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વહીવટી કચેરીઓ 101 સાઉથ રીડ્સ રોડ, ગેલોવે, 

NJ 08205 ફોન: 609-748-1250 ફેક્સ: 609-748-1796 
http://www.gtps.k12.nj.us

કોઈપણ િજલ્લા અથવા શાળા કાર્યાલય સુધી પહોંચવા માટે, કૃપા કરીને 609-748-1250 પર કૉલ કરો અને યોગ્ય રીતે કનેક્ટ થવા માટે 
પ્રોમ્પ્ટ્સને અનુસરો .

રાજ્ય સહાય/ગ્રાન્ટ ફંિડંગ દ્વારા, અમારો િજલ્લો ગાર્ડન સ્ટેટ એકેડમી અને હેડ સ્ટાર્ટમાં િવદ્યાર્થીઓને પૂર્વશાળાનું િશક્ષણ પણ પ્રદાન કરે છે. માિહતી માટે, કૃપા કરીને અમારા િવદ્યાર્થી સેવાઓના િનયામક - જનરલ 
એજ્યુકેશન, ક્િરસ્ટીન બર્ગેસ, અથવા અભ્યાસક્રમના િનયામક, માઈકલ િહનમેનનો સંપર્ક કરો. (નીચે સૂિચબદ્ધ સંપર્ક માિહતી જુઓ).

આર્થર રણ એિલમેન્ટરી સ્કૂલ હોમ ઓફ ધ ડ્રેગન 

ગ્રેડ્સ K-6 8:35am - 3:20pm; વહેલી 
બરતરફી: બપોરે 1:30pm 515 

South Eighth Avenue Galloway, NJ 08205 આચાર્ય: શ્રી કેિવન 
મેકગ્લોઈન આિસસ્ટન્ટ પ્િરન્િસપાલ: શ્રી 

ટેરેન્સ ઓ'કોનોર, જુિનયર.

પોમોના પ્િરસ્કુલ હોમ ઓફ 

ધ પેંગ્વીન પ્િરસ્કુલ 9:10am - 
3:20pm; વહેલી 

બરતરફી: બપોરે 1:30pm 400 South Genoa Avenue Egg Harbor, NJ 
08215 પ્િરન્િસપાલ: ડૉ. ડોનાલ્ડ ગ્રોસ

સ્િમથિવલે એિલમેન્ટરી સ્કૂલ હોમ ઓફ ધ 

ડોલ્િફન્સ ગ્રેડ્સ પ્રીકે-6 8:35am - 
3:20pm; વહેલી બરતરફી: બપોરે 

1:30pm 37 સાઉથ ઓલ્ડ પોર્ટ રોડ ગેલોવે, NJ 08205 
આચાર્ય: શ્રી ડેિવડ રાગાઝી મદદનીશ 

આચાર્ય: શ્રી કેનેથ બેરાર્િડસ

રીડ્સ રોડ એિલમેન્ટરી સ્કૂલ હોમ ઓફ ધ 

બુલડોગ્સ ગ્રેડ K-6 8:35 am - 3:20pm; 
વહેલી બરતરફી: બપોરે 1:30pm 

103 South Reeds Road Galloway, NJ 08205 આચાર્ય: શ્રી કેિવન 
લાઇટકેપ સહાયક આચાર્ય: શ્રી િરચાર્ડ 

ગાર્બટ, જુિનયર.

ગેલોવે ટાઉનશીપ િમડલ સ્કૂલ હોમ ઓફ ધ ગ્રીઝલીઝ 

ગ્રેડ 7 અને 8 સવારે 7:30am - 2:20pm; 
વહેલી બરતરફી: બપોરે 12:20pm 

100 South Reeds Road Galloway, NJ 08205 પ્િરન્િસપાલ: શ્રીમતી 
પૌલા જંકર આિસસ્ટન્ટ પ્િરન્િસપાલ: શ્રી 

રાયન ડેલોન અને શ્રીમતી હોિલશા બ્િરજર્સ

એનેટ સી. િગયાક્િવન્ટો, એડ. ડી., શાળાઓના અિધક્ષક x. 1016 થી િડસેમ્બર 21, 2022 
સ્ટીફન સેન્િટલી, શાળાના અિધક્ષક x. 1016 1 જાન્યુઆરી, 

2023 થી અમલી જોય એન. િનક્સન, CPA, સ્કૂલ િબઝનેસ એડિમિનસ્ટ્રેટર x. 
1014 જેિનફર આર. બાલ્ડિવન, એડ. ડી., િવદ્યાર્થી સેવાઓ/

િવશેષ િશક્ષણના િનયામક x. 1611 ક્િરસ્ટીન બર્ગેસ, િવદ્યાર્થી સેવાઓ/સામાન્ય 
િશક્ષણના િનયામક x. 1012 માઈકલ િહનમેન, એડ. ડી., અભ્યાસક્રમ િનયામક/હકારાત્મક કાર્યવાહી અિધકારી x. 

1009 બેટી નેપોલી, અભ્યાસક્રમના િનયામક/િજલ્લા કસોટી સંયોજક x. 1047 જેમ્સ બ્રફી, માનવ સંસાધન 
વ્યવસ્થાપક x. 1011 Rocco Rosetti, CEFM, MBA, ફેિસિલટી ઓપરેશન્સ મેનેજર x. 5122 રે મેરેબલ, આિસસ્ટન્ટ 

ફેિસિલટીઝ ઓપરેશન મેનેજર x. 5120 િગલ ચેપમેન, ટેક્નોલોજી સેવાઓના મેનેજર x. 1020 લોરેન મુરે, ફૂડ 
સર્િવસ સુપરવાઈઝર x. 5046 ડેબી કોફમેન, ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોઓર્િડનેટર x. 1004 જોના 

વેસ્ટકોટ, કોમ્યુિનકેશન ઓિફસર x. 1001 કેટી આયર્સ, િવદ્યાર્થી રિજસ્ટ્રાર x. 1015 ટોડ લવલેન્ડ, 
િડસ્ટ્િરક્ટ િરસેપ્શિનસ્ટ/બાળ સંભાળ અને સમુદાય એડ. x 1029

Roland Rogers Elementary School Home of the Tigers GradesPreK-6 

8:35am - 3:20pm; વહેલી બરતરફી: 
બપોરે 1:30pm 105 South Reeds Road 

Galloway, NJ 08205 આચાર્ય: ડૉ. રોિબન મૂર સહાયક 
આચાર્ય: શ્રી એન્થોની લુપો

અમારું શૈક્ષિણક કુટુંબ
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ગ્રેિડંગ

કૌટુંિબક શૈક્ષિણક અિધકારો અને ગોપનીયતા અિધિનયમ (FERPA)

12 
12

ગેલોવે ટાઉનશીપ એજ્યુકેશન ફાઉન્ડેશન

હોસ્િપટલમાં દાખલ/શસ્ત્રક્િરયાઓ

14

િજલ્લા પરીક્ષણ માિહતી

આરોગ્ય અને સલામતી

10 
10

શાળા પરામર્શ અને માનિસક સ્વાસ્થ્ય સપોર્ટ

શાળા બાળ સંભાળ કાર્યક્રમ પહેલા અને પછી

7 7

16

સામાન્ય િજલ્લા માિહતી

23

ખોરાકની એલર્જી અને િવશેષ આહારની જરૂિરયાતો

12 
12

ગ્રેિડંગ, િરપોર્ટ કાર્ડ્સ અને ફરિજયાત રાજ્ય પરીક્ષણ

22

હુમલા

13 
13

િરપોર્ટ કાર્ડ્સ અને િપતૃ પિરષદો

ધ ગેલોવે ફેિમલી-સ્કૂલ એસોિસએશન (GFSA)

4 

5

10

ESL

ખાદ્ય સેવાઓ

6

19

16

23

બસ દ્વારા સલામત રીતે શાળાએ પહોંચવું

11 
12

સમુદાય સંસાધનો

21 
22

અમારું િમશન અને મુખ્ય મૂલ્યો

9 9

17

અમારું િવસ્તૃત શાળા પિરવાર

4

િવદ્યાર્થી આચાર સંિહતા પાઠ્યપુસ્તકો, 

ઈલેક્ટ્રોિનક ઉપકરણો અને અન્ય સૂચનાત્મક સામગ્રી વ્યક્િતગત િમલકત િવદ્યાર્થી સહાય 
સેવાઓ િવશેષ િશક્ષણ િવશેષ કાર્યક્રમો

17

શાળા બોર્ડની ચૂંટણીઓ

િવદ્યાર્થી અને એથ્લેિટક અકસ્માત વીમા સંરક્ષણ

16

18

23

શાળાએ સલામત રીતે પહોંચવું

11

ઘર સૂચના

20 
21

વાર્િષક સૂચનાઓ

8 8

16

શાળાઓનું ઈમરજન્સી બંધ

િજલ્લા વેબસાઇટ ઝાંખી

અમારી શાળાઓમાં 
ટેક્નોલોજી ટેક્નોલોજી સ્વીકાર્ય 
ઉપયોગ નીિત ફોટો પરવાનગી ફોર્મ સાથે 
જોડાયેલા રહેવું િજલ્લા નીિતઓ અને 

પ્રક્િરયાઓ હાજરી, ગેરહાજરી અને 
બહાનું સતામણી, ધાકધમકી અને ધમકાવવું 

રહેઠાણ અને સંપર્ક માિહતી કોઈ ધૂમ્રપાન નીિત નથી 
પશુ નીિત માતાિપતાના અિધકારો શારીિરક િશક્ષણ/િરસેસ 
પ્રમોશન/િરસેસ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ટ્રાન્સપોર્ટેશન હોમવર્ક, 
િબહેિવયર અને અન્ય માિહતી હોમવર્ક.

17

ગોપનીયતા વ્યવહારની સૂચના

અમારી શાળાઓના મુલાકાતીઓ

15 
16

18

ગેલોવે ટાઉનશીપ બોર્ડ ઓફ એજ્યુકેશન

શાળા સલામતી અને સુરક્ષા

10

504 યોજનાઓ

20 
20

8 8

16

શાળા મેસેન્જર

3

દવાનું સંચાલન

સામગ્રીનું કોષ્ટક
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2011 ના ઉનાળામાં, િશક્ષણ બોર્ડે ગેલોવે ટાઉનિશપ પબ્િલક સ્કૂલ િડસ્ટ્િરક્ટને માર્ગદર્શન આપવા માટે "કોર વેલ્યુઝ" અપનાવ્યા. 2021 ની વસંતઋતુમાં, 
િજલ્લાએ મુખ્ય મૂલ્યોને અપડેટ કરવા માટે િહસ્સેદારોનો સર્વે હાથ ધર્યો હતો. પાંચ મૂલ્યો - આદર, સખત મહેનત, દયા, િવશ્વાસ અને સમાનતા - િશક્ષણ બોર્ડ 
દ્વારા ઔપચાિરક રીતે અપનાવવામાં આવ્યા હતા.

અમારા મૂળ મૂલ્યો િજલ્લામાં અમારા કાર્યના દરેક પાસાને પ્રભાિવત કરે છે; કૉલેિજયલ ક્િરયાપ્રિતક્િરયાઓથી, િવદ્યાર્થીઓના િશક્ષણ માટેનું આયોજન, િવદ્યાર્થીઓ 
અને સ્ટાફ માટે સલામતીની ખાતરી કરવી અને હોમ-સ્કૂલ કનેક્શન. તમામ િહસ્સેદારોને અમારા બાળકોને આ મુખ્ય મૂલ્યો શીખવવામાં અને તેમને દરરોજ જીવવામાં 
અમારી સાથે જોડાવા પ્રોત્સાિહત કરવામાં આવે છે.

ટ્રસ્ટ: 1: પાત્ર, ક્ષમતા, શક્િત અથવા કોઈના અથવા કંઈકના સત્ય પર ખાતરીપૂર્વકની િનર્ભરતા; 2: ભિવષ્ય અથવા આકસ્િમક કંઈક પર અવલંબન

* મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે બધી વ્યાખ્યાઓ મેિરયમ-વેબસ્ટરની ઑનલાઇન શબ્દકોશ (http://www.mw.com) માંથી છે.

આદર: 1: કોઈ ચોક્કસ વસ્તુ અથવા પિરસ્િથિતનો સંબંધ અથવા સંદર્ભ. 2: િવશેષ ધ્યાન આપવાની ક્િરયા: િવચારણા. 3a : ઉચ્ચ અથવા િવશેષ માન : 
સન્માન. b: આદરણીય હોવાની ગુણવત્તા અથવા સ્િથિત.

ઇક્િવટી: 1a: કુદરતી કાયદા અથવા અિધકાર અનુસાર ન્યાય; ખાસ કરીને પૂર્વગ્રહ અથવા પક્ષપાતથી સ્વતંત્રતા; 1b: કંઈક જે સમાન છે

ગેલોવે ટાઉનિશપ પબ્િલક સ્કૂલ્સ, એક વૈિવધ્યસભર અને પ્રગિતશીલ િજલ્લો કે જે તમામ બાળકોને ન્યૂ જર્સીના િવદ્યાર્થી િશક્ષણ 
ધોરણોને પૂર્ણ કરવામાં સફળ થવા અને આજીવન શીખનારાઓ અને ઉત્પાદક નાગિરકો તરીકે િવકાસ કરવા માટે સલામત, પડકારજનક 

િશક્ષણ વાતાવરણ પ્રદાન કરવા માટે િશક્ષકો, પિરવારો અને સમુદાયને એક કરે છે.

• વાર્િષક સંકિલત જંતુ વ્યવસ્થાપન સૂચના • વાર્િષક એસ્બેસ્ટોસ સૂચના

સખત પિરશ્રમ: 1: પ્રવૃત્િત કે જેમાં વ્યક્િત કંઈક કરવા અથવા કરવા માટે શક્િત અથવા કુશળતાનો ઉપયોગ કરે છે: a: અવરોધોને દૂર કરવા અને ઉદ્દેશ્ય અથવા પિરણામ 
પ્રાપ્ત કરવા માટે સતત શારીિરક અથવા માનિસક પ્રયત્નો; b: શ્રમ, કાર્ય અથવા ફરજ કે જે આજીિવકાનું સાધન છે; c: ચોક્કસ કાર્ય, ફરજ, કાર્ય અથવા સોંપણી 
ઘણીવાર કેટલીક મોટી પ્રવૃત્િતનો ભાગ અથવા તબક્કો હોય છે.

ફેબ્રુઆરી 2002 માં NJ સ્કૂલ બોર્ડ એસોિસએશનના સભ્યોની આગેવાની હેઠળની મીિટંગમાં શાળા િજલ્લા સ્ટાફ, નગર પિરષદના સભ્યો, માતાિપતા અને સમુદાયના 
નેતાઓના જૂથ દ્વારા ઉપરોક્ત િમશન િનવેદન બનાવવામાં આવ્યું હતું.

વધુમાં, અમે સર્વેક્ષણમાં સૂચવેલા અને પસંદ કરાયેલા તમામ મૂલ્યોનું પ્રિતિનિધત્વ કરવા માટે એક શબ્દ ક્લાઉડ બનાવ્યો છે.

દયા: 1: દયાળુ હોવાની ગુણવત્તા અથવા સ્િથિત, લોકો સાથે દયા અને આદર સાથે વર્તે છે; 2: એક પ્રકારનું ખત: તરફેણ; 3: પ્રાચીન : સ્નેહ

• બોિલંગર વીમો • પજવણી, 
ધાકધમકી અને ધમકાવવાની નીિત - 5131.1 • હાજરી, ગેરહાજરી અને માફી નીિત - 
5113 • શાળામાં હાજરી - માતાિપતા/વાલીઓ માટે ફ્લાયર: પૂર્વશાળા | પ્રાથિમક | 
િમડલ સ્કૂલ • HPV ફેક્ટ શીટ | Hoja de Dato del VPH (ગ્રેડ 7 પિરવારો) • મેિનન્જાઇિટસ ફેક્ટ શીટ (ગ્રેડ 6 પિરવારો) • માથાની જૂની માિહતી

4

અમારું િમશન અને મુખ્ય મૂલ્યો:

વાર્િષક સૂચનાઓ: અમારે નીચેની 
માિહતી વાર્િષક ધોરણે માતાિપતા/વાલીઓને જાણ કરવી જરૂરી છે. યોજનાના અનુપાલનમાં દર વર્ષે સૂચનાઓની 
અપડેટ કરેલી િલંક્સ આ હેન્ડબુકમાં દેખાશે. OnCourse વાર્િષક નોંધણી દ્વારા આ હેન્ડબુકના તમારા ઇલેક્ટ્રોિનક 
સાઇન-ઓફમાં નીચેની તમારી સ્વીકૃિત શામેલ છે.
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તમે અમને Facebook પર પણ ફોલો કરી શકો છો: facebook.com/Galloway-Schools-101551285997346 અને Twitter: twitter.com/gallowayschools

અમારી સાઇટની િવશેષ િવશેષતાઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: િજલ્લા કેલેન્ડરની ઝડપી િલંક્સ, શાળાના લંચ મેનુ, પેરેન્ટ પોર્ટલ અને વધુ; ઇન્ટરેક્િટવ 
િડસ્ટ્િરક્ટ કેલેન્ડર; અને િવશેષ િવદ્યાર્થી અને માતાિપતા/વાલીની માિહતી.

5

મહત્વની નોંધ: કૃપા કરીને 
ધ્યાન રાખો કે આ હેન્ડબુકમાં સામાન્ય શાળા વર્ષ દરિમયાનની માિહતી, નીિતઓ અને પ્રથાઓ શામેલ છે. સૌથી તાજેતરની આરોગ્ય અને 

સલામતીની સ્િથિત અને િદશાિનર્દેશો અથવા અન્ય સંજોગોના આધારે, આ હેન્ડબુકમાંની વસ્તુઓ ફેરફારને પાત્ર છે. તે િકસ્સાઓમાં, 
માતાિપતા/વાલીઓ અને િવદ્યાર્થીઓને સૂિચત કરવામાં આવશે.

િડસ્ટ્િરક્ટ વેબસાઈટ: આ વર્ષે 
અમારી નવી રીડીઝાઈન કરેલી િડસ્ટ્િરક્ટ વેબસાઈટ http://www.gtps.k12.nj.us પર અનાવરણ કરતાં અમને આનંદ થાય 
છે. તમે દરેક િજલ્લાની શાળાઓ, અભ્યાસક્રમ કાર્યક્રમો, હસ્તક્ષેપ અને સહાયક સેવાઓ, બાળ સંભાળ 
કાર્યક્રમના ફોર્મ્સ અને તથ્યો, બાળકોની નોંધણી અંગેની માિહતી અને ઘણું બધું મેળવી શકો છો! નોંધ: િશક્ષણ 
િવભાગ તરફથી તેમની પહેલો અંગે પ્રાપ્ત થયેલી મહત્વપૂર્ણ માિહતી અમારા ગેલોવે ફેિમલીઝ ટેબમાં સૂિચબદ્ધ 
છે.
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ગા ળ.
6. શાળા-સમુદાય ગઠબંધન જે યુવા િહંસા અને પદાર્થને રોકવા માટે ચાલુ કાર્યક્રમો પ્રદાન કરે છે

1. અમારી િવદ્યાર્થી આચાર સંિહતા (િલંક્સ જુઓ - પૃષ્ઠ. 15) વર્તન, પિરણામો અને હસ્તક્ષેપોની રૂપરેખા આપે છે /

5. જીલ્લા અને ગેલોવે ટાઉનશીપ પોલીસ િવભાગ વચ્ચે સહયોગી સંબંધ છે. આમાં ચાર સ્કૂલ િરસોર્સ ઓિફસર (SRO)નો સમાવેશ થાય છે. અમારા SROs દૈિનક 
ક્િરયાપ્રિતક્િરયાઓ, વર્ગખંડની મુલાકાતો, િવશેષ કાર્યક્રમોમાં સહભાિગતા અને તેના જેવા દ્વારા અમારા િવદ્યાર્થીઓ અને પોલીસ વચ્ચે સકારાત્મક સંબંધ 
સ્થાિપત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. કટોકટીની સ્િથિતમાં અમારા િવદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફની સુરક્ષા માટે અમારા એસઆરઓ પણ છે. વધુમાં, અમે GTPD અને અન્ય 
કટોકટી પ્રિતસાદકર્તાઓ સાથે કટોકટી પ્રિતસાદની યોજના બનાવવા અને કવાયત હાથ ધરવા માટે કામ કરીએ છીએ.

િહંસા, ગુંડાગીરી અને ઉત્પીડન અટકાવવા; 3) સિહષ્ણુતા અને સામાિજક કૌશલ્યોને પ્રોત્સાહન આપવું; 4) પીઅર મધ્યસ્થી તાલીમ.
4. િજલ્લા શૈક્ષિણક કાર્યક્રમોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 1) અજાણ્યાઓ સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો; 2) તકરારનું િનરાકરણ, અટકાવવું

વાસ્તિવક કટોકટી દરિમયાન સેલ ફોનનો ઉપયોગ મૂંઝવણ અને ખોટી માિહતી તરફ દોરી શકે છે.

વધુમાં, આ તમને જોખમમાં મૂકી શકે છે અને િવદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાના પ્રાથિમક ધ્યાનથી દૂર થઈ શકે છે. અમે તમારી સાથે સ્કૂલ મેસેન્જર અને સોિશયલ 
મીિડયા (ફેસબુક અને ટ્િવટર) દ્વારા વાતચીત કરીશું. દરેક શાળામાં સ્વયંસંચાિલત લોકડાઉન ચેતવણી િસસ્ટમ પણ હોય છે જેમાં પ્રવેશદ્વાર પર લાઇટ હોય છે 
જે દર્શાવે છે કે કટોકટી બની રહી છે અને કોઈ પ્રવેશ કરી શકતું નથી. • શાળાના કલાકો દરિમયાન સેલ ફોનનો ઉપયોગ પ્રિતબંિધત છે, જેમાં શાળા સુરક્ષા કવાયત 
અને ફાયર ડ્રીલનો સમાવેશ થાય છે. આ

સેવાઓ સિહત પરંતુ આના સુધી મર્યાિદત નથી: 1) વર્ગખંડ, નાનું જૂથ અને વ્યક્િતગત કાઉન્સેિલંગ; 2) સામાિજક કુશળતા શીખવવી; અને 3) િવદ્યાર્થીઓના 
િડપ્રેશન, વ્યસન અને અન્ય ગંભીર માનિસક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓને સમજવા અને ઓળખવામાં મદદ કરવા માટે, વ્યક્િતગત રીતે અને જૂથોમાં માતાિપતા સાથે 
કામ કરો; 4) કટોકટી પ્રિતભાવ.

3. શાળા સામાિજક કાર્યકર્તાઓ, શાળા મનોવૈજ્ઞાિનકો, શાળા સલાહકારો અને માનિસક સ્વાસ્થ્ય િનષ્ણાતો પ્રદાન કરે છે

• બધા બાહ્ય દરવાજા હંમેશા તાળાં હોય છે. કટોકટીની સ્િથિતમાં, કૃપા કરીને તમારા બાળકને લેવા માટે શાળાએ આવો નહીં. કટોકટીના આધારે, પોલીસ દ્વારા શાળામાં 
પ્રવેશને અવરોિધત કરવામાં આવશે તેવી શક્યતા છે.

જોખમમાં છે (દા.ત. આત્મહત્યા, પદાર્થનો દુરુપયોગ, બાળ દુરુપયોગ).

• તમારી કટોકટીની સંપર્ક માિહતી અદ્યતન રાખો. તમે OnCourse Connect પેજ પર OnCourse દ્વારા અથવા તમારા બાળકની શાળાને કૉલ કરીને તમારો ટેિલફોન નંબર અને 
ઈમેલ સરનામું બદલી શકો છો. જો શાળા વર્ષ દરિમયાન તમારું સરનામું બદલાય છે, તો તમારે 748-1250 x1015 પર અમારા રિજસ્ટ્રારનો સંપર્ક કરવાની 
જરૂર છે.

2. બધા સંચાલકો અને સ્ટાફને તાલીમ આપવામાં આવે છે જેથી તેઓ જરૂિરયાતમંદ િવદ્યાર્થીઓને ઓળખી શકે
પુનઃસ્થાપન પદ્ધિતઓ. આમાં ઓછી સમસ્યાઓ તેમજ વધુ ગંભીર ઉલ્લંઘનનો સમાવેશ થાય છે.

શાળા સલામતી અને સુરક્ષા: ગેલોવે 
ટાઉનશીપ પબ્િલક સ્કૂલ િડસ્ટ્િરક્ટ અમારા બાળકોને તેમની શાળાઓમાં સુરક્િષત રાખવા માટે પ્રિતબદ્ધ છે. િજલ્લા 
અને તમામ શાળાઓ પાસે સલામતી અને સુરક્ષા માર્ગદર્િશકા છે જે શાળાના િદવસની તમામ િબન-સામાન્ય ઘટનાઓને 
સંબોિધત કરે છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: શાળામાં અકસ્માતો, હુમલાઓ, આતંકવાદી ધમકીઓ, ઇમારતમાં 
ઘૂસણખોરો અને અન્ય ઘટનાઓ. મકાન અને િજલ્લા સ્તરે આ મુદ્દાઓ માટે યોજનાઓ સ્થાિપત કરવામાં આવી છે. 
માર્ગદર્િશકાની સામગ્રીમાં વાર્િષક ધોરણે સુધારો કરવામાં આવે છે અને િજલ્લાની જરૂિરયાતોને આધારે જરૂરી ફેરફારો 
કરવામાં આવે છે. નીચે આપેલ અન્ય રીતો છે જેમાં અમે અમારા િવદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફની સુખાકારીને પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ:

6

શાળા સુરક્ષા કવાયત કાયદો (A2003) 11 જાન્યુઆરી, 2010 ના રોજ કાયદામાં હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાયદો (18A:41-1) નવેમ્બર 1, 2010 ના 
રોજ અમલમાં આવ્યો અને જણાવે છે કે ન્યૂ જર્સીની શાળાઓએ એક શાળા સુરક્ષા કવાયત હાથ ધરવી જરૂરી છે અને શાળા ખુલ્લી હોય તે દર મિહને એક ફાયર 
ડ્િરલ. કાનૂન શાળા સુરક્ષા કવાયતને "અગ્િનશામક કવાયત િસવાયની કવાયત તરીકે વ્યાખ્યાિયત કરે છે, જે કટોકટીને પ્રિતસાદ આપતી પ્રક્િરયાઓનો અભ્યાસ કરવા 
માટે" નોન-ફાયર ઇવેક્યુએશન, લોકડાઉન, બોમ્બની ધમકી અથવા સક્િરય શૂટરની પિરસ્િથિત સિહત. કોઈપણ કવાયતનો ધ્યેય ફેકલ્ટી, સ્ટાફ અને િવદ્યાર્થીઓને 
ચોક્કસ પ્રક્િરયાઓથી પિરિચત કરવાનો છે જેથી તેઓ વાસ્તિવક કટોકટી ઊભી થાય ત્યારે આત્મિવશ્વાસ, સલામત અને સુરક્િષત અનુભવે. જેમ કટોકટી દરિમયાન 
ફેકલ્ટી, સ્ટાફ અને િવદ્યાર્થીઓ માટે જવાબદારીઓ હોય છે, તેમ માતા-િપતા શાળા સમુદાયને સુરક્િષત રાખવામાં આવશ્યક ભૂિમકા ભજવી શકે છે. કૃપા કરીને નીચેની 
માર્ગદર્િશકા ધ્યાનમાં લો જેથી કરીને તમે તમારા બાળકની શાળાને અસરકારક રીતે પ્રિતસાદ આપવામાં મદદ કરી શકો:

આરોગ્ય અને સલામતી

શાળા સુરક્ષા પ્રક્િરયાઓ અને કવાયત સંબંિધત વધુ માિહતી માટે, કૃપા કરીને NJ િડપાર્ટમેન્ટ ઑફ એજ્યુકેશન સ્કૂલ િસક્યુિરટી વેબસાઇટની 
મુલાકાત લો: www.state.nj.us/education/schools/security

Machine Translated by Google



બસ દ્વારા સલામત રીતે શાળાએ પહોંચવું: જો તમારું બાળક બસ લે છે, 

તો કૃપા કરીને તેનો ઉપયોગ કરો. આ એકંદરે ટ્રાિફકની ભીડને તેમજ કાર સવારોને બરતરફ કરવામાં લાગતો સમય ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. ગેલોવે ટાઉનશીપ પબ્િલક સ્કૂલ 
માટે અમારા બાળકોની સુખાકારી અત્યંત મહત્વની છે. શાળામાં અને ત્યાંથી બસ પિરવહન એ એક ક્ષેત્ર છે કે જેની સુરક્ષા સુિનશ્િચત કરવા માટે અમે સતત કામ કરીએ 
છીએ. શાળા કક્ષાએ, તમામ સંચાલકો બસમાં સવારી કરવા માટે િવદ્યાર્થીઓના સુરક્ષા િનયમો સાથે સમીક્ષા કરી રહ્યા છે. ઇન્િટગ્િરટી ટ્રાન્સપોર્ટેશન, ગેલોવે 
ટાઉનિશપ પોલીસ િડપાર્ટમેન્ટ, ગ્રેટર એગ હાર્બર િરજનલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કન્સોર્િટયમ અને િડસ્ટ્િરક્ટ એડિમિનસ્ટ્રેટર્સ, કાઉન્સેલર્સ અને ચાઇલ્ડ સ્ટડી ટીમના 
સભ્યોના પ્રયાસો દ્વારા, તમામ બસ ડ્રાઇવરો સલામતી અને કટોકટી પ્રિતસાદ સંબંિધત તાલીમ મેળવે છે.

પિરવહન કાર્યાલય. કૃપા કરીને ડ્રાઇવરને સ્ટોપ બદલવા માટે કહો નહીં; ડ્રાઇવરોને કોઈપણ ફેરફાર કરવાની પરવાનગી નથી. ફેરફારો (જો મંજૂર હોય તો) 48 
કલાક જેટલો સમય લાગી શકે છે.

સલામત.

• જો િવદ્યાર્થી નોન-ટ્રાન્સપોર્ટેડ હોય અને પિરવાર બાળકને શાળાએ/થી ચાલવા માટે પસંદ કરે, તો તમારા બાળકને શાળા ક્રોિસંગ ગાર્ડ્સ સાથે િનયુક્ત 
ક્રોસવોક પર ક્રોસ કરવાનું યાદ કરાવો. ગૅલોવે ટાઉનિશપ બોર્ડ ઑફ એજ્યુકેશનને િવદ્યાર્થીને બરતરફ કરવા અને માતાિપતા અથવા વાલી દ્વારા 
િબનસલાહભર્યા ઘરે જવા માટે વાર્િષક સહી કરેલી પરવાનગીની જરૂર છે. તમામ દસ્તાવેજી વ્યવસ્થાઓ સમગ્ર શાળા વર્ષ માટે કાયમી ગણવામાં આવશે. 
માતા-િપતા/વાલીઓ શાળા િદવસની શરૂઆતમાં શાળા કાર્યાલયને આપવામાં આવેલી અગાઉની લેિખત સૂચના પર આ વ્યવસ્થાઓમાં ફેરફાર કરી શકે છે. 
શાળા કાર્યાલયમાં પરવાનગી ફોર્મ ઉપલબ્ધ છે. • જો કોઈ િવદ્યાર્થી શાળામાં અને શાળાએથી બાઇક ચલાવતો હોય, તો કૃપા કરીને જાણ કરો કે ગેલોવે 
ટાઉનશીપ બોર્ડ ઓફ એજ્યુકેશન અને તેનો વહીવટ અને સ્ટાફ ન્યૂ જર્સી સાયકલ હેલ્મેટ કાયદા (NJSA 39:4-10.2. તમામ સગીર બાળકો જેઓ ગેલોવે 

ટાઉનશીપ પબ્િલક સ્કૂલના િવદ્યાર્થીઓ છે અને તેમના માતા-િપતાએ કાયદાનું સંપૂર્ણ પાલન કરવું આવશ્યક છે. 14 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના િવદ્યાર્થીઓએ શાળામાં 
અને ત્યાંથી સાયકલ ચલાવતી વખતે હંમેશા યોગ્ય રીતે ફીટ કરેલ અને યોગ્ય સાયકલ હેલ્મેટ પહેરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. "સાયકલ ઉપયોગ” કરાર 
પર િવદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓએ તેમની વ્યક્િતગત શાળામાં વાર્િષક ધોરણે સહી કરવી આવશ્યક છે.

• િવદ્યાર્થીઓને અન્ય િવદ્યાર્થીની બસમાં સવારી કરવાની પરવાનગી નથી. • િવદ્યાર્થીઓએ 
આખું વર્ષ સુિનશ્િચત િપક અપ સમય કરતાં 10 િમિનટ પહેલાં તેમના સોંપેલ બસ સ્ટોપ પર હોવું જોઈએ

• કૃપા કરીને તમામ ગિત મર્યાદા અને અન્ય સંકેતોનું પાલન કરો. આ દરેકને, ખાસ કરીને અમારા બાળકો છે તેની ખાતરી કરવામાં મદદ કરે છે

બંધ. જો કોઈ માતાિપતા અથવા િનયુક્ત પુખ્ત વ્યક્િત સ્ટોપ પર ન હોય, તો બાળકને દોડના અંતે શાળામાં પાછું લઈ જવામાં આવશે અને અમારા આફ્ટર 
સ્કૂલ ચાઈલ્ડ કેર પ્રોગ્રામમાં મૂકવામાં આવશે.

સ્થળ

લાંબી

• પ્રી-કે અને િકન્ડરગાર્ટનના િવદ્યાર્થીઓને સોંપેલ બસમાં માતાિપતા અથવા િનયુક્ત પુખ્ત દ્વારા મળવું આવશ્યક છે

• બસ સ્ટોપ િપક-અપ અથવા ડ્રોપ-ઓફ સ્થાનો બદલવાની િવનંતી સાથે લેિખતમાં કરવી આવશ્યક છે

તમારું બાળક તમારી કારની પેસેન્જર બાજુથી સીધા ફૂટપાથ પર જતું હોવું જોઈએ. તમે આવો ત્યારે લાઇનની આગળની તરફ ખેંચો. • જો તમે તમારા 
બાળકને કારમાંથી વસ્તુઓ ભેગી કરવામાં મદદ કરી રહ્યાં હોવ તો તમારે તમારી કારને િનર્ધાિરત પાર્િકંગમાં પાર્ક કરવી પડશે

નીચેની નીિતઓ સાથેના તમારા સહકારની ખૂબ પ્રશંસા કરવામાં આવે છે, અને તે સુિનશ્િચત કરવા માટે લાંબા માર્ગે જઈ શકે છે કે શાળામાં અને ત્યાંથી લઈ જવામાં 
આવતા બાળકો સલામત અને સમયસર પિરવહન થાય છે. જો તમને પ્રશ્નો અથવા િચંતાઓ હોય, તો કૃપા કરીને અમારા િડસ્ટ્િરક્ટ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોઓર્િડનેટરનો 
સંપર્ક કરો: 609-748-1250, ext. 1004. વધુ માિહતી માટે કૃપા કરીને "સ્કૂલ બસ" ("િવદ્યાર્થી આચાર સંિહતા; પૃષ્ઠ 14 હેઠળ) પણ જુઓ.

• જો તમે તમારા બાળકને શાળાએ મુકતા હોવ, જ્યારે તમે ડ્રોપ ઓફ િવસ્તારો (જે તમને શાળા દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવશે) નજીક પહોંચો છો, તો બમણી પાર્ક 
અથવા પાર્ક કરશો નહીં જેથી બાળકને તમારા વાહનમાંથી બહાર નીકળવા માટે કારની વચ્ચેથી પસાર થવું પડે.

7

શાળાએ સલામત રીતે પહોંચવું: 
શાળાના ડ્રાઇવ વેમાં મોટી સંખ્યામાં વાહનોની સંખ્યા ઘટાડવા, શાળા સંકુલની આસપાસના ટ્રાિફકની ભીડને દૂર 
કરવા અને શાળા સંકુલની આસપાસ ટ્રાિફકની ભીડને દૂર કરવા માટે, શાળા બસ િસવાયના અન્ય માધ્યમો દ્વારા 
શાળાએ આવતા બાળકો માટે નીચેના સલામતી િનયમો િવકસાવવામાં આવ્યા હતા. આગમન અને બરતરફી સમય. 
કૃપા કરીને આ િનયમોનું પાલન કરો અને કહો કે તમારા બાળકો તેનું પાલન કરે:
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બધા ખાદ્યપદાર્થો એક લેબલ સાથે પેકેજમાં આવવું જોઈએ જેમાં તમામ ઘટકો/ખોરાકની સૂિચ હોય.

5. સહપાઠીઓને ખોરાક વહેંચવો જોઈએ નહીં.

2.

તેમની ચોક્કસ ખોરાકની એલર્જી અને/અથવા િવશેષ આહાર જરૂિરયાતો િવશે.
4. શાળા સ્ટાફ અને િવદ્યાર્થીઓને ખોરાકની એલર્જી અને િવશેષ આહાર જરૂિરયાતો િવશે િશક્િષત કરી શકે છે.

3. ખોરાકની એલર્જી અને/અથવા િવશેષ આહાર જરૂિરયાતો ધરાવતા બાળકોના માતા-િપતા/વાલીઓ તેમના બાળકોને િશક્િષત કરવા જોઈએ

• કૃપા કરીને ધીરજ રાખો! નવા શાળા વર્ષના પ્રથમ થોડા અઠવાિડયા દરિમયાન રૂટ ચલાવવામાં વધુ સમય લાગી શકે છે. • બસ પાસ પર િપકઅપનો 
સમય (ઓગસ્ટમાં માતાિપતાને મેઇલ કરવામાં આવ્યો) અંદાિજત છે અને તેને સમાયોિજત કરવાની જરૂર પડી શકે છે. શાળાના પ્રથમ બે અઠવાિડયા 

દરિમયાન નોંધપાત્ર ફેરફારો કરવાનો અમારો હેતુ નથી.

ખોરાકની એલર્જી અને િવશેષ આહારની જરૂિરયાતો: ગેલોવે ટાઉનિશપ પબ્િલક સ્કૂલની 
નર્સો માતા-િપતા/વાલીઓને મગફળી, અખરોટ અને અન્ય ખોરાકની એલર્જી ધરાવતા બાળકોને મદદ કરવામાં મદદ કરવા િવનંતી કરી રહી છે. અમે એવા બાળકોને 
પણ મદદ કરવા માંગીએ છીએ કે જેઓ તબીબી જરૂિરયાત અથવા િનદાનને કારણે િવશેષ ખોરાક ખાય છે. ખોરાકની એલર્જી જીવન માટે જોખમી બની શકે છે. ખાસ 
ખોરાકની જરૂિરયાતો ધરાવતા બાળકો જો તેઓ અમુક ખોરાક ખાય તો તેમના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરી શકે છે. બાળકોને એલર્જી હોય અથવા ખાઈ ન શકે તેવા 
ખોરાકના આકસ્િમક સંપર્કમાં આવવાનું જોખમ ઘટાડી/નાબૂદ કરી શકાય છે જો માતા-િપતા/વાલીઓ, સ્ટાફ, િવદ્યાર્થીઓ અને િચિકત્સકો જોખમો ઘટાડવા અને 
ખોરાકની એલર્જી ધરાવતા િવદ્યાર્થીઓ અને ખાસ બાળકો માટે સલામત શૈક્ષિણક વાતાવરણ પૂરું પાડવા માટે સાથે મળીને કામ કરે છે. જરૂિરયાતો

હુમલાઓ ન્યુ 

જર્સીની શાળાઓમાં એપીલેપ્સી અને જપ્તી િવકૃિતઓ ધરાવતા બાળકોની સલામતીને પ્રાથિમકતા આપવા માટે, રાજ્ય િવધાનસભાએ પોલનો કાયદો પસાર કર્યો. 
આ કાયદામાં શાળાના તમામ સ્ટાફ માટે એિપલેપ્સી અને જપ્તી િવકૃિતઓ અને િવદ્યાર્થીઓ માટે વ્યક્િતગત આરોગ્ય સંભાળ યોજનાઓમાં એિપલેપ્સી અને જપ્તી 
િવકૃિતઓનો સમાવેશ કરવાની તાલીમ જરૂરી છે. જો તમારા બાળકને એપીલેપ્સી અથવા આંચકીની િવકૃિત હોવાનું િનદાન થયું હોય, તો કૃપા કરીને તમારા બાળકની શાળાની 
નર્સનો સંપર્ક કરો. વ્યક્િતગત ઇમરજન્સી હેલ્થ કેર એક્શન પ્લાન પૂર્ણ કરવા માટે શાળાની નર્સ પિરવારો સાથે કામ કરશે. વધુ િવગતો અને નર્સ સંપર્ક માિહતી 
માટે, કૃપા કરીને શાળા નર્સ વેબ પેજની મુલાકાત લો અહીં.

આ પ્રક્િરયા નીચેની રીતે પિરપૂર્ણ કરી શકાય છે: 1. જ્યારે માતા-િપતા/વાલીઓ 
વર્ગખંડમાં ઉજવણી માટે ખોરાક મોકલે છે- જન્મિદવસ, રજા વગેરે. કોઈપણ િવદ્યાર્થીને ખોરાકની એલર્જી છે કે કેમ તે જોવા માટે વર્ગખંડના િશક્ષકનો સંપર્ક 

કરો.

કૃપયા નોંધો; રાજ્ય/ફેડરલ રેગ્યુલેશન્સ અનુસાર તમારા બાળકના આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતાના દસ્તાવેજીકરણ જરૂરી છે જ્યારે શાળાના નાસ્તા અથવા લંચમાં 

ફેરફાર જરૂરી હોય. જો તમને કોઈ પ્રશ્નો અથવા િચંતાઓ હોય, તો કૃપા કરીને તમારી િબલ્િડંગ સ્કૂલ નર્સને કૉલ કરો અથવા ઇમેઇલ કરો.

દવાનું સંચાલન શાળાના સમય દરિમયાન કોઈપણ 
િવદ્યાર્થીને અથવા કોઈપણ િવદ્યાર્થી દ્વારા દવા આપવામાં આવે તે પહેલાં, બોર્ડ ઑફ એજ્યુકેશન પોિલસીને પ્િરસ્ક્રાઇબ કરનાર િચિકત્સકનો લેિખત આદેશ અને 
માતાિપતા/વાલીની લેિખત િવનંતીની જરૂર છે જે આવા વહીવટ માટે પરવાનગી આપશે . વધારાની માિહતી માટે કૃપા કરીને તમારી શાળાની નર્સનો સંપર્ક કરો. "વહીવટ 
દવા ફોર્મ" માટે અહીં ક્િલક કરો .

હોસ્િપટલમાં દાખલ/શસ્ત્રક્િરયાઓ: જો તમારું બાળક 
શસ્ત્રક્િરયા અને/અથવા હોસ્િપટલમાં દાખલ થયા પછી શાળાએ પરત ફરી રહ્યું હોય અને તેને પરત ફરવા પર રહેવાની જરૂર પડી શકે, તો કૃપા કરીને કેટલાક િદવસો 
અગાઉ શાળાના આચાર્યનો સંપર્ક કરો. રહેવાની સગવડ માટે ડૉક્ટરના ઓર્ડરની જરૂર પડશે અને તેના પિરણામે િચિકત્સકની ઑિફસ અને સ્કૂલની નર્સ વચ્ચે 
વાતચીત થઈ શકે છે. મહેરબાની કરીને
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શાળાના પ્રથમ થોડા અઠવાિડયા માટે રીમાઇન્ડર:

GTPS ની નર્સો અને સ્ટાફ ફૂડ એલર્જી કટોકટી અને ખોરાક સંબંિધત ઘટનાઓને રોકવા માટે સક્િરય બનવા માંગે છે, અને અમે ફક્ત તમારી સહાયથી જ આ કરી શકીએ છીએ. જો 

તમારા બાળકને ખોરાકની એલર્જી હોય અથવા િવશેષ આહારની જરૂિરયાત હોય તો કૃપા કરીને તમારી શાળાની નર્સ સાથે વાતચીત કરો. નર્સ સંપર્ક માિહતી માટે અહીં ક્િલક કરો.
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3. જ્યારે અમારી શાળાઓમાં માતા-િપતા/વાલીઓનું હંમેશા સ્વાગત કરવામાં આવે છે, ત્યારે અનસૂિચત પિરષદો અથવા તાત્કાિલક વર્ગખંડની મુલાકાતો િનરુત્સાિહત કરવામાં 
આવે છે કારણ કે િશક્ષકો દૈિનક સમયપત્રકનું પાલન કરે છે અને તમામ બાળકોની દેખરેખ અને સલામતી માટે જવાબદાર છે. પિરષદો અથવા મીિટંગ્સ માટે તૈયારીનો 
સમયગાળો ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરીને િશક્ષકને નોંધ લખો અથવા એપોઇન્ટમેન્ટ શેડ્યૂલ કરવા માટે શાળાને કૉલ કરો.

ડ્રાઇવરનું લાઇસન્સ) અને િવિઝટર બુકનો ઉપયોગ કરીને સાઇન ઇન કરો. તમને એક ઓળખ બેજ પ્રાપ્ત થશે જે તમારે શાળાની િમલકત પર હોય ત્યારે હંમેશા પહેરવાનું રહેશે.

1. બધા મુલાકાતીઓએ પ્રવેશ માટે બેલ વગાડતી વખતે તેમની મુલાકાતનો હેતુ જણાવવો આવશ્યક છે.

4. જાહેર આરોગ્ય કટોકટી દરિમયાન અથવા સરકારી આદેશોના આધારે, અન્ય માર્ગદર્િશકા હોઈ શકે છે.

2. િબલ્િડંગના પ્રવેશદ્વાર પર તમારે ઑિફસને જાણ કરવી આવશ્યક છે. તમારે ઓળખ બતાવવાની જરૂર પડશે (એટલે કે એ

તમારે ઓળખ, (ડ્રાઇવર્સ લાયસન્સ, વગેરે) બતાવવાની જરૂર પડશે અને જ્યારે શાળાની િમલકત પર હોય ત્યારે મુલાકાતીઓનો બેજ પહેરવાનું કહેવામાં આવશે.

અમારી શાળાઓના મુલાકાતીઓ: દરેક શાળા દરેક 

િબલ્િડંગના મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પર અને સમગ્ર શાળાઓમાં સુરક્ષા કેમેરાથી સજ્જ છે. અમારા િવદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફની સલામતી માટે તમામ દરવાજા 
હંમેશા તાળાં રહે છે. કોઈપણ િબલ્િડંગમાં પ્રવેશ આગળના પ્રવેશદ્વાર સુધી મર્યાિદત રહેશે અને સુરક્ષા કેમેરા અને "બઝ ઇન" િસસ્ટમના ઉપયોગ દ્વારા તેનું 
િનરીક્ષણ કરવામાં આવશે.

િવદ્યાર્થી અને એથલેિટક અકસ્માત વીમા સુરક્ષા ગેલોવે ટાઉનશીપ બોર્ડ ઓફ એજ્યુકેશન તમને જણાવતા 

આનંદ થાય છે કે તેઓએ તમારા બાળકો માટે િવદ્યાર્થી અને એથલેિટક અકસ્માત વીમા સુરક્ષા પ્રદાન કરવા માટે બોિલંગર, ઇન્ક. સાથે કરાર કર્યો છે. જ્યારે 
િવદ્યાર્થીઓ શાળા પ્રાયોિજત અને દેખરેખ હેઠળની શૈક્ષિણક પ્રવૃત્િતઓ અને આંતરશાળાકીય રમતોમાં ભાગ લેતા હોય ત્યારે પોલીસી આકસ્િમક ઇજાઓ માટે 
કવરેજ પ્રદાન કરે છે. આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે, તમારે દરેક શાળા વર્ષની શરૂઆતમાં તમારા બાળક(બાળકો)ની નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે. અહીં નોંધણી કરો: 
https://www.bollingerschools.com/

જો તમારું બાળક શાળા પ્રાયોિજત અને દેખરેખ હેઠળની પ્રવૃત્િતમાં ભાગ લેતી વખતે ઇજાગ્રસ્ત થાય છે અને તમે એવી ધારણા કરો છો કે તબીબી બીલ લાગશે, તો 
તમારે શાળા કાર્યાલયમાંથી િવદ્યાર્થી અકસ્માતનો દાવો ફોર્મ મેળવવો જોઈએ. તમારે ક્લેમ ફોર્મ ભરવું જોઈએ અને ફોર્મ પર દર્શાવેલ સરનામે બોિલંગરને સબિમટ 
કરવું જોઈએ. તબીબી સારવાર માટેના કોઈપણ બીલ પહેલા તમારા એમ્પ્લોયરના પ્લાન અથવા તમારા જીવનસાથીના પ્લાનમાં સબિમટ કરવામાં આવશે. કોઈપણ બાકી 
બેલેન્સ પછી પ્રાથિમક વાહકના "લાભોની સ્પષ્ટતા" િનવેદન સાથે બોિલંગરને સબિમટ કરવામાં આવશે.

નોંધ કરો કે ક્રૉચવાળા િવદ્યાર્થીઓ શાળાના પિરવહનનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. કૃપા કરીને તમારા બાળકને શાળાએ લઈ જવાની વ્યવસ્થા કરો જો તેઓ ક્રૉચ 
પર હોય. જો ઘરમાં તમારા બાળકનો સ્વસ્થ થવાનો સમયગાળો દસ (10) િદવસથી વધુ હોય, તો તમારા િચિકત્સક સાથે વાત કરો અને ઘરની સૂચના અંગે તમારા શાળા 
સંચાલકનો સંપર્ક કરો. વધુ માિહતી માટે કૃપા કરીને હોમ સૂચના િવભાગ જુઓ.

શાળાની નીિત વધારાના આધારે લાભો ચૂકવે છે. આનો અર્થ એ છે કે જો તમારું બાળક હાલમાં તમારા એમ્પ્લોયર અથવા તમારા જીવનસાથી દ્વારા પ્રાયોિજત પોિલસી 
હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યું હતું, તો તે વીમો પ્રાથિમક હશે. બોિલંગર યોજના ગૌણ હશે. જો તમે કે તમારા જીવનસાથીએ એમ્પ્લોયર દ્વારા વીમો પૂરો પાડ્યો ન હોય, 
તો બોિલંગર પ્લાન પ્રાથિમક બની જાય છે.
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ફોટો પરવાનગી ફોર્મ: અમારા િવદ્યાર્થીઓ 

જે મહાન કાર્યો કરી રહ્યા છે તેના િવશે અમને બડાઈ મારવી ગમે છે! દર વર્ષે, કાયદાની આવશ્યકતા મુજબ, તમારા માટે ઓનકોર્સ વાર્િષક 
નોંધણી દ્વારા ફોટો પરવાનગી ફોર્મ પ્રદાન કરવામાં આવશે અને તે વાંચવા અને સ્વીકારવા માટે કે જે સ્થાિનક અખબારમાં લેખો, ટીવી સમાચાર 
ક્િલપ્સ પર અને િજલ્લા માટે તમારા બાળકની તસવીર લેવા માટે તમારી સંમિત આપે છે. બ્રોશરો, કૅલેન્ડર્સ અને પ્રસ્તુિતઓ. તમારી પાસે, 
અલબત્ત, આ પરવાનગીને નકારવાનો, અથવા ફક્ત અમુક િકસ્સાઓમાં તેને મંજૂરી આપવાનો િવકલ્પ પણ છે. ફોર્મ તમારા માટે આ બધા 
િવકલ્પો સમજાવે છે.

જોડાયેલા રહેવું: ગેલોવે ટાઉનિશપ 
સ્કૂલ િડસ્ટ્િરક્ટના દરેક સ્ટાફ સભ્ય અને/અથવા િવભાગ પાસે એક ઈ-મેલ સરનામું છે જેનો ઉપયોગ તમે તેમનો સંપર્ક કરવા માટે કરી શકો છો. 
અમારા િશક્ષકો વાલીઓ/વાલીઓ સાથે તેમના િજલ્લા ઇમેઇલ શેર કરશે અને તમને માિહતગાર રાખવાની બીજી પદ્ધિત તરીકે વેબ પેજ 
બનાવવા અથવા અન્ય તકનીકી સાધનોનો ઉપયોગ કરવાનો િવકલ્પ પણ હશે.

જવાબદાર ઉપયોગ નીિત (RUP):

અમારી શાળાઓમાં ટેકનોલોજી: ટેકનોલોજીકલ પ્રગિતના 
સંદર્ભમાં અમારી સતત નવીનતાઓ પર િજલ્લાને ગર્વ છે. અમે એવા િવદ્યાર્થીઓને િવકસાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે જેઓ ટેક્નોલોજીના કુશળ અને નૈિતક 
ઉપયોગકર્તા હોય. દરેક પ્રાથિમક શાળા અને જીટીએમએસમાં ટેક્નોલોજી લેબ અને ફુલ ટાઈમ ટેક્નોલોજી િશક્ષક હોય છે. દરેક વર્ગખંડમાં ઈન્ટરએક્િટવ ફ્લેટ 
પેનલ સ્ક્રીનો અને સૂચનાને ટેકો આપવા માટે દસ્તાવેજ કેમેરાથી સજ્જ છે. વધુમાં, ઈલેક્ટ્રોિનક ઉપકરણો (દા.ત. આઈપેડ, લેપટોપ અને ક્રોમબુક્સ) િવદ્યાર્થીઓ 
અને િશક્ષકોના દૈિનક ધોરણે ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ છે. વર્ષોથી, અમારા િજલ્લામાં STEM (િવજ્ઞાન, ટેક્નૉલૉજી, એન્િજિનયિરંગ અને ગિણત) અથવા STEAM (STEM 
તરીકે જ પરંતુ આર્ટસ ઉમેરવામાં આવે છે) તરીકે ઓળખાતી ટેકનોલોજીમાં સંકિલત છે.

આ દસ્તાવેજ, દરેક સ્ટાફ સભ્ય દ્વારા તેમના કાર્યકાળની શરૂઆતમાં, અને દરેક િવદ્યાર્થી અને તેમના માતાિપતા/વાલીઓ દ્વારા OnCourse વાર્િષક નોંધણી દ્વારા 
હસ્તાક્ષર કરાયેલ, શૈક્ષિણક હેતુઓ માટે ટેક્નોલોજીનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે તેની ખાતરી કરવા માટે િશક્ષણ બોર્ડ દ્વારા અપનાવવામાં આવ્યો છે. . 
કોઈપણ િવદ્યાર્થી કે જેઓ આ દસ્તાવેજ પરત કરવામાં િનષ્ફળ જાય છે, જ્યાં સુધી આ સહી કરેલ ફોર્મ શાળામાં પરત કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તેની પાસે 
ઉપલબ્ધ ટેક્નોલોજીની મર્યાિદત અથવા કોઈ ઍક્સેસ હશે. RUP નું કોઈપણ ઉલ્લંઘન િવદ્યાર્થીની આચાર સંિહતા અનુસાર િશસ્તબદ્ધ કાર્યવાહીમાં પિરણમશે 
અને તેમાં ટેક્નોલોજી સંસાધનોના ઉપયોગની ખોટનો સમાવેશ થઈ શકે છે. અમારી RUP ની નકલ જોવા માટે, કૃપા કરીને અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લો: 
www.gtps.k12.nj.us પછી "ટેક્નોલોજી" પર ક્િલક કરો.

ઓનકોર્સ કનેક્ટ માતાિપતાને હાજરી, સોંપણીઓ, ગ્રેડ અને વધુ જેવી મહત્વપૂર્ણ માિહતી ઍક્સેસ કરવાની મંજૂરી આપે છે. કનેક્ટેડ રહેવાની આ બીજી સરસ 
રીત છે! માતા-િપતા/વાલીઓ પણ કટોકટીના સંપર્કો િવશેની માિહતી જોઈ અને અપડેટ કરી શકે છે.

િડસ્ટ્િરક્ટ અને વ્યક્િતગત શાળાઓ વેબસાઇટ્સ અને સોિશયલ મીિડયા એકાઉન્ટ્સ જાળવી રાખે છે જે તમને શાળાની ઘટનાઓથી અદ્યતન રાખવામાં પણ મદદ કરી 
શકે છે. મહેરબાની કરીને ફેસબુક પર ગેલોવે સ્કૂલને "પસંદ" અને "અનુસરણ" કરવાનું િવચારો અને ટ્િવટર, તેમજ તમારા બાળકની શાળામાં હાજરી (દરેક િબલ્િડંગની વધુ 
િલંક્સ માટે અહીંથી પ્રારંભ કરો).
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િજલ્લા નીિતઓ અને પ્રક્િરયાઓ:

અમે દૃઢપણે માનીએ છીએ કે શાળા બધા માટે સલામત અને પોષક વાતાવરણ બની શકે છે. અમારો એક ધ્યેય એક સંભાળ રાખનાર સમુદાય બનાવવાનું ચાલુ રાખવાનો છે જ્યાં દરેક વ્યક્િત સુરક્િષત અનુભવે અને 

સંબંધની ભાવના હોય. આ પ્રયાસને સરળ બનાવવા માટે દરેક શાળા પાસે એક િનયુક્ત અભ્યાસક્રમ છે જે વય-યોગ્ય પાઠ દ્વારા HIB િનવારણને સંબોિધત કરે છે.

5 જાન્યુઆરી, 2011ના રોજ, ગવર્નર ક્િરસ ક્િરસ્ટીએ કાયદા PL 2010, પ્રકરણ 122માં હસ્તાક્ષર કર્યા, જે એન્ટી-બુલીંગ િબલ ઓફ રાઈટ્સ તરીકે ઓળખાય છે. કાયદામાં શાળા િજલ્લાઓ, ચાર્ટર શાળાઓ, 

ન્યુ જર્સી િડપાર્ટમેન્ટ ઓફ એજ્યુકેશન, અન્ય રાજ્ય એજન્સીઓ, વ્યાવસાિયક સંગઠનો અને ઉચ્ચ િશક્ષણની સંસ્થાઓ માટેની આવશ્યકતાઓનો સમાવેશ થાય છે. કાયદો 2011 ના પાનખર દરિમયાન અસરકારક 

બન્યો.

જ્યારે બાળક ગેરહાજર રહેશે તે િદવસે શાળાને વહેલી તકે જાણ કરવા અને ગેરહાજરીના કારણની શાળાને જાણ કરવા માટે માતાિપતા/વાલીઓ જવાબદાર છે.

6-8: બીજા પગલાના સામાિજક-ભાવનાત્મક િશક્ષણ એકમો - ગુંડાગીરી અને ઉત્પીડન એકમનો સમાવેશ થાય છે

વધુ માિહતી અમારી શાળા અને િજલ્લાની વેબસાઇટ્સ પર ઉપલબ્ધ છે. અમારા કાર્યક્રમો સૌથી વધુ અસરકારક રહેશે જ્યારે પેરેંટલ સમુદાય, વહીવટીતંત્ર, સ્ટાફ અને િવદ્યાર્થીઓ સિહયારી માન્યતા ધરાવે છે 

કે એકબીજા માટે દયા અને આદર ખૂબ મૂલ્યવાન છે. આ માનિસકતા અને માન્યતા સકારાત્મક વાતાવરણમાં ફાળો આપે છે જે હકારાત્મક શૈક્ષિણક પ્રદર્શન તરફ દોરી જાય છે.

ગ્રેડ સ્તર દીઠ ગુંડાગીરી િવરોધી અભ્યાસક્રમ નીચે મુજબ છે:

ગુંડાગીરી િનવારણ એકમ િકન્ડરગાર્ટનને ગ્રેડ 5 ના િવદ્યાર્થીઓ દ્વારા ગુંડાગીરીને કેવી રીતે ઓળખવી, જાણ કરવી અને નકારવી તે શીખવે છે. માતાિપતાના પત્રો અને ટેક-હોમ પ્રવૃત્િતઓ આ પ્રોગ્રામનો એક 

ભાગ છે.

અમારી હાજરી, ગેરહાજરી અને બહાનું નીિત જુઓ - 5113, જે વધુ િવગત આપે છે િવલંબ, ગેરહાજરી જે માફ કરવામાં આવે છે, અક્ષમ્ય છે, અને ગેરહાજરી જે ટ્રાંન્સીમાં ગણાય છે.

તમારા ઘરનું સરનામું, ઈમેઈલ સરનામું અને ફોન નંબરો સચોટ અને ઈમરજન્સીના િકસ્સામાં ફાઈલ પર હોવા મહત્વપૂર્ણ છે.

પૂર્વશાળા: સર્જનાત્મક અભ્યાસક્રમ અને Al's Pals SEL અભ્યાસક્રમ

જો તમે તમારું ઇમેઇલ સરનામું અથવા તમારો ફોન નંબર બદલો છો, તો કૃપા કરીને તમારી શાળાના સેક્રેટરીનો સંપર્ક કરો. જો તમે નવા પર જાઓ

વધુમાં, બીજા પગલાના સામાિજક કૌશલ્યના પાઠ બધા K-6 વર્ગખંડો અને અમારી મધ્ય શાળામાં શીખવવામાં આવતા રહે છે. 2021-22 શાળા વર્ષ મુજબ, પૂર્વશાળાના િવદ્યાર્થીઓ પણ અલ'સ પાલ્સ નામનો 

સામાિજક કૌશલ્ય કાર્યક્રમ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. આ કાર્યક્રમ િશક્ષણ વ્યૂહરચના દ્વારા છે અને તંદુરસ્ત પસંદગીઓ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્િરત કરે છે.

K-5: બીજા પગલાના ગુંડાગીરી િનવારણ એકમો

અમારા સામાન્ય િશક્ષણ માટે િવદ્યાર્થી સેવાઓના િનયામક િજલ્લા એન્ટી-બુલીંગ કોઓર્િડનેટર છે, અને અમારી શાળાના સલાહકારો ગુંડાગીરી િવરોધી 
િનષ્ણાતો છે. નીચેની િલંક તમને અમારા િજલ્લા અને શાળાના “એન્ટી-બુલીંગ (HIB)” પૃષ્ઠ પર લાવશે જ્યાં તમે િજલ્લાની HIB નીિત, NJ િડપાર્ટમેન્ટ ઑફ એજ્યુકેશનની 
“માતા-િપતા માટે માર્ગદર્શન િવરોધી ગુંડાગીરી િબલ ઑફ રાઇટ્સ એક્ટને ઍક્સેસ કરી શકશો. ”, સંઘર્ષ, ગુંડાગીરી અને HIBની વ્યાખ્યાઓ, HIB પેરેંટલ િરપોર્િટંગ ફોર્મ, 
અને કાઉન્સેલર સંપર્ક માિહતી: http://www.gtps.k12.nj.us/HIB.htm

િશક્ષણ બોર્ડની જવાબદારીઓમાંની એક સમગ્ર િવદ્યાર્થી સંસ્થાના ભલા માટે િનયમો અને નીિતઓ સ્થાિપત કરવાની છે. અમારી વેબસાઇટ પર લૉગ ઇન કરીને અને 
"બોર્ડ ઑફ એજ્યુકેશન" િવભાગ પર ક્િલક કરીને કોઈપણ સમયે લોકો દ્વારા તમામ નીિતઓની સમીક્ષા કરી શકાય છે . કેટલાક ઉદાહરણો નીચે મુજબ છે.

પજવણી, ધાકધમકી અને ધમકાવવું:

રહેઠાણ અને સંપર્ક માિહતી:

હાજરી, ગેરહાજરી અને બહાના દરેક િવદ્યાર્થી માટે 
સંપૂર્ણ અને કાર્યક્ષમ િશક્ષણ પ્રદાન કરવાની જવાબદારી િશક્ષણ બોર્ડને પૂર્ણ કરવા માટે, શાળામાં ઉચ્ચ સ્તરની 
હાજરી જાળવવા માટે માતાિપતા/વાલીઓ અને િવદ્યાર્થીઓનો સંપૂર્ણ સહકાર જરૂરી છે. િવદ્યાર્થીએ 162 કે તેથી વધુ 
શાળાના િદવસો સુધી હાજરી આપવી આવશ્યક છે જેથી તેમને જે ગ્રેડ/કોર્સ સોંપવામાં આવ્યા હોય તેની સૂચનાત્મક 
કાર્યક્રમની આવશ્યકતાઓ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી હોય. આ જરૂિરયાતને પૂર્ણ ન કરતા િવદ્યાર્થીઓને જાળવી 
રાખવામાં આવી શકે છે.
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પશુ નીિત:

પ્રમોશન/િરટેન્શન પોિલસી:

શારીિરક િશક્ષણ (PE)/િરસેસ બાકાત:

નો સ્મોિકંગ પોિલસી:
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અમારા તમામ િવદ્યાર્થીઓની સલામતી અને આરોગ્ય માટે, િબલ્ડીંગના પ્િરન્િસપાલની લેિખત પરવાનગી ન હોય ત્યાં સુધી શાળામાં કોઈપણ રુંવાટીવાળું અથવા પીંછાવાળા 
પ્રાણીઓને મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. માતા-િપતાને પ્રાણીઓને સંડોવતા કોઈપણ પ્રસ્તુિતની જાણ કરવામાં આવશે, અને જો તેઓ તેમના બાળકમાં ભાગ લેવા માંગતા ન 
હોય તો તેઓએ શાળાના આચાર્યને લેિખત િવનંતી પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે. િવકલાંગ વ્યક્િતઓને શાળા સુિવધાઓના તમામ િવસ્તારોમાં તેમના સેવા પ્રાણીઓ સાથે જવાની 
પરવાનગી આપવામાં આવશે જ્યાં સમુદાયના સભ્યો, સેવાઓ, કાર્યક્રમો અથવા પ્રવૃત્િતઓમાં સહભાગીઓ અથવા આમંત્િરતોને, સંબંિધત તરીકે, જવાની મંજૂરી છે.

માતા-િપતા/વાલીઓના અિધકારો: િશક્ષણ બોર્ડ એ માન્યતા આપે 

છે કે દરેક બાળકના માતા-િપતા/વાલીઓ આખરે તે બાળકની સંભાળ અને કસ્ટડી માટે જવાબદાર છે, અને બંને માતા-િપતા સમાન રીતે જવાબદારી વહેંચે છે. બોર્ડ એ પણ માન્યતા 
આપે છે કે જ્યારે માત્ર એક માતા-િપતા પાસે તે બાળકનો કાયદેસર કબજો હોય છે, ત્યારે અન્ય માતાિપતાના કસ્ટોિડયલ અિધકારો અને જવાબદારીઓ મર્યાિદત હોઈ શકે છે.

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો: શારીિરક િશક્ષણમાંથી માફ કરવામાં આવેલ બાળક િરસેસમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં. િમડલ સ્કૂલમાં, જો કોઈ િવદ્યાર્થીને શારીિરક િશક્ષણમાંથી 
માફ કરવામાં આવે, તો િવદ્યાર્થી પ્રાપ્ત નોંધમાં ઉલ્લેિખત સમયગાળા માટે શાળા પછીની રમતોમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં.

વાર્િષક પ્રમોશનલ સમારોહમાં ભાગ લેવા માટે આઠમા ધોરણના િવદ્યાર્થીઓએ િનયત શૈક્ષિણક આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરવી આવશ્યક છે. જૂનમાં દરેક ટીમ માટે 
પ્રમોશનલ સેરેમની યોજવામાં આવે છે. તારીખો, સમય અને િટિકટ િરડેમ્પશન સંબંિધત વધુ િવગતો જેમ જેમ તારીખો નજીક આવશે તેમ િમડલ સ્કૂલમાંથી ઘરે મોકલવામાં આવશે.

ઘર, ભલે ગેલોવે િજલ્લાની અંદર હોય કે િજલ્લાની બહાર, રિજસ્ટ્રારને 748-1250 પર જાણ કરવાની જવાબદારી માતા-િપતા/વાલીની છે. 1015. સૌથી અદ્યતન માિહતી 
સાથે, અમે ખાતરી કરી શકીએ છીએ કે તમામ સંચાર, પત્રવ્યવહાર અને પિરવહન સેવાઓ સચોટ છે.

રેસ્ટ્રેઈનીંગ ઓર્ડર અથવા કસ્ટડી ઓર્ડરની નકલો રજીસ્ટ્રેશન સમયે અને ઓર્ડરમાં ફેરફાર થાય ત્યારે રજૂ કરવી આવશ્યક છે. મહેરબાની કરીને તમારી શાળાના સેક્રેટરી 

અથવા અમારા રજીસ્ટ્રારનો સંપર્ક કરો. આ દસ્તાવેજો સબિમટ કરવા માટે 1015.

તમામ ગેલોવે ટાઉનિશપ પબ્િલક સ્કૂલના મેદાન પર ધૂમ્રપાન પર પ્રિતબંધ છે. ઉલ્લંઘન કરનારાઓ દંડ અને દંડને પાત્ર છે. પીએલ 2001, સી. 226 શાળાના મેદાનો પર ગમે ત્યાં 
તમાકુ ઉત્પાદનોના ધૂમ્રપાનને પ્રિતબંિધત કરે છે, જેમાં ફૂટપાથ, એથ્લેિટક ક્ષેત્રો, પાર્િકંગની જગ્યાઓ અને પાર્િકંગની જગ્યાઓ પર ઓટોમોબાઈલનો સમાવેશ થાય છે. આ 
અિધિનયમનું ઉલ્લંઘન કરીને શાળાના પિરસરમાં ધૂમ્રપાન કરનાર કોઈપણ વ્યક્િત $100 થી વધુ ન હોવાના દંડને પાત્ર છે.

નોંધ: નીિત 5118 “િબન-િનવાસી” મુજબ, “િનયિમત રીતે નોંધાયેલા બાળકો કે જેમના માતા-િપતા/વાલીઓ અંિતમ માર્િકંગ સમયગાળા દરિમયાન િજલ્લાની બહાર ગયા હોય 
તેમને ટ્યુશનની ચૂકવણી કર્યા િવના શાળા વર્ષ પૂર્ણ કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે.”

િશક્ષણ બોર્ડે િસદ્િધના ઉચ્ચ ધોરણો અને ન્યુ જર્સી રાજ્યના ફરિજયાત હાજરી કાયદાના પાલનના આધારે સખત પ્રમોશન નીિતઓ સ્થાિપત કરી છે (જુઓ BOE નીિત 
#6146.2). િવદ્યાર્થીઓએ દર વર્ષે પ્રમોશન અને રીટેન્શન પૉિલસીની તમામ આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરવી આવશ્યક છે, અને તેમની તમામ ગેરહાજરી કાયદેસરના હેતુઓ 
માટે હોવા સાથે, માતાિપતા અથવા ડૉક્ટરના બહાના પૂરા પાડવામાં આવતા ઓછામાં ઓછા 162 િદવસ હાજર રહેવું જોઈએ.

વધુ માિહતી માટે, કૃપા કરીને BOE પોિલસી #5142.01 જુઓ અને નીિત #5145.4.

િવદ્યાર્થીઓએ દરેક વખતે શારીિરક િશક્ષણમાં ભાગ લેવો જરૂરી છે. રાજ્યના કાયદા માટે જરૂરી છે કે તમામ િવદ્યાર્થીઓ, જ્યાં સુધી પ્રમાિણત િચિકત્સક દ્વારા 
તબીબી રીતે માફ કરવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી, શારીિરક િશક્ષણના વર્ગોમાં ભાગ લેવો આવશ્યક છે. િવદ્યાર્થી ઘાયલ અથવા બીમાર છે તે સ્પષ્ટ કરતી માતાિપતા/
વાલીની નોંધના આધારે િવદ્યાર્થીઓને એક િદવસના સમયગાળા માટે માફ કરી શકાય છે. PE અને િરસેસમાંથી એક િદવસ પછીના િવસ્તૃત બાકાત માટે, આરોગ્યસંભાળ 
પ્રદાતાની નોંધ જરૂરી છે અને બાકાત રાખવાની અવિધ અને કારણનો ઉલ્લેખ કરવો આવશ્યક છે.

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે િનયિમત રીતે નોંધાયેલા બાળકો કે જેમના માતા-િપતા/વાલીઓ િજલ્લામાંથી અન્ય કોઈ સમયે, િજલ્લાને સૂચના આપ્યા િવના, સ્થળાંતર 
કરે છે, તેમને ટ્યુશન ચૂકવવાની જરૂર પડી શકે છે. જેઓ કાયદેસર રીતે ગેલોવેમાં રહેતા નથી અથવા જેઓ રહેઠાણના દસ્તાવેજો ખોટા કરે છે તેઓને સેવાની ચોરી માટે 
ફોજદારી આરોપોનો સામનો કરવો પડી શકે છે (NJ કોડ ઑફ ક્િરિમનલ જસ્િટસની કલમ 2C:20-8).
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5. પ્રાથિમક સ્તરે, સપ્તાહાંતના હોમવર્કમાં માત્ર અભ્યાસ, વાંચન અને લાંબા ગાળાનો સમાવેશ થવો જોઈએ

સમાન પ્રકૃિતની વસ્તુઓની સંખ્યા મર્યાિદત હોવી જોઈએ. (દા.ત. 6 ડબલ-અંકના ગુણાકારની સમસ્યાઓ સમાન પ્રકારની 20 નહીં) સોંપો

1. જ્યારે િવદ્યાર્થી ગેરહાજરી અથવા અન્ય કારણોસર ચૂકી ગયેલ જરૂરી કાર્ય પૂર્ણ ન કરે, ત્યારે તે કરશે

4. ઉચ્ચ શાળા સ્તરના અભ્યાસક્રમો (એટલે કે બીજગિણત I અને સ્પેિનશ I) માં મધ્યમ શાળાના િવદ્યાર્થીઓ માટે, િનયિમત માધ્યિમક શાળા અભ્યાસક્રમનો અનુભવ લેનારા સાથીદારો કરતાં 

મહત્તમ 10-20 િમિનટ વધુ હોઈ શકે છે.

3. જો કોઈ િવદ્યાર્થી સંવર્ધન, હસ્તક્ષેપ અથવા ઈનામ કાર્યક્રમો/પ્રવૃત્િતઓને કારણે વર્ગ ચૂકી જાય, તો પિરણામ (દા.ત. કાર્યને બનાવવા માટે છૂટછાટ ન મળે) િવદ્યાર્થીને આપવામાં આવશે 

નહીં. િવદ્યાર્થીને ચૂકી ગયેલા વર્ગોની સંખ્યા જેટલો મેક-અપ સમય આપવો જોઈએ.

માર્િકંગ સમયગાળાના અંતે અધૂરું કામ

6. િવદ્યાર્થીઓએ તેમના તમામ હોમવર્ક પર સમયસર પ્રિતસાદ મેળવવો જોઈએ.

2. જો શાળા વર્ષના અંિતમ િચહ્િનત સમયગાળા દરિમયાન કાર્ય ખૂટે છે, તો ગ્રેડ પર છોડી દેવામાં આવશે

હોમવર્ક સોંપવા માટેની માર્ગદર્િશકા

ગૃહકાર્ય િશક્ષણ બોર્ડ માને 

છે કે હોમવર્ક, અમારા શૈક્ષિણક કાર્યક્રમના અન્ય પાસાઓની જેમ, સંશોધન અને શ્રેષ્ઠ અભ્યાસને પ્રિતિબંિબત કરવું જોઈએ. ખાતરી કરવી કે હોમવર્ક તેના સ્વભાવમાં અર્થપૂર્ણ છે અને તેના 

અવકાશની દ્રષ્િટએ વ્યવસ્થાિપત છે તે બે માર્ગદર્શક િસદ્ધાંતો છે જે આ નીિતને સંચાિલત કરે છે. 2017 ની વસંતઋતુમાં, િજલ્લાએ હોમવર્ક સાથેના અનુભવો અંગે માતાિપતા/વાલીઓ/િવદ્યાર્થી 

સર્વેક્ષણ હાથ ધર્યું હતું. વહીવટી ટીમ અને િજલ્લા સમુદાય સલાહકાર ટીમ દ્વારા પિરણામોની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. સર્વેક્ષણના આધારે નીિતમાં કોઈ ફેરફારની જરૂર ન હોવા છતાં, િશક્ષકો, 

િવદ્યાર્થીઓ અને પિરવારો સાથે દર વર્ષે મુખ્ય મુદ્દાઓની સમીક્ષા કરવામાં આવે છે.

પ્રોજેક્ટ િમડલ સ્કૂલ કક્ષાએ, સપ્તાહાંતનું હોમવર્ક આપવામાં આવી શકે છે. લેિખત સોંપણીઓ સોમવાર અથવા રજા પછીના િદવસે ન હોવી જોઈએ. ટેસ્ટ અને ક્િવઝ સોમવારે આપવામાં 

આવી શકે છે, પરંતુ રજાના બીજા િદવસે નહીં. રજાઓમાં થેંક્સિગવીંગ બ્રેક, િવન્ટર બ્રેક અને સ્પ્િરંગ બ્રેકનો સમાવેશ થાય છે.

માર્િકંગ સમયગાળા માટે "અપૂર્ણ" પ્રાપ્ત કરો. માર્િકંગ િપિરયડની સમાપ્િત પછી િવદ્યાર્થીઓને ચૂકી ગયેલ કામને પૂર્ણ કરવા માટે 10 શાળા િદવસો આપવામાં આવશે. માર્િકંગ સમયગાળા 

માટેના ગ્રેડની ગણતરી સબિમટ કરેલ કાર્યના આધારે કરવામાં આવશે.

2. લેિખત સોંપણીઓએ િશક્ષણને મજબૂત બનાવવું જોઈએ, નવી કૌશલ્ય સૂચના પ્રદાન કરવી જોઈએ નહીં. પ્રેક્િટસ માટે, ધ

ગેરહાજરીને કારણે મેક-અપ કામ

િશક્ષકની િવવેકબુદ્િધ.

1. સૂચનાત્મક ઉદ્દેશ્યો અને પ્રેક્િટસની જરૂિરયાતના આધારે, િશક્ષક નક્કી કરશે કે દૈિનક ધોરણે હોમવર્કની જરૂર છે કે નહીં. ગૃહકાર્ય સમગ્ર વર્ગ માટે સમાન હોઈ શકે છે અથવા વ્યક્િતગત 

િવદ્યાર્થીની જરૂિરયાતોને પ્રિતિબંિબત કરી શકે છે. િવદ્યાર્થીઓના િવકાસના સ્તરને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે; જ્યારે શક્ય અને જરૂરી હોય ત્યારે િભન્નતા થવી જોઈએ.

7. િશક્ષાત્મક કારણોસર હોમવર્ક સોંપવામાં આવતું નથી.

પ્રિત ગ્રેડ ખ્યાલ. ગ્રેડમાં જ્યાં િવદ્યાર્થીઓને હોમવર્ક સોંપતા એક કરતાં વધુ િશક્ષકો હોય, િશક્ષકોએ તેમની સોંપણીઓનું સંકલન કરવા માટે તમામ પ્રયાસો કરવા જોઈએ.

3. જ્યારે હોમવર્ક આપવાની જરૂર હોય, ત્યારે િશક્ષકોએ દસ-િમિનટના આધારે મહત્તમ કાર્ય સોંપવું જોઈએ

2. જો કોઈ િવદ્યાર્થી કૌટુંિબક વેકેશનને કારણે શાળાની બહાર જતો હોય, તો માતાિપતા/વાલીએ િશક્ષક(ઓ)ને અગાઉથી જાણ કરવી જોઈએ. િશક્ષક અને માતાિપતા/વાલીઓ સાથે મળીને 

નક્કી કરશે કે અસાઇનમેન્ટ અગાઉથી આપવામાં આવશે કે િવદ્યાર્થીના પરત ફર્યા પછી. કોઈપણ િકસ્સામાં, મેક-અપ કાર્ય માટેની સમયમર્યાદા ઉપરોક્ત આઇટમમાં દર્શાવેલ હશે.

1. જો કોઈ િવદ્યાર્થી કોઈપણ કારણોસર શાળામાંથી ગેરહાજર હોય, તો સોંપણીઓ, વર્ગ કાર્ય અને પરીક્ષણો યોગ્ય સમયની અંદર પૂર્ણ કરવા જોઈએ. મોટા ભાગના િકસ્સાઓમાં, સમયની 

વાજબી લંબાઈ એ શાળાના િદવસોની સંખ્યા જેટલી જ હોવી જોઈએ જે િદવસો ચૂકી ગયા છે. િશક્ષકે િવદ્યાર્થીને અને જરૂર મુજબ સમયરેખાના માતાિપતા/વાલીને સલાહ આપવી જોઈએ.

ગૃહકાર્ય, વર્તન અને અન્ય માિહતી

Machine Translated by Google
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5. શાળાની જેમ જ, તમે અન્ય િવદ્યાર્થીને હાિનકારક રીતે મારશો કે સ્પર્શ કરશો નહીં.

િવદ્યાર્થીઓની આચાર સંિહતા: અમારા તમામ િવદ્યાર્થીઓને શીખવા 

માટેનું સલામત અને વ્યવસ્િથત વાતાવરણ પૂરું પાડવા માટે, અમારે બધા િવદ્યાર્થીઓ અને તમામ વાલીઓ/વાલીઓનો સહકાર હોવો જોઈએ. અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે બધા િવદ્યાર્થીઓ પોતાની જાતને 

જવાબદાર વ્યક્િતઓ તરીકે આચરે કે જેઓ વર્ગમાં, લંચ અને િરસેસ દરિમયાન, હોલમાં, બસમાં, વગેરેમાં સ્વ, સાથીદારો અને પુખ્ત વયના લોકો માટે આદર દર્શાવે છે. જો સમુદાયમાં ગેરવર્તણૂક થાય છે અને 

શાળામાં ચાલુ રહે છે. , શૈક્ષિણક પ્રક્િરયામાં િવક્ષેપ પેદા કરવા માટે, િજલ્લા શાળાના મેદાનથી દૂર આચરણ માટે િવદ્યાર્થીઓ પર િશસ્ત લાદી શકે છે.

સીટ બેલ્ટ પહેરો. બસ ડ્રાઇવરો િવદ્યાર્થીઓ માટે બેલ્ટ બાંધવા માટે તેમની સીટ છોડી શકશે નહીં.

9. દરેક વ્યક્િતએ – વયસ્કો અને િવદ્યાર્થીઓએ – બસની સફર સલામત રહે તે માટે યોગ્ય કાર્ય કરવાની જરૂર છે.

1. જ્યારે તમે બસમાં ચઢો, તમારી સોંપેલ સીટ પર જાઓ અને તમારો સીટ બેલ્ટ બાંધો. િવદ્યાર્થીઓ માટે જરૂરી છે

7. િવદ્યાર્થીઓ દ્વારા ગંભીર ગેરવર્તણૂકને કારણે બસમાં સવારી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવશે. જો આવું થાય, તો માતા-િપતા/વાલીઓ શાળાએ આવવા-જવા માટે પિરવહન પ્રદાન 

કરવા માટે જવાબદાર રહેશે.

8. જો કોઈ િવદ્યાર્થી િનયમોનું પાલન નહીં કરે, તો િવદ્યાર્થીને આચાર સંિહતા મુજબ પિરણામ મળશે. નોંધ કરો કે બસમાં સવારી એ એક િવશેષાિધકાર છે જે તમે યોગ્ય રીતે વર્તીને 

જાળવી રાખો છો.

બસ સવારી.

આ િનયમોનું ઉલ્લંઘન અમારા બસ કોડ મુજબ િશસ્તભંગના પગલાંને પિરણમશે. જો િવદ્યાર્થીને બસમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે તો પિરવહન પ્રદાન કરવાની જવાબદારી માતા-િપતા/વાલીની છે. બસમાંથી 

સસ્પેન્ડ કરાયેલા િવદ્યાર્થીઓએ હજુ પણ શાળાએ જવું જરૂરી છે.

િવદ્યાર્થીની આચાર સંિહતા માટે આ િલંક્સને અનુસરો:

માતા-િપતા/વાલીઓને િવનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ તેમના બાળકોને આ કોડની અંદર રાખવા માટે ગર્વની ભાવના િવકસાવવા તેમજ સમગ્ર િવદ્યાર્થી સંસ્થાના વલણમાં યોગદાન આપવા માટે મદદ કરે. સારી 

ભાગીદારી માટે તમારે ઘરે "ના" કહેવાની જરૂર પડી શકે છે જેથી શાળા તેનો સમય સૂચના માટે ફાળવી શકે.

2. બસ ચાલવાનું શરૂ કરે તે પહેલાં દરેક િવદ્યાર્થીને બેસવું આવશ્યક છે. તમારે આખા સમય દરિમયાન બેઠેલા રહેવું જોઈએ

વધુમાં, િવદ્યાર્થીઓને બસમાં શાંત પ્રવૃત્િત પ્રદાન કરવાના પ્રયાસરૂપે, અમે િવદ્યાર્થીઓને બસમાં iPods અથવા અન્ય ઈલેક્ટ્રોિનક ઉપકરણો સાંભળવાની મંજૂરી આપીએ છીએ. વ્યવહારમાં આ ફેરફાર 

અજમાયશના ધોરણે ઓફર કરવામાં આવી રહ્યો છે. િવદ્યાર્થીઓએ ઇયર બડ્સ અથવા અન્ય કોઇ પ્રકારનો ઇયર ફોન પહેરવો જ જોઇએ. એ નોંધવું અગત્યનું છે કે િવદ્યાર્થીઓ તેમના ઈલેક્ટ્રોિનક ઉપકરણ 

માટે જવાબદાર છે, અને તે શાળાના િદવસ દરિમયાન તેમની બુક બેગ અથવા લોકરમાં રાખવું આવશ્યક છે. જો ઉપકરણ ખોવાઈ જાય અથવા લઈ જાય તો શાળા જવાબદાર નથી.

4. વસ્તુઓ ફેંકવા અથવા તમારા શરીરના ભાગોને બારી બહાર મૂકવા જેવી ક્િરયાઓને મંજૂરી નથી.

3. વૉઇસ વૉલ્યૂમ વર્ગખંડના અવાજો જેવો જ રાખવો જોઈએ અને ભાષા શાળાને અનુરૂપ હોવી જોઈએ.

બસમાં સવારી કરતી વખતે તમામ િવદ્યાર્થીઓ યોગ્ય વર્તનના િનયમોનું પાલન કરે તે િહતાવહ છે. તમામ મુસાફરોની યોગ્ય સલામતીની ખાતરી કરવા માટે, િવદ્યાર્થીઓએ આ િદશાિનર્દેશોનું પાલન કરવું 

જોઈએ: ડ્રાઈવર બસ અને િવદ્યાર્થીઓનો સંપૂર્ણ હવાલો સંભાળે છે.

સ્કૂલ બસ: 

િવદ્યાર્થીઓને તેમની િનયિમત રીતે સોંપવામાં આવેલી બસ િસવાયની કોઈપણ બસમાં સવારી કરવાની પરવાનગી નથી. કટોકટીની સ્િથિતમાં, માતા-િપતા/વાલીએ લેિખતમાં િવનંતી કરવી જોઈએ અને 

શાળાના િદવસે બસમાં ફેરફાર થાય તે પહેલાં તેમની શાળા કાર્યાલયમાં સબિમટ કરવી જોઈએ. આ પેરેંટલ સંપર્ક કરવા માટે પરવાનગી આપે છે. વધુમાં, જે િવદ્યાર્થીઓ બસમાં સવાર છે તેઓ શાળાએ/થી ચાલીને 

અને/અથવા બાઇક ચલાવી શકશે નહીં. સ્કૂલ બસમાં સવારી એ એક લહાવો છે.

6. બસની કાળજી લો - કચરો ન છોડો, બસને નુકસાન પહોંચાડો, વગેરે.

જો તમને શાળાની િશસ્ત સંબંિધત કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લો: www.gtps.k12.nj.us, અથવા તમારા બાળકના આચાર્યનો સંપર્ક કરો. યાદ રાખો, શાળાના િનયમો અમારા 

િવદ્યાર્થીઓની સલામતી માટે સૌ પ્રથમ અને અગ્રણી સેટ કરવામાં આવ્યા છે જેથી તેઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્િરત કરી શકે. તમારો ટેકો અમને િડસ્ટ્િરક્ટને "જ્યાં બાળકો અને િશક્ષણ પ્રથમ સ્થાને 

છે" રાખવામાં મદદ કરે છે.
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િવદ્યાર્થીઓ

• બે ઇંચ કરતાં ઓછી પહોળી બાંયવાળા શર્ટ પહેરી શકાશે નહીં. • પીઠ, છાતી અથવા િમડ્િરફને 

ખુલ્લા પાડતા કપડાં પહેરી શકાતા નથી. • પેન્ટ, જીન્સ, શોર્ટ્સ વગેરે સંપૂર્ણપણે અન્ડરગાર્મેન્ટ્સને 

ઢાંકવા જોઈએ. • પેન્ટ/જીન્સ ફ્લોર પર અટકી અથવા ખેંચી શકશે નહીં. • સલામતીના કારણોસર, ફ્િલપ-ફ્લોપ/

સ્લાઇડર પહેરી શકાશે નહીં. • બાહ્ય વસ્ત્રો/કોટ વર્ગખંડના કબાટ/કોટ એિરયા અથવા લોકરમાં રાખવા 

જોઈએ અને ઘરની અંદર પહેરવા જોઈએ નહીં.

• આલ્કોહોલ અને તમાકુના લોગો, અભદ્ર ભાષા, ડ્રગના સંદર્ભો, જાતીય ઇનુએન્ડો, શૈતાની સંદેશાઓ,

ડ્રેસ કોડ: અમારા 

િવદ્યાર્થીઓ માટે સલામત, વ્યવસ્િથત િશક્ષણ વાતાવરણ જાળવવા માટેનું બીજું માપ ડ્રેસ કોડ છે. આ કોડ િવદ્યાર્થીઓને શાળા સેિટંગ માટે યોગ્ય રીતે ડ્રેિસંગમાં 

અનુસરવા માટે માર્ગદર્િશકા પ્રદાન કરે છે. જો િવદ્યાર્થીએ યોગ્ય પોશાક પહેર્યો ન હોય, તો સંચાલક િવદ્યાર્થી સાથે વાત કરશે અને જરૂિરયાત મુજબ માતાિપતા/

વાલીઓનો સંપર્ક કરશે.

પાઠ્યપુસ્તકો, ઈલેક્ટ્રોિનક ઉપકરણો અને અન્ય સૂચનાત્મક સામગ્રી: તમામ િવદ્યાર્થીઓ માટે (ગ્રેડ સ્તર અને સામગ્રી િવસ્તારના આધારે) 

િશક્ષણ બોર્ડ દ્વારા પાઠ્યપુસ્તકો પ્રદાન કરવામાં આવશે. અગાઉ નોંધ્યું તેમ, િવદ્યાર્થીઓ દ્વારા િનયિમત ધોરણે િવિવધ તકનીકી ઉપકરણોનો પણ ઉપયોગ કરવામાં 
આવે છે.

અથવા વગેરે અસ્વીકાર્ય છે.

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે િજલ્લાને ચોક્કસ કપડાંની જરૂર નથી અથવા િવદ્યાર્થીને તેઓ શું પહેરવા જોઈએ તે જણાવતા નથી; તેના બદલે, નીચેની સૂિચ સમજાવે છે કે 

શું પહેરી શકાતું નથી. • જ્વેલરી/એસેસરીઝ જેનો હિથયાર તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય તે પહેરી શકાશે નહીં. • આમાં "વોલેટ ચેન", સ્પાઇક કોલર અને તેના જેવાનો સમાવેશ 

થાય છે. • સનગ્લાસ અને ટોપી ઘરની અંદર ન પહેરી શકાય. • સ્લોગન અથવા િચત્રો સાથેના કપડાં શાળાના વાતાવરણ અને તમામ સ્ટાફ માટે આદરપાત્ર હોવા 

જોઈએ

િવદ્યાર્થીઓ તેમને આપવામાં આવેલી તમામ સામગ્રીના યોગ્ય ઉપયોગ અને કાળજી માટે જવાબદાર રહેશે અને નુકસાન અથવા નુકસાન માટે તેઓ આર્િથક રીતે જવાબદાર 
રહેશે. િવદ્યાર્થીઓને જારી કરાયેલ પુસ્તકોને નુકસાન ઘટાડવા માટે આવરી લેવામાં આવશે.

• સંઘીય રીતે સંરક્િષત વર્ગો માટે આદર જાળવી રાખો જેમાં સમાવેશ થાય છે: જાિત, રંગ, ધર્મ અથવા સંપ્રદાય, રાષ્ટ્રીય મૂળ અથવા વંશ, 

િલંગ (િલંગ, ગર્ભાવસ્થા, જાતીય અિભગમ અને િલંગ ઓળખ સિહત), ઉંમર, શારીિરક અથવા માનિસક િવકલાંગતા, અનુભવી સ્િથિત, 

આનુવંિશક માિહતી , અને નાગિરકતા. • એસેસરીઝ સિહત કોઈપણ કપડાં, જે ગેંગ અથવા ગેંગ માનિસકતાને પ્રોત્સાહન આપે છે, રજૂ કરે છે 

અથવા તેનું પ્રતીક છે

વ્યક્િતગત િમલકત: િવદ્યાર્થીના જોખમે 

બસમાં અને શાળામાં ઈલેક્ટ્રોિનક ઉપકરણોની પરવાનગી છે. અમારા િવદ્યાર્થીઓની સલામતી માટે, સેલ ફોન શાળામાં લાવવામાં આવી શકે છે, પરંતુ લોકર અને/અથવા 
બુકબેગમાં છોડી દેવા જોઈએ; તેઓનો ઉપયોગ શાળા સમય પહેલા અથવા પછી થઈ શકે છે અને જો અન્યથા સંચાલક અથવા િશક્ષક દ્વારા પરવાનગી આપવામાં આવી 
હોય. કોઈપણ ઈલેક્ટ્રોિનક ઉપકરણનો દુરુપયોગ આચારસંિહતાને આધીન છે.

• શર્ટ્સ, ટોપ્સ વગેરેએ િવદ્યાર્થીના અન્ડરગાર્મેન્ટ્સ આવરી લેવા જોઈએ.

પહેરી શકાય નહીં. .

Machine Translated by Google
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િવશેષ િશક્ષણ: િડસ્ટ્િરક્ટ 
એ સુિનશ્િચત કરે છે કે િવકલાંગતા ધરાવતા તમામ િવદ્યાર્થીઓને ઈન્િડિવઝ્યુઅલ્સ િવથ િડસેિબિલટી એજ્યુકેશન 
એક્ટ (IDEA) દ્વારા વ્યાખ્યાિયત કરવામાં આવ્યા છે તે પૂર્વશાળાથી ધોરણ આઠ સુધી મફત, યોગ્ય જાહેર િશક્ષણ 
મેળવે છે. િડસ્ટ્િરક્ટ એ સુિનશ્િચત કરે છે કે આ િવકલાંગ િવદ્યાર્થીઓ ઓછામાં ઓછા પ્રિતબંિધત વાતાવરણમાં 
િશક્િષત છે અને ખાસ િશક્ષણ અને સંબંિધત સેવાઓની જોગવાઈ વ્યક્િતગત ધોરણે બાળકોને આપવામાં આવે છે. આ 
સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે, િજલ્લામાં છ (6) પૂર્ણ સમયની બાળ અભ્યાસ ટીમો, પાંચ (5) સ્પીચ થેરાિપસ્ટ, બે (2) વ્યવસાિયક િચિકત્સકો, એક (1)

સ્કૂલ કાઉન્સેિલંગ અને મેન્ટલ હેલ્થ સપોર્ટ: અમારા સ્કૂલ િડસ્ટ્િરક્ટમાં 
િવદ્યાર્થીઓ માટે સ્કૂલ કાઉન્સેલર અને મેન્ટલ હેલ્થ સ્પેિશયાિલસ્ટ બંને ઉપલબ્ધ છે. શાળા કાઉન્સેિલંગ પ્રોગ્રામ 
અમારા િવદ્યાર્થીઓને 21મી સદીમાં એકબીજા સાથે શીખવા, કામ કરવા અને જીવવા માટે તૈયાર કરવા પર ધ્યાન 
કેન્દ્િરત કરે છે. શાળાના કાઉન્સેલરો, માનિસક સ્વાસ્થ્ય િવશેષજ્ઞોની સહાયથી, િજલ્લાના શૈક્ષિણક િમશન માટે 
અિભન્ન એવા વ્યાપક શાળા પરામર્શ કાર્યક્રમોની રચના અને િવતરણ કરે છે; િવદ્યાર્થી ડેટા દ્વારા સંચાિલત; 
શૈક્ષિણક, કારિકર્દી અને સામાિજક/ભાવનાત્મક િવકાસ માટેના ધોરણો પર આધાિરત; અને તમામ િવદ્યાર્થીઓ માટે 
શીખવાની પ્રક્િરયાને પ્રોત્સાહન અને વધારો.

ESL (બીજી ભાષા તરીકે અંગ્રેજી): બીજી ભાષા તરીકે અંગ્રેજી એ એવા 
િવદ્યાર્થીઓ માટે છે જેમને વર્ગખંડની શૈક્ષિણક જરૂિરયાતો પૂરી કરવામાં મુશ્કેલી પડતી હોવાને કારણે ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે તેમની મૂળ 
અથવા પ્રબળ ભાષા અંગ્રેજી િસવાયની છે. દ્િવતીય ભાષા કાર્યક્રમ તરીકે અંગ્રેજી રાજ્યની માર્ગદર્િશકા અનુસાર પ્રદાન કરવામાં આવશે.

િવિશષ્ટ પ્રોગ્રામ્સ: GEM (ગેલોવે એનિરચમેન્ટ 
મોડલ): ગેલોવે એનિરચમેન્ટ મોડલ એવા િવદ્યાર્થીઓ 
માટે પ્રદાન કરવામાં આવે છે કે જેમને મેટ્િરક્સ પસંદગી પ્રક્િરયા દ્વારા િગફ્ટેડ અને ટેલેન્ટેડ તરીકે િનયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે જેને NJ િડપાર્ટમેન્ટ ઑફ એજ્યુકેશન 
દ્વારા વ્યાખ્યાિયત કરવામાં આવે છે "તે અપવાદરૂપે સક્ષમ િવદ્યાર્થીઓ કે જેઓ પાસે છે અથવા સ્થાિનક િજલ્લામાં તેમના કાલક્રિમક સાથીઓની સરખામણીમાં અને 
જો તેઓ તેમની ક્ષમતાઓ અનુસાર હાંસલ કરવા માંગતા હોય તો તેમના શૈક્ષિણક કાર્યક્રમમાં ફેરફારની જરૂર હોય ત્યારે, એક અથવા વધુ સામગ્રી િવસ્તારોમાં ઉચ્ચ 
સ્તરની ક્ષમતા દર્શાવો." વર્ગખંડમાં સૂચનાઓ અને કલા અને માનવતાની તકો ઉપરાંત, અમારો િજલ્લો K-3 ગ્રેડમાં પ્રાથિમક સંવર્ધન કાર્યક્રમ (PEP), ગ્રેડ 4-6માં 
GEM અને ગ્રેડ 7 અને 8 માં ગિણત, િવજ્ઞાન અને સ્પેિનશમાં િવષય િવિશષ્ટ પ્રવેગક પ્રદાન કરે છે. કલા અને માનવતાની તકોની િવશાળ શ્રેણી સાથે.

સ્ટુડન્ટ કાઉન્સેિલંગ સેવાઓ સ્કૂલ કાઉન્સેલર્સ અને મેન્ટલ હેલ્થ સ્પેિશયાિલસ્ટ બંને દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે. આ સેવાઓમાં વ્યક્િતગત અને/અથવા 
જૂથ સત્રોનો સમાવેશ થઈ શકે છે જે બાળકની શૈક્ષિણક સફળતા અને એકંદર માનિસક સ્વાસ્થ્યને વધારવા માટે લક્િષત હોય છે.

હસ્તક્ષેપ: અમારા 

હસ્તક્ષેપ કાર્યક્રમો એ િવદ્યાર્થીઓ માટે રાજ્ય, સંઘીય અને સ્થાિનક રીતે ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવતા કાર્યક્રમો છે જેમને ELA અને ગિણતના ક્ષેત્રોમાં સહાયની 
જરૂર હોય છે. ઓળખાયેલ િવદ્યાર્થીઓને શાળાના િદવસ દરિમયાન અમારા હસ્તક્ષેપ કાર્યક્રમ દ્વારા તેમજ શાળા પહેલા કે પછીના િવિવધ કાર્યક્રમો દ્વારા સહાય 
મળે છે. વધુમાં, અમારો સમર લર્િનંગ પ્રોગ્રામ ઓળખાયેલ શીર્ષક 1 િવદ્યાર્થીઓ માટે સપોર્ટ પ્રદાન કરે છે.

શારીિરક િચિકત્સક, અને િવશેષ િશક્ષણ િનયામક. િજલ્લો સુિનશ્િચત કરે છે કે દરેક પાત્ર િવદ્યાર્થી પાસે વ્યક્િતગત િશક્ષણ કાર્યક્રમ (IEP) છે અને આ 
કાર્યક્રમનું વાર્િષક ધોરણે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. બાળ અભ્યાસ ટીમના સભ્યોમાં સમાવેશ થાય છે: એક શાળા મનોિવજ્ઞાની, એક શીખવાની અક્ષમતા 
િશક્ષક સલાહકાર અને શાળા સામાિજક કાર્યકર. બાળ અભ્યાસ ટીમના સભ્યો િજલ્લાના પૂર્ણ સમયના કર્મચારીઓ છે. જો માતાિપતા તરીકે તમને તમારા બાળકના 
IEP સંબંિધત કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કેસ મેનેજર સંપર્ક કરવા માટે યોગ્ય વ્યક્િત છે. િડસ્ટ્િરક્ટ એ સુિનશ્િચત કરે છે કે િવકલાંગ િવદ્યાર્થીઓના અિધકારોનું રક્ષણ 
કરવામાં આવે અને િજલ્લો ખાતરી કરે છે કે તમામ સેવાઓ જાહેર ખર્ચે માતાિપતાને કોઈ ચાર્જ લીધા િવના પૂરી પાડવામાં આવે છે. તમામ કાર્યક્રમોનું સંચાલન, 
દેખરેખ અને યોગ્ય પ્રમાિણત વ્યાવસાિયક સ્ટાફ સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવે છે.
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હસ્તક્ષેપ અને સંદર્ભ સેવાઓ (I & RS) અને PIRT (પ્િરસ્કુલ હસ્તક્ષેપ અને રેફરલ ટીમ) સામાન્ય િશક્ષણના િવદ્યાર્થીઓ સાથે કામ કરવા માટેની વ્યૂહરચનાઓ 
સાથે િશક્ષકોને મદદ કરે છે જેઓ હળવા િશક્ષણ અથવા વર્તણૂકીય સમસ્યાઓનો અનુભવ કરી રહ્યાં છે. િબલ્િડંગ પ્િરન્િસપાલ અથવા આિસસ્ટન્ટ પ્િરન્િસપાલ 
વ્યાવસાિયક સ્ટાફ સભ્યોની એક સિમિતના અધ્યક્ષ છે જે િવદ્યાર્થીઓની સફળતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સૂચનાત્મક વ્યૂહરચના આપીને િશક્ષકોને 
માળખાગત સમર્થન અને સહાય પ્રદાન કરે છે. જ્યારે I & RS/PIRT સાથે પરામર્શ થશે ત્યારે માતાિપતા/વાલીઓને જાણ કરવામાં આવશે. જો તમને તમારા બાળકની 
શૈક્ષિણક પ્રગિત િવશે પ્રશ્નો અથવા િચંતાઓ હોય, તો કૃપા કરીને તમારા શાળા સંચાલકનો સંપર્ક કરો.

વધારાની માિહતી માટે અથવા આ સેવાની િવનંતી કરવા કૃપા કરીને તમારા બાળકની શાળાના આચાર્યનો સંપર્ક કરો.

અન્ય સ્પર્ધાત્મક િહતોને સંતુિલત કરતી વખતે તમામ િવદ્યાર્થીઓને ગોપનીયતાનો અિધકાર છે જેનું શક્ય તેટલું સન્માન કરવું જોઈએ (દા.ત., િવદ્યાર્થીઓના 
શ્રેષ્ઠ િહત, અન્યોની સલામતી, માતાિપતાના અિધકારો અને ગોપનીયતા અને જાહેરાતને લગતા કાયદાઓ, નીિતઓ અને નૈિતક ધોરણોનું પાલન કરવું. શાળાના 
સેિટંગમાં.) ગોપનીયતા માટેની પ્રાથિમક નૈિતક જવાબદારી િવદ્યાર્થીઓની છે, પરંતુ શાળાના સલાહકારો અને માનિસક સ્વાસ્થ્ય િનષ્ણાતો તેમના બાળકના જીવનમાં 
માર્ગદર્શક અવાજ બનવા માટે માતા-િપતા/વાલીઓના કાયદાકીય અને અંતર્ગત અિધકારોની સમજ સાથે આ જવાબદારીને સંતુિલત કરે છે.

504 યોજનાઓ: IEPની 

જેમ, 504 યોજના શીખવાની િચંતા ધરાવતા િવદ્યાર્થીઓને સામાન્ય િશક્ષણ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવા અને સામાન્ય િશક્ષણ અભ્યાસક્રમને યોગ્ય રીતે ઍક્સેસ 
કરવામાં મદદ કરી શકે છે. 1973ના પુનર્વસન અિધિનયમની કલમ 504 દ્વારા સંરક્િષત, 504 યોજના ધરાવતા િવદ્યાર્થીઓને તેમના માટે િવિશષ્ટ સવલતો બનાવવામાં 
આવી છે અને તેમના િશક્ષકો સાથે વહેંચવામાં આવી છે.

કૃપા કરીને શાળાના કાઉન્સેલર અથવા માનિસક સ્વાસ્થ્ય િનષ્ણાતનો સંપર્ક કરો જો તમને લાગે કે તમારા બાળકને શૈક્ષિણક અને/અથવા માનિસક સ્વાસ્થ્ય 
સહાયની જરૂર છે. આગળ વધવાની યોજના નક્કી કરવા માટે તેઓ તમારી સાથે સહયોગ કરશે.

એટલાન્િટકેર કોમ્યુિનટી િરસોર્સ ગાઈડ: અંગ્રેજી | એન એસ્પેનોલ

જો તમારા બાળકને તબીબી રીતે િનદાન કરાયેલી િચંતા હોય જે તેમના િશક્ષણને અસર કરી રહી હોય, તો 504 તેમના શૈક્ષિણક િદવસ દરિમયાન તેમને મદદ કરી શકે તે 
રીતે શોધવા માટે તમારા બાળકના આચાર્યનો સંપર્ક કરો.

વધારાના સંસાધનો માટે આ પુસ્િતકામાં સમુદાય સંસાધન િવભાગની મુલાકાત લો.

GTPS કોમ્યુિનટી િરસોર્સ પેકેટ: અંગ્રેજી | એન એસ્પેનોલ

ઘરની સૂચનાઓ જ્યારે કોઈ બાળક 

ચોક્કસ બીમારી અથવા અસ્િથરતાને કારણે ઓછામાં ઓછા બે અઠવાિડયાના સમયગાળા માટે શાળામાંથી બહાર રહેવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે, ત્યારે માતાિપતા/
વાલીઓ િવનંતી કરી શકે છે કે િશક્ષકને ઘરની સૂચના માટે સજ્જ કરવામાં આવે. હાજરી આપનાર િચિકત્સક પાસેથી બીમારીની પ્રકૃિત અને કેદની અંદાિજત લંબાઈના 
િનવેદન સાથે પ્રમાણપત્ર મેળવવું આવશ્યક છે, અને તે કે બાળક બાળકના સ્વાસ્થ્યને જોખમમાં મૂક્યા િવના સૂચના પ્રાપ્ત કરવામાં સક્ષમ છે.

શાળાના સલાહકારો અને માનિસક સ્વાસ્થ્ય િનષ્ણાતો તમામ સંબંિધત િહસ્સેદારો સાથે સહયોગ કરે છે. આમાં િવદ્યાર્થીઓ, માતા-િપતા/વાલીઓ અને 
િશક્ષકોનો સમાવેશ થાય છે જેથી િવદ્યાર્થીઓની તકલીફના પ્રારંિભક ચેતવણી િચહ્નો ઓળખી શકાય. આ સ્ટાફ સભ્યોની િવદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે પ્રાથિમક 
જવાબદારી હોય છે, જેમને અનન્ય વ્યક્િતઓ તરીકે ગૌરવ અને આદર સાથે વર્તે છે. અમારા શાળાના કાઉન્સેલર્સ અને માનિસક સ્વાસ્થ્ય િનષ્ણાતોનો ઉદ્દેશ્ય 
િવદ્યાર્થીઓ અને તેમના પિરવારોને બહારની સેવાઓ મેળવવામાં સહાય પૂરી પાડવાનો છે જો જરૂિરયાત પોતે જ રજૂ કરે. દરેક િવદ્યાર્થીની સફળતા માટે માતા-િપતા/
વાલીની ભૂિમકા મહત્વપૂર્ણ છે, અને અમારા સ્ટાફ દ્વારા આ વાતનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે.
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ગ્રેિડંગ, િરપોર્ટ કાર્ડ્સ અને રાજ્ય ફરિજયાત પરીક્ષણ:

તમે ઓનકોર્સ કનેક્ટ પેરેંટ પોર્ટલ દ્વારા ગ્રેડ/પ્રગિત જોઈ શકો છો.

2022-2023 િરપોર્ટ કાર્ડ િવતરણની તારીખો નીચે મુજબ છે: િચહ્િનત કરવાનો 
સમયગાળો 1: નવેમ્બર 21, 2022 િચહ્િનત કરવાનો સમયગાળો 2: ફેબ્રુઆરી 6, 
2023 િચહ્િનત કરવાનો સમયગાળો 3: એપ્િરલ 24, 2023 િચહ્િનત કરવાનો 
સમયગાળો 4: જૂન 16, 2023 જો શાળા છે: સમાયોિજત, આ તારીખો બદલાઈ શકે 
છે.

K-5 માં, િશક્ષકો માતાિપતા/વાલીઓને પોસ્ટ કરેલ અસાઇનમેન્ટની ઍક્સેસ આપવા માટે માર્િકંગ સમયગાળાના અડધા માર્ગમાં એક સૂચકને રેટ કરશે. 6-8 માં, દર 
વખતે જ્યારે િશક્ષકની ગ્રેડબુક પર નવી અસાઇનમેન્ટ પોસ્ટ કરવામાં આવે ત્યારે ગ્રેડની પુનઃ ગણતરી કરવામાં આવે છે.

ગ્રેિડંગ: 
2020-2021 શાળા વર્ષથી શરૂ કરીને, અમારા િજલ્લાએ ગ્રેડ K-8 માટે સુધારેલી ગ્રેિડંગ િસસ્ટમનો ઉપયોગ કર્યો. 
અમારી ગ્રેિડંગ િસસ્ટમમાં ફેરફારના કારણો આ િવશેની અમારી માન્યતાઓ પર આધાિરત છે:

િરપોર્ટ કાર્ડ્સ: ગ્રેડ 
K-8 માં િરપોર્ટ કાર્ડ્સ શાળા વર્ષ દરિમયાન ચાર વખત જારી કરવામાં આવે છે અને તે માર્િકંગ સમયગાળા દરિમયાન 
શૈક્ષિણક અને વર્તણૂકીય પ્રગિત દર્શાવે છે.

• આધારસ્તંભ 1: શૈક્ષિણક સ્તરનું ચોક્કસ માપ • સ્તંભ 2: પૂર્વગ્રહો 

માટે પ્રિતરોધક જે ચોકસાઈ ઘટાડી શકે છે • સ્તંભ 3: િવદ્યાર્થીઓ માટે પ્રેરક

તમામ ગ્રેડ, K-8, દરેક ક્વાર્ટરમાં િરપોર્ટ કાર્ડ જનરેટ કરશે. ઓનકોર્સ પોર્ટલ સાથે, િમડ-માર્િકંગ પ્રોગ્રેસ િરપોર્ટની જરૂર નથી કારણ કે વાલીઓ સમગ્ર 
સેમેસ્ટર દરિમયાન તેમના િવદ્યાર્થીની પ્રગિતને ઍક્સેસ કરી શકશે.

3. ગૃહકાર્ય, સહભાિગતા અને પ્રયત્નો સામાિજક કૌશલ્યના ક્ષેત્રમાં નોંધવામાં આવે છે, શૈક્ષિણક ક્ષેત્રે નહીં.

જ્યારે પ્રથમ િરપોર્ટ કાર્ડ િવતરણનો સમય આવશે, ત્યારે અમે તમને ગ્રેિડંગ પ્રેક્િટસ તેમજ તમારા બાળકના િરપોર્ટ કાર્ડ્સ કેવી રીતે એક્સેસ કરવા તે િવશે 
િરમાઇન્ડર્સ પ્રદાન કરીશું. તમે ઓનકોર્સ કનેક્ટ પેરેંટ પોર્ટલ દ્વારા તમારા બાળક (બાળકોનું) િરપોર્ટ કાર્ડ જોઈ શકો છો.

આ સ્તંભો સાથે સંરેિખત, ગ્રેડ િવદ્યાર્થીના િવષયવસ્તુ જ્ઞાનના માન્ય પુરાવા પર આધાિરત હોવા જોઈએ અને િવદ્યાર્થીના વાતાવરણને પ્રિતિબંિબત ન કરવા 
જોઈએ. તેથી, અમારી િરપોર્િટંગ શૈક્ષિણક પ્રગિતને "સોફ્ટ સ્િકલ" અથવા "સામાિજક કૌશલ્યો" તરીકે ઓળખી શકાય તેનાથી અલગ પાડે છે.

 ધોરણો અને કૌશલ્યોને સમજવામાં િવદ્યાર્થીની પ્રગિતની ચોક્કસ જાણ કરવાનું મહત્વ

ગ્રેડ K-5 િવષય સૂચકાંકોની શ્રેણી જેમ કે વાંચન સમજ, પ્રવાિહતા, ફોિનક્સ વગેરે પર િવદ્યાર્થીની પ્રગિત સૂચવવાનું ચાલુ રાખશે.

1. ગ્રેડ સામગ્રીના જ્ઞાન પર આધાિરત છે, તેથી ગ્રેડ સરેરાશમાં વધારાની ક્રેિડટ ઉમેરવામાં આવશે નહીં.

િવદ્યાર્થીઓ અને તેમના માતાિપતા/વાલીઓ;  િશક્ષકો 
અને શાળાઓ વચ્ચે અને વચ્ચે શૈક્ષિણક પ્રથાઓના સંદર્ભમાં સમાનતા.

ગ્રેડ 6-8 દરેક કોર્સ માટે આંકડાકીય ગ્રેડ જનરેટ કરશે.

2. િવદ્યાર્થીઓના કૌશલ્ય ક્ષેત્રમાં િવલંબની જાણ કરવામાં આવે છે, શૈક્ષિણક ક્ષેત્રમાં નહીં. ગ્રેડ િવદ્યાર્થીઓના કાર્ય પર આધાિરત છે,

અમારી ગ્રેિડંગ પ્રથાઓ ઇક્િવટીના સ્તંભો પર આધાિરત છે:

ગ્રેડ K-5 સામાિજક કૌશલ્યોને રેટ કરશે: સમયનો સમજદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરે છે અને અન્યના અિધકારોનો આદર કરે છે. આઉટસ્ટેન્િડંગ માટે રેિટંગ સ્કેલ O હશે; 
સંતોષકારક માટે એસ; અને N for Not Yet. તમામ ગ્રેડમાં િવદ્યાર્થીઓની કામ કરવાની ટેવ િવશેની િટપ્પણીઓ શામેલ હશે.

કામનો સમય નથી.
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સ્ટાર્ટ સ્ટ્રોંગ, NJSLA, ELLs માટે ઍક્સેસ અને ડાયનેિમક લર્િનંગ મેપ્સ માટેની તારીખો અને અન્ય માિહતી પરીક્ષણની તારીખોની નજીકના પિરવારોને મોકલવામાં આવશે. 
નોંધ: આ સમયે, સ્ટાર્ટ સ્ટ્રોંગ રાજ્ય દ્વારા સપ્ટેમ્બરમાં સંચાિલત થાય તે જરૂરી છે.

આ હેન્ડબુકના િવતરણ મુજબ, રાજ્ય ફરીથી આદેશ આપે છે કે ELA અને ગિણત માટે ગ્રેડ 4-8 અને િવજ્ઞાન માટે ગ્રેડ 6 ના તમામ િવદ્યાર્થીઓને “સ્ટાર્ટ 
સ્ટ્રોંગ” મૂલ્યાંકનનું સંચાલન કરવું આવશ્યક છે. આ કસોટીનો હેતુ પાછલા વર્ષના કૌશલ્યોનું મૂલ્યાંકન કરવાનો અને િશક્ષકો અને માતા-િપતા/વાલીઓને તેમના 
બાળકોની ધોરણોને પૂર્ણ કરવા તરફની પ્રગિત િવશે માિહતી પૂરી પાડવાનો છે.
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વાલી પિરષદો: દરેક શાળા શાળા વર્ષ 

દરિમયાન માતાિપતા-િશક્ષક પિરષદોનું સુિનશ્િચત કરે છે અને ઉપલબ્ધ તારીખો/સમય િવશે માતાિપતા/વાલીઓને સૂિચત કરે છે. ઘર અને શાળા 
વચ્ચેના સીધા સંપર્કની આ પદ્ધિત િવદ્યાર્થીની પ્રગિત અને િવકાસનું િવશ્લેષણ અને સમજવામાં સૌથી વધુ ફાયદાકારક છે. વ્યક્િતગત અને 
વર્ચ્યુઅલ (ઝૂમ) કોન્ફરન્સ માટેના િવકલ્પો ઓફર કરવામાં આવશે. અલબત્ત, શાળા અને ઘર વચ્ચેના સંચારને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે 
છે જ્યારે િવદ્યાર્થીની પ્રગિત િવશે મહત્વપૂર્ણ માિહતી શેર કરવા અને ચર્ચા કરવા માટે હોય છે.

િડસ્ટ્િરક્ટ ટેસ્િટંગની માિહતી: ફેડરલ એિલમેન્ટરી 
એન્ડ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન એક્ટની જોગવાઈઓ હેઠળ જે તાજેતરમાં એવરી સ્ટુડન્ટ સક્સીડ્સ એક્ટ (ESSA) તરીકે ફરીથી 
અપનાવવામાં આવ્યો હતો, દરેક રાજ્યએ ધોરણ 3 સુધીના તમામ બાળકોના વાર્િષક ધોરણો-આધાિરત મૂલ્યાંકનોનું સંચાલન કરવું 
જરૂરી છે. ગ્રેડ 8 કે જે તે રાજ્યના િવષયવસ્તુ ધોરણો સાથે સંરેિખત છે અને જે િશક્ષણના ત્રણ મૂળભૂત ક્ષેત્રોમાં િવદ્યાર્થીઓની જિટલ 
િવચાર કૌશલ્યનું મૂલ્યાંકન કરે છે: ભાષા કળા સાક્ષરતા, ગિણત અને િવજ્ઞાન (માત્ર 5 અને 8 ગ્રેડ). ન્યુ જર્સી હવે આ હેતુ માટે NJSLA 
(સ્ટુડન્ટ લર્િનંગ એસેસમેન્ટ) નો ઉપયોગ કરે છે. િવકલાંગતા ધરાવતા કેટલાક િવદ્યાર્થીઓ માટે, ડાયનેિમક લર્િનંગ મેપ (DLM) તરીકે ઓળખાતા 
વૈકલ્િપક મૂલ્યાંકનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. વધુમાં, અંગ્રેજી ભાષાના શીખનારાઓ કે જેઓ ESL સેવાઓ મેળવે છે તેઓ ELLs આકારણી માટે 
એક્સેસ લે છે.
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સામાન્ય િજલ્લા માિહતી:
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ફેિમલી એજ્યુકેશનલ રાઈટ્સ એન્ડ પ્રાઈવસી એક્ટ: ધ ફેિમલી 
એજ્યુકેશનલ રાઈટ્સ એન્ડ પ્રાઈવસી એક્ટ (FERPA) (20 USC § 1232g: 34 CFR ભાગ 99) એ ફેડરલ કાયદો છે 
જે િવદ્યાર્થીઓના િશક્ષણ રેકોર્ડની ગોપનીયતાનું રક્ષણ કરે છે. યુએસ િડપાર્ટમેન્ટ ઓફ એજ્યુકેશનના લાગુ 
પ્રોગ્રામ હેઠળ ભંડોળ મેળવતી તમામ શાળાઓને કાયદો લાગુ પડે છે.

અમે આ િસસ્ટમનો ઉપયોગ રોિજંદા હાજરી કૉલ્સ, સામાન્ય માિહતી/ઘોષણાઓ કરવા અને બરફના િદવસો, મોડી બસો અને તેના જેવી કટોકટીની 
પિરસ્િથિતઓ માટે પણ કરીએ છીએ. આ કારણે, તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે અમારી પાસે દરેક િવદ્યાર્થી માટે સાચો સંપર્ક નંબર(ઓ) અને ઇમેઇલ હોય. અમને 
સાચી માિહતી પ્રદાન કરવામાં તમારી મદદ કરવા માટે, અમે તમને ફોન નંબર આપવા માટે કહીએ છીએ:

તમને શાળા વર્ષ દરિમયાન આના જેવા બહુિવધ કૉલ્સ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, અને તે તમારી માિહતી માટે છે. જો કૉલ પ્રાપ્ત કર્યા પછી, તમારે વધુ સ્પષ્ટતાની જરૂર 
હોય, તો કૃપા કરીને તમારા બાળકની શાળાને કૉલ કરો.

નોંધ: તમે અમારા િડસ્ટ્િરક્ટ શોર્ટ કોડ: 67587 પર "હા" અથવા "Y" શબ્દ ટેક્સ્ટ કરીને કોઈપણ સમયે િજલ્લામાંથી ટેક્સ્ટ સૂચનાઓ પ્રાપ્ત કરવાનું પસંદ કરી શકો છો.

મહેરબાની કરીને એ પણ નોંધો: ગ્રેટર એગ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કન્સોર્િટયમના ભાગરૂપે, શાળા િજલ્લા પાસે શાળા ખોલવામાં બે કલાકના િવલંબ માટે કૉલ કરવાનો િવકલ્પ 
હોઈ શકે છે. જો તમને મળેલી સૂચના બે-કલાકના િવલંબને સૂચવે છે, તો તમારું બાળક સામાન્ય રીતે બસ સ્ટોપ પર જાણ કરે તે સમય અથવા તમારું બાળક સામાન્ય રીતે 
ચાલવા અથવા શાળાએ લઈ જવાના સમયમાં બે કલાક ઉમેરો. શાળા િદવસ સામાન્ય બરતરફી સમયે સમાપ્ત થાય છે જ્યારે િવલંિબત ઉદઘાટન થાય છે.

• સામાન્ય માિહતી; "સારા" સમાચાર આઇટમ્સ (સામાન્ય રીતે સાંજનો કૉલ), અને • ઇનક્લેમેન્ટ વેધર કૉલ્સનો સમાવેશ થાય 
છે, જે બંધ થવાની સવારે લગભગ 5:00 વાગ્યે તમારા ઘરે મોકલવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખો કે જો પ્રિતકૂળ હવામાન િનકટવર્તી છે, તો તમને વાસ્તિવક બંધ 

થવાના િદવસ પહેલા સાંજે કોલ આવી શકે છે.

સ્કૂલ મેસેન્જર: સ્કૂલ મેસેન્જર એ એક 

સંચાર પ્રણાલી છે જે અિધક્ષક, શાળાના આચાર્ય અથવા અન્ય વ્યવસ્થાપકને ટેિલફોન, ઈમેલ અને SMS (ટેક્સ્ટ) દ્વારા સંદેશા મોકલવાની મંજૂરી આપે છે જે દરેક 
િવદ્યાર્થીના પિરવારને મોકલવામાં આવે છે.

કૃપા કરીને શાળાને કૉલ કરશો નહીં. શાળાની લાઈનો ખુલ્લી રાખવી જરૂરી છે.

સાંજે 4:30)

FERPA માતા-િપતા/વાલીઓને તેમના બાળકોના િશક્ષણ રેકોર્ડના સંદર્ભમાં ચોક્કસ અિધકારો આપે છે: • માતાિપતા/વાલીઓ અથવા પાત્ર 
િવદ્યાર્થીઓને શાળા દ્વારા જાળવવામાં આવેલા િવદ્યાર્થીના િશક્ષણ રેકોર્ડની તપાસ અને સમીક્ષા કરવાનો અિધકાર છે. • માતા-િપતા/વાલીઓ અથવા લાયક 
િવદ્યાર્થીઓને િવનંતી કરવાનો અિધકાર છે કે શાળા રેકોર્ડ કરે જે તેઓ ખોટા અથવા ગેરમાર્ગે દોરનારી હોવાનું માને છે.

ચાલુ કટોકટીમાં સંચાર શાળા મેસેન્જર અને/અથવા િજલ્લા વેબસાઇટ અને ફેસબુક એકાઉન્ટ દ્વારા કરવામાં આવશે. િજલ્લા યોજનાઓ અને શાળા, સ્થાિનક, રાજ્ય 
અને/અથવા ફેડરલ કટોકટીની પિરસ્િથિતઓ માટે કૃપા કરીને તેમની સાથે સંપર્ક કરો.

• િદવસના સમયની કટોકટી; શાળાના સમય દરિમયાન જે પણ થાય છે તે સિહત (આશરે 7:30am -

શાળાઓનું કટોકટી બંધ કરવું: કટોકટી બંધ, િવલંિબત શરૂઆત અને 

વહેલી કટોકટીની બરતરફીની જાહેરાત શાળા મેસેન્જર દ્વારા કરવામાં આવશે (સમજીકરણ માટે ઉપર જુઓ), Facebook (facebook.com/gallowayschools), Twitter (@gallowayschools), 
અને િજલ્લા વેબસાઇટ (www.gtps.k12.nj.us).
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• કોઈપણ ખાનગી અથવા સાર્વજિનક પ્રાથિમક શાળા અથવા કોઈપણ િવદ્યાર્થી કે જેઓ પ્રવેશ મેળવે છે અથવા શોધે છે તેના માટે માધ્યિમક શાળામાં,

• તમારી મતદાર નોંધણીની અરજી નીચેનામાંથી કોઈપણ સ્થાને મેળવો: o ધ એનજે િડિવઝન ઑફ ઇલેક્શન્સ (44 
સાઉથ ક્િલન્ટન એવેન્યુ, પીઓ બોક્સ 304, ટ્રેન્ટન, એનજે 08625) o નોંધણી કિમશન (ઐિતહાિસક કોર્ટ હાઉસ કોમ્પ્લેક્સ, 
5903 મેઈન સ્ટ્રીટ, મેસ લેન્િડંગ, NJ

• જો તમે િવદેશમાં સેવા આપતા હોવ, કૉલેજ/યુિનવર્િસટીમાં હાજરી આપી રહ્યા હોવ અથવા અન્યથા ચૂંટણીના િદવસે ગેરહાજર રહેશો, તો તમે "મેલ દ્વારા મત 
આપો" (અગાઉ "ગેરહાજર મતદાન" તરીકે ઓળખાતું હતું) પસંદ કરી શકો છો. આ માટેની અરજીઓ ઉપરોક્ત સૂિચબદ્ધ સ્થાનોમાંથી કોઈપણ પર પણ મળી શકે 
છે.

સ્થાિનક શૈક્ષિણક એજન્સીઓ દ્વારા હકાલપટ્ટી

•

o મ્યુિનિસપલ ક્લાર્કની ઑિફસ (300 પૂર્વ જીમી લીડ્સ રોડ, ગેલોવે) o અમારી વેબસાઇટ 
(www.gtps.k12.nj.us, “બજેટ સેન્ટ્રલ” પર ક્િલક કરો)

ચૂંટણીની તારીખના ઓછામાં ઓછા 30 િદવસ પહેલા કાઉન્ટીનો રહેવાસી.

શાળામાં સંપૂર્ણ અથવા અંશકાિલક ધોરણે નોંધણી કરાવવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, અથવા સૂચના આપવામાં આવે છે 
• ઓિડટ અથવા મૂલ્યાંકનના હેતુઓ માટે િનર્િદષ્ટ અિધકારીઓ • િવદ્યાર્થીને નાણાકીય સહાયના સંબંધમાં યોગ્ય 
પક્ષકારો • શાળા માટે અથવા તેના વતી અમુક અભ્યાસ હાથ ધરતી સંસ્થાઓ • માન્યતા આપતી સંસ્થાઓ • ન્યાિયક 
આદેશ અથવા કાયદેસર રીતે જારી કરાયેલ સબપોનાનું પાલન કરવા • આરોગ્ય અને સલામતી કટોકટીના કેસોમાં યોગ્ય 
શાળા અિધકારીઓ • રાજ્ય અને સ્થાિનક સત્તાવાળાઓ, િકશોર ન્યાય પ્રણાલી સાથે, ચોક્કસ રાજ્યના કાયદા 
અનુસાર
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અમે તમારા બાળકની વ્યક્િતગત માિહતીની સુરક્ષા અને ગોપનીયતાને સુિનશ્િચત કરવા માટે બોર્ડ ઓફ એજ્યુકેશન નીિત અને િનયમન તેમજ િજલ્લા પ્રોટોકોલ 
જાળવીએ છીએ. અમારી પાસે અમારી ઇમારતોમાં ભૌિતક સુરક્ષા છે, ડેટાબેસેસને સુરક્િષત રાખવા માટેના પાસવર્ડ્સ અને અનુપાલન ઑિડટ છે. માિહતીની 
ઍક્સેસ તેમની નોકરી કરવા માટે જરૂરી હોય તેવા લોકો સુધી મર્યાિદત છે. વધારાની માિહતી માટે, કૃપા કરીને સ્કૂલ નર્સની ઑિફસમાં પોસ્ટ કરવામાં આવેલી સૂચના 
જુઓ.

માત્ર નોંધાયેલા મતદારો જ ચૂંટણીમાં ભાગ લઈ શકશે. નોંધણી માટેની અંિતમ તારીખ ચૂંટણીની તારીખના એકવીસ (21) િદવસ પહેલા છે. નોંધણી કરવા માટે, તમારે આ 
હોવું આવશ્યક છે: • યુએસ નાગિરક • ચૂંટણીની તારીખે ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષની ઉંમર

ગોપનીયતા પ્રેક્િટસની સૂચના: 14 એપ્િરલ, 2003ના રોજ, 
હેલ્થ ઇન્ફોર્મેશન પેશન્ટ પ્રાઇવસી એક્ટ (HIPPA) પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. તે ફેડરલ િનયમો દ્વારા વ્યાખ્યાિયત તમામ સુરક્િષત આરોગ્ય માિહતીને લાગુ 
પડે છે. આ સૂચના તમારા અને તમારા બાળક િવશેની તબીબી માિહતીનો ઉપયોગ અને જાહેર કેવી રીતે થઈ શકે છે અને તમે આ માિહતીની ઍક્સેસ કેવી રીતે મેળવી 
શકો છો તેનું વર્ણન કરે છે. કૃપા કરીને ખાતરી રાખો કે તમારા બાળકની તબીબી માિહતી મહત્વપૂર્ણ અને ગોપનીય છે. અમારી નૈિતકતા અને નીિતઓ જરૂરી છે કે માિહતી 
સખત િવશ્વાસમાં રાખવામાં આવે.

• FERPA શાળાઓને નીચેના પક્ષકારોની સંમિત િવના અથવા નીચેની શરતો હેઠળ તે રેકોર્ડ્સ જાહેર કરવાની મંજૂરી આપે છે: • કાયદેસર શૈક્ષિણક િહત ધરાવતા શાળાના 
અિધકારીઓ • અન્ય શાળાઓ કે જેમાં િવદ્યાર્થી ટ્રાન્સફર કરી રહ્યો છે, જેમાં િશસ્તના રેકોર્ડ સિહત, સસ્પેન્શન અથવા

શાળા બોર્ડની ચૂંટણીઓ: દર વર્ષે, સમુદાયને 

આગામી શાળા વર્ષ માટે નવા શાળા બોર્ડ સભ્યો પર મત આપવા માટે આમંત્િરત કરવામાં આવે છે. આ ચૂંટણીઓ હવે નવેમ્બરમાં થાય છે, અને મતદાન 
સામાન્ય રીતે સવારે 7:00 વાગ્યાથી રાત્રે 9:00 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહે છે. અમે જનતાને બોર્ડ મીિટંગમાં ભાગ લઈને, પ્રશ્નો પૂછીને અને ચૂંટણીમાં મતદાન કરીને 
અમારી િનર્ણય લેવાની પ્રક્િરયાનો એક અિભન્ન ભાગ બનવા પ્રોત્સાિહત કરીએ છીએ! તમારું સમર્થન શાળા િજલ્લાને "જ્યાં બાળકો અને િશક્ષણ પ્રથમ 
આવે છે!"

વધારાની માિહતી અથવા તકનીકી સહાય માટે, તમે (202) 260-3887 પર કૉલ કરી શકો છો. TDD નો ઉપયોગ કરતી વ્યક્િતઓ ફેડરલ ઇન્ફોર્મેશન િરલે સર્િવસને 
1-800-877-8339 પર કૉલ કરી શકે છે. તમે તેમનો લેિખતમાં પણ સંપર્ક કરી શકો છો: ફેિમલી પોિલસી કમ્પ્લાયન્સ ઓિફસ, યુએસ િડપાર્ટમેન્ટ ઓફ એજ્યુકેશન, 
400 મેરીલેન્ડ એવેન્યુ SW, વોિશંગ્ટન, ડીસી, 20202-5901

Machine Translated by Google



જો કે, તમારું બાળક નેશનલ સ્કૂલ લંચ પ્રોગ્રામ હેઠળ મફત અથવા ઘટાડો દરજ્જો મેળવવા માટે પાત્ર હોઈ શકે છે , કૃપા કરીને અરજી ભરવા અને સબિમટ કરવા માટે 
સમય કાઢો. નોંધ: આ શાળા વર્ષની શરૂઆતથી, જે પિરવારો ઘટાડો દરજ્જા માટે લાયક ઠરે છે તેઓને મફત ભોજન પ્રાપ્ત થશે. અરજીઓ િજલ્લાની વેબસાઇટ પર 
અથવા સીધા જ https://paypams.com/ પર PayPams પર ઉપલબ્ધ છે. . મહેરબાની કરીને નોંધ કરો: અમે હવે ફેિમલી/હાઉસહોલ્ડ એપ્િલકેશનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. ગેલોવે 
ટાઉનિશપ પબ્િલક સ્કૂલમાં ભણતા તમારા પિરવારના તમામ િવદ્યાર્થીઓ માટે તમારે માત્ર એક જ અરજી સબિમટ કરવાની જરૂર છે. જો તમારી આવક બદલાય છે, તો 
તમને નવું ફોર્મ ભરવા માટે પ્રોત્સાિહત કરવામાં આવે છે. જો તમને અરજી પૂર્ણ કરવામાં મદદ જોઈતી હોય, તો કૃપા કરીને િડસ્ટ્િરક્ટ ડાયરેક્ટર ઑફ ફૂડ સર્િવસ, 
748-1250, xનો સંપર્ક કરો. 5046. તમે પ્રદાન કરો છો તે માિહતી ખાનગી છે. તમારી પાત્રતાની સ્િથિતને અપડેટ કરવાથી વધારાના ફેડરલ/સ્ટેટ પ્રોગ્રામ્સમાં તમારી 
સહભાિગતાને સીધી અસર થાય છે જે વધારાની ખોરાક સહાય પ્રદાન કરે છે. મફત/ઘટાડેલા ભોજન માટે િજલ્લાની કુલ સંખ્યા ફેડરલ અને રાજ્ય સહાયને પણ અસર કરે 
છે.

સ્કૂલ ચાઈલ્ડ કેર પ્રોગ્રામ પહેલાં અને પછી: ગૅલોવે ટાઉનિશપ બોર્ડ ઑફ એજ્યુકેશન 
અમારા િજલ્લામાં નોંધાયેલા તમામ પ્રાથિમક શાળાના િવદ્યાર્થીઓ માટે ચાઈલ્ડ કેર પ્રોગ્રામ (સીસીપી) ઑફર કરે છે. PreK-6 ગ્રેડના બાળકો શાળા પહેલા અને પછીના 
બંને કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપી શકે છે. તમારા બાળકની શાળામાં શાળા પહેલાનો કાર્યક્રમ સવારે 7:15 વાગ્યાથી પ્રિત બાળક દીઠ $6.00 (પોમોના પૂર્વશાળાના 
િવદ્યાર્થીઓ માટે પ્રિત િદવસ/બાળક દીઠ $10) માં શાળા શરૂ થાય ત્યાં સુધી આપવામાં આવે છે. તમારા બાળકની શાળામાં શાળા પછીનો કાર્યક્રમ શાળા સમાપ્ત થાય 
ત્યારથી લઈને સાંજે 6:00 વાગ્યા સુધી બાળક દીઠ $10.00 પ્રિત િદવસ માટે ઉપલબ્ધ છે. અમે કેટલાક પ્રારંિભક બરતરફીના િદવસોમાં શાળા પછીનો કાર્યક્રમ પણ 
ઓફર કરીએ છીએ , જે શાળા કેલેન્ડર/વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ છે. કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે તમારે નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે. દરેક બાળકને નાસ્તો આપવામાં 
આવે છે, અથવા તમારું બાળક ઘરેથી નાસ્તો/પીણું લાવી શકે છે (ખાસ કરીને જો તમારું બાળક એલર્જીથી પીિડત હોય).

ચાઇલ્ડ કેર પ્રોગ્રામ સ્ટાફના સભ્યોને પ્રદાન કરે છે જેઓ હોમવર્ક અને શીખવાની િવભાવનાઓ સાથે મદદ (ટ્યુટિરંગ નહીં) ઓફર કરશે. આ ઉપરાંત, મનોરંજક 
પ્રવૃત્િતઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે - કલા પ્રોજેક્ટ્સ, સંગિઠત રમતો અને સમુદાય સેવા પ્રોજેક્ટ, ઉદાહરણ તરીકે - અને બાળકો માટે તેમના સાથીદારો સાથે સામાિજક 
બનાવવાની પુષ્કળ તકો છે. ભાગ લેવા માટે તમામ બાળકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું આવશ્યક છે.

નાસ્તો: િવદ્યાર્થીઓને તેમના લંચ સમયગાળા દરિમયાન ફરી એકવાર નાસ્તો ખરીદવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. નાસ્તો ખરીદવા માટે, િવદ્યાર્થીએ તેમના લંચ 
ખાતામાં ચૂકવણી અથવા વેચાણ સમયે તેમની સાથે રોકડ રકમ જમા કરાવવી આવશ્યક છે. માત્ર પ્રાથિમક િવદ્યાર્થીઓ: જો રોકડ સાથે ચૂકવણી કરો, તો પૂરી પાડવામાં 
આવેલ સંપૂર્ણ રકમ ભિવષ્યની ખરીદીઓ માટે તેમના ભોજન ખાતામાં ઉમેરવામાં આવશે.

પ્રાથિમક િવદ્યાર્થીઓ માટે $3.50 અને િમડલ સ્કૂલના િવદ્યાર્થીઓ માટે $3.75 ની ફીમાં બપોરના ભોજન આપવામાં આવશે.

વધુ માિહતી માટે અથવા જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો િડસ્ટ્િરક્ટ ડાયરેક્ટર ઓફ ફૂડ સર્િવસ, 748-1250, ext નો સંપર્ક કરો. 5046, અથવા અમારી વેબસાઇટના નવા 
“ખાદ્ય સેવાઓ” િવભાગની મુલાકાત લો: http://www.gtps.k12.nj.us/foodservice/main.htm.

મફત/ઘટાડેલી સ્િથિતને ધ્યાનમાં લીધા િવના તમામ િવદ્યાર્થીઓને નાસ્તો કોઈ પણ િકંમતે પૂરો પાડવામાં આવશે.

જીલ્લો CCP નોંધણી/ચુકવણી માટે રેવટ્રેકનો ઉપયોગ કરે છે, જે અહીં સીધા જ એક્સેસ કરી શકાય છે: https://gtps.revtrak.net/child-care/. વધુ 
પ્રશ્નો અથવા માિહતી માટે શ્રી ટોડ લવલેન્ડનો 748-1250 પર સંપર્ક કરો, x. 1029, અથવા અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લો: http://www.gtps.k12.nj.us/
DISTRICT/childcare/child.html.
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ખાદ્ય સેવાઓ: 

2022-2023 શાળા વર્ષ માટે, ગેલોવે શાળાઓ ફરીથી રાષ્ટ્રીય શાળા મધ્યાહન ભોજન કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે.
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અમારો િવસ્તૃત િજલ્લા પિરવાર

ગેલોવે ટાઉનિશપ એજ્યુકેશન ફાઉન્ડેશન: એજ્યુકેશન ફાઉન્ડેશન 
એ સમુદાયના સભ્યોનું એક જૂથ છે જે અમારા િવદ્યાર્થીઓ અને િશક્ષકોને અનુદાન આપીને, િજલ્લા માટે 
જમીન, િવદ્યાર્થીઓ માટે ટેકનોલોજી અને અન્ય સામગ્રીની ખરીદી, િજલ્લાની પહેલને સમર્થન આપીને અને 
ઘણું બધું કરીને શૈક્ષિણક તકો પૂરી પાડે છે. એજ્યુકેશન ફાઉન્ડેશન આખા વર્ષ દરિમયાન ભંડોળ ઊભુ કરે છે, જેમ 
કે ફોલ ગોલ્ફ ટુર્નામેન્ટ અને િડઝાઇનર પર્સ િબન્ગો તેમજ GFSA અને GTEAના સહયોગથી કલર રન. વધુમાં, ફાઉન્ડેશન 
વાર્િષક "પીપલ ઓફ ધ યર િડનર" પર િશક્ષકો અને સમુદાયના સભ્યોનું સન્માન કરે છે.

બેિલન્ડા ચેસ્ટર

સુસાન કોલ-ગ્યુડેસ

તમે નવેમ્બરની સ્કૂલ બોર્ડની ચૂંટણીઓમાં મતદાન કરીને આ હોદ્દા કોણ ધરાવે છે તે નક્કી કરો. તમે ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકો છો, મતદાન સ્થાનો તપાસી શકો છો અને ઘણું બધું ઓનલાઈન શોધી શકો છો. તમારી 

શોધ શરૂ કરવા માટે િજલ્લાની વેબસાઇટ પર જાઓ અને "બજેટ સેન્ટ્રલ" પર ક્િલક કરો.

ડૉ. એલેક્સા બેશારા-બ્લાઉથ

GFSA (ગેલોવે ફેિમલી-સ્કૂલ એસોિસએશન): ધ ગેલોવે ફેિમલી-સ્કૂલ એસોિસએશન (GFSA), એ FSA ના સમગ્ર જૂથનું નામ છે જે દરેક 

શાળામાં કાર્યરત છે. આ િપતૃ સ્વયંસેવકો પુસ્તક મેળા, કેન્ડી વેચાણ અને અન્ય ભંડોળ એકત્ર કરવા માટે તેમના સમયપત્રકમાંથી સમય કાઢે છે. તેઓ શાળાઓ માટે િચહ્નો, રમતના મેદાનના સાધનો અને 

એસેમ્બલી કાર્યક્રમો જેવી િવશેષ વસ્તુઓ પણ ખરીદે છે. એફએસએ હંમેશા સ્વયંસેવકોની નજરમાં હોય છે. તમે તમારા બાળકની શાળાની વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને દરેક શાળાના FSA િવશે વધુ જાણી 

શકો છો .

બોર્ડના સભ્યો ત્રણ વર્ષ માટે આ ચૂંટાયેલ હોદ્દો ધરાવે છે, ત્યારબાદ તેઓ બોર્ડમાં ફરીથી ચૂંટાઈ આવવા માટે દોડી શકે છે.

બોર્ડ ઓફ એજ્યુકેશન: સુઝેટ કાર્મેન, 

પ્રેિસડેન્ટ િરચાર્ડ ડેસ, વાઇસ પ્રેિસડેન્ટ મેડિલન 

એવરી ડૉ. એબેનેઝર િબલેવુ

શેરી પરમેન્ટર ડો

ગેલોવે ટાઉનશીપ બોર્ડ ઓફ એજ્યુકેશન એજ્યુકેશન બોર્ડ જાહેર જનતાને તેમના બાળકના િશક્ષણમાં 

સામેલ થવા આમંત્રણ આપે છે. માતાિપતા અને સમુદાયના સભ્યોને સૂચનો કરવા, અિભપ્રાયો શેર કરવા અને અમારી સાથે જોડાવા માટે BOE મીિટંગમાં હાજરી આપવા માટે પ્રોત્સાિહત 

કરવામાં આવે છે કારણ કે અમે સ્ટાફ અને િવદ્યાર્થીઓને શાળા વર્ષ દરિમયાન તેમની િસદ્િધઓ માટે ઓળખીએ છીએ ( િજલ્લા હોમપેજ પરથી "િશક્ષણ બોર્ડ" બટનને ક્િલક કરો).

જેમ્સ જેન્ટાઇલ
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