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જ્યારે માતાવપતા તેમના બાળકો સાથે િાત કરિા માટે અસમથથ હોય, ત્યારે તેઓ 

સરળતાથી તેમને તેમના મલૂ્યો, માન્યતાઓ, સમજૂતીઓ, અથિા તેમના 
અનભુવો સાથ ેકેિી રીતે સામનો કરિા વિશેન ું ડાહપણ, અચિવ્યકત કરી શકતા 

નથી.  તેઓ તેમને કામના અથથ વિશે અથિા 

વ્યક્તતગત જિાબદારી વિશે, અથિા નૈવતક રહિેાનો 

અથિા ઘણી પસુંદગીઓ સાથ ેવિશ્વમાું એક નૈવતક 

વ્યક્તતનો અથથ શ ું છે અને ખબૂ થોડી અન સરિાની 

માગથદવશિકા શીખિી શકતાું નથી.  જે ગ માવ્્ ું છે તે થોડી 

સલાહનાું રૂપ ેછે, ઉપયોગી માહિતીઓિાલીઓએ 

તેમના બાળકોને તેમની રોજજિંદી પારસ્પરરક િાતિીતોમાું તેમની સાથ ેસામેલ 

કરિા જોઈએ. િાતિીત એ િાલીઓ અને બાળકો િચ્િેની વનણાથયક કડી છેેઃ આ 

રીતે િાલીઓ તેમના બાળકોને તેમની સુંસ્કૃવતઓ આપે છે અને તેમને તેઓ જેિા 

પ્રકારના પ ર ષ અને સ્ત્રી બનિા માુંગે તે માટે સરિય કરે છે.  જ્યારે િાલીઓ 

સામાજજક માટેનો અથથ અને બાળકો પર પ્રિાિ ગ માિે છે, ત્યારે ઝઘડા ઊિા થાય 

છે અને પરરિારો િહેંિાયેલી માન્યતાઓ અને સમજણ દ્વારા આિતી આત્મીયતા 

ગ માિે છે. 

Lily Wong Fillmore 
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સપંર્ક  માહિતી 
એલ્લ્ગન એહિઆ સ્કલૂ રડસ્ટ્સ્િતટ ય-ુ46 

ઈએલએલ શૈક્ષણિર્ સેવાઓ ઓહિસ 

ટેચલફોન: (847) 888-5000 એતસટે. 5331 અથિા 5332 

ફૅતસ: (847) 888-7189 

  

 

ર્ૌટંુણિર્ સ્વાગત રે્ન્ર 

 ટેચલફોનેઃ (847) 888-5000 એતસટે. 6038 

ફેતસેઃ (847) 888-7189 

 

નામ શીર્કર્ એક્સટેન્શન ઈમેઈલ 

 ડૉ. ઍનેટ ઍસેવેયૉ ઈ.એલ.એલ. ર્ાયકક્ર્મ નનયામર્ એતસટે. 4282 annetteacevedo@u-46.org 

ગસુ્ટાવો દલાલ ઈ.એલ.એલ. માહિતી અને પતૂકતા 
સયંોજર્ એતસટે. 4281 gustavodalal@u-46.org 

નસલ્વીયા િોડ્રીગે ઈ.એલ.એલ. પિલેોના સયંોજર્ એતસટે. 4278 sylviarodriguez@u-46.org 

માહિયો પેસ્ટાનનયા ઈ.એલ.એલ. પિલેોના સયંોજર્ એતસટે. 5078 mariopestana@u-46.org 

 ડૉ. હિલ્ડા િીવેિા ઈ.એલ.એલ. પિલેોના સયંોજર્ એતસટે. 4279 hildarivera@u-46.org  

માહિયા ચમૉિો ઈ.એલ.એલ. સચૂનાત્મર્ ર્ોચ એતસટે. 5332    mariachamorro@u-46.org 

ણ િંદ્યા ગેિેડો ઈ.એલ.એલ. સચૂનાત્મર્ ર્ોચ એતસટે. 5332    zindyaguerrero@u-46.org 

ઈ ાિૅલ ટૉહિિસ ઈ.એલ.એલ. સચૂનાત્મર્ ર્ોચ એતસટે. 5332    isabeltorres@u-46.org 

મેહિિેલ િોિાક ઈ.એલ.એલ. ગ્રાન્ટ નનષ્િાત એતસટે. 7619 maribelborja@u-46.org 

એનમલી સાચેંસ ઈ.એલ.એલ. સણચવ એતસટે. 5331 emilysanchez@u-46.org 

એલ્સા ઓચોવા ઈ.એલ.એલ. સણચવ એતસટે. 5332    elsaochoa@u-46.org  

નામ શીર્કર્ એક્સટેન્શન ઈમેઈલ 

બે્રન્ડા એસ્ર્ોિેડો એિડબ્લલ્યસુી સયંોજર્ એતસટે. 5396 brendaescobedo@u-46.org 

લૌિા ગોહડને  એિ.ડબ્લલ્ય.ુસી. પિીક્ષર્ એતસટે. 6078 lauragodinez@u-46.org 

નોમાક િન્સક ઈ.એલ.એલ. માતાનપતા રે્ળવિીર્ાિ એતસટે. 6024 normaburns@u-46.org 

સોનનયા હિઓસ એિ.ડિલ્ય.ૂસી. પિીક્ષિ નનષ્િાત એતસટે. 6038 soniarios@u-46.org 
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નવર્યસણૂચ ર્ોષ્ઠર્ 

એલ્ગગન એરરઆ સ્કૂલ રડસ્ટ્સ્િતટ ્ -46 .................................................................................................................................7 

અિલોકન ....................................................................... 7 

વ્્હૂાત્મક આયોજન .......................................................... 7 

િીઝન ............................................................................ 8 

હતે   ................................................................................. 8 

મગૂયો ............................................................................. 8 

લક્ષ્યો ............................................................................. 8 

ઈ.એલ.એલ. સિૂનાત્મક કાયથિમો અને સેિાઓ ..................................................................................................................9 

ક ુંટુંબ સ્િાગત કેન્ર ............................................................ 9 

હ ું કેિી રીતે જાણી શક ું કે માર ું બાળક સેિાઓ માટે લાયકાત ધરાિે છે? ................................................................................ 10 

સ્કૂલ રડસ્ટ્સ્િતટ ્ -46 ઈ.એલ.એલ. કાયથિમન ું સિથસામાન્ય વનરીક્ષણ ..................................................................................... 11 

પરરિતથશીલ દ્વદ્વિાષી વશક્ષણ (ટીબીઈ) કાયથિમ ................... 12 

દ્વદ્વ િાષા કાયથિમ ............................................................ 12 

80:20 દ્વદ્વ િાષા કાયથિમ મોડલ .............................................................................................................................. 12 

દ્વદ્વ િાષા કાયથક્ર્મનાું લક્ષ્યો ..................................................................................................................................... 12 

એક-માગી દ્વદ્વિાષીય કાયથક્ર્મનો નમનૂો .................................................................................................................... 13 

દ્વદ્વ-માગી દ્વદ્વિાષીય કાયથક્ર્મનો નમનૂો ...................................................................................................................... 14 

દરેક રદિસે િાષા પાછળનો સમય 80:20 એક/દ્વદ્વ માગી દ્વીિાષીય કાયથિમ .................................................................. 16 

માતાવપતા/િાલીન ું સમથથન ................................................................................................................................... 17 

માતાવપતા/િાલીની ઘવનષ્ઠતા ............................................................................................................................... 18 

ઈએલએલ પ્રાથવમક શાળાઓ .......................................... 19 

પરરિતથશીલ દ્વદ્વિાષી વશક્ષણ (ટીબીઈ) કાયથિમ/સહયોગ ....... 20 

સિૂના અંગે પરરિતથનશીલ કાયથિમ (ટીપીઆઈ/ઈએસએલ) . 20 

માધ્યવમક સ્તરે ઈએલએલ કાયથિમ ................................... 21 

દ્વદ્વ િાષા કાયથિમેઃ 7 મ ું - 10 મ ું ધોરણ ...................................................................................................................... 21 

ઈ.એસ.એલ. સાક્ષરતા બ્લોક: 11 મ ું અને 12 મ ું ધોરણ .............................................................................................. 21 

11 માું - 12 માું ધોરણનાું ઈ.એલ. વિદ્યાથીઓ માટેનાું શૈક્ષચણક વિષયો ......................................................................... 21 
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ઈ.એલ.એલ. માધ્યવમક શાળાઓ (ટી.બી.ઈ./ટી.પી.આઈ.નાું કાયથિમો) 22 

એબ્બોટ્ટ વમડલ સ્કૂલ ............................................................................................................................................. 22 

એગલીસ વમડલ સ્કૂલ ............................................................................................................................................ 22 

રકમબોલ વમડલ સ્કૂલ ........................................................................................................................................... 23 

લાસેન વમડલ સ્કૂલ .............................................................................................................................................. 23 

ટેફ્ફટ વમડલ સ્કૂલ ............................................................................................................................................... 24 

ઈએલએલ ઉચ્િતર શાળાઓ (ટીબીઈ/ટીપીઆઈ કાયથિમો) .. 24 

બાટથલેટ હાઈસ્કૂલ ................................................................................................................................................ 24 

એગીન હાઈ સ્કૂલ ............................................................................................................................................... 25 

લારકિન હાઈ સ્કૂલ ................................................................................................................................................ 25 

એગીન હાઈ સ્કૂલ ............................................................................................................................................... 26 

સ્િીમવ ડ હાઈ સ્કૂલ .............................................................................................................................................. 26 

હ ું ક્ાુંથી અંગે્રી િાષા શીખનારાઓ માટેનાું કાયથિમ વિશેની િધ  મારહતી મેળિી શક ું? 27 

્ -46 પ્રિાિશાળી કાયથિમ વનમાથણ ................................................................................................................................ 28 

દ્વદ્વ િાષા આઈ.ી.એન.આઈ.ટી.ઈ. (કૌશગય પ્રવતિા અને સુંશોધન માટે પછૂપરછ અને પ્રવતિાશાળી માળખ ું) 4-6 મળૂ શૈક્ષચણક 

પ્રવતિાશાળી િગો ................................................................................................................................................ 28 

માધ્યવમક સ્તરે દ્વદ્વિાષાન ું વશક્ષણ .......................................................................................................................... 28 

શાળામાું પ્રિેશ મેળિિો ............................................................................................................................................... 29 

હ ું શાળામાું મારા બાળક (બાળકો)ને કેિી રીતે પ્રિેશ અપાિી શક ું? નિા વિદ્યાથી માટે મને કયા દસ્તાિેજોની જરૂર પડશે?

 ................................................................................... 31 

મારંુ િાળર્ (માિા િાળર્ો) શાળા શરૂ ર્િી શરે્ તે પિલેા ંક્ાં તિીિી પત્રર્ો અને પિીક્ષિો ર્િાવવાની જરૂહિયાત છે?

 ................................................................................... 32 

અમે શાિીહિર્ પિીક્ષિ ર્િાવવા માટે ક્ાં જઈ શર્ીએ? ..... 32 

શાળાર્ીય પદ્ધનતઓ ........................................................ 33 

િાળર્ના નશક્ષિ અને શીખવામા ંવાલીઓની ભનૂમર્ા ......... 37 

હ ું મારા બાળક (કો) ની સ્કૂલ (લો) વિશે કેિી રીતે શીખી શક ું?) ............................................................................... 37 

ય ુ-46 સાથે જોડાયેલ િિો .............................................. 38 

સામેલ થવા માટેના રે્ટલાર્ માગો ................................... 39 

મારંુ િાળર્ શાળામાં સિળ િની િહ્ુ ંછે તે હું રે્વી િીતે જાિી શકંુ? 40 

શાળા જજગલા ્  -46 ન ું નમનૂાન ું સ્નેપશોટ - પ્રારુંચિક સ્તરે રરપોટથ  કાડથ .................................................................... 41 
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ઈએસએલ પ્રગવત અહિેાલ કે-12 ડબગ્ આઈડીએ િાષા અંગેના દેખાિની વ્યાખ્યાઓ સાથે ...................................... 42 

માધ્યવમક અહિેાલ પત્રકોેઃ ................................................................................................................................... 42 

માિા િાળર્ના શીખવામા ંમદદ મળે તે માટે હુ ંઘિે શુ ંર્િી શકંુ? 43 

પ સ્તકાલય ......................................................................................................................................................... 46 

સમદુાય સિયોગ અને વાલીની સામેલગીિી ..................... 49 

્ -46 શાળા જજગલા પ્રારુંચિક બાગયાિસ્થા વશક્ષણ કાયથિમો ................................................................................................ 51 

વિવશષ્ટ વિદ્યાથીઓ સેિાઓ ........................................................................................................................................... 53 

એમટીએસએસ - સહયોગ માટે એક કરતાું િધ  સ્તરોની પદ્ધવત ........................................................................................... 54 

પરરવશષ્ટ .................................................................................................................................................................... 60 

પિૂક અને પાટકટાઇમ નવદ્યાથીઓની ઓળખ માટે શાળા જજલ્લા ય ુ-46 િેશનલ 60 

અંગે્રજી ભાર્ા શીખનાિ (ઈએલએલ) િોર્મસક-નમનૂાઓ ......... 60 

માત ૃિાષા સિેક્ષણ ............................................................................................................................................. 61 

પ્રિેશની સિૂના (એનઓઈ) પત્ર 1-3 િષથ ............................................................................................................. 62 
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એલ્લ્ગન એહિઆ સ્કલૂ હડસ્ટ્સ્િક્ટ ય-ુ46 

અવલોર્ન 
90 િોરસ માઇલન ેઆિરી લેતી શાળા જજગલા ્ -46 કકૂ, ડય પેજ અન ેકેન કાઉન્ટીઝમાું વશકાગોના ઉત્તર-પિૂી ઉપનગરો 

સરહત 11 સમ દાયોના િાગોને સેિાઓ પ્રદાન કરે છે.  વશકાગો શહરેની પવિમ બાજ એ આશરે 45 વમવનટના અંતરે 

જજગલો આિેલો છે અન ેઅમારા મોટાિાગના સમ દાયોને આંતરરાજયો અન ેપ્રિાસી રેલ લાઇનો રારા સહલેાઇથી પહોંિી 

શકાય છે. 

સ્કલૂ રડસ્ટ્સ્િતટ ્ -46 પિૂથ-બાળિાડીથી 12 ધોરણ સ ધી 39,000 થી િધ  બાળકોન ેિણાિે છે.  40 પ્રાથવમક શાળાઓ, 

8 માધ્યવમક શાળાઓ અન ે5 ઉચ્િતર શાળાઓ સાથ ેઈચલનોઈઝમાું જજગલો બીજા સૌથી િધ ના િમ ેઆિે છે. 

જજગલાન ું મ ખ્ય મથક ્ -46 શૈક્ષચણક સિેા કેન્ર ખાત ેછે. તે 355 E. Chicago Street in Elgin, IL 60120 ખાત ેઆિેલ ું 

છે.  ફોન નુંબર (847) 888-5000 છે. 

વ્યિૂાત્મર્ આયોજન 

્ -46 વ્્હૂાત્મક આયોજન, જેમાું િાર મહત્િકાુંક્ષાઓ, આઠ પ્રાથવમકતાઓ અન ેએક રિયાના વસદ્ધાુંતનો 

સમાિેશ થાય છે, જે વશક્ષણ બોડથ દ્વારા 20 એવપ્રલ, 2015ના રોજ સ્િીકારિામાું આવ્યો હતો.  િાર 

મહત્િકાુંક્ષાઓ વિદ્યાથીની વસદ્વદ્ધ, અસરકારક અને જોડાયેલા કમથિારી, સમ દાયન ું જોડાણ અને કાયથક્ષમતા, 

શ્રેષ્ઠતા અન ેજિાબદારીના થીમની આસપાસ કેસ્ટ્ન્રત છે.  ્ -46ની રિયાનો વસદ્ધાુંત સફળતા માટે તમામ 

વિદ્યાથીઓને તૈયાર કરિા નિીનીકરણના સુંિધથન અને સ્રોતોની સમાન િહેંિણી પર િાર મકેૂ છે.  આ લાુંબા 

ગાળાના વ્્હૂાત્મક આયોજન આગામી પાુંિ િષથ માટે ્ -46ના શૈક્ષચણક અને કામગીરીની રદશામાું માગથદશથન 

આપશે. વ્્હૂાત્મક આયોજન સુંિાલન સવમવત માપી શકાય એિા લક્ષ્યાુંકો વિકસાિિા પર કામ કરી રહ્યી છે જે 

જજગલાની મુંજૂરી કરેલી પ્રાથવમકતાઓ સાથે સ સુંગત છે.  વ્્હૂાત્મક આયોજન વિશે િધ  મારહતી માટે અહીં 

લ્તલક કરો.  
્ -46 વિશેની િધ  મારહતી માટે કૃપા કરીને ‘‘અબાઉટ અસ’’ (અમારા વિશે)ની મ લાકાત લો અથિા  અહીં . લ્તલક કરો 

https://www.u-46.org/domain/1570
https://www.u-46.org/Page/147
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વી ન 

“ય-ૂ46 વ્યક્ક્તનવશેર્ને પોતાના સ્વપ્નોને વાસ્તનવર્તામા ંપહિવનતિત ર્િવા પે્રહિત 

ર્િશે” 

િતે ુ

“ય-ૂ46 તમામ નવદ્યાથીઓ માટે શીખવા માટે,નશક્ષર્ો માટે ભિાવા માટે અને તમામ 

ર્મકચાિીઓ માટે ર્ામ ર્િવા માટે સારંુ સ્થળ િિશેે.” િધા મતલિ તમામ.’’ 

 

મલૂ્યો 
 

 

 
 

 

 

 

 

લક્ષ્યો 
 એ િાિતની ખાતિી ર્િવા માટે રે્ તમામ નવદ્યાથીઓ પ્રભાવશાળી નશક્ષિ તેમજ શીખવાની તર્ો 
માટેની ઉપલલ્બ્લધ પામે છે. 

 નવદ્યાથી અને ર્મકચાિી-વગકની ર્ામગીિીને સધુાિવા માટે તેમજ સિળતાની પ્રાલ્પ્તના અંતિોને દૂિ 

ર્િવા માટે. 

 એવી સાધનસપંનિ પિૂી પાડવા માટે રે્ જે િધા માટે શૈક્ષણિર્ સિળતાનુ ંસમથકન ર્િતી િોય. 

 પહિવાિ અને સમદુાયની સામેલગીિી ર્િવા વડે સામાજજર્ વિવેાિ અને હિમાયતની વદૃ્ધદ્ધ ર્િવા માટે. 

 વગકખડંની અંદિ અને િિાિ, એમ તમામ િોદ્દા પિ ર્ાયકક્ષમ ર્મકચાિીની નનયકુ્ક્ત ર્િવા માટે.

સમાનતા ઊંચી અપેક્ષાઓ નવપહિવતકન 

નેતતૃ્વ અને જવાિદાિી 

વ્યાવસાનયર્ નવર્ાસ 

સન્માન 

સિુણક્ષત અને સલામત વાતાવિિ 

હિસ્સેદાિોનો સમાવેશ 
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ઈ.એલ.એલ. સચૂનાત્મર્ ર્ાયકક્રમો અને સેવાઓ 

કંુટંિ સ્વાગત રે્ન્ર 
જો આપણા ઘરમાું અંગ્રેી કરતાું અન્ય િાષા બોલાય છે, તો કઈ સેિાઓ ઉપલબ્ધ છે? 

ફેવમલી િેલકમ સેન્ટર (ક ટ ુંબ સ્િાગત કેન્ર) નીિેની સેિાઓ પરૂી પાડે છે: 

 

 ઓળખ અને મલૂ્યારં્ન: માતિૃાષાનાું સિેક્ષણમાું કાું તો િાળા 
પ્રશ્નનાું જિાબમાું ‘‘િા’’નો જિાબને આધારે ચબન-અંગ્રેી પષૃ્ઠભવૂમ 

ધરાિનાર વિદ્યાથી તરીકે માતભૃાર્ા સવેક્ષિ િડ ેઓળખાયલે પ્રત્યેક 

વિદ્યાથીની અંગ્રેી િાષા પરની વનપ ણતાની તપાસણી ર્િે છે.  

 અંગે્રજી શીખનાિાઓ માટેની નનયકુ્ક્ત (ઈએલએસ): વિદ્યાથીની 
અંગ્રેી િાષા શીખનાર (ઈએલએલ) સિેા મેળિિાની લાયકાત વનયત 

સ્િીવનિંગ સાધન સ્કોસથ પર આધારરત છે.  જો વિદ્યાથી ઈએલએલ સેિા 
મેળિિા માટે લાયક છે તો ક ટ ુંબ સ્િાગત કેન્ર યોગ્ય પ્લસેમને્ટ િલામણ 

કરે છે.  

 માહિતી: તમેના બાળક માટે સિૂનાત્મક કાયથિમોના જજગલાના 
નિા પરરિારોને જાણ કરે છે.  નોંધણી પ્રરિયા વિશે મારહતી પરૂી પાડ ેછે.  

શાળા જજગલા ્ -46 અને આસપાસના સમ દાયમાું ઉપલબ્ધ વિવિધ 

સ્રોતોની મારહતી સાથે જજગલામાું નિા પરરિારોને મદદ કરે છે. 

 

કુટંુિ સ્વાગત રે્ન્ર 

355 E. Chicago St. 
Second floor, Room 231 

Elgin, IL 60120 

િોનઃ (847) 888-5000 એક્સટે. 6038 
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હું રે્વી િીતે જાિી શકંુ રે્ મારંુ િાળર્ સેવાઓ માટે લાયર્ાત 

ધિાવે છે? 

નોંધણી કરાિિાના સમયે, પરરિારો વિદ્યાથી મારહતી પત્રક અને માતિૃાષા સિેક્ષણ પણૂથ 
કરે છે.   જો માતાવપતા અથિા કાનનૂી િાલીઓ માતિૃાષા સિેક્ષણ પરનાું બેમાુંથી એકમાું 
“િા”નો જિાબ આપે, તો વિદ્યાથીઓને ત્યાર પછી આઈ.એસ.બી.ઈ. દ્વારા સચૂિત 

તપાસણીન ું સાધન પછૂિામાું આિશે.  સ્િીવનિંગ સાધનનો હતે   ઈએલએલ સેિાઓ માટે 

વિદ્યાથીઓની લાયકાત વનધાથરરત કરિાનો છે અને જો લાયક હોય તો, વિદ્યાથી માટે યોગ્ય 

કાયથિમ પ્લેસમેન્ટ વનધાથરણ કરિાનો છે. 

સ્કૂલ રડસ્ટ્સ્િતટ ્ -46 વિદ્યાથીઓની ઈ.એલ.એલ. અંગેની પાત્રતાને નક્કી કરિાનાું આધાર તરીકે એચલનૉઈ સ્ટેટ બોડથ ઑફ એજ્્ કેશન દ્વારા 
સચૂિત સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે Pre-IPT Oral®, WIDA MODEL™, WIDA Screener™ કરિા ઉપરાુંત  મેળિેલા આંકને આધારે  

પ્રવેશ-િર્ને ને નક્કી કરે છે.  WIDA MODEL™, WIDA Screener™,  અનેપ્રવેશ-િર્ માટે 1.0 થી 6.0 સ ધીની ગણતરી કરિામાું આિે છે.    

જુલાઈ 2017થી અમલ:   

-WIDA MODEL™ -  બાલિાડીના પ્રથમ સત્રમાું દાખલ થતાું બાળકોન ું મૌચખક (સાુંિળિા/બોલિા)નો એકદુંર સુ્ં  તત આંક 5.0 થી નીિે 

હોય તો તેઓ અંગે્રી શીખનારા (ઈએલએસ) તરીકે લેખાય છે અને ટી.બી.ઈ./ટી.પી.આઈ.ની સેિાઓ માટે પાત્ર ઠરે છે. 

- WIDA MODEL™ - જે બાળકો પ્રથમ સત્રમાું 1st કક્ષા પ્રાપ્ત કરિા િડ ેબાળિાડીનાું બીજા સત્રમાું પ્રિેશ કરે છે તેઓએેઃ 
 (સાુંિળિા/બોલિા/િાુંિિા/લખિા)નો એકુંદર સુ્ં  તત આંક 5.0 થી નીચે અથવા  
 સાક્ષરતાનો સુ્ં  તત આંક 4.2 થી નીચે પ્રાપ્ત કયો હોય, તો તેઓને ઈ.એલ.એસ. માટે લેખિામાું આિે છે અને તેઓ 

ટી.બી.ઈ./ટી.પી.આઈ. િણિા માટે પાત્ર ઠરે છે. 

-WIDA Screener™ -  જે બાળકો ધોરણ 12 માું આ આંક પ્રાપ્ત કરિા દ્વારા 1st કક્ષાનાું દ્વદ્વતીય સત્રમાું પ્રિેશ મેળિે છે તેઓએેઃ    
 (સાુંિળિા/બોલિા/િાુંિિા/લખિા)નો એકુંદર સુ્ં  તત આંક 5.0 થી નીચે પ્રાપ્ત કયો હોય છે તેઓને ઈ.એલ.એસ. માટે 

લેખિામાું આિે છે અને તેઓ ટી.બી.ઈ./ટી.પી.આઈ. િણિા માટે પાત્ર ઠરે છે. 

-પ્રવેશ-િર્ - જે બાળકો પ્રિેશ-હક મેળિે છે તેમનો આંકેઃ  
 (સાુંિળિા/બોલિા/િાુંિિા/લખિા)નો એકુંદર સુ્ં  તત આંક 4.8 થી નીચે પ્રાપ્ત કયો હોય છે તેઓને ઈ.એલ.એસ. માટે 

લેખિામાું આિે છે અને તેઓ ટી.બી.ઈ./ટી.પી.આઈ. િણિા માટે પાત્ર ઠરે છે. 

આ તપાસણીનાું સાધનોના પરરણામોને આધારે યોગ્ય કાયથિમ અંગેની ગોઠિણી અને િણતર બાબતેની િલામણ કરિામાું આિે છે. પ્રિેશ-

નોંધણીની નોરટસ માટેનો પત્ર િલામણ અને િણતરની સમજૂતીની સાથોસાથ કાયથિમન ું િણથન પરૂ ું પાડે છે.  િાલીઓને ઈએલએલ 

પ્લેસમેન્ટ િલામણો સ્િીકારિાનો અથિા નકારિાનો  અવધકાર છે. શાળા જજગલા ્ -46 અને આઈએસબીઈ દ્વારા ઉપયોગમાું લેિાતાું 
પ્રિેશના માપદુંડ અન સાર જો ઈએલએલ સેિાઓ માટે જો વિદ્યાથી લાયક નથી તો, િાલીઓ આ વનણથયની લેચખતમાું વિનુંતી અહીં કરી શકે 

છેેઃ                                             રે્ન ર્ાઉન્ટી પ્રાદેનશર્ નશક્ષિ ર્ચેિી 

210 સાઉથ 6ઠ્ઠી સ્િીટ, જીનેવા, ઈણલનોઈસ 60134 

ટેણલિોનઃ (630) 232-5955 

 

દ્ધિ ભાર્ા? 
ઈએસએલ? 
દ્ધિભાર્ી નશક્ષિ? 
સામાન્ય નશક્ષિ? 



 

 

ELL Program Parent Handbook 

Elgin Area School District U-46 

 

પષૃ્ઠ| 11                                                                   વિષય-સચૂિ પર પાછા જાઓ જૂન 2019 

સ્કલૂ હડસ્ટ્સ્િક્ટ ય-ુ46 ઈ.એલ.એલ. ર્ાયકક્રમનુ ંસવકસામાન્ય 

નનિીક્ષિ 

 

 

 
School District U-46 

અંગે્રજી ભાર્ા શીખનાિ ર્ાયકક્રમ અવલોર્ન 

શાળા સ્તિ િાલ્ન્ શનલ દ્ધિભાર્ાર્ીય 

નશક્ષિ 

(ટીિીઈ) 

સચૂના અંગે પહિવતકનશીલ 

ર્ાયકક્રમ (ટીપીઆઈ) 

દ્ધિતીય ભાર્ા તિીરે્ અંગે્રજી 

દ્ધિ ભાર્ા 
(2019-2020) 

 

પ્રાથનમર્ શાળા 

 

પવૂકશાળા (નપ્રસ્કલૂ) - 6ઠં્ઠ 
ધોિિ 

(ણલિટી એણલમેન્ટિી 
સ્કલૂ) 

પવૂકશાળા (નપ્રસ્કલૂ) - 6ઠં્ઠ 
ધોિિ 

(ણલિટી એણલમેન્ટિી સ્કલૂ) 

પવૂકશાળા (નપ્રસ્કલૂ) - 6ઠં્ઠ ધોિિ 

80:20 

એર્-માગી ડીએલ 

િાલવાડી - 6ઠં્ઠ ધોિિ 

80:20 

દ્ધિ-માગી ડીએલ 

માધ્યનમર્ શાળા 

 

7 મુ ંઅને 8 મુ ંધોિિ 

(માત્ર નવશેર્ નશક્ષિ) 
7 મ ુઅને 8 મુ ંધોિિ 

7 મ ુઅને 8 મુ ંધોિિ 

એબ્બોટ્ટ, એગલીસ, રકમબેલ, 

લાસેન, અન ેટેફ્ફ વમડલ સ્કગૂસ 

ઉચ્ચતિ શાળા 

 

11 મુ ંઅને 12 મુ ં
ધોિિો 

9 મુ ં- 12 મુ ં
ધોિિ 

9 મુ ંઅને 10 મુ ંધોિિ 

બાટથલેટ્ટ, એગીન, લારકિન, 

સ્િીમવ ડ અન ેસાઉથ એલ્ગજન 

હાઈ સ્કગૂસ 

ઈ.એલ.એલ. શાળાનાું સ્થળોની યાદી અન ેઅદ્યતન મારહતી માટે, મ લાકાત લો www.u-46.org વિિાગો હઠેળ >> 

અંગ્રેી િાષાન ેશીખનારાઓ હઠેળ.  

https://www.u-46.org/SDU46
http://www.u-46.org/
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પહિવતકશીલ દ્ધિભાર્ી નશક્ષિ (ટીિીઈ) ર્ાયકક્રમ 

પરરિતથનશીલ દ્વદ્વિાષા વશક્ષણ (ટીબીઈ) કાયથિમ સમાન ઉચ્િ વ્યાપ િાષાના લાયક વિદ્યાથીઓ માટે સુંપણૂથ સમયનો કાયથિમ 

ફરજજયાત છે.  કાયદા દ્વારા જરૂરરયાત તરીકે, એક સમાન િાષાના િગીકરણ સાથે, લાયક 20 અથિા િધ  વિદ્યાથીઓને શાળાઓ 

ખાતે રજૂ કરિામાું આિે છે.  કાયથિમ વિદ્યાથીઓને શૈક્ષચણક વિષયોમાું સફળતા મેળિિામાું મદદ કરે છે અને માત ૃિાષામાું સિૂના 
અને ઈએસએલ દ્વારા અંગે્રી શીખિે છે. 

દ્ધિ ભાર્ા ર્ાયકક્રમ  

80:20 દ્વદ્વ િાષા કાયથિમ મોડલ 

જ્યારે સિૂના બે િાષામાું આપેલી હોય તેને દ્વદ્વ િાષા વશક્ષણ કહિેાય છે.  વિદ્યાથીઓને સમગ્ર શૈક્ષચણક સામગ્રી બે િાષામાું િાુંિતા 
અને લખતાું શીખિિામાું આિે છે.  ્ -46માું, સિૂનાની િાષાઓ અંગે્રી અને સ્પેવનશ છે.  જેઓમાું નીિેના માપદુંડ જોિા મળે છે તે 

વિદ્યાથીઓ માટે ધોરણ વપ્રકે થી 8મા ધોરણ માટે 80:20 દ્વદ્વ િાષા કાયથિમ મોડલ છે જે પરરિતથનશીલ દ્વદ્વિાષી વશક્ષણન ું સ્િરૂપ છેેઃ 
 ચબન-અંગે્રી પષૃ્ઠભવૂમ ધરાિનારા સ્પેવનશ વિદ્યાથીઓ તેમની અંગે્રી િાષાની વનપ ણતાનાું આંકને આધારે સુંિમણશીલ 

દ્વદ્વિાષી વશક્ષણ કાયથિમમાું ઈ.એલ.એલ. સેિાઓ પ્રાપ્ત કરિા પાત્ર ઠરે છે. 

અને 

 મળૂ વનિાસી અંગે્રી બોલનારા અથિા અંગે્રીમાું િિથસ્િ ધરાિતા વિદ્યાથીઓને જજગલા દ્વારા વનધાથરરત કરાયેલા પસુંદગી 
અંગેના માપદુંડો અન સાર કાયથિમમાું જોડાિા માટે આમુંવત્રત કરિામાું આિે છે. 

 

દ્વદ્વ િાષા કાયથક્ર્મનાું લક્ષ્યો 
તમામ વિદ્યાથીઓ રહશેે... 

 ગે્રડ સ્તરે અથિા ઉપરના સ્તરે રહશેે. 

 તેમની પ્રથમ િાષામાું ઉચ્િ સ્તરની વનપ ણતાને વિકસાિશે. 

 દ્વદ્વતીય િાષામાું ઉચ્િ સ્તરની વનપ ણતાને વિકસાિશે. 

 સકારાત્મકપણે બેથી િધ   સાુંસ્કૃવતક િલણો અને િતથનને નમનૂા િડે સમજાિશે. 

 લાુંબાગાળે દ્વદ્વિાષીય અને દ્વદ્વચલવપક િૈવશ્વક નાગરરક બનિાના માગે આગળ િધો 
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એક-માગી દ્વદ્વિાષીય કાયથક્ર્મનો નમનૂો 
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દ્વદ્વ-માગી દ્વદ્વિાષીય કાયથક્ર્મનો નમનૂો 
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ય ુ-46 મા ંદ્ધિ-માગી દ્ધિભાર્ીય ર્ાયકક્ર્મનાું નમનૂા સાથેની 
શાળાઓ 

દ્ધિભાર્ા પિ અદ્યતન માહિતી મેળવવા માટે કૃપા ર્િીને  ઈ.એલ.એલ. ર્ાયકક્રમની અિીં 
મલુાર્ાત લો www.u-46.org નવભાગો િઠેળ -> અંગે્રજી ભાર્ા શીખનાિાઓ િઠેળ. 
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દરેક રદિસે િાષા પાછળનો સમય 80:20 એક/દ્વદ્વ માગી દ્વીિાષીય 

કાયથિમ 
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માતાવપતા/િાલીન ું સમથથન 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ડીએલ નવદ્યાથીઓના વાલીઓ માટે ઉપલબ્લધ સ્રોતો 
 

 લાગ ુપડતા ંભાર્ાશાસ્ત્ર માટેનુ ંરે્ન્ર  www.cal.org/twi  
 

 ભાર્ા સપંાદન પિ અગ્રીમ સશંોધન માટેનુ ંરે્ન્ર www.carla.umn.edu  
 

 ન્ય ુમેક્ક્સર્ોની દ્ધિ ભાર્ા (ડીએલઈએનએમ)  www.dlઅંગeેnm.org  
 

 દ્ધિસાક્ષિતા માટે શીખવવાનુ ંરે્ન્રઃ દ્ધિભાર્ા વાલીઓનો બ્લલોગ  

http://www.teachingforbiliteracy.com/category/bilingual-parenting/  
 

 ર્ોલોહિન ર્ોલોિૅડો http://www.colorincolorado.org/  
 

 િહુભાર્ી જીવન http://www.multilingualliving.com/  
 

 દ્ધિ ભાર્ી નશક્ષિમા ંખાસ િસ સાથેની અન્ય સસં્થાઓઃ 
o ધી નેશનલ એસોનશએશન િોિ િાયણલન્યલુિ એજ્યરેુ્શન (એનએિીઈ) 

o 2-માગી સીએિીઈ (રે્લીિોનનિયા એસોનશએશન િોિ િાયણલન્યલુિ એજ્યરેુ્શન) 

o ઈણલનોઈ  સસંાધન રે્ન્ર. 
 

 અંગે્રજી ભાર્ા નશખનાિની વેિસાઇટનો દ્ધિભાર્ીય નવભાગ 

https://www.u-46.org/Domain/5425 
 

http://www.cal.org/twi
http://www.carla.umn.edu/
http://www.dlenm.org/
http://www.teachingforbiliteracy.com/category/bilingual-parenting/
http://www.teachingforbiliteracy.com/category/bilingual-parenting/
http://www.colorincolorado.org/
http://www.multilingualliving.com/
https://www.u-46.org/Domain/5425
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માતાવપતા/િાલીની ઘવનષ્ઠતા 
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ઈએલએલ પ્રાથનમર્ શાળાઓ 
સેન્ચ્યિુી ઑક્સ એણલમેન્ટિી 
8:00 સિાર – 2:00 બપોર 
1235 Braeburn Drive 
Elgin 60123 
847/888-5181 
 
ચૅન્નીંગ એણલમેન્ટિી 
8:00 સિાર – 2:00 બપોર 
63 S. Channing St. 
Elgin 60120 
847/888-5185 
 
ર્ૉલમૅન એણલમેન્ટિી 
8:30 સિાર – 2:30 બપોર 
1220 Dundee Avenue 
Elgin 60120 
847/888-5190 
 
ક્રીર્સાઈડ એણલમેન્ટિી 
8:30 સિાર – 2:30 બપોર 
655 N. Airlite Street 
Elgin 60123 
847/289-6270 
 
ગાહિિલ્ડ એણલમેન્ટિી 
8:30 સિાર – 2:30 બપોર 
420 May Street 
Elgin 60120 
847/888-5192 
 
ગ્લેનબ્રરૂ્ એણલમેન્ટિી 
8:00 સિાર – 2:00 બપોર 
315 ગાડથન સકથલ 
સ્િીમવડૂ 60107 
630/213-5555 
 
િનેોવિ ર્ન્િીસાઈડ 
8:30 સિાર – 2:30 બપોર 
6 બાટથલેટ્ટ રોડ 
સ્િીમવડૂ 60107 
630/213-5560 
 
િહૅિએટ ણગફ્િોડક એણલમેન્ટિી 
8:00 સિાર – 2:00 બપોર 
240 S. લ્તલફ્ટન એિેન્્ ૂ
Elgin 60123 
847/888-5195 
 
િહેિટેજ એણલમેન્ટિી 
8:00 સિાર – 2:00 બપોર 
507 આનોગડ એિેન્્ ૂ
સ્િીમવડૂ 60107 
630/213-5565 
 
િાઈલેન્ડ એણલમેન્ટિી 
8:00 સિાર – 2:00 બપોર 
190 એન. મેલરોઝ એિેન્્ ૂ
Elgin 60123 
847/888-5280 
 
હિલકે્રસ્ટ એણલમેન્ટિી 
8:30 સિાર – 2:30 બપોર 
80 એન. એરલાઈટ સ્િીટ 
Elgin 60123 
847/888-5282 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

હિલટોપ એણલમેન્ટિી 
8:00 સિાર – 2:00 બપોર 
1855 Rohrssen Road 
Elgin 60120 
847/289-6655 
 
િોહિ ોન એણલમેન્ટિી 
ડીએલ નપ્ર-રે્ સાઈટ 
9:30 િાગે સિારે – 3:30 િાગે બપોરે 
1701 Greenbrook Blvd. 
Hanover Park 60133 
630/213-5570 
 
િફ્િ એણલમેન્ટિી 
ડીએલ નપ્ર-રે્ સાઈટ 
8:00 સિાર – 2:00 બપોર 
801 હશૅટીંગ્સ સ્િીટ 
Elgin 60120 
847/888-5285 
 
ઈણલનોઈ  પાર્ક  
પ્રાિંણભર્ સમયમાં શીખવા માટેનુ ંરે્ન્ર 
8:00 સિાર – 2:00 બપોર 
1350 Wing Street 
Elgin, IL 60123 
847/289-6041 
 
સ્વતતં્રતા 
પ્રાિંણભર્ સમયમાં શીખવા માટેનુ ંરે્ન્ર 
8:00 સિાર – 2:00 બપોર 
200 Taylor Ave 
Bartlett, IL 60103 
630/213-5629 
 
લૌિેલ હિલ એણલમેન્ટિી 
8:00 સિાર – 2:00 બપોર 
1750 Laurel Avenue 
Hanover Park 60133 
630/213-5580 
 
ણલિટી એણલમેન્િી 
ટી.િી.ઈ./ટી.પી.આઈ. ર્ાયકક્રમ 
8:00 સિાર – 2:00 બપોર 
121 Naperville Road 
Bartlett 60103 
630/540-7680 
 
ણલન્ર્ોઈન એણલમેન્ટિી 
ડીએલ નપ્ર-રે્ સાઈટ 
8:30 સિાર – 2:30 બપોર 
1650 Maureen Drive 
Hoffman Estates 60192 
847/289-6639 
 
લોર્ડકસ પાર્ક  એણલમેન્ટિી 
8:00 સિાર – 2:00 બપોર 
323 Waverly Drive 
Elgin 60120 
847/888-5360 
 
લોવિીઈ એણલમેન્ટિી 
8:30 સિાર – 2:30 બપોર 
264 Oak Street 
Elgin 60123 
847/888-5260 
 
મેર્હર્ન્લેય એણલમેન્ટિી 
8:30 સિાર – 2:30 બપોર 
258 Lovell Street 
Elgin 60120 
847/888-5262 
 
 
 

4 એ વધ ુ
ડીએલ નપ્ર-રે્ સાઈટ 
9:30 િાગે સિારે – 3:30 િાગે બપોરે 
799 S. McLean Blvd. 
Elgin 60123 
847/456-4343 
 
નેચિ હિજ એણલમેન્ટિી 
8:00 સિાર – 2:00 બપોર 
1899 Westridge Blvd 
Bartlett 60103 
630/372-4647 
 
ઓણખલ્લ એણલમેન્ટિી 
8:00 સિાર – 2:00 બપોર 
502 Oltendorf Road 
સ્િીમવડૂ 60107 
630/213-5585 
 
ઓન્ટાિીઓનવલ્લે એણલમેન્ટિી 
ડીએલ નપ્ર-રે્ સાઈટ 
8:30 સિાર – 2:30 બપોર 
2100 Elm Street 
Hanover Park 60133 
630/213-5590 
 
ઓટ્ટિ ક્રીર્ એણલમેન્ટિી 
8:00 સિાર – 2:00 બપોર 
2701 Hopps Road 
Elgin 60123 
847/888-6995 
 
પાર્કવડુ એણલમેન્ટિી 
8:30 સિાર – 2:30 બપોર 
2150 Laurel Avenue 
Hanover Park 60133 
630/213-5595 
 
િીજ સર્કલ એણલમેન્ટિી 
8:30 સિાર – 2:30 બપોર 
420 Ridge Circle 
સ્િીમવડૂ 60107 
630/213-5600 
 
િોનાલ્ડ ડી.ઓ'નીલ એણલમેન્ટિી 
8:30 સિાર – 2:30 બપોર 
510 Franklin Blvd. 
Elgin 60120 
847/888-5266 
 
સન્નીડલે એણલમેન્ટિી 
8:30 સિાર – 2:30 બપોર 
716 Sunnydale Blvd. 
સ્િીમવડૂ 60107 
630/213-5610 
 
સાયર્ામોિ િેઈલ્સ એણલમેન્ટિી 
TPI પરૂ્વ કે સાઇટ 
8:00 સિાર – 2:00 બપોર 
1025 Sycamore Ln. 
Bartlett 60103 
630/213-5641 
 
હટર્મિિ િેઈલ્સ એણલમેન્ટિી 
8:30 સિાર – 2:30 બપોર 
1675 McDonough Road 
Hoffman Estates 60192 
847/289-6640 
 
વોનશન્ગટન એણલમેન્ટિી 
8:30 સિાર – 2:30 બપોર 
819 W. Chicago Street 
Elgin 60123 
847/888-5270 

ઉપિ જિાવેલી તમામ શાળાઓ (ણલિટી અને સીરે્મોિ િેઈલ્સ નસવાય) મા ં80:20 દ્ધિ 
ભાર્ી ર્ાયકક્રમ છે. 
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પહિવતકશીલ દ્ધિભાર્ી નશક્ષિ (ટીિીઈ) ર્ાયકક્રમ/સિયોગ 
આ ગોઠિણમાું, ઉચ્િ વ્યાપિાળી િાષાની પષૃ્ઠભવૂમ ધરાિતા વિદ્યાથીઓ ઈ.એસ.એલ.નાું પ્રમાચણત વશક્ષકો તેમજ સ્થાવનક િાષા 
સ્ત્રોત વશક્ષકોનાું સુ્ં  તત અચિગમની મદદથી પોતાની માતિૃાષામાું શેગટડથ અંગે્રી (વિષયાથથ સિૂના સાથે િાષાને સુંકચલત કરત ું 
વશક્ષણ)માું મળૂ અભ્યાસિમમાું શૈક્ષચણક સિૂના પ્રાપ્ત કરી શકશે (દાખલા તરીકે, પૉચલશ, ઉર્ થ , ગ જરાતી અને  લાઓ).  બીી િાષા 
તરીકે અંગે્રી (ઈએસએલ) પરૂી પાડિામાું આિે છે, અંગે્રીમાું પરરિવતિત થિાનો ઉદે્દશ્ય છે.  

સચૂના અંગે પહિવતકનશીલ ર્ાયકક્રમ (ટીપીઆઈ/ઈએસએલ) 
સિૂના અંગે પરરિતથનશીલ કાયથિમ નીિા-વ્યાપ િાષા પષૃ્ઠભવૂમઓ દ્વારા લાયક વિદ્યાથીઓને સેિા આપિાનો ફરજજયાત 
કાયથિમ છે.  કાયથિમ વિદ્યાથીઓને શૈક્ષચણક વિષયોમાું અને અંગે્રી શીખિામાું સફળતા મેળિિામાું મદદ કરિા માટે સહયોગ 
પરૂો પાડે છે.  આ કાયથિમ શેગટડથ અંગે્રી (વિષયાથથ સિૂના સાથે િાષાને સુંકચલત કરત ું વશક્ષણ)નો ઉપયોગ કરીને અંગે્રી 
િાષામાું સિૂના પરૂી પાડે છે.  આ િગો ઉચ્િ શાળાના વિદ્યાથીઓ માટે ગે્રજ્્ એશન જરૂરરયાતો તરફ ગણતરીમાું લેિાય છે. 

ટીિીઈ ર્ોલોબે્રશન અને િીજા ભાર્ા તિીરે્ અંગે્રજી 

સચૂના અંગે પહિવતકનશીલ ર્ાયકક્રમ (ટીપીઆઈ ર્ાયકક્રમ) 

 

 
 

 

 

 

 

ભાર્ા િજૂઆત 

નીિેની સચૂિ પવૂકિાળવાડી (નપ્રરે્)-12 ઈએસએલનાું કાયથિમો અંતગથત કેટલીક વિવિધ િાષાઓને સમગ્ર જજગલાની શાળાઓમાું રજૂ કરે છે 

(ચલબટી એચલમેન્ટરી સ્કૂલ, ઍબ્બોટ્ટ વમડલ સ્કૂલ, એગલીસ વમડલ સ્કૂલ, રકમબૉલ વમડલ સ્કૂલ, લાસેન વમડલ સ્કૂલ, ટેફ્ફ્ટ વમડલ સ્કૂલ, 

બાટથલેટ હાઈ સ્કૂલ, એલ્ગજન હાઈ સ્કૂલ, લારકિન હાઈ સ્કૂલ, સાઉથ એલ્ગજન હાઈ સ્કૂલ, અને સ્િીમવ ડ હાઈ સ્કૂલ): 

આરિકન્સ રહન્દી રવશયન 

અગબવેનયન ઈટાચલયન સ્લોિાક 

એમ્હારરક જાપાનીઝ સોમાલી 
અરેચબક કોરરયન તવમલ 

એસ્સીરીયન લાઓ તલે ગ  
બમે્બા મલય ત રકિશ 

બોક્સ્નયન મલયાલમ ઉર્ થ  
કમ્બોરડયન મને્ડરીન ઉઝબકે 

કેનટોનીઝ (િાઈનીઝ) મોંગોચલયન વિયતેનામી 
વસબ આનો પોટ થગીઝ યોર બા 
િેન્િ રોમાવનયન  

જમથન પુંજાબી (પુંજાબી)  

ગ્રીક વપચલવપનો (ટેગાલોગ)  

ગ જરાતી પોચલસ  

 

ણલિટી એણલમેન્ટિી સ્કલૂ 

વપ્રસ્કૂલ - 6ઠ્ઠું 
8:00 સવાિ – 2:00 િપોિ 

121 Naperville Road 

Barlett, IL 60103 

ફોનેઃ 630/540-7680 

ફેતસેઃ 630/540-7666 
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માધ્યનમર્ સ્તિે ઈએલએલ ર્ાયકક્રમ 
માધ્યવમક સ્તરે ઈ.એલ.એલ. કાયથિમ ઈ.એલ.એલ. કાયથિમના વિદ્યાથીઓ માટે સ્પવેનશમાું પરરિતથનશીલ દ્વદ્વિાષી વશક્ષણ (ટી.બી.ઈ.) અન ે
સિૂના માટે પરરિતથનશીલ કાયથિમ (ટી.પી.આઈ.) એમ બ ેકાયથિમો રજૂ કરે છે.  બુંન્ન ેકાયથિમો નીિનેી શાળાઓ ખાત ેરજૂ કરેલા છે: એબ્બોટ્ટ 
વમડલ સ્કૂલ, એલ્ગલસ વમડલ સ્કૂલ, રકમબૉલ વમડલ સ્કૂલ, લાસેન વમડલ સ્કૂલ, ટેફ્ફટ વમડલ સ્કૂલ, બાટથલટે હાઈ સ્કૂલ, એલ્ગજન હાઈ સ્કૂલ, 
લાકીન હાઈ સ્કૂલ, સાઉથ એલજજન હાઈ સ્કૂલ,અન ેસ્િીમવ ડ હાઈ સ્કૂલ.  એબોટ વમડલ સ્કૂલ, એલ્ગલસ વમડલ સ્કૂલ, રકમ્બૉલ વમડલ સ્કૂલ, 
લાસથન વમડલ સ્કૂલ અન ેટેફ્ફટ વમડલ સ્કૂલ ખાત ેદ્વદ્વિાષા કાયથક્ર્મ 7 માું અન ે8 માું ધોરણનાું સ્તરે પણ આપ ેછે.  આ ઉપરાુંત, બાટથલટે હાઈ 
સ્કૂલ, એલ્ગજન હાઈ સ્કૂલ, લારકિન હાઈ સ્કૂલ, સાઉથ એલ્ગજન હાઈ સ્કૂલ, અન ેસ્િીમવ ડ હાઈ સ્કૂલ 9 માું અન ે10 માું ધોરણનાું સ્તરે દ્વીિાષી 
કાયથક્ર્મ આપ ેછે. 

દ્વદ્વ િાષા કાયથિમેઃ 7 મ ું - 10 મ ું ધોરણ 
દ્વદ્વ િાષા કાયથિમમાું પ્રિશે મળેિલેા વિદ્યાથીઓન ેમાધ્યવમક સ્તરે સ્પવૅનશ િાષાકીય કલા અન ેસામાજજક વશક્ષામાું સ્પવૅનશ િાષામાું બ ેિગથખુંડનાું 
સમયગાળામાું માનિ–વિદ્યાઓનાું ખુંડમાું સિૂના પ્રાપ્ત કરશ.ે   દ્વદ્વિાષીય વશક્ષણ િાષાકીય કલાના િાર વિસ્તારોન ેઆિરી લ ેછેેઃ વિદ્યાથીઓન ે

સ્પવેનશ િાષામાું સાુંિળિા, બોલિા, િાુંિિા અન ેલખિાની તમેજ સમાજશાસ્ત્ર અથિા ઇવતહાસની સિૂનાઓ આપિી.  ઉચ્િ શાળાનાું સ્તરે, 9 માું 
ધોરણમાું અભ્યાસ કરતા દ્વદ્વિાષી વિદ્યાથીઓ સ્પવૅનશ િાષા આટથસ, ગચણતશાસ્ત્ર અન ેવિજ્ઞાનના િગો દરવમયાન સ્પવેનશ િાષામાું સિૂના મેળિ ે

છે.  10 માું ધોરણનાું સ્તરે, દ્વદ્વિાષી વિદ્યાથીઓ સ્પવૅનશ િાષા આટટથસ અથિા એ.પી. સ્પવૅનશ િાષા અન ેસાુંસ્કૃવતક િગો, ગચણતશાસ્ત્ર અન ેસામાજજક 

વશક્ષાનાું િગો દરવમયાન સ્પવૅનશ િાષામાું સિૂના મળેિ ેછે.   

વિદ્યાથથઓ જેઓ ઈએલ સિેાઓ માટે લાયક બન ેછે તઓે ઈએસએલ સિૂનાનો સમય મળેિ ેછે.  દ્વદ્વિાષી અન ેઈ.એસ.એલ.નાું લાઈસન્સ ધરાિતા 
વશક્ષક(કો) માળખાકીય પ્રવવૃત્તઓ ની ખાતરી કરિા માટે ઈ.એસ.એલ.ના સમયગાળાન ું આયોજન કરે છે કે જે વિદ્યાથીઓની િિૈારરકતા વિસ્તતૃ કરે 

છે અન ેસારહત્ય અન ેમારહતીપ્રદ લખાણનો પ્રવતિાિ આપિા માટે ઊંડી પદ્ધવત િીકસાિ ેછે અન ેત્રણ વિષયના ક્ષતે્રોમાું શકૈ્ષચણક સામગ્રીન ું સુંપણૂથ 
આકલન કરે છે. .  અભ્યાસિમો રાજ્યના વનયમોન ું પાલન કરે છે અને જજગલા દ્વારા મુંજૂર અભ્યાસિમન ેઅન સરે છે, ઉપરાુંત અમારા વિદ્યાથીઓની 
શકૈ્ષચણક અન ેિાષાકીય પ્રોફાઈલ સાથ ેપણ મળે છે. 

ઈ.એસ.એલ. સાક્ષરતા બ્લોક: 11 મ ું અને 12 મ ું ધોરણ 
સાક્ષરતા બ્લોક ઈએસએલના િાુંિન અન ેલખેનના બ ેતાસમાુંન  ું સુંકલન છે.  ઈ.એસ.એલ. લાઇસન્સ ધરાિતા વશક્ષકો િાષા કલાના િાર 

વિસ્તારોન ેઆિરી લ ેછેેઃ સાુંિળવ ું, બોલવ ું, િાુંિન અન ેલખેન.  સાક્ષરતા બ્લોકન ું પ્રવવૃત્તઓ સાથ ેસુંગરઠત છે જે વિદ્યાથીઓની વિિારરકતા વિસ્તતૃ 

કરે છે, ઊંડી પદ્ધવત વિકસાિ ેછે અન ેવિદ્યાથીઓન ેકેસ્ટ્ન્રત અન ેહતે  પિૂથક રીત ેસારહત્ય અન ેમારહતીપ્રદ લખાણન ેપ્રવતિાિ આપિા પરિાનગી 
આપ ેછે.  સુંત  ચલત સાક્ષરતા અચિગમ િાુંિન અન ેલખેન પ્રરિયા અથથ શોધિા પર િધ  િાર આપ ેછે.  અભ્યાસિમ રાજ્યના વનયમોન ું પાલન કરે 

છે અન ેજજગલા દ્વારા મુંજૂર અભ્યાસિમન ેઅન સરે છે, ઉપરાુંત અમારા વિદ્યાથીઓની શકૈ્ષચણક અન ેિાષાકીય પ્રોફાઈલ સાથ ેપણ મળે છે.  વશક્ષરો 
સિૂનામાું  વિદ્યાથીઓના ઈએસએલ સ્તરો (ડબગ્ આઈડીએ) અન ેશૈક્ષચણક પ્રોફાઈલ અન સાર િદે પાડે છે.   ઈએસએલ વશક્ષકો વિદ્યાથીઓની 
શકૈ્ષચણક સફળતાન ેસ વનવિત કરિા િાષાના વિકાસ માટે અન ેશબ્દ િુંડોળ શીખિ ેછે અન ેવ્્હૂાત્મક આયોજન કરે છે. 

11 માું - 12 માું ધોરણનાું ઈ.એલ. વિદ્યાથીઓ માટેનાું શૈક્ષચણક વિષયો 
તમામ શકૈ્ષચણક વિષયો સ્પવેનશ િાષામાું (એસ.બી. કોસથ કોડ) અથિા રચક્ષત અંગે્રી સિૂના (ઈ.એસ. કોસથ કોડ) રજૂ થાય છે.  અભ્યાસિમો  રાજ્ય  

શકૈ્ષચણક અન ેિાષાકીય ધોરણો સાથ ેસુંકળાયલેા છે તમેજ જજગલા દ્વારા માન્ય કરાયલેા અભ્યાસિમન ેઅન સરે છે.  આ અભ્યાસિમો વિષય જ્ઞાનની 
સાથોસાથ અંગે્રી અન ેસ્પવેનશ િાષામાું શકૈ્ષચણક િાષાનો પણ વિકાસ થાય એિી રીત ેતયૈાર કરિામાું આવ્યા છે.  ઈ.એસ.એલ.નાું વિદ્યાથીઓ આ 

અભ્યાસિમોમાું િાગ લ ેછે જે શ્રેષ્ઠ અભ્યાસો અન ેબીી િાષા શીખનારાઓ માટે સિૂનાત્મક વ્્હૂરિનાઓ િડે શીખિિામાું આિ ેછે .  

ઈ.એલ.એલ. કાયથિમના માધ્યવમક સ્તરે વિહુંગાિલોકન મળેિિા માટે કૃપા કરીન ેમ લાકાત કરોwww.u-46.orgવિિાગો હઠેળ>>અંગે્રી િાષા 
વશખનારાઓ હઠેળ. 

 

https://www.u-46.org/SDU46
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ઈ.એલ.એલ. માધ્યનમર્ શાળાઓ (ટી.િી.ઈ./ટી.પી.આઈ.ના ંર્ાયકક્રમો) 
એબ્બોટ્ટ વમડલ સ્કલૂ 

 

સિનામુ:ં 949 િૉં સ્િીટ, એલ્ગજન, IL 60123 

િોનઃ 847/888-5160 

વેિસાઈટઃ  https://www.u-46.org/abbott   

સેવાર્ીય િોન નિંિ:  847/888-5165 

આચાયકઃ  Kathy Davis 

ઈ.એલ.એલ. મખુ્ય 

નશક્ષર્ એક્સટેન્શન:  
x8122 

ઈએલએલ િોમ સ્કલૂ 

સપંર્ક  એક્સટેન્શન:  
x7169 

 

એગલીસ વમડલ સ્કલૂ 

 

સિનામુ:ં 225 સાઉથ ચલબટી સ્િીટ એલ્ગજન, IL 

60120 

િોનઃ 847/888-5151 

વેિસાઈટઃ  https://www.u-46.org/ellis   

સેવાર્ીય િોન નિંિ:  847/888-5150 

આચાયકઃ િેટ્ટ ગોન્ઝાલઝે-કોચલન્સ 

ઈ.એલ.એલ. મખુ્ય 

નશક્ષર્ એક્સટેન્શન:  
x5350 

ઈએલએલ િોમ સ્કલૂ 

સપંર્ક  એક્સટેન્શન:  
x4165 

એબ્લિોટ્ટ નમડલ સ્કલૂ 

 ઘટં માટેનો સમયપત્રર્* 

 

પ્રિશેનો ઘુંટેઃ 8:50 8:50 

તાસ 1    9:00 –   9:45 

તાસ 2    9:49 – 10:34 

તાસ 3  10:38 – 11:23 લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 4  11:27 – 12:12  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર)  

તાસ 5  12:16 –   1:01  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર)  

તાસ 6    1:05 –   1:50  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર)  

તાસ 7    1:54 –   2:39 

તાસ 8    2:43 –   3:28 

સ્પૅનનશ ભાર્ા િોલવામા ંઆવે છે 

એલ્લીસ નમડલ સ્કલૂ 

 ઘટં માટેનો સમયપત્રર્* 

 

પ્રિશેનો ઘુંટેઃ 8:50 8:50 

તાસ 1     9:00 –   9:45 

તાસ 2     9:48 – 10:33 

તાસ 3   10:36 – 11:21  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 4   11:24 – 12:09  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર)  

તાસ 5   12:12 – 12:57  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર)  

તાસ 6     1:00 –   1:45  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર)  

તાસ 7     1:48 –   2:33 

તાસ 8     2:36 –   3:21 

સ્પૅનનશ ભાર્ા િોલવામા ંઆવે છે 

https://www.u-46.org/abbott
https://www.u-46.org/ellis
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રકમબોલ વમડલ સ્કલૂ 

 

સિનામુ:ં 451 નૉથથ મૅલ્તલન બી.એલ.િી.ડી. 
Elgin, IL 60123 

િોનઃ 847/888-5290 

વેિસાઈટઃ  https://www.u-46.org/kimball  

સેવાર્ીય િોન નિંિ:  847/888-5290 

આચાયકઃ શાલોટ કોલમૅન 

ઈ.એલ.એલ. મખુ્ય 

નશક્ષર્ એક્સટેન્શન:  
x2277 

ઈએલએલ િોમ સ્કલૂ 

સપંર્ક  એક્સટેન્શન:  
x4143 

 

 

લાસેન વમડલ સ્કલૂ 

 

સિનામુ:ં 665 ડસૂ્ટ્ન્ડ ઍિન્્ ૂએલ્ગજન, IL 

60120 

િોનઃ 847/888-5250 

વેિસાઈટઃ  https://www.u-46.org/larsen  

સેવાર્ીય િોન નિંિ:  847/888-5250 

આચાયકઃ Gina Crespo 

ઈ.એલ.એલ. મખુ્ય 

નશક્ષર્ એક્સટેન્શન:  
x5231 

ઈએલએલ િોમ સ્કલૂ 

સપંર્ક  એક્સટેન્શન:  
x5251 

લાસેન નમડલ સ્કલૂ 

 ઘટં માટેનો સમયપત્રર્* 

 

પ્રિશેનો ઘુંટેઃ 8:50 8:50 

તાસ 1      9:00 –   9:45 

તાસ 2      9:49 – 10:34 

તાસ 3    10:38 – 11:23 લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 4    11:27 – 12:12  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર)  

તાસ 5    12:16 –   1:01  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર)  

તાસ 6      1:05 –   1:50  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર)  

તાસ 7      1:54 –   2:39 

તાસ 8      2:43 –   3:28 

સ્પૅનનશ ભાર્ા િોલવામા ંઆવે છે 

હર્મિોલ નમડલ સ્કલૂ 

 ઘટં માટેનો સમયપત્રર્* 

 

પ્રિશેનો ઘુંટેઃ 8:50 8:50 

તાસ 1      9:00 –   9:45 

તાસ 2      9:49 – 10:34 

તાસ 3    10:38 – 11:23 લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 4    11:27 – 12:12  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર)  

તાસ 5    12:16 –   1:01  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર)  

તાસ 6      1:05 –   1:50  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર)  

તાસ 7      1:54 –   2:39 

તાસ 8      2:43 –   3:28 

સ્પૅનનશ ભાર્ા િોલવામા ંઆવે છે 

https://www.u-46.org/kimball
https://www.u-46.org/larsen
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ટેફ્ફટ વમડલ સ્કલૂ 

 

સિનામુ:ં 1100 Shirley Avenue 

િોનઃ 630/213-5535 

વેિસાઈટઃ  https://www.u-46.org/tefft  

સેવાર્ીય િોન નિંિ:  630/213-5535  

આચાયકઃ  ડૉ. લ ઇ ફનાથન્ડો દ ચલઑં 

ઈ.એલ.એલ. મખુ્ય નશક્ષર્ એક્સટેન્શન:  x7010 

ઈએલએલ િોમ સ્કલૂ સપંર્ક  
એક્સટેન્શન:  

x7169 

 

ઈએલએલ ઉચ્ચતિ શાળાઓ (ટીિીઈ/ટીપીઆઈ ર્ાયકક્રમો) 
બાટથલેટ હાઈસ્કલૂ 

 

સિનામુ:ં 7001 વશક રોડ Bartlett, IL 60103 

િોનઃ 630/372-4700  

વેિસાઈટઃ  https://www.u-46.org/bhs  

સેવાર્ીય િોન નિંિ:  630/372-4700 x4710 

આચાયકઃ માઇક ડેમોવ્સ્કી 
ઈ.એલ.એલ. નવભાગીય 

અને એક્સ્ટેન્શન:  
x4729 

ઈએલએલ િોમ સ્કલૂ 

સપંર્ક  એક્સટેન્શન:  
x4707 

ટેફ્િટ નમડલ સ્કલૂ 

 ઘટં માટેનો સમયપત્રર્* 

 

પ્રિશેનો ઘુંટેઃ 8:50 8:50 

તાસ 1    9:00 –   9:45 

તાસ 2    9:49 – 10:34 

તાસ 3  10:38 – 11:23 લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 4  11:27 – 12:12  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર)  

તાસ 5  12:16 – 1:01  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર)  

તાસ 6    1:05 – 1:50  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર)  

તાસ 7    1:54 –  2:39 

તાસ 8    2:43 –  3:28 

સ્પૅનનશ ભાર્ા િોલવામા ંઆવે છે 

િાટક લેટ િાઈસ્કલૂ 

 ઘટં માટેનો સમયપત્રર્* 

 

િતેિણી ઘુંટ: 7:30 

િતેિણી ઘુંટ: 7:35 

તાસ 1      7:40 – 8:30 

તાસ 2      8:35 – 9:25 

તાસ 3      9:30 – 10:20 

તાસ 4    10:25 – 11:15  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 5    11:20 – 12:10  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 6    12:15 –   1:05  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 7      1:10 –   2:00 લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 8      2:05 –   2:55 

સ્પૅનનશ ભાર્ા િોલવામા ંઆવે છે 

https://www.u-46.org/tefft
https://www.u-46.org/bhs
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એગીન હાઈ સ્કલૂ 

 

સિનામુ:ં 1200 મરૂન ડ્રાઈિ એલ્ગજન, IL 60103 

િોનઃ 847/888-5100  

વેિસાઈટઃ  https://www.u-46.org/ehs  

સેવાર્ીય િોન નિંિ:  847/888-5100 x5110 

આચાયકઃ રિસ્ટલ થૉમસ 

ઈ.એલ.એલ. નવભાગીય 

અને એક્સ્ટેન્શન:  
x4729 

ઈએલએલ િોમ સ્કલૂ 

સપંર્ક  એક્સટેન્શન:  
x4165 

 

લારકિન હાઈ સ્કલૂ 

 

સિનામુ:ં 1475 લારકિન ઍિન્્ ૂElgin, IL 

60123 

િોનઃ 847/888-5200  

વેિસાઈટઃ  https://www.u-46.org/lhs  

સેવાર્ીય િોન નિંિ:  847/888-5200 x5175 

આચાયકઃ જૅવમ િોસેં 
ઈ.એલ.એલ. નવભાગીય 

અને એક્સ્ટેન્શન:  
x5412 

ઈએલએલ િોમ સ્કલૂ 

સપંર્ક  એક્સટેન્શન:  
x5212 

 

 

 

એલ્જીન િાઈ સ્કલૂ  

ઘટં માટેનો સમયપત્રર્* 

 

િતેિણી ઘુંટ: 7:30  

તાસ 1    7:40 –   8:30 

તાસ 2    8:35 –   9:25  

તાસ 3    9:30 – 10:20  

તાસ 4  10:25 – 11:15  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 5  11:20 – 12:10  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 6  12:15 –   1:05  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 7    1:10 –   2:00 લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 8    2:05 –  2:55 

 

સ્પૅનનશ ભાર્ા િોલવામા ંઆવે છે 

એલ્જીન િાઈ સ્કલૂ  

ઘટં માટેનો સમયપત્રર્* 

 

િતેિણી ઘુંટ: 7:30  

તાસ 1        7:40 –   8:30 

તાસ 2        8:35 –   9:25  

તાસ 3        9:30 – 10:20  

તાસ 4      10:25 – 11:15  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 5      11:20 – 12:10  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 6      12:15 –   1:05  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 7        1:10 –   2:00 લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 8        2:05 –   2:55 

 

સ્પૅનનશ ભાર્ા િોલવામા ંઆવે છે 

https://www.u-46.org/ehs
https://www.u-46.org/lhs
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એગીન હાઈ સ્કલૂ 

 

સિનામુ:ં 760 ઈસ્ટ મેઇન સ્િીટ. સાઉથ 

એલ્ગજન,  IL   60177 

િોનઃ 847/289-3760  

વેિસાઈટઃ  https://www.u-46.org/sehs   

સેવાર્ીય િોન નિંિ:  847/289-3760 x3365 

આચાયકઃ બ્રાયન મોરાન 

ઈ.એલ.એલ. નવભાગીય 

અને એક્સ્ટેન્શન:  
x5412 

ઈએલએલ િોમ સ્કલૂ 

સપંર્ક  એક્સટેન્શન:  
x3323 

 
 

સ્િીમવ ડ હાઈ સ્કલૂ 

  

સિનામુ:ં 701 િેસ્ટ શૉમબગથ રોડ 

Streamwood, IL 60107 

િોનઃ 630/213-5500  

વેિસાઈટઃ  https://www.u-46.org/shs  

સેવાર્ીય િોન નિંિ:  630/213-5500 x551 

આચાયકઃ જેનિફર વાિ ડ્યસેુિ ડ્ો 
ઈ.એલ.એલ. નવભાગીય 

અને એક્સ્ટેન્શન:  
x5518 

ઈએલએલ િોમ સ્કલૂ 

સપંર્ક  એક્સટેન્શન:  
x4908 

એલ્જીન િાઈ સ્કલૂ  

ઘટં માટેનો સમયપત્રર્* 

 

તાસ 00 િતેિણી ઘુંટ: 7:10 

તાસ 00        7:12 – 7:40  

તાસ 00 િતેિણી ઘુંટ: સિારે 7:30 

તાસ 01     7:40 –   8:30 

તાસ 02     8:35 –   9:25  

તાસ 03              9:30 – 10:20  

તાસ 04 એ        10:25 – 10:48 લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 04બી        10:52 – 11:15 લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 05એ         11:20 – 11:43 લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 05બી        11:47 – 12:10 લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 06એ         12:15 – 12:38 લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 06બી        12:42 –   1:05 લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 07એ          1:10 –   1:33 લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 07બી          1:37 –   2:00 લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 8                2:05 –   2:55 

 

સ્િીમવડુ િાઈ સ્કલૂ  

ઘટં માટેનો સમયપત્રર્* 

 

િતેિણી ઘુંટ: 7:25  

તાસ 1 7:40 –   8:30 

તાસ 2 8:35 –   9:25  

તાસ 3            9:30 – 10:20  

તાસ 4          10:25 – 11:15  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 5          11:20 – 12:10  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 6          12:15 –   1:05  લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 7 1:10 –   2:00 લુંિ (બપોરનો અગપાહાર) 

તાસ 8            2:05 –   2:55 

 

સ્પૅનનશ ભાર્ા િોલવામા ંઆવે છે 

 

સ્પૅનનશ ભાર્ા િોલવામા ંઆવે છે 

 

https://www.u-46.org/sehs
https://www.u-46.org/shs


 

 

ELL Program Parent Handbook 

Elgin Area School District U-46 

 

પષૃ્ઠ| 27                                                                   વિષય-સચૂિ પર પાછા જાઓ જૂન 2019 

હું ક્ાથંી અંગે્રજી ભાર્ા શીખનાિાઓ માટેના ંર્ાયકક્રમ નવશેની વધ ુ

માહિતી મેળવી શકંુ?  

િધ  મારહતી માટે મ લાકાત લો અથિા કૉલ કરોેઃ 
 

અંગે્રજી ભાર્ા શીખનાિાઓ માટે શૈક્ષણિર્ સેવાઓની ઓહિસ 

શૈક્ષચણક સેિા કેન્ર  

355 East Chicago Street, 3rd Floor 

Elgin, IL 60120 

(847) 888-5000 એતસટે. 5331 અથિા 5332  

ફેતસ (847) 888-7189  

 

ર્ૌટંુણિર્ સ્વાગત રે્ન્ર 
શૈક્ષચણક સેિા કેન્ર 

355 E. Chicago St. 

Second floor, Room 231  

Elgin, IL 60120  

ફોનેઃ (847) 888-5000 એતસટે. 6038 

ફેતસ (847) 888-7189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 હપે્લલાઈન Español (847) 695-8686 નો સુંપકથ  સાધી શકાય છે અને તે સ્પૅવનશ બોલતાું સમ દાય 

માટે વશક્ષણ, સમ દાય સ્ત્રોતો અન ેએજન્સીઓ સાથ ેસુંબુંવધત પ્રશ્નો માટે સ્પૅવનશ અથિા અંગ્રીે બોલતાું હોય તેિા 

કોલ કરનારાઓ માટે વિશ્વસનીય માગથદશથક સ્રોત અન ેમારહતી પહોંિાડિાનો ધ્યેય સિેે છે. 

હગેપલાઈન Español સોમિારથી શ િિાર સિારે 7:00 થી બપોરે 4:00 સ ધી ઉપલબ્ધ છે 

                                       

ઈ.એલ.એલ. કાયથિમ વિશે ઇંગચલશ અન ેસ્પેવનશમાું િધ  મારહતી મેળિિા માટે અમારી િેબસાઈટની મ લાકાત લો 

www.u-46.org વિિાગો હઠેળ >> અંગ્રેી િાષા શીખનારાઓ હઠેળ. 

https://www.u-46.org/SDU46
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ય-ુ46 પ્રભાવશાળી ર્ાયકક્રમ નનમાકિ 

સપંર્ક  માહિતી 
િોનઃ (847) 888-5000 એતસટે. 5356 

સ્થાન: 355 E. Chicago St., Elgin, IL 60120 

્ -46 એ સ વનવિત કરિા વિવિધ પ્રિાિશાળી કાયથિમો પરૂા પાડે છે કે દરેક ઉચ્િે ક્ષમતા ધરાિતા વિદ્યાથીન ેિરિયાતા 
બનિાની તક છે. 

તાજેતરમાું, ્ -46 એ તેમના પ્રિાિશાળી કાયથિમને વિસ્તતૃ કરી પસુંદગીના સ્થળે બીજા તેમજ ત્રીજા ધોરણમાું લચક્ષત 

વિદ્યાથીઓ માટે પ્રવતિા વિકાસ કાયથિમ એઆઈએમ(પછૂપરછ અને અથથ સાથે એતસેસ) રજૂ કયો છે સાથે સાથ મળૂ 

પ્રિાિશાળી અભ્યાસિમ, િોથાથી છઠ્ઠા ધોરણમાું વિદ્યાથીઓ માટે દ્વદ્વ િાષા રજૂ કરે છે.  2016-2017 અમલી, તમામ આઠમા 
માધ્યવમક શાળાઓના હાઉસને પ્રિાિશાળી કાયથિમ છે જ્યાું વિદ્યાથીઓ િાુંિન, સામાજજક અભ્યાસ અને વિજ્ઞાનમાું સુંકચલત 

વશસ્તપ્રધાન સિૂના મળે છે.  એપી અભ્યાસિમ રજૂ કરતાું 25 સ ધીના ઉચ્િ શાળાના વિદ્યાથીઓ પસુંદ કરી શકાય છે.  ફોતસ 

િેલી વિસ્તામાું કોઈ અન્ય રાજ્યમાું રજૂ કરિામાું આવ્યો નથી, તે શૈક્ષચણક કાયથિમો સર્જનાત્મકતા, આંતરવશસ્તપ્રધાન 

શીખિાના નિા સ્તરો સ ધી ઉચ્િ શાળાના વિદ્યાથીઓન ેલઈ જાય છે અન ેતેમન ેતમના કોલેજ વશક્ષણ અને કારરકદીના માગથ 
પર ટોિની શરૂઆત આપ ેછે. 

પ્રિાિશાળી કાયથિમ ઈએલએસ અને ભતૂપિૂથ ઈએલએસ માટે યોગ્ય િાષાના સહયોગ સાથે એક સ્િયું-પયાથપ્ત િગથખુંડમાું 
યોજાય છે.  વશક્ષકો સિૂનામાું ઉચ્િ સ્તરીય િિૈારરક ક્ષમતાઓના સુંકલન માટે ગચણત અન ેિાુંિન/અંગ્રીે કળામાું ઉપરના 
ધોરણના અભ્યાસિમ અને સુંસાધનનોનો ઉપયોગ કરે છે.  ઓળખની પ્રરિયા સહયોગી પગલાુંની એક શ્રણેીઓ છે જેમાું 
વનરરક્ષણ િેકચલસ્્સ સાથે ક્ષમતાની આકારણીઓ અન ેવસદ્વદ્ધના ઉપયોગથી ્ વનિસથલ સ્િીવનિંગનો સમાિેશ થાય છે.  વ્યાપક 

વિદ્યાથી પ્રોફાઈગસની જજગલા ઓળખ સવમવત દ્વારા સમીક્ષા કરિામાું આિે છે. 

પ્રિાિશાળી કાયથિમના વિદ્યાથીઓને ઝડપી અને સુંિવધિત પ્રવ ૃટવતમાું જોડાિિાની તક છે, જે પ્રિાિશાળી વિદ્યાથીઓની 
શીખિાની જરૂરરયાતોન ેપરૂી કરિા માટે તૈયાર કરેલી છે. 

ઉચ્િ શાળાઓ ખાત ેવિદ્યાથી પ્રિાિશાળી એકેડમી માટે અરી કરી શકે છે.  ઉચ્િ શાળા એકેડેમીઓ વિશ ેિધ  મારહતી માટે, 

કૃપયા દરેક ઉચ્િ શાળાઓ ખાતે એકેડેમી હાઉસનો સુંપકથ  કરો. 

દ્વદ્વ િાષા આઈ.ી.એન.આઈ.ટી.ઈ. (કૌશગય પ્રવતિા અને સુંશોધન માટે પછૂપરછ 

અને પ્રવતિાશાળી માળખ ું) 4-6 મળૂ શૈક્ષચણક પ્રવતિાશાળી િગો 
જજગલો જે વિદ્યાથીએ જજગલાના દ્વદ્વ િાષા કાયથિમમાું પ્રિેશ મળેવ્યો છે જેઓ પ્રવતિાશાળી તરીકે ઓળખિામાું આિલેા છે 

તેમના માટે દ્વદ્વ િાષા 4-6 મળૂ શૈક્ષચણક પ્રવતિાશાળી િગો પરૂા પાડિામાું આિશ.ે 

દ્વદ્વ િાષા 4-6 મળૂ શકૈ્ષચણક પ્રિાિશાળી િગોના અભ્યાસિમમાું શ્રેષ્ઠ વિદ્યાથીના શૈક્ષચણક અન િિોને ટેકો આપિા માટે દ્વદ્વ 

િાષા વશક્ષણ શાસ્ત્ર અને તત્ત્િજ્ઞાનને સમાિિામાું આવ્યા છે.  આ વિદ્યાથીઓન ેએક સમદૃ્ધ અને મજબતૂ દ્વદ્વિાષી, દ્વદ્વ સાક્ષર 

અને દ્વદ્વ સાુંસ્કૃવતક વશક્ષણન ું િાતાિરણ પ્રાપ્ત થશે. 

માધ્યવમક સ્તરે દ્વદ્વિાષાન ું વશક્ષણ  
એબૉટ્ટ વમડલ સ્કલૂ, એચલસ વમડલ સ્કલૂ, રકમ્બૉલ વમડલ સ્કલૂ, લાસથન વમડલ સ્કલૂ અને ટેફ્ફટ વમડલ સ્કલૂ ખાત ેદ્વદ્વિાષાન ું 
વશક્ષણ 7 અને 8 ધોરણનાું સ્તરે પણ અપાય છે.  વશખિા માટેના સિૂનો સ્પેવનશ િાષા કલા, સમાજશાસ્ત્ર, અંગ્રેી િાષા કલા 
અને વિજ્ઞાન જેિા વિષયોમાું આપિામાું આિ ેછે. 
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શાળામા ંપ્રવેશ મેળવવો 
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હું શાળામા ંમાિા િાળર્ (િાળર્ો)ને રે્વી િીતે પ્રવેશ અપાવી શકંુ? નવા 
નવદ્યાથી માટે મને ર્યા દસ્તાવેજોની જરૂિ પડશે? 

સપંિૂકપિે નોંધિી ર્િવા માટે, નીચેનુ ંપિૂક ર્િવુ ંઆવશ્યર્ છે: 

1. ઑનલાઈન નોંધણીની અરી રજૂ કરિી 
2. દરેક શાળામાું ફાઈલ પર રહઠેાણની સાચબતીનો પ રાિો 

િિઠેાિની સાણિતીનો પિુાવો 

સરનામામાું, અથિા જજગલામાું ફેરફાર થયો હોય તો, ફેરફાર ધરાિનારા િતથમાન ્  -46નાું બધા વિદ્યાથીઓએ 

નવા નવદ્યાથીઓ  નોંધણી કરાિિા માટે તેમની નિી શાળામાું જવ ું આિશ્યક છે.  રહઠેાણ સાચબત કરિા માટે 

નીિે આપેલ જરૂરી છે: 

1. કબ્જાનો પ રાિો અન ેરહઠેાણ પત્રક - અંગ્રીે  અથિા સ્પેવનશ 

2. ઉપરોતત પત્રકમાું દશાથવ્યા પ્રમાણે રહઠેાણના બ ે(2) પ રાિા 
3. અન્ય વનિાસીઓનાું રહઠેાણ અંગે રહિેાસીન ું સોગુંદનામ ું - અંગ્રેી  અથિા સ્પેવનશ   આ પત્રક માત્ર 

ત્યારે જ આિશ્યક છે જ્યારે માતાવપતા/િાલી પાસ ેતમેના વનિાસની માચલકી નહીં હોય અથિા પટા-
કરાર નરહ હોય. આ પત્રકન ેિાવષિક ધોરણે અદ્યતવનત કરતા રહવે  ું આિશ્યક છે.  

જો તમે જરૂરી દસ્તાિેજો પરૂા પાડી ન શકો, તો કૃપા કરીને 847-888-5000 એતસ્ટેન્શન પર પ્રોજેતટ એતસસેનો 
સુંપકથ  કરો. 6768 અથિા 6765 

3. દરેક શાળામાું ફાઈલ પર અદ્યતન તબીબી મારહતી(જ ઓ www.u-46.org વિિાગો હઠેળ >> િધ  મારહતી માટે 

આરોગ્ય સેિાઓ અથિા શાળા નસથ). 
4. જરૂરી ફીઝ  સુંપણૂથપણે ચકૂિેલી  

અદ્યતન માહિતી માટે www.u-46.org નવભાગો િઠેળ >> નોંધિીની મલુાર્ાત લો. 

જ્યાિે તમે શાળામા ંિો, ત્યાિે તમાિે પિૂક ર્િવાનુ ંિિશેેઃ 
 જજગલા બહારના વિદ્યાથીઓ માટે વિદ્યાથી રેકોડટ થસ પ્રકાશન. (તમારા બાળકની અગાઉની શાળામાું ફોમ્સથ 

મોકલિામાું આિશે તેથી કૃપયા તમારી સાથ ેસરનામ , ફોન અન ેફેતસ નુંબર રાખિા.) 
 નોંધણી (અદ્યતન પ્રિેશ અથિા નોંધણીની મારહતીની વિગતો માટે  www.u-46.org ની મ લાકાત લો)  

 
 
 
 

  

https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/113/FINAL02%207%2017%20DR-SR-F007%20Proof%20of%20Custody%20and%20Residency%20Form.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/113/SPN%20for%20UPDATE%20DR-SR-F007%20Proof%20of%20Custody%20and%20Residency%20Form%202017.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/113/DR-ENR-F005E%20AFFIDAVIT%20OF%20RESIDENT%20REGARDING%20RESIDENCY%20OF%20OTHERs%204-3-14.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/113/DR-ENR-F005%20AFFIDAVIT%20OF%20RESIDENT%20REGARDING%20RESIDENCY%20OF%20OTHERS_span_4-3-14.pdf
http://www.u-46.org/
https://www.u-46.org/Page/9097
http://www.u-46.org/
http://www.u-46.org/
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મારંુ િાળર્ (માિા િાળર્ો) શાળા શરૂ ર્િી શરે્ તે પિલેા ંક્ા ંતિીિી 
પત્રર્ો અને પિીક્ષિો ર્િાવવાની જરૂહિયાત છે? 

જો તમે ઇચલનૉઈની શાળામાુંથી ્  -46 માું સ્થાનાુંતરરત થતા હો, તો તમારે તમારા અગાઉનાું જજગલાન ેએિો પત્ર 
રજૂ કરિાની જરૂર છે જે દશાથિે કે તમારા વિદ્યાથીના આરોગ્યનાું રેકોડટ થસ અદ્યતન છે અન ેઅન પાલન મ જબનાું છે.  
બાળિાડી, 6 ઠ્ઠા ધોરણ અન ે9 માું ધોરણમાું પ્રિેશતા વિદ્યાથીઓએ પાછલા િષથમાું શારીરરક પરીક્ષણ પણૂથ ક્ ું હોય 
એ જરૂરી છે. 

જો તમારો વિદ્યાથી ઈચલનૉઈની બહારની શાળામાુંથી ્  -46 માું સ્થાનાુંતરરત થઈ રહ્યો હોય, તો તમારે નોંધણી 
િખતે શૉટ રેકોડટ થસની એક નકલ રજૂ કરિી આિશ્યક છે.  પ્રિેશ મેળવ્યાનાું છ અઠિારડયામાું શારીરરક પરીક્ષા અને 
બાકી રહલે કોઈપણ રસીકરણની રજૂઆત કરિી કરિી આિશ્યક છે. 

રજૂ કરિા માટેનાું િાસ્તવિક દસ્તાિેજોન ેડાઉનલોડ કરિા માટે આરોગ્ય પત્રક પષૃ્ઠોની મ લાકાત લો (આરોગ્ય 
જરૂરરયાતો).  

અમે શાિીહિર્ પિીક્ષિ ર્િાવવા માટે ક્ા ંજઈ શર્ીએ? 
બાળકન ું શારીરરક પરરક્ષણ અને રસીકરણ ડોતટરની ઓરફસ અથિા લ્તલવનક પર થઈ શકે છે.  તમામ શાળાઓ પાસે 
વનશ ગક અથિા ઓછા ખિથના પરરક્ષણો અન ેરોગપ્રવતરોધકો વિશે મારહતી હોય છે.  તમાિે દવાખાનાની તમામ 
મલુાર્ાત વખતે તમાિા િાળર્નુ ંિસીર્િિ નોંધ સાથે લાવવુ ંજ પડશે. 

ઓછા ખચે િસીર્િિો 
 ગ્રેટર એલ્ગજન ક ટ ુંબ આરોગ્ય સુંિાળ માટેનાું સ્થાનો: 

o પરરિાર સ્િાસ્્ય કેન્ર, 165 ઈ. પ્લૅન્ક રોડ, સાયકામોર, IL 60178 (િબેસાઇટ ) 
o રિકસાઇડ હગેથ સેન્ટર, 300 મૅકહને્રી રોડ, સ્ટ્વ્હલીંગ, IL 60090 (િેબસાઇટ) 
o લેક આરોગ્ય કેન્ર, 1515 E. લેક સ્િીટ, હનૅોિર પાકથ , IL 60133 (િેબસાઇટ) 
o મૅકહનેરી કમ્્વૂનટી હગેથ સેન્ટર, 3901 મવસિ ડૉતટર, મૅકહનેરી, IL 60050 (િેબસાઇટ) 
o રૅન્ડલ હગેથ સેન્ટર, 1435 N. રૅન્ડલ રોડ, સ્િીટ 410, એલ્ગજન, IL 60123 (િેબસાઇટ) 
o સેનેકા હગેથ સેન્ટર, 450 ડન્ડી ઍિન્્,ૂ લોિર લેિલ, એલ્ગજન, IL 60120 (િબેસાઇટ) 
o સ્િીમવડૂ કમ્્વૂનટી હગેથ સેન્ટર, 135 E. ઈવિિંગ પાકથ રોડ, સ્િીમવડૂ, IL 60120 (િેબસાઇટ) 
o સવમટ આરોગ્ય કેન્ર,370 સવમટ સ્િીટ, એલ્ગજન, IL 60120 (િેબસાઇટ) 
શાળા આધારરત આરોગ્ય લ્તલવનક માટે કોલ કરો: 847-608-1344 

 ડયપેૂજ ઇમ્્ નાઇઝેશન લ્તલવનક (ડ પેજ કાઉન્ટી વનિાસીઓ)  

West: 111 No. County Farm Road, Wheaton, IL 60187 

એપોઈન્ટમેન્ટ ગોઠિિા 1-630-682-7400 પર કોલ કરો.  
િધારાની રેફરલ માટે, કૃપયા તમારા બાળકના શાળા નસથનો સુંપકથ કરો.    
 

https://www.u-46.org/Page/9106
https://www.u-46.org/Page/9106
https://gefcc.org/find-a-health-center/center-for-family-health-sycamore/
http://gefcc.org/locations/creekside-health-center/
http://gefcc.org/locations/lake-health-center/
http://gefcc.org/locations/mchenry-community-health-center/
http://gefcc.org/locations/elgin-locations/randall-health-center/
http://gefcc.org/locations/elgin-locations/seneca-health-center/
http://gefcc.org/locations/streamwood-community-health-center/
http://gefcc.org/locations/streamwood-community-health-center/
http://gefcc.org/locations/elgin-locations/summit-health-center/
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દાતંને લગતા સસંાધનો અને/અથવા સદંભો 
 Elgin મા ંસારંુ િાળર્ઃ 620 નવિંગ સ્િીટ, એલ્લ્જન, IL 60123 ટેચલફોન: 847-741-7370  

 ડેન્ટાક્વેસ્ટ ઈણલનોઈ સેવાઓ (ડૉક્ટિની ભલામિ સેવા): ટેચલફોન.: 888-286-2447  

દુંત ચિરકત્સકના નામો મેરડકેર અથિા રકડકેર પરરિારોને પરૂો પાડિામાું આિ ેછે  
 એલ્લ્જન તિીિી/દાતં નવશે: 417 Dundee Ave. એલ્જીન, IL 60120 Tel.: 847-608-7910  

 ગે્રટિ એલ્લ્જન કુટંુિ સભંાળ રે્ન્ર: 370 સવમટ સ્િીટ #1A Elgin, IL Tel.: 847-608-1344 

 એિીસી દંતણચહર્ત્સાઃ 80 ડબગ્.ૂ રહલિેસ્ટ બી.એલ.િી.ડી. સ્િીટ 212 સ્િૉમ્બગથ, IL 60195. ટેચલફોન.: 
847-882-3360. કલાકો: સોમવાિ - ગરુુવાિ 7:00 સવાિે – 6:30 સાજંે શકુ્રવાિ 8:00સવાિ - 
2:00સાજં શનનવાિ 8:00સવાિ - 1:00સાજં 

શાળાર્ીય પદ્ધનતઓ 
જો મારંુ િાળર્ િીમાિ િોય, તો હું શુ ંર્િી શકંુ? 
જો તમાર ું બાળક માુંર્  છે, તો તે/તણેીએ ઘરે રહવે  ું જોઇએ.  ઘણીિાર િાલીઓ બીમાર બાળકન ેસ્કલૂમોકલે છે 
કારણ કે તેમણ ેકામે જવ ું પડત  ું હોય છે અન ેતઓે બીમાર બાળક સાથ ેઘરે રહી શકતા નથી.  તમેછતાું, એક બીમાર 
બાળક અન્ય બાળકન ેઘણી િખત બીમાર કરી શકે છે.   જ્યારે તમાર ું બાળક શાળાએ આિી શકત ું નથી, ત્યારે 
શાળા શરૂ થાય તે પહલેાું દરરોજ સિારમાું શાળાએ કોલ કરી જણાિો.  તમારે નીિેની મારહતી આપિી જોઇએેઃ 
બાળકન ું નામ, ગ્રેડ, વશક્ષક, ગેરહાજરીન ું કારણ, અન ેતમારો ફોન નુંબર. 

જો માિા િાળર્ને શાળામા ંદવા લેવી જ પડે એમ િોય, તો શુ ંર્િવુ ં
જજગલા નીવત જણાિ ેછે કે વિદ્યાથીને દિા આપિાન ું અથિા વિદ્યાથી દ્વારા દિા લિેાન ું સુંિાચલત કરી 
શકાય તે પહલેાું ફાઈલ પર સહી કરેલી દિાની પરિાનગી અન ેરફચઝવશયનની સિૂનાઓના ફોમ્સથ 
હોિા જ જોઈએ.  ફોમ્સથ તમારી શાળાની નસથ પાસેથી મળેિી શકાશે. 
બાળકે નસથની ઓરફમાું આિીને જ દિા લેિી પડશ.ે  તમામ દિાની પેકેટ પર નીિેની બાબતોન ું લબેલ હોવ ું જોઈએ:  

 બાળકન ું નામ 

 ડોતટરન ું નામ 

 દિાન ું નામ 

 કેટલી અન ેક્ારે દિા આપિી 

જો માિે માિા િાળર્ના ંઆિોગ્ય સાથે સિંનંધત પ્રશ્નો િોય તો માિે ર્ોને ર્ૉલ ર્િવો જોઈએ? 

જો તમને શાળામાું તમારા બાળકના આરોગ્ય વિશે પ્રશ્ન હોય તો, શાળાના નસથ અથિા આિાયથન ેકોલ કરો.  
જો તમે ગેરહાજરી બાબત ેનોંધ કરાિો છો, તો શાળાના એટેન્ડન્સ સેિેટરીને કોલ કરો. 

જો મારંુ િાળર્ શાળામા ંિીમાિ પડે અથવા અર્સ્માત થાય તો શાળા માિા સધુી રે્વી 
િીતે પિોંચી શરે્?  

જો તમાર ું બાળક માુંર્  પડ ેછે અથિા શાળામાું એક્તસડન્ટ થાય છે તો, શાળા તમન ેઅથિા નોંધણી 
દરવમયાન તમે જણાિેલા ઈમર્જન્સી વ્યક્તતન ેકોલ કરશ.ે  



 

 

ELL Program Parent Handbook 

Elgin Area School District U-46 

 

પષૃ્ઠ| 34                                                                   વિષય-સચૂિ પર પાછા જાઓ જૂન 2019 

શાળામા ંજવુ:ં  
મારંુ િાળર્ દિિોજ શાળાએ રે્વી િીતે જઈ અને પાછં આવી શરે્ છે? 
બાળક જે શાળાની નીક રહ ેછે તે સામાન્ય રીતે શાળાએ િાલીને આિે છે.    બાળક જે શાળાથી રૂ્ર રહ ેછે તે 
સામાન્ય રીતે સ્કલૂ બસમાું આિે છે અથિા જાહરે પરરિહનનો ઉપયોગ કરે છે.  મોટાિાગના વિદ્યાથીઓ જે શાળાથી 
1.50 માઈલથી (જજગલા ્ -46 પરરિહન વિિાગ દ્વારા ગણતરી કયાથ મ જબ) િધ  રૂ્ર રહતેાું હોય તે પરરિહન માટે 
લાયકાત ધરાિે છે.   જો તમાર ું બાળક શાળાની બસ લ ેછે તો, તમારે આ જાણિાની જરૂરીયાત છેેઃ 
 સ્કલૂ બસનો નુંબર 

 તમાર ું બાળક બસમાું બસેે છે તે સ્થળ 

 તમાર ું બાળક બસમાું બસેે છે તેનો સમય 

 શાળા પછી તમાર ું બાળક બસમાુંથી ઊતરે તે સ્થળ 

 શાળા પછી તમાર ું બાળક બસમાુંથી ઊતરે તે સમય  
 

િસ નિંિ: _________________________ 

નપર્-અપ સ્થાન: _____________________ 

નપર્-અપ સમય: _____________________ 
 

 

િસ નિંિ: _________________________ 

ડ્રોપનુ ંસ્થાન: _______________________  

ડ્રોપનો સમય: _______________________ 
 

જો તમાિે માહિતી જોઈતી િોય તો પહિવિન નવભાગનો સપંર્ક  ર્િો (847) 888-5000 એક્સ્ટે 5098 

હર્ન્ડિગાટકન નવદ્યાથીઓ માટે પહિવિન 
 દરેક બાલિાડીના વિદ્યાથી પાસ ેદરરોજ બસથી ઘર સ ધી આિિા માટે સુંપણૂથ પાસ હોિો જ 

જોઈએ.  
 તમામ બાલિાડીના વિદ્યાથીઓ તેમના બસ સ્ટોપ એ ઉતરતી િખત,ે તેમનો બસ પાસ “મળી 

રહશેે” ચિદ્વિત થયેલો હશે અન ેતે તપાસિામાું આિ ેછે.  
 જો નવદ્યાથીનો પાસ તે/તેિી “મળી િિશેે” દશાકવે અને જો નવદ્યાથી િસ સ્ટોપ પિ ન મળે તો નવદ્યાથીને શાળાએ 

પાછો મોર્લવામા ંઆવશે. 

સ્થાનાતંિ ર્િવુ ં 
જો તમે અન્ય એપાટથમેન્ટ અથિા ઘરમાું સ્થાનાુંતર કરો છો તો તમારે શાળાનો સુંપકથ કરી નવ ું સરનામ  
અને ફોન નુંબર આપિા જ જોઈએ.     

શાળા માટે મોરંુ્ 
બાળકે સમયસર શાળાએ આિવ ું જોઇએ મોડા નહીં  જો બાળકન ેમોડ ું થઇ જાય, તો વશક્ષક તેની 
સામે મોડ ું આવ્્ ું અથિા તે ધીમો હોિાની નોંધ કરશ.ે  જો તમાર ું બાળક મોડ ું પડિાન ું હોય તો 
તમારે સિારે શાળામાું કોલ કરિો જોઈએ અથિા તમારા બાળક સાથ ેશાળામાું નોંધ મોકલી શકાય. 
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શાળામા ંગેિિાજિ  
જ્યારે તમાર ું બાળક શાળામાું ન આિી શકત ું હોય, તો તે દર સિારે તમાર ું બાળક ગરેહાજર રહશેે એિો કોલ કરિો 
જોઈએ.  તમારે િોઈસમેઈલ સુંદેશો છોડિો જોઈએ.  જ્યારે તમે શાળામાું કોલ કરો છો ત્યારે તમારે નીિનેી મારહતી 
આપિી જોઈએેઃ 

 તમારા બાળકન ું નામ 

 તમારા બાળકન ું ધોરણ અન ેવશક્ષક 

 શા માટે તમાર ું બાળક ગેરહાજર રહિેાન ું છે 

 તમાર ું નામ અન ેફોન નુંબર 

શાળાના ર્લાર્ો દિનમયાન શાળા છોડવી 
જો તમારે તમારા બાળકન ેમરેડકલ એપોઈન્ટમેન્ટ અથિા ઈમર્જન્સી માટે લેિા આિિાની જરૂરીયાત 

હોય તો, કૃપયા તમાર ું બાળક િહલેા જિાન ું હોય તો તેની સિૂના શાળાને આપિી.  શાળાએ આિતી 
િખત,ે મ ખ્ય ઓરફસ પર જાિ અન ેતમારા બાળક માટે પછૂો.  શાળા તમને એક કાગળમાું સહી કરિાન ું 

પછૂશે તથેી તમાર ું બાળક જઈ શકે.   

ર્ૌટંુણિર્ વેરે્શન્સ   
જ્યારે શાળાન ું સત્ર િાલ  હોય ત્યારે િાલીએ તેમના બાળકોને િેકેશન્સ પર ન લઈ જિા 
જોઈએ  તેમની ગેરહાજરી ચબનમાફીપાત્ર તરીકે ચિસ્ટ્ન્હત થશે.  કૌટ ુંચબક િેકેશન્સન ું આયોજન 
શાળાના વિરામ દરવમયાન કરવ ું જોઈએ.  જો બાળક 10થી િધ  િમશેઃ રદિસો માટે ગેરહાજર 
હોય તો, િાલીએ તમેના બાળકના પાછા આિિિા પર ફરી-પ્રિેશ મેળિાની જરૂરીયાત રહશેે. 

િાર્ી િિલે ુ ંર્ાયક  
બાળક જે શાળામાુંથી ગરેહાજર રહ્ ું છે તણેે/તણેીએ ગ માિેલ ું શાળાકાયથ અને ગહૃકાયથ કરવ ું જ જોઈએ.  
મોટાિાગની શાળાઓ એિી આશા રાખ ે છે કે જો બાળક બેથી િધારે રદિસ માટે ગેરહાજર રહ્ ું છે તો િાલીઓ 
શાળા પર કોલ કરી બાકી રહલે ું કાયથ મેળિી છે.  તમે અથિા તમારા બાળકના વમત્ર બાળકના િગથ બાકી રહલે ું કાયથ 
લેિા જઈ શકે છે. 

શાળાની મલુાર્ાત લેવીઃ 
િાલીઓને તેમના બાળકની શાળામાું મ લાકાત લેિા માટે આમુંત્રણ છે.  જો 
િાલીઓને વશક્ષક સાથ ેિાત કરિાની ઈચ્છા હોય તો, તમેણે શાળામાું કોલ કરી અથિા 
વશક્ષકને નોંધ મોકલી તેઓએ આગોતરા એપોઈન્ટમેન્ટ લેિી જ પડશ.ે  જ્યારે તમ ેશાળાની મ લાકાતે આિ ેછો, 
ત્યારે તમારે ઓરફસમાું જવ ું અને મ લાકાતીના પાસ માટે ઓળખન ું ફોમથ રજૂ કરવ ું જ પડશ.ે 

શુ ંમાિે શાળામા ંર્શા માટે ચરૂ્વિી ર્િવાની છે?  
કેટલીક શાળાની પ્રવવૃત્તઓ અન/ેઅથિા સામગ્રી માટેની ફી િરિાની છે.  તેમાું સિૂનાત્મક સામગ્રીની ફી, 
વિદ્યાથીનો િીમો, અને પ્રાથવમક સ્તર માટે વિદ્યાથીઓનો ક્ષેત્રીય પ્રિાસનો સમાિેશ હોઈ શકે, 

પણ તે મયાથરદત નથી.  માધ્યવમક અન ેઉચ્િ શાળા સ્તરોના વિદ્યાથીઓ માટે, ઉપર ઉગલખે 
કરેલી ફી ઉપરાુંત, વિદ્યાથીના લોકસથ, વ્યાયામમાું િાગીદારી, વિદ્યાથીના આઈડી કાડટ થસ, શૈક્ષચણક આયોજનો, 
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પાકીંગની પરિાનગી, ખોરાક, િગેરે માટેની ફી હોઈ શકે છે.  જે વિદ્યાથીઓ વનશ ગક લુંિ માટે લાયકાત મેળિ ેછે 
તેઓને કેટલીક ફીની માફી મળે છે. 
િાલીઓને નોંધણીના સમયે કોઈ ફી િરિાની હશ ેતો તેની મારહતી આપિામાું આિ ેછે.  જો તમન ેસિૂનાત્મક ફી 
વિશે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો, તમે તમારા બાળકની શાળામાું કોલ કરી શકો છો. 

 

કે્ષત્રીય પ્રવાસ  
ઘણી િખત વિદ્યાથીઓ સુંગ્રહાલય, ઝૂ અન ેઅન્ય સ્થળોએ ક્ષેત્રીય પ્રિાસ માટે જાય છે. િાલીઓએ 

તેમના બાળક ક્ષેત્રીય પ્રિાસ પર જાય તે પહલેાું પરિાનગી ફોમથ સહી કરીને આપવ ું જ પડશે. ઘણી િખત 

ક્ષેત્રીય પ્રિાસ માટે ચકૂિણીમાું મદદ કરિા ઓછી ફી હોય છે.  પ્રસુંગોપાત િાલીઓન ેપ્રિાસમાું પ્રિાસ પર બાળકોની 
દેખરેખ રાખિામાું વશક્ષકન ેમદદ કરિા માટે િોલને્ટીયર તરીકે ક્ષેત્રીય પ્રિાસ પર જિાની તક આપિામાું આિે છે.  

જો તમે ર્ોઇ પ્રશ્નો િોય, તો તમાિા િાળર્ના નશક્ષર્ પછૂી ખાતિી ર્િો. 

િપોિનુ ંભોજન   
 જો બાળક તેન ું/તેણીન ું બપોરન ું િોજન શાળાએ લાવ્્ ું નથી તો, શાળા તેન/ેતેણીને િૈકલ્ગપક પસુંદગી 
રજૂ કરશ.ે  મોટાિાગની શાળાઓ પાસ ેજે િાલીઓ ચકૂિણી કરી શકતા નથી તમેના માટે વનશ ગક 
અથિા ઓછી-રકિંમતે બપોરના િોજનનો કાયથિમ હોય છે.  જો િાળર્ નનશલુ્ર્ અથવા ઘટાડલેા ખચક 

સાથેના િપોિના ભોજના માટે લાયર્ાત મેળવે છે રે્ નિીં તે જોવા, નનશલુ્ર્ અને ઘટાડલેા ખચક સાથેના િપોિના 
ભોજનની અિજી વાલીઓએ  ભિવીં જોઈએ.  આ પત્રર્ો ઉનાળા દિનમયાન ઓનલાઈન અથવા તમાિા િાળર્ની 
શાળામા ંઉપલબ્લધ છે.  અિજી દિ વરે્ પિૂક િોવી જ જોઈએ. 

જો મને શાળાની પદ્ધનતઓ નવશે પ્રશ્ન િોય તો હું ર્ોને પછૂી શકંુ? 
જો તમને શાળાની પદ્ધવતઓ વિશે પ્રશ્નો હોય તો તમે તમારા બાળકના વશક્ષરન ેકોલ અથિા ઈમલે કરી શકો છો.  
શાળાના આિાયથ, (ઉચ્િ શાળા ખાત)ે ઈએલએલ હોમ શાળાના સુંપકથ વ્યક્તત અથિા પરામશથક પણ તમને મદદ 
કરિા સક્ષમ હોઈ શકે છે. 
દિેર્ શાળા વર્કની શરૂઆતમા,ં તમાિા િાળર્ નવશે આ ચાટકમાનંી માહિતી ભિો અને તેને ર્ોઈપિ સમયે ઉપયોગમા ં
લેવા માટે દૃશ્યક્ષમ િાખો: 

વિદ્યાથીન ું નામ 

 

શાળાન ું સરનામ  

 

શાળાનો ટેચલફોન 
નુંબર 

 

ધોરણ 

 

આિાયથન ું નામ 

 

વશક્ષકન ું નામ 
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િાળર્ના નશક્ષિ અને શીખવામા ંવાલીઓની ભનૂમર્ા  
િાલીઓ તમેના બાળકોના વશક્ષણમાું સામેલ થાય એવ ું શાળા ઈચ્છે છે.  િાલીઓ તમેના બાળકના વશક્ષણમાું ઘણી 
રીતે સામેલ થઈ શકે છે.  તઓેેઃ 

 આિાયથ અન ેવશક્ષકો સાથ ેિાત કરી શકે છે 

 શાળાની પ્રવવૃત્તઓમાું હાજર રહી શકે છે. 
 શાળા અંગેના વનણથયો લેિામાું મદદ કરી શકે છે. 
 શાળામાું સ્િયુંસેિક તરીકે સેિા આપી શકે છે. 
 શાળાની બોડથ મીરટિંગમાું હાજર રહી શકે છે. 
 દ્વદ્વિાષીય િાલી સલાહકાર સવમતી (બીપીએસી)માું િાગ લઇ શકે છે. 
 અન્ય કૌટ ુંચબક-શાળા-સામ દાવયક સુંલગ્ન સવમવતઓ / પ્રવવૃત્તઓમાું િાગ લ ેછે 

હ ું મારા બાળક (કો) ની સ્કલૂ (લો) વિશે કેિી રીતે શીખી શક ું?)  

શાળાના કાયથિમો અને ઘટના વિશે િાલીઓને જણાિિા માટે શાળા પાસે ઘણી રીતો છે.  
ઘણી શાળા પાસેેઃ 

ઓપન-િાઉસ અભ્યાસક્રમ િાત્રી 
િાલીઓ માટે તમેના બાળકોના વશક્ષકોનો મળિાનો, તમેના િગથખુંડ જોિાનો, અન ેતેમન ું 
બાળક જે કાયથ કરે છે અથિા કરિાન ું છે તે સાુંિળિાનો સમય.  શાળાની ઓરફસમાું આ 
ઘટનાઓ સાથેના કેલને્ડર વિશે પછૂો. 

લેણખત સામગ્રીઓ  
લેચખત સામગ્રી ઘરે મેલ કરિામાું આિે છે અથિા તમારા બાળક દ્વારા ઘરે લાિિામાું આિે છે.  ઉદા માટે, શાળાઓ 
આ સામગ્રીઓ ઘરે મોકલી શકે છે: 

 િગથખુંડના એસાઈનમેન્ટ, િગથખુંડ પ્રવવૃત્તઓ, રજાઓ અથિા શાળાના કાયથિમો વિશ ેશાળાન ું કેલેન્ડર. 
 િગથખુંડ અન ેશાળાની ઘટનાઓ સાથ ેન્્ઝૂલેટસથ. 
 િાલીઓન ેતેમના વિિારો અન ેવનસ્બતતાઓ વિશે પછૂિામાું આિતાું સિેક્ષણો. 
 ક્ષેત્રીય પ્રિાસ લઈ જિા માટે વિદ્યાથીઓ માટે પરિાનગી ફોમ્સથ. 
 શાળા વમરટિંગો, મ લાકાતો, એસેમ્બલી, શાળા બુંધ રહિેી અન ેઅન્ય ઘટનાઓ માટેની 

જાહરેાતો. 
પ્રસુંગોપાત, િાલીઓએ ઘરે મોકલેલી સામગ્રી માટે પ્રવતિાિ આપિો જોઈએ.  ઉદાહરણ માટે, તમારે 
તમારા બાળકન ેક્ષેત્રીય પ્રિાસ પર મોકલી શકો તે પહલેા તેના પરિાનગી ફોમથ પર સહી કરિી જ 
જોઈએ. 
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િોન ર્ૉલ્સ, ટેક્સ્ટ, ઈ-મેલ અને વેિસાઇટ 
ફોન કૉગસ, ટેતસ્ટ, ઈ-મેલ અને િેબસાઇટ િાલીઓ સાથ ેસુંિાદ કરિાના શાળાની અન્ય 
રીતો છે.  શાળાની િેબસાઈટ સિૂનાત્મક કાયથિમો, શાળાની ઘટનાઓ, શાળા નીવતઓ, 

વશક્ષક સુંપકથ મારહતી િગેરે વિશે અદ્યતન મારહતી તમને પરૂી પાડી શકે છે.   
કૃપા કરીને મ લાકાત લો https://www.u-46.org/domain/78 તમારી સ્કલૂની િેબસાઇટને 

શોધિા અન ેજોિા માટે.  િધ માું, સમગ્ર શાળા િષથ દરવમયાન ફોન સુંદેશાઓ સ્િયુંસુંિાચલત રીત ેશાળા 
અને જજગલા-સ્તરે અગત્યની મારહતી, સમાિાર અથિા રીમાઈન્ડર પ્રસારરત થઈ શકે છે.  ઘણાું કારણોમાુંન  ું 
આ પણ એક કારણ છે તે તમારે શા માટે અદ્યતન ફોન નુંબર રાખિો અગત્યનો છે. 

ય ુ-46 સાથે જોડાયેલ િિો 
વેિસાઇટ www.u-46.org  

િેબસાઈટ નેવિગેટ કરિાન ું સરળ છે અન ેતે મોબાઇલ ફોન પર પણ કામ કરે છે જે રીતે તે ડસે્કટોપ કરે છે.  સમગ્ર 
જજગલામાુંથી સમાિારની પરરભ્રમણ પસુંદગી અન ેક ટ ુંબો માટે અત્યુંત સ સુંગત મારહતી માટે વ્યક્તતગત શાળા 
સાઇ્સ માટે હોમ પેજ જ ઓ. 

ચાલો વાત ર્િીએ  

જજગલા િેબસાઇટના હોમપજે પર લે્સ ટોકની એક ચલિંક છે, અન ેવ્યક્તતગત શાળાઓ ટૂુંક સમયમાું આ ગ્રાહક સેિા 
સાધનનો ઉપયોગ કરશ.ે  

અનતં રે્ર્મપસ  
માતાવપતા અન ેવશક્ષકો, શાળા અન ેીગલા િહીિટકારો િચ્િ ેસુંિારની સ વિધા માટે અનુંત કેમ્પસમાું પારરિારરક 
સુંપકથ મારહતી અદ્યતન છે તનેી ખાતરી કરો.  

ઇ-ન્ય ૂલેટસક  
ઇમેઇલ દ્વારા "તમારો સાપ્તારહક અપડટે" પ્રાપ્ત કરિા માટે અથિા તેન ેઑનલાઇન િાુંિિા માટે સાઇન અપ કરો.  
એ જ રીતે, અમારા ીગલા / િીફ એલ્તઝક્ય રટિ ઓરફસરની િેબસાઇટ પર સ્ટાફ માટે સીઇઓ ટોની સેન્ડસથન ું 
સાપ્તારહક ન્્ઝૂલેટર િાુંિો.  

સામાજજર્ મીહડયા 
 અમન ેFacebook SchoolDistrictU46 પર પસુંદ કરો  
 Twitter પર અમન ેઅન સરો @sdu46 

 જજગલાના વિવશષ્ટ કાયથિમો, લોકો અન ેવસદ્વદ્ધઓન ેહાઇલાઇટ કરતી વિવિધ વિરડઓઝનો આનુંદ લેિા માટે 
જજગલાની YouTube િેનલ પર સબ્સ્િાઇબ કરો. 

 

 

https://www.u-46.org/domain/78
http://www.u-46.org/
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ય-ુ46 એલ્પ્લરે્શન 
શાળાના બપોરના િોજનન ું મેન , જજગલા સમાિાર, આિાયથ અથિા કોટથ  માટે ઈમેલ- આ તમામ અને િધ  
વિશે હિ ેતમારા હાથની હથેલીમાું એક સ્માટથ  ફોનથી સરળતાથી મેળિી શકો છો. અને એક નિી શાળા 
જજગલા ્ -46 એલ્પ્લકેશન એપ સ્ટોર અથિા Google Play માુંથી વનશ ગક ઉપલબ્ધ છે.  
મોબાઈલ એલ્પ્લકેશન વિદ્યાથીઓ, િાલીઓ અને સમ દાયના સભ્યોન ેઅમારા જજગલા અને શાળાઓની 
િેબસાઈ્સ, અમારી શાળાના મીરડયા ફીડમાુંથી ટોિની િાતાથઓની હાઈલાઈ્સ, જજગલા કેલેન્ડર, બપોરના 
િોજનન ું મેન  અને ધોરણો જોિા માટે વિશાળ કેમ્પસ સાથે સીધ ું જોડાણ રજૂ કરે છે.  અન્ય 
લાક્ષચણકતાઓમાું શાળા રડરેતટરી, ઉચ્િ શાળાના રમતગમતના સ્કોર અંગ ેઝડપી મારહતી, સીઈઓ દ્વારા 
અઠિારડક ઈ-ન્્ ઝલેટર અને હિામાન આગાહી સાથેના જોડાણનો પણ સમાિેશ થાય છે.  
એલ્પ્લકેશન ડાઉનલોડ કરિા, Google Play અથિા App Store દ્વારા “School District U-46” શોધો. 

સામેલ થવા માટેના રે્ટલાર્ માગો 
વાલી જૂથ પીટીઓ/પીટીએ  
પીટીઓ અથિા પીટીએ બેઠકો ક્ારે થાય છે તે જોિા માટે તમારી શાળામાું તપાસ કરો.  દરેક શાળાના િાલી 
જૂથમાું વિવિધ પહલે અન ેપ્રોજેત્સ હોય છે. 

સલાિર્ાિ પહિર્દ 
જજગલા સલાહકાર પરરષદમાું જોડાઓ જેમ કે: 

 આરિકન અમેરરકન સલાહકાર પરરષદ 

 દ્વદ્વિાષી િાલીઓની સલાહકાર સવમવત 

 નાગરરકોની સલાહકાર પરરષદ 

 ઇન્ટરફેથ સલાહકાર પરરષદ 

 ્  -46 ફાઉન્ડશેન 

વગકખડં  
િગથખુંડના િાલી અથિા મહમેાન રીડર સ્િયુંસેિક.  વિદ્યાથીઓ જ દા જ દા મુંતવ્યો સાુંિળિાન ું પસુંદ કરે છે.  

વાલીઓના ર્ાયકક્રમો 
અમારા એક અથિા િધ ૃ ૃ િાલી કાયથિમો અન ેતાલીમના િાગ બનો જેમ કે: 

 આરિકન અમેરરકન િાલી નેતતૃ્િ સુંસ્થા 
 રહસ્પેવનક િાલી નેતતૃ્િ સુંસ્થા 
 NAES (સ્પેવનશમાું) 
 પ્રારુંચિક બાગયાિસ્થા ડ્રોપ-ઇન પ્લે ગપૃ્સ 

 પ્લાઝા કૉમ્્ વનટેરરયા 
 ્  46 એન્ગજે 
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મારંુ િાળર્ શાળામા ંસિળ િની િહ્ુ ંછે તે હું રે્વી િીતે જાિી શકંુ?  

વાલી-નશક્ષર્ મલુાર્ાતો  
મ લાકાતો એ િાલીઓ અન ેવશક્ષકો િચ્િેની વમરટિંગો છે.  વશક્ષક િગથખુંડમાું બાળકની પ્રગવત 
અને/અથિા િતથણ ૂુંકની િિાથ કરિા દરેક બાળકના િાલીઓને મળે છે.  સામાન્ય રીતે વશક્ષકો દરેક 
શાળા િષથની ફોલ ઋત  દરવમયાન ઓછામાું ઓછા એક મ લાકાત માટે પછૂિામાું આિે છે.  તેમ છતાું, જો બાળક 
તેના શીખિા અન/ેઅથિા િતથણ ૂુંક સાથ ેસુંઘષથ કરી રહ્ ું છે, તો વશક્ષક િષથ દરવમયાન અન્ય સમયે મ લાકાત માટે 
િાલીન ેઆિિાન ું કહી શકે છે.  િાલીઓ પણ કોઈ પણ સમયે મ લાકાત માટે પછૂી શકે છે.  િાલીઓ કોલસ ઈમેલ 
કરી શકે છે, અથિા મ લાકાત વિશે પછૂિા વશક્ષકન ેનોંધ પણ લખી શકે છે.  મોટાિાગે મ લાકાતો શાળાના રદિસ 
પહલેાું અથિા પછી યોજાતી હોય છે. 
િાલીઓને ક્ારેય પણ પ્રશ્ન હોય તો તેઓ શાળામાું કોલ કરી શકે છે અન ે વશક્ષક(કો) અથિા આિાયથ સાથ ેિાત 
કરી શકે છે.  જો તમે તમારા બાળકની શાળામાું મ લાકાત લેિા ઈચ્છતાું હોિ તો, પહલેાું એપોઈન્ટમેન્ટ લેિા 
શાળામાું કોલ કરો અથિા ઈમેલ અથિા વશક્ષકન ેનોંધ મોકલો. 

અિવેાલ પત્રર્ો 
પ્રાથનમર્ અિવેાલ ર્ાર્ડકસ 

અહિેાલ પત્રકો િાલીઓન ેશાળામાું તેમના બાળક કેવ ું કરી રહ્યાું છે તે કહ ેછે.  િાલીઓ તેમના બાળકોન ું 
અહિેાલ પત્રક ત્રણ િખત દરેક મગૂયાુંકન િિ અથિા ત્રણ મરહન ેિષથ દરવમયાન મળે છે.  રરપોટથ  કાડટ થસ 

સામાન્ય રીતે વિદ્યાથીઓની સાથે ઘરે મોકલિામાું આિે છે  કેટલીક સ્કલૂો રરપોટથ  કાડટ થસ િાલી-વશક્ષક મીરટિંગમાું આપે છે.  

રરપોટથ  કાડથ પર સહી કરીને તનેે વિદ્યાથી સાથ ેસ્કલૂમાું પરત મોકલિાન ું રહશેે.  િધ માું, પ્રથમ અન ેબીજા વત્રમાસ 

દરવમયાન મધ્ય-સત્ર પગવત દ્વારા તેમના બાળકની પ્રગવતની સલાહ િાલીઓન ેઆપિામાું આિશ,ે અન ેતેથી 
િાલીઓન ેતેમના બાળકનો પ્રગવત અહિેાલ બ ેિખત િષથમાું આપિામાું આિશે.  બાળકના ધોરણના સ્તરેના 
અભ્યાસિમ અન ેશીખિાના લક્ષ્યો તરફ તેમન ું બાળક જે વિકાસ કરી રહ્ ું છે તે સુંદિથનો વિગતિાર પ્રવતિાિ 

િાલીઓન ેપ્રાથવમક અહિેાલ પત્રકો આપ ેછે.    તે િાલીઓ અન ેવિદ્યાથીઓને ઈચલનોઈઝ શીખિાના ધોરણો સાથ ે

ગોઠિાયેલા સખત શૈક્ષચણક કાયથિમમાું સફળ બનિા માટે શ ું જરૂરી છે અન ેસ્પષ્ટરીતે અપેક્ષા સમજિાની મુંજૂરી આપે 
છે.  દ્વદ્વ િાષા વિદ્યાથીઓ માટે, પ્રાથવમક અહિેાલ પત્રક દશાથિે છે કે અંગ્રેી અન ેસ્પેવનશમાું ધોરણ સ્તર લક્ષ્યો સુંદિે 
વ્યક્તતગત સ્તરે વિદ્યાથી કેિી કરી રહ્યા છે. 

ધોિિો-આધાહિત ઈએસએલ પ્રગનત પત્રર્ 

ચબડાણ કરેલ ું જજગલા અહિેાલ પત્રક બીી િાષાના ઈએસએલ પ્રગવત પત્રક તરીકે અંગ્રેી છે.  શાળા 
જજગલા ્ -46 ઈએલએલ વિિાગ તમામ ઈએલ વિદ્યાથીઓ માટે અંગ્રેી િાષનો વિકાસ દશાથિિા માટે 
ધોરણ-આધારવત અહિેાલનો ઉપયોગ કરે છે.  ઈએસએલ અહિેાલ વિદ્યાથીઓનો વિકાસ િગથખુંડના 
દેખાિ આધારરત અંગ્રેી િાષા અંગેના દેખાિ એટલ ેકે સાુંિળવ ું, બોલવ ું, િાુંિવ ું અને લખવ ું ક્ષેત્રોમાું 
તેમની ક્ષમતા દશાથિે છે.  િાષા અંગેના દેખાિની વ્યાખ્યાઓ િણથિ ેછે કે ઈએલએલ વિદ્યાથીએ દરેક 
સ્તરે શ ું જાણવ ું જોઈએ અને શ ું કરી શકિા જોઈએ.  
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અિવેાલ પત્રર્ો અને ઈએસએલ પ્રગનત અિવેાલો અંગે્રજી, સ્પેનનશ, પોણલસ, ટેગાલોગ, ગજુિાતી, ઉદૂક , નવયેટનામી , 

લાઓ અને હિન્દીમા ંઉપલબ્લધ છે.  
પ્રાથનમર્ સ્તિે હિપોટક  ર્ાડક માટે વધાિાની માહિતી માટે, કૃપા ર્િીને હિપોટક  ર્ાડક વેિસાઇટની મલુાર્ાત લો 
www.u-46.org પહિવાિો િઠેળ >> લનનિંગ િેન્ચમાક્સક >> પ્રાિંણભર્ હિપોટક  ર્ાર્ડકસ, અથવા નીચેની ણલિંર્ પિ લ્ક્લર્ 
ર્િો:https://www.u-46.org/Page/9132 

શાળા જજગલા ્  -46 ન ું નમનૂાન ું સ્નેપશોટ - પ્રારુંચિક સ્તરે રરપોટથ  કાડથ  

 

 

http://www.u-46.org/
https://www.u-46.org/Page/9132
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ઈએસએલ પ્રગવત અહિેાલ કે-12 ડબગ્ આઈડીએ િાષા અંગેના 
દેખાિની વ્યાખ્યાઓ સાથે 

 

માધ્યવમક અહિેાલ પત્રકોેઃ 
બાળક જે કોઇપણ વિષય િણે છે, રરપોટથ  કાર્જમાું તે દરેક સિૂીબદ્ધ હોય છે  પ્રત્યેક વિષય માટે, ગ્રેડ હોય છે.  િાલીઓને 
તેમના બાળકના અહિેાલ પત્રકો િષથમાું િાર િખત મળે છે.  બુંન ેઅહિેાલ પત્રક અન ેઈએસએલ  પ્રગવત અહિેાલ ઘરે 

મેઈલ કરિામાું આિે છે. 

શાળા જજગલા ્ -46નો ઈએલએલ વિિાગ તમામ ઈએલ વિદ્યાથીઓ માટે અંગ્રીે િાષનો વિકાસ દશાથિિા માટે ધોરણ-

આધારરત અહિેાલનો ઉપયોગ કરે છે.  િગથખુંડના દેખાિ આધારરત, માધ્યવમક સ્તર માટે ઈએસેલ પ્રગવત અહિેાલ 

અંગ્રેી િાષા અંગેના દેખાિ એટલે કે સાુંિળવ ું, બોલવ ું, િાુંિવ ું અન ેલખવ ું ક્ષેત્રોમાું વિદ્યાથીઓનો વિકાસ દશાથિ ેછે.   

િાષા અંગેના દેખાિની વ્યાખ્યાઓ િણથિ ેછે કે ઈએલ વિદ્યાથીએ દરેક સ્તરે શ ું જાણવ ું જોઈએ અન ેશ ું કરી શકિા 
જોઈએ.  માધ્યવમક ગ્રેરડિંગ અંગે િધ  મારહતી મળેિિા માટે કૃપા કરીને મ લાકાત કરોેઃ 
https://www.u-46.org/domain/6441. 

https://www.u-46.org/domain/6441


 

 

ELL Program Parent Handbook 

Elgin Area School District U-46 

 

પષૃ્ઠ| 43                                                                   વિષય-સચૂિ પર પાછા જાઓ જૂન 2019 

માિા િાળર્ના શીખવામા ંમદદ મળે તે માટે હું ઘિે શુ ંર્િી શકંુ? 

સફળ વિદ્યાથીઓ શાળામાું શીખિા માટે આિ ેછે અન ેતેમની મજબતૂ અભ્યાસ કરિાની આદતો હોય છે.  િાલીઓ 
તેમન ું બાળક શાળામાું સારી કામગીરી કરે તેના માટે તમેન ેઘણી રીતે મદદ કરી શકે છે.  જો તમે ખબૂ ઓછું અંગ્રેી 
બોલતાું હોિ તો પણ તમે તેમને મદદ કરી શકો છે.  તમારે મદદ કરિા માટે અંગ્રેી જાણતા હોિાની જરૂરીયાત 
નથી.  અહીં અગત્યની બાબત તમે તમારા બાળકન ેશીખિામાું મદદ કરી શકો છો: 

િાજિી 
તમાર ું બાળક દરરોજ શાળાએ જાય અન ેસમયસર પાછું આિ ેઅન ેશીખિા માટે 
તૈયાર રહ ેતેની ખાતરી કરો.  િારુંિારની ગેરહાજરી અથિા વશવથલતા નકારાત્મક 
રીતે વિદ્યાથી વશક્ષણન ેઅસર કરે છે.  શાળા ખાત ેદરરોજ અગત્યન ું શીખિિામાું અને 
િણાિિામાું આિે છે.  દરેક ગેરહાજરી તમારા બાળકની શાળામાું તેના/તેણીના 
શીખિાના અન િિને મહત્તમ કરિાની તકથી રૂ્ર કરે છે.   

પોર્િ 
 પૌસ્ટ્ષ્ટક િોજન કોઈ પણ બાળક માટે રદિસ માટે એક મહત્િપણૂથ શરૂઆત છે.  જો તમે ઘરે 
બાળકન ેસિારનો નાસ્તો આપિા માટે અસમથથ છો તો, તમારા બાળકની શાળા એક ખિથ સાથ ે
અથિા વનશ ગક (જો તમારો પરરિાર વનશ ગક લુંિ માટે લાયકાત ધરાિે છે તનેા પર આધારરત) 
સિારનો નાસ્તો પરૂો પાડ ેછે.  િધ માું, જો તમારો પરરિારન ેઘરે આહારની મદદની જરૂરીયાત 
છે, તો શાળાના આિાયથ, નસથ, સામાજજક કાયથકર અથિા અન્ય શાળાનો કામથિારી જેની સાથ ેતમે 

આરામદાયક અન િિતા હોય તેમની સાથ ેફૂડ પેન્િીઝ અથિા અન્ય સામ દાવયક સુંસાધનોની તપાસ કરો.    

આિોિવા પ્રમાિે ર્પડા ં
તમારા બાળકના કપડાું બહારની આબોહિા માટે યોગ્ય હોય તેની ખાતરી કરો.  ઉદાહરણ માટે, જો 
બહાર ઠુંડી છે, તો તમારા બાળકને ગરમ કપડાું પહરેાિો, જેમ કે કોટ, ટોપી અન ેમોજાું.  
વશયાળાના મરહનાઓમાું પણ, ખ ગલી જગ્યાએ રરસેસ હોિી એ તમારા બાળકના રદિસનો 
િાગ છે, અન ેજો તમાર ું બાળક બસમાું આિત ું હોય તો તે/તેણીને રાહ જોિા માટે બહાર 
સમય વિતાિિો પડ ેછે.  કૃપયા તમાર ું બાળક શાળા માટે યોગ્ય કપડાું પહરેે છે તનેી ખાતરી કરો.   આવથિક 
સુંકડામણને કારણે જો તમારા પરરિારન ેવશયાળાના કપડાુંની જરૂરીયાત છે, તો કૃપયા તમારા બાળકની શાળાનો 
સુંસાધનો માટે સુંપકથ કરો. 

શાળા ગિવેશ અને ડ્રેસ ર્ોડ્સઃ 
કેટલીક શાળાઓ પાસ ેવિદ્યાથીઓનો ગણિેશ હોય છે.  ઉદાહરણ માટે, સફેદ શટથ અને ખાખી પેન્ટ અથિા સ્કટથ 
સાથેનો ગણિેશ હોઈ શકે છે. અન્ય શાળાઓ પાસ ેશાળાનો ગણિેશ નથી હોતો, પણ તેમની પાસ ેડ્રસે કોડ હોય છે.  
શાળામાું બાળકો કેિા કપડાું પહરેી શકે તે વિશે ડ્રસે કોડના ખાસ વનયમો હોય છે.  ઉદાહરણ માટે, કેટલીક 
શાળાઓમાું છોકરાઓ શાળાની અંદર ટોપી ન પહરેી શકે અન ેછોકરીઓન ેબાુંય િગરના હોગટર-ટોપ પહરેિાની 
મુંજૂરી નથી.  
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શાળા પિુવઠો 
બાળકોએ િગથમાું શાળા પરૂિઠો લાિિો જરૂરી છે.  શાળા પરૂિઠાની યાદી શાળા જજગલા ્ -46 

િેબસાઈટ પર મોટાિાગની શાળાઓ માટે ઉપલબ્ધ છhttps://www.u-46.org/Page/858 અન ેશાળા 
િષથના પ્રારુંિમાું કેટલાુંક સ્થાવનક સ્ટોસથમાું ઉપલબ્ધ છે(ઉ.દા. િોલમાટથ , ટાગેટ અન ેઓરફસ મેતસ).   

સ્કલૂ દ્વારા પરૂા પડતા સપ્લાયમા ઉદાહરણ તરીકે આ સામેલ છેેઃ પેક્ન્સગસ, પને, રબર, ફૂટપટ્ટી, કાતર 

અને ગ્લ.ૂ  જો શક્ હોય તો, િગથના પ્રથમ રદિસ પહલેાું શાળા પ રિઠાની યાદી માટે તમારી બાળકની 
શાળાનો સુંપકથ કરો.  અન્યથા, તમારા બાળકના વશક્ષક શાળા શરૂ થયા પછી યાદીની નકલ તમને આપી શકે છે.    જો 
તમે પ રિઠો ખરીદી શકિા સમથથ ન હોિ તો, વશક્ષક અન/ેઅથિા શાળાના આિાયથને પરરક્સ્થતી સમજાિિી.  

પ્રોજેક્ટ િેર્પેર્ 
પ્રોજેતટ બેકપેક સમ દાય આધારરત છેદ્વારા આગેિાની પહલે Elgin કોમ્્ વનટી કૉલજે જરૂરીયાત સાથેના વિદ્યાથીઓના 
લાિ માટે.  2010 થી આશરે 15,000 વિદ્યાથીઓને મદદ મળી છે!   છેગલાું સાત િષોથી Elgin શાળા જજગલા ્ - 46 

દાન કરેલા શાળાના પ રિઠાને એકવત્રત કરિા અન ેસ્થાવપત કરેલી માગથદવશિકા પ્રમાણે તેમની િહેંિણી કરિા Elgin 

સમ દાય કોલજે સાથ ેિાગીદાર છે.  એલચગન કોમ્્ વનટી કૉલેજ અથિા શાળા જજગલાઓ ્  -46, ડી 300, ડી 301, ડી 
303, અથિા ડી 20: શાળા નોંધણી, રરપોટથ કાડથ અથિા નોંધણીના અન્ય પ રાિા સાથે 2019 નોંધણીના પ રાિા 
આપતા વિદ્યાથીઓન ેપ રિઠો િહેંિિામાું આિશે.  જો તમે નોંધણીનો પ રાિો આપી શકતા નથી, તો તમારે ઉપર 
સચૂિબદ્ધ જજગલાઓમાુંના એક માટે વનિાસનો પ રાિો લાિિો આિશ્યક છે. 
પ્રોજેતટ બેકપેક સુંદિ ેિધ  માટે માટે કૃપયા મ લાકાત લોેઃ http://www.project-

backpack.org./ 

રે્ન ર્ાઉન્ટીમા ંમાનવ સેવાઓ 
જો તમને આ વિસ્તારમાું સમથથનની જરૂર હોય, તો નુંબર 211 પર કૉલ કરીને કેન કાઉન્ટીનો 
સુંપકથ  કરો. િધ  મારહતી મેળિિા માટે, લ્તલક કરો અહી  ફ્લાયર માટે અથિા અહી  િબેસાઇટ માટે. 

શાળાર્ાયક નવશે વાત ર્િવી 
િાલીઓએ તમેના બાળકન ેશાળામાું તેમના રદિસ વિશે દરરોજ પછૂવ ું જોઈએ. નમનૂાના પ્રશ્નો આ હોઈ શકે છે: 

 “આજે તમારી શાળામાું શ ું હત ું?” 

 “શ ું તમન ેઆજની રાતન ું કોઈ ગહૃકાયથ છે?”  

 “આજે તમે શીખ્યા હોય એિી ત્રણ િસ્ત ઓ મને કહ.ે” 

શાળા તમારી પાસેથી ઈચ્છે છે કે તમારા બાળક સાથ ેતમે શાળાકાયથની િિાથ કરો.  તમ ેતમારા 
બાળકને પછૂી શકો કે તઓે તેમના િગોમાું શ ું શીખી રહ્યાું છે.  તમ ેતમારા બાળકે તનેા/તેણીના ગ્રેડ 

મેળિેલા પેપસથ દશાથિિાન ું પણ કહી શકો છો. 

  

https://www.u-46.org/Page/858
http://elgin.edu/
http://www.project-backpack.org/
http://www.project-backpack.org/
https://central301.net/wp-content/uploads/2018/09/20180920153427938.pdf
http://kanecountyconnects.com/2018/11/kane-county-2-1-1-human-services-hotline-is-now-live/
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ગિૃર્ાયક 
ગહૃકાયથ એક એસાઈનમેન્ટ છે જે વશક્ષકો શાળા રદિસ પછી વિદ્યાથીન ેકરિા માટે આપ ેછે.  ગહૃકાયથ એસાઈનમેન્ટ 

વિવિધ પ્રકારોના હોય છે, બાળકો આ કરી શકે છે: 

 શાળામાું શરૂ કરેલ ું એસાઈનમેન્ટ પણૂથ કરવ ું 
 અભ્યાસ માટે આપેલ ું એસાઈનમેન્ટ કરવ ું અથિા શાળામાું તેઓ જે શીખ્યા કે કશાકની સમીક્ષા કરિી (જેમ કે 

િાુંિવ ું અથિા ગચણત) 

 ખાસ પ્રોજેત્સ કરિા, જેમ કે પ સ્તક અહિેાલ, વિજ્ઞાનના પ્રયોગો અથિા નકશો દોરિો, ઉખાણા અથિા પરીક્ષા 
માટે અભ્યાસ કરિો 

 તિીઝ માટે અથિા પરીક્ષા માટે અભ્યાસ કરો 
વશક્ષકો વનણથય કરે છે કે દર રાત માટે કેટલ ું ગહૃકાયથ આપવ ું.  તમામ વશક્ષકો એક સરખી માત્રામાું ગહૃકાયથ આપતા નથી.  
મોટા બાળકોન ે નાના બાળકો કરતાું િધ  ગહૃકાયથ હોય છે.  અહીં કેટલીક બાબતો છે તનેાથી તમને તમારા બાળકન ે

તેમના ગહૃકાયથમાું મદદ કરી શકો છો:  

ગિૃર્ાયક સમય 
ગહૃકાયથ વસિાય, વિદ્યાથીઓને તેમના દૈવનક કાયો કરિાના હોય છે કેમ કે ઘરના કાયો, એપોઈન્ટમેન્ટ, શાળા કાયથિમો 
પછી રમિાનો સમય અન ેરમતગમતો.  તમે ગહૃકાયથ માટે ખાસ સમય તમારા બાળક માટે ગોઠિી મદદ કરી શકો છો.  
એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે જો ગહૃકાયથ એક જ સમયે દરરોજ બપોર અથિા િહલેી સાુંજે કરિામાું આિ,ે પણ મોડી સાુંજે ન કરવ ું.  
ગહૃકાયથ સમયે, તમારે ટેચલવિઝન અન ેિીરડયો/કમ્પ્્ ટર ગેમ્સ બુંધ રાખિા જોઈએ.  બાળકોને તેમન ું ગહૃકાયથ કરિા 
માટે શાુંત સ્થાનની જરૂરીયાત છે.  જો શક્ હોય તો, એક સ્થાન ગોઠિો, જ્યાું બાળક વિિચલત થિા વિના તમારા ઘરમાું 
કામ કરી શકે. 

ગિૃર્ાયકની સમીક્ષા ર્િવી 
તમે ગહૃકાયથની સમીક્ષા કરી શકો છો કે તે સાફ અન ેપણૂથ થ્ ું છે.  તમાર ું બાળક તેમન ું ગહૃકાયથ તમન ેસમજાિી 
શકે છે.    ઘણી િખત બાળકો તેમન ું ગહૃકાયથ સમજાિ ેત્યારે તેમની ભલૂો જ એ છે. 

ગિૃર્ાયક સાથે સમસ્યાઓ 
ઘણી િખત તમાર ું બાળક તેમન ું ગહૃકાયથ પણૂથ કરી શકતા નથી કારણ કે તઓેને તનેી સમજ પડતી 

નથી.  જો િાલીઓ ગહૃકાયથ સમજે તો તઓે તેમના બાળકન ેમદદ કરી શકે છે, પણ િાલીઓએ 
તેમના બાળક માટે ક્ારેય ગહૃકાયથ કરવ ું જોઈએ.   

 

ઘણા િાલીઓ એવ ું માન ેછે કે તેઓ તેમના બાળકન ેગહૃકાયથમાું મદદ કરી શકતા નથી.  ઘણી િખત િાલીઓ ખબૂ 
અંગ્રેી સમજતા નથી અથિા વિષય સમજતા નથી.  જો િાલીઓ તેમના બાળકન ેગહૃકાયથની સમસ્યામાું મદદ કરી 
શકતા નથી તો, તઓેએ બાળકના વશક્ષકન ેનોંધ લખિી, ઈમલે અથિા કોલ કરિો.  િાલીઓ વશક્ષકન ેકહી શકે છે કે 
તેમના બાળકન ેએસાઈનમેન્ટ પણૂથ કરિામાું મ શ્કેલી હતી.  ઘણીિખત શાળા ગહૃકાયથ એસાઈનમેન્ટમાું િધારાની 
મદદ શાળા પહલેાું, દરવમયાન અથિા પછી પરૂી પાડ ેછે.  ગહૃકાયથ સમસ્યાઓ ઘણીિખત બાળકોન ે
તેમન ું ગહૃકાયથ ન કરિાન ેકારણે હોય છે.  તેઓ ટીિી જોિામાું, િીરડયો ગેમ રમિામાું અથિા 
સોવશયલ મીરડયા પર સમય આપિામાું િધ  કેસ્ટ્ન્રત છે. 
ઘણી િખત, જો બાળકો તેન ું/તેણીન ું ગહૃકાયથ કરતાું નથી તો વશક્ષકો િાલીઓને કોલ, ઈમલે 
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અથિા નોંધ લખી આપે છે.  તેમ છતાું, જો તમાર ું બાળક સતત ઘરે કોઈ કાયથ લાિત ું નથી અથિા કોઈ ગહૃકાયથ 
નથી એવ ું સતત જણાિે તો તમે વશક્ષકનો સુંપકથ કરીને કાયથ િગથમાું પણૂથ થ્ ું છે તે સ વનવિત કરો.  શકૈ્ષચણક સફળતા 
માટે વશક્ષક, િાલી, અન ેવિદ્યાથી સાથ ેકામ કરી શકે એવ ું આયોજન કરી શકાય. 

પ સ્તકાલય 

કેટલાુંક ગહૃકાયથના એસાઈનમેન્ટ માટે બાળકોન ેજાહરે પ સ્તકાલયમાુંથી સામગ્રીની જરૂર પડી શકે છે.  તમામ લાઈબ્રેરી 
સામગ્રીઓ પ સ્તકાલયમાું ઉપયોગમાું લઈ શકાય છે.  જો તમાર ું બાળક ઘરે સામગ્રી લઈ જિા ઈચ્છે છે અથિા 
પ સ્તકાલયના કમ્પ્્ ટસથનો ઉપયોગ કરિા ઈચ્છો, તો તમારી પાસ ેપ સ્તકાલયન ું કાડથ હોવ ું જ જોઈએ.  તમન ેસ્થાવનક 

પ સ્તકાલય ખાત ેપ સ્તકાલય કાડથ મળી શકે છે.  ચબલ, ઓળખપત્રન ું ફોમથ, અથિા અન્ય દસ્તાિેજ લો જે તમાર ું સરનામ  
દશાથિે છે. 

 
 

વેિસાઇટ: www.gailborden.info  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

સિનામુ:ં 270 Dundee Avenue Elgin, 

IL 60120  

િોનઃ 847-752-3210 

મખુ્ય પસુ્તર્ાલયના ર્લાર્ો 
સોમવાિ-ગરુુવાિ 

9 સિાર - 9 સાુંજ 

શકુ્રવાિ અને શનનવાિ 

9 સિાર - 6 રાત 

િનવવાિ 

11:30 સિાર - 5 સાુંજ. 

 

સિનામુ:ં 2751 West Bowes Road 

Elgin, IL 60124  

િોનઃ 847-531-7271 

Rakow બ્રાન્ચના ર્લાર્ો 
સોમવાિ-ગરુુવાિ 

9 સિાર - 9 સાુંજ 

શકુ્રવાિ અને શનનવાિ 

9 સિાર - 5 રાત 

િનવવાિ 

બપોર - 5 સાુંજ.. 

 

સિનામુ:ં 127 North McLean Blvd 

 સાઉથ એલ્ગજન,  IL   60177  

િોનઃ 847-931-2090 

SOUTH ELGIN શાખાના ર્લાર્ો 
સોમવાિ-ગરુુવાિ 

10 સિાર - 7 સાુંજ 

શકુ્રવાિ અને શનનવાિ 

10 સિાર - 4 સાુંજ 

િનવવાિ 

બપોર - 4 સાુંજ.. 

સિનામુ:ં 616 Hiawatha Drive 

Carol Stream, IL 60188 

િોનઃ 630-653-6809 

વેિસાઈટ: www.cslibrary.org  

 

પસુ્તર્ાલયના ર્લાર્ો: 
સોમવાિ - ગરુુવાિ સવાિે 9 િાતના 9 સધુી  
શકુ્રવાિે સવાિે 9 થી સાંજે 6 સધુી 
શનનવાિે સવાિે 9 થી સાજંે 5 સધુી 
િનવવાિે િપોિે 1 થી સાજંે 5 સધુી 

http://www.gailborden.info/
http://www.cslibrary.org/
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 સેવા આપી િહ્યા છે  Streamwood અને Hanover Park 

મ ખ્ય પ સ્તકાલય 

1405 S. Park Ave.   

Streamwood, IL 60107 

630.837.6800 (વિકગપ 1) 

 

 

Sonya Crawshaw Branch  

4300 Audrey Lane 

Hanover Park, IL 60133 

630.837.6800 (વિકગપ 2) 

  

 

 

વાચંવુ ંઅને સાથે વાત ર્િવી 

     

Central Library Hanover Park Branch Hoffman Estates Branch 

130 S. Roselle Road 

Schaumburg, IL 60193 

ટેચલ. (847) 985-4000 

 

ર્લાર્ો: 
સોમિાર – શ િિાર: સિારના 9 થી રાતના 10 

સ ધી 
શવનિાર સિારના 10 થી સાુંજના 6 

રવિિાર બપોર થી રાતના 9 

રવિિાર, મમેોરરયલ ડે સપ્તાહાુંત થી લબેર ડે 

સપ્તાહાુંત બપોર થી સાુંજના 5 

1266 Irving Park Road 

Hanover Park, IL 60133 

ટેચલ. (630) 372-7800 

 

ર્લાર્ો: 
સોમિાર -ગ ર િાર: સિારના10 થી રાતના 9  

શવનિાર સિારના 10 થી સાુંજના 5 

રવિિાર બુંધ 

1550 Hassell Road 

Hoffman Estates, Illinois 60195 

ટેચલ. (847) 885-3511 

 

ર્લાર્ો: 
સોમિાર -ગ ર િાર: સિારના10 થી રાતના 9  

શવનિાર સિારના 10 થી સાુંજના 5 

રવિિાર બુંધ 

 

મખુ્ય પસુ્તર્ાલયના ર્લાર્ો 

સોમિાર -ગ ર િાર 9:00 સિાર - 9:00 સાુંજ 

શ િિાર - શવનિાર 9:00 સિાર - 5:00 સાુંજ 

રવિિાર બપોર - 5 િાગ્યા સ ધી. 

 

શાખા પસુ્તર્ાલયના ર્લાર્ો 

સોમિાર -ગ ર િાર બપોર - 9:00 સાુંજ 

શ િિાર-રવિિાર બપોર - 5:00 સાુંજ. 

 

http://www.poplarcreek.lib.il.us/pages/branch.html
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જે બાળક ઘરે િાુંિ ેછે તે શાળામાું િધ  સાર ું કરે છે.  તમારા ઘરમાું પારરિારરક િાુંિન સમય રાખિો એ 

સારો વિિાર છે.  િાુંિન સમય દરવમયાન તમે તમારા બાળક સાથ ેિાુંિન કરી શકો છો, તે/તેણી 
તમારી સાથે િાુંિન કરી શકે છે અથિા બધાું તેમની જાતે િાુંિન કરી શકે છે.  તમારા બાળક માટે એ 

અગત્યન ું છે કે એ તમને અંગ્રીે અથિા તમારી માત ૃિાષામાું િાુંિતાું જ એ.  

જો િાુંિવ ું તમારા માટે મ શ્કેલ હોય તો, તમારા બાળકન ેઅંગ્રેીમાું અથિા તમારી માતિૃાષામાું િાતાથ કહો.  જ્યારે તમે 

નાના હતાું અન ેતમારા બાળક જેટલા હતાું, જ્યારે તેઓ િધ  નાના હતા, તે પરરિાર વિશેની તમે િાતાથ કહી શકો છો.  
તમાર ું બાળક પણ િાતાથઓ કહી શકે છે.. 

 

ર્ૌટંુણિર્ શીખવાની પ્રવનૃિઓ અને ર્ૌટંુણિર્ સસંાધન રે્ન્રો 
ઘણી શાળાઓ અન ેસામ દાવયક સુંસ્થાઓ પરરિારના શીખિાના કાયથિમો સાુંજના સમયે અન ેઅઠિારડયાના અંતમાું રજૂ 

કરે છે.  િાલીઓ અન ેબાળકો આ પારરિારીક પ્રવવૃત્તઓમાું સાથ ેહાજરી આપ ેછે અને વિષયો જેમ કે ગચણત, વિજ્ઞાન, 

િાુંિન અન ેકમ્પ્્ ટર વિશે શીખી શકે છે.  તમને સામાન્ય રીતે િધ  શીખિા માટે ઘરે લઈ જિાની સામગ્રી મળશ.ે 

કેટચલક સ્કલૂો પરરિાર સુંસાધન કેન્રો પણ ધરાિે છે.  આ કેન્રોમાું તેિી સામગ્રી હોય છે જેને િાલીઓ ઉધાર લઇન ે

પોતાના ઘરે લઇ જઇ શકે છે.  કેટલીક સામગ્રી બાળ વિકાસ, પોષણ, સલામતી, આરોગ્ય, શાળા અન ેશીખિાની 
પ્રવવૃત્તઓ વિશે છે.  સામાન્ય રીતે પ સ્તકો, રમતો અન ેરડજજટલ સુંસાધનો છે. 
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સમદુાય સિયોગ અને વાલીની સામેલગીિી 

 

દ્ધિભાર્ી વાલીઓની સલાિર્ાિ સનમનત (િીપીએસી) 
નીિેના રાજ્યના વનયમનો છે, દરેક જજગલા અથિા સહકારી જૂથે નીિેના સભ્યોના સમાિતી દ્વદ્વ કાયથક્ર્મ સાથ ેિાલી 
સલાહકાર સવમવતની સ્થાપના કરિી પડશેેઃ 

 માિતરો/કાનનૂી િાલીઓ 

 પરરિતથનીય દ્વદ્વિાષી વશક્ષણ વશક્ષકો,        
 કાઉન્સેલસથ અન ેસામ દાવયક નેતતૃ્િ  

 અન ેસમાજના નેતાઓ 

આ સવમવત કાયથિમના આયોજન, સુંિાલન અન ેમગૂયાુંકનમાું િાગ લ ેછે.  મોટાિાગના સવમવતના સભ્યો આ કાયથિમમાું 
પ્રિેશ મળેિેલા વિદ્યાથીઓના િાલીઓ અથિા કાયદેસરના િાલીઓ છે.  બીપીએસી એ ઇએલએલ ઑરફસ સાથ ે

સુંકલન કરે છે. 

આ સવમવતના સભ્યો શક્ એટલા અંશ ેકાયથિમમાું િાષા અંગેની સેિા આપિામાું પ્રવતવનવધત્િ કરે છે.  

સવમવતેઃ  
 દર િષે ઓછામાું ઓછી િાર િાર બેઠક યોજે છે;  

 આ બેઠકોમાું થયેલી િિાથઓની મીવન્સન ેજજગલા સ્કલૂની ફાઇલમાું જાળિે છે, અન ે

 રાજ્યના વશક્ષણ અવધક્ષકને જજગલાના િાવષિક પ્રોગ્રામ એલ્પ્લકેશનની સમીક્ષા આપે છે. 

ઇએલએલ શૈક્ષચણક સેિાઓની ઑરફસ સાથ ેિાગીદારીમાું, બીપીએસી એ ઇએલએલ કાયથિમોના વિદ્યાથીઓના િાલીઓ 

માટે િાલી સુંકલનની તકની શ્રેણી ઓફર કરે છે. 

કેિી રીતે દ્વદ્વિાષા િાલી સલાહકાર સવમવતના િાગ બની શકીએ તે અંગેની િધ  મારહતી માટે, કૃપયા કોલ કરો(847) 

888-5000 એતસટે. 5331 અથિા 5332. 

 

 

 

 

 
 
 

ISBE 23 ILLINOIS િહીિટી કોડ 228.30 

(Section 14C-10 of the School Code [105 ILCS 5/14C-10]) 
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U-46 Plazas Comunitarias 

U-46 Plazas Comunitarias એ એક શૈક્ષચણક કાયથિમ છે એિા િાલીઓન ેસાક્ષરતા, પ્રાથવમક અન ેમાધ્યવમક 
વશક્ષણ પરૂ ું પાડ ેછે જેમણ ેઆ શૈક્ષચણક લક્ષ્યો પણૂથ કયાથ નથી.  Plazas Comunitarias ના હતે  ઓ સમ દાયમાું લેરટન 
પ ખ્ત િસ્તીન ેવશક્ષણ, મારહતી અન ેસુંિાદ પરૂ ું પાડિાનો છે, સ્િ-સ ધારણા માટે સાધન તરીકે વશક્ષણનો ઉપયોગ કરે 
છે, અન ેશૈક્ષચણક વસદ્વદ્ધમાું સ ધારો કરિા િાલીઓ અન ેબાળકોને સાથ ેલાિ ેછે.  શાળા જજગલા ્ -46ને મેક્તસકોમાું 
પ ખ્ત વશક્ષણ માટે રાષ્િીય સુંસ્થાન આઈએનઈએ સાથ ેિાગીદારી છે.  

 

 

 

 
 
 

 

નેનવગેટીંગ અમેહિર્ન શૈક્ષણિર્ પદ્ધનત 
નેવિગેટીંગ અમેરરકન શૈક્ષચણક પદ્ધવત (એનએઈએસ)  નો હતે   સ્પેવનશ િાષા બોલતા િાલીઓની સામેલગીરી 
તેમના બાળકની શૈક્ષચણક કારરકદીમાું િધારિાની છે.  એલએઇએસ િાલીઓની અમેરરકન વશક્ષણ તુંત્રને નેવિગેટ 
કરિાની ક્ષમતાન ેિધારીને તેમ કરે છે.  એનએઈએસ સ્પેવનશ બોલતાું િાલીઓન ેશાળા તુંત્ર સાથ ેસુંિાદ કરિા 
માટે અન ેતેમના બાળકના શૈક્ષચણક અન િિોન ું સારી રીતે સુંિાલન કરિા માટે જ્ઞાન, ક શળતાઓ અન ેઆત્મવિશ્વાસ 
સાથે િાર િાલી સેમીનારોની શ્રેણી પરૂી પડશ.ે  કૃપયા િધ  મારહતી માટે ઈએલએલ કાયથિમ ખાત ેકોલ કરો (847) 
888 - 5000 એતસ્ટે. 6024. 
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ય-ુ46 શાળા જજલ્લા પ્રાિંણભર્ િાલ્યાવસ્થા નશક્ષિ ર્ાયકક્રમો 

સપંર્ક  માહિતી  
  િોનઃ  (847) 888-5000 એતસટે. 6991  

સ્થાન: 355 E. Chicago St., Elgin, IL 60120 

અમે ર્ોને સેવા આપીએ છીએ?   
શાળા જજગલો ્ -46 પ્રારુંચિક બાગયાિસ્થા શકૈ્ષચણક કાયથિમોની સેિા કૂક, કેન અન ેડ પેજ દેશોના 
ઉપનગરોમાું 11 સમ દાયોના બાળકો અન ેપરરિારોને આપ ેછે.   

 ઉંમર જન્મ - 3   નશક્ષર્ો તિીરે્ વાલીઓ ઘર મ લાકાત કાયથિમ 

 ઉમર  3-5          નપ્રસ્કલૂ ર્ાયકક્ર્મ જોખમ અથિા ખાસ જરૂરરયાતો િાળા બાળકો માટે 

 

અમાિો ર્ાયકક્રમ શુ ંિજૂ ર્િે છે?  
 વનશ ગક વિકાસલક્ષી સ્િીવનિંગ/રેફરગસ  

 બાળ-કેસ્ટ્ન્રત, રમત આધારરત અભ્યાસિમ જે દરેક બાળકની ક્ષમતાઓ અન ેજરૂરીયાતો પર 

ધ્યાન કેસ્ટ્ન્રત કરે છે; અંગ્રેી અન ેસ્પેવનશ 

 િેળિીને વિવશષ્ટ જરૂરરયાતો સાથેના બાળકો અન ેજોખમોનો સમાિશે થાય છે   

 ઓળખિામાું આિલેી વિવશષ્ટ જરૂરીયાતો સાથ ેબાળકો માટે નાના િગો જે નાના િગથથી 
ફાયદો કરાિશે 

 પ્રમાણીકૃત િાલી વશક્ષકો/પ્રારુંચિક બાગયાિસ્થાના વશક્ષકોને િગથખુંડ સહાયકો, થરેાપીસ્ટ, 

સામાજજક કાયથકરો, નસથ અન ેઅન્ય વ્યિસાવયકો દ્વારા સહયોગ આપેલો હોય છે 

 

શા માટે પ્રાિંણભર્ િાલ્યાવસ્થા નશક્ષિ ણભન્નતા સજ ેછે? 
અભ્યાસો સતત દશાથિ ેછે કે બાળકો તેમના પ્રારુંચિક બાગયાિસ્થાના શૈક્ષચણક કાયથિમમાું: 
 સ્િયું-સહાયતા કૌશગયો પ્રાપ્ત કરે છે 

 આત્મ-વિશ્વાસન ું વનમાથણ કરે છે 

 િાષાકીયપ્રાલ્પ્તમાું સ ધારો થાય છે 

 મોટર કૌશગય વિકવસત કરે છે. 

 યોગ્ય સામાજજક કૌશગયો શીખે છે. 

 શીખિામાું ીિનિરના રસની શરૂઆત કરે છે. 



 

 

ELL Program Parent Handbook 

Elgin Area School District U-46 

 

પષૃ્ઠ| 52                                                                   વિષય-સચૂિ પર પાછા જાઓ જૂન 2019 

ય-ુ46 પ્રાિંણભર્ િાલ્યાવસ્થા નશક્ષિ કુટંુિ સામેલગીિીની અગત્યતાને રે્વી િીતે ઓળખે 
છે? 
પરરિારની સહિાગીતા માટે તે નીિેની તકો પરૂી પાડે છેેઃ 
 ઘરેલ  મ લાકાતેઃ 
 ઓપન હાઉસ, ડ્રોપ-ઇન પ્લેગ્રાઉન્્સ 

 િાલીઓન ેરસ પડે તેિા કાયથિમ, િકથશોપ્સ  

 િાલીઓન ેસહાયત જૂથ 

 િાલી-વશક્ષક મ લાકાતો 
 સાપ્તારહક/માવસક ન્્ઝૂલેટસથ,ગવતવિધીઓ 

 િગથખુંડની મ લાકાતો, રફગડ રિપ્સ/વિશષે કાયથિમોમાું િાગીદારી, ઘરેલ ું ગવતવિવધઓમાું 
િાગીદારી.  

મને વધ ુમાહિતી રે્વી િીતે મળે? 
 પ્રારુંચિક બાગયાિસ્થા કાયથિમ (847) 888-5000 

 વશક્ષકો તરીકે િાલીઓ         ઉંમર જન્મ-3   એતસટે. 6003 

 વપ્રસ્કૂલ કાયથિમ                   ઉંમર 3-5   એતસટે. 6991 

હું માિા િાળર્ને રે્વી િીતે સ્ટ્સ્ક્રન ર્રંુ? 
જજગલા ્ -46માું તમામ બાળકો 3-5 િષથની ઉંમરનાને વનશ ગક વિકાસલક્ષી સ્િીવનિંગ રજૂ થાય છે. િધ  
મારહતી:  મારહતી માટે: 

 3-5 ઉંમર માટે                  (847) 888-5000   એતસટે. 6094 

 

 

શાળા જજલ્લા ય-ુ46 તમામ નવદ્યાથીઓ માટે સપંિૂક હદવસની િાલવાડી િજૂ ર્િે છે. 

પણૂથ રદિસીય રકન્ડરગાટથન પર િધ  મારહતી માટે લ્તલક કરોઅહી . 
 

 

 

 

 

અસરકારક શાળા િષથ 2016-2017 

https://www.u-46.org/Page/10342
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નવનશષ્ટ નવદ્યાથીઓ સેવાઓ 

સપંર્ક  માહિતી  
િોનઃ  (847) 888 - 5000 એતસટે. 5065 

સ્થાન: 355 E. Chicago St., Elgin, IL 60120 

વિવશષ્ટ વિદ્યાથીઓ સેિાઓ સુંપણૂથ કાયથિમનો આંતરરક િાગ છે જે શાળા જજગલા ્ -46માું 
વિદ્યાથીઓને સેિા આપિા રજૂ થાય છે.  વિવશષ્ટ વિદ્યાથીઓ સેિાઓના કમથિારી અન ેસામાન્ય 

શકૈ્ષચણક કમથિારી આપણા તમામ વિદ્યાથીઓની જરૂરરયાતોને પરૂી કરિા એકસાથ ેકામ કરે છે. 

એક સુંપણૂથ અખુંડ કાયથિમો અન ેસેિાઓ િષથ 3 થી 21ની િચ્િે અસમથથતા સાથ ેવિદ્યાથીઓની 
અનન્ય જરૂરીયાતો પરૂી કરિા ઉપલબ્ધ છે.  િાલીઓ માટેની માગથદવશિકા ઇચલનોઇસ રાજ્ય વશક્ષણ 

બોડથ દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાિિામાું આિ ેછે. આ પ ક્સ્તકા િાલીઓના વશક્ષણ અવધકાર અન ેરેફરલ, 

લાયકાત, કાયથિમો, સેિા અન ેિાલીઓના સમાિશેીકરણ અંગેની મારહતી પરૂી પાડે છે.  આ 

પ ક્સ્તકાની નકલ ્-ૂ46 રડગલા સ્પેવશયલાઇઝ્ડ વિદ્યાથી સેિા િબેસાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધછે. 

ર્ાયકક્રમના અખડં નવર્લ્પો 
જજગલા ્ -46 વિવશષ્ટ શૈક્ષચણક સિૂનાત્મક કાયથિમો, સુંસાધન કાયથિમો અને વિદ્યાથીઓની જરૂરરયાત 

આધારરત દરવમયાનગીરીની પ્રકૃવત અન ેપ્રમાણ આધારરત સુંબુંવધત સેિા વિકગપોની એક સુંપણૂથ 
અખુંડતાથી જાળિણી કરે છે. 

શાળા જજગલા ્  -46 સુંપણૂથ સાતત્ય નીિે પ્રમાણે ઉગલેચખત રૂપે ઓછામાું ઓછા પ્રવતબુંવધત વિકગપોની 
શ્રણેી આપે છે:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 સામાન્ય નશક્ષિ (સ ધારા સાથ)ે 

 સામાન્ય વશક્ષણ (કમથિારી પરામશથ સાથ)ે 

 સિનશક્ષિ વગકખડં (સામાન્ય નશક્ષિ અને નવશેર્ નશક્ષિ નશક્ષર્ો સેવાઓ આપવા) 

 સસંાધન ર્ાયકક્ર્મ (ખાસ વશક્ષણ કાયથિમો અન ેસિેાઓનો 20-50%નો શાળા રદિસ) 

 

 સચૂનાત્મર્ ર્ાયકક્રમ-જાિિે શાળા ગોઠવિી 
 (ખાસ વશક્ષણ કાયથિમો અન ેસેિાઓનો 50% અથિા િધ નો શાળા રદિસ) 

 જાિિે હદવસ ર્ાયકક્રમ  

 ખાનગી હદવસ ર્ાયકક્રમ  

 નનવાસી ર્ાયકક્રમ 

 

સૌથી ઓછા 
પ્રનતિનંધત 

સૌથી વધ ુ

પ્રનતિનંધત 
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એમટીએસએસ - સિયોગ માટે એર્ ર્િતા ંવધ ુસ્તિોની પદ્ધનત 

મગટી-ટાયડથ વસસ્ટમ્સ ઑફ સપોટથ  (એમટીએસએસ) એ 

સમથથનન ું એક સુંકચલત 3-ટાયર મોડેલ છે જે તમામ 

વિદ્યાથીઓની જરૂરરયાતોને સુંબોવધત કરે છે, સુંશોધન-

આધારરત, પ્રણાલીગત પદ્ધવતઓ ઉચ્િ ગ ણિત્તાની વશક્ષણ 

અને વશક્ષણને ટેકો આપતા; શકૈ્ષચણક, સામાજજક-િાિનાત્મક 

અને િતથણકૂ. તે િગથખુંડમાું, શાળા અન ેીગલા સ્તરે પ રાિા-
આધારીત પ્રથાઓના સ્તર સાથનેા જોડાણમાું ક ટ ુંબ, શાળા 
અને સમ દાય િાગીદારી દ્વારા દરેક વિદ્યાથીના પરરણામોમાું સ ધારો કરિા માટે ડેટા-આધારરત 

મારહતી-આધારરત સમસ્યાન ું સમાધાનન ું વ્યિક્સ્થત અને વનિારણ આધારરત માળખ  છે. 

આ ત્રણ-સ્તરન ું મોડેલ િગથખુંડમાું સેરટિંગમાું વિદ્યાથી જરૂરરયાતોને પહોંિી િળિા માટે સાિથવત્રક 

અથિા ટાયર I સ્તર પર વિચિન્ન સિૂના આપ ેછે.  બધા વિદ્યાથીઓ પ રાિા આધારરત કોર સિૂના 
પ્રાપ્ત કરે છે. વિદ્યાથીઓને જરૂરી િધારાનો સહયોગ તેમની જરૂરીયાતના ક્ષેત્રમાું લચક્ષત કરેલો 
દરવમયાનગીરી પરૂો પાડિામાું આિ ેછે  તમામ હસ્તક્ષેપો રરસિથ આધારરત છે અન ેતે કૌશગયોની 
કમીન ું વનરાકરણ આણે છે અન ેતે પણૂથ પ્રામાચણકતાસાથ ેઅપાય છે.  વિદ્યાથીઓને ધ્યાન અન ે

સઘનતા તેમજ મ દ્દત લુંબાિિા માટે માગથદશથન પ્રાપ્ત થાય છે જેથી કરીને તેઓ ટાયર-2 માું 4-5 

વિદ્યાથીઓના નાના જૂથમાું તેમની ઓળખ કરાયેલી જરૂરરયાતોનેપરૂી કરી શકે અન ેતેમની પ્રગવતની 
6-8 સપ્તાહના સમયાુંતરે સમીક્ષા કરાયછે અને મોવનટરરિંગ, ડીએલબી, એમએપી અન ેિગથખુંડ 

આધારરત મગૂયાુંકનની પ્રરિયાથી પ્રાપ્ત ડેટાના આધારે તેમાું ગોઠિણ કરિામાું આિ ેછે.  પ્રવતિાિ 

આપતા વિદ્યાથીઓ આ હસ્તક્ષેપોથી ઉત્સારહત છે, જ્યારે જે વિદ્યાથીઓ પ્રવતિાિ નથી આપતા, 
તેઓને ટાયર II અન ે/ અથિા ટાયર III માું સમથથનની િધ  સઘન સ્તરે આગળ િધારિામાું આિ ેછે.  

ટાયર 3 દરવમયાનગીરી 1-3 વિદ્યાથીઓના જૂથ િચ્િે સપ્તાહમાું 4-5 રદિસ આપિામાું આિ ેછે. 

(િાડથ એન્ડ હાનથ, 2008) અને તેમની સાપ્તારહક પ્રગવતન ું મોવનટરરિંગ કરિામાુંઆિ ેછે.  તેિી પાુંિ 

લાક્ષચણકતાઓછે જે દરવમયાનગીરીને િધારે સઘન રીતે વ્યાખ્યાઇત કરે છેેઃ આવવૃત્ત, મ દ્દત, ગ ણોત્તર, 

લક્ષ્ય અન ેતાલીમ (બફમ, મેટ્ટોસ એન્ડ િબેર, 2012). 
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િેિિલ પ્રહક્રયા 
એક વિદ્યાથી જેને શાળામાું મ શ્કેલી અન િિાય છે તેન ેવશક્ષક, િાલી, આિાયથ અથિા 

અન્ય સુંબુંવધય કમથિારી દ્વારા રેફર કરિામાું આિી શકે છે.  જે વિદ્યાથીઓએ ટાયર 3 

અથિા એમટીએસએસ મોડલમાું સઘન દરવમયાનગીરી પ્રાપ્ત કરી હોય તેમને સાથ ેજ 

સવિિસ ટીમને પણ મોકલિામાું આિી શકે છે.  જોકે, એમટીએસએસ પ્રરિયાનો ઉપયોગ, અક્ષમતા 
સાથનેી વ્યક્તતના વશક્ષણ કાયદા (આઈડીઈએ) હઠેળ વિદ્યાથીન ું મગૂયાુંકન કરિાનો ઇનકાર કરિા કે 

તેમાું વિલુંબ કરિા માટે ન કરી શકાય.  સવિિસ ટીમ રેફરલની સમીક્ષા કરે છે અન ેપ્રારુંચિક કેસ સ્ટડી 
મગૂયાુંકન કરિામાું આવ્્ ું છે કે નહીં તેનો વનણથય કરે છે. 

િાલીઓન ેતેમના બાળકની સેિા આપતી ટીમની વમરટિંગ માટે આમુંવત્રત કરિામાું આિ ેછે.  આ 

મગૂયાુંકન વનમાથણ મ ખ્ય આિાયથને રજૂ કરવ ું જોઈએ. નીિેની સેિાઓની ટીમ દ્વારા સમીક્ષા કરી, 
ટીમના વનણથયન ેલેચખતમાું િાલીઓને સચૂિત કરિામાું આવ્યા.  કેસ સ્ટડીન ું મગૂયાુંકન શરૂ થાય તે 

પહલેાું િાલીની લેચખતમાું સુંમવત લેિાયેલી હોિી જોઈએ. 

કેસ સ્ટડીન ું મગૂયાુંકન પણૂથ થતાું, િાલીઓને ઔપિારરક પરરષદ માટે આમુંવત્રત કરિામાું આિે છે, 

જ્યાું મગૂયાુંકનના પરરણામોની સમીક્ષા અન ેવનધાથરરત કરિામાું આિલેી સેિાઓ માટેની યોગ્યતા 
જોિામાું આિ ેછે.  જો વિદ્યાથી વિવશષ્ટ શકૈ્ષચણક સેિાઓ માટે યોગ્ય છે તો,વ્યક્તતગત શકૈ્ષચણક 

કાયથિમ વિકસાિિામાું આિ ેછે. 

લાયર્ાત 

લાયકાત સુંદિથની િલામણો જાહરે શાળાના કમથિારીઓ જેમણે એક કરતાું િધ  વશસ્તપ્રધાન 
કમથિારીની પરરષદમાું િાગ લીધો છે તેમની સિથસુંમવત દ્વારા તૈયાર કરિામાું આિ ેછે.  લાયકાત 
મેળિિા માટે, વિદ્યાથીએ એક અથિા િધ  અપેચક્ષત લાક્ષચણકતાઓ દશાથિિા શોધિી પડશે જે 
પ્રવતકૂળ રીતે તેના અથિા તેણીના શકૈ્ષચણક દેખાિ પર અસર કરે છે અને તેને વિવશષ્ટ વશક્ષણ 
અને સુંબુંવધત સેિાઓની જરૂરીયાત છે.  અપેચક્ષત લાક્ષચણકતાઓ દ્વારા શકૈ્ષચણક દેખાિ પર 
પ્રવતકૂળ અસર વિના, વિદ્યાથી વિવશષ્ટ વશક્ષણ અને સુંબુંવધત સેિાઓ માટે લાયકાત ધરાિતો 
નથી. 
ર્ાયકક્રમો અને સેવાઓ 

ક્રોસ-વગીર્િિ ર્ાયકક્રમ 

શકૈ્ષચણક સેિા અને સમથથન શકૈ્ષચણક કાયાથત્મક ખામી સાથ ેઓળખ કરાયેલા K-12 

વિદ્યાથીઓને ઉપલબ્ધ કરાિિામાું આિ ેછે.  સિૂનાત્મક અન ેસુંસાધન કાયથિમો વિચિન્ન 

પ્રકારની શકૈ્ષચણક યોગ્યતાઓ હઠેળ વિશષે વશક્ષણ પ્રાપ્તી માટે લાયક વિદ્યાથીઓ માટે ઉપલબ્ધ છે. 
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સઘન સચૂનાત્મર્ ર્ાયકક્રમ પાઇલટ 

ઈએલએ અન ેગચણતના ક્ષેત્રોમાું ઓળખાયેલી નોંધપાત્ર શકૈ્ષચણક વસદ્વદ્ધઓની ખામીઓ સાથ ે

ઓળખાયેલ 3-6 ગ્રેડ વિદ્યાથીઓને આદર્ તત રીતે શકૈ્ષચણક સેિાઓ અને સમથથન પ્રદાન કરિામાું 
આિ ેછે. પાઇલોટ સામાન્ય વશક્ષણ સેરટિંગની અંતગથત વ્યાપક તકો પ્રદાન કરે છે જ્યારે ઇએએલ અને 
ગચણતમાું સઘન સમથથન વિશેષ વશક્ષણ આપનાર દ્વારા પરૂ ું પાડિામાું આિ ેછે.  

િિરંુે રે્ સાભંળવામા ંસમસ્યા ધિાવત ુ ં
સાુંિળિાની અક્ષમતા અથિા મ ુંગાપણની સમસ્યાન ું વનદાન થયેલા K-12 વિદ્યાથીઓને સન્માન 

પિૂથક શકૈ્ષચણક સમથથનઅને સેિા પરૂી પાડિામાું આિ ેછે, જેથી કરીને તેઓ પોતાની કમ્્ વનકેશન 

જરૂરરયાતોને ગોઠિીને સ્િતુંત્ર શીખનાર બની શકે જેથી કરીને તમામ પ્રિાવિત લોકો તેમની પણૂથ 
ક્ષમતા સ ધી પહોંિી શકે.    

પ્રાિંણભર્ િાલ્યાવસ્થા ર્ાયકક્રમ 

3 થી 5 િષથની િય જૂથના અક્ષમતા ધરાિતા બાળકોને સન્માન સાથ ેશકૈ્ષચણક સેિા અન ેસમથથન 

પરૂ ું પાડિામાું આિ ેછે.  નાના બાળકો જેમનામાું સમજશક્તત, સુંિાદ હલનિલના વિકાસ, િતથન અને 
/ અથિા સામાજજક િાિનાત્મક વિકાસમાું વિલુંબ હોય છે, તેઓ ખાસ વશક્ષણ સેિાઓ માટે પાત્ર છે.   

ભાવનાત્મર્ નવર્ાસ ર્ાયકક્રમ 

કે -12 વિદ્યાથીઓ, જેમને સામાજજક સિૂનાઓનો ચિન્ન અન ેિુંડોળ પરૂ ું પાડિા દ્વારા િાિનાત્મક 

અપુંગતા તરીકે ઓળખિામાું આિ ેછે, તેઓને યોગ્ય સરહયારી રિયાપ્રવતરિયા, સમસ્યા આધારરત 

વશક્ષણ સરહત સામાજજક-િાિનાત્મક સમથથન આપીને, અને વ્્હૂરિનાઓનો સામનો કરિો, અન ે

આત્મ-સન્માન અન ેસ્િ-વનયમનન ું વનમાથણ દ્વારા સન્માનપિૂથક શકૈ્ષચણક સેિાઓ અન ેસમથથન 

આપિામાું આિ ેછે, 

સચૂનાત્મર્ નશક્ષિ ર્ાયકક્રમ 

ઓરટઝમની શકૈ્ષચણક ક્ષમતા સાથ ેરહલેા K-12 વિદ્યાથીઓને સન્માનપિૂથક શકૈ્ષચણક સેિા અન ે

સમથથન પ ર ું પાડિામાું આિ ેછે.  પ્રાથવમક અથિા મ ખ્ય ધ્યાન વિદ્યાથી સ્િતુંત્ર, ઉત્પાદક અને 
સમ દાયનો આંતરરક સભ્ય બને અન ેપોતાની વ્યક્તતગત ક્ષમતા સ ધી પહોંિે તે હોય છે. 

સધુાિેલો શીખવાનો ર્ાયકક્રમ 

હળિી જ્ઞાનાત્મક ન્્નૂતા અન ેકાયાથત્મક અન કૂલનશીલતા વિલુંબની સમસ્યા ધરાિતા K-12 

વિદ્યાથીઓને સન્માન સાથ ેશકૈ્ષચણક સેિા અન ેસમથથન પ ર ું પાડિામાું આિ ેછે.  આ કાયથિમ 

વિદ્યાથીઓને સ્િતુંત્ર, ઉત્પાદક અને સમ દાયના સન્માવનત સભ્ય બનિા માટે વિકાસ કરે છે. 
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અપવાદરૂપ જરૂિીયાતો 
મધ્યમ અથિા તીવ્ર જ્ઞાનાત્મક ન્્નૂતા અન ેકાયાથત્મક અન કૂલનશીલતા વિલુંબ ધરાિતા K-12 

વિદ્યાથીઓને સન્માન સાથ ેશકૈ્ષચણક સેિા અન ેસમથથન પ ર ું પાડિામાું આિ ેછે.  વ્યક્તતગત શૈક્ષચણક 

અને કાયથકારી સિૂના દ્વારા વિદ્યાથીઓ સમ દાયમાું સરિય રીતે સહિાગીઓ બનિા માટે ક શળતા 
વિકસાિ ેછે, અન ેતમામ વિદ્યાથીઓની સ્િાસ્્ય અને શારીરરક જરૂરરયાતોને પણૂથ કરે છે.  

રે્સ્ટ્ન્રય શાળા ર્ાયકક્રમો 
સામાજજક/િાિનાત્મક પડકારો અન ેગ્રેડ 7-12ની વિકાસ સુંબુંવધત 

અક્ષમતાઓ ધરાિતા વિદ્યાથીઓને જજગલાના વિશષે વશક્ષણ સાિથજવનક 

રદિસ કાયથિમ હઠેળ શૈક્ષચણક સેિા અન ેસમથથન પ ર ું પાડિામાું આિ ે

છે.  સામાજજક/િાિનાત્મક કાયથિમો જજગલાની માધ્યવમક અન ેઉચ્િ શાળા 
અભ્યાસિમોને અન સરે છે, જ્યારે વિકાસલક્ષી અસમથથતા સાથનેા વિદ્યાથીઓ માટેના કાયથિમ 

વ્યિસાય આધારરત છે.   

પહિવતકનશીલ ર્ાયકક્રમ 

18-21 િષથની િયના વિદ્યાથીઓને શકૈ્ષચણક સેિાઓ અન ેસમથથન સન્માનપિૂથક પ્રદાન કરિામાું 
આિે છે.  આ કાયથિમ વ્યિસાવયક ક શળતાઓ, રોજગારી અને દૈવનક ીિન ક શળતાઓ પર કેસ્ટ્ન્રત 

છે.  

વી ન 

રૃ્સ્ટ્ષ્ટ બાવધતાન ું વનદાન થ્ ું હોય તેિા K-12 વિદ્યાથીઓને શકૈ્ષચણક સામગ્રી અન ેિાતાિરણને 
આત્મસાત કરી લઇ સ્િતુંત્ર શીખનારી વ્યક્તત બને, જેથી તેઓ પોતાની સુંપણૂથ ક્ષમતા સ ધી પહોંિી 
શકે તે માટે તેમન ેશકૈ્ષચણક સેિા અન ેસમથથન પ ર ું પાડિામાું આિ ેછે. 

મનૌવૈજ્ઞાનનર્ સેવાઓ 

જે બાળકોન ેશકૈ્ષચણક અથિા ગોઠિણને લગતાું પડકારો છે તેમને શાળાના મનોચિરકત્સક 

સેિા આપ ેછે. તેઓ િગથખુંડના િાતાિરણન ું વનરીક્ષણ કરે છે અન ેિગથખુંડમાું વશક્ષકો 
સાથ ેસુંકલન કરી હસ્તક્ષેપ વ્્હૂરિના વિકસાિ ેછે. 

શાળાના મનોવિજ્ઞાવનક તમામ ધોરણના સ્તરોના વિદ્યાથીઓન ું વ્યક્તતગત રીતે મનોવિજ્ઞાવનક તપાસ 

પણ કરે છે જેનો કદાય વિવશષ્ટ શકૈ્ષચણક સેિાઓની જરૂરીયાત પડી શકે.  પરીક્ષાઓ બ દ્વદ્ધ, વ્યક્તતત્િ, 

વસદ્વદ્ધ અન/ેઅથિા સમજશક્તતના ગ ણોની આકારણી કરે છે.  તેના પરરણામોન ું અથથઘટન કરતાું, 
મનોચિરકત્સક વિદ્યાથીની શક્તત અન ેનબળાઈ વનધાથરરત કરિામાું મદદ કરી શકે છે. 
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સામાજજર્ ર્ાયક સેવાઓ 

શાળાના સામાજજક કાયથકરો જે વિદ્યાથીઓ સામાજજક, િાિનાત્મક અથિા િતથણ ૂુંકના 
પડકકારો ધરાિ ેછે, જે તેમની શાળામાું ગોઠિણી સાથ ેઅથિા શીખિામાું નડતરરૂપ છે 

તેમને સહાયતા કરે છે.  શાળાના સામાજજક કાયથિો વિદ્યાથીઓ અન ેપરરિારોને મદદ 

કરિા કારિમોના વિકાસમાું અન ેઅમલીકરણમાું શાળાના કમથિારીને મદદ કરે છે.  આકારણી, 
પરામશથ, સહયોગી દરવમયાનગીરી અન ેસેિાઓ સુંકલનના ઉપયોગ દ્વારા શાળા સામાજજક કાયથકરો 
અસરકારક રીતે વિદ્યાથીઓ, િાલીઓ, શાળા અને સમ દાયમાું સેિા આપ ેછે. 

આિોગ્ય સેવાઓ 

શાળાની નસો તમામ વિદ્યાથીઓ માટે આરોગ્ય મલૂિણી, મગૂયાુંકન અને ફોલો-અપ સેિાઓ 

સુંકળાયેલી છે.  તેમના હતે   શીખિા સાથ ેનડતરરૂપ હોય એિી કોઈ પણ આરોગ્ય પરરક્સ્થતીને 
ઓળખિી અન ેતેના ઉકેલ શોધિા. 
આરોગ્ય સેિાઓ વિિાગ વિવિધ આરોગ્ય સમસ્યાઓને ઓળખિા માટે સ્િીવનિંગ કરે છે.  જેમાું રાજ્ય-

જરૂરીયાતની શારીરરક પરીક્ષાઓ, રોગપ્રવતરોધકો, દાુંત અંગેના સિકે્ષણો, અન ેિાવષિક વિઝન અને 
સાુંિળિાન ું સ્િીવનિંગનો સામાિશે થાય છે. 

ઓક્યપેુશનલ અને હિણ ર્લ થેિેપી સેવા 
અક્ષમતા સાથનેા વિદ્યાથીઓ જેઓની શકૈ્ષચણક જરૂરરયાતો બાુંયધરી ઈચ્છે છે જેમ કે 

સહાયતા, તે વિદ્યાથીઓને વ્યિસાવયક અન ેશારીરરક થરેાપી સેિાઓ આપિામાું આિ ે

છે.  વ્યિસાવયક અન ેશારીરરક થરેાપીસ્ટ િગથખુંડ વશક્ષક સાથેના સહકારમાું શકૈ્ષચણક 

લક્ષ્યો માટે સહયોગ કરે છે. 

વાિી અને ભાર્ા સેવાઓ 

િાણી/િાષા થરેાપીસ્ટ એિા વિદ્યાથીઓને સેિા આપ ેછે જેની િાણી અન/ેઅથિા િાષા 
પયાથિરણીય ધારાધોરણથી અસુંગત છે અથિા જે શકૈ્ષચણક અન ેસામાજજક વિકાસમાું 
અડિણ કરે છે.   િાષા, સુંધાન, અિાજ અન ેપ્રિાહીતામાું ફેરફારો સાથનેા વિદ્યાથીઓ 

સેિાઓ માટે લાયક હોઈ શકે છે.  સેિાઓ વ્યક્તતગત, જૂથ, િગથખુંડ સહયોગ અથિા સલાહ જેિા 
મોડલોની વિવિધતાનો ઉપયોગ કરતાું પરૂી પડિામાું આિ ેછે. 
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ઘિ િોક્સ્પટલ સચૂનાઓ 

આરોગ્ય અથિા શારીરરક અડિણ સાથનેા કોઈ પણ વિદ્યાથી જેના કારણે તે શાળામાુંથી બે િમશ 

અઠિારડયાઓ અથિા તેનાથી િધ  માટે ગેરહાજર રહ ેછે તો તેને ઘરે અન/ેઅથિા હોક્સ્પટલ પ્રવશક્ષણ 

મેળિિા માટે લાયક છે.  આરોગ્ય અથિા શારીરરક અડિણ લાઈસન્સ ધરાિનાર તબીબી પરરક્ષકો 
દ્વારા લેચખતના વનિેદનથી િકાસવ ું જ જોઈએ.    તબીબી પરીક્ષક સાથેના જોડાણમાું, શાળા 
કમથિારીઓ તે વનધાથરરત કરવ ું જ પડશ ેકે વિદ્યાથીને શકૈ્ષચણક રીતે આિો કાયથિમ લાિ કરી શકે છે. 

વાલીની સામેલગીિી 
્ -46 વિવશષ્ટ વિદ્યાથી સેિાઓ વિિાગ માને છે કે બાળકો માટે સૌથી િધ  ફાયદાકારક 
કાયથિમો અન ેસેિાઓ પરૂી પાડિા િાલીઓ અન ેશાળા િચ્િે સહયોગી પ્રયત્ન થિા 
જરૂરી છે.  િાલીઓને કાયથિમો અન ેસેિાઓ આપનાર સુંબુંવધત કોઈ પ્રશ્નો અથિા ચિિંતા 
સાથ ેતેમના બાળકના વશક્ષકો સાથનેા સુંપકથને પ્રોત્સારહત કરિામાું આિ ેછે.  સ્કૂલ 

સિીસની ટીમના કમથિારીઓ અન ેવિવશષ્ઠ વશક્ષણ િહીિટીકારો પણ ચિિંતાનો ઉકેલ લાિિા માટે 
ઉપલબ્ધ છે.  વિવશષ્ટ વિદ્યાથી સેિાઓ વિિાગના કમથિારી વિદ્યાથીઓ માટે હકારાત્મક, ઉત્પાદક 
શીખિાન ું િાતાિરણ પરૂ ું પાડિા િાલીઓ સાથ ેકામ કરિા પ્રવતબદ્ધ છે. 

િાલી/વશક્ષક મ લાકાતો અન ેપ્રગવત અહિેાલ દ્વારા, િાલીઓ વનયવમતપણે િાવષિક લક્ષ્ય તરફ 
તેમના બાળકની પ્રગવતની વનયવમત મારહતી મળે છે. 
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પહિનશષ્ટ 

પિૂક અને પાટકટાઇમ નવદ્યાથીઓની ઓળખ માટે શાળા જજલ્લા ય ુ-46 િેશનલ 

અંગે્રજી ભાર્ા શીખનાિ (ઈએલએલ) િોર્મસક-નમનૂાઓ 

 માત ૃિાષા સિકે્ષણ  
 પ્રિેશની સિૂના (એનઓઈ) પત્ર 1-3 િષથ 
 પ્રિેશની સિૂના (એનઓઈ) પત્ર 3+ િષથ 
 કાયથિમ િણથનો (ટીબીઈ, દ્વદ્વ િાષા, ટીપીઆઈ)  
 અંગ્રેી પ્રાવિણ્ય પત્ર 

 ઈએલએલ કાયથિમ પ્રસ્થાન પત્ર 

 ઈએલએલ કાયથિમ પ નિથગીકરણ ક્સ્થવત પત્ર 

અંગ્રેી વસિાય િધ માું, એનઓઈએસ અન ેકાયથિમ િણથનો 40 થી િધ  િાષાઓમાું ઉપલબ્ધ છે.  થોડા સમાિશે 
થાય છે: 

 સ્પેનીશ 

 ગ જરાતી 
 પોચલસ 

 ઉર્ થ  
 લાઓ 

 

 

 

શાળા જજલ્લા ય-ુ46 ઈએલએલ ર્ાયકક્રમ અવલોર્ન 

સપંિૂક અને આંનશર્ સમયના નવદ્યાથીઓની ઓળખ માટે તાહર્િર્ આધાિ 

ર્ાયકક્રમ સપંિૂક સમય આંનશર્ સમય 

પરરિતથશીલ દ્વદ્વિાષી 
વશક્ષણ (ટીબીઈ) 

3.5થી નીિા સ્તરની સાક્ષરતા ક શળતા 
એતસસે સાથેના વિદ્યાથીઓ માટે 

3.5 અને િધ  સ્તરની સાક્ષરતા ક શળતા 
એતસસે સાથેના વિદ્યાથીઓ માટે 

િગથખુંડ વશક્ષક િાષાની ક શળતાના સ્તર અને વિદ્યાથી શકૈ્ષચણક પ્રોફાઈલના આધાર પર 

બુંધારણીય સિૂના અને ચિન્નતા માટે સિૂનાત્મક સાધનોનો ઉપયોગ કરશે. 

સિૂના અંગે પરરિતથનશીલ 

કાયથિમ (ટીપીઆઈ) 
ટીપીઆઈ માટે સુંપણૂથ અથિા આંવશક સમયની વિિાિના લાગ  નથી. 

દ્વદ્વ િાષા દ્વદ્વ િાષા કાયથિમ મોડલ એ સુંપણૂથ સમયનો કાયથિમ છે. 
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માત ૃિાષા સિેક્ષણ 
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પ્રિેશની સિૂના (એનઓઈ) પત્ર 1-3 િષથ 
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પ્રિેશની સિૂના (એનઓઈ) પત્ર 3+ િષથ 
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કાયથિમ િણથન - ટીબીઇ 
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કાયથિમ િણથન - દ્વદ્વ િાષા 
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પ્રોગ્રામ િણથન - ટીપીઆઈ 
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અંગે્રી પ્રાવિણ્ય પત્ર 
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ઈએલએલ કાયથિમ પ્રસ્થાન પત્ર 
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ઈએલએલ કાયથિમ પ નિથગીકરણ ક્સ્થવત પત્ર 
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School District U-46 

ઈએલએલ વાલી માટે િને્ડબરુ્ 

ઈએલએલ ર્ાયકક્રમ નવશે વધ ુમાહિતી માટે ઈએલએલ ર્ાયકક્રમ વેિસાઈટની મલુાર્ાત લો 
www.u-46.org નવભાગો અને ર્ાયકક્રમો િઠેળ -> અંગે્રજી ભાર્ા શીખનાિા (ઇએલએલ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઇએલએલ વેિસાઇટની મલુાર્ાત લો www.u-46.org નવભાગ >> ઇંગણલશ ભાર્ા શીખનાિાઓ િઠેળ 

આ િને્ડબરુ્ અંગે્રજી, સ્પેનનશ, પોણલસ, ગજુિાતી, લાઓ અને ઉદુકમા ંઉપલબ્લધ છે. 

http://www.u-46.org/
https://www.u-46.org/SDU46
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નોંધ/અગત્યના ટેણલિોન નિંિો 
 


