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�યયે �ગે િનવદેન 
��ૂ: ઉ�ચ િશ�ણ માટ� શીખ�ુ ંઅન ેકામ કર�ુ.ં  
  
100 વષ� આવર�ુ,ં ��ેઠતા એક �માણ�તૂ સાથે NGS . સ�દુાયના સ�યોની સાથે શામલે અને સભંાળ રાખનારા માતાિપતાના સહયોગથી                  
કાય� કરવા�ુ ંચા� ુરાખ ેછે: 

● બધા િવ�ાથ�ઓ માટ� એક રચના�મક, �ય��તગત અને પડકારજનક િશ�ણ �દાન કરો 
● િવ�ાથ�ઓ અન ે�ટાફ બનં ેમાટ� ��ેઠ િસ�� અન ેપ�ર�ણૂ�તા માટ� અ��ુળૂ વાતાવરણ બનાવવા માટ� �ય�નશીલ રહો 
● ભણવામા ં�વનભર રસ પાળો 
● બધાન ે�ય��તગત ��ેઠતા માટ� �ય�ન કરવા �રેણા 
● અ�યના મતભેદો �વીકારો અન ેવિૈ�ક સ�દુાયના ફાળો આપનારા સ�ય બનો 

  
�ાધા�યમાથંી સદં�શ  

તમારા બાળક�ું િશ�ણ અને સલામતી એ ��પુોટ� �યાકરણના વહ�વટ, િશ�કો અને �ટાફની ટોચની અ�તા છે. ટ�નસેી રા�ય ધોરણો સાથે                   
જોડાયલેા લ�યો �ધુી પહ�ચવા માટ� દર�ક બાળકને �ો�સા�હત કરવામાં આવે છે અને તનેે પડકારવામાં આવે છે. આપણી ફ�ક�ટ� અને �ટાફ                    
િવિવધ િશ�ણ પ�િતઓ �રૂ� કર� છે તનેી ખાતર� કરવા માટ� િવિવધ િશ�ણ તકનીકોનો સમાવશે કરવાનો �યાસ કર� છે. માતાિપતાને તમેના                    
બાળકના િશ�ણમાં સ��યપણે જોડાવા માટ� �ો�સા�હત કરવામાં આવે છે. ��પુોટ� �યાકરણમાં એક વબેસાઇટ છે � હોમવક� , ઇવ�ે�સ�ું ક                  
calendarલે�ડર, શાળા નીિતઓ અને અ�ય િવિવધ રસ�દ વ��ઓુ �દાન કર� છે. અમે શાળા બનવા માટ� સતત �ય�નશીલ છ�એ �                   
િવ�ાથ�ઓ, માતાિપતા અને સ�દુાયની જ��રયાતોને ��ેઠ ર�તે બધં બસેે છે. �ચ�તા અને �ચૂનો �ય�ત કરવા માટ� મફત લાગે. અમા�ંુ લ�ય                    
આપણા િવ�ાથ�ઓન ેઉ�પાદક નાગ�રક બનવામા ંમાગ�દશ�ન આપવા�ુ ંછે. 
  

પરે�ટ અન ેકો��િુનટ� ઇનવો�વમ�ેટ 
એન�એસને માતાિપતા / વાલીઓ અને રસ ધરાવતા નાગ�રક �વયસંવેકો બનંનેા સમથ�નની જ�ર છે અને ત�ે ું �વાગત છે. આખા શાળા વષ�                    
દર�યાન, ટ��ટ પે�ક�ગ કૌશ�ય, િવ�ાથ�ઓને વાચંન માટ� �ો�સા�હત કર�ું વગેર� �વા િવષયોને લગતા સાજંના પરે��ટ�ગ સ�ો આપવામાં આવે                  
છે. 
  

પરે�ટ-ટ�ચર ક��િુનક�શન 
��પુોટ� �યાકરણ શાળાના િશ�કો માને છે ક� િપ�-ૃિશ�ક સદં�શા�યવહાર આવ�યક છે. તથેી, ઇ, �ેડ કાડ� વષ�માં ચાર વખત ઘર� મોકલવામાં                    
આવે છે , અને વાલી-િશ�ક પ�રષદો વષ�માં એક વાર �િુનિ�ત થાય છે . �ય��તગત �ેડ લવે એલએસ પણ વચગાળાના અહ�વાલો �દાન                     
કર� છે. પી એજ��સ www.newportgrammar.org ની �લુાકાત લઈને તમેના એએસપીએન એકાઉ�ટમાં લgingગ ઇન કર�ને કોઈપણ               
સમયે િવ�ાથ�ની �ગિતની દ�ખર�ખ રાખી શક� છે . માતા-િપતા calling�ફસ પર ક callingલ કર�ને અને િનમ�કૂો ગોઠવીને િશ�કો અથવા                   
સચંાલકો સાથ ેમી�ટ��સ ગોઠવી શક� છે. �ય�ત સમયપ�ક �ોપ-ઇન પ�રષદોની મ�ૂંર� આપ�ુ ંનથી.  
  

શાળા મસે�ેજર (�વચા�લત ફોન િસ�ટમ) 
માતાિપતાને િવશષે ��િૃ�ઓ, અવનવા હવામાન અને આગામી ઇવ�ે�સ િવશે ��ૂચત કરવામાં આવશ.ે �ૃપા કર�ને શાળાને તમારા વત�માન                 
ફોન નબંર િવશ ે��ૂચત રાખો �થી કર�ન ેતમ ેકોઈપણ સમયે પહ�ચી શકો. 

  
�લુાકાતીઓ 

િવ�ાથ�ઓ, �ટાફ અને �લુાકાતીઓની �રુ�ા માટ�, શાળાના �દવસ દરિમયાન બધા દરવા� લ lockedક રહ�શ.ે ક��પસના બધા                
�લુાકાતીઓએ �ાથિમક �બ��ડ�ગના ઉ�ચ �તરની �ણ કરવી અને �રસે�શિન�ટ સાથે સાઇન ઇન કર�ુંઆવ�યક છે . �લુાકાતીઓને શાળામાં                  
તેમના રોકાણ દરિમયાન બજે પહ�રવા મળશ.ે �લુાકાતીઓએ �રસ�ેશિન�ટ �ારા સલાહ આપવામાં ન આવે �યાં �ધુી તમેની �લુાકાતના                 
સમાપન પર સાઇન આઉટ કરવા �રસ�ેશન ડ��ક પર પાછા �ણ કરવી જોઈએ . 

  
ટ��લફોન 

િવ�ાથ�ઓ �ારા ��લૂ ટ��લફોનનો ઉપયોગ ફ�ત ઇમ��સી ક calls�સ અને શાળા �યવસાિયક ક calls�સ �ધુી મયા��દત છે. પાટ�ઓમાં હાજર                   
રહ�વા અથવા િમ�ો સાથે ઘર� જવા અથવા અ�ય અયો�ય કારણોસર કallsલ કરવાની મ�ૂંર� આપવામાં આવશે નહ�, કારણ ક� આ                   
�યવ�થાઓ પહ�લાથી જ કરવામાં આવી હોવી જોઈએ. શાળાના ટ��લફોનનો ઉપયોગ થઈ શક� તે પહ�લાં િવ�ાથ�ના િશ�ક અથવા office�ફસ                  
�ટાફની પરવાનગી આવ�યક છે . 

  
શ�ૈ�ણક સ�ંથાઓ 

�ેડ�ગ �ક�લ: �ેડ કાડ� પર �ર� કરવામાં આવે છે ��ુવાર� એફ નવ છે�લા �દવસે ollowing -week સમયગાળો. �ે�ડ�ગ �ક�લ નીચે �માણે છે:                      
એ = 93-100; બી = 85-92; 
સી = 75-84; ડ� = 70-74; અન ેએફ = 0-69. 
  
િવ�ાથ�ઓના કાય� અને / અથવા �ગિત અહ�વાલો �ે�ડ�ગ સમયગાળા દરિમયાન ઘર� મોકલવામાં આવે છે. માતાિપતાને અહ�વાલો અને /                  
અથવા કાગળો પર તપાસ અને સહ� કરવા િવનતંી છે. કલા, સગંીત, ક���ટુર અને શાર��રક િશ�ણ �વા વગ�મા,ં જો કોઈ �ે�ડ�ગ                    
સમયગાળાના �ી� ભાગના વગ� �કૂ� �ય (જો �યા ં�ધુી �રૂ� ુ ંમેક-અપ કામ �ણૂ� ન થાય), તો િવ�ાથ� �ેડ �ા�ત કરશ ેનહ�.  
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એન.�.એસ. �વૂ�-ક� -8 �ેડના કોઈપણ બાળક માટ� િવશષે િશ�ણ સવેાઓ �દાન કર� છે �મને તે સવેાઓની જ��રયાત તર�ક� �મા�ણત                   
કરવામા ંઆવ ેછે. 
  
ઓનર રોલ : �ેડ --8 ના િવ�ાથ�ઓને નવ- અઠવા�ડયાના �ે�ડ�ગ અવિધ દરિમયાન કોર શ�ૈ�ણક િવષયો (ગ�ણત, વાચંન / ભાષા કળા ,                     
િવ�્ ,◌ાન અને સામા�જક અ�યાસ) ની average. average સર�રાશ હોવાને "ઓનર રોલ" દર�જો આપવામાં આવે છે . સવંધ�ન દરિમયાન                   
�ેડ ઓ (શાર��રક િશ�ણ, ટ�કનોલો�, કલા અન ેસગંીત) ન�� "ઓનર રોલ" ��થિત કોર િવ�ાનો અલગ ગણવામા ંઆવ ેછે. 
  
બીટા �લબ: �લબની યો�યતા આવ�યકતાઓને �ણૂ� કરતા 7 અને 8 �ેડના િવ�ાથ�ઓને સ�ંથામાં સમાિવ�ટ કરવાની ઓફર કરવામાં આવે                  
છે . �લબ આયોજન કર� છે વાિષ�ક વસતં સફર. 
  

એથલ�ેટ�સ 
6 -8 �ેડના છોકરાઓ અને છોકર�ઓ એન�એસમાં એ�લે�ટ�સમાં ભાગ લવેા પા� છે. બોયઝ અને ગ�સ�ની બા�ક�ટબ teamsલ ટ�મો,                  
ગ�સ�ની વley લીબ teamલ ટ�મ અને ગો�ફ ટ�મ. 5-8 �ેડના િવ�ાથ�ઓ અમાર� ટ�મોને સપોટ� કરનારા ચીયર�લ�ડ�ગ �કવોડ�માથંી એક                  
માટ� �ય�ન કર� શક� છે. ( જો િવ�ાથ� નવ અઠવા�ડયાના �રપોટ� કાડ� પર બે એફ મળેવે છે, તો તઓે એ�લે�ટ�સમાં ભાગ લઈ શકશે નહ� .                         
સ�ટ��બર 1 અથવા ત ેપહ�લા ંપદંર વષ�નો િવ�ાથ� એ�લમ�ેટર� એ�લ�ેટ�સમા ંભાગ લવેા માટ� પા� નથી.)  
  
��લૂ મા�કોટ: વો�રયસ� — ��લૂ કલસ�: �� ુઅન ેગો�ડ 
  

  
�યાન 

આગમન / ��થાન ���યાઓ 
  
િવ�ાથ�ઓનો સમય સવાર� 8: 05 થી સાજં 3: 0 5 વા�યા �ધુીનો હોય છે , અને િશ�કોનો સમય સવાર� 8:00 થી સાજં 3: 15 �ધુી હોય છે.                           
�બ��ડ�ગ સવાર� 7:30 વા�યે િવ�ાથ�ઓ માટ� �લુે છે. એક આ સમય ટ� , િવ�ાથ�ઓ પર ડ�ટૂ� િશ�કો, administrat �ારા દ�ખર�ખ કરવામાં                     
આવશે ORS, અને શાળા સાધન અિધકાર� . સવારનો ના�તા ખાવાની ઇ�છા ન રાખતા અને �ઓ સવાર� : 30 :: 30૦ થી :00: .૦ ની વ�ચે                         
�બ��ડ�ગમાં �વશે કર� ર�ા છે તઓેએ office�ફસની ન�ક �વશે કરવો જોઇએ અને સભા�હૃ (�ેડ 3-8) અથવા �ાથિમક ક�ફ�ટ��રયા (�ેડ ક�                    
-૨) માં બેસ�ું જોઈએ . સવાર� : 30::30૦ થી :00: between૦ ની વ�ચે �બ��ડ�ગમાં �વશેતા િવ�ાથ�ઓ , �ઓ સવારનો ના�તો ખાવાની                     
ઇ�છા રાખે છે , ત ે�જમના દરવા� પર �બ��ડ�ગમા ં�વશે કરવો જોઇએ અને : 00: AM૦ વા�યે ( ક�.- es �ેડ) ક�ફ�ટ��રયામા ંજ રહ��ુ ંજોઈએ . 
  
Who::0૦ વા�યે ટાડ� બલે પછ� આવનારા િવ�ાથ�ઓએ તમેના માતાિપતા અથવા વાલી સાથ,ે �ાથિમક મકાનમાં તપાસ કરવી આવ�યક                 
છે . 
  
ફરજ િશ�કો, administrat પર આયન અને એક શાળા સાધન અિધકાર� �ુ આપશે 3 pervision: 0 5-3: 30 બપોર� . �યાં �ધુી તઓે શાળા                       
પછ�ના કાય��મમાં ભાગ લતેા ન હોય �યાં �ધુી ક��પસ 3:30 વા�યે િવ�ાથ�ઓ માટ� બધં રહ�શે . જો 3:30 વા�યાની સમા��ત પછ� જો તમેના                       
બાળકો શાળાએ ચા�ુ ન રા�યા હોય તો માતા-િપતાનો સપંક� કરવામાં આવશ.ે આ નીિતમાં તે િવ�ાથ�ઓનો સમાવશે થાય છે � �તમાં                    
બા�ક�ટબ lateલ ��ે�ટસ માટ� પ�રસરમા ંરહ� છે. 
  

�ા�ફક �લાય 
બધા કાર રાઇડસ� ક� �ઓ �થમ બેલ વાગતા પહ�લા આવે છે તે ફ�ત "બલે" અથવા �જમ દરવા� પર �બ��ડ�ગમાં �વશે કર� શક� છે. "બેલ"                        
પર �વશેતા િવ�ાથ�ઓ તરત જ .�ડટો�રયમને �ણ કરશે અને �મના દરવા�માં �વશેતા લોકો ��ુય કાફ��રયામાં �ણ કરશ.ે બલે વા�યાં                   
પછ� �ેડ ક� -2 ના િવ�ાથ�ઓ � શાળામાં પહ�ચે છે તઓે ઉપલા �તર� �ાથિમક પાખંમાં �વશે કર� શક� છે. �થમ be◌ંટ વા�યાં પછ� પહ�ચલેા                        
તમામ િવ�ાથ�ઓ, પરં� ુ કંટાળાજનક ઘટંડ� પહ�લા,ં તા�કા�લક તમેના હોમ�મમાં �ણ કરવી જોઈએ. પી ક� -8 �ેડના ટાડ� િવ�ાથ�ઓએ                  
તેમના માતાિપતા સાથ ે�રસ�ેશિન�ટન ે�ણ કરવી જોઈએ .  
  

ત�વો અન ેદર 
શાળામાં સફળતા માટ� િનયિમત હાજર� અને સમયના પાલન જ�ર� છે. શાળાના સમય પછ� માતાિપતાને ડ doctor�ટર અને દંત �ચ�ક�સકની                   
િનમ�કૂ�ુ ંશડે�લૂ કરવા માટ� �ો�સા�હત કરવામા ંઆવ ેછે.  
  
િપતા માટ� �છૂવામાં આવે છે ફોન કર�ને બાળકની ગેરહાજર� શાળા �ણ શાળા અથવા ઇમઇેલ / મસે�ેજ�ગ Homeroom િશ�ક �ારા                   
ગેરહાજર� �દવસે 10:00 AM. આ ઉપરાતં, બધી ગેરહાજર�ઓને લ�ેખતમાં સમ�વવી આવ�યક છે અને માતાિપતા / વાલી �ારા સહ� કરવી                   
જોઈએ. � �દવસ ેિવ�ાથ� પાછો આવ ેછે ત ે�દવસ ેઆ ન�ધ શાળાએ પરત આપવી જોઈએ .  

●    તેમના પાછા ફરવાની સવાર�, િવ�ાથ�ઓ હોમ�મમા ં�રપોટ�  કરશ ે�યારબાદ તેન ેમાફ� �મમા ંમોકલવામા ંઆવશ ે�યા ંતઓે 
તમેના બહા�ુ ંચા� ુકરશ ેઅન ેનસ� સાથ ેવાત કરશ.ે 

●                 �યાર� િવ�ાથ�ઓ ગેરહાજર�મા ંબહા�ુ ંલાવવામા ંિન�ફળ �ય છે, �યાર� માતાિપતાન ેશાળા �ારા ��ૂચત કરવામા ં
આવશ ેઅન ેત ે�દવસ ેત ેન�ધ લાવવા�ુ ંકહ�વામા ંઆવશ.ે 

  
  
  
માફ� ગેરહાજર�  માટ� �વીકાય� કારણો નીચે �જુબ છે: 
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1. તબીબી (ડ doctor�ટર, દંત �ચ�ક�સક, મનો�ચ�ક�સક અથવા અ�ય તબીબી �યાવસાિયક). ફ�ત ન�ધ પર િન�દ��ટ તાર�ખોન ે
તબીબી તર�ક� માફ� આપવામા ંઆવશ.ે  

2. કા�નૂી (કોટ� , એટન�, ��સી બોડ�, વગેર�) 
3. ન�કના �ુ�ંુબમા ં��ૃ� ુ(તા�કા�લક �ુ�ંુબમા ંમાતાિપતા / વાલી, સાવક�-માતાિપતા, ભાઈ, બહ�ન, દાદા-માતાિપતા, કાક�, 

કાકા અથવા �ુ�ંુબના કોઈ અ�ય સ�યનો સમાવશે થવો જોઈએ ક� � િવ�ાથ�ના ઘર� રહ� છે.) 
4. ભાર� હવામાન પ�ર��થિતઓ; 
5. ધાિમ�ક પાલન; 
6. એક વન-ડ� િવ�ાથ�ઓ માટ� ગેરહાજર� �ની માતાિપતા અથવા વાલી સ��ય લ�કર� ફરજ માટ� છોડ�ન ેછે અન ેએક �દવસ 

િવ�ાથ�ઓ �ની માતાિપતા અથવા વાલી માટ� ગેરહાજર સ��ય લ�કર� ફરજ પરથી પાછા ફયા� છે. (પ�રવત�ન નહ� - ફ�ત 
�દોલન) 

7. સજંોગો � આચાય�ના �કુાદામા ંકટોકટ� સજ � છે �ના પર િવ�ાથ�નો િનય�ંણ નથી. 
  
પરે�ટલ નોટ ગેરહાજર�મા ં શામલે હશ:ે 

1. �ય��તગત બીમાર� 
2. તા�કા�લક �ુ�ંુબના સ�યની ગભંીર બીમાર� (તા�કા�લક �ુ�ંુબમા ંમાતાિપતા / વાલી, સાવક�-માતાિપતા, ભાઈ, બહ�ન, 

દાદા-માતાિપતા, કાક�, કાકા અથવા �ુ�ંુબના કોઈ અ�ય સ�યનો સમાવશે થવો જોઈએ ક� � િવ�ાથ�ના ઘર� રહ� છે) 
3. કૌ�ંુ�બક કટોકટ� 
4. સજંોગો �, આચાય�ના �કુાદામા,ં માતાિપતાની ન�ધની ખાતર� આપે છે. 

  
િવ�ાથ�ઓને �થમ સમેે�ટર (�ે�ડ�ગ પી�રય�સ 1 અને 2) દરિમયાન પરે�ટલ નોટ �ારા �ણ (3) �દવસની ગેરહાજર ગેરહાજર� અને બી�                   
સેમ�ેટર (�ે�ડ�ગ પી�રયડ 3 અને 4) ની પરે�ટલ ન�ધ �ારા માફ� આપવાની ગેરહાજર�ના �ણ (3) �દવસની મ�ૂંર� છે. ). સમે�ેટર દ�ઠ 3                      
�દવસની મયા�દાથી વ�નુી પરે�ટલ નોટ ગેરહાજર� અિનિ�ત રહ�શ.ે આ ઉપરાતં, બધી ગેરહાજર� ક� � માફ� અથવા પરે�ટલ ન�ધ ક�ટ�ગર�માં                   
આવતી નથી, અથવા ગેરહાજર� �ની ન�ધ સાથ ેચકાસણી કરવામા ંઆવી નથી , ત ેઅિનિ�ત કરવામા ંઆવશ.ે 
  
શાળા-�ાયો�જત ��િૃ�ઓમાં ભાગ લેનારા િવ�ાથ�ઓ, usન અથવા ક��પસ ગેરહાજર રહ�શે નહ�. "શાળા �ાયો�જત" તર�ક� લાયક બનવા                
માટ�, ��િૃ� શાળા-આયો�જત, શાળા-િનદ� િશત અન ેિશ�ક-િનર��ણમા ંહોવી આવ�યક છે. 
  
િવ�ાથ�એ ગણતર� માટ� શાળા �દવસનો અડધો ભાગ (3 1/2 કલાક — 11: 3 5) હાજર હો�ું આવ�યક છે . કાં તો ટારડ�ઝ અથવા �ારં�ભક                        
બરતરફ �ારા ઉપા�ન માટ�નો સમય �કૂ� ગયો અન ેબાક�ની હાજર� ન�� કરવામા ંતેનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશ.ે 
  
િવ�ાથ�- રમતવીરોએ રમતનો �દવસ હાજર હોવો આવ�યક છે. જો કોઈ િવ�ાથ� મોડો આવે અથવા વહ�લા નીકળ� �ય, તો રમવા માટ�ની                    
પરવાનગી આચાય� પાસથેી મળેવવી આવ�યક છે. રમત �ટૂ� છે અથવા રમત પછ�ના �દવસે મોડા આવે છે �યાર� આચાય� �ારા િનધા��રત એક                     
અથવા વ� ુરમત સ�પ�ેશન તરફ દોર� �ય છે. 
  
  
  
��સી : � િવ�ાથ�ઓ પાસે પાચં ક� તથેી વ�ુ િનબ�ળ ગેરહાજર� હોય છે તે અસ�ય માનવામાં આવે છે. એકવાર િવ�ાથ� પાચં અ�પ�ટ                      
ગેરહાજર પર પહ��યા પછ�, તઓેન ેહાજર� �પુરવાઇઝર �ારા હાજર� યોજના પર �કૂવામા ંઆવશ.ે 
  
�ોિનક ગેરહાજર�: િવ�ાથ� � 10% �કૂ� �ય અથવા વ�ુ શાળા �દવસ ક� તઓે �વશે કર� ર�ા લાબંાગાળાથી ગેરહાજર ગણવામાં આવશ.ે                    
તે મહ�વ�ું નથી ક� �દવસો માફ કરાઈ ગયાં અથવા િનદ�ષ છે. એન�એસ પાસે એક ટ�મ છે � તમેના પ�રવારો સાથે કામ કરશ,ે �મના                       
િવ�ાથ�ઓ આ �શેો�ડન ેન�ક અથવા આથી વ� ુછે. 
  
પરફ��ટ એટ��ડ�સ : વષ� દરિમયાન દર�ક શાળા �દવસ માટ� એક િવ�ાથ� શાળાના 100% �દવસ (કોઈ ટાડ�ઝ / �ારં�ભક બરતરફ� ન હોવા )                      
માટ� હાજર રહ�શ.ે 
  
અપવાદ�પ હાજર�:    િવ�ાથ�ની તમામ નવ વષ�થી  પરફ��ટ હાજર�  હશ ે. 
  
ઉ��ૃ�ટ ઉપ��થિત : એક િવ�ાથ�ની ગણતર� વષ� દરિમયાનના દર�ક શાળાના �દવસ માટ� કરવામાં આવશ,ે પરં� ુ તમેાં ટડ�ઝ અને �ારં�ભક                   
બરતરફ (6.5 કલાક કરતા વ� ુસમય �ધુીનો ઉમરેો) હોઈ શક� છે. 
  
Tardies અને �ારં�ભક આઉટ : �ટડ Ents 8 પછ� ધી�ું ગણવામાં આવે છે: 0 5 AM અને ઈ તર�ક� ગણવામાં આવે છે 3 પહ�લાં કોઈપણ                         
સમયે arly બરતરફ�: 0 5 PM પર પો�ટ�ડ. મોડામાં પહ�ચતા અથવા વહ�લા જતા બધા િવ�ાથ�ઓ �ાથિમક મકાનમાં �રસ�ેશિન�ટ સાથે 18                    
વષ� ક� તથેી વ� ુ�મરના વય�ક �ારા સાઇન ઇન / આઉટ હો�ુ ંઆવ�યક છે. 
  
* જોઇએ એક િવ�ાથ� પાચં (5) મળેવવા અથવા વ�ુ unexcused tardies એક �ે�ડ�ગના સમયગાળામા,ં તે / તણેી કરવામાં આવશે સ�પેલ                    
એક કલાક ના સ�દુાયની સવેા . જો કોઈ િવ�ાથ� સમે�ેટરમાં દસ (10) થી વ�ુ �બનઅ�ભુવી ટડ�ઝ મળેવે છે , તો િવ�ાથ�ના માતાિપતાએ                      
અ�પ�ટ ��ુાની સમી�ા કરવા માટ� હાજર� સિમિત સાથ ેબઠેક કરવાની રહ�શ ે.  
  
વહ�લી તક� બરતરફ�ની સવાર� માતાિપતા / વાલી પાસથેી office�ફસમાં ન�ધની જ�ર હોય છે. માટ� ખાતર� સલામતી, માબાપ / વાલીઓએ જ                    
જોઈએ �ણ કરવા �ાથિમક �બ�ડ�ગમાં ર�સ�ેશની�ટ બાળકો શાળામાં સાઇન આઉટ કરો. માતાિપતા / વાલી �ારા ભરવામાં આવલેી મા�ય                  
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િપક-અપ ��ૂચ પરના ફ�ત �ય��તઓને જ શાળામાથંી િવ�ાથ�ઓને સાઇન ઇન કરવાની મ�ૂંર� છે. �ૃપા કર�ને જ�ર �જુબ �पक-અપ                  
��ૂચઓમા ં�ધુારા કરવા �રસ�ેશિન�ટનો સપંક�  કરો. 
  
� િવ�ાથ�ઓ શ�ૈ�ણક વષ�મા ંવીસ (20) ની માફ� અથવા િનિવ�વાદ ગેરહાજર મેળવ ેછે, તે ર�ટ��શનન ેપા� રહ�શ.ે 
  

કામ કરો 
એક ગેરહાજર� દરિમયાન �કૂ� વક� છે, પછ� ભલે excused અથવા unexcused અપ કર� શકાય છે W એક સમય ��મ �ેડ લવેલ ટ�મ �ારા                       
�થાપના ithin. 
  

�દવસો SNOW 
જો ર�તાઓ �સુાફર� માટ� �રુ��ત ગણવામાં આવે તો શાળા િનયિમત સમયપ�ક પર રાખવામાં આવશ.ે �યાર� શાળા રદ કરવામાં આવે છે,                    
એક કલાક મો�ું ખોલવામાં આવે છે, અથવા વહ�લી બધં કરવામાં આવે છે, �યાર� �થાિનક અને ��ેના ર��ડયો અને ટ��લિવઝનનાં ટ�શનોશસંલ                    
�ચૂનો કરશ ેઅન ે��લૂ મસે�જર િસ�ટમ માતાિપતાન ે��ૂચત કરશ.ે 
  

િવ�ાથ� અિધકાર અન ેજવાબદાર�ઓ 
બોડ� અપ�ેા રાખે છે ક� શાળાના તમામ કમ�ચાર�ઓ, િવ�ાથ�ઓ અન ેમાતા-િપતા શાળામા ંયો�ય વત��કૂોની જવાબદાર� �વીકાર�. 
  
દર�ક િવ�ાથ� પાસ ેઆનો અિધકાર છે: 

1. �બૂ જ યો�ય ભણતર વાતાવરણમા ંિન: ��ુક િશ�ણ માટ�ની તક છે; 
2. તનેા / તણેીના �ય��ત, કાગળો અન ેગેરવાજબી શોધ અને જ�તી સામેની અસરોમા ં�રુ��ત રહો; 
3. અપે�ા રાખશો ક� શાળા સલામત �થાન હશ;ે 
4. શીખવા માટ� અ��ુળૂ વાતાવરણ છે; 
5. �િત, �િત, રંગ, �િત, ધમ�, રા���ય �ળૂ અથવા અપગંતાના આધાર� ભદેભાવ ન રાખવો; અને 
6. શાળાના િનયમો અન ેિનયમોની સ�ંણૂ� મા�હતી રાખો. 

  
દર�ક િવ�ાથ�ની જવાબદાર� છે: 

1. બોડ� �ારા �થાિપત વાજબી િનયમો અન ેિનયમોન ે�ણો અને તે�ુ ંપાલન કરો; 
2. માનવીય ગૌરવ અન ેદર�ક અ�ય �ય��તના ��ૂય�ુ ંસ�માન કરો; 
3. મૌ�ખક, િન�દા�મક �ટ�પણી અન ેમૌ�ખક અન ેલે�ખત અ�ભ�ય��તમા ંઅ�લીલતાથી �ૂર રહ��ુ;ં 
4. શ�ૈ�ણક િસ��ના ��ેઠ સભંિવત �તરનો અ�યાસ અને �ળવણી; 
5. િનયિમત શાળાના કાય��મમા ંિનયિમત અન ેહાજર રહો; 
6. આરો�ય, �વ�છતા, ન�તા અન ેસલામતીના વાજબી ધોરણોન ે�ણૂ� કર� તે ર�તે વ� અને વર; 
7. �ળવણી અન ે/ અથવા શાળાના વાતાવરણમા ં�ધુારો, શાળા અને ખાનગી સપંિ��ુ ંજતન, અને શાળાની �િુવધાઓનો 

ઉપયોગ કરતી વખત ે�યાયામ સભંાળ; 
8. વત�નથી �ૂર રહ��ુ ં� શાર��રક અથવા ભાવના�મક �કુસાન પહ�ચાડ� છે અથવા શ�ૈ�ણક ���યામા ંખલલે પહ�ચાડ� છે; 
9. શાળામા ંઅન ેશાળા �ાયો�જત ��િૃ�ઓમા ંશાળાના સચંાલકો, િશ�કો અને અ�ય અિધ�ૃત કમ�ચાર�ઓની સ�ાનો આદર 

કરો; 
10. દા�, ગેરકાયદ�સર ��સ અન ેઅ�ય અનિધ�ૃત પદાથ� અથવા સામ�ીનો કબજો અથવા ઉપયોગ કરવાના કાયદા અન ે

શાળાના િનયમો�ુ ંપાલન કરો; અન ે
11. ફ�ત ત ેજ સામ�ીના આધાર� ત ેસામ�ી છે, � કાયદા હ�ઠળ �વીકાય� છે અને કોઈના લોકરમા ંસ�ં�હત લખેો માટ�ના 

પ�રણામો �વીકાર� છે. 
  

�ો�સાહન અન ેભા�ુ 
જો િવ�ાથ� (િવ�ાથ�ની) ર�ટ��શનને આિધન રહ�શે જો (1) ગેરહાજર�ની સ�ંયા શાળા-વષ�માં વીસ (20) કરતા વધાર� હોય �યાં �ધુી                  
શાળા-મા�યતા �ા�ત હોમબાઉ�ડ �ો�ામ �ારા ન પીવાય, જો (2) બે ક� તથેી વ�ુ મોટા શ�ૈ�ણક િવષયો િન�ફળ �ય, અથવા ( 3) �ળૂ�તૂ                      
�ુશળતા 75% કરતા ઓછ� મા�ટર છે. િવ�ાથ�ને માતાિપતા (ઓ) ની િવનતંી પર �ળવી રાખી શકાય છે, જો િનણ�ય શ�ૈ�ણક અથવા                    
પ�રપ�વતાના કારણો પર આધા�રત હોય. 
  
શરતી �લેસમે�ટ અથવા સામા�જક �લસેમ�ેટ ફ�ત �ુલ�ભ પ�ર��થિતઓમાં જ �યાનમાં લવેામાં આવશ.ે િશ�કો, સલાહકારો, વહ�વટકતા�ઓ               
અને / અથવા એમ-ટ�મથી બનલેી એક સિમિત, તમામ ર�ટ��શન અને �લસેમે�ટની સમી�ા કર� છે. 

ફ��ડ ���સ 
માતાિપતા / વાલીઓએ ફ��ડ ��પ પરવાનગી ફો�સ� પર સહ� કરવી આવ�યક છે. શાળાએથી િવદાય લતેા િવ�ાથ�ઓએ મા�ય બસમાં                  
સવાર� લવેી જ જોઇએ અથવા શાળાના કમ�ચાર� સાથ ે�સુાફર� કરવી પડશ ે�ને મ�ૂંર �ાઇવર તર�ક� િન��ુત કરવામા ંઆ�યા છે. 
*** � િવ�ાથ�ઓ એન�એસમા ંન�ધાયલેા છે તઓેન ેભાઈ-બહ�નની ફ��ડ��પમા ંભાગ લવેાની મ�ૂંર� નથી . *** 
  

�લે�ાઉ�ડ 
િવ�ાથ�ઓએ રમતના મદેાનના સાધનોનો સલામત અને યો�ય ર�તે ઉપયોગ કરવો જોઈએ, લાકડ�ઓ અને ખડકો �વી ખતરનાક વ��ઓુ                 
સાથે રમવા�ું ટાળ�ું જોઈએ, તમેના વગ� સાથે સ�પાયલે િવ�તારમાં રહ�� ું જોઈએ, અ�ય ��યે ન�તાથી વત��ું જોઈએ અને �યાર� તઓે                   
બોલાવ ેછે �યાર� લાઇનમા ં.ભા રહ��ુ ંજોઈએ. િનયમો�ુ ંપાલન કરવામા ંિન�ફળતા, રમતના મેદાનથી બાિધત થઈ શક� છે. 
  

ટ�શુન 
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શહ�ર િસવાયના િવ�ાથ�ઓને ટ�શુન લવેામાં આવશે અને દરની �ણ કરવામાં આવશ.ે િવ�ાથ�ની ન�ધણી થાય તે પહ�લાં ટ�શુનની રકમનો                  
અડધો ભાગ �કૂવવામાં આવશ.ે ટ�શુનનો બીજો ભાગ બી� સમે�ેટરની શ�આત પહ�લાં �કૂવવામાં આવશ.ે (અ�ય �કુવણી િવક�પો                
શાળાઓના �ડર��ટર �ારા મા�ય હો�ું આવ�યક છે.) � િવ�ાથ�ઓનાં માતાિપતા / વાલીઓ ટ�શુન �કૂવવામાં િન�ફળ �ય છે તઓેને                  
શાળામાથંી બરતરફ કર� શકાય છે. જો કોઈ શ�ૈ�ણક વષ�ના �ત �ધુીમાં જ�ર� ટ�શુન �કૂવવામાં આ��ું ન હોય, તો િવ�ાથ�ને શાળામાં                    
મોકલવામાં આવે તે પહ�લા,ં બધા અપરાધ ટ�શુન, વ�ા આવતા વષ� માટ� સ�ંણૂ� ટ�શુન �કૂવવામાં આવશ.ે શહ�રની �દર રહ�તા એક                   
માતાિપતા સાથે સ�ં�ુત કા�નૂી ક�ટડ�ના �ક�સામાં અને બી� શહ�રની બહાર, ટ�શુનની અડધી રકમ વ�લૂવામાં આવશ.ે (શહ�રથી                
કાઉ�ટ�મા ં�થળાતંર કરતી વખત ે�ૃપા કર�ન ેthe�ફસને તરત જ ��ૂચત કરો.) 
  

શાર��રક િશ�ા 
આચાય�, મદદનીશ આચાય� અથવા િશ�ક કોઈ પણ િવ�ાથ� સામે યો�ય હ��સુર શાર��રક સ�નો ઉપયોગ શાળાના બોડ�ની નીિતમાં                 
guidelines. out૧14 ની �પર�ખા સાથનેી માગ�દિશ�કા સાથનેી સાવ�જિનક ��ૃયમાં �હ�ર શાળાઓમાં િશ�ત અને �યવ�થા �ળવવા માટ� કર�                 
શક� છે . 
  
જો માતાિપતા અથવા વાલીઓ તમેના બાળકો અથવા વો�્�સ પર શાર��રક સ� પ�િતઓનો ઉપયોગ કરવા સામે વાધંો ઉઠ� છે, તો આવા                    
વાધંા દર�ક શાળા વષ�ના �ારંભમાં આચાય�ને અગાઉથી, લ�ેખતમાં કરવામાં આવશ.ે � િવ�ાથ�ના માતાિપતા અથવા વાલીએ આચાય�                
અથવા િશ�કો �ારા શાર��રક િશ�ા પ�િતઓનો ઉપયોગ કરવા સામે વાધંો ઉઠા�યો હોય તનેે વહ�વટ �ારા વકૈ��પક સ� સ�પવામાં આવી                   
શક� છે . 

  
ઇન ��લૂ સ�પ�ેસન 

ઇન-��લૂ સ�પે�શન એવા િવ�ાથ�ઓ માટ� છે ક� �ઓ ગભંીર િશ�ત સમ�યાઓ દશા�વે છે. તે તે િવ�ાથ�ઓ માટ� પણ એક િવક�પ છે �                      
િનયિમત વગ�ખડંની સ�ેટ�ગને અ��ુપ નથી. પા� િવ�ાથ�ઓ તે છે ક� �ઓ િનયિમત શાળાના સ�ેટ�ગમાં િવ�ેપજનક, આ�મક વત�નમાં                 
રોકાયેલા હોય છે — વત�ન � વારંવાર થાય છે અને આચારસ�ંહતાના ગભંીર ઉ�લઘંનો અને / અથવા ��ુક�લીના વત�નના અ�ય સકં�તો દશા�વે                     
છે. 

  
આઉટ ઓફ ��લૂ સ�પ�ેસન 

શાળાઓના િનયામક એવા િવ�ાથ�ઓને ઓએસએસની મ�ૂંર� આપશે � ઉ�ચ �તરની િશ�તબ� ભગં�ું ઉ�લઘંન કર� છે, અથવા નીચલા                 
�તરના ભગં�ું ઉ�લઘંન કરવા�ું ચા�ુ રાખે છે. તમેના માતાિપતા / વાલીએ પણ શાળા વહ�વટ સાથે મળવાની જ�ર રહ�શ.ે � િવ�ાથ�ઓને                    
ઓએસ સ�પલે છે ત ેિન��ુત �દવસો દરિમયાન શાળાની સપંિ� પર હોઈ શકતા નથી. 
  

ટBબકેો મફત શાળાઓ 
��લૂ બોડ� ન�� ક�ુ� છે ક� શાળાના મકાનમાં �જ�નિેશયમ, �જમ લોબી અને ર��ટ��સ સ�હત તમા�ુના ઉ�પાદનોનો ઉપયોગ કરવાની મ�ૂંર�                   
નથી. ��ુપાન ��ુતો �ારા, મદેાનો પર િન��ુત િવ�તાર પર શાળા કલાક પછ� પરવાનગી છે ઓછામાં ઓછા 100 થી પગ ઇમારત. કોઈપણ                     
નીિત અમલીકરણ અિધકાર� આ નીિત�ું પાલન કરવામાં િન�ફળતા માટ� �શસંાપ� આપી શક� છે. � િવ�ાથ�ઓ શાળામાં તમા�ુના                 
ઉ�પાદનોનો ઉપયોગ કર� છે અથવા લાવ ેછે ત ે�જુબ િશ�ા કરવામા ંઆવશ ે. 
  

જરા પણ ન�હ ચલાવી લવેાય 
આવા �ૃ�યોના પ�રણામ �વ�પે વકૈ��પક શાળાને સ�પવામાં અથવા વહ�વટ �ારા સ�પ�ેશન આપવામાં આવે છે. કા�નૂી િસ�ટમ �ારા જ�ર�                  
�જુબ માતાિપતા અને કાયદા અમલીકરણ અિધકાર�ઓને ��ૂચત કરવામાં આવશ.ે જો કોઈ તપાસ પછ� િવ�ાથ� દોષી સા�બત થાય છે, તો                   
એક વષ�ની હાકં� કાsionવા �વી યો�ય કાય�વાહ� કરવામાં આવી શક� છે. � િવ�ાથ� શાળામાં અ��ન હિથયાર અથવા ગેરકાયદ�સર દવાઓ                   
લાવ ેછે તેન ે�કશોર અપરાધ પ�િતનો સદંભ� આપવામા ંઆવશ.ે  

  
�તીય સતામણી 

�તીય સતામણીના કોઈપણ �કારને સહન કરવામાં આવશે નહ�. �તીય સતામણીની �યા�યા “આચરણ, �ગિત, હરકતો અથવા �તીય                
��ૃિતના શ�દો ક� � િવ�ાથ�ના ભણતરના વાતાવરણમાં દખલ કર� છે, અથવા ��ૂચત કર� છે ક� આવા વત�નને સબિમટ કર�ું અથવા નકાર�ું                     
એ િવ�ાથ�ના �ેડ અથવા શાળા ��િૃ�માં ભાગ લેવાની તકને અસર કરશ.ે ” આવી વત��કૂની �ણઆચાય�ને કરવી જોઈએ, � સ�ંણૂ� અને                     
��ુત તપાસ કરશ.ે 
આચાય� ફ�રયાદ કાય�વાહ� �ગેની મા�હતી �દાન કરશ.ે જો કોઈ સતંોષકારક ઠરાવ ન મળે તો, િવ�ાથ� આ બાબતે શાળાઓના િનયામક અને                    
/ અથવા શાળા બોડ�ન ેઅપીલ કર� શક� છે. 
  

ભદેભાવ 
��પુોટ� િસટ� ��લૂ િસ�ટમ �િત, રંગ, રા���ય �ળૂ, �લ�ગ, અપગંતા અથવા વયના આધાર� ભદેભાવ કરતી નથી. 1994 ના નાગ�રક અિધકાર                    
અિધિનયમની શીષ�ક VI જણાવે છે: �નુાઇટ�ડ �ટ��સમાં કોઈપણ �ય��ત, �િત, રંગ અથવા રા���ય �ળૂના આધાર�, તમેાં ભાગ લવેાથી                  
બાકાત રહ�શે નહ�, તનેા લાભોને નકાર� શકાય નહ�, અથવા કોઈપણ હ�ઠળ ભદેભાવ કરવામાં આવશે કાય��મો અથવા ��િૃ� ક� � ફ�ડરલ                    
નાણાક�ય સહાય મળેવ ેછે. 

  
��ૂપાન / કઠોરતા 

��પૂોટ� િસટ� શાળા િસ�ટમ સહન નથી એક ધમકાવવામાં ડ� �કાર (શાર��રક, મૌ�ખક, સાયબર , વગેર� . ). અમાર� �ુડંાગીર� નીિત /                     
���યાઓ અમાર� િસ�ટમ વબેસાઇટ પર મળ� શક� છે (બોડ� નીિતઓ 6.304 અન ે6.305).  

• ધમકાવ�ુ ંએ �યવ��થત અન ેકાળ�મ ેબી� પર શાર��રક ઇ� પહ�ચાડ� છે અને / અથવા માનિસક તકલીફ છે.  
• ધમકાવ�ુ,ં ભૌિતક મૌ�ખક અથવા સામા�જક હોઈ શક� છે.  
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Te તે ચીડ�ુ,ં માર�ુ,ં ધમકા�ુ,ં સપંિ�નો િવનાશ કરવો અથવા કોઈને તમેની ઇ�છા િવ�ુ� કંઇક કરવા દબાણ કર�ુ,ં અથવા                  
અફવાઓ, બાકાત રાખ�ુ ંઅથવા હ�રાફ�ર� કરવા �ટ�ુ ંપરો� હો�ુ ંતેટ�ુ ંસી�ુ ંહોઈ શક� છે.  

• ધમકાવ�ુ ંએ ત ે�ય��ત અન ેતનેા લ�ય વ�ચ ેવા�તિવક અથવા માનવામા ંઆવતી શ��ત�ુ ંઅસ�ંલુન શામલે છે.  
. સામા�ય ર�ત,ે ��યા �નુરાવિત�ત થાય છે. જો ક�, જો તે ગભંીર હોય તો તેને �નુરાવિત�ત કરવાની જ�ર નથી!  

Ara પજવણી એ �ુડંાગીર��ુ ંએક �કાર છે �મા ં�ય��તના નાગ�રક અિધકાર�ુ ંઉ�લઘંન થાય છે.  
  

વત�નની દર�ક સમ�યા માટ� બદમાશી શ�દનો �ુ�ુપયોગ ન કરવો તે મહ�વ�ણૂ� છે. વત�ન ખર�ખર �ું છે તે ઓળખવા (અને વત�નને િવ�ાથ�                     
તર�ક� લેબલ બનાવ�ુ)ં અમને સૌથી યો�ય હ�ત�પેની ��હૂરચના પસદં કરવામાં મદદ કર� છે. કોઈ પણ ફ�ક�ટ� / �ટાફના સ�યન,ે અથવા                    
અ�્ anonym◌ાત �પ ે��લૂ મસે�જર ટ�આઇપી લાઇન �ારા ધમકાવવાની �ણ કર� શકાય છે.  
  

શાળામા ંમ�ૂંર� નથી 
િવ�ાથ�ઓને ગમ ચાવવાની મ�ૂંર� નથી. િવ�ાથ�ઓ શાળામાં �બનજ�ર� �ક�મતી ચીજો લાવશે નહ�. ક� તમેની પાસે �ૃ�યમાન બીપર, ફોન,                  
�માટ� ઘ�ડયાળો, સીડ� / એમપી 3 �લયેર, ઇલે��ોિનક રમતો, સાધનો, �ક�ટબો�્�સ અને આવા અ�ય ઉપકરણો હશે નહ�. �પો�્�સ અને પોક�મોન                    
કા�્�સ સ�હતના ���ડ�ગ કા�્�સની મ�ૂંર� નથી. (િશ�કોની લ�ેખત પરવાનગી સાથે બતાવો અને કહ�વાની આઇટ�સ અને અ�ય રમકડા /                  
પા�રતોિષકોની મ�ૂંર� હોઈ શક� છે.) �ફ�ટ ��પનરો પર �િતબધં છે, િસવાય ક� આવા ઉપકરણનો ઉપયોગ િવ�ાથ�ની આઇઇપી / 504                   
યોજનામાં ન લખાય . િનયમો�ું પાલન કરવામાં િન�ફળતા, �િતબિંધત વ��ઓુ જ�ત કરવામાં પ�રણમે છે. માતાિપતાનો સપંક� આઇટમ                 
(ઓ) ને �નુ�ા��ત કરવા અથવા પ�રણામની ચચા� કરવા માટ� કરવામા ંઆવશ.ે 
  
�ય��તગત ઇલે��ોન �વા IC ઉપકરણો ફોન , સીડ� �લેયસ�મા,ં IP ODS, અથવા MP3 �લેયસ� backpacks, પસ� અથવા �ય��તગત carry-                   
સ�ંહ કર� શકાય છે alls . તમે છતા,ં શાળાના સમયગાળા દરિમયાન ઉપકરણોનો ઉપયોગ સખત �િતબિંધત છે. �ય��તગત ઇલ�ે�ોિનક                  
�ડવાઇસનો ઉપયોગ અથવા અયો�ય �ટોર�જ કરવાથી �ડવાઇસને જ�ત કરવામાં આવે છે, �યાં �ધુી તે િવ�ાથ�ના માતાિપતા / વાલીને ��ુત                   
કરવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી . આ નીિત�ુ ંઉ�લઘંન કરનાર િવ�ાથ� , સેલ ફોન નીિતની સમાન િશ�ત�ણૂ� ��યાન ેપા� છે .   
  

ફોન / ઇલ�ે�ોિનક �ડવાઇસ નીિત વચેો 
સેલ ફોન વપરાશ માટ� માગ�દિશ�કા �થાિપત કરવા માટ� િશ�કોની એક સિમિત બનાવવામાં આવી હતી. ��પુોટ� �યાકરણ સમ� છે ક� એવા                    
સમય આવે છે �યાર� માતા-િપતાએ શાળા પછ� તમેના બાળક સાથે વાતચીત કરવાની જ�ર હોય છે અને નીચેની માગ�દિશ�કામાં ભ�થાઓ                   
આપવામા ંઆ�યા છે. 
  
કોઈ પણ િવ�ાથ� પાસે પીક-અપ �ધુી 7:30 વા�યાના ��લૂના �દવસ દરિમયાન તમેના સલે ફોન / ઇલ�ે�ોિનક ઉપકરણો ચા�ુ અથવા                   
દ�ખાશે નહ� . આ કલાકો દરિમયાન શાળાના કમ�ચાર�ઓ ફરજ પર હોય છે અને જો પ�ર��થિતઓ ariseભી થાય છે ક� �માં િવ�ાથ�ઓને                      
ફોનનો ઉપયોગ કરવો જ�ર� હોય તો ઉપલ�ધ હોય છે. જો ઉપરો�ત કલાકો દરિમયાન કોઈ િવ�ાથ� સલે ફોન / ઇલ�ે�ોિનક ઉપકરણ સાથે                     
પકડાય છે, તો નીચેના િશ�તબ� પગલા ંલેવામા ંઆવશ.ે 
*** એક િવ�ાથ� પહ�લા માતા-િપતા / વાલી સાથે વાતચીત કરવા માટ� તમેના �ય��તગત સલે ફોન ઉપયોગ કરવાની જ�ર છે, તો આઉટ                     
થયા , ત ે/ તણેી કરવાની જ�ર િવનતંી પરવાનગી માથંી એક પર ફરજ પર િશ�ક �ે�ક�હૃમા ંમા ં�જમ. *** 
  
  
�થમ ઓ ફ�ફ�સ : ઉપકરણને શાળાની office�ફસમાં ફ�રવવામાં આવશ.ે ઉપકરણ પસદં કરવા માટ� િવ�ાથ�ના માતાિપતાએ શાળાએઆવ�ું                 
પડશ.ે િવ�ાથ�ને બે (2) કલાક અટકાયત મળશ.ે માતાિપતા અને િવ�ાથ� કોઈ બી� �નુા પછ�ની નીિત અને ભાિવ િશ�ત ��યાને વાચંી અને                     
સમ� છે એમ જણાવીન ેએક ફોમ� વાચંશ ેઅન ેસહ� કરશ.ે 
  
સેક�ડ ઓ �ફફ��સ : િવ�ાથ�ના માતાિપતાએ ઉપકરણ પસદં કરવા અને સહાયક આચાય� સાથે મળવા માટ� શાળાએ આવ�ું આવ�યક છે.                   
િવ�ાથ� ચાર ( 4 ) કલાક અટકાયત મળેવશે . માતાિપતા અને િવ�ાથ� ફર�થી એક ફોમ� વાચંશે અને સહ� કરશે �માં જણાવવામાં આવશે ક�                       
તેઓ નીિત અન ેિશ�ત ��યાન ેસમ� ર�ા છે � �ી� �નુાને અ�સુર� છે. 
  
�તૃીય ઓ ffense : શાળા સલે ફોન / ઇલે��ોિનક દ�વ આઇસ નીિતના સતત ઉ�લઘંનને સમ�વવા માટ�, માતાિપતા અને િવ�ાથ� આચાય�                    
સમ� હાજર ન થાય �યાં �ધુી િવ�ાથ��ું ઉપકરણ જ�ત કરવામાં આવશે અને રાખવામાં આવશે . એક ( 1 ) �દવસની શાળામાં સ�પ�ેશન                      
સ�પવામાં આવશે . માતાિપતા અને િવ�ાથ� ફર�થી એક ફોમ� વાચંશે અને સાઇન કરશે �માં કહ�વામાં આવશે ક� તઓે ચોથા �નુા પછ�ની                     
નીિત અને િશ�ત ��યાન ેસમ� છે. 
  
ચોથી અને અ�ગુામી ઓ ffense ઓ : િવ�ાથ� ઉપકરણ જ�ત કરવામાં આવશે અને hel ડ� િવ�ાથ� �ધુી �ણ કામ કર� (3) �દવસ ઓ                       
શાળાની સ�પ�ેશન . િવ�ાથ�ની નીિત�ુ ંસતત પાલન ન થવાના કારણે, આચાય� અ�ય (વ� ુગભંીર) પ�રણામો સ�પી શક� છે. 
  
ન�ધ: એક િવગતવાર િશ�ત કોડ િશ�કોના ઓરડાઓ પર ઉપલ�ધ રહ�શ.ે િશ�કો િવ�ાથ�ઓ સાથે આ મા�હતી સમી�ા કરશે , અને                   
માતાિપતા જો િવનતંી કર� હતી. સચંાલકો �ારા ઉપયોગમાં લવેા િશ�કોની ટ�મ �ારા �ેડ બ�ેડ િવિશ�ટ િશ�તબ� �ુ�ી�સ બનાવવામાં આવી                   
છે. 

  
��સ કોડ 

��પુોટ� િસટ� બોડ� ઓફ એ��કુ�શન અને ��પુોટ� �ામર ��લૂ �ટાફ�ું લ�ય એ વાતાવરણમાં �ણુવ�ા��ુત િશ�ણ �દાન કર�ું છે � ભણતર                    
માટ� અ��ુળૂ હોય. તે અમાર� સ�હયાર� મા�યતા છે ક� �યાર� િવ�ાથ�ઓ �વ�છ / િવન� અને આદરણીય એવા કપડાં / વાળ પહ�ર� છે �યાર� આ                        
વાતાવરણ ��ેઠ ર�ત ે�ળવવામા ંઆવ ેછે. કપડા ં/ વાળ શાળાના વાતાવરણમા ંિવ�િેપત �ભાવ ન હોવા જોઈએ. 
ક��પસમા ંઅથવા બધં શાળાના કાય��મોમા ંભાગ લતેી વખત ેતમામ િવ�ાથ�ઓ �ારા ��સ કોડ નીિત અ�સુરવામા ંઆવશ ે. 
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બધા િવ�ાથ�ઓ: અપમાનજનક, અ�લીલ અથવા �હ�સક ભાષા અથવા લોગોઝ અથવા ગ�ગ સબંિંધત પોશાકવાળા ઘર�ણાં અને સહાયક                
ઉપકરણો સ�હતના કપડાનંા કોઈપણ લખેને મ�ૂંર� આપવામાં આવશે નહ�. પ�ેટને �ુદરતી કમર પર પહ�ર�ું આવ�યક છે અને વ�ુ પડતા                   
બેગી અથવા લાબંા ન હોવા જોઈએ. કોઈ પણ ક��સ, ટોપીઓ, િવઝસ� અથવા અ�ય હ�ડ�ગયર પહ�રવામાં આવશે નહ�, �યાં �ધુી કોઈ ખાસ                     
�દવસ તે વ��ઓુની મ�ૂંર� આપતો ન હોય �યાં �ધુી �ટાફ �ારા મ�ૂંર� આપવામાં ન આવ.ે િવ�ાથ�ઓ વગ�ખડંોમાં આવે �યાર� ભાર� બા�                     
કપડાને �ૂર કરશ.ે લાઇટવઇેટ �વટેર અને �ક��સ / ઓવર શટ� અથવા �લાઉઝ ઠંડા વાતાવરણ દરિમયાન પહ�રવામાં આવી શક� છે. �ઝૂ                    
હમંશેા પહ�રવા જ જોઇએ. કાન િસવાય શર�રના કોઈપણ વધેન દ�ખાશે નહ�, અને બધા કાયમી ટ��ઝૂ આવર� લવેા જોઈએ. િવ�ાથ�ઓના                   
વાળ �ઘુડ અને �વ�છ રહ�શ.ે વાળ કાયમી / અ�થાયી�પે અ�ુદરતી રંગોથી રંગાયલેા અથવા ઉ�ક�રણીજનક અથવા અપમાનજનક ર�તે                 
�ટાઇલ નહ� કર�. સા�ં�ૃિતક આવ�યકતાઓ અથવા િવશષે જ��રયાતોના દ�તાવજેો �દાન કરનારા �ય��તગત િવ�ાથ�ઓને અપવાદ              
આપવામા ંઆવશ ે. 
  
�વૂ�-ક�-�ાડ 2: કોઈ બેકલસે પગરખાને મ�ૂંર� આપવામાં આવશે નહ� અને શાર��રક િશ�ણ ��િૃ�ઓમાં ભાગ લવેા માટ� એ�લ�ેટક (�લેટ)                  
પગરખા ંપહ�રવા આવ�યક છે. 
  
�ેડ 3-8: શટ� અને �લાઉઝમાં �લી�ઝ હોવા જોઈએ અને તે યો�ય ર�તે ફ�ટ થ�ું જોઈએ (વધાર� પડતા કદથી વધાર� નહ�.) નીચા અથવા                      
�લુાસાવાળા નકેલાઇ�સની મ�ૂંર� નથી, અને િમ���સ / પીઠના નીચલા ભાગોને આવર� લવેા જોઈએ. શો�્�સ / �ક�્�સ � ૂટંણની નીચે પહ�ચશે                   
અથવા અટક� જશે અને યો�ય ર�તે �ફટ થવી જોઈએ (વ�ુ પડતી કડક અને છતી કરવી નહ�). કટ-ઓફ શો�્�સને મ�ૂંર� નથી. ��-ુ�ુ અથવા                      
�ળ�દાર સામ�ીથી બનલેા કોઈપણ કપડાને મ�ૂંર� નથી. િવ�ાથ�ના અ�ડરગામ���સ �ૃ�યમાન ન હોવા જોઈએ. િછ�ો, ટો�સ અને બોટ�સ                 
(� ૂટંણની ઉપર) સાથે કપડા,ં છતી કરતી �વચા અથવા અ�ડરગામ���સની મ�ૂંર� નથી. લ�ેગ��સને ટો�સ સાથે મ�ૂંર� આપવામાં આવે છે �                   
સીધી બા�ુએ હિથયારો સાથ ેstandingભા હોય �યાર� િવ�ાથ�ની �ગળ�ના નળ �ધુી પહ�ચ ેછે. લ�ેગ��સ ��-ુ� ુમ�ટ�રયલથી નહ� બન.ે 
  
��સ કોડના ઉ�લઘંન માટ�ના પ�રણામો આ હશ:ે  
�થમ �નુો: િવ�ાથ�ના માતા-િપતાને કપડા બદલવા બોલાવવામાં આવશ.ે નીિત�ું પાલન ન કરવા માટ� િવ�ાથ�ને બે (2) કલાકની                 
અટકાયત મળશ ે. 
બીજો �નુો:   િવ�ાથ�ના માતા-િપતાન ેકપડા બદલવા બોલાવવામા ંઆવશ.ે િવ�ાથ�ન ેચાર (4) કલાક અટકાયત મળશ ે
�ીજો અને �યારબાદનો �નુો s : િવ�ાથ�ના માતા-િપતાને કપડા બદલવા બોલાવવામાં આવશ.ે િવ�ાથ�ને ઇન-��લૂ સ�પ�ેશનનો એક ( 1 )                   
�દવસ �ા�ત થશ ે. િવ�ાથ�ની નીિત�ુ ંસતત પાલન ન થવાના કારણે, આચાય� અ�ય (વ� ુગભંીર) પ�રણામો સ�પી શક� છે. 

  
આ�ષુ�ંગક �ચૂના 

��પુોટ� �ામર ��લૂ કલા, સગંીત, શાર��રક િશ�ણ, ��ુતકાલય, ક���ટુર અને �ેડ 1 -8 ના િવ�ાથ�ઓને માગ�દશ�ન આપે છે . �ેડ --8 ના                      
િવ�ાથ�ઓ નવ અઠવા�ડયા દરિમયાન તઓે ખાસ િવશષેતાના વગ�માં ભાગ લશેે તે દરિમયાન �ેડ મળેવશે . નીચે પી. ઇ., ��ુતકાલય અને                    
માગ�દિશ�કાન ેલગતી વ� ુિવગતવાર મા�હતી આપવામા ંઆવી છે. 
  
શાર��રક િશ�ણ : રા�યના િશ�ણ િવભાગ �ારા શાર��રક િશ�ણ આવ�યક છે . અપર �ેડ ( 4-8 �ેડ ) દર નવ અઠવા�ડયામાં લટે એર �ેડ                        
મેળવે છે . જો િવ�ાથ� બે (2) �દવસ �ધુી ભાગ લેતો નથી, તો તનેી પાસે માતાિપતા અથવા શાળાની નસ� પાસથેી લ�ેખત બહા�ું હો�ું                       
આવ�યક છે. � િવ�ાથ�એ એક (1) અઠવા�ડયા માટ� ભાગ ન લીધો હોય તે વગ�ના 6 માં �દવસની શ�આતમાં લ�ેખત ડ doctor�ટર�ું બહા�ું                      
લાવ�ું આવ�યક છે. � �દવસમાં િવ�ાથ� પીઈમાં ભાગ લવેા માટ� અસમથ� છે, િવ�ાથ�ઓ વગ� દરિમયાન �ણૂ� કરવા માટ� વકૈ��પક                   
સ�પણીની જ�ર પડશ.ે 
  
િવ�ાથ�ઓએ �વ�છ ટ�િનસ પગરખાં પહ�રવા જ જોઇએ - �મ �લોર પર કોઈ શરે� �ૂતાની મ�ૂંર� નથી. ક� -3 માં િવ�ાથ�ઓ સતંોષકારક                     
અથવા અસતંોષકારક �ેડ મળેવ ેછે. 
  
અમારા શાર��રક િશ�ણ �ો�ામના ભાગ �પે �લાઇ�બ�ગ �દવાલ એકમ રાખવાનો અમને �બૂ જ લાભ છે. અમે ઘણી ઉ�જેક ��િૃ�ઓને                   
હો�ટ કરવા માટ� એક આડઅસર ચડતા �દવાલનો ઉપયોગ કર��ુ.ં તનેા ઉ�ચતમ તબ�ે, �દવાલ આઠ / દસ �ટની માપે છે અને આશર� 12                      
�ટ લાબંી છે. સહભાગીઓ �દવાલની આડા (આડા) ચ climb◌ે છે અને તમેના પગ જમીનથી �ણ / સાડા �ણ �ટ કરતા વ�ુ ન હોવા જોઈએ.                        
તમારા બાળકને સલામતીના િનયમો િવશે �ણ કરવામાં આવશે અને તે દર�ક સમયે ��ુત �િશ�કની સાવચતેી દ�ખર�ખ હ�ઠળ ચડશ.ે ઇ�ડોર                   
રોક �લાઇ�બ�ગ એ આ�   સૌથી ઝડપથી િવકસતી ��િૃ�ઓમાનંી એક છે. તે એક સાથે સકંલન, શ��ત, રાહત અને ર�તવા�હની ત�ુંર�તી                   
િવકસાવે છે . આ ઉપરાતં, સમ�યા�ું િનરાકરણ, લ�ય-િનધા�રણ, �eતા, �ત�રક આ�મિવ�ાસ અને ધૈય� �વી મહ�વ�ણૂ� �વન �ુશળતા આ                  
એકમમા ંશીખી લેવામા ંઆવશ.ે 
  
લાઇ�રે� : એક સ�ટ�ફાઇડ લાઇ��ેરયન NGS ��ુતકાલયની દ�ખર�ખ રાખે છે વાય. ��ુતકાલયમાં િવ�ાથ�ઓ અને િશ�કો �ારા ઉપયોગ માટ�                  
19,000 કરતા વ�ુ વો��મુો શામલે છે . દર�ક િવ�ાથ� પાસે સામિયક ��ુતકાલયનો વગ� છે �નો તણેીના હોમ�મ વગ� છે. લાય�રે� �ુશળતા                     
યો�ય �તર� શીખવવામાં આવે છે. િવ�ાથ�ઓ દર�ક શાળાના �દવસ 8: 00-8: 05 AM અને 3: 05-3: 15 વા�યા �ધુી �લબર એર�ની to�સસે                      
કર� શક� છે. 
  
માગ�દશ�ન : બે માગ�દિશ�કા સલાહકારો એન�એસના િવ�ાથ�ઓને સવેા આપે છે. સલાહકારો દર�ક શાળાના વષ� દરિમયાન દર�ક હોમ�મ                 
સાથે મળે છે. િવ�ાથ�ઓ, માતાિપતા અથવા િશ�કો સાથનેા �ય��તગત પ�રષદો માટ� પણ સલાહકારો ઉપલ�ધ છે. આ ઉપરાતં,                 
સલાહકારો �વયસંવેક �ો�ામની દ�ખર�ખ રાખે છે ; સ�માન કાય��મો અને પા� િશ�ણ વગ� સકંલન.  
  

આરો�ય અન ેસલામતી 
આરો�ય સવેાઓ : એન�એસ આરો�ય સવેાઓ �દાન કર� છે � �થળ પર ર�જ�ટડ� નસ� �ારા સકંલન કરવામાં આવે છે. અમાર� નસ� પાસે                      
આર.એન.સી. , સી.એસ.એન. , એ.સી.એલ.એસ., અને પી.એ.એલ.એસ. �માણપ� છે. તે ફ�ટ� એઇડ અને સીપીઆરમાં �મા�ણત �િશ�ક                
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પણ છે. એક ��લિનક ��લૂની �દર િસવબે અથવા ફ�ટ�-એઇડની જ��રયાતવાળા િવ�ાથ�ઓ માટ� છે . � િવ�ાથ�ઓ શાળામાં હોય �યાર� દવા                    
લેવાની જ�ર હોય છે તે દવાને તનેી �ળૂ િ�����શનની બોટલમાં નસ� પાસે દવાખાના માટ� લાવવી જ�ર� છે. � િવ�ાથ�ઓને વ�ુ તબીબી                     
સારવારની જ�ર હોય છે તઓેને અમાર� સાઇટ પરની શરેોક� તબીબી �િુવધામાં નસ� ��ે�ટશનર �ારા જોવાની તક મળે છે. આરો�ય સવેાઓ�ું                    
લ�ય �ખુાકાર�ને �ો�સાહન આપ�ું અને રોગને રોકવા છે. ત�ુંર�ત અને શાર��રક ર�તે ત�ુંર�ત એવા િવ�ાથ�ઓ વ�ુ અસરકારક ર�તે શીખે                   
છે.  
  
કોઓ�ડ�નેટ�ડ ��લૂ હ��થ: કોઓ�ડ�નેટ�ડ ��લૂ હ��થ, એડિમિન���શન અને િશ�કોની ��પુોટ� �ામર ��લૂ Office�ફસ, તમને એવી મા�હતીની                
મા�હતી આપવા માગે છે ક� � તમારા બાળકન ેશાળામા ંહોય �યાર� પાટ� �લાિન�ગ, ના�તો અન ેભોજનમા ંમદદ કરશ.ે 
  
�થમ, અમને શા માટ� આ મહ�વ�ણૂ� મા�હતીને શરે કરવાની જ�ર લાગે છે તે સમ�વવા દો. કોઓ�ડ�નટે�ડ ��લૂ હ��થ �ગેના માગ�દિશ�કા                    
1999 થી કાય�રત છે અને વષ� 2000 થી �સગંો�ચત કાયદો છે. સકંલન શાળા આરો�ય કાય��મ ઉપરાતં શાળાઓને અ�સુરવા માટ� રા�ય                    
�યાપક "શાળા આરો�ય �ચૂકાકં" પણ બનાવવામાં આ�યો હતો.આ�ું �ાથિમક િમશન અ��ુમ�ણકા એ િવ�ાથ�ઓના આરો�ય પ�રણામોને               
�ધુારવાનો છે, તેમજ સાર� આરો�ય �થાઓ, શ�ૈ�ણક િસ�� અને આ�વન �ખુાકાર� વ�ચનેા જોડાણને ટ�કો આપવા માટ� છેવટ�, �.ુએસ. ચી                   
�લ��ન વ�ચે મદે�વીપણાની વધતી સમ�યાના જવાબમાં , 2006 મા,ં સઘંીય સરકારની �થાપનાની ફરજ ��લૂ વલેનસે નીિતઓ અને ક� -12                   
િવ�ાથ�ઓ માટ� શાર��રક ��િૃ�ના સ�તાહ દ�ઠ 90 િમિનટ આ ફર�જયાત છે. આનાથી દ�શભરના શાળા સચંાલકોએ શાળામાં ક�ફ�ટ��રયા,                 
વગ�ખડં અને રમતના મદેાન સ�હતના �યાપક અસરો સાથે �ખુાકાર� નીિતઓના િનમા�ણ અને દ�ક લવેાની �રેણા આપી હતી. એકંદર�,                  
��પુોટ� �યાકરણ શાળાએ માગ�દિશ�કા તર�ક� રા�ય �ારા �ર� કર�લા શાળા આરો�ય �ચૂકાકંોનો ઉપયોગ કર�ને ધોરણો િવકિસત કયા� ઓર,                  
અમે તમને શાળાના ક�ટલાક �વા��ય અ��ુમ�ણકા માગ�દિશ�કા અને મા�હતી િવશે જણાવી ર�ાં છ�એ � અમારા બાળકોના �વા��ય માટ�                  
વધેલી �ચ�તાન ેકારણે અમાર� અ�સુરવા જ જોઈએ. 
  
મોડ�લુ Nut ���ુ�શન સવેાઓ હ�ઠળ: શાળા આરો�ય �ચૂક િવનતંી કર� છે ક� ઓછ� ચરબીવાળા અને ��કમ �ૂધ ઉપલ�ધ હોય, ઓછ�                    
ચરબીવાળ� અથવા ઓછ� ચરબી��ુત ખોરાકની પસદંગીની વ��ઓુ શાળાના �દવસ દરિમયાન પીરસવામાં આવ,ે અને અમે ત�ુંર�ત ખોરાક                
અને પીણાની પસદંગી �દાન કર�એ છ�એ. 
  
પ�રણામે, ��પુોટ� �ામર ��લૂ બોડ�, વહ�વટ, િશ�કો અને કમ�ચાર�ઓએ આ િવનતંીઓને �યાનમાં લવેા �ખુાકાર� નીિત લા�ુ કર�ને                 
�િત��યા આપી. એક સાથે શાળા તર�ક�, અમે વ�ેડ�ગ સોડા અને ના�તાના મશીનો, પાટ�ઓ અને ઉજવણી દરિમયાન ઉ�ચ ચરબી અને ખાડં                    
ખા�પદાથ� તેમજ �દવસ દરિમયાન િનયિમત ના�તાને �ૂર કયા� છે. આશા છે ક�, સાથે મળ�ને આપણે આપણા બાળકો અને તમેના ભિવ�ય                    
માટ� ત�ુંર�ત �વનશલૈીન ે�ો�સાહન આપી શક�એ છ�એ. 
�ૃપા કર�ને િમશલે �લકેનો સપંક� કરો , તે વકૈ��પક પસદંગીઓ અને િનયમનકાર� ભાગના કદની યોજના શ� કરતા પહ�લા ��લૂ વબેસાઇટની                    
�લુાકાત લો. 
  
સલામત શાળાઓ : શાળાએ �રુ�ા �ધુારવા માટ� આ�મક કાય��મ અમલમાં ��ૂો છે. સ�ંણૂ� સમયનો એસઆરઓ (શાળા સસંાધન                 
અિધકાર�) ડ�એઆરઇ (�ગ એ��ઝુ ર��ઝ�ટ�સ એ��કુ�શન) �ો�ામનો વડા છે અને ક��પસમાં પ�ેો�લ�ગ કર� છે. આ ઉપરાતં, તમામ ફ�ક�ટ�                  
અને �ટાફ ઓળખ બ�ેસ પહ�ર� છે, અને �લુાકાતીઓએ સાઇન ઇન કર�ું પડશે અને બ�ેસ પહ�રવા જોઈએ. િવ�ડઓ સવ�લ�સ ક�મરેા અને                    
એલામ� િસ�ટમ �ારા પણ ��લૂને �દવસના 24 કલાક �રુ��ત રાખવામાં આવે છે . શાળાના �દવસ દરિમયાન એક એલએલ બા� દરવા� લ                     
lockedક કરવામા ંઆવ ેછે.  
  
કટોકટ� �યવ�થાપન ટ�મ એવી પ�ર��થિતમાં છે ક� � આપણી શાળા / સ�દુાયને અસર કર� શક� તવેા સજંોગો સાથે કામ કરવા માટ� છે. જો                       
ઇમારતને ખાલી કરાવવી જ�ર� હોય તો, �ટ��જ�ગ એ�રયાઓને ન�કની �િુવધાઓ પર િન��ુત કરવામાં આ�યા છે . માતાિપતાએ મા�હતી                  
માટ� �થાિનક ર��ડયો �ટ�ટ આયનો પર ટ�નુ કર�ું જોઈએ . ��લૂ ર�ચ (�વચા�લત ફોન િસ�ટમ) પણ ઇવ�ેટને લગતા સદં�શ મોકલશે . રા�યના                      
કાયદા અ�સુાર અ��ન અન ેસલામતીની કવાયત િનયિમતપણે લવેામા ંઆવ ેછે . 
  

�વૂ� -ક� અન ેશાળા-વયના બાળકોની સભંાળ 
��પુોટ� િસટ� ��લૂ િસ�ટમ, વાજબી �ક�મતે શ�ૈ�ણક, સલામત અને સ��ૃ કરવાના અ�ભુવો �દાન કરવા માટ� �વૂ�-શાળા અને શાળા-વય                  
ચાઇ�ડ ક�ર કાય��મો �દાન કર� છે. િ���ુલ �ો�ામ 3, 4 અને 5 વષ�ના બાળકોની ન�ધણી કર� છે. અ�યાસ�મ વી ક�ર ફોમ�ટને અ�સુર� છે.                       
�વૂ�શાળાના કલાકોનો સમય 7:30 - 11:30 AM �ધુી રહ�શે , અને ડ�ક�ર માટ� િવ��તૃ કલાકો 11:30 AM થી 6: 00 �ધુી રહ�શે . ચાઇ�ડ ક�ર                         
કાય�કાર� માતાિપતાને લાભ આપે છે અને એક લવચીક �ો�ામ �રૂો પાડ� છે � �ુદા �ુદા વય �ૂથોના બાળકોને સમાવી શક� છે અને િવશષે                       
આવ�યકતાઓન ે�ણૂ� કર� છે. બાળકોન ેિવિવધ રસ�દ ��િૃ�ઓ �રૂ� પાડવામા ંઆવ ેછે અને તેમન ેહોમવક�  કરવાની મ�ૂંર� છે. 
  
એન�એસ િવ�ાથ�ઓ માટ�ની સભંાળ પછ� શાળા વષ� દરિમયાન અઠવા�ડયાના �દવસો 1: 30-6: 00 વા�યે ઉપલ�ધ છે . સમર ડ�ક�ર �ો�ામ                    
પણ ઉપલ�ધ છે. વ� ુમા�હતી માટ� 625-0323 પર ક .લ કરો. 

  
ક�ફ�ર�આ 

િવ�ાથ�ઓએ સાર� િશ�ટાચારનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, શાિંતથી લાઇનમાં રહ�� ું જોઈએ, તમેના સ�પાયલે ટ�બલ પર ચાલ�ું જોઈએ, બઠેો                 
રહ��ું જોઈએ અને શાિંતથી વાત કરવી જોઈએ. તઓે ક�ફ�ર�યામાં તયૈાર ક� બો ટ�ડડ ����સ નહ� લાવે . ફા�ટ-�ડ ર�પસ�માં કોઈ ખોરાક લવેાની                      
મ�ૂંર� નથી. િવ�ાથ�ઓએ િવદાય લતેા પહ�લા તમેના િવ�તારને �યવ��થત રાખવાની અપ�ેા રાખવામાં આવે છે અને ��માં અને ચાદં�ના                  
વાસણોને તે યો�ય ��ેમા ંપાછા ફરવા જ જોઈએ. 
  
િવ�ાથ�ઓને 5 �ટ�ું ભોજન લેવાની �ટ છે. િવ�ાથ�ઓને તમેના ખાતા પર લાગેલા કોઈપણ ��ુકની સા�તા�હક �ચૂના આપવામાં આવે છે .                    
િવ�ાથ�ને ઘર� જવા માટ� તમેના હોમ�મ િશ�ક મઇેલબો�સમાં લ�ેખત �ચૂનાઓ �કૂવામાં આવે છે. જો �થમ �ચૂનાનો જવાબ ન હોય તો                    
ફોલો-અપ ફોન કો�સ અને પ�ો માતાિપતા / વાલીઓને મઇેલ કર� શકાય છે. તે સમય,ે ક���ટુર તમેના એકાઉ�ટને ��થર કરશ.ે જો શાળા                     
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વષ�ના �ત �ધુીમાં ચા� �કૂવવામાં નહ� આવે તો, ચા� �કૂવવામાં નહ� આવે �યાં �ધુી �ેડ કાડ� રાખવામાં આવશ.ે જો ઉપરો�ત                    
પ��યવહાર પર કોઈ �િત��યા આપવામાં આવશે નહ�, તો �ડર��ટર અથવા આચાય� �ારા મ�ૂંર કરવામાં આવલેા અ�ય પગલાનંો ઉપયોગ                  
આ ��ુક એકિ�ત કરવા માટ� થઈ શક� છે. 
  
હાલમા,ં અમે ફ�ત િવ�ાથ�ઓ માટ� સાવ�િ�ક મફત ના�તો આપીએ છ�એ. સવારના 7:30 વા�યે ના�તામાં પીરસવામાં આવે છે. િવ�ાથ�ઓએ                  
સવાર� 8:05 વા�યે કંટાળાજનક બલે વાગતા પહ�લા તમેના હોમ�મમાં હોવા જોઈએ. ના�તામાં અને બપોરના ભોજનને શાળાના ક�ફ�ટ��રયામાં                 
પીરસવામાં આવે છે. િવ�ાથ�ઓ તમેના ભોજન માટ� દરરોજ �કુવણી કર� શક� છે અથવા તમેના ક���ટુરરાઇ�ડ એકાઉ��સમાં પસૈા જમા                  
કરાવી શક� છે. િવ�ાથ�ઓને એકાઉ�ટ િસ�ટમનો ઉપયોગ કરવા અને સોમવાર� સવાર� 7:30 થી 8: 00 દરિમયાન થાપણો કરવા �ો�સા�હત                   
કરવામા ંઆવ ેછે. 
  
િવ�ાથ�ઓને દર�ક શાળા વષ�ના �ારંભમાં િન: ��ુક અને ઘટાડ�લા ભોજન માટ�ની અર�ઓ �ા�ત થશે . જો તઓે એ��લક�શન સાથનેી                   
માગ�દિશ�કામા ંઆવ ેતો તઓે અર� કર� શક� છે. (આ મા�હતી ��ુત છે.) 
  
મે��ઝુ આવતા અઠવા�ડયા માટ� શિનવાર� �થાિનક અખબારમાં �કાિશત થાય છે . ના�તામાં બે કલાક િવલબં થતાં શ�આતના �દવસોમાં                  
પીરસવામા ંઆવશ ેનહ� . 
  
વગ�ખડંોમાં ર���જર�ટર અને માઇ�ોવ�ેસની મ�ૂંર� રહ�શે નહ�; જો ક�, આમાનંી બે (2) વ��ઓુ િશ�કોના વક��મમાં �કૂ� શકાય છે. ર���જર�ટર                   
અને માઇ�ોવ�ેસના િવ�ાથ�ઓના ઉપયોગથી સબંિંધત િવિવધ �ેડના િશ�કો િનયમો ન�� કરશ.ે 
  

ખાતર��ુ ંપ� 
22 October �ટોબર , 1986 ના રોજ રા��પિત ર�ગને એ�બ�ેટોસ હ�ઝાડ� ઇમ��સી �ર�પો�સ એ�ટ ( એએચઆરએ ) કાયદામાં હ�તા�ર કયા� , �માં                      
પયા�વરણીય સરં�ણ એજ�સી (ઇપીએ) ને 17 October �ટોબર , 1987 �ધુીમાં એ�બ�ેટોસ મનેજેમ�ેટ માટ�ના �િતમ િનયમો �હ�ર કરવાની                  
આવ�યકતા હતી. �િતમ િનયમો જ�ર� હતા ક� બધા સાવ�જિનક અને ખાનગી શાળાઓ નવી એ�બ�ેટોસ મનેજેમ�ેટ યોજના િવકસાવે છે અને 9 મ,ે                     
1989 �ધુીમા ંતેને રા�યપાલ મેકવટ�ર , અથવા તમેના િન��ુતન ે�પુરત કરશ ે. 
  
��પુોટ� �યાકરણ શાળાએ આ િનયમનના તમામ પાસાઓ�ું પાલન ક�ુ� છે. મનેેજમ�ેટ �લાન, �માં અગાઉના એ�બ�ેટોસ એબટે�મ�ેટ �ો���સ, છ                  
મ�હનાના સવ�લ�સ �રપો�્�સ, અમારા મકાનોમાં સામ�ી ધરાવતા બાક�ના એ�બ�ેટોસ�ું �થાન અને ��થિત, તમેજ દર�ક માટ� પસદં કર�લા �િતભાવ                  
��યા, એન�એસ પર સમી�ા માટ� ઉપલ�ધ છે. 
  

અિધકારની �ચૂના 
�ુ�ંુબ િશ�ણ અિધકાર અન ેPR વી એસી એ�ટ 

(FERPA) એ�લમે�ટર� અન ેસેક�ડર� સ�ંથાઓ માટ� 
કૌ�ંુ�બક શ�ૈ�ણક અિધકાર અને ગોપનીયતા અિધિનયમ (FERPA) એ 18 વષ�થી વ�ુ વયના માતાિપતા અને િવ�ાથ�ઓને ("લાયક િવ�ાથ�ઓ")                 
િવ�ાથ�ના શ�ૈ�ણક ર�કો�્�સના સદંભ�મા ંક�ટલાક અિધકારો પરવડ� છે . તઓે છે: 
  

(1) for�સેસ માટ�ની િવનતંી �ા�ત થતાં �જ�લાના 45 �દવસની �દર િવ�ાથ�ના િશ�ણ ર�કોડ�ની તપાસ અને સમી�ા કરવાનો અિધકાર .                   
માતાિપતા / વાલીઓ અથવા પા� િવ�ાથ�ઓએ શાળાના આચાય�ને (અથવા યો�ય શાળાના અિધકાર�ન)ે લ�ેખત િવનતંી ર�ૂ કરવી                
જોઈએ ક� � િનર��ણ કરવા ઇ�છે છે તે ર�કોડ� (ઓ) ની ઓળખ આપે છે. આચાય� તે સમય અને �થળના ર�કોડ�ની તપાસ કર� શક� છે                        
તેવા માતાિપતા અથવા પા� િવ�ાથ�ને and�સસેની �ચૂના અન ે�ચૂના આપશ ે.  

  
(2) અિધકારો િવ�ાથ� િશ�ણ ર�કોડ� �ધુારો માતાિપતા અથવા લાયક િવ�ાથ� માને છે િવનતંી કરવા અચો�સ અથવા �ામક. માતાિપતા                  

અથવા પા� િવ�ાથ�ઓ ��પુોટ� �ામર ��લૂ િસ�ટમને ર�કોડ� �ધુારવા માટ� કહ� શક� છે ક� તઓે માને છે ક� તે ખો�ંુ અથવા ગેરમાગ�                      
દોર� ું છે. તેઓએ શાળાના આચાય�ને લખ�ું જોઈએ, તઓે � ર�કોડ�ને બદલવા માગે છે તનેો ભાગ �પ�ટપણે ઓળખવો જોઈએ, અને તે                    
શા માટ� ખો�ંુ અથવા ગેરમાગ� દોર�ુ ંત ે�પ�ટ કર� છે.  

  
જો �જ�લો માતાિપતા અથવા પા� િવ�ાથ� �ારા િવનતંી કર�લા ર�કોડ�માં �ધુારો ન કર� તો, �જ�લા તે િનણ�યની માતાિપતા અથવા પા�                    
િવ�ાથ�ને ��ૂચત કરશે અને �ધુારણા માટ�ની િવનતંી સબંિંધત �નુાવણીના તમેના અિધકારની સલાહ કરશ.ે �નુાવણીની કાય�વાહ� �ગેની                
અિત�ર�ત મા�હતી માતાિપતા અથવા પા� િવ�ાથ�ને �રૂ� પાડવામા ંઆવશ ે�યાર� �નુાવણીના અિધકારની �ણ કરવામા ંઆવ.ે 
  

()) િવ�ાથ�ના િશ�ણ ર�કોડ�માં સમાયેલી �ય��તગત �પે ઓળખી શકાય તવેી મા�હતીના �હ�ર કરવા માટ� એનટ�એલનો અિધકાર , એ હદ                   
િસવાય ક� FERPA સમંિત િવના �હ�રાતન ેઅિધ�ૃત કર� છે.  

  
એક અપવાદ, � સમંિત િવના �હ�ર કરવાની મ�ૂંર� આપે છે તે કાયદ�સર શ�ૈ�ણક �હતો ધરાવતા શાળાના અિધકાર�ઓને �હ�ર કર�ુ.ં શાળાના                    
અિધકાર� એ એક �ય�કત છે � �જ�લા �ારા એડિમિન���ટર, �પુરવાઇઝર, �િશ�ક અથવા સહાયક �ટાફના સ�ય (આરો�ય અથવા તબીબી                  
કમ�ચાર�ઓ અને કાયદા અમલીકરણ એકમના કમ�ચાર�ઓ સ�હત) તર�ક� કાય�રત છે; ��લૂ બોડ�માં ફરજ બ�વતી �ય��ત; કોઈ �ય��ત અથવા                  
કંપની ક� �ની સાથે �જ�લાએ કોઈ ખાસ કાય� કરવા માટ� સપંક� કય� છે (�મ ક� એટન�, ઓ�ડટર, તબીબી સલાહકાર અથવા �ચ�ક�સક); અથવા                      
કોઈ માતાિપતા અથવા િવ�ાથ�, � કોઈ committee�ફિશયલ કિમટ�માં ફરજ બ�વતા હોય છે, �મ ક� િશ�ત અથવા ફ�રયાદ સિમિત, અથવા                   
શાળાના અ�ય અિધકાર�ને તેના કાય� કરવામા ંસહાય કર� છે. 
  
શાળાના અિધકાર�ને તનેી �યાવસાિયક જવાબદાર� િનભાવવા માટ� અિધકાર�એ િશ�ણ ર�કોડ�ની સમી�ા કરવાની આવ�યકતામાં કાયદ�સરની              
શ�ૈ�ણક �ુ�ચ હોય છે . આર પર equest �જ�લા અિધકાર�ઓને સમંિત િવના શ�ૈ�ણક ર�કોડ� discloses અથવા િવ�ાથ� સાથે બી� શાળા �જ�લા                     
માગે અથવા ન�ધણી કરવા માગે છે. (ન�ધ: FERPA એ ��લૂ �ડ����ટને ર�કોડ� િવનતંીના િવ�ાથ�ને ��ૂચત કરવા માટ� વાજબી �યાસ કરવા                    
જ�ર� છે, �યા ં�ધુી ત ેતનેી વાિષ�ક �ચૂનામા ંજણાવ ેનહ� ક� �યા ં�ધુી ત ેિવનતંી પર ર�કો�્�સ ફોરવડ� કરવાનો છે.)  
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()) FERPA ની આવ�યકતાઓ�ું પાલન કરવા માટ� �જ�લા �ારા કિથત િન�ફળતાઓ �ગે �.ુએસ. િશ�ણ િવભાગમાં ફ�રયાદ                
ન�ધાવવાનો અિધકાર. FERPA �ુ ંસચંાલન કરતી Office�ફસ આ છે:  

�ુ�ંુબ નીિત પાલન કચરે� 
�એુસ િશ�ણ િવભાગ 
600 �વત�ંતા એવ�� ુએસડબ�� ુ
વ Washingtonિશ��ટન, ડ�સી 20202-4605 

  
િવ�ાથ� ડાયર��ટર� મા�હતી 

કૌ�ંુ�બક શ�ૈ�ણક રાઇ�સ અને ગોપનીયતા ધારો (FERPA), એક ફ�ડરલ કાયદો, જ�ર� છે ક� ��પુોટ� િસટ� શાળાઓ, અપવાદો સાથ,ે તમારા                   
લ�ેખત સમંિત પહ�લાં તમારા બાળકની શ�ૈ�ણક ર�કોડ� �ય��તગત �પે ઓળખી શકાય તવેી મા�હતીની �હ�રાતને માટ� મળેવે છે. જો ક�, ��પુોટ�                    
િસટ� શાળાઓ, અપવાદો સાથ,ે લ�ેખત સમંિત િવના યો�ય ર�તે િન��ુત "�ડર��ટર� મા�હતી" �હ�ર કર� શક� છે, િસવાય ક� તમે િસ�ટમ ���યાઓ                     
અ�સુાર િસ�ટમને િવ�ુ� સલાહ આપી ન હોય. �ડર��ટર�ની મા�હતીનો ��ુય હ�� ુ ��પુોટ� િસટ� ��લૂ િસ�ટમને અ�કુ �કારના �કાશનોમાં તમારા                   
બાળકના િશ�ણ ર�કો�્�સમાથંી આ �કારની મા�હતી શામલે કરવાની મ�ૂંર� આપવાનો છે. ઉદાહરણોમા ંનીચેનાનો સમાવશે થાય છે: 

● એક �લ�ેબલ, � નાટક િનમા�ણમા ંિવ�ાથ�ની �િૂમકા દશા�વ ેછે; 
● વાિષ�ક યર�કુ; 
● ઓનર રોલ અથવા અ�ય મા�યતા ��ૂચઓ; 
● �નાતક કાય��મો; અને 
● રમતો ��િૃ� ��િૃ�ઓ, �મ ક� ખાસ રમતો માટ� ટ�મના સ�યો�ુ ંવજન અન ેheight◌ંચાઈ બતાવવી. 

�ડર��ટર� મા�હતી, � એવી મા�હતી છે �ને સામા�ય ર�તે હાિનકારક માનવામાં આવતી નથી અથવા જો �ટ� કરવામાં આવે તો ��ુતતાના                    
આ�મણને, માતાિપતાની અગાઉની લ�ેખત સમંિત િવના બહારની સ�ંથાઓને પણ �હ�ર કર� શકાય છે. બહારનાં સગંઠનોમાં એવા કંપનીઓ શામલે                  
છે પરં� ુ તે મયા��દત નથી, � વગ�ના �ર��સ�ું ઉ�પાદન કર� છે અથવા યર�કુ �કાિશત કર� છે. આ ઉપરાતં, બે સઘંીય કાયદાઓમાં �થાિનક શ�ૈ�ણક                       
એજ�સીઓ (એલઇએ) ને 1965 ના એ�લમ�ેટર� અને સકે�ડર� એ��કુ�શન એ�ટ ( ઇએસઇએ ) હ�ઠળ સહાય મળેવવાની આવ�યકતા છે , િવનતંી પર,                     
�ણ �ડર��ટર� મા�હતી ક�ટ�ગર�ઝ - નામ, સરનામાં અને ટ��લફોન ��ૂચ - િસવાય ક� માતાિપતાએ એલ.ઇ.એ.ને સલાહ આપી છે ક� તઓે તમેના બાળકની                      
મા�હતી તમેની અગાઉની લ�ેખત સમંિત િવના �હ�ર કરવા માગંતા નથી . * 
  
જો તમે ��પુોટ� િસટ� ��લૂો તમાર� �વૂ� લ�ેખત સમંિત િવના તમારા બાળકના િશ�ણ ર�કો�્�સમાથંી �ડર��ટર� મા�હતી �હ�ર કરવા માગંતા નથી, તો                     
તમાર� 30 મી સ�ટ��બર �ધુીમાં �જ�લાને લ�ેખતમાં �ણ કરવી પડશે . ��પુોટ� િસટ� ��લૂોએ નીચનેી મા�હતીને �ડર��ટર� મા�હતી તર�ક� િન��ુત કર�                     
છે: 
િવ�ાથ� નામ, સરના�ુ,ં ટ��લફોન યાદ� ઇલે��ોિનક મલે સરના�ુ,ં ફોટો�ાફ, તાર�ખ અને �થળ બે ઓ rth , ��ુય ��ે અ�યાસ, હાજર� તાર�ખો, �ેડ                      
�તર, સ�ાવાર ર�તે મા�ય ��િૃ�ઓ અને રમત-ગમત, વજન અને એથલ�ેટક ટ�મો સ�યો �ચાઇ સહભાગી , �ડ�ી, સ�માન અને એવોડ� �ા�ત થયા                     
અને તા�તરની શ�ૈ�ણક એજ�સી અથવા સ�ંથાએ ભાગ લીધો. 

* આ કાયદા આ છે: 2001 ના નો ચાઇ�ડ લ�ેટ બ�હ�ડ એ�ટ ( પીએલ . 107-110), એ��કુ�શન �બલ અને 10 �એુસસી 503 �ારા �ધુાર�લા                        
ઇએસઇએ (20 �એુસસી 7908) ની કલમ 9528, કલમ 4 544 �ારા �ધુાર�લ �જુબ, નાણાક�ય સરં�ણ અિધ�ૃતતા અિધિનયમ, નાણાક�ય વષ�                   
2002 (પીએલ 107-107) માટ�, રા��ના સશ� દળોન ેભડંોળ ��ંુૂ પાડ� ુ ંકાયદો. 

  
RIGHT �ચૂના િવ�ાથ� અિધકાર �ધુાર હ�ઠળ THE ર�ણ ( PPRA ) 

પી.પી.આર.એ. માતાિપતા અને િવ�ાથ�ઓ ક� �ઓ 18 અથવા �ટ� ગયલેા સગીર ( "લાયક િવ�ાથ�ઓ"), સવ��ણ, સ�ંહ અને માક��ટ�ગ હ��ઓુ માટ�                    
મા�હતીનો ઉપયોગ, અન ેઅ�કુ શાર��રક પર��ાઓ િવશનેા ક�ટલાક અિધકારો, અથવા ��ુ�ટ આપ ેછે . આમા ંનીચનેાનો અિધકાર શામલે છે: 
  

િવ�ાથ�ઓએ એક સવ��ણ સબિમટ કર�ું જ�ર� છે તે પહ�લાં સમંિત ક� � નીચે આપલેા એક અથવા વ�ુ �રુ��ત ��ેની �ચ�તા કર� છે ("�રુ��ત                       
મા�હતી સવ��ણ") જો સવ��ણ �રૂા પાડવામા ંઆવ ેછે અથવા �.ુએસ. �ડપાટ�મ�ેટ ઓફ એ��કુ�ટ� (ED) ના કાય��મ �ારા સ�ંણૂ� ર�ત ે: 
  

1. રાજક�ય જોડાણ અથવા િવ�ાથ� અથવા િવ�ાથ�ના માતાિપતાની મા�યતાઓ; 
2. િવ�ાથ� અથવા િવ�ાથ�ના પ�રવારની માનિસક અથવા માનિસક સમ�યાઓ; 
3. �તીય વત��કૂ અથવા વલણ; 
4. ગેરકાયદ�સર, અસામા�જક, �વત inc-�નુા�હત અથવા આ�મક વત�ન; 
5. અ�ય લોકોની આલોચના�મક ��ૂયાકંન, �મની સાથ ેઉ�રદાતાઓના પા�રવા�રક સબંધં છે; 
6. કાયદાક�ય �પ ેમા�યતા �ા�ત િવશષેાિધકાર સબંધંો, �મ ક� વક�લો, ડોકટરો અથવા મ�ંીઓ સાથ;ે 
7. ધાિમ�ક �યવહાર, જોડાણ અથવા મા�યતાઓ અથવા િવ�ાથ� અથવા માતાિપતા; અથવા 
8. �ો�ામની યો�યતા ન�� કરવા કાયદા �ારા જ�ર� િસવાયની આવક. 

  
કોઈ િવ�ાથ�ને નાપસદં કરવા માટ� નો�ટસ અને િવરોધી ટ�ટૂ� �ા�ત કરો : 

1. ભડંોળને �યાનમા ંલીધા િવના કોઈપણ �રુ��ત મા�હતી સવ��ણ; 
2. કોઈપણ �બન-કટોકટ�, આ�મક શાર��રક પર��ા અથવા ���ન�ગ હાજર�ની શરત તર�ક� જ�ર�, શાળા અથવા તનેા એજ�ટ �ારા 

સચંા�લત, �નુાવણી, ���ટ અથવા �કો�લયોિસસ ���ન�ગ િસવાય, અથવા કોઈપણ શાર��રક પર��ા અથવા રા�યના કાયદા �ારા 
આવ�યક અથવા જ�ર� ���ન�ગ; અને 

3. માક��ટ�ગ માટ� અથવા વચેવા માટ� અથવા અ�યથા મા�હતીન ેઅ�ય લોકો �ધુી પહ�ચાડવા માટ�, િવ�ાથ�ઓ પાસથેી મળેવલેી 
મા�હતી, સ�ંહ, �હ�રાત અથવા �ય��તગત મા�હતીનો ઉપયોગ કરતી ��િૃ�ઓ. 

  
વહ�વટ અથવા ઉપયોગ કરતા પહ�લા િવનતંી પર િનર��ણ કરો : 

1. િવ�ાથ�ઓ �રુ��ત મા�હતી સવ��ણો; 
2. ઉપરો�ત માક��ટ�ગ, વચેાણ અથવા અ�ય િવતરણ હ��ઓુ માટ� િવ�ાથ�ઓ પાસથેી �ય��તગત મા�હતી એકિ�ત કરવા માટ�ના ં

સાધનો; અન ે
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3. શ�ૈ�ણક અ�યાસ�મના ભાગ �પે વપરાયેલી �ચૂના�મક સામ�ી. 
��પુોટ� િસટ� ��લૂ િસ�ટમ �ારા આ અિધકારો �ગે નીિતઓ િવકિસત અને અપનાવવામાં આવી છે, તમેજ, વચેાણના વહ�વટમાં અથવા અ�ય                   
િવતરણ હ��ઓુ �ારા િવ�ાથ�ઓની ગોપનીયતાને �રુ��ત રાખવા માટ�ની �યવ�થા. ��પુોટ� િસટ� ��લૂ િસ�ટમ, દર�ક શાળા વષ�ના �ારંભમાં અને                  
કોઈપણ ન�ધપા� ફ�રફારો પછ�, ઓછામાં ઓછા વાિષ�ક ધોરણે આ નીિતઓના માતાિપતા અને પા� િવ�ાથ�ઓને સીધા જ �ણ કરશ.ે ��પુોટ� િસટ�                    
��લૂ િસ�ટમ નીચે �જુબની ��િૃ�ઓની િવિશ�ટ અથવા �દા�જત તાર�ખની દર�ક શાળા વષ�ની શ�આતમાં ઓછામાં ઓછા વાિષ�ક ધોરણે                 
માતાિપતા અન ેપા� િવ�ાથ�ઓન ેપણ ��ૂચત કરશ ેઅન ેિવ�ાથ�ન ેનીચનેામા ંભાગ લેવાની પસદંગી કરવાની તક આપશ:ે 

● માક��ટ�ગ, વચેાણ અથવા અ�ય િવતરણો માટ� �ય��તગત મા�હતીનો સ�ંહ, �હ�રાત અથવા ઉપયોગ.  
● �.ુએસ. િવભાગના િશ�ણ િવભાગ �ારા સ�ંણૂ� અથવા ભાગમા ંભડંોળ ��ંુૂ પાડવામા ંઆ��ુ ંનથી તવેા કોઈપણ સરં��ત મા�હતી 

સવ��ણ�ુ ંસચંાલન. 
● કોઈપણ �બન-કટોકટ�, આ�મક શાર��રક પર��ા અથવા ઉપર દશા��યા �જુબ ���ન�ગ. 

  
માતાિપતા / પા� િવ�ાથ�ઓ � માને છે ક� તેમના હકો�ુ ંઉ�લઘંન થ�ુ ંછે ત ેઆની સાથ ેફ�રયાદ ન�ધાવી શક� છે: 
  
�ુ�ંુબ નીિત પાલન કચરે� 
�એુસ િશ�ણ િવભાગ 
400 મેર�લ�ેડ એવ��,ુ એનડ��� ુ
વોિશ�ગટન ડ�સી 
  

�થાિનક / રા�ય મી�ડયા પ��લક�શન માટ� પેર�ટલ પરિમશન 
રા�ય અને સઘંીય કાયદા�ું પાલન કરવાનો �યાસ કરવા માટ�, ��પુોટ� �ામર ��લૂ િવનતંી કર� છે ક� માતાિપતાએ તમેના બાળકો / બાળકોના નામ                      
(ઓ) અને �થાિનક મી�ડયા (અખબાર / ર��ડયો / ટ��લિવઝન �ટ�શન) પર ફોટો�ાફ (ઓ) છાપવાની મ�ૂંર� શાળાને �રૂ� પાડ� છે. સકારા�મક મા�યતા                     
હ�� ુ માટ�. સકારા�મક મા�યતાનાં ઉદાહરણોમાં સમાિવ�ટ રોલ, �લબો અથવા સ�ંથાઓમાં ભાગ, એવો�્�સ, શાળા અથવા સ�દુાય સવેા અને િવશષે                  
કાય��મો �ધુી મયા��દત રહ�શે નહ�. તમારા બાળકના / બાળકોના નામ (ઓ) �કાિશત કરવાની શાળાને મ�ૂંર� આપવામાં િન�ફળતા, �થાિનક / રા�ય                    
મા�યમો �ારા ���તુ ફોટો�ા�સ અથવા સમાચાર વાતા�ઓમા ંતમેનો સમાવશે અટકાવશ.ે 
  

પરે�ટ / ગા�ડ�યન સહ�ઓ 
માતાિપતા અથવા વાલીએ ��લૂ �ારા �દાન કર�લા ફો�સ� પર હ�તા�ર કરવો આવ�યક છે ક� � તણેે / તણેીએ િવ�ાથ� હ��ડ�કુમાં દશા�વલે નીિતઓ                      
અને કાય�વાહ�ઓને વાચંી અને સમ� છે. આ ફો�સ� એક વષ� કરતા ઓછા સમયગાળા માટ� office�ફસમાં ફાઇલ પર રાખવામાં આવશ.ે જો                    
જ�ર�યાતોમાથંી કોઈન ેલગતા ��ો ઉભા થાય તો �ૃપા કર�ન ેવહ�વટનો સપંક�  કરો. 

  
વધારાની નીિતઓ અન ેનીિતગત �ધુારાઓ 

વધારાની નીિતઓ માટ�, �ૃપા કર�ને www.newportgrammar.org પર ��પુોટ� �યાકરણ શાળા વબેસાઇટનો સદંભ� લો . માટ� ટ� અપડ�ટ�ડ નીિતઓ                  
તેમણે ��પૂોટ�  િસટ� ��ુલ બોડ� , �ૃપા કર�ને નો સદંભ� લો પર ��પૂોટ�  િસટ� શાળા પ�િતના વબેસાઇટ  www.newportcityschools.org . 
  
  
. 
છે�લે 5/5/20 અપડ�ટ ક�ુ� 
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