લેગ્વેજ એકેડેમી �ો�ામ પાસેથી તમે શુ અપેક્ષા રાખો છો?
૧. િવ�ાથ�ઓ સામા�ક �િગ્લશ કૌશલ્યનો િવકાસ અને સુધારો કરશે.
૨. િવ�ાથ�ઓ શૈક્ષિણક �િગ્લશ કૌશલ્યનો િવકાસ અને સુધારો કરશે.
૩. િવ�ાથ�ઓ મેથ, સાયન્સ, અને સોિશયલ સાયન્સ િવષયવસ્તુ ના,જ્ઞાન અને કૌશલ્યમાં િવકાસ અને સુધારો કરશે.

જે િવ�ાથ�ઓ લેગ્વેજ એકેડેમીમાં ભાગ લે તેમને શું લાભો થશે ?
૧.

િવ�ાથ�ઓ સવર્�ાહી અને ખાસ ભાષા સૂચના સ્તરનો અનુભવ કરશે અને �ત્યેક િવ�ાથ�ની અનન્ય �િતભાની મહ�મતા દ્વારા તેમના
�િગ્લશ ભાષા શીખવાને ઝડપી બનાવવા માટે સહકાર આપશે.
૨. િવ�ાથ�ઓને �િગ્લશ અને િવષયવસ્તુ ક્ષે�ના વગ� માં અત્યંત �િશિક્ષત િશક્ષકો પાસેથી અ�તન ભાષા સંપાદન તાલીમ સાથે ગુણવ�ા સભર
સૂચનાનો લાભ થશે.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.

િવ�ાથ�ઓની બોલી, લેખન, �વણ અને વાંચન ક્ષે�ોમાં �િગ્લશ સાક્ષરતામાં સુધારો થશે.
િવ�ાથ�ઓને તેમની મૂળ ભાષાના �ોત્સાહનથી લાભ થશે.
િવ�ાથ�ઓ ને �િગ્લશ ભાષા શીખવાની અને તેમની શૈક્ષિણક િસિદ્ધ વધારે તેવા સધન અભ્યાસ�મોમાં �વેશ આપવામાં આવશે.
કાયર્�મ માગર્દશર્ક કાઉન્સેલર અને ઘર શાળા માગર્દશર્ક કાઉન્સેલર બંન્ને ના સહકાર દ્વારા િવ�ાથ�ઓને લાભ થશે.
િવ�ાથ�ઓ તેમની ઘર શાળા અને લેગ્વેજ એકેડમ
ે ીના િવ�ાથ�ઓ સાથે ગુણવ�ાસભર િમ�તાનો િવકાસ કરશે.
િવ�ાથ� શૈક્ષિણક કાયર્�મની કાળ�પૂવર્ક દેખરેખ રાખવામાં આવશે.

લેગ્વેજ એકેડેમી કેવી રીતે કાયર્ કરે છે ?
૧. બધા �િગ્લશ ભાષા શીખનારાઓ અથવા મયાર્�દત શૈક્ષિણક �િગ્લશ કુશળતા ધરાવતા િવ�ાથ�ઓ દરરોજ ૧-૪ િપ�રયડ ��સ્ટલ લેક સેન્�લ
હાઇ સ્કુલ સ્થીત ડી૧૫૫ લેન્ગ્વેજ એકેડેમીમાં હાજરી આપશે.
૨. િવ�ાથ�ઓ દરરોજ ૬-૯ િપ�રયડ દરમ્યાન તેમની ઘર શાળાના વગ�માં હાજરી આપશે.
૩. િવ�ાથ�ઓએ આ ઝડપી �િગ્લશ ભાષા �ો�ામ માં તે સમય સુધી સહભાગી થવું આવશ્યક છે કે િવ�ાથ�ઓ ઇિલનોઇસ રાજ્યની આવશ્યક
ACCESS( એસેસમેન્ટ ઓફ ઇિગ્લશ લ�ગ્વેજ �ો�ફિસયન્સી) કસોટી પાસ કરે.આ મૂલ્યાંકન દર વષ� ફે�આ
ુ રીમાં આપવામાં આવે છે .
૪. િવ�ાથ�ઓ રમતગમત અને અભ્યાસ પૂરક �વૃ�ીઓમાં તેમની ઘર શાળામાં ભાગ લેશે.

મા� બાળક ��સ્ટલ લેક સેન્�લ હાઇ સ્કુલમાં કઇ રીતે આવી શકે?

િવ�ાથ�ઓને તેમના િનયિમત/ િનયુક્ત બસ સ્ટોપ ઉપરથી લેવામાં આવશે અને દરરોજ ��સ્ટલ લેક સેન્�લ હાઇ સ્કુલ સીધાજ લઇ જવામાં
આવશે. ૪ િપ�રયડ પછી, િવ�ાથ�ઓને તેમની ઘર શાળા ઉપર લઇ જવામાં આવશે, જ્યાં તેઓ લંચ કરી શાળાના �દવસના અંત સુધી વગ�માં
હાજરી આપશે.

મા� બાળક બસ ચુકી �ય તો શુ?

તે મહત્વપૂણર્ છે કે તમા� બાળક સવારમાં તૈયાર અને સમયસર હોય.જો તે/તેણી કોઇ કારણસર, મોડા ઉઠે અથવા, બસ ચૂકી �ય તો,તેમને
��સ્ટલ લેક સેન્�લ હાઇ સ્કુલ પહોચાડવાની તમારે જ�ર પડશે .
�ત્યેક �દવસે સમયસર બસ મેળવવા દ્વારા શૈક્ષિણક સફળતાની શ�આત થશે!
જો િવ�ાથ� વગર્માં મોડો થાય, તો તે/તેણીને ધીમું િચિહ્નત કરવામાં આવશે.આપેલ વગર્માં �ી� વખત ધીમું િચહ્ન મેળવ્યા પછી, િવ�ાથ�ને
તેની/તેણીની ઘર શાળામાં અટકાવવામાં આવશે.

મોડા- શ� સોમવારોએ શુ થશે?

શાળાના વષર્ દરમ્યાન �ત્યેક સોમવારે, િવ�ાથ� સામાન્ય સમયે(૭:૦૦ સવારે)આવશે અને એક કલાક માગર્દશર્ન અભ્યાસ હોલ મળશે. આ
સમય દરમ્યાન તેમને સંપણ
ૂ ર્ ઘરકામ પૂણર્ કરવાની તક મળશે, કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટનો વોપરાશ કરી શકશે,અને િશક્ષકો જે મદદ માટે �ાપ્ય
હશે તેમની સાથે કામ કરી શકશે.ત્યાં લ�ગ્વેજ એકેડમ
ે ીના િવ�ાથ�ઓ સાથે વ્યિક્તગત કામ કરવા પીઅર ટ્યુટર પણ �ાપ્ય હશે. વધુમાં,
સોમવારના આ સમયનો ઉપયોગ માફ કરેલ ગેરહાજરીને કારણે છુ ટી ગયેલી કસોટીઓ, ક્વીઝીસ, અથવા અન્ય મુલ્યાંકનો માટે કરવામાં
આવશે.
તમામ િવ�ાથ�ઓ માટે ભાષા એકેડેમી માં અભ્યાસ હોલમાં હાજરી આવશ્યક છે .

જો મા� બાળક િબમાર હોય અથવા શાળામાં હાજરી ના આપી શકે તો શુ?
�ત્યેક સમેસ્ટરમાં, તમારા િવ�ાથ� ને ૬ માફ કરેલ ગેરહાજરી મંજુર કરવામાં આવશે. ગેરહાજરી માફ કરવા માટે, તમારે ઘર શાળામાં(નીચે
જુ ઓ)કોલ કરી, અને િવ�ાથ� વગર્માં હાજર નહ� રહે તેની �ણ કરવી પડશે.
��સ્ટલ લેક સેન્�લ

કેરી �ુવ

એટેન્ડન્સ હોટલાઇન:

એટેન્ડન્સ હોટલાઇન:

૮૧૫-૪૫૫-૮૫૦૭

૮૪૭-૪૭૪-૬૧૦૦

��સ્ટલ લેક સાઉથ

�ેઇ�ર �રડ્જ

એટેન્ડન્સ હોટલાઇન:

એટેન્ડન્સ હોટલાઇન:

૮૧૫-૮૯૩-૫૨૭૦

૮૧૫-૮૯૩-૫૬૦૦

મારે અન્ય શું �ણવું જ�રી છે ?
• િવ�ાથ� તેમની ઘર શાળામાં લોકર મેળવશે અને ��સ્ટલ લેક સેન્�લ હાઇ સ્કુલ ઉપર લેગ્વેજ એકેડેમી લોકર મેળવશે.
• લેગ્વેજ એકેડેમી વગ�માંથી લઘુ�મ ઘરકામ આપવામાં આવશે;જે થી તમારા િવ�ાથ�ને તેના ઘર શાળામાંના કોસર્ માટે કામ
કરવા સમય મળી રહેશે.
• વગર્માં સમયસર આવીને અને વગર્માં યોગ્ય વતર્ન કરવાથી શાળા વષર્ના �ત્યેક ક્વાટર્ર માટે પા�રતોિષકો મેળવવાની
િવ�ાથ�ને તક મળશે. જે િવ�ાથ�ઓ િશસ્ત ભલામણો અથવા વધુ મા�ામાં મંદતા મેળવશે નહ� તેમને ક્ષે�
�ીપ્સ,પા�રતોષકો અને વધુ, કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે!
•
��નો સાથે હુ ં કોને મળી શકુ?
િમસીસ. સારા હુ સેર (Sara Huser), �ો�ામ ફેસીલીટેટર, ને ��નો સાથે સંપકર્ કરો.
shuser@d155.org અથવા ૮૧૫-૪૫૯-૨૫૦૫ એક્સટે: ૨૨૩૮

