  

 

માતાપિતા અને કુટુુંબની જોિાણનુું મલૂ્્ાુંકન 
દર વર્ે, WCSD વાપ્રર્િક પ્રિત ૃિવકે્ષર્ અને ફેિરલ િોગ્રામ્િ 
સ્ટ્ટેકહોરિર ઇનપટુ િીરટિંગ્િ િારા શીર્થક I શાળાઓની શૈક્ષબર્ક 
ગરુ્વિા સધુારવા િાટે આ િાતાપ્રિતા અને કુટુુંિ જોિાર્ યોજનાની 
િાિગ્રી અને અિરકારકતા અને કુટુુંિની જોિાર્ િવપૃ્રિઓનુું મરૂયાુંકન 
કરશે. 
િાચથની શરૂઆતર્ી, દરેક શીર્થક I શાળા ઘરે એક િવેક્ષર્ િોકલશે 
અને િાતાપ્રિતા િાટે િવેક્ષર્ની બલિંક ઈિેલ કરશે જેર્ી િાતાપ્રિતા 
અને કુટુુંિની િર્ગાઈની િવપૃ્રિઓ અને કાયથિિો િુંિુંપ્રધત મરૂયવાન 
િપ્રતિાદ િદાન કરે. આ િવે જજરલા અને શાળા િર િર્ િોસ્ટ્ટ 
કરવાિાું આવશે                                                                                

ઉિલ્બધતા 
ESSA ની કલિ 1116 િારા સ્ટ્ર્ાપ્રિત િાતા-પ્રિતા અને કૌટુુંબિક જોિાર્ની આવશ્યકતાઓને પરૂ્થ 
કરવાિાું, કૌટુુંબિક જોિાર્ િુંયોજકો િયાથરદત અંગે્રજી િાવીણ્ય ધરાવતા િાતાપ્રિતા, પ્રવકલાુંર્ગ 
િાતાપ્રિતા અને સ્ટ્ર્ળાુંતર કરનારા િાતાપ્રિતાની ભાર્ગીદારી િાટેની િુંપરૂ્થ તકો સપુ્રનપ્રિત કરવા  
િાટે ફેિરલ િોગ્રાિ િાયરેક્ટર િાર્ે વાતચીત કરશે અને િહયોર્ગ કરશે. િાતા-પ્રિતા િિજી  
શકે તેવી ભાર્ાિાું િારહતી અને શાળાના અહવેાલો આિવા િરહત િાળકો. 

માતાપિતા માટે 

 

વાપ્રર્િક પ્રિત ૃિવકે્ષર્ 

િાચથ 1 - 31, 2023 

 

વાપ્રર્િક ફેિરલ િોગ્રામ્િ સ્ટ્ટેકહોરિર 
ઇનપટુ િીરટિંર્ગ 

િાચથ 2023 - 

વર્થ કુંિની િોિથ ઓરફિ 

 

તમારા કૅલેન્િસથને માકથ  કરો 

દત્તક 

વાપ્રર્િક ફેિરલ િોગ્રામ્િ સ્ટ્ટેકહોરિર ઇનપટુ િીરટિંર્ગિાું િાતાપ્રિતા, શાળા અને 
જજરલા કિથચારીઓના િહયોર્ગ િારા પરુાવા તરીકે આ જજરલાવ્યાિી 
િાતાપ્રિતા અને કુટુુંિની જોિાર્ નીપ્રત િુંયકુ્ત રીતે પ્રવકિાવવાિાું આવી છે 
અને શીર્થક I, ભાર્ગ A કાયથિિોિાું ભાર્ગ લેતા િાળકોના િાતાપ્રિતા અને 
િરરવારના િભ્યો િાર્ે િુંિત કરવાિાું આવી છે. 
 

આ નીપ્રત વર્થ કાઉન્ટી સ્ટ્કૂલ રિલ્ડ્સ્ટ્રક્ટ િારા જૂન 1, 2022 ના રોજ 
અિનાવવાિાું આવી હતી અને 2022-2023 શૈક્ષબર્ક શાળા વર્થ િાટે 
અિલિાું રહશેે. શાળા રિલ્ડ્સ્ટ્રક્ટ આ િોબલિીને િતન િત્રના િર્િ િપ્તાહ 
િહલેા અર્વા ત ેદરપ્રિયાન ભાર્ગ લેનારા શીર્થક I, ભાર્ગ A ના િાળકોના 
તિાિ િાતાપ્રિતાને િહુપ્રવધ રીત ેપ્રવતરરત કરશે. 

િાતાપ્રિતા િાટે પરૂ્થ કરવા િાટેની વેિિાઇ્િ. વાપ્રર્િક િવેક્ષર્ 
ઉિરાુંત, દરેક શીર્થક I શાળા વાપ્રર્િક ફેિરલ િોગ્રામ્િ સ્ટ્ટેકહોરિર 
ઇનપટુ િીરટિંગ્િનો િર્ ઉિયોર્ગ કરશે જેર્ી વધ ુઅિરકારક કૌટુુંબિક 
જોિાર્ િાટે વ્યહૂરચના રિઝાઇન કરવા િાટે શીર્થક I િેવાઓ િાપ્ત 
કરવા િાટે િાત્ર િાળકોના િાતાપ્રિતાની જરૂરરયાતોની ચચાથ કરવા 
િાટે જૂર્ ચચાથની સપુ્રવધા આિવાિાું આવે. 
 

WCSD ઇનપટુ િીરટિંગ્િિાુંર્ી તારર્ો અને િવેક્ષર્ના િરરર્ાિોનો 
ઉિયોર્ગ અિરકારક કૌટુુંબિક જોિાર્ને સધુારવા િાટે, િાતાપ્રિતાની 
ભાર્ગીદારીિાું િુંભપ્રવત અવરોધોને દૂર કરવા અને તેના િાતાપ્રિતા 
અને કુટુુંિની િર્ગાઈની યોજનાઓને સધુારવા િાટે વ્યહૂરચના તૈયાર 
કરવા િાટે કરશે. 


