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માતાિપતા માટ' (ડ*ટ+સ લન/ગ (1ુર*થ િશ6ણ આપવાની) (ટ;સ  

 
"ુર%થ િશ)ણમા ંપ/રવત2ન પ/રવારો માટ6 પડકાર9પ હોઈ શક6 છે. >યાર6 તમારામાથંી ઘણા લોકોએ આ EેFઠ 

આચરણની /ટIસનો પહ6લાથી જ અમલ કયM છે Nયાર6, અમે આશા રાખીએ છPએ ક6 તમે આ પાનખર ઋRમુા ં

"ુર%થ િશ)ણ માટ6 તમારા બાળકને તૈયાર કરશો Nયાર6 આ તમારા માટ6 એક સહાય9પ સાધન બની શકશે. 

તમારા બાળકોને ક6વી રPતે ટ6કો આપવો; તેમને સફળ બનાવે ક6વી રPતે રચના કરવી અને /દનચયા2ઓ 

બનાવવી; અને ક6વી રPતે તમારા બાળકના ભણતર[ુ ંિનરP)ણ કર\ુ ંઅને ટ6કો આપવો, તે ]ગે અમે _ુદP રPતે 

િવચારPએ તે મહNવ`ણુ2 છે. ક6ટલાક િવaાથbઓ "ુર%થ િશ)ણ cારા આગળ વધશે, >યાર6 અdય માટ6 તે સઘંષ2 

બની શક6 છે. નીચે આપવામા ંઆવેલ માગ2દિશfકા એ માતાિપતા તેમના બાળકોને "ુર%થ િશ)ણના 

વાતાવરણમા ંસફળતા gાIત કરવામા ંસહાયતા માટ6 hુ ંકરP શક6 છે તે િવશે િવચારવામા ંમદદ કરવાના હ6Rસુર 

છે.  

 
(દનચયા?ઓ અને અપે6ાઓ *થાિપત કરવી  

 
TMS gથમ /દવસથી જ "ુર%થ િશ)ણનો અમલ કર6 છે, /દનચયા2ઓ અને અપે)ાઓ %થાિપત કર6 છે. TMS 

માતાિપતાને તેમના બાળકોના શાળાના કાય2 માટ6 િનયિમત કલાકો સેટ કરવા માટ6 gોNસાહન આપે છે. /દવસ 

દરiયાનની g\િૃkઓની, િશ)ણના લlયોની અને સફળતાના માપદંડની સમી)ા કરવા માટ6 દર6ક વગ2મા ં

છેmલી દસ િમિનટમા ંમોટાભાગના િશ)કો આવશે. તમારા નાના બાળક માટ6 nવુાનો સામાdય િનયિમત સમય 

બનાવો અને તમારા MS અને HS-oમરના બાળકો પાસેથી પણ તેવી જ અપે)ા રાખો. તમારા બાળકોએ 

િનયિમત9પે હર\ુ-ંફર\ુ ંજોઈએ અને તેઓના અpયાસ દરિમયાન સમયાતંર6 િવરામ લેવો જોઈએ. તે મહNવ[ુ ંછે 

ક6 માતાિપતાએ આ અપે)ાઓને િનધા2/રત કર6 ક6 "ુર%થ િશ)ણ અમલમા ંઆવતા ંજ તેમના બાળકો તેમના 

/દવસનો ક6વી રPતે ઉપયોગ કરશે, નહr ક6 થોડા /દવસો પછP sયાલ આવે ક6 બાળક તેની /દનચયા2ના અભાવે 

સઘંષ2 કરP રtો છે.  
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તમારા બાળકોના િશ6કોના સદં'શાHયવહાર પર દ'ખર'ખ રાખો 

 
%uુલ વેબસાઇટના TMS હ6ડલાઇdસ િવભાગ પર, ઇમેઇલ અને >યાર6 અને જ9રP હોય Nયાર6 રPમાઇdડ cારા 

મળતા સાIતા/હક એજdડા cારા િશ)કો માતાિપતા અને િવaાથbઓ સાથે વાતચીત કરશે. આ સદં6શાwયવહાર[ુ ં

આવત2ન અને િવગત નીચે xજુબ હશે: સાIતા/હક એજdડાને hyુવાર6 બપોર6 અને િશ)કના ઉપયોગ આધા/રત 

અdય સદં6શાwયવહાર સાથે સાIતા/હક અપડ6ટ કરવામા ંઆવશે. માતાિપતાઓ[ુ ંતેમના બાળકોના િશ)કોનો 

સપંક2  કરવા માટ6 %વાગત છે. જો ક6, અમે માતાિપતાને તે યાદ રાખવા[ુ ંકહPએ છPએ ક6 િશ)કો ડઝનેક અdય 

પ/રવારો સાથે વાતચીત કરશે, અને તે સદં6શાwયવહાર અિનવાય2 હોય તેવા અને {ંુકા હોવા જોઈએ. િશ)કો 24 

કલાકમા ંજવાબ આપવાનો gયાસ કરશે. જો તમારP પાસે િવaાથbની wય|}તગત િશ)ણની યોજના છે, તો 

તમારા િવaાથbના ક6સ મેનેજર પાસે સહાયતા માટ6 અથવા જો તમને તેની યોજના, સવલતો, અથવા gગિત 

િવશે કોઈ g~ો હોય તો �વ. 

 
એક ચેક-ઇન સાથે દર'ક (દવસનો Mારંભ કરો અને સમા;ત કરો  

 
એક સરળ ચેક-ઇન cારા દરરોજ gારંભ અને સમાIત કરવા માટ6 માતાિપતાને gોNસા/હત કરવામા ંઆવે છે. 

સવાર6 `છુો ક6 આ� તમા9 ંબાળક hુ ંશીખી ર�ુ ંછે? તેના િશ)ણના લlયો અથવા ઉ�ેશો hુ ંછે? તેઓ તેમનો 

સમય ક6વી રPતે પસાર કરશે? તેમને કયા સસંાધનોની જ9ર છે? તેમને કઈ સહાયતાની જ9ર છે? આ સ�ં)Iત 

xળુ�તુ વાતચીત કરવી મહNવ`ણુ2 છે. તે બાળકોને તેમના િશ)કો તરફથી મળતી nચુનાઓ પર કાય2પ�ધિત 

બનાવવા[ુ ંnિુનિ�ત કર6 છે. તે પોતાની �તને ગોઠવવામા ંઅને gાથિમ}તા ન�P કરવામા ંમદદ કર6 છે. મોટા 

િવaાથbઓ માતાિપતા સાથે આ ચેક-ઇdસ કરવા ન માગંતા હોય, તો પણ તેઓએ આમ કર\ુ ંજોઈએ. 

માતાિપતાએ આ ચેક-ઇdસને દરરોજની િનયિમતતાના ભાગ9પે %થાિપત કરવા જોઈએ. બધા િવaાથbઓ 

"ુર%થ િશ)ણના વાતાવરણમા ંઆગળ વધતા નથી; ક6ટલાક ઘણી %વત�ંતા અથવા માળખાના અભાવ સાથે 

સઘંષ2 કર6 છે. િવaાથbઓ પાછળ રહP �ય અથવા સઘંષ2 શ9 કર6 તે પહ6લા ંઆ ચેક-ઇન 9ટPનને વહ6�ુ ં%થાિપત 

કર\ુ ંજોઈએ.  
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તમારા બાળકોની MOિૃતમા ંઅને તેમના પોતાના િશ6ણમા ંસહાય કરવામા ંસ(Qય Rિૂમકા ભજવો  

 
TMS મા ંિનયિમત શાળા /દવસ દરિમયાન, તમારો `�ુ અથવા `�ુી સ�કડો વખત નહr તો ડઝન વખત અdય 

િવaાથbઓ અથવા `sુત વયના લોકો સાથે જોડાય છે. આ સામા�ક /yયાgિત/yયાઓમા ંકોઈ િવચાર અથવા 

યોજનાની આપ-લે કરવા માટ6 }લાસમેટ તરફ વળ\ુ,ં નાની અથવા મોટP _ુથ ચચા2ઓમા ંભાગ લેવો, %પFટતા 

માટ6 g~ો `છૂવા, _ૂથ gો�}�સ પર સહયોગ આપવા અને અdય અસsંય )ણો શામેલ છે. >યાર6 આમાનંી 

ક6ટલીક સામા�ક /yયાgિત/yયાઓ વ�ુ2અલ Iલેટફોમ2 પર ફરPથી બનાવવામા ંઆવશે, અdય નહr. માણસ 

EેFઠ Nયાર6 શીખે છે >યાર6 અdય લોકો સાથે તેના શીખવાની g/yયા કરવા માટ6ની તકો હોય. દર6ક /દવસની 

શ9આતમા ંઅને ]તમા ંભલામણ કરાયેલ ચેક-ઇdસ ઉપરાતં, માતાિપતાએ િનયિમતપણે `Fૃઠ�િુમકા ભજવવી 

જોઈએ અને તેઓ � શીખી રtા ંછે તે ]ગે બાળકો સાથે જોડાયેલ રહ6\ુ ંજોઈએ. જો ક6, તે મહNવ`ણુ2 છે ક6 તમા9 ં

બાળક પોતા[ુ ંકામ કર6; >યાર6 તે સઘંષ2 કરP રtો હોય તો પણ તેમને બધી કામની સ�પણીઓ કરશો નહr.  

 
આરામ અને Uયાન આપવા માટ' સમય *થાિપત કરો 

 
ઘણા બધા બાળકોવાળા પ/રવારો માટ6 એક પડકાર એ છે ક6 તેમના બાળકોની તમામ જ9/રયાતો[ુ ંસચંાલન 

ક6વી રPતે કર\ુ,ં ખાસ કરPને >યાર6 તે બાળકો _ુદP _ુદP વયના હોય અને િવિવધ જ9/રયાતો ધરાવતા હોય. 

એવા સમય પણ આવી શક6 છે >યાર6 ખલેલ ન પડ6 તે માટ6 ભાઈ-બહ6નોએ અલગ અલગ 9મમા ંકામ કરવાની 

જ9ર પડ6.  

 
શારV(રક MOિૃW અને/અથવા કસરત માટ' MોXસા(હત કરો  

 
nિુનિ�ત કરો ક6 તમારા બાળકો હરવા ફરવા[ુ ંઅને કસરત કરવા[ુ ંયાદ રાખે છે. આ તેમના %વા%�ય, nખુાકારP 

અને તેમના િશ)ણ માટ6 અિત મહNવ`ણુ2 છે. TMS ના શારP/રક િશ)ણના િશ)કો g\િૃkઓ અથવા કસરતોની 

ભલામણ કરશે, પરંR ુમાતાિપતા માટ6 તે મહNવ`ણુ2 છે ક6 કસરતની પ�ધિત બનાવે અને gોNસાહન આપે. તે 
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]ગે પણ િવચારો ક6 તમારા બાળકો ઘરની આ_ુબા_ુના કામકાજ અથવા અdય જવાબદારP `રુP કરવામા ં

મદદ9પ થઈ શક6 છે. તમારા બાળકોને જવાબદારPથી "ુર ન થવા દો - તેમની શામેલ�ગરPની અપે)ા રાખો.  

 
તમારા બાળકની તાણ અથવા YચZતાઓ [ગે સચેત રહો  

 
આ બધા માટ6 એક અ%તwય%ત સમય છે અને માતાિપતાએ તેમના બાળકો � અ[ભુવી રtા છે તે �ચ�તા, ભય 

અને લાગણીઓને સચંા�લત કરવામા ંમદદ કરવી /હતાવહ છે. જો ક6 તે x�ુક6લ હોય શક6 છે, તમારો તણાવ 

અથવા �ચ�તા બાળકમા ં%થાનાતં/રત ન થાય તે માટ6 EેFઠ gયાસ કરો. તેઓ %વીકાર6 ક6 નહr તેમ છતા ંતેઓ 

િન9Nસાહ હશે, અને માતાિપતા gદાન કરP શક6 તેટલા સામાdય 9/ટનની તેમને જ9ર પડશે. (TMS વેબસાઇટ 

પર કોિવડ-19 ઇdફમ�શન હબ પર રહ6લ "માતાિપતા માટ6ના સસંાધનો" ટ6બમા ંબાળકો સાથે વાત કરવા િવશેના 

લેખ છે.) અમારા શાળાના સલાહકારો અને અpયાસ િનFણાતંો પણ તમારા બાળકની nખુાકારPમા ંસહાયતા માટ6 

તમારP સાથે પરામશ2 કરવા માટ6 "ૂર%થ રPતે ઉપલ�ધ હશે. અમારા એક સલાહકાર (uુ. સારાહ %ટોન અથવા uુ. 

માગા2ર6ટ માઇકલસન) સાથે વ��ુ2અલ મી/ટ�ગ ગોઠવવા ઇમેઇલ cારા uૃપા કરP સેલી રPડલ 

(sally.riddle@tumwater.k12.wa.us) નો સપંક2  કરો. 

 
તમા\ં બાળક ઓનલાઇન ક'વી રVતે સમય િવતાવે છે તેના પર દ'ખર'ખ રાખો  

 
TMS નથી ઇ�છતા ક6 અમારા િવaાથbઓ /દવસમા ં7-8 કલાક કોiI�ટુર %yPનને _ુએ. અમે જણાવવા માગીએ 

છPએ ક6 માતાિપતા તે બાબત યાદ રાખે ક6 મોટાભાગના િશ)કો "ુર%થ િશ)ણના િનFણાતં નથી અને ઓનલાઇન 

અને ઓફલાઇન િશ)ણના અ[ભુવો માટ6 યો�ય તાલમેલ બેસે તે પહ6લા ંઅમને ક6ટલીક �ાયલ-એdડ-એરરની 

જ9ર પડશે. wયવ%થાપકો, િવભાગના વડાઓ અને િશ)કો હમેંશા તમારP પાસેથી સાભંળવા માટ6 આRરુ હોય છે 

ક6 તમે ઘરે hુ ંજોઇ રtા ંછો અને અમાર6 hુ ંસમાયો�ત કરવાની જ9ર છે. તમારા ધીરજ અને સહભા�ગતા માટ6 

અમે અગાઉથી આભાર માનીએ છPએ!  

 
તમારા બાળકોને સામા^ક રાખો, પરં_ ુતેમની સોિશયલ મી(ડયા (QયાMિત(Qયા માટ' િનયમો બનાવો  



ટમવોટર િમડલ *+ુલ 
6335 !લટલ$ોક રોડ એસડ,-.,ુ ટમવોટર, ડ,-.એુ 98512   ક2થી મેકનમારા, િ9:;સપાલ 

ફોન: (360) 709-7500  િનક ર2કડલ, મદદનીશ િ9:;સપાલ 

ફ2@સ: (360) 709-7502  માગાBર2ટ માઇકલસન, શાળાના સલાહકાર 

  સારાહ Fટોન, શાળાના સલાહકાર 

 
>યાર6 શાળા બધં થાય Nયાર6 હમેંશા ઉNસાહ હોય છે. જો ક6, શાળા બધં થવાનો શ9આતી ઉNસાહ પહ6લા ંજ ઓસરP 

જઈ શક6 છે કારણ ક6 િવaાથbઓને તેમના િમ�ો, }લાસમેટ અને િશ)કોની ગેરહાજરP અ[ભુવવા[ુ ંશ9 થઈ જશે. 

તમારા બાળકોને યો�ય મા�યમો cારા િમ�ોના સપંક2મા ંરહ6વામા ંસહાય કરો. uૃપા કરPને તમારા બાળકોના 

સોિશયલ મી/ડયાના ઉપયોગ િવશે પણ દ6ખર6ખ રાખો, ખાસ કરPને શાળાના બધં રહ6વાના વ� ુસમય દરiયાન. 

મોટા િવaાથbઓ િમ�ો સાથે વાતચીત કરવા માટ6 સોિશયલ મી/ડયા પર વ� ુઆધાર રાખે છે. %નેપચેટ, 

ઇd%ટા�ામ, wહો�સઅપ અથવા ફ6સ�કુ �વી સો�યલ મી/ડયા એIસ સkાવાર નથી, સદં6શાwયવહારના આવા 

મા�યમો શાળા-%વીuૃત નથી. તમારા બાળકોને તેમના સદં6શાwયવહારમા ંન�, આદર`ણુ2 અને ઉ�ચત બનવા 

અને અdય લોકો સાથેની તેમની /yયાgિત/yયા તમારા uુ{ંુબના xmુયો દશા2વે છે તે બાબતની તેમને યાદ 

કરાવો. િવaાથbના લખાયેલ શ�દો અને બોલવાનો લહ6કો �ાર6ક લાગણી "ુભાવતો હોય છે અથવા અdયને 

હાિન પહ�ચાડતો હોય છે. 


