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ટ�વ�સબર� મેમો�રયલ હાઇશાળા
િવ�ાથ� હ��ડ�કુ
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િમશલે એમ. �ડક મદદનીશ આચાય�

સીન ઇ. ઓ'લરે� મદદનીશ આચાય�
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TEWKSBURY મમેો�રયલ હાઇ ��લૂ

િવ�ાથ� અને વાલી/વાલીની સહ��ુ ંપેજ

િ�ય િવ�ાથ� અન ેમાતાિપતા/વાલીઓ:

�ૃપા કર�ન ેઆ િવ�ાથ� હ��ડ�કુની સામ�ીન ે�યાનથી વાચંો અન ેતનેી ચચા� કરો.

�ૃપા કર�ન ેજ�ર� સહ� ��ૃઠ માટ� અહ� ��લક કરો, િ��ટ કરો, સહ� કરો અન ે��ુવાર, સ�ટ��બર 30, 2022
�ધુીમા ંિવ�ાથ�ના �થમ �લોક િશ�કન ેપરત કરો.

તમારા સહકાર માટ� તમારો આભાર.

નાગ�રક અિધકાર �ચૂના
�િત, રંગ, �લ�ગ, �લ�ગ ઓળખ, ધમ�, રા���ય �ળૂના કારણે કોઈપણ નગરની �હ�ર શાળામા ં�વશે મળેવવામાં
અથવા આવી �હ�ર શાળાના લાભો, િવશષેાિધકારો અન ેઅ�યાસ�મો મળેવવામા ંકોઈપણ �ય��તને બાકાત
રાખવામા ંઆવશ ેનહ� અથવા તનેી સાથ ેભદેભાવ કરવામા ંઆવશ ેનહ�.�ળૂ ભાષા (અથવા ��ે� િસવાયની
ભાષા), �તીય અ�ભગમ,બઘેરતા, અથવા અપગંતા.

કોઈપણ ��ોન ેિનદ� િશત કરવા જોઈએસહાયક અિધ�ક શાળાઓ, 21 ટાઉન હોલ એવ., ટ��સબર� એમએ,
01876, 978-640-7800

અ�યાસ�મ સસંાધન �વૂ��હ �રપો�ટ�ગ ફોમ�
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સામ�ી�ુ ંકો�ટક

િવ�ાથ� અન ેવાલી/વાલીની સહ��ુ ંપજે

નાગ�રક અિધકાર �ચૂના

સામ�ી�ુ ંકો�ટક

આચાય� તરફથી પ�

ટ�વ�સબર� મમેો�રયલ હાઈ��લૂ િમશન �ટ�ટમ�ેટ

િવ�ાથ�ઓના અ�યાસ માટ�ની અપ�ેાઓ

2022-2023 માટ� શાળા �જ�લા ક�લ�ેડર

શાળા-�યાપી ���ક

સલાહકાર

િવ�ાથ�ઓના અિધકારો અન ેજવાબદાર�ઓ

માતાિપતા-શાળા ભાગીદાર�

િવ�ાથ� ��િૃ�ઓ મા�હતી
�લબ/સહ-અ�યાિસક ��િૃ�ઓ
એ�લ�ેટ�સ

પા�તા જ�ર�યાતો
એ�લ�ેટ�સ માટ� ��ડર ઇ��વટ� �ટ�ટમ�ેટ
સહ/અિત�ર�ત અ�યાસ�મ ��િૃ�ઓ અન ેએ�લ�ેટ�સ માટ� માતા-િપતાની સમંિત - જવાબદાર� અને

�િત�િૂત� કરારમાથંી ��ુ�ત
શાળાના કાય�/��ૃયો/ઇ�ર ��િૃ�ઓ
વ�ર�ઠ સ�તાહ પા�તા
વગ� લણેાં

શ�ૈ�ણક મા�હતી
TPS 1:1 ઉપકરણ �ો�ામ
શ�ૈ�ણક �ામા�ણકતા
�હૃ કાય�
વધારાની મદદ
મકે-અપ વક�
�ે��એુશન જ�ર�યાતો
�મોશન જ�ર�યાતો
ર�ટ��શન

�ેડ ક�વઝ�ન ટ�બલ
�ેડ પોઈ�ટ એવર�જ
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શ�ૈ�ણક મા�યતાઓ
ઓનસ� સાથ ે�ે��એુશન

નશેનલ ઓનર સોસાયટ�
�નુ�ુ��વન ઓળખ કાય��મ
શ�ૈ�ણક �ગિત
�રપોટ�  કા�્�સ
આરો�ય અ�યાસ�મ નાપસદં કરો

�નુઃ�ા��ત/સવંધ�ન
ઊના� શાળા

હાજર� નીિત
���ડટ મકે-અપ તકોની ખોટ
શાળા રદ
�ોિનક અથવા �રક�ર�ગ માદંગી
ટ�ટુ�ર�ગ સવેાઓ
કોલજેની �લુાકાતો/�વાસો
ચકાસણી/�ચૂના
��ુતી, બરતરફ� અન ેઆરો�ય �મની �લુાકાત
વગ� અથવા શાળાના મદેાન છોડ�ને
કૌ�ંુ�બક �વાસો
�ફ�ડ ��પ પો�લસી

િવ�ાથ� મા�હતી
માગ�દશ�ન સવેાઓ
કોસ� ભલામણ ઓવરરાઇડ અન ેબદલો નીિત
માગ�દશ�નની િનમ�કૂ કરવી

નવી િવ�ાથ� ન�ધણી

સરનામામા ંફ�રફાર

આરો�ય સવેાઓ
દવાઓ

ખા� સવેાઓ

ઓળખ કાડ�

લાઇ�રે� મી�ડયા સ�ેટર

જવાબદાર� નીિત

લોકસ�

ખોવાયલે અન ેમળેલ
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પા�ક�ગ િવશષેાિધકારો

રહ�ઠાણની આવ�યકતાઓ

શાળા આગમન/��થાન ���યાઓ

શાળા પ�રવહન

િવ�ાથ� બાથ�મ

િવ�ાથ�ની જવાબદાર�ઓ

િવ�ાથ� ર�કો�્�સ

સપોટ� /પીઅર મ�ય�થી

ઘર�થી સદં�શા

�લુાકાતીઓ

વક�  પરિમટ

િશ�ત કોડ
સલે ફોન અન ેઇલ�ે�ોિનક ઉપકરણો
�વીકાય� ઉપયોગ નીિત
અટકાયત નીિત
��સ કોડ
બાક� ���યા
લોઇટ�ર�ગ

સ�પ�ેશન પો�લસી

વત�ન અપ�ેાઓ

આ�કોહોલ/�ગ પો�લસી
પ�રચય

ગોપનીયતા

શોધ ચલાવવી
િ�����શન અન ે�બન-િ�����શન દવાઓ

�વ�ૈ�છક દવા/આ�કોહોલ ��ટમ�ેટ
શકંા�પદ ઉપયોગ/�ભાવ/કબજો/િવતરણ હ�ઠળ હોવા
વા�તિવક ઉપયોગ/�ભાવ/કબજો/િવતરણ હ�ઠળ હો�ું

MIAA ક�િમકલ હ��થ પો�લસી

પજવણી

હ��ઝ�ગ

�તીય સતામણી
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સલામત શાળા કાયદો

સલામતી મા�હતી
ફાયર ���સ
કટોકટ� કવાયત
�રુ�ા ક�મરેા
�રુ�ા મોિનટર
શાળા સસંાધન અિધકાર�

હાજર� �પુરવાઇઝર
શોધ અન ેજ�તી
વોર�ટ�ડ પોલીસ હ�ત�પે
શ�ો અન/ેઅથવા અ��ન હિથયારો

સામા�ય મા�હતી
AHERA િનયમો
કોઈ બાળક પાછળ બાક� નથી
શીષ�ક IX અન ે�કરણ 622 નીિત
િવકલાગં િવ�ાથ�ઓ માટ� કલમ 504 ���યાઓ
���િન�ગ, સ�ં��ત હ�ત�પે અન ેસારવાર માટ� ર�ફરલ (એસબીઆઈઆરટ�)
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આચાય� તરફથી પ�

ઓગ�ટ 2022

િ�ય ટ��સબર� મમેો�રયલ હાઈ��લૂ પ�રવારો:

અમે Tewksbury Memorial High School ખાતે તમામ િવ�ાથ�ઓ માટ� ��ેઠ શ�ૈ�ણક અને

સહ-અ�યાસ�મનો અ�ભુવ �દાન કરવા માટ� �િતબ� છ�એ. આ ફ�ત અમારા િશ�ણ સ�દુાયના તમામ

સ�યોના સા��ૂહક �યાસ �ારા �ા�ત કર� શકાય છે, �માં િવ�ાથ�ઓ, માતાિપતા/વાલીઓ, િશ�કો, �ટાફ અને

વહ�વટનો સમાવશે થાય છે.

2022-2023 ��ુડ�ટ હ��ડ�કુ એ દર�ક િવ�ાથ�ની સફળતા માટ� અમાર� �િતબ�તામાં મદદ કરવા માટ�� ું એક

અ�ભ� સાધન છે. િવ�ાથ� હ��ડ�કુ (�દર સમાિવ�ટ)માં નીિતઓ અને િનયમો, સબંિંધત મા�હતી અને શાળા

ક�લ�ેડરનો સમાવશે થાય છે.

એવા સમયે હોય છે �યાર� અમારા િવ�ાથ�ઓના અ�યાસ અન/ેઅથવા શાળા-સબંિંધત ��િૃ�ઓમાં �ચ�ો

લવેામાં આવે છે અને શાળાની વબેસાઇ�સ, સોિશયલ મી�ડયા, િવ�ાથ�ઓની યર�કુ વગેર� પર પો�ટ કરવામાં

આવે છે. િવ�ાથ�ઓને લગતી કોઈપણ �ય��તગત મા�હતી અમાર� વબેસાઇટ પર અથવા �યવસાયો સાથે શરે

કરવામાં આવશે નહ�. �તૃીય પ�ો. જો તમે તમારા બાળકને શાળા-આધા�રત �ચ�ોમાં સામલે કરવા માગંતા ન

હોવ તો �ૃપા કર�ન ેમારો લ�ેખતમા ંસપંક�  કરો.

એવી અપ�ેા રાખવામાં આવે છે ક� દર�ક િવ�ાથ� અને તનેા માતા-િપતા/વાલીઓ િવ�ાથ�ની હ��ડ�કુની

સામ�ીન ે�યાન�વૂ�ક વાચં.ે

�ું તમામ િવ�ાથ�ઓને ટ��સબર� મમેો�રયલ હાઈ��લૂમાં અને અમારા નવા શાળા વષ�માં આવકા�ંુ �.ં આ
િવ�ાથ� હ��ડ�કુ એક માગ�દિશ�કા છે � દર�ક િવ�ાથ�ને ઉ�પાદક અને લાભદાયી શાળા વષ�નો આનદં માણવામાં

અન ે�ા�ત કરવામા ંમદદ કર� છે.

આપની,

એ�� �. લ�ગ

એ�� �. લ�ગ
આચાય��ી
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ર�gular દ� િનક શડે�લૂ

�દવસ 1 �દવસ 2 �દવસ 3 �દવસ 4 �દવસ 5 �દવસ 6 �દવસ 7
7:30 AM 8:38 AM એ એફ ડ� બી � અને સી

8:42 AM 9:50 AM બી � અને સી એ એફ ડ�

9:54 AM 11:02 AM સી એ એફ ડ� બી � અને

11:06 AM 12:38 PM ડ� બી � અને સી એ એફ

12:42 PM 1:50 PM અને સી એ એફ ડ� બી �

લચં 1 11:06 AM - 11:31 AM
લચં 2 11:40 AM - 12:05 PM
લચં 3 બપોર� 12:13 - 12:38 PM

અડધા �દવસ�ુ ંસમયપ�ક

�દવસ 1 �દવસ 2 �દવસ 3 �દવસ 4 �દવસ 5 �દવસ 6 �દવસ 7
7:30 AM 8:04 AM એ એફ ડ� બી � અને સી

8:09 AM 8:43 AM બી � અને સી એ એફ ડ�

8:48 AM 9:22 AM સી એ એફ ડ� બી � અને

9:27 AM 10:01 AM ડ� બી � અને સી એ એફ

10:06 AM 10:40 AM અને સી એ એફ ડ� બી �

2 કલાક િવલબં શડે�લૂ

�દવસ 1 �દવસ 2 �દવસ 3 �દવસ 4 �દવસ 5 �દવસ 6 �દવસ 7
9:30 AM 10:13 AM એ એફ ડ� બી � અને સી

10:17 AM 11:00 AM બી � અને સી એ એફ ડ�

11:04 AM 12:17 AM સી એ એફ ડ� બી � અને

બપોર� 12:21 1:04 PM ડ� બી � અને સી એ એફ

1:08 PM 1:50 PM અને સી એ એફ ડ� બી �

લચં 1 11:04 AM - 11:27 PM
લચં 2 11:29 AM - 11:52 PM
લચં 3 11:54 AM -બપોર� 12:17
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ટ�વ�સબર� મમેો�રયલ હાઈ��લૂ િમશન �ટ�ટમ�ેટ

Tewksbury Memorial High School તમામ િવ�ાથ�ઓને એક એવો અ�ભુવ �દાન કર� છે � શ�ૈ�ણક

��ેઠતા, બૌ��ક �જ�ાસા, અ�ય લોકો માટ� આદર અને આ�મિવ�ાસને �ો�સાહન આપે છે. અમે સમાજના સફળ,
યોગદાન આપનારા સ�યો બનવા માટ� જ�ર� સચંાર અને સમ�યા હલ કરવાની �ુશળતાના િવકાસને �ો�સાહન

આપીએ છ�એ.

િવ�ાથ�ઓના અ�યાસ માટ�ની અપ�ેાઓ

અમે RISE ખાતTેMHS!
આરSPECT

પોતાના માટ�, અ�ય લોકો માટ�, િમલકત અન ેસ�દુાય માટ�

આઈNTEGRITY
�મા�ણક, નિૈતક અન ેજવાબદાર બનીને

એસમાર� નાખ ેછે
વગ�ખડંમા ંઅન ેબહાર તમેના લ�યોન ેઅ�સુરવા માટ� જ�ર� છે

અનેફર�

શ�ૈ�ણક અન ેસહઅ�યાિસક ��િૃ�ઓમાં

TMHS િવ�ાથ�ઓ કરશ:ે
અસરકારક ર�ત ેવાતચીત કરો

મા�હતી ભગેી કર�ન ેઅન ે�પ�ટ ર�ત ેિવચારો ર�ૂ કર�ન,ે
�પ�ટ ર�તે

જ�ટલ સમ�યાઓ હલ કરો
િવિવધ ઉ�ચ �મની િવચારસરણી �ુશળતાનો ઉપયોગ કર�ને

�વત�ં ર�ત ેઅન ેસહયોગથી કામ કરો
રોકાયલેા શીખનાર તર�ક�

બી�ના અિધકારો�ુ ંસ�માન કરો
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શાળા-�યાપી���ક

�દશ�ન �ચૂક અપે�ા કરતા ંવધી �ય

છે

અપે�ા �રૂ� કર� છે અપે�ાઓ તરફ કામ
કર�ું

અપે�ાઓ �રૂ�
કર� નથી

સહયોગી આયોજન

(અખ�ંડતતા, કૌશ�ય,
સગાઈ)

િવ�ાથ� કામ કરવા સ�મ છે
અનલેીડ સાથીદારો અને

�ટાફ સાથ ેમળ�ને અ�યતં

િવગતવાર યોજના તયૈાર
કરવા માટ� �મા ંતમેના
�ો��ટ માટ�ના �ય��તગત
લ�યોનો સમાવશે થાય છે.

િવ�ાથ� તમેના �ો��ટ માટ�
�ય��તગત �યયેોનો
સમાવશે કરતી યોજના
તયૈાર કરવા માટ� સાથીદારો
અન ે�ટાફ સાથ ેમળ�ન ેકામ
કર� શક� છે.

િવ�ાથ� સાથીદારો અને

�ટાફ સાથ ેમળ�ન ેએક

યોજના તયૈાર કરવા માટ�
સ�મ છે �મા ંસહાયતા
સાથ ેતમેના �ો��ટ માટ�
�ય��તગત લ�યોનો
સમાવશે થાય છે.

િવ�ાથ� આયોજન

���યામા ંજોડાયો
ન હતો.

સમ�યા ઉક�લવાની

(�ુશળતા, સગાઈ)

િવ�ાથ� શીખવા પર
�િત�બ��બત કરતી વખતે
અન ેજ��રયાત �જુબ
ફ�રફારો કરતી વખતે
સહયોગી અને �વત�ં ર�તે
સમ�યા હલ કરવામા ંસ�મ
છે.

િવ�ાથ� સહયોગી અને

�વત�ં ર�ત ેસમ�યાઓ
ઓળખવા અન ેશ� ઉક�લો
બનાવવા અન/ેઅથવા

અમલમા ં�કૂવા સ�મ છે.

િવ�ાથ� સમ�યાઓને

�િશક ર�ત ેઓળખવામાં

અન ેમદદ સાથ ેશ� ઉક�લો
બનાવવા અન/ેઅથવા

અમલમા ં�કૂવા સ�મ છે.

િવ�ાથ� આમાં

અસમથ� છે:
સમ�યાઓ

ઓળખો અને

સમજો

શ� ઉક�લો
બનાવો અથવા

ઉક�લો લા� ુકરો.

અસરકારક સચંાર

(આદર, �ામા�ણકતા,
�ુશળતા)

િવ�ાથ� સ�દુાય અને

��ેકો/��ૂયાકંનકતા�(ઓ)ને
નવા મળેલા �ાન અને

અ�ભુવનો ઉ�સાહ�વૂ�ક
સચંાર કરવામા ંસ�મ છે.

િવ�ાથ�

��ેકો/��ૂયાકંનકતા�(ઓ)ને
�ાન અન ેઅ�ભુવનો

સચંાર કરવામા ંસ�મ છે.

િવ�ાથ�

��ેકો/��ૂયાકંનકતા�(ઓ)ને
�ાન અન ેઅ�ભુવ �િશક

ર�ત ેસચંાર કરવામા ંસ�મ
છે.

િવ�ાથ�

અસરકારક ર�તે
વાતચીત કરવામાં
અસમથ� છે.

માન

(આદર, સગાઈ)

િવ�ાથ� સાથીદારો, �ટાફ
અન ેસ�દુાય સાથે
આદર�વૂ�ક વાતા�લાપ કરવા,
�ામા�ણકતા સાથ ે�ો��ટ
�ણૂ� કરવા અન ેસા�ં�ૃિતક
ર�ત ેજવાબદાર ર�ત ેન�ે�ૃવ
વહ�ચવામા ંસ�મ છે.

િવ�ાથ� સાથીદારો, �ટાફ
અન ેસ�દુાય સાથે
આદર�વૂ�ક વાતા�લાપ
કરવા સ�મ છે,
�ામા�ણકતા સાથ ે�ો��ટ
�ણૂ� કર� છે.

િવ�ાથ� સાથીદારો, �ટાફ
અન ેસ�દુાય સાથ ે�િશક

ર�ત ેઆદર�વૂ�ક વાતા�લાપ
કરવામા ંસ�મ છે, સહાયતા
સાથ ેસ�ંણૂ� �ો��ટ �ણૂ� કર�
છે.

િવ�ાથ� તમેના
�ો��ટ દરિમયાન
આદર�વૂ�ક

વાતચીત કરવામાં
અસમથ� છે.
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સલાહકાર

TMHS ખાત,ે અમ ેિવ�ાથ�/ફ�ક�ટ� જોડાણના મહ�વમા ંિવ�ાસ કર�એ છ�એ. સલાહકાર �લોક બનાવવાનો
અમારો �યયે છે મદદ સકારા�મક શાળા સ�ં�ૃિતન ે�ો�સાહન આપો અન ેતમામ િવ�ાથ�ઓના શીખવાના
અ�ભુવોન ે�ય��તગત કરો. એડવાઇઝર� �લોકનો એક ઉ�ે�ય િવ�ાથ�ઓન ેસમય આપવાનો છેતેઓ કોણ છે,
તેઓ �ા ંજઈ ર�ા છે અને તેઓ �યા ંક�વી ર�તે પહ�ચશ ેતે શોધો. એડવાઇઝર� �ારા, દર�ક િવ�ાથ� પાસે એક

વધારાનો િશ�ક હોય છે � તેમને �ણે છે અને તેઓને ઉ�ચ શાળામા ંનેિવગેટ કરવામા ંમદદ કર� શક� છે �થી તેઓ
અથ��ણૂ�, �ય��તગત યોજના સાથ ેિવદાય લે અને પો�ટસેકંડર� િવક�પો માટ� તૈયાર થાય.

● સલાહકાર વષ�મા ંચાર વખત મળે છે.
● િવ�ાથ� સલાહકાર �ૂથો �ેડ �તર �ારા અ�યવ��થત ર�તે બનાવવામા ંઆવશ.ે

સામા�ય �ચૂના: કોઈપણ હ��ડ�કુ િનયમો�ુ ંપાલન કરવામાં િન�ફળતા તમેજ અ�ય �વીકાય� વત��કૂ � અહ�

��ૂચબ� નથી ત ેિશ�તના પ�રણામોમા ંપ�રણમી શક� છે.

િવ�ાથ�ના અિધકારો અન ેજવાબદાર�ઓ

અમારા િવ�ાથ�ઓ અમાર� શાળાના લ�યોન ે�ણૂ� કરવામા ંસ��ય શીખનારા છે. નીચ ેઆપલે તમામ
િવ�ાથ�ઓન ેતમેની શાળા અન ેતનેા �ટાફ પાસથેી અપ�ેાઓ હોવી જોઈએ તનેી �પર�ખા આપ ેછે. તે
Tewksbury Public School Policy JI 5131 મા ંસમાિવ�ટ અમારા િવ�ાથ�ઓન ેતમેની શાળા, તેના �ટાફ
અન ેતમેના સ�દુાય ��યનેી જવાબદાર�ઓ પણ ��ૂચબ� કર� છે.

અિધકારો જવાબદાર�ઓ

��ેઠ શ� શ�ૈ�ણક તકો સ�પાયલે પાઠ �ણૂ� કરવા માટ� સતત �ય�નો, �માં
ગેરહાજર�ન ેકારણે �કૂ� ગયલેી સ�પણીઓ અને

�યાર� કંઈક ન સમ�ય �યાર� િશ�કની મદદ માગંવી

એક �ટાફ � તમેની તમામ �ય��તગત જ��રયાતો
��ય ેસવંદેનશીલ અન ે�િતભાવશીલ હોય છે

િનયિમત અન ેસમયસર હાજર�, અન ેશાળાના સમ�
�દવસ દરિમયાન શાળાના મદેાનમા ંજ રહ��ું

અ�ય િવ�ાથ�ઓ અન ે�ટાફ તરફથી યો�ય અને

�યાયી સારવાર
પોતાના માટ� આદર, અ�યના અિધકારો, �ટાફ અને

શાળાની િમલકત

સલામત, �વ�છ, �બન-જોખમી વાતાવરણ વત�ન ક� � પોતાન,ે તમેના પ�રવાર, તમેની શાળા
અન ેસ�દુાય માટ� �યે હશ,ે એટલ ેક�.
શાળા સબંિંધત તમામ ��િૃ�ઓ દરિમયાન દર�ક
સમય ેશાળાના િનયમો�ુ ંઅ��ુપ

મા� યો�ય ભાષા સાભંળવાનો અિધકાર �ામા�ણકતા, સૌજ�ય, યો�ય ભાષા અન ેયો�ય
પોશાક

િપ�-ૃશાળા ભાગીદાર�
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માતાિપતા/વાલીઓ શ�ૈ�ણક ���યામાં અ�યતં મહ�વ�ણૂ� છે, ખાસ કર�ને ઉ�ચ શાળા �તર�. તમારા િવ�ાથ�
અને શાળા સાથે કામ કરવાથી તનેા માટ� ��ેઠ શ� શ�ૈ�ણક અ�ભુવ �િુનિ�ત કરવામાં મદદ મળશ.ે સહાયક
બન�ુ,ં અ�યાસ માટ� શાતં �થાન ��ંુૂ પાડ�ુ,ં િવ�ાથ��ું કાય� તપાસ�ું અને િશ�કો સાથે વાતચીત કરવી એ

એવા માગ� છે ક� �માં માતાિપતા તનેા બાળકની સફળતામાં મદદ કર� શક� છે. મા�હતીની વહ�ચણી અમને

િવ�ાથ�ની જ��રયાતોન ેવ� ુસાર� ર�ત ે�રૂ� કરવામા ંસ�મ બનાવ ેછે.

શાળા વષ� દરિમયાન માતાિપતા/વાલીઓ અને િશ�કોની ��યા�િત��યા માટ� ઘણા �િુનિ�ત �સગંો છે (શાળા
ક�લ�ેડર �ુઓ). �થમ ઓપન હાઉસ છે, 6:00-8:00 PM, � માતા-િપતા/વાલીઓને તમેના ��ુો અને

��ુીઓના સમયપ�કને અ�સુરવાનો અ�ભુવ �દાન કર� છે �યાર� દર�ક િશ�ક ચો�સ વગ�ખડંની અપ�ેાઓ

સાથે અ�યાસ�મના પ�રણામો અને જ��રયાતો સમ�વે છે. બાક�ની બઠેકો માતાિપતા/વાલીઓ અને િશ�ક

પ�રષદો માટ� િન��ુત કરવામાં આવી છે �થી માતાિપતા/વાલીને શાળાના કાય��મોના તમામ પાસાઓ અને

િવ�ાથ�ની �ગિત �ગે ફ�ક�ટ� સ�યો અને સચંાલકો સાથે કો�ફર�સ કરવાની તક મળે. કો�ફર�સ સા�ં 6:00 -
8:00 PM થી �િુનિ�ત થયલે છે. માતા-િપતા ઓનલાઈન સાઈન-અપ િસ�ટમ �ારા એપોઈ�ટમ�ેટ લઈ શકશ.ે

માતાિપતા (978) 640-7838 પર શાળા માગ�દશ�ન કાયા�લયનો સપંક� કર�ને કોઈપણ સમયે કો�ફર�સની

િવનતંી કર� શક� છે.

માતા-િપતાને ટ�કો અને �દશા આપવામાં મદદ કરવા માટ� પરે��ટ એડવાઇઝર� કાઉ��સલ અને ��લૂ કાઉ��સલ

�વા �ૂથોમાં જોડાવા માટ� �ો�સા�હત કરવામાં આવે છે. વ�મુા,ં TMHS વહ�વટ� ટ�મ સાથે ચચા� કરવાની તકો

આપવા માટ� વહ�વટ� ચ�ેસ માિસક �િુનિ�ત કરવામાં આવે છે. અમે તમાર� સામલેગીર��ું �વાગત કર�એ

છ�એ.

�ૃપા કર�ન ે�ુઓશાળા ક�લ�ેડર ઓપન હાઉસ અન ેપરે��ટ કો�ફર�સની તાર�ખો પર ચો�સ મા�હતી માટ�.
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િવ�ાથ� ��િૃ�ઓમા�હતી

િવ�ાથ�ઓન ેTMHS �ારા ઓફર કરવામા ંઆવતી અ�યાસતેર ��િૃ�ઓમા ંભાગ લવેા માટ� �ો�સા�હત
કરવામા ંઆવ ેછે. એ�લ�ેટ�સમા ંઅથવા �લબ/��િૃ�ઓમા ંભાગ લતેા તમામ િવ�ાથ�ઓએ કો��િુનટ� પાસ
પર ન�ધણી કરાવવી આવ�યક છે.

એ�લ�ેટ�સમા ંભાગ લવેા માટ� િવ�ાથ�એ સીઝન દ�ઠ $150 ની વપરાશકતા� ફ� �કૂવવી આવ�યક છે.
એ�લ�ેટ�સ માટ� �િત વષ� �ુ�ંુબની મયા�દા $600 છે. કો��િુનટ� પાસનો ઉપયોગ કર�ન ેવપરાશકતા� ફ� �કૂવી
શકાય છે. (https://register.communitypass.net/reg/index.cfm)

�લબ/સહ-અ�યાસ ��િૃતઓમા ંભાગ લવેા માટ� િવ�ાથ�એ �િત વષ� $100 ની િવ�ાથ� ક�પ સાથ ે�લબ દ�ઠ
$50 ની �ઝુર ફ� �કૂવવી પડશ.ે કો��િુનટ� પાસનો ઉપયોગ કર�ન ેવપરાશકતા� ફ� �કૂવી શકાય
છે.(https://register.communitypass.net/reg/index.cfm)

નીચ ેઉપલ�ધ તકોની ��ૂચ છે:

�લ�સ/સહ-અ�યાસ�મ��િૃ�ઓ

શ�ૈ�ણક ડ�કાથલોન ટ�મ મોક �ાયલ �લબ

અ��ુલૂનશીલ �ક� ટ�મ ગ�ણતની ટ�મ

��ેઠ િમ�ો

��ુતક ચચા� �લબ

પીઅર લીડસ� �પુ

પીઅર મ�ેટ�ર�ગ �ો�ામ

કો�સટ�  બ�ેડ િપ�ગ પ�ગ

ડા�સ ટ�મ રોબો�ટ�સ �લબ

DECA CAN

�ામા �લબ

પડઘો�લબ

પયા�વરણીય �લબ

સલામત

તણેી �થમ છે

િવ�ાથ� પ�રષદ

ઇ�ટરનશેનલ �લબ યર�કુ

�ુિનયર �લાિસકલ લીગ એનાઇમ �લબ

એ�લ�ેટકs
બઝેબોલ ઇ�ડોર ��ક એ�ડ �ફ�ડ - છોકરાઓ
બા�ક�ટબોલ - છોકરાઓ ઇ�ડોર ��ક એ�ડ �ફ�ડ - છોકર�ઓ
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બા�ક�ટબોલ - છોકર�ઓ લ�ેોસ - છોકરાઓ
ચીયરલી�ડ�ગ - ફોલ લ�ેોસ - છોકર�ઓ
ચીયરલી�ડ�ગ - િશયાળો સોકર - છોકરાઓ
�ોસ ક��� - છોકરાઓ સોકર - છોકર�ઓ
�ોસ ક��� - છોકર�ઓ સો�ટબોલ

મદેાન હોક� વસતં ��ક - છોકરાઓ
�ટબોલ વસતં ��ક - ક�યા
ગો�ફ ��વિમ�ગ અન ેડાઇિવ�ગ - છોકરાઓ અન ેછોકર�ઓ
�જ�ન�ે�ટ�સ ટ�િનસ - છોકરાઓ અન ેછોકર�ઓ
આઇસ હોક� - છોકરાઓ વોલીબોલ

આઈસ હોક� - છોકર�ઓ �ુ�તી

અ�ય ��િૃ�ઓ
કલર ગાડ� �ુચ બ�ેડ
િવ�ટર ગાડ�

પા�તા જ�ર�યાતો
દર�ક �વાટ�રના �ત ેપા�તા ન�� કરવામા ંઆવ ેછે. બધા િવ�ાથ�ઓએ કોઈપણ સામ�ી ��ેમા ંચાર (4)
��ુય વગ�ની સમક� પાસ કરવી આવ�યક છે (મા ંવકૈ��પક �લ�ટરો �ુઓઅ�યાસ કાય��મ અ�યાસ�મો માટ�
ક� � એક શ�ૈ�ણક વષ� દરિમયાન સળંગ લવેામા ંઆવી શક� છે �ન ેસ�ંણૂ� વષ�ના અ�યાસ�મની સમક�
ગણવામા ંઆવ ેછે) રમતગમત અન ેઅ�ય અ�યાસતેર ��િૃ�ઓમા ંભાગ લવેા માટ� લાયક ગણવામા ંઆવ ેછે.
અયો�ય જણાયલેા િવ�ાથ�ઓન ેદર�ક �વાટ�રના �ત ેઅન ેવષ�ના �ત ેલ�ેખત �ચૂના આપવામા ંઆવશ.ે
�ુઓMIAA હ��ડ�કુમાથંી MIAA િનયમ 58.

એ�લ�ેટ�સ માટ� ��ડર ઇ��વટ� �ટ�ટમ�ેટ
Tewksbury Public Schools �ા�સ��ડર િવ�ાથ�-એ�લ�ેસન ેતમેની �લ�ગ ઓળખ સાથ ે�સુગંત TMHS
એ�લ�ેટક કાય��મોમા ંભાગ લવેાની સમાન તકો �દાન કરવા માટ� �િતબ� છે.
આથી, આ નીિત એવા િવ�ાથ�ઓ માટ� પા�તા િનધા�રણન ેસબંોિધત કર� છે ક� �મની પાસ ે�લ�ગ ઓળખ છે �
તમેના સ�ાવાર જ�મ �માણપ�ો પર ��ૂચબ� �લ�ગથી અલગ છે.
ટ�વ�સબર� પ��લક ���ૂસ ેતારણ કાઢ�ુ ંછે ક� અ�ય તમામ હ��ઓુ માટ� ત ેિવ�ાથ�ની �હ�ર �લ�ગ ઓળખ સાથે
�સુગંત હોય તવેી �લ�ગ-િવિશ�ટ �પો�્�સ ટ�મમા ંભાગ લવેાથી િવ�ાથ�ન ેબાકાત રાખવા ત ે�ળૂ�તૂ ર�તે
અ�યાયી અન ેલા� ુરા�ય અન ેસઘંીય કાયદાની િવ�ુ� હશ.ે
રમતગમતમા ંસહભા�ગતાના હ��ઓુ માટ�, MIAA એ �લ�ગ ઓળખના સબંધંમા ંિવ�ાથ� અન ેતણેીની �થાિનક
શાળાના િનધા�રણન ેમો�ફૂ રા��ુ ંછે.
આ સદંભ�મા,ં શાળા �ડ����ટ �લ�ગ-િવિશ�ટ રમત-ગમત ટ�મમા ંભાગ લવેા માટ� િવ�ાથ�ની પા�તા ન�� કરશ.ે
તદ�સુાર, �યાર� Tewksbury Public Schools ટ�મ MIAA, અથવા અ�ય કોઈપણ સચંાલક મડંળન ેરો�ટર
સબિમટ કર� છે, �યાર� ત ેચકાસતી હોય છે ક� તણેે િનધા��રત ક�ુ� છે ક� �લ�ગ-િવિશ�ટ રમતગમત ટ�મમા ં��ૂચબ�
િવ�ાથ�ઓ તમેના �લ�ગન ેકારણે ત ેટ�મમા ંભાગ લવેા માટ� હકદાર છે. ઓળખ અન ેત ેશાળા �જ�લાએ
િનધા��રત ક�ુ� છે ક� િવ�ાથ�ની �લ�ગ ઓળખની અ�ભ�ય��ત સાચા છે અન ે�પધા��મક એ�લ�ેટ�સમા ંઅયો�ય

લાભ મળેવવાના હ�� ુમાટ� નથી.
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� િવ�ાથ�ઓ �લ�ગ-િવિશ�ટ �પો�્�સ ટ�મમા ંભાગ લવેા ઈ�છે છે � િવ�ાથ�ના વત�માન શાળાના ર�કો�્�સ પર
��ૂચબ� �લ�ગ ઓળખથી અલગ છે, તઓેન ેસલાહ આપવામા ંઆવ ેછે ક� તઓે �લ�ગ ઓળખના ��ુાન ેએ�લ�ેટક

િનયામક અન ેઅથવા શાળાના આચાય� સાથ ેસમયમયા�દા પહ�લા જ સબંોિધત કર�. વત�માન �પો�્�સ સીઝન
માટ� એ�લ�ેટક પા�તાના િનધા�રણ.
િવ�ાથ�ઓન ેબનં ે�િતની રમતગમત ટ�મો માટ� એકસાથ ે�યાસ કરવાની પરવાનગી નથી. �પોટ�સ સીઝન
દરિમયાન િવ�ાથ�ન ેકોઈ ચો�સ ટ�મમા ંપસદંગી માટ� અથવા િવ�ાથ�ન ેએક �લ�ગ-િવિશ�ટ ટ�મમાથંી અલગ

�લ�ગની ટ�મમા ં�ા�સફર કરવાની પરવાનગી આપવા માટ� આ નીિતમા ંકંઈપણ વાચંવામા ંઆવશ ેનહ�.
વ�મુા,ં Tewksbury Public Schools અપ�ેા રાખ ેછે ક�, સામા�ય બાબત તર�ક�, �લ�ગ ઓળખના ��ુાને
િવ�ાથ� અન ેશાળા �જ�લા �ારા સબંોધવામા ંઆ�યા પછ�, િનધા�રણ િવ�ાથ�ની ઉ�ચ શાળાની રમતગમતની
બાક�ની પા�તા માટ� �સુગંત રહ�શ.ે

ટ�વ�સબર� પ��લક ��લૂોએ તારણ કાઢ�ુ ંછે ક� આ માપદંડ MIAA નીિત સાથ ે�સુગંત છે અન ેએ�લ�ેટક

�પધા�મા ંકિથત લાભ મળેવવાના હ��થુી િવ�ાથ� ચો�સ �લ�ગ ઓળખનો દાવો કરશ ેતવેી સભંાવનાને રોકવા
માટ� �રૂતો છે.

ઉપરો�ત નીિત MIAA નીિત 28 અન ેિનયમ 43 પર આધા�રત હતી. ��ડર ઇ��વટ� અન ેન�ે�ૃવMIAA હ��ડ�કુ
2021-23

સહ/અિત�ર�ત અ�યાસ�મ ��િૃ�ઓ અને એ�લે�ટ�સ માટ� માતા-િપતાની સમંિત - જવાબદાર� અને

�િત�િૂત� કરારમાથંી ��ુ�ત
જ�ર� હ�તા�ર ��ૃઠ માટ� �ૃપા કર�ન ેઅહ� ��લક કરો, પછ� છાપો, સહ� કરો અન ેકોઈપણ ��િૃ� અથવા

રમતની શ�આત પહ�લા ંયો�ય સલાહકાર/કોચ પર પાછા ફરો.

શાળાના કાય�/��ૃયો/ઇ�ર ��િૃ�ઓ
મા� વત�માન TMHS િવ�ાથ�ઓન ેજ શાળાના કાય�મા ં�મોશનના અપવાદ િસવાય ડા�સ સ�હતની મ�ૂંર�
આપવામા ંઆવ ેછે �યા ં�બન-TMHS િવ�ાથ�ની સાથ ેTMHS િવ�ાથ� હોવો આવ�યક છે. શાળા �ાયો�જત
ઇવ�ે�સમા ંહાજર� આપવા માટ� પા� બનવા માટ� (એટલ ે  ક�, �મોમ, ��ૃય, એ�લ�ેટક ઇવ�ે�સ, �લબ/એ��ટિવટ�

ઇવ�ે�સ વગેર�) બધા િવ�ાથ�ઓએ હાજર� આપવી આવ�યક છે.�ણ સ�ંણૂ� વગ� ઘટનાના �દવસ.ે િવ�ાથ�ઓ
શાળામાથંી સ�પ�ેશનના સમયગાળા દરિમયાન કોઈપણ શાળાના કાય�મા ંહાજર� આપી શકશ ેનહ�.

વ�ર�ઠ સ�તાહ પા�તા
વ�ર�ઠ �મોશન સ�હત વ�ર�ઠ સ�તાહની ��િૃ�ઓમા ંભાગ લવેા માટ�, િવ�ાથ� ત ેવષ� �નાતક થવા માટ�
લાયક હોવો જોઈએ.

વગ� લણેાં
વગ�ની બાક� રકમ માટ� દર�ક િવ�ાથ�ન ેદર વષ� ફ��ુ ં��ૂયાકંન કરવામા ંઆવ ેછે. આ નાણાનંો ઉપયોગ
વગ�-�ાયો�જત ��િૃ�ઓ, યર�કુ, �ોમ, વ�ર�ઠ સ�તાહની ��િૃ�ઓ વગેર�ના ખચ�ન ે�કૂવવામા ંમદદ કરવા
માટ� થાય છે.
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શ�ૈ�ણક મા�હતી
TPS 1:1 ઉપકરણ �ો�ામ

■ �ેડ 5-12ના તમામ િવ�ાથ�ઓન ે�હોન ડબ��.ુ િવન િમડલ ��લૂ અથવા ટ�વ�સબર� મમેો�રયલ હાઈ
��લૂના �નાતક થયા પછ� અથવા �જ�લામાથંી ��થાન થવા પર પરત કરવા માટ� એક Chromebook
આપવામા ંઆવશ.ે

■ �ડ�જટલ અ�યાસ�મ સસંાધનોન ેઍ�સસે કરવા માટ� આ મોબાઇલ ઉપકરણની જ�ર પડશ.ે
�યાનંાપસદં કરવાનો િવક�પ નથી.

■ TPS �ચ���સ ઈ�ટરનટે �ોટ��શન એ�ટ (CIPA) 2001ની જ��રયાતો �ારા જ�ર� સામ�ીન ે�ફ�ટર
કરશ.ે

■ પાઠ���ુતકોની �મ, Chromebooks એ િવ�ાથ�ઓના અ�યાસ�મના સસંાધનોની ��ુય ઍ�સેસ છે.
■ TPS િવ�ાથ�ઓના �ય��તગત ઉપકરણોન ેસમથ�ન આપી શક�ુ ંનથી અથવા ગેર�ટ� આપી શક�ુ ંનથી

ક� તમામ �ડ�જટલ સસંાધનો �બન-TPS ઉપકરણ સાથ ે�સુગંત હશ.ે
■ �બન-TPS ઉપકરણોન ે�રુ��ત વાયરલસે નટેવક�ની ઍ�સસે હશ ેનહ�, અન ેતથેી, TPS સતત

કન�ેશનની ખાતર� આપી શક�ુ ંનથી.
■ ખોવાયલેા, ચોરાયલેા અથવા �િત��ત ઉપકરણો માટ� પ�રવારો જવાબદાર રહ�શ.ે
■ વીમો વકૈ��પક છે પરં��ુબૂ આ�હણીય

○ TPS ઓફર કરશે વકૈ��પક વીમો (�બૂ ભલામણ કર�લ) પ�રવારોન.ે
○ 4 વષ�ના કવર�જ માટ� મા� $62. કવર�જમા ંઆક��મક �કુસાન (���ડ ���ન, �લ��વડ ��પ�સ),

�લ��વડ �બૂક�, આગ/�રૂ �કુસાન, તોડફોડ, �ુદરતી આફતો અન ેવીજળ�ના કારણે વીજળ�નો
ઉછાળો શામલે છે. �યા ંકોઈ કપાતપા� નથી અન ેદાવાની સ�ંયા પર કોઈ મયા�દા નથી.

● વીમા િવનાના ઉપકરણની મરામત/�ર�લસેમ�ેટ ખચ�
Chromebook: $200
ચા�ર: $50

○ ટ�વ�સબર� પ��લક ���ૂસ ઉ�પાદકની વોરંટ� અથવા ખામીઓ �ારા આવર�

લવેામા ંઆવતી વ��ઓુ િસવાય વીમા િવનાની Chromebook ના સમારકામના
ખચ� માટ� માતાિપતા/વાલીઓ પાસથેી ચા� લશે.ે

શ�ૈ�ણક �ામા�ણકતા
તમામ િવ�ાથ�ઓ પાસથેી શ�ૈ�ણક �મા�ણકતાની અપ�ેા રાખવામા ંઆવ ેછે. સા�હ�યચોર� સ�હત કોઈપણ
�વ�પમા ંછેતરિપ�ડ� આ અપ�ેા�ુ ંઉ�લઘંન છે.

Tewksbury Memorial High Schoolમા ંસા�હ�યચોર� �ગે નો-ટોલર�સ નીિત છે. સા�હ�યચોર�/છેતરિપ�ડ��ું
કાય� આ ર�ત ે�યા�યાિયત કરવામા ંઆ��ુ ંછે, પરં� ુઆના �ધુી મયા��દત નથી:

1. પોતાના કાય� અથવા �ય�નો�ુ ં�િતિનિધ�વ કરવા માટ� અ�ય �ય��તના કાય�નો ઉપયોગ.
2. અ�ય િવ�ાથ�ઓ પર "અયો�ય લાભ" લવેાનો કોઈપણ �યાસ છેતરિપ�ડ� છે, એટલ ેક� ચીટ શીટનો

ઉપયોગ કરવો, અ�ય િવ�ાથ�ના કાય�માથંી નકલ કરવી, અ�ય િવ�ાથ�ન ેઅથવા તનેી પાસેથી ચો�સ

કસોટ� અથવા સ�પણીની મા�હતી આપવી અથવા �ા�ત કરવી.
3. � �ય��ત અ�ય �ય��તન ેમદદ કરવા માટ� અ�ય �ય��તન ેમા�હતી �રૂ� પાડ� છે ત ેપણ છેતરિપ�ડ� માટ�

દોિષત છે.
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4. લ�ેખત અથવા �ડ�જટલ ફોમ� �ારા પર��ા દ�તાવજેોની નકલ અથવા �નુઃ�ા�ત કરવાનો �યાસ.
5. સ�ંણૂ� અન ે�પ�ટ �વી�ૃિત િવના અ�ય �ય��તના કાય�નો ઉપયોગ, ભલ ેત ેશ�દસ�હૂ �ારા અથવા

સીધા અવતરણ �ારા હોય.

જો શ�ૈ�ણક સા�હ�યચોર� થવી જોઈએ, તો િશ�ક િવ�ાથ�, માતા-િપતા અન ેવહ�વટ�ત�ંન ેઘટનાની �ણ કરશે
અન ેિવ�ાથ�(ઓ) વ�મુા ંટ��ટ અથવા સ�પણી માટ� ��ૂયનો �ેડ મળેવશ.ે જો �નુરાવિત�ત �નુાઓ થવા
જોઈએ, તો તમેા ંસામલે િવ�ાથ�(ઓ)ના સદંભ�મા ંવહ�વટ�ત�ં �ારા વ� ુકડક કાય�વાહ� કરવામા ંઆવશ.ે

�હૃ કાય�
TMHS ખાત ેહોમવક�  એ િવ�ાથ�ઓના િશ�ણ અન ેસમજણન ેમજ�તૂ કરવાની તક છે �યાર� �વત�ં િવચાર,
જવાબદાર� અન ેજવાબદાર�ન ેપણ �ો�સાહન આપ ેછે. સ�પણીઓ એક �િત�બ�બીત ��ે�ટસ હશ ે�મા ં�યેય
�વનભર િશ�ણ અન ે�વત�ંતાન ે�ો�સાહન આપવાનો છે. હોમવક�  �ણૂ� કરતી વખત,ે િવ�ાથ�ઓ તમેની
શ�ૈ�ણક �વ-િશ�ત અન ેસ�ના�મકતા િવકસાવવા માટ� �દવસની શીખવાની ��િૃ�ઓન ેવધારવા માટ�
સામ�ીની િન�ણુતા માટ� જવાબદાર હોય છે �થી તઓે 21મી સદ�ના નાગ�રકો બની શક�.

દર�ક કોસ�મા ં�તરના આધાર� �ુદ� �ુદ� અપ�ેાઓ સાથ ેહોમવક��ુ ં�વ�પ હોય છે; એટલ ેક� એપી, ઓનસ� અને

સીપી પાસ ેસ�પણીઓ પર સમય પસાર કરવા માટ�ની અપ�ેાઓ ઘટ� રહ� છે. �ણૂ� હોમવક�નો અથ� છે ક� િશ�ક�
િનધા��રત ક�ુ� છે ક� િવ�ાથ�એ હોમવક�  સ�પણીમા ંિવ�સનીય �યાસ કય� છે. શાળા-�યાપી �ે�ડ�ગ નીિત જણાવે
છે ક� ટમ�ના 80% �ેડમા ંકસોટ�ઓ, ��વઝ અને અ�ય ઉ�ે�ય માપનો સમાવશે થાય છે અન ે�ધુી20% હોમવક�
અન ેવગ�ની ભાગીદાર� ધરાવ ેછે.

િવ�ાથ�ની ગેરહાજર�ના �ક�સામા,ં િશ�કો, એ�પને, �ગૂલ �લાસ�મમાથંી દ� િનક સ�પણીઓ મળેવવાની
ભલામણ કરવામા ંઆવ ેછે. િવ�ાથ�ના માગ�દશ�ન સલાહકાર િવ�ાથ�ઓ/વાલીઓન ેલાબંી ગેરહાજર�
દરિમયાન �કૂ� ગયલે કામ મળેવવામા ંમદદ કરવા માટ� ઉપલ�ધ છે. સ�પણીઓ ઉપાડવા અન ેપાછા ફરવા
માટ�ની �યવ�થા કરવી જોઈએત ેછે7:30 AM-1:49 PM ના કલાકો વ�ચ ે�ણૂ� સામ�ી.

વધારાની મદદ
● બધા િવ�ાથ�ઓન ેિશ�કો પાસથેી વધારાની મદદ લવેા �ો�સા�હત કરવામા ંઆવ ેછે જો તઓે કોઈ

અસાઇનમ�ેટ સમ� શકતા ન હોય, જો તઓેન ેકામ અઘ�ંુ લાગ�ુ ંહોય, જો તઓે આ દ�તાવજેના
હાજર� નીિત િવભાગમા ંદશા��યા �જુબ કાયદ�સર ર�ત ેગેરહાજર ર�ા હોય. એક િશ�ક િવનતંી કરશ ેક�
િવ�ાથ� શાળા પછ� જ રહ� જો ત ેદ�ખી� ુ ંહોય ક� તને/ેતણેીના કામમા ં��ુક�લી આવી રહ� છે.

● િશ�કો દર અઠવા�ડય ેવધારાનો મદદ સમય અન ેપરે�ટલ કો�ફર�સનો સમય અલગ રાખ ેછે. તેના
સમયપ�ક માટ� િશ�કની સલાહ લો. િશ�કો સાથનેી કો�ફર�સ શાળા પહ�લા ક� પછ� અથવા કોઈપણ
�વૂ�આયો�જત, અ��ુળૂ સમય ેથવી જોઈએ.

● NHS શાળા પછ� િવ�ાથ�ઓન ેટ�ટુોર�યલ સહાય આપ ેછે. વ� ુમા�હતી માટ� તમારા માગ�દશ�ન
કાઉ�સલેર અથવા NHA સલાહકારન ે�ુઓ.

મકે-અપ વક�
ગેરહાજર હોય તવેા તમામ િવ�ાથ�ઓન ે�કૂ� ગયલેા કાય�ન ે�ણૂ� કરવાની �ટ છે. િવ�ાથ� ગેરહાજર�ના �દવસ
પહ�લા સ�પલે કાય� માટ� જવાબદાર છે અન ે� �દવસ ેત/ેતણેી શાળામા ંપરત આવ ેછે ત ે�દવસ ેતેણે હોમવક�  ર�ૂ
કર�ુ ંઆવ�યક છે.
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ગેરહાજર� દરિમયાન �કૂ� ગયલેા તમામ કામ માટ� મકે-અપ �િુનિ�ત કરવા માટ� િશ�ક સાથ ે�લુાકાત કરવા
માટ� િવ�ાથ� સ�ંણૂ�પણે જવાબદાર છે. કસોટ�/��વઝ િશ�કની �િુવધા અ�સુાર ન�� કરવામા ંઆવશ.ે બધા
મકે-અપ કાય� ગેરહાજર �દવસોની સ�ંયાના સમાન સમયગાળામા ં�ણૂ� થ�ુ ંજોઈએ, વ�ા એક. એક અઠવા�ડયા

ક� તથેી વ� ુસમયની એડવા�સ નો�ટસ સાથ ેલાબંા ગાળાના �ો���સ/અસાઇનમ�ે�સ િનયત તાર�ખે સ�પવામાં
આવશ.ે જો કોઈ િવ�ાથ� ત ેતાર�ખ ેગેરહાજર હોય તો િશ�કન ેપહ�ચાડવાની િનયત તાર�ખે અથવા ત ેપહ�લાં
�યવ�થા કરવી જોઈએ.

�ે��એુશન જ�ર�યાતો

બધા િવ�ાથ�ઓએ કમા�ુ ંઆવ�યક છે��નૂતમ 120 ���ડ�સ ટ�વ�સબર� મમેો�રયલ હાઈ��લૂમાથંી �નાતક
થવા માટ�. આ ���ડ�સમા ંનીચનેી આવ�યકતાઓ શામલે હોવી આવ�યક છે:

��ે� 4 અ�યાસ�મો (દર વષ� એક) 20 ���ડટ
ગ�ણત 4 અ�યાસ�મો (વ�ર�ઠ વષ� દરિમયાન એક અ�યાસ�મ

સ�હત)
20 ���ડટ

િવ�ાન લેબ સાય�સના 3 વષ� 15 ���ડટ
સામા�જક િશ�ા 3 વષ� (1 વષ� �એુસનો ઇિતહાસ હોવો આવ�યક છે) 15 ���ડટ
િવ� ભાષાઓ એક જ ભાષાના 2 વષ� 10 ���ડટ
શાર��રક િશ�ણ 4 સેમે�ટર (દર વષ� એક) 10 ���ડટ
આરો�ય 2 સેમે�ટર (9�ુ ંઅને 11�ુ)ં 5 ���ડટ
કલા�ે� 1 કોસ� 2.5 ���ડટ
કળા �ુ ં�દશ�ન 1 કોસ� 2.5 ���ડટ
*કાર�કદ�, ટ�કનોલો� અને �યવસાય િશ�ણ
(CTBE)

2 અ�યાસ�મો 5.0���ડટ

*નૅૉધ
● મેસે��સુે�સની કોઈપણ �હ�ર હાઈ��લૂમાથંી �નાતક થવા માટ� તમામ િવ�ાથ�ઓએ ચો�સ MCAS કસોટ�ઓ પાસ કરવી

આવ�યક છે.
● વકૈ��પકમા ંિવિવધ અ�યાસ�મોનો સમાવશે થઈ શક� છે. જો ક�, મહ�રબાની કર�ને �યાન રાખો ક� Tewksbury Memorial High

Schoolના તમામ િવ�ાથ�ઓએ ફાઇન આટ�સ, પફ�િમ�ગ આ�્�સ અને કાર�કદ�, ટ��નોલો� અને �બઝનેસ એ��કુ�શનની

જ��રયાતોને �ણૂ� કરવા માટ� અ�યાસ�મો લેવા આવ�યક છે.
● MA Gen Law Chapter 71 Section 3 અ�સુાર, Tewksbury Memorial High Schoolના તમામ િવ�ાથ�ઓએ દર વષ�

શાર��રક િશ�ણ�ુ ંઓછામા ંઓ� ંએક સેમે�ટર લે�ુ ંઆવ�યક છે.
● બે CTBE કોસ�માથંી ઓછામા ંઓછો એક કો���ટુર કોસ� હોવો જોઈએ.

�મોશન જ�ર�યાતો
�ેડ 9 થી �ેડ 10 -- 30 ���ડ�સ
�ેડ 10 થી �ેડ 11 -- 60 ���ડ�સ
�ેડ 11 થી �ેડ 12 -- 90 ���ડ�સ

ર�ટ��શન

ર�ટ��શન નો�ટ�ફક�શન: જો િવ�ાથ�/તણેી આગલા ધોરણમા ંબઢતી મળેવવા માટ� શ�ૈ�ણક વષ�ના �તે ��નૂતમ
���ડટ આવ�યકતાઓન ે�ણૂ� ન કર� તો તને ે�ળવી રાખવામા ંઆવશ.ે �ળવી રાખલેા િવ�ાથ�ઓના

માતા-િપતા(ઓ) અથવા વાલી(ઓ)ન ેઉનાળા દરિમયાન તમેના બાળકની શ�ૈ�ણક ��થિત િવશ ેમલે �ારા
��ૂચત કરવામા ંઆવશ.ે

19 સામ�ી�ુ ંકો�ટક



�ેડ �પાતંર કો�ટક
પ�

�ેડ

સ�ંયા�મક �ેડ વજન વગર�ું
�ણુવ�ા પોઈ�ટ

AP/DE
�ણુવ�ા પોઈ�ટ

સ�માન

�ણુવ�ા પોઈ�ટ
સી.પી

�ણુવ�ા પોઈ�ટ
એ+ 97-100 4.0 5.0 4.5 4.0
એ 93-96 4.0 5.0 4.5 4.0
A- 90-92 3.7 4.7 4.2 3.7
B+ 87-89 3.5 4.5 4.0 3.5
બી 83-86 3.3 4.3 3.8 3.3
B- 80-82 3.0 4.0 3.5 3.0
C+ 77-79 2.7 3.7 3.2 2.7
સી 73-76 2.4 3.4 2.9 2.4
સી- 70-72 2.0 3.0 2.5 2.0
ડ�+ 67-69 1.7 2.7 2.2 1.7
ડ� 63-66 1.4 2.4 1.9 1.4
ડ�- 60-62 1.0 2.0 1.5 1.0
એફ 0-59 0.0 1.0 0.0 0.0

�રપોટ�  કાડ� પર “I” નો �ેડ અ�યાસ�મમા ંઅ�ણૂ�તા દશા�વ ેછે. અ�રૂાન ેઉક�લવા અન ેકોસ� માટ� લટેર �ેડ
મળેવવા માટ� િવ�ાથ� પાસ ેકોઈપણ કાય� �ણૂ� કરવા માટ� બ ેઅઠવા�ડયાનો સમય હોય છે. જો અ��ંુૂ કાય� ચા�ુ
ન થાય, તો િવ�ાથ�નો �ેડ ત ેસ�પણીઓ માટ� ��ૂયન ે�િત�બ��બત કરશ.ે

“M” �ેડ તબીબી �ચૂવ ેછે. આ મા� વહ�વટ� મ�ૂંર� સાથ ેઆપવામા ંઆવ ેછે.
�ેડ પોઈ�ટ એવર�જત ેછે

�ેડ પોઈ��સ ત ેચો�સ કોસ� માટ� ���ડટની સ�ંયા �ારા અગાઉના �ક�લમાથંી મળેવલેા �ણુવ�ા પોઈ�ટનો
�ણુાકાર કર�ન ેન�� કરવામા ંઆવ ેછે. �ેડ પોઈ�ટ એવર�જ �ણુવ�ા પોઈ�ટની �ુલ સ�ંયાને ���ડટની �ુલ
સ�ંયા �ારા િવભા�જત કર�ન ેમળેવવામા ંઆવ ેછે.�ેડ પોઈ�ટ એવર�જનો ઉપયોગ NHS પા�તા અને સ�માન
સાથ ે�ે��એુશન ન�� કરવા માટ� કરવામા ંઆવશ.ે�PA ની ગણતર� �િતમ કોસ� �ેડનો ઉપયોગ કર�ને
કરવામા ંઆવ ેછે.

શ�ૈ�ણક મા�યતાઓ
આચાય�ની યાદ� - આ ક�ટ�ગર� એવા િવ�ાથ�ઓન ેસ�માિનત કરશ ેક� �ઓ દર�ક મા�ક�ગ ટમ�ના �ત ેદર�ક
કોસ�મા ં"A" �ેડ મળેવ ેછે.
સ�માન પ�ક - આ ક�ટ�ગર� એવા િવ�ાથ�ઓ�ુ ંસ�માન કરશ ેક� �ઓ મા�ક�ગ ટમ� માટ� "B" કરતા ઓછો �ેડ
મળેવતા નથી.
ઓનર રોલ II - આ ક�ટ�ગર� એવા િવ�ાથ�ઓન ેસ�માિનત કરશ ેક� �મણે "A's" અન ે"B's" ના �ેડ એક કરતાં
વ� ુ"C+" સાથ ેમળે�યા છે અન ે�મની સ�ંયા�મક સર�રાશ મા�ક�ગ ટમ� માટ� ઓછામા ંઓછ� 85 છે.
વ�ર�ઠ �િતમ પર��ા ��ુ�ત - સમે�ેટરના �ત ેકોઈપણ કોસ�મા ં"A" (93% અથવા તથેી વ�)ુ એવર�જ હાસંલ
કરનારા વ�ર�ઠોન ેત ેકોસ�મા ં�િતમ પર��ા આપવામાથંી ��ુ�ત આપવામા ંઆવ ેછે. �નુ�ુ��વનના કોઈપણ
િવશષેાિધકાર હોવા છતા ંઆ ��ુ�ત અ��ત�વમા ંછે.

ઓનસ� સાથ ે�ે��એુશન

�નાતકો માટ� શ�ૈ�ણક ��ેઠતા ��ુમા કમ લૉડ (4.01 અથવા તથેી વ��ુુ ંસ�ંચત GPA), મ�ેના કમ લૉડ (3.81
થી 4.0�ુ ંસ�ંચત GPA), અન ેકમ લૉડ (3.6 થી 3.8�ુ ંસ�ંચત GPA) �ડ�ી આપીન ેઓળખવામા ંઆવ ેછે.
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નશેનલ ઓનર સોસાયટ�
NHSનો ઉ�ે�ય િશ�ય�િૃ� માટ� ઉ�સાહ પદેા કરવાનો, સવેા �દાન કરવાની ઇ�છાન ેઉ��ેત કરવાનો, ને��ૃવને
�ો�સાહન આપવાનો અન ેિવ�ાથ�ઓમા ંચા�ર�યનો િવકાસ કરવાનો છે. નશેનલ ઓનર સોસાયટ�મા ંસ�યપદ
માટ�ના માપદંડ નીચ ે�જુબ છે.

● ઉમદેવારોએ ઓછામા ંઓ� ંએક સમે�ેટર TMHS ખાત ેિવતા��ુ ંહો�ુ ંજોઈએ અન ેતઓે �ુિનયર અથવા

વ�ર�ઠ વગ�ના સ�યો હોવા જોઈએ.
● ઉમદેવારોએ 9મા, 10મા અન ે11મા ધોરણ દરિમયાન 3.8 અથવા તથેી વ��ુુ ંસ�ંચત GPA હાસંલ ક�ુ�

હો�ુ ંજોઈએ અન ેદર વષ� દ�તાવ�ે�ૃત સ�દુાય/શાળા સવેાના 15 કલાક હોવા જોઈએ. (�ુલ 45
દ�તાવ�ે�ૃત સ�દુાય સવેા કલાકો વ�ર�ઠ અરજદાર �ારા સબિમટ કરવામા ંઆવી શક� છે.)

● �થાનાતં�રત િવ�ાથ�ઓ, �ઓ અગાઉ � ૂટંાયલેા છે, તઓે TMHS ખાત ેસ�યપદ �ળવી રાખ ેછે.
● NHS માટ� � ૂટંાયા પછ�, િવ�ાથ�એ �વો�લફા�ગ �વો�લટ� પોઈ�ટ એવર�જ અથવા ર��ક �ળવી રાખવો

જોઈએ અન ેસમાજના આદશ� �ળવી રાખવા જોઈએ અથવા તને/ેતણેીન ેઅયો�ય �હ�ર કરવામા ંઆવી

શક� છે. એકવાર અયો�ય થયા પછ�, �ય��ત ફર�થી અર� કર� શકશ ેનહ�.

�નુ�ુ��વન ઓળખ કાય��મ
�નુ�ુ��વન કાય��મના �યયેો "ટ�વ�સબર� મમેો�રયલ હાઇ��લૂમા ંશ�ૈ�ણક વાતાવરણન ેવધારવા અને

�ામા�ણકતા, આદર, સહનશીલતા, �ય�નો અને સ�દુાય સવેાન ે�ો�સા�હત કરવા" છે. આ લ�યો �ધુી
પહ�ચવા માટ�, �ો�ામ ેિસ��ઓ અન ે�ધુારણા માટ� �રુ�કારોની િસ�ટમ �થાિપત કર� છે. "િસ�વર" અન ે"ગો�ડ"
કાડ� એવા િવ�ાથ�ઓન ેઆપવામા ંઆવશ ે�મણે �થાિપત માપદંડોન ેસતંો�યા છે. આ ઉપરાતં વધારાની
િસ��ઓ માટ� "લાલ અન ેવાદળ� કાડ�" માિસક આપવામા ંઆવશ.ે

ગો�ડ કાડ� માપદંડ
િવ�ાથ�ઓએ આવ�યક છે:

1. 91 ક� તથેી વ�નુી સર�રાશ હાસંલ કરો;
2. વહ�વટ� િશ�ત ��ુત ર�કોડ� �ળવી રાખો; અને

3. �ુલ 4 થી વ� ુસ�ં�ુત ગેરહાજર� અન/ેઅથવા શાળામા ંિવલબં ન હોવો જોઈએ.

િસ�વર કાડ� માપદંડ
િવ�ાથ�ઓએ આવ�યક છે:

1. 87 ક� તથેી વ�નુી સર�રાશ હાસંલ કરો
2. વહ�વટ� િશ�ત ��ુત ર�કોડ� �ળવી રાખો; અને

3. �ુલ 4 થી વ� ુસ�ં�ુત ગેરહાજર� અન/ેઅથવા શાળામા ંિવલબં ન હોવો જોઈએ.

પર��ા ��ુ�ત
�નુ�ુ��વન �ો�ામ �ારા પર��ામા ં��ુ�ત કોસ� સર�રાશ સાથ ેગો�ડ કાડ� �ા�તકતા�ઓ માટ� ઉપલ�ધ છે93%
અથવા વ� ુસા�ંુ. આ િવશષેાિધકાર દર વષ� િવ�ાથ� દ�ઠ એક અ�યાસ�મ માટ� મા�ય છે. ��ુ�ત ફ�ત કોસ�ની
સમા��ત પર��ાઓન ેલા� ુપડ� છે. િમડ-ટમ� અન ે�વાટ�ર કોસ� ફાઇન�સ પા� નથી. ��ુ�ત િવશષેાિધકાર તે
સમે�ેટર દરિમયાન �રડ�મ થવો જોઈએ �મા ંગો�ડ કાડ� �ર� કરવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ.ં �નુ�ુ��વન સલાહકાર
પાસથેી ��ુ�ત ફોમ� મળેવવા માટ� િવ�ાથ�ઓએ તમેના િવ�ાથ� ઓળખ કાડ�ન ેયો�ય તાર�ખના ગો�ડ �ટ�કર
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સાથ ેદશા�વ�ુ ંઆવ�યક છે. ગો�ડ કાડ� ધરાવતા અથવા વગરના વ�ર�ઠ કોઈપણ કોસ� માટ� પર��ામાથંી ��ુ�ત
આપી શક� છે �મા ંતઓેએ 93% અથવા તનેાથી વ� ુસર�રાશ મળે�યા હોય.

શ�ૈ�ણક �ગિત
● બધા િવ�ાથ�ઓન ેતમેના �ેડ, અસાઇનમ�ે�સ અન ેહાજર� ર�કો�્�સ ઓનલાઈન �ારા એ�સેસ હોય

છેએ�પને X2 િવ�ાથ� ડ�ટા પોટ�લ.
● બધા િવ�ાથ�ઓન ેદર�ક મા�ક�ગ ટમ�ના મ�ય�બ��ુઓ પર ક���ટુર જનર�ટ�ડ �ો�ેસ �રપોટ�  �ા�ત થશ.ે
● �ો�ેસ �રપો�્�સમા ંસમે�ેટરની શ�આતથી ગેરહાજર�ની �ુલ સ�ંયા હશ ે(બરતરફ� અન ેવીસ િમિનટથી વ�ુ

સમયની િવલબં સ�હત), વત�માન �દા�જત �ેડ અન ેતમેા ં�ટ�પણીઓ શામલે હોઈ શક� છે.
● �ચ�િતત માતાિપતાએ એક પ�રષદ ગોઠવવા માટ� િવ�ાથ�ના માગ�દશ�ન સલાહકારન ેકૉલ કરવો જોઈએ.
● માતા-િપતા/વાલીઓ કોઈપણ સમય ેવધારાના �ો�ેસ �રપોટ�ની િવનતંી કર� શક� છે.
● �ો�ેસ �રપોટ�  માટ� ઈ��નુી તાર�ખો િસ�ટમ-�યાપી ક�લ�ેડરમા ં�કાિશત કરવામા ંઆવશ.ે
● �રપોટ�મા ંફ�રફાર કરવો એ શ�ૈ�ણક ઈમાનદાર� નીિત�ુ ંઉ�લઘંન છે.

�રપોટ�  કા�્�સ
દર�ક મા�ક�ગ ટમ�ના �ત ેિવ�ાથ�ન ે�રપોટ�  કાડ� આપવામા ંઆવશ.ે વષ�ના �તે

�રપોટ�  કાડ� ઘર� મોકલવામા ંઆવશ.ે

આરો�ય અ�યાસ�મ નાપસદં કરો
આરો�ય 1 અન ે2 અ�યાસ�મો દરિમયાન TMHS વલેનસે િવભાગ િવ�ાથ�ઓન ેસારા િનણ�યો લવેામા ંઅને

�વ�થ વત��કૂોનો અ�યાસ કરવામા ંમદદ કરવા માટ� રચાયલે અ�યાસ�મ અન ે�ચૂનાઓ �દાન કર� છે. આ
અ�યાસ�મોના ભાગ�પ ેમાનવ �િતયતા અન ેિવકાસન ેલગતા િવષયો આવર� લવેામા ંઆ�યા છે.
મસે�ે�સુ�ેસ કાયદા હ�ઠળ, માતાિપતા અથવા વાલીઓન ેતમેના બાળકન ેકોઈપણ એક માનવ લ��ગકતા અને

િવકાસ પાઠમાથંી અથવા માનવ �િતયતા િવશનેી મા�હતી શામલે હોય તવેા સમ� એકમમાથંી બહાર
નીકળવાનો અિધકાર છે. માતા-િપતા/વાલીઓ આ તમેના િવ�ાથ�ના �ખુાકાર� િશ�કન ેન�ધ અથવા પ�
લખીન ેકર� શક� છે ક� તમેના બાળકન ેઆરો�ય િશ�ણ અ�યાસ�મના લ��ગકતાના ભાગમાથંી નાપસદં કરવામાં
આવ.ે જો માતા-િપતા આમ કરવા�ુ ંપસદં કર� છે, તો તમેના ��ુ/��ુી માટ� યો�ય અન ે��ૂયવાન વકૈ��પક
��િૃતઓ �રૂ� પાડવામા ંઆવશ.ે માતા-િપતા/વાલીઓ અ�યાસ�મમા ંસમાિવ�ટ િવષયો િવશ ેવ� ુમા�હતી માટ�
તમેના િવ�ાથ�ના �ખુાકાર� િશ�ક અથવા િવભાગના ��ુય િશ�કનો પણ સપંક�  કર� શક� છે.

�નુઃ�ા��ત/સવંધ�ન
ઊના� શાળા

45 અન ે59 ની વ�ચનેો કોઈપણ િન�ફળ �ેડ તમેજ અિતશય ગેરહાજર�ન ેકારણે ���ડટની કોઈપણ ખોટ
ઉનાળાની શાળામા ંથઈ શક� છે. TMHS ખાતનેા અમારા સમર ��લૂ �ો�ામ િસવાયના સમર ��લૂ �ો�ામમાં
ન�ધણી કરતા ંપહ�લા ંિવ�ાથ�એ માગ�દશ�ન અથવા આચાય�ની ઑ�ફસની �વૂ� મ�ૂંર� લવેી આવ�યક છે.

જો અ�યાસ�મો ઓછામા ંઓછા 40 કલાક (સમર ��લૂ �ો�ામ) અથવા 30 કલાક (કોલજે �તર) માટ� �રૂા થાય
તો િવ�ાથ�ઓ અમારા સમર ��લૂ �ો�ામ �ારા અથવા �થાિનક રા�ય કૉલજે અથવા સ�દુાય કૉલજેમાં
સવંધ�ન અ�યાસ�મો લઈ શક� છે. સવંધ�ન માટ� લવેાયલેા અ�યાસ�મો િવ�ાથ�ની �ા�સ���ટ પર ��ૂચબ�
કરવામા ંઆવશ ેપરં� ુ�ે��એુશન આવ�યકતાઓ પર લા� ુથઈ શકશ ેનહ�. સમર ��લૂ દરિમયાન
અ�યાસ�મો લતેા તમામ િવ�ાથ�ઓએ કોસ� દ�ઠ ફ� �કૂવવાની રહ�શ.ે
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હાજર� નીિત

ત�વ�ાન

Tewksbury School Committee અન ેTewksbury High School ના વહ�વટ અન ેિશ�કગણ �વીકાર� છે ક�
વગ�મા ંદ� િનક હાજર� િવના સફળ શ�ૈ�ણક િસ�� વ��ુ�અલ ર�ત ેઅશ� છે. િવ�ાથ�ઓન ે��ેઠ હાજર� ર�કોડ�
�ળવવા માટ� �ો�સા�હત કરવામા ંઆવ ેછે. માતાિપતા અન ેિવ�ાથ�ઓએ સમજ�ુ ંજોઈએ ક� હાજર� નીિત �ારા
િનધા��રત મયા�દા કોઈપણ ર�ત ેગેરહાજર�ના �વીકાય� �તર�ુ ં�ચૂન કરતી નથી. ગેરહાજર�, િવલબં અને

બરતરફ� મા� માદંગી અથવા કાયદ�સર કૌ�ંુ�બક કટોકટ�ના �ક�સામા ંઅપ�ે�ત છે.

શાળાની ગેરહાજર�
એક િવ�ાથ� ઓળંગી ન શક�18 આખા વષ�ના કોસ�મા ંગેરહાજર� અન ેસમે�ેટર કોસ�મા ં10 ગેરહાજર�. જો કોઈ
િવ�ાથ� કોસ� પાસ કર� છે, પરં� ુવ� ુપડતી ગેરહાજર� માટ� ���ડટ �મુાવ ેછે, તો તને/ેતણેીન ે�રપોટ�  કાડ� પર “N”
નો �ેડ મળશ,ે � દશા�વ ેછે ક� નબળ� હાજર�ન ેકારણે કોઈ ���ડટ નથી. જો િવ�ાથ� એક �દુતમા ંપાચં (5)
ગેરહાજર� કરતા ંવધી �ય, તો ત/ેતણેીન ેત ે�દુત માટ� "N" મળે છે. િવ�ાથ� હ�ુ પણ સમે�ેટર અથવા વષ�
માટ� પાિસ�ગ �ેડ મળેવી શક� છે જો ત/ેતણેીએ પાિસ�ગ �ેડની સર�રાશ �ળવી રાખી હોય અન ેઅ�યાસ�મના

�ત પછ� તનેી ગેરહાજર� કરતા ંવ� ુન હોય. જો કોઈ િવ�ાથ� બાક�ના કોસ� માટ� ગેરહાજર�ની સ�ંયા કરતાં
વધી �ય, તો તનેી/તણેીની �ા�સ���ટ પર "N" હશ ેિસવાય ક� િવ�ાથ� ઉનાળાની શાળામા ંતે�ુ ંકામ �ણૂ� કર�.
જો કોઈ િવ�ાથ� ઓછામા ંઓછા �ણ સ�ંણૂ� �લોક માટ� હાજર ન હોય, તો તને ે�દવસ માટ� ગેરહાજર ગણવામાં
આવશ.ે

ગેરહાજર��ુ ંવગ�કરણ
��ુ�ત ગેરહાજર�: �યાર� કોઈ િવ�ાથ� તબીબી કારણોસર ગેરહાજર હોય (ડૉ�ટરની ન�ધ જ�ર�), ધાિમ�ક પાલન
(માતાિપતાનો કૉલ જ�ર�), કોટ�મા ંહાજર� (કોટ�ના દ�તાવજેો જ�ર�), �િતમિવિધ, કૉલજે �લુાકાતો (�ૂિનયર
અન ેિસિનયસ� માટ� મા�-�લુાકાતો માટ� કાઉ�સલેરની મ�ૂંર� જ�ર� છે), અથવા �ફ�ડ ���સ, પછ� ત ેિવ�ાથ�ને
"��ુ�ત" તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ંઆવ ેછે. ��ુ�તની ગેરહાજર� ફાળવલે (18/10) ગેરહાજર�મા ંગણવામાં
આવતી નથી. િવ�ાથ�ઓએ ગેરહાજર રહ�તી વખત ે�કૂ� ગયલે કોઈપણ કાય�ન ેભરવા માટ� તેમના િશ�કોનો
સપંક�  કરવો જોઈએ.

માફ� ગેરહાજર�: ગેરહાજર�ન ેમાફ� તર�ક� વગ��ૃત કરવા માટ�, માતા-િપતાએ ગેરહાજર�ની સવાર� બાળકની
શાળામા ંકૉલ કરવો આવ�યક છે અથવા િવ�ાથ�એ તનેા અથવા તણેીના શાળામા ંપાછા ફયા� પછ� માતાિપતા
પાસથેી ન�ધ ર�ૂ કરવી આવ�યક છે. એક માફ� ગેરહાજર� ફાળવલે (18/10) ગેરહાજર� તરફ ગણાય છે.
િવ�ાથ�ઓએ ગેરહાજર રહ�તી વખત ે�કૂ� ગયેલ કોઈપણ કાય�ન ેભરવા માટ� તમેના િશ�કોનો સપંક�  કરવો
જોઈએ.

અ��ય ગેરહાજર� (�ાય�ટ): �યાર� કોઈ િવ�ાથ� શાળામાથંી ગેરહાજર હોય અન ેગેરહાજર�ની ચકાસણી કરતા
વાલી તરફથી કોઈ ફોન કૉલ ક� ન�ધ �ા�ત થઈ ન હોય, �યાર� િવ�ાથ�ન ે"�બનમાફ/તકલીફ" તર�ક� વગ��ૃત
કરવામા ંઆવ ેછે. એક અ��ય ગેરહાજર�/��સીની ગણતર� ફાળવલે (18/10) ગેરહાજર� માટ� થાય છે.
િવ�યાથ�ઓ �મુ થયલેા કામન ે�ણૂ� કરવા માટ� લાયક ન પણ હોઈ શક�.

ગેરહાજર� �ચૂના
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1. અ��ય ગેરહાજર� (�ાય�ટ):
a. 3 �દવસની �દર, વાલીઓ/વાલીઓન ેિવ�ાથ�ની ગેરહાજર�ની �ણ કરવામા ંઆવશ.ે
b. 5મીએ અ��ય ગેરહાજર� પછ�, આચાય�ની ઑ�ફસમાથંી, અથવા આચાય�ની િન��ુ�તમાથંી

એક પ� જનર�ટ કરવામા ંઆવશ,ે �મા ંવાલીન,ે િવ�ાથ�ની ગેરહાજર� �ગે, લ�ેખતમા ં��ૂચત
કરવામા ંઆવશ ેઅન ેિવ�ાથ�ની હાજર� �ગે ચચા� કરવા માટ� માતાિપતા સાથ ેમી�ટ�ગની
િવનતંી કરવામા ંઆવશ.ે આ પ� માતાિપતાન ેિમ�ટ�ગ શડે�લૂ કરવા માટ� 5 શાળા �દવસોમાં
િ���સપાલની ઑ�ફસ અથવા િ���સપાલની િન��ુ�તનો સપંક�  કરવા માટ� િનદ� િશત કરશ.ે જો
માતા-િપતા આચાય�ની ઑ�ફસ અથવા આચાય�ની િન��ુ�તનો સપંક�  કરતા નથી, તો 5 શાળા
�દવસોમા,ં આચાય�ની ઑ�ફસ, અથવા આચાય�ની િન��ુ�ત, માતાિપતાન ેમી�ટ�ગ શડે�લૂ
કરવાના હ��ઓુ માટ� કૉલ કરશ.ે

i. મી�ટ�ગમા,ં આચાય�, મદદનીશ આચાય� અથવા અ�ય હો�ેદારો, માતાિપતા અને

િવ�ાથ�એ િવ�ાથ�ની હાજર�ન ેસબંોધવા માટ� પગલા ંલવેા જોઈએ. અ�ય સબંિંધત
શાળાના કમ�ચાર�ઓ અન ે�હ�ર સલામતી, આરો�ય અન ેમાનવ સવેાઓ, હાઉિસ�ગ
અન ે�બનનફાકારક એજ�સીઓના અિધકાર�ઓ, પગલાનંા િવકાસમા ંઇન�ટુ આપી

શક� છે.

2. માફ� વગરની ગેરહાજર� અન/ેઅથવા માફ ન કર�લી ગેરહાજર�:
a. આઠમી (8મી) �બન-��ુ�તની ગેરહાજર� પછ�, માતાિપતાન ેતમેના બાળકની હાજર� િવશે

��ૂચત કરતો પ� ઘર� મોકલવામા ંઆવશ.ે
b. નવમાન ેઅ�સુર�ન ે(9મી) સમે�ેટર અ�યાસ�મ અથવા અઢારમા (18મી) માટ� �બન-��ુ�ત

ગેરહાજર�, સ�ંણૂ� વષ�ના અ�યાસ�મ માટ� �બન-��ુ�ત ગેરહાજર�, માતાિપતાન ેએક પ� ઘર�
મોકલવામા ંઆવશ ે�મા ંતઓેન ે�ણ કરવામા ંઆવશ ેક� તમેના બાળક� ઓછામા ંઓછા એક

અ�યાસ�મમા ં���ડટ �મુાવી હશ ે(મા� ઉ�ચ શાળા).
c. એક �વાટ�રમા ંઆઠમા (8મી) �બન-��ુ�તની ગેરહાજર� પછ�, આચાય� અથવા િન��ુ�ત

િવ�ાથ�ન ેશાળામા ંહાજર� આપવા માટ� મદદ કરવા માટ� ચાઇ�ડ �રકવર�ગ આિસ�ટ�સ

(CRA) ફાઇલ કરવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે.

���ડટ મકે-અપ તકોની ખોટ
જો િવ�ાથ�ઓ વ� ુપડતી ગેરહાજર�ન ેકારણે કોસ� માટ� ���ડટ મળેવતા નથી, તો તઓે અમારા સમર ��લૂ
�ો�ામમા ંઅ�યાસ�મ ફર�થી લઈ શક� છે અથવા પછ�ના વષ� ફર�થી અ�યાસ�મ લઈ શક� છે. �ુઓસમર

��લૂ/સવંધ�ન સમર ��લૂની યો�યતા િવશ ેમા�હતી માટ�.

શાળા રદ
ગભંીર, �િત�ળૂ હવામાનના �ક�સામા ંજ શાળાઓ બધં રહ�શ.ે �િત�ળૂ હવામાન માટ� શાળાઓ બધં કરવા
સબંિંધત ઘોષણાઓ ટ��લિવઝન �ટ�શનો �ારા કરવામા ંઆવશ,ેTwitter@tpsdistrict, અન ે�જ�લાની ટ��લફોન
�ચૂના િસ�ટમ �ારા "હવ ેએક કૉલ" િવલ�ંબત ઉદઘાટન: �પુ�ર�ટ��ડ�ટ "શાળા નહ�" ઘોષણાઓ �વી જ ���યા
�ારા �હ�ર જનતાન ે��ૂચત કરશ.ે

વાલીઓ અન ેિવ�ાથ�ઓન ેિવનતંી કરવામા ંઆવ ેછે ક� તઓે પોલીસ �ટ�શન, ફાયર �ટ�શન, બસ કો��ા�ટરો,
શાળાના આચાય� અથવા શાળાના અિધ�કન ે"શાળા નહ�" મા�હતી માટ� કૉલ ન કર�. આ �ોતોમાથંી મા�હતી
ઉપલ�ધ થશ ેનહ�.
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● �યાર� શાળાનો �દવસ રદ કરવામા ંઆવ ેછે, �યાર� પછ�નો શાળા �દવસ એ �કૂ� ગયલેો નબંર સમાન
હોય છે. �યારપછ�નો �દવસ િનધા��રત �જુબનો છે. ઉદાહરણ તર�ક�, જો �દવસ #1 એ બરફનો �દવસ
છે; આગામી શાળા �દવસ �દવસ #1 છે. બીજો �દવસ #3 છે. �દવસ #2 છોડવામા ંઆ�યો છે.

�ોિનક અથવા �રક�ર�ગ માદંગી
કોઈપણ િવ�ાથ� ક� �ન ેદ�ઘ�કાલીન અથવા �નુરાવિત�ત બીમાર� હોય અન ે� આ બીમાર� (શાર��રક,
ભાવના�મક અથવા માનિસક બીમાર�)ન ેકારણે વારંવાર �કૂ� �ય છે તણેે આ બીમાર�ના ડૉ�ટર પાસથેી
દ�તાવજેો અન ે��ુ�ટ કરવી જોઈએ ક� બીમાર�ન ેકારણે વગ� અથવા શાળામાથંી વારંવાર ગેરહાજર� જ�ર� બની
શક� છે. આ દ�તાવજેો નસ� પાસ ેફાઇલ કરવા જોઈએ.

ટ�ટુ�ર�ગ સવેાઓ

Tewksbury Public Schools (TPS) હોમ અન ેહો��પટલ �ચૂનાનો ઉ�ેશ �હ�ર �પ ેભડંોળ ��ંુૂ પાડવામાં
આવલે િશ�ણ મળેવતા િવ�ાથ�ન ેશ�ૈ�ણક �ગિત કરવાની તક �રૂ� પાડવાનો છે �યાર� કોઈ �ચ�ક�સક ન��

કર� ક� િવ�ાથ� શાળામા ંજવા માટ� તબીબી ર�ત ેઅસમથ� છે. મસે�ે�સુ�ેસ ર���લુશે�સ 603 CMR 28.03(3)(c)
અન ે603 CMR 28.04(4) ના પાલનમા,ં TPS હોમ અન ેહો��પટલ �ચૂના શ�ૈ�ણક �યયેો અને ચો�સ સવેા
માટ� અ�યાસ�મના સરં�ખણન ે�િુનિ�ત કરવા માટ� શાળાઓ, માતાિપતા, �ચ�ક�સકો, એજ�સીઓ અને

હો��પટલો સાથ ેસહયોગ કર� છે. �ડ�લવર�, ઓછામા ંઓછા, િવ�ાથ�ન ેતનેા અ�યાસના અ�યાસ�મોમા ં�ગિત
�ળવવા અન ેિવ�ાથ� �યાર� ઘર� અથવા હો��પટલમા ંક�દ હોય �યાર� થતા શ�ૈ�ણક �કુસાનન ેઘટાડવા માટ�
સ�મ કરવા માટ� જ�ર� �ચૂનાઓ �દાન કર� છે.

કોલજેની �લુાકાતો/�વાસો
મા� �ુિનયર અન ેિસિનયસ�, �મણે ગાઈડ�સમાથંી પરવાનગી ફોમ� ભ�ુ� છેપહ�લા �લુાકાત માટ�અન ેદ�તાવજેો
�દાન કરો શાળામા ંપાછા ફયા� પછ� ઉ�ત �લુાકાતની, ગેરહાજર� માટ� શાળા �યવસાય�ુ ંહો�ો �ા�ત થશ.ે

ચકાસણી/�ચૂના
● શાળામાથંી િવ�ાથ�ની ગેરહાજર�ની સવાર�, માતા-િપતા/વાલીએ (978) 640-7825 પર હાઇ��લૂ

ઓ�ફસન ે�ણ કરવી આવ�યક છે,ext 1, સવાર� 8:00 વા�યા �ધુીમા.ં
● શાળાની તમામ ગેરહાજર�, િવલબં અન ેબરતરફ� માટ� માતા-િપતા, વાલી અથવા યો�ય અિધકાર�

પાસથેી સમ�ૂતીની ન�ધની જ�ર છે. મા�ય થવા માટ�, તમામ બરતરફ� ન�ધો બરતરફ�ના �દવસે
સવાર� 7:30 વા�યા �ધુીમા ંઓ�ફસમા ંર�ૂ કરવી આવ�યક છે. 7:30 AM પછ� વાલીઓન ેશાળાને કૉલ
કરવા અન ેઈ-મલે �ારા લ�ેખત અિધ�ૃતતા ફોરવડ� કરવા �ો�સા�હત કરવામા ંઆવે

છેattendance@tewksbury.k12.ma.us.
● િવ�ાથ�ઓએ હાજર� સ�ે�ટર�ન ેતમેની ગેરહાજર ન�ધ ર�ૂ કરવા માટ� શાળા પહ�લા હાજર� કાયા�લયને

સીધી �ણ કરવી આવ�યક છે.
● કોઈ પણ િવ�ાથ�ન ેસચંાલકની �પ�ટ પરવાનગી િવના શાળાની ��િૃ�મા ંભાગ લવેાની અથવા તનેી

ગેરહાજર�ના �દવસ ેશાળાના મદેાનની �લુાકાત લવેાની પરવાનગી નથી.
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��ુતી, બરતરફ� અન ેઆરો�ય �મની �લુાકાત
● તમામ એસિવ�ાથ�ઓ �ારં�ભક સમય ેતમેના તમામ વગ�મા ંઆવ ેતવેી અપ�ેા રાખવામા ંઆવ ેછે.

�થમ ઘટં 7:25 વા�ય ેવાગે છે અન ેિવ�ાથ�ઓએ તમેના વગ�ખડંમા ંસવાર� 7:30 વા�યે અથવા તે
પહ�લા ંહો�ુ ંઆવ�યક છે.

● જો કોઈ િવ�ાથ�ન ે7:30 પછ� મો�ુ ંથાય, તો તણેે �લાસમા ંજતા ંપહ�લા ં��ુય ઓ�ફસમા ંસાઇન-ઇન
કર�ુ ંઆવ�યક છે. જો િવલબંના કારણે િવ�ાથ� એક અથવા વ� ુવગ� �કૂ� �ય છે, તો તનેા
માતા-િપતા અથવા વાલી તરફથી િવલબં�ુ ંકારણ દશા�વતી ન�ધ જ�ર� છે.યો�ય સાઇન-ઇન ���યા
�ણૂ� કરવા માટ� 7:30 પછ� ઓ�ફસમા ં�ણ કરવામા ંિન�ફળતા સ�પ�ેશનમા ંપ�રણમી શક� છે.

● જો કોઈ િવ�ાથ� વગ�મા ં20 િમિનટથી વ� ુસમય �કૂ� �ય, તો તને ેત ેવગ�માથંી ગેરહાજર� ગણવામાં
આવશ.ે આ "ગેરહાજર�" એટ��ડ�સ પો�લસીની જ��રયાતોન ેઆધીન ગેરહાજર�ની �ુલ સ�ંયામા ંસામલે
કરવામા ંઆવશ.ે

● િનમ�કૂો અથવા �વૂ� આયો�જત �િતબ�તાઓ માટ�ની તમામ બરતરફ� ન�ધો મ�ૂંર� માટ� શાળા
�દવસની શ�આત પહ�લા ંહાજર� કાયા�લયમા ંસબિમટ કરવી આવ�યક છે. બરતરફ�ની ન�ધો
માતાિપતા અથવા વાલી �ારા તાર�ખવાળ� અન ેસહ� થયલે હોવી આવ�યક છે. ન�ધોમા ંએક ટ��લફોન
નબંર હોવો આવ�યક છે �યા ંમાતા-િપતા અથવા વાલીનો સવાર� 8:00-10:00 AM વ�ચ ેસપંક�  થઈ
શક�, બરતરફ��ુ ંચો�સ મા�ય કારણ અન ેિવ�ાથ��ુ ંનામ. 7:30 AM પછ� વાલીઓન ેશાળાન ેકૉલ
કરવા અન ેઈ-મલે �ારા લ�ેખત અિધ�ૃતતા ફોરવડ� કરવા �ો�સા�હત કરવામા ંઆવે

છેattendance@tewksbury.k12.ma.us. શાળા ડૉ�ટરના દ�તાવજેો સાથ ેએપોઇ�ટમ�ેટની ચકાસણી
કરવાનો અિધકાર અનામત રાખ ેછે.યો�ય સાઇન-આઉટ ���યા �ણૂ� કરવા માટ� 7:30 પહ�લા ંઓ�ફસને

�ણ કરવામા ંિન�ફળતા સ�પ�ેશનમા ંપ�રણમી શક� છે.
● શાળા �દવસની �દર ટાડ�ઝ વગ�ખડંના િશ�કની િવવકે��ુ�થી વગ�ખડંના પ�રણામોન ેઆિધન રહ�શે
● માદંગીના �ક�સામા,ં િવ�ાથ�એ નસ�ન ે�ણ કરવી જોઈએ. કોઈ પણ સજંોગોમા ંિવ�ાથ�એ અિધ�ૃતતા

િવના શાળા સ�પણી છોડ� દ�વી જોઈએ નહ�.
● 20 િમિનટથી ઓછા સમયની વગ� િવલબં િશ�કની અટકાયતના ઉપયોગન ેઆધીન છે.
● જો કોઈ િવ�ાથ� �ણ સ�ંણૂ� �લોક માટ� હાજર ન હોય તો તને/ેતણેીન ે�દવસ માટ� હાજર રહ�વાનો �યે

મળશ ેનહ� અન ેત ેઅ�યાસતેર અન/ેઅથવા શાળાના કાય��મો (રમતગમતના કાય��મો, �લબ,
��િૃ�ઓ, ��ૃય સ�હત)મા ંભાગ લઈ શકશ ેનહ�. , �ો�સ, વગેર�).

● ર�ઢો િવલબં િશ�તની કાય�વાહ�ન ેઆધીન હશ ે�મા ંસમાવશે થઈ શક� છે પરં� ુત ેઆટલા �ધુી
મયા��દત નથી: પા�ક�ગ પાસ જ�ત કરવો, અ�યાસતેર ��િૃ�ઓમાથંી સ�પ�ેશન, �લબ અને

એ�લ�ેટ�સ અન ેસભંિવત અટકાયત અન ેસ�પ�ેશન. નીચ ે�દશાિનદ�શો �ુઓ:
○ શાળામા ં3 િવલબં = �તર I ઉ�લઘંન

■ એક (1) અટકાયત [િ�માિસક ર�સટે]
○ શાળામા ં9 િવલબં = �તર II ઉ�લઘંન [િ�માિસક ર�સટે]

■ બાક�ના �વાટ�ર માટ� પા�ક�ગ પાસની ખોટ અથવા...
■ ચાર (4) અટકાયત (મા� જો િવ�ાથ� પાસ ેપા�ક�ગ પાસ ન હોય તો)

○ શાળામા ં12 િવલબં = �તર III ઉ�લઘંન [િ�માિસક ર�સટે]
■ 1 અઠવા�ડયા માટ� એ�લ�ેટ�સ (રમતો અન ે��ે�ટસ) અથવા અ�યાસેતર ��િૃ�ઓ

(�લબ, િથયટેર, વગેર�) નહ� અથવા

■ છ (6) અટકાયત (� િવ�ાથ�ઓ અ�યાસતેર ��િૃ�ઓમા ંભાગ લતેા નથી તઓે માટ�)
■ અન ેબાક�ના �વાટ�ર માટ� કોઈ ઇ�ર સામા�જક કાય��મો (��ૃય, વગ� �વાસ, વગેર�)

નહ�

○ શાળામા ં16 િવલબં = �તર IV ઉ�લઘંન [િ�માિસક ર�સટે]
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■ વહ�વટ�/સ�પ�ેશન �નુાવણી

વગ� અથવા શાળાના મદેાન છોડ�ને
િવ�ાથ� આચાય� અથવા મદદનીશ આચાય� પાસથેી �બ��ડ�ગ અન/ેઅથવા મદેાન છોડવાની પરવાનગીની
િવનતંી કર� શક� છે. જો આવી પરવાનગી �રુ��ત ન હોય, તો ગેરહાજર�ન ેઅનિધ�ૃત તર�ક� ગણવામા ંઆવ ેછે
અનસે�પ�ેશનમા ંપ�રણમશ.ે િવ�ાથ�ઓન ેતમેની ઈમરજ�સી કો�ટ��ટ �લ�ટ પરની �ય��ત(�ય��તઓ)ન ેજ
��ુત કરવામા ંઆવી શક� છે.

કૌ�ંુ�બક �વાસો
શાળા સ� ચા� ુહોય �યાર� શાળા િવભાગની નીિત કૌ�ંુ�બક �વાસો શડે�લૂ કરવાન ેમાફ કરતી નથી. મહ�રબાની
કર�ન ે�યાન રાખો ક� કોઈપણ િવ�ાથ�, માતાિપતા/વાલીની પરવાનગી સાથ,ે શાળાના �દવસોન ેવકે�શનના
�દવસો તર�ક� લતેા હોય, આ ગેરહાજર� પહ�લા વગ�/કોસ� અસાઇનમ�ેટની �યવ�થા કરવી આવ�યક છે. શાળામાં
પાછા ફયા� પછ� તમામ કામ બાક� રહ�શ.ે ન�ધ: આ ગેરહાજર� શાળાના �યવસાય અથવા માફ� વગરની
ગેરહાજર� ગણી શકાશ ેનહ�.

�ફ�ડ ��પ પો�લસી
િસ�ગલ ડ� �ફ�ડ ���સ

● �યાર� િશ�ક શ�ૈ�ણક ��ૃિતની �ફ�ડ ��પ�ુ ંઆયોજન કર� છે, �યાર� �ફ�ડ ��પ બસમા ંિવ�ાથ�ને �વશે
આપવામા ંઆવ ેત ેપહ�લા ંપરે�ટલ �ફ�ડ ��પ ફોમ� ભર�ુ ંઆવ�યક છે.

● િવ�ાથ�ઓ �ારા ચલાવવામા ંઆવતી ઓટોમોબાઈલન ેશાળા �ારા �ાયો�જત �ફ�ડ ���સ પર ઉપયોગ
કરવાની મ�ૂંર� નથી.

● જો ફ��ડ ��પ કોઈપણ વગ�ના સમયગાળાની શ�આત પહ�લા પાછ� આવ ેછે, તો િવ�ાથ�ઓ એક �ૂથ
તર�ક� કાફ�ટ��રયાન ે�ણ કરશ ેઅન ેઆગલા સમયગાળાની શ�આત �ધુી ફ��ડ ��પ િશ�કની દ�ખર�ખ
હ�ઠળ �યા ંરહ�શ.ે આગામી સમયગાળાની શ�આતમા,ં બધા િવ�ાથ�ઓ તમેના વગ�મા ંપાછા ફરશ.ે

● �યા ં�ધુી વહ�વટ�ત�ં �ારા િવશષે પરવાનગી આપવામા ંન આવ ે�યા ં�ધુી તમામ �ફ�ડ ���સ 1:35
PM પહ�લા ંપરત ફરવી જોઈએ. ત ે�ક�સામા,ં �ય��તગત િવ�ાથ�એ પ�રવહન ઘરની �યવ�થા કરવી
જોઈએ.

અ��ુ�ૂચત શાળા �દવસો દરિમયાન રા�યની બહાર અન ેરાતોરાત �વાસ
● �વાસના સમે�ેટર દરિમયાન િવ�ાથ�ઓની ગેરહાજર� ��થાનના �ણ �દવસ પહ�લા 6 �દવસ ક� તથેી

ઓછ� હોવી જોઈએ. ન�ધ: ગેરહાજર�ન ેલીધે િવ�ાથ�ન ે���ડટની ખોટ થાય ત ેપહ�લા વીસ �દવસની
મહ�મ ગેરહાજર� છે.

● િવ�ાથ�ઓ ��થાનના �ણ �દવસ પહ�લા 70 કરતા ઓછા �ેડ સાથ ેસાર� શ�ૈ�ણક ��થિતમા ંહોવા
જોઈએ.

● િવ�ાથ�ઓએ સતત �વીકાય� વત�ન દશા�વ�ુ ંજોઈએ અન ેઅિતશય વત��કૂ�ય ઉ�લઘંનોથી ��ુત રહ��ું
જોઈએ.

● રા�યની બહાર અથવા રાતોરાત �વાસમા ંભાગ લતેા િવ�ાથ�ઓએ તમેના તમામ િશ�કો પાસેથી
લ�ેખત મ�ૂંર� મળેવવી આવ�યક છે.

ર�ઓ અન ેશાળા િસવાયના �દવસો દરિમયાન રા�યની બહાર અન ેરાતોરાત �વાસ
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● િવ�ાથ�ઓની હાજર� સાર� હોવી જોઈએ. �વાસના પહ�લાના સમે�ેટર દરિમયાન િવ�ાથ�ઓની

ગેરહાજર� 6 �દવસ અથવા તનેાથી ઓછ� હોવી જોઈએ અન ેતમેની િવલબં 9 અથવા ઓછ� હોવી
જોઈએ.

● િવ�ાથ�ઓ ��થાનના �ણ �દવસ પહ�લા 70 કરતા ઓછા �ેડ સાથ ેસાર� શ�ૈ�ણક ��થિતમા ંહોવા
જોઈએ.

● િવ�ાથ�ઓએ સતત �વીકાય� વત�ન દશા�વ�ુ ંજોઈએ અન ેઅિતશય વત��કૂ�ય ઉ�લઘંનોથી ��ુત રહ��ું
જોઈએ.

● આખર� મ�ુંર� શાળા �શાસનની છે.

િવ�ાથ� મા�હતી

માગ�દશ�ન સવેાઓ
તમામ િવ�ાથ�ઓન ેતમેના િશ�ણન ે�ય��તગત અન ેકાર�કદ�ના �યયેો તરફ �દશામાન કરવા, તેમન ેિવકાસ
અન ેપ�રપ�વ થવામા ંમદદ કરવા માટ� સ�મ કરવા �થી તઓે તમેની શ�ૈ�ણક તકોનો ��ેઠ ઉપયોગ કર� શક�
અન ેતણાવ�ણૂ� પ�ર��થિતઓનો સામનો કરવામા ંતમેન ેમદદ કર� શક� � અ�યથા તમેના િશ�ણમા ંદખલ
કરશ.ે

માગ�દશ�ન �ટાફ દર�ક િવ�ાથ�ન ેનીચનેા ��ેોમા ંમદદ કરવા માટ� �િતબ� છે:
● યો�ય સમયપ�ક
● �ે��એુશન આવ�યકતાઓની પ�ર�ણૂ�તા
● શ�ૈ�ણક �ગિતની સમી�ા કરો અન ેસલાહ આપો

● માનક�ૃત પર��ણ સપોટ�  (MCAS સ�હત)
● િવ�ાથ� માટ� ફ�ક�ટ�, વહ�વટ, માતા-િપતા/વાલીઓ અન ેTMHS ની બહારના કાય��મો માટ� સપંક�
● કાર�કદ� સશંોધન અન ેપસદંગીઓ
● યો�ય પો�ટ સકે�ડર� પસદંગીઓ
● કોલજે અર� ���યા
● �ય��તગત પરામશ�
● બહારની એજ�સીઓન ેર�ફરલ

માગ�દશ�ન સલાહકારો (978) 640-7838
�ુ. ક�નન ડ�િનયલ
�ીમાન. ડ�િવડ હાન�
�ુ. ટ�ના શહેાન
�ુ. િસ��થયા �ાગંીફોટ�

કોસ� ભલામણ ઓવરરાઇડ અન ેબદલો નીિત

વગ�ખડંની કામગીર� અન ેઅ�ય ઉ�ે�ય પગલાનંા આધાર� આવતા શાળા વષ� માટ� િશ�કો �ારા દર વસતંમાં
અ�યાસ�મની ભલામણો કરવામા ંઆવ ેછે. �સગંોપાત, િવ�ાથ� અન ે�ુ�ંુબ કોસ� ભલામણ ઓવરરાઇડ ફોમ�
(શાળાની વબેસાઇટ પર અથવા માગ�દશ�ન ઑ�ફસમા ંઉપલ�ધ) સબિમટ કર�ન ેઆ ભલામણન ેઓવરરાઇડ
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કરવા�ુ ંન�� કર� શક� છે. આ ફોમ� 1 એિ�લ પહ�લા યો�ય િવભાગના વડાન ેજમા કરાવ�ુ ંઆવ�યક છે. કોસ�
ભલામણ ઓવરરાઇડ ફોમ� 1 એિ�લ પછ� િવ�ાથ�ઓ માટ� ઉપલ�ધ રહ�શ ેનહ�.

વષ� દરિમયાન, �ાર�ક-�ાર�ક િવ�ાથ�ઓન ેકોસ�ના અલગ �તર પર જવાની જ�ર પડ� છે. કોસ� લવેલ ચ�ેજ
ફોમ� (શાળાની વબેસાઈટ પર અથવા ગાઈડ�સ ઓ�ફસમા ંઉપલ�ધ છે) િવનતંી કર�લ ફ�રફારની િવચારણા
કરતા પહ�લા �ણૂ� કર�ુ ંઆવ�યક છે. અ�યાસ�મ �તરમા ંફ�રફાર કરવા માટ� નીચનેા માપદંડો �યાનમા ંલવેામાં
આવશ:ે

1. જો િશ�ક, િવભાગના �પુરવાઈઝર, કાઉ�સલેર અન ેવહ�વટ�ત�ં �ારા િનધા��રત કયા� �જુબ
�પ�ટ �લસેમ�ેટ �લૂ કરવામા ંઆવી હોય તો જ કોસ� �તરના ફ�રફારોન ેમ�ૂંર� આપવામાં

આવશ.ે
2. જો કોઈ િવ�ાથ� જ�ર� કાય� કરવા અન ેવધારાની મદદ લવેા માટ�ના દર�ક �ય�નો કયા� પછ�

કોસ�મા ંનાપાસ થાય છે, તો કોસ� �તરમા ંફ�રફારની િવચારણા થઈ શક� છે.

�યાર� કોસ� �તરમા ંફ�રફાર કરવામા ંઆવ ેછે, �યાર� મળેવલે �ેડ નવા વગ�મા ં�ા�સફર કરવામા ંઆવશ.ે
અ�યાસ�મ �તરના ફ�રફારોની ���યા �ગિત અહ�વાલો અન ેQ1 અન ેQ2 ના �ત ેકરવામા ંઆવશ.ે

માગ�દશ�નની િનમ�કૂ કરવી
● તમામ એસિવ�ાથ�ઓન ેતમેના માગ�દશ�ન કાઉ�સલેર સાથ ે�લુાકાત લવેા માટ� �ો�સા�હત કરવામાં

આવ ેછે. આ માગ�દિશ�કા કચરે�મા ંએપોઇ�ટમ�ેટ શીટ ભર�ન ેકરવામા ંઆવ ેછે.
● માગ�દશ�ન કાઉ�સલેર શ� તટેલી વહ�લી તક� િવનતંીનો જવાબ આપશ.ે િવ�ાથ�ઓએ વગ�ખડંના

િશ�કોન ેવગ�માથંી ��ુત કરવા માટ�ની એપોઇ�ટમે�ટ ��લપ બતાવવી પડશ.ે
● ગાઈડ�સ કાઉ�સલેર સાથ ે�લુાકાત કરતા પહ�લા, િવ�ાથ�એ સ�પાયલે વગ� �કૂ� જવા માટ�

તનેા/તણેીના વગ�ખડં િશ�કન ેસહ� મ�ૂંર� માટ� એપોઈ�ટમ�ેટ ��લપ બતાવવી જોઈએ.

નવી િવ�ાથ� ન�ધણી
Tewksbury Public Schools મા ંિવ�ાથ�ની ન�ધણી કરવા ઈ�છતા પ�રવારોએ શડે�લૂ કરવાની જ�ર છે
િનમ�કૂ ઑ�ફસ ઑફ ��ુડ�ટ અન ેફ�િમલી સપોટ�  સાથ.ે ર����શન પપેરવક�  સાથ ેજ�ર� દ�તાવજેોની એક

ચકે�લ�ટ માટ� ઉપલ�ધ છે ડાઉનલોડ કરો અમાર� ક���ીય ન�ધણી સાઇટ પર. એ ન�ધ�ુ ંઅગ�ય�ુ ંછે ક� ઑ�ફસ

ઑફ ��ુડ�ટ એ�ડ ફ�િમલી સપોટ�  માટ�નો �િતિનિધ તમન ેતમ ેશડે�લૂ કર�લ તાર�ખ અન ેસમય માટ� વ��ુ�અલ

મી�ટ�ગની �લ�ક �દાન કરશ.ે �ૃપા કર�ન ેકોઈપણ ��ો અથવા �ચ�તાઓ માટ� 978-640-7800, ext માટ� િવ�ાથ�
અન ે�ુ�ંુબ સહાયની ઑ�ફસનો સપંક�  કરો. 218.

સરનામામા ંફ�રફાર
� પ�રવારો ટ�વ�સબર� શહ�રમા ં�થળાતં�રત થયા છે તઓેનો સપંક�  કરવો આવ�યક છે��ુડ�ટ અન ેફ�િમલી
સપોટ�  ઑ�ફસ 978-640-7800 પર, એ��ટ. 218. સરનામાનંા તમામ ફ�રફારો સ�ંણૂ� ર�ત ેએ��ઝ�ટુ�ડ ખર�દ�
અન ેવચેાણ/લીઝ સાથ ેચકાસવામા ંઆવ ેછે અને ��ુટ�લટ� કંપનીના �ટ�ટમ�ેટ � દશા�વ ેછે ક� સવેા ચા� ુછે
અથવા વત�માન ��ુટ�લટ� �બલ છે. સબિમટ કર�લા તમામ દ�તાવજેો વત�માન હોવા જોઈએ, �મા ંનામ(ઓ)
અન ેનવા સરનામાનંો સમાવશે થાય છે.
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આરો�ય સવેાઓ
1. અક�માત/બીમાર� ફોમ�:�ૃપા કર�ન ેયો�ય કરો અન ેશ� તટેલી વહ�લી તક� પાછા ફરો. કોઈપણ તા�તરની
�વા��ય સમ�યા � તમારા બાળકના �વા��ય ર�કોડ�મા ં�િત�બ��બત થતી નથી ત ેતરત જ શાળાની નસ�ના
�યાન પર લાવવી જોઈએ. સાચા �વ�પોના મહ�વ પર વ� ુભાર �કૂ� શકાતો નથી. �ૃપા કર�ન ેશાળા વષ�
દરિમયાન કોઈપણ ફ�રફારો સાથ ેશાળાન ેઅપડ�ટ કરો.

2. ���ન�ગ: રા�યનો કાયદો નીચનેી તપાસનો આદ�શ આપે છે:
● �ેડ 1, 4, 7 અન ે9 મા ં�ચાઈ, વજન અન ેBMI માપ. આ મા�હતી માતાિપતા/વાલીઓન ે�ય��તગત

ર�ત ેઘર� મોકલવામા ંઆવશ.ે
● વષ� દરિમયાન 1-5, 7 અન ે9 ધોરણમા ંિવઝન ���ન�ગ હાથ ધરવામા ંઆવ ેછે. જો બાળકને

ફોલોઅપની જ�ર હોય તો માતાિપતા/વાલીઓને �ણ કરવામા ંઆવશ.ે આ ���ન��સનો ઉપયોગ
ડાય�નો��ટક અ�યાસ તર�ક� થવાનો નથી.

● વષ� દરિમયાન K-3, 5, 7 અન ે9 �ેડમા ં�નુાવણીની તપાસ હાથ ધરવામા ંઆવ ેછે. જો બાળકને
ફોલોઅપની જ�ર હોય તો માતાિપતા/વાલીઓને �ણ કરવામા ંઆવશ.ે આ ���ન��સનો ઉપયોગ
ડાય�નો��ટક અ�યાસ તર�ક� થવાનો નથી.

● પો�ચરલ ���ન�ગ �ેડ 5 - 9 ના તમામ િવ�ાથ�ઓ પર હાથ ધરવામા ંઆવ ેછે. આ મસેે��સેુ�સ રા�ય
�ારા ફર�જયાત છે. જો તમારા બાળકન ેફોલો-અપની જ�ર હોય તો માતાિપતા/વાલીઓન ે�ણ

કરવામા ંઆવશ.ે
● SBIRT: ���િન�ગ, સ�ં��ત હ�ત�પે, અન ેસારવાર માટ� ર�ફરલ.
● ���િન�ગ ��ફ ઇ�ટરવ�ેશન એ�ડ ર�ફરલ ફોર ��ટમ�ેટ (SBIRT) �ેડ 7 અન ે9 મા ંહાથ ધરવામા ંઆવે

છે.
● માતા-િપતા/વાલીઓ શાળાની નસ�ન ેલ�ેખતમા ં��ૂચત કર�ન ેતમેના બાળક માટ� કોઈપણ ���ન�ગનો

ઇનકાર કર� શક� છે.

3. ભૌિતકશા�: K, 4, 7 અન ે10 �ેડમા ંરા�યનો કાયદો શાળાના ભૌિતકશા�ન ેફર�જયાત કર� છે. શાર��રક
પર��ાના ફોમ� વસતંમા ંમોકલવામા ંઆ�યા હતા. વ�મુા,ં મોટાભાગની ડૉ�ટરની ઑ�ફસમા ંતમે�ુ ંપોતા�ુ ંએક

સમાન �વ�પ છે, � �વીકાય� છે. મહ�રબાની કર�ને બધા ભર�લા ફો�સ� �ધુીમા ંપરત કરો1લી ઓ�ટોબર.

4. દવા: રા�ય કાયદો દવાના ઓડ�ર અન ેપરે�ટલ પરવાનગી ફોમ� માટ� �ૃપા કર�ન ેતમારા બાળકની શાળામાં
શાળાની નસ�ન ેકૉલ કરો.કોઈ દવા, િ�����શન અથવા કાઉ�ટર પર નહ�આ ફો�સ� િવના સચંા�લત કર� શકાય
છે. બધી દવાઓ ફામ�સી લબેલવાળા ક�ટ�નર અથવા �ળૂ ઉ�પાદકના ક�ટ�નરમા ંહોવી જોઈએ. �ૃપા કર�ને
��ૂચત, ઓવર ધ કાઉ�ટર દવાઓ, ઇ�હ�લસ� વગેર� સ�હત કોઈપણ દવાઓના વહ�વટ માટ� શાળા નસ�નો સપંક�
કરો. ફોમ� હાલમા ંશાળાની નસ� પાસથેી અન ે�ૂંક સમયમા ંTPS વબેસાઇટ પરથી ઉપલ�ધ છે. ઓવર ધ
કાઉ�ટર દવાઓ માટ� �વ-વહ�વટની પરવાનગી નથી.ઇ�હ�લસ�ને શાળાની નસ� �ારા સમી�ા પહ�લા ં�વ વહ�વટ
માટ� MD ઓડ�ર અન ેલ�ેખત માતાિપતાની પરવાનગીની જ�ર પડ� છે.

5. માદંગી, ઇ�ઓ અન ેસ�ર�ઓ: �યાર� તમા�ંુ બાળક ગેરહાજર હોય �યાર� �ૃપા કર�ન ેશાળાને કૉલ કરો.
�ચ�ક�સક �ારા દ�તાવ�ે�ૃત કરાયલે ચપેી �બમાર�ના �ક�સામા,ં શાળાની નસ� માટ� ત ે�ણ�ુ ંમહ�વ�ણૂ� છે. આ
તમારા બાળક તમેજ અ�ય િવ�ાથ�ઓ અન ે�ટાફના ર�ણ માટ� છે � ચપે માટ� સવંદેનશીલ હોઈ શક� છે.�યાર�
િવ�ાથ� શાળામા ંપાછો ફર� �યાર� ડૉ�ટરની ન�ધ જ�ર� છે �યાર� ��િૃ�મા ંકોઈ �િતબધંો હોય, �મા ં�િતબધંની
��ૃિત અન ે�િતબધંનો સમય/લબંાઈનો સમાવશે થાય છે, ખાસ કર�ન ેહો��પટલમા ંદાખલ થવા અને
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શ���યાના �ક�સામા.ં ���લ��સ, ક�સ, �ૉચ, ��લ�ગ અન ેટાકંા વગેર� સાથ ેશાળામા ંપાછા ફરતા ંપહ�લાં
િવ�ાથ�ઓ પાસ ેMD પાસથેી દ�તાવજેો હોવા જોઈએ.

6. ઉ�ક�રાટ અન ેમાથાની ઇ�ઓ: માથાની ઇ�ઓ/ઉ�ક�રાટની �ણ શાળાની નસ�ન ેકરવી આવ�યક છે, �યાર�
શાળામા ંપાછા �રપોટ�  કરો.આરો�ય સભંાળ �દાતા તરફથી દ�તાવ�ેકરણ શાળાની નસ�ન ે�દાન કર�ું
આવ�યક છે ક� િવ�ાથ� ��િૃ� અથવા િશ�ણશા�મા ંજ�ર� કોઈપણ �િતબધંો સાથ ેશાળામા ંપાછા આવી શક�
છે. �ૃપા કર�ન ેશાળામા ંપાછા ફરતા પહ�લા શાળાની નસ�નો સપંક�  કરો. ઉ�ક�રાટ સબંિંધત TPS નીિતઓ ઍ�સેસ

કરવા માટ� �ૃપા કર�ન ેwww.tewksbury.k12.ma.us �ડ����ટ ઇ�ફો પો�લસી મ�ે�અુલની �લુાકાત લો.
ફાઇલનો સદંભ� લો: JJIF એથલ�ેટક ઉ�ક�રણી નીિત અન ેફાઇલ: JJIF-R એથલ�ેટક ઉ�ક�રાટના િનયમો.

7. સગભા� િવ�ાથ�ઓ માટ� સવેાઓ: િવ�ાથ�ના �ચ�ક�સક �ારા તબીબી ર�ત ેજ�ર� ગણાતા કોઈપણ સમયગાળા
માટ� િવ�ાથ� ગભા�વ�થા અન ેબાળજ�મ સબંિંધત ગેરહાજર�ની ર� લઈ શક� છે. આવી કોઈપણ ર�ને

અ�સુર�ન,ે િવ�ાથ�ની ર� શ� થઈ �યાર� તણેીની � ��થિત હતી ત ે��થિતમા ં�નુઃ�થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે

શાળા વયની માતાઓન ેતમે�ુ ંિશ�ણ ચા� ુરાખવા માટ� �ો�સા�હત કરવામા ંઆવશ.ે �જ�લાન ેિવ�ાથ�ને
�ચ�ક�સક�ુ ં�માણપ� મળેવવાની જ�ર નથી ક� િવ�ાથ� શાળામા ંરહ� શક� છે. સગભા� િવ�ાથ�ઓને તમેની
ગભા�વ�થા દરિમયાન િનયિમત િશ�ણ વગ�મા ંરહ�વાની અન ેઅ�યાસતેર ��િૃ�ઓમા ંભાગ લવેાની �ટ છે.
�યાર� �ચ�ક�સક �પ�ટપણે િવ�ાથ�ની સહભા�ગતા પર �િતબધં �કૂ� �યાર� જ અપવાદો બનાવવામા ંઆવશ.ે

સગભા� િવ�ાથ�ઓન ેતમામ �ક�સાઓમા ંશાળામા ંચા� ુરાખવાની પરવાનગી આપવામા ંઆવશ.ે �જ�લો
ગભા�વ�થાન ેલગતી તબીબી પ�ર��થિતઓ ધરાવતા િવ�ાથ�ઓ માટ� �યાજબી આવાસ �દાન કરશ ેત ેહદ �ધુી
અ�ય અ�થાયી તબીબી પ�ર��થિતઓ ધરાવતા િવ�ાથ�ઓન ેઆવા આવાસ �રૂા પાડવામા ંઆવ ેછે. શાળાના
�ટાફના સહકારથી િવ�ાથ� યો�ય શ�ૈ�ણક યોજના િવકસાવશ ેજો ત ેસમંત થાય ક� તણેીએ હવ ેિનયિમતપણે
શાળામા ંજ�ુ ંજોઈએ નહ�.

જોવા માટ� તમામ �ય�નો કરવામા ંઆવશ.ે..
● ક� િવ�ાથ�નો શ�ૈ�ણક કાય��મ શ� તટેલો ઓછો િવ�િેપત થાય છે;
● ક� આરો�ય પરામશ� સવેાઓ, તમેજ �ચૂનાઓ આપવામા ંઆવ ેછે;
● �ડ�લવર� પછ� શાળામા ંપાછા ફરવા માટ� �ો�સા�હત કરવામા ંઆવ ેછે;
● ઉ�ચ શાળા �ણૂ� કરવાની દર�ક તક �રૂ� પાડવામા ંઆવ ેછે.

જ�મ આ�યા પછ�, િવ�ાથ�ન ેસગભા�વ�થાની ર� પહ�લાનંી �મ જ શ�ૈ�ણક અન ેઅ�યાસેતર

��િૃ�ઓમા ંપાછા ફરવા માટ� પરવાનગી અન ે�ો�સા�હત કરવામા ંઆવ ેછે.

8. તમારા િવ�ાથ�ન ે�ાર� ઘર� રાખવા:

1. 100 થી વ� ુતાવ0F. ટાયલનોલ અથવા આઇ��ુોફ�ન �વી તાવ ઘટાડતી દવાઓનો ઉપયોગ કયા�
િવના 24 કલાક માટ� તાવ ��ુત હોય �યાર� િવ�ાથ�ઓ શાળાએ પાછા આવી શક� છે.

2. એક અ�પ�ટ ઉલટ� એિપસોડ, અથવા 3 અથવા વ� ુ�ટક, પાણી��ુત ��લૂ અથવા ��લૂ પર િનય�ંણ
�મુાવ�ુ.ં છે�લા એિપસોડ પછ� 24 કલાક પછ� પાછા આવી શક� છે, અન ેસામા�ય આહાર પર પાછા
આવી શક� છે.

3. ન�ે�તર દાહ: �ખમાથંી કોઈપણ ��નજે ચપેનો સકં�ત આપી શક� છે. �ૃપા કર�ન ેતને ેતપાસો અને

આરો�ય સભંાળ �દાતા પાસથેી લ�ેખત મ�ૂંર� આપો. દવાના �થમ ડોઝ પછ� 24 કલાક �ધુી
િવ�ાથ�ન ેઘર� રાખો.
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4. એ��ટબાયો�ટ�સ: આ ચપે માટ� �ચૂવવામા ંઆવ ેછે. �ૃપા કર�ન ેદવાના �થમ ડોઝ પછ� 24 કલાક
�ધુી િવ�ાથ�ન ેઘર� રાખીન ેચપે ફ�લાવવા�ુ ંટાળો.

જો િવ�ાથ�ન ેદવાની જ�ર હોય અથવા તમેની તબીબી ��થિતમા ંકોઈ ફ�રફાર હોય તો �ૃપા કર�ને તમાર�
શાળાની નસ�ન ેકૉલ કરો. જો તમન ેખાતર� ન હોય, તો તમાર� નસ� સાથ ેતપાસ કરો.

કોઈપણ ��ો માટ� અન ેઆ ���યાઓ સબંિંધત વ� ુમા�હતી માટ� �ૃપા કર�ન ેતમારા બાળકની શાળામાં
શાળાની નસ�ન ેકૉલ કરો.

દવાઓ

● કાયદા �ારા, બધાદવા, િ�����શન અથવા કાઉ�ટર પર,હોવી જ જોઈએ લ�ેખત �ચ�ક�સકનો આદ�શ

અન ેશાળાના સ�ેટ�ગમા ંસચંા�લત કરવા માટ� માતાિપતાની લ�ેખત પરવાનગી. ટાયલનેોલ અને

આઇ��ુોફ�ન�ુ ંસચંાલન શાળા નસ�ની િવવકે��ુ�થી ક�સ��ટ�ગ ��લૂના �ચ�ક�સક �ારા િવકિસત
�ોટોકોલ સાથ ેકર� શકાય છે �યાર� માતાિપતાની પરવાનગી ફોમ� આરો�ય કચરે�મા ંફાઇલ પર હોય.
જો તમ ેશાળા વષ�ની શ�આતમા ંફોમ� ભરવા અન ેપરત કરવામા ંઅસમથ� હોવ તો આ ફોમ� ડાઉનલોડ
કરવા માટ� �ૃપા કર�ન ેTPS વબેસાઇટ �ુઓ.

● અ�ય તમામ દવાઓ ક� � શાળાના �દવસ દરિમયાન લવેાની જ�ર પડ� શક� છે, પછ� ભલ ેત ેિનયિમત
હોય ક� જ��રયાત �જુબ, તમેા ંએક લ�ેખત �ચ�ક�સકનો ઓડ�ર તમેજ સ�ંણૂ� પરે�ટલ પરવાનગી ફોમ�
હો�ુ ંઆવ�યક છે � શાળાની વબેસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કર� શકાય છે અથવા આરો�ય કચરે�માથંી
મળેવી શકાય છે.  શાળાના �દવસની બહાર દવાઓ, �મ ક� દ� િનક દવાઓ અન ે�દવસમા ંબ ેવાર
આપવામા ંઆવતી દવાઓન ે�િુનિ�ત કરવા માટ� દર�ક �ય�નો કરવા જોઈએ. જો િવશષે સજંોગો
�વત� છે, તો �ૃપા કર�ન ેયોજના �થાિપત કરવા માટ� શાળાની નસ� સાથ ેવાત કરો.

● દવા ફામ�સી લબેલવાળા ક�ટ�નર અથવા �ળૂ ઉ�પાદકના ક�ટ�નરમા ંહોવી જોઈએ. તમારા ફામા�િસ�ટને
બી� િ�����શન માટ� �છૂો-જો ઘર અન ેશાળા વ�ચ ેદવા લવેાની જ�ર હોય તો લબેલવાળ�
બોટલ.અ�ય કોઈપણ �કારના ક�ટ�નરમાથંી દવા આપવામા ંઆવશ ેનહ�.�ૃપા કર�ન ેશાળાની નસ�ને
દવાઓ અથવા ડોઝમા ંકોઈપણ ફ�રફારની �ણ કરો.

● દવા શાળાની નસ�ની દ�ખર�ખ હ�ઠળ નસ�ની ઑ�ફસમા ંલવેી જોઈએ. જો િવશષે સજંોગો હોય, તો �ૃપા
કર�ન ેનસ�ન ેસમ�વવા અન ે�વ-વહ�વટ માટ�ની યોજના �થાિપત કરવા માટ� કૉલ કરો. �વ-વહ�વટ
િવશષેાિધકારો ધરાવતા િવ�ાથ�ઓ શાળાના �દવસ દરિમયાન દવા પોતાની પાસ ેરાખવા સ�મ હોવા
જોઈએ. અ�ય િવ�ાથ�ઓ સાથ ેદવા શરે કરવાની પરવાનગી નથી.

● કાયદા �ારા, િવ�ાથ�ઓન ેનસ�ની �વૂ� �ણકાર� સાથ ે�સન ઇ�હ�લર, ઇ����ુલન અને એપી-પેન
સ�હતની કટોકટ�ની દવાઓ લઈ જવાની �ટ છે. �ૃપા કર�ન ેઆરો�ય કચરે�મા ંફાઇલ પર જ�ર�
�ચ�ક�સક અન ેમાતા-િપતાના હ�તા��રત ફોમ� હોવાની ખાતર� કરો.

● �ૃપા કર�ન ેશાળા નસ�ની ઑ�ફસન ે(978) 640-7825 પર કૉલ કરો,ext.2132 અથવા ઈ-મલેતમાર�
પાસ ેહોય તવેા કોઈપણ ��ો સાથ ેઅથવા એપોઇ�ટમ�ેટ લવેા માટ�.

● ઉપરો�ત નીિતઓ અન ે���યાઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિન�ફળતા સ�પ�ેશનમા ંપ�રણમી શક� છે.
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ખા� સવેાઓ
અમાર� ખા� સવેાઓ રા�ય અન ેસઘંીય �દશાિનદ�શોન ે�ણૂ� કરતા આરો�ય�દ શાળા ભોજન �દાન કરવામાં
�શુ છે.િવ�ાથ�ઓ ભોજન માટ� ટ�વ�સબર� ��લૂ કિમટ� �ારા મ�ૂંર કરાયલેા િનયિમત દર� અને તમેના
ભોજનની ��થિત (િનયિમત, ઘટાડ�લી �ક�મત અથવા મફત) માટ� દરરોજ �કૂવણી કરશ.ે શાળા અને ખા�
સવેાઓ િવભાગમા ંમફત અન ેઘટાડ�લ લચં એ��લક�શન ઉપલ�ધ છે. �કુવણી િવક�પો મારફતે
છેpaypams.com એકાઉ�ટ � 24/7 ઉપલ�ધ છે, રોકડ અથવા ચકે આઉટ Tewksbury Food Services.
ન�ધ: paypams એકાઉ�ટમા ં�કૂવવામા ંઆવલે નાણા ંવષ�-દર-વષ� વહન કરશ.ેબાક� દ��ુ ં�કૂવ�ુ ંઆવ�યક છે
કારણ ક� ત ેટાઉ�સબર� ટાઉન સાથ ેછે અન ેઅ�ય િવ�તારોમા ં�કુવણીન ેઅસર કર� શક� છે.�રફંડ સ�હત ચા�જ �ગ
નીિતની સ�ંણૂ� �પર�ખા માટ�, �ૃપા કર�ન ે�ુઓTPS ખોરાક અન ેપોષણ સવેાઓ.

ઓળખ કાડ�
● શાળા વષ�ની શ�આતમા ંદર�ક િવ�ાથ�ન ેઓળખ કાડ� િવના��ૂય ેઆપવામા ંઆવશ.ે ઓળખ કાડ� પર

િવ�ાથ�નો ફોટો એવો હોવો જોઈએ � ખાતર� કર� ક� િવ�ાથ� �પ�ટ ર�ત ેઓળખી શકાય છે.
● િવ�ાથ��ુ ંઆઈડ� કાડ� હમંશેા સાથ ેરાખ�ુ ંજોઈએ.
● ID કાડ�નો ઉપયોગ મો�ુ,ં �નુ�ુ��વનના િવશષેાિધકારો, િવશષે કાય��મો, ��ૃય, શાળા િવશષેાિધકારો

અન ેઓળખ માટ� સાઇન ઇન કરવા માટ� કરવામા ંઆવશ.ે
● ખોવાયલે ઓળખ કાડ� બદલ�ુ ંઆવ�યક છે અન ેિવ�ાથ� પાસથેી $5.00 ચા� કરવામા ંઆવશ.ે

લાઇ�રે� મી�ડયા સ�ેટર
લરેાબી લાઇ�રે� મી�ડયા સ�ેટરની નીિતઓ નીચ ે�જુબ છે:

● િવ�ાથ�ઓ ગમ ેતટેલી સ�ંયામા ંજ�ર� ��ુતકો લઈ શક� છે, જો િવ�ાથ� પાસ ેકોઈ બાક� િવલ�ંબત
��ુતકની જવાબદાર� ન હોય. (�યાર� િવષય િશ�ક િવશષે �ો��ટ સ�પ ેછે �યાર� િવષય દ�ઠ ��ુતકોની
મયા�દા હોઈ શક� છે.)

● કોઈપણ દંડ વ�લૂવામા ંઆવ ેત ેપહ�લા ંઉછ�ના લીધેલા ��ુતકો માટ� બ ેઅઠવા�ડયાની �ટ છે.
● �યાર� ��ુતક ર�ૂ કરવામા ંઆવ ે�યાર� ��ુતક�ુ ંનવીકરણ શ� છે.
● ��ુતકો, સામિયકો અથવા પિ�કાઓ ક� � વગ� માટ� અનામત રાખવામા ંઆવ ેછે ત ેિશ�કની સમંિતથી

રાતોરાત ઉછ�ના લઈ શકાય છે.
● િનયિમત શાળા સમય દરિમયાન, િવ�ાથ�ઓ પાસ ે��ુતકાલયનો ઉપયોગ કરવા માટ� કાયદ�સરના

કારણોસર િશ�ક �ારા સહ� થયલે પાસ હોવો આવ�યક છે.
● લાય�રે�મા ંદાખલ થવા પર િવ�ાથ�એ �થંપાલન ેપોતાનો પાસ ર�ૂ કરવો પડશ ેઅને હાજર�ના

લોગમા ંત�ેુ ંનામ ન�ધ�ુ ંપડશ.ે
● િશ�ક અથવા �થંપાલની સહ� કયા� િવના કોઈપણ િવ�ાથ� વગ�ના સમયગાળાની સમા��ત પહ�લાં

��ુતકાલય છોડ� શકશ ેનહ�.
● લાઈ�રે�મા ંકોઈ ખોરાક ક� પી�ુ ંલાવી શકાશ ેન�હ.
● કો���ટુર, ફોટોકોપીયર અન ેઅ�ય લાય�રે� હાડ�વરેનો ઉપયોગ યો�ય ર�ત ેઅન ેકાળ� સાથ ેકરવાનો

છે.
- જો કોઈ િવ�ાથ�ન ેહાડ�વરે ક�વી ર�ત ેઓપર�ટ કર�ુ ંતનેી ખાતર� ન હોય તો િવ�ાથ�એ સપંક�
કરવો જોઈએ
�થંપાલ સાથ.ે

- લાય�રે� કો���ટુર મા� શાળાના �ો��ટ અથવા ��િૃ�ઓ માટ� છે.
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- કો���ટુર પર સ�ેટ��સ બદલવાથી િશ�તભગંની કાય�વાહ� થશ.ે
- િવ�ાથ�ઓ કો���ટુરના ડ��કટોપ પરના કાય��મો �રૂતા મયા��દત છે.

● � િવ�ાથ�ઓ કો���ટુરનો ઉપયોગ કર� છે તઓેએ કો���ટુર લોગ શીટ પર તમેના નામ, શાળાના
કાય�ની ��ૃિત, તાર�ખ અન ેસમય ર�કોડ� કરવો આવ�યક છે.

● � િવ�ાથ�ઓન ેઈ�ટરનટેનો ઉપયોગ કરવાની જ�ર છે તઓેએ ઈ�ટરનટે �વીકાય� ઉપયોગની નીિત
�ગે �થંપાલ સાથ ેતપાસ કરવી જોઈએ.

● ��ુતકાલયના િનયમોનો સતત �ુ�ુપયોગ કરનાર કોઈપણ િવ�ાથ� પાસથેી ��ુતકાલયના
િવશષેાિધકારો પાછ� ખ�ચી શકાય છે.

● િવ�ાથ� ID કાડ� એ િવ�ાથ��ુ ં��ુતકાલય કાડ� છે.

જવાબદાર� નીિત
કો���ટુર અન/ેઅથવા મી�ડયા સાધનો અથવા શાળાની કોઈપણ િમલકતન ે�કુસાન થવાના પ�રણામે
બજેવાબદાર�ભયા� ઉપયોગ માટ� તમામ િવ�ાથ�ઓ અન ેતમેના માતા-િપતા/વાલીઓ આિથ�ક ર�ત ેજવાબદાર
રહ�શ.ે િવ�ાથ�ની િમલકતના �કુશાન ક� ચોર� માટ� શાળા જવાબદાર નથી. િવ�ાથ�ઓએ શાળામા ં�ક�મતી
વ��ઓુ લાવવી જોઈએ નહ�. આવી વ��ઓુ અન ેતમેની ખોટ શીખવાની ���યામા ંિવ�પે પદેા કર� છે. વ�મુા,ં
િવ�ાથ�ઓએ �ાર�ય તમેની િમલકતન ેઅડ�ા િવના છોડવી જોઈએ નહ�.

લોકસ�

● બધા િવ�ાથ�ઓન ેતમેન ેસ�પલે લોકરના યો�ય ઉપયોગ અન ેસભંાળ માટ� જવાબદાર ગણવામા ંઆવે

છે.
● બધા િવ�ાથ�ઓએ કોઈપણ સમય ેતમેના લોકરમા ંપસૈા અથવા ઘર�ણા ં�વી �ક�મતી ચીજવ��ઓુ ન

રાખવી જોઈએ. �ક�મતી વ��ઓુ શાળામા ંન લાવવી જોઈએ. શાળા ધાર� છેનાખોવાયલેા લખેો માટ�ની
જવાબદાર�.

● તમામ િવ�ાથ�ઓએ અવ�ય�ાર�ય લોકર સયંોજનો છોડ� દોઅનલૉક અથવા ખોલવા માટ� સટે કરો.
● તમામ એસિવ�ાથ�ઓએ તમેના લોકરની સમ�યાઓ �ગે સહાયક આચાય� સાથ ેસપંક�  કરવો જોઈએ.

આ જ �ચૂન PE લોકસ�ન ેલા� ુપડ� છે.
● જો જ�ર� હોય તો તમામ િવ�ાથ�ઓન ેલોકર પાટ�નર સ�પવામા ંઆવશ.ે
● બધા િવ�ાથ�ઓ તમેના લોકરમા ંબાક� રહ�લી કોઈપણ વ�� ુમાટ� જવાબદાર છે.
● તમામ િવ�ાથ�ઓના લોકરની તલાશી લવેામા ંઆવી શક� છે.

ઉ�ચ શાળા વહ�વટ�ત�ં િવ�ાથ�ઓન ેસ�પલે કોઈપણ લોકર ખોલવાનો અિધકાર અનામત રાખ ેછે. ��ુડ�ટ
લૉકસ� એ ��લૂની �ોપટ� છે અન ે�ડ����ટ િશ�ત અન ે�રુ�ાના કારણોસર લોકસ� શોધવાનો અિધકાર અનામત

રાખ ેછે.

ખોવાયલે અન ેમળેલ
બધી ખોવાયલેી અન ેમળેલી વ��ઓુન ેક�ટો�ડયનના �મમા ં(�જ�નિેશયમની સામ ે��થત)મા ંફ�રવવી જોઈએ
અન ે� િવ�ાથ�ઓએ ��ુતકો, કો�સ, �વટેર વગેર� ખોવાઈ ગયા છે તઓેએ તમેના ખોવાઈ ગયા પછ�
ક�ટો�ડયનના �મમા ંતપાસ કરવી જોઈએ. સમયાતંર�, દાવા વગરની વ��ઓુ યો�ય સ�ંથાઓને આપવામાં

આવશ.ે
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પા�ક�ગ િવશષેાિધકારો
● શાળા િમલકત પર પા�ક�ગ એક િવશષેાિધકાર છે અિધકાર નથી.
● શાળાના મદેાન પર પા�ક�ગ કરનાર કોઈપણ �ય��ત પાસ ેમા�ય TMHS �ારા અસાઇન કરાયેલ પા�ક�ગ

પરિમટ હોવી આવ�યક છે. ઉ�લઘંન કરનારાઓ વાહન મા�લકના ખચ� તમે�ુ ંવાહન ખ�ચી શક� છે.
● �ુિનયર અન ેવ�ર�ઠ ઓછામા ંઓછા 60 ���ડટ સાથ ેઅન ેશ�ૈ�ણક ર�ત,ે વત��કૂની ���ટએ અન ેતનેા

સદંભ�મા ંસાર� ��થિતમાહંાજર�પા�ક�ગ પાસ મળેવવા અન ેક��પસમા ંપાક�  કરવા માટ� પા� હશ.ે
● TMHS વહ�વટ�ત�ં શાળા પા�ક�ગ પરિમટની સ�પણી ન�� કરવાનો અિધકાર અનામત રાખ ેછે.
● TMHS પા�ક�ગ �િુવધાઓનો ઉપયોગ કર�ન ેઓટોમોબાઈલની ન�ધણી કરવા માટ� $150 ની

નોન-ર�ફંડપા� ફ� છે. બધા િવ�ાથ�ઓએ પા�ક�ગ પરિમટ માટ� કો��િુનટ�પાસ �ારા ન�ધણી કરાવવી
આવ�યક છેhttps://register.communitypass.net.

● જો પા�ક�ગ પરિમટ ખોવાઈ �ય, તો �મુ થયલે પરિમટ સબંિંધત સજંોગો સાથ ે��ુયને લ�ેખત
મા�યતા ર�ૂ કરવી આવ�યક છે અન ેજો બી� પરિમટ આપવામા ંઆવ ેછે, તો $15.00 ફ� છે.

પા�ક�ગ પરિમટ દર�ક સમય ેદ�ખાતી હોવી જોઈએ, અન ેએTMHS સાથ ેન�ધાયલે વાહનની પાછળની િવ�ડોની
નીચનેી ડાબી બા�ુએ (�ાઈવરની બા�ુ) �ણૂા પર લગાવલે. કોઈ પણ િવ�ાથ�ની પા�ક�ગ પરિમટ રદ કરવામાં
આવી શક� છે અથવા એડિમિન���ટર �ારા �ય��તન ેયો�ય ���યા �રૂ� પાડવામા ંઆવ ેત ેપછ� તનેે સ�પે�ડ
કરવામા ંઆવી શક� છે. ન�ધણી ફ� પરત કરવામા ંઆવશ ેનહ�. ��ૂચબ� ક�ટલાક કારણો છે � પા�ક�ગ
િવશષેાિધકારોન ેરદ કર� શક� છે.

● પા�ક�ગ પરિમટની અર� પર "a" થી "k" �ધુીની વ��ઓુ પા�ક�ગ િવશષેાિધકારના અિનિ�ત

સ�પ�ેશનમા ંપ�રણમી શક� છે, િવ�ાથ� સાથનેી મી�ટ�ગમા ંએડિમિન���ટર �ારા સમી�ા બાક� છે.
○ એફબ ેક� તથેી વ� ુવગ�મા ંબીમાર
○ �િત �વાટ�રમા ં9 કરતા ંવ� ુિવલબં
○ શાળાના િનયમોના ઉ�લઘંનન ેકારણે સ�પ�ેડ કરવામા ંઆવી ર�ા છે
○ જોખમમા ં�કુવા માટ� વાહન ચલાવ�ુ ં(�પી�ડ�ગ, બદેરકાર�, સળગતી રબર, વોકવ ેપર વાહન

ચલાવ�ુ,ં રોટર� પર કાપ �કૂવો, �ટોપ �ચ�ો પર ન રોક�ુ,ં �ાઇવવ ેપર કાર પસાર કરવી અને

સચંાલકની મ�ૂંર� િવના તમામ ��લૂ બસો ��થાન કરતા પહ�લા છોડવી)
○ ગેરકાયદ�સર ર�ત ેપા�ક�ગ (અસાઇન કર�લ અથવા �િતબિંધત િવ�તારોમા ંપા�ક�ગ)
○ તમાર� પા�ક�ગ પરિમટ અ�ય �ય��તન ેઆપવી (વ�ર�ઠ દરિમયાન સ�હત�ો��ટ).
○ શાળા અથવા શાળા સબંિંધત ઇવ�ે�સમા ં�ાઇિવ�ગ કરતી વખત ેઅન ેવાહન ચલાવતી વખતે

મોટર વાહન ઉ�લઘંન માટ� ટ�વ�સબર� પોલીસ િવભાગ �ારા લ�ેખત અવતરણ �ા�ત કર�ું
○ શાળાના �દવસ દરિમયાન પરવાનગી િવના શાળાના મકાનમાથંી બહાર નીકળ�ું
○ મસે�ે�સુ�ેસ �ટ�ટ લો �ારા જ�ર� સીટ બ�ેટનો ઉપયોગ ન કરવો
○ �િતબિંધત જ�યાઓ પર પા�ક�ગ (�લુાકાતી, ફાયર લને, �નો �પો�સ, વગેર�)
○ ઉ�પાદન અથવા ઉપયોગનકલી પરિમટ

● શાળાના ન�ધાયલેા વાહન િવના કોઈપણ િવ�ાથ�ન ેશાળાની િમલકત પર પાક�  કરવાનો અિધકાર

નથી; આમ કરનાર િવ�ાથ�ઓન ેસ�પ�ેડ કરવામા ંઆવી શક� છે.
● પરિમટ �બન-તબદ�લીપા� છે અન ેજો �થાનાતં�રત કરવામા ંઆવ ેતો, પા�ક�ગ િવશષેાિધકારોને

સ�પ�ેશન અન/ેઅથવા રદ કરવામા ંપ�રણમી શક� છે.
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● ગેરકાયદ�સર ર�ત ેપાક�  કર�લી કારન ેટ�કસબર� પોલીસ િવભાગ �ારા ટોવી અથવા �ટ�કટ કર� શકાય છે.

● શાળાના અિધકાર�ઓ, આમ કરવા માટ�ના વાજબી કારણો સાથ,ે શાળાની િમલકત પર પાક�  કર�લા
કોઈપણ વાહનન ેશોધી શક� છે, �મા ંવાહનમા ંરહ�લા કોઈપણ અન ેતમામ ક�પાટ�મ�ેટ અથવા

વ��ઓુનો સમાવશે થાય છે, તનેી ખાતર� કરવા માટ� ક� �િતબિંધત અથવા ગેરકાયદ�સર વ��ઓુ
અથવા પદાથ� કોઈપણ સમય ેશાળાની િમલકત પર નથી.હ��ડ�કુના તમામ શાળાના િનયમો અને

શરતો પા�ક�ગ િવ�તારો સ�હત સમ� ક��પસ �ધુી િવ�તર� છે.

રહ�ઠાણની આવ�યકતાઓ

Tewksbury Public School System મા ંતમામ િવ�ાથ�ઓન ેમળ�ુ ંજ�ર� છેમસે�ે�સુ�ેસ જનરલ લોઝ
�કરણ 76, સ�ેશન 5 રહ�ઠાણન ેલગ�ુ.ં TPS મા ંહાજર� આપતી વખત ેકોઈપણ િવ�ાથ�ના અ�ય� રહ�ઠાણ
�ગે �� ઊભો થાય તો, િવ�ાથ��ુ ંરહ�ઠાણ વ� ુ�છૂપરછ અન/ેઅથવા તપાસન ેઆિધન રહ�શ.ે રહ�ઠાણની
જ��રયાતો અન ેઅમલીકરણ માટ�ની ���યાઓ Tewksbury Public School �ડ����ટની વબેપેજ �લ�ક પર જોઈ
શકાય છે:http://www.tewksbury.k12.ma.us

શાળા આગમન/��થાન ���યાઓ
સવાર� શાળાએ પહ��યા પછ�, તમામ િવ�ાથ�ઓન ે��ુય કો�રડોરના દરવા�માથંી �બ��ડ�ગમા ં�વશેવાની
અપ�ેા રાખવામા ંઆવ ેછે. િવ�ાથ�ઓએ શાળા �બ�ડ�ગમા ં�વશેતા પહ�લા અથવા બહાર નીક�યા પછ� ��ુડ�ટ
પા�ક�ગ એ�રયામા ં�સુ�ુ ંન જોઈએ.

શાળા પ�રવહન
હાઈ��લૂના િવ�ાથ�ઓ માટ�, ��લૂ બસમા ંસવાર� એ એક િવશષેાિધકાર છે, અિધકાર નથી. િવ�ાથ�ઓન ેબસની
રાહ જોતી વખત ેઅન ેસવાર� કરતી વખત ેસલામતીની તમામ સાવચતેીઓ�ુ ંપાલન કરવા�ુ ંકહ�વામા ંઆવે

છે. શાળાના તમામ િનયમો લા� ુપડ� છે. � િવ�ાથ�ઓ બસમા ંગભંીર િશ�ત સબંધંી સમ�યાઓ બની �ય છે
તઓેન ેઆચાય� �ારા સ�પ�ેડ કરાયલેી બસમા ંસવાર� કરવાનો િવશષેાિધકાર મળ� શક� છે. આવા �ક�સાઓમા,ં
સડંોવાયલે િવ�ાથ�ના માતા-િપતા/વાલીઓ બાળકન ેશાળાએ અન ે�યાથંી લઈ જવા માટ� જવાબદાર બને છે.

િવ�ાથ�ઓએ વબેસાઇટ પર અન ે�થાિનક અખબારોમા ંશાળા વષ�ની શ�આતમા ંપો�ટ કર�લા સમયે તમેના
િન��ુત બસ �ટોપ પર પહ�ચ�ુ ંજોઈએ. બસમાથંી ઉતયા� પછ�, િવ�ાથ�ઓએ તરત જ �બ��ડ�ગમા ં�વશે કરવો
પડશ.ે તઓે અિધ�ૃતતા િવના મદેાન છોડવાના નથી.

બસો લગભગ બપોર� 1:50 વા�ય ેઘર માટ� શાળા છોડશ.ે

શાળા વષ� દરિમયાન િવિવધ સમય,ે વગ�ખડંમા ંતાલીમ અન ેપાછળના/આગળના દરવા� ખાલી કરાવવાની
કવાયત લા� ુકરવામા ંઆવશ ેઅન ેઅ�ય સબંિંધત પ�રવહન મા�હતી�ુ ંિવતરણ કરવામા ંઆવશ.ે

Tewksbury શાળા સિમિતએ શાળા બસો પર િવ�ડયો ક�મરેાના ઉપયોગન ેલગતી નીિત લા� ુકર� છે. �ૃપા કર�ને
ટ�વ�સબર� પ��લક ���ૂસ પો�લસી મ�ે�અુલ, ફાઇલનો સદંભ� લો:EEAEF/ECAF- ��લૂ બસો પર િવ�ડયો
ક�મરેાનો ઉપયોગ.
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િવ�ાથ� બાથ�મ
વાજબી િવનતંીના આધાર� વગ� દરિમયાન િવ�ાથ�ઓને બાથ�મના િવશષેાિધકારો આપવામા ંઆવશ.ે
િવ�ાથ�ઓએ તમેન ેસ�પલે વગ�ખડંમા ંસૌથી ન�કના િવ�ાથ� બાથ�મનો ઉપયોગ કરવાનો છે. િવ�ાથ�ઓને

શાળા પહ�લા, તમેના લચંના સમયગાળા દરિમયાન અન ેપસાર થવાના સમયમા ંબાથ�મની �િુવધાનો
ઉપયોગ કરવા �ો�સા�હત કરવામા ંઆવ ેછે. બધા િવ�ાથ�ઓન ેયાદ અપાવવામા ંઆવ ેછે ક� બાથ�મમાં
અથવા શાળાની િમલકત પરના અ�ય કોઈપણ �થળે ��ૂપાન/વિેપ�ગની પરવાનગી નથી. ઉપરો�ત
અપ�ેાઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિન�ફળ ગયલેા તમામ િવ�ાથ�ઓ વત��કૂલ�ી અપ�ેાઓમા ંદશા�વલે િશ�તને
આધીન રહ�શ.ે

િવ�ાથ�ની જવાબદાર�ઓ
િવ�ાથ�ઓ તમેન ેસ�પલે તમામ �ર� ��ુતકો અન ેસામ�ીની સભંાળ અન ે�ળવણી માટ� જવાબદાર છે. યો�ય
સમય ેસ�પલે ��ુતકો અન/ેઅથવા સામ�ી પરત કરવામા ંઆવશ.ે ખોવાયલેી અથવા �િત��ત ��ુતકો
અન/ેઅથવા સામ�ી માટ� �કૂવણીની જ�ર પડશ.ે

િવ�ાથ� ર�કો�્�સ
Tewksbury Memorial High School િવ�ાથ�ઓના બ ે�કારના ર�કોડ� �ળવ ેછે: �ા�સ���ટ અને કામચલાઉ
ર�કોડ� �ન ેસ�ંચત ર�કોડ� તર�ક� ઓળખવામા ંઆવ ેછે. �ા�સ���ટ એ એક વહ�વટ� ર�કોડ� છે � િવ�ાથ�ની શ�ૈ�ણક
�ગિતન ે�િત�બ��બત કરવા માટ� જ�ર� ��નૂતમ ડ�ટા બનાવ ેછે. આ ડ�ટા િવ�ાથ� અન ેતનેા માતા-િપતાના
નામ, સરના�ુ ંઅન ેફોન નબંર, અ�યાસ�મના શીષ�કો, �ેડ, �ેડ �તર અન ે�ણૂ� થયલે વષ� �રૂતો મયા��દત
રહ�શ.ે િવ�ાથ�ની �ા�સ���ટ શાળા િવભાગ �ારા �ળવવામા ંઆવશ ેઅન ેશાળા સિમિતના િવવકે��ુ�થી
િવ�ાથ�ના �ે��એુશન, �ા�સફર અથવા શાળા િસ�ટમમાથંી પાછ� ખ��યાના 60 વષ� પછ� જ તનેો નાશ થઈ
શક� છે. અ�થાયી ર�કોડ�મા ંશ�ૈ�ણક ���યા માટ� મહ�વ�ણૂ� મા�હતી �મ ક� �મા�ણત પર��ણ પ�રણામો અને

િશ�કો, સલાહકારો અન ેઅ�ય �ટાફ સ�યો �ારા ��ૂયાકંનનો સમાવશે થાય છે. કામચલાઉ ર�કોડ� �ે��એુશન

પછ� વ�ર�ઠોન ેઆપવામા ંઆવ ેછે. �થાિનક િસ�ટમમાથંી �થાનાતં�રત થતા િવ�ાથ�એ �વશે કરનાર
િવ�ાથ�ના સ�ંણૂ� ર�કોડ� સાથ ેનવી શાળા િસ�ટમ �દાન કરવી આવ�યક છે. ઉ�લ�ેખત ર�કોડ�મા ંસ�પે�શન
અથવા ઉ�લઘંન અથવા �નુા�હત �ૃ�યો અથવા કોઈપણ ઘટના અહ�વાલો ક� �મા ંિવ�ાથ� પર કોઈપણ
સ�પ�ેડ�બલ �ૃ�યનો આરોપ �કૂવામા ંઆ�યો હોય તવેા કોઈપણ બનાવોનો સમાવશે થશ,ે પરં� ુત ેતનેા �ધુી
મયા��દત નથી.

મસે�ે�સુ�ેસ જનરલ લો, સ�ેશન 37H �જુબ, �યાર� કોઈ િવ�ાથ�ન ેઆ િવભાગની જોગવાઈઓ હ�ઠળ હાકં�
કાઢવામા ંઆવ ેછે અન ે�વી�ૃિત માટ� અ�ય શાળામા ં�વશે માટ� અર� કર� છે, �યાર� મોકલનાર શાળાના
અિધ�ક� િવ�ાથ�ઓના કારણો િવશ ે�ા�ત કરનાર શાળાના અિધ�કન ે�ણ કરવી જોઈએ. હકાલપ�ી ર�કોડ�ની
ઍ�સસે માટ�ની િવનતંીઓ િવ�ાથ� અન/ેઅથવા તનેા અથવા તણેીના માતા-િપતા �ારા કરવામા ંઆવી શક� છે
અન ેઆવી િવનતંીઓન ેદસ �દવસની �દર માન આપવામા ંઆવશ.ે િવ�ાથ� અન/ેઅથવા તેના માતાિપતાને
અસમંિતની ��થિતમા ંઅપીલની ���યા અ�સુાર ર�કોડ�મા ંમા�હતી ઉમરેવાનો અિધકાર છે. ઉપરો�ત 14 વષ�ની
�મર� પહ�ચવા પર અથવા 9મા ધોરણમા ં�વ�ેયા પછ� િવ�ાથ�ના અિધકારો હશ.ે જો કોઈ િવ�ાથ� આ �મર
અથવા �ેડની જ��રયાતથી ઓછો હોય, તો આ અિધકારોનો ઉપયોગ માતાિપતા �ારા કરવામા ંઆવશ.ે જો કોઈ
િવ�ાથ� 14-17 વષ�નો હોય અન ે9મા ધોરણમા ંદાખલ થયો હોય, તો િવ�ાથ� અન ેતનેા માતાિપતા બનંએે આ
અિધકારોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 18 વષ� ક� તથેી વ� ુ�મરનો િવ�ાથ� શાળાના આચાય� અથવા અિધ�કને

લ�ેખત િવનતંી �ારા તનેા/તણેીના માતાિપતાના અિધકારોન ેમયા��દત કર� શક� છે. સ�ંણૂ� િનયમોની નકલ
આચાય�ની ઓ�ફસમા ંમળેવી શકાય છે.
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થોડા અપવાદો સાથ,ે લાયક િવ�ાથ� અન/ેઅથવા 18 વષ�થી ઓછ� �મરના િવ�ાથ�ની શાર��રક ક�ટડ�
ધરાવતા માતાિપતાની �વૂ� લ�ેખત સમંિત િવના િવ�ાથ�ના ર�કોડ�માનંી મા�હતી �તૃીય પ�ન ે�હ�ર કરવામાં
આવશ ેનહ�. બ ેન�ધપા� અપવાદો છે: �ડર��ટર� મા�હતી- િવ�ાથ��ુ ંનામ, સરના�ુ,ં ટ��લફોન ��ૂચ, તાર�ખ
અન ેજ�મ �થળ, અ�યાસ�ુ ં��ુય ��ે, હાજર�ની તાર�ખો, એ�લ�ેટક ટ�મના સ�યો�ુ ંવજન અન ે�ચાઈ, વગ�,
સ�ાવાર ર�ત ેમા�યતા �ા�ત ��િૃ�ઓ અન ેરમતગમતમા ંભાગીદાર� , �ડ�ીઓ, સ�માન અને �રુ�કારો અને

ઉ�ચ શાળા પછ�ની યોજનાઓ. આ�ડ� ફોસ� અન ેપો�ટ સકે�ડર� શ�ૈ�ણક સ�ંથાઓ માટ� ભરતીની મા�હતી-
લ�કર� ભરતી કરનારાઓ અન/ેઅથવા પો�ટ સકે�ડર� શ�ૈ�ણક સ�ંથાઓના �િતિનિધઓની િવનતંી પર,
Tewksbury Public Schools તમામ મા�યિમક િવ�ાથ�ઓ માટ� નામ, સરના�ુ ંઅન ેટ��લફોન ��ૂચ �દાન
કરશ.ે જો કોઈ પા� િવ�ાથ� અન/ેઅથવા માતા-િપતા િનદ� િશકા મા�હતી અથવા ભરતીની મા�હતી બહાર પાડવા
માગંતા ન હોય,તઓેએ આચાય�નો લ�ેખતમા ંસપંક�  કરવો જોઈએ.

સપોટ� /પીઅર મ�ય�થી
TMHS ખાત ેઅમારો એક �યયે એ છે ક� તમામ િવ�ાથ�ઓ માટ� સલામત અન ેસહાયક િશ�ણ�ુ ંવાતાવરણ
હોય. આ માટ�, ફ�ક�ટ� તમામ િવ�ાથ�ઓ માટ� સહાયક ટ�મ �દાન કરવા�ુ ંકામ કર� છે. � િવ�ાથ�ઓન ેસાથી
િવ�ાથ�ઓ અથવા ફ�ક�ટ� સ�યો �ારા ��ુક�લ સમયનો અ�ભુવ થતો જોવામા ંઆવ ેછે તઓેન ેમાગ�દશ�ન
સલાહકાર, સચંાલક અથવા િશ�ક પાસ ેમોકલવા જોઈએ.

ઘર�થી સદં�શા
કટોકટ�ની પ�ર��થિત િસવાય, કોઈપણ િવ�ાથ�ને સદં�શ �ા�ત કરવા માટ� વગ�ની બહાર બોલાવવામા ંઆવશે

નહ�. સ�ચવોન ેઆપવામા ંઆવલેા માતા-િપતા/વાલીઓ તરફથી મહ�વ�ણૂ� સદં�શા શાળા �દવસના �ત

�ધુીમા ંિવ�ાથ�ન ેપહ�ચાડવામા ંઆવશ.ે

�લુાકાતીઓ

મા� TMHS ખાત ેસભંિવત હાજર� �ગે ગભંીરતાથી િવચારણા કરતા િવ�ાથ�ઓ જ �બ��ડ�ગની �લુાકાત લવેા
અથવા વગ�મા ંહાજર� આપવા માટ� આવકાય� છે. �લુાકાત પહ�લા આચાય�ની મ�ૂંર� અન ેમાગ�દશ�ન કાયા�લય
�ારા �િુનિ�ત એપોઇ�ટમ�ેટ જ�ર� છે.

વક�  પરિમટ
િવ�ાથ�ઓએ શાળા �દવસની શ�આતમા ં��ુય કાયા�લયમા ંસ�ે�ટર� પાસથેી વક�  પરિમટની િવનતંી કરવી
જોઈએ. વક�  પરિમટ ત ેશાળા �દવસના �ત ેતયૈાર થઈ જશ.ે ઉનાળાના મ�હનાઓ દરિમયાન એપોઇ�ટમે�ટ

માટ� (978) 640-7825 પર કૉલ કરો.

િશ�ત કોડ
બધા િવ�ાથ�ઓ દર�ક સમય ેયો�ય ર�ત ેવત�ન કર� તવેી અપ�ેા રાખવામા ંઆવ ેછે. જો ક� તમામ સભંિવત
ઉ�લઘંનો આ હ��ડ�કુમા ં��ૂચબ� કર� શકાતા નથી, ક�ટલીક સામા�ય �ણેીઓ આ િવભાગમા ંસબંોધવામાં
આવી છે. શાળા કોઈપણ ઉ�લઘંન માટ� િશ�તના પ�રણામો�ુ ં��ૂયાકંન કરશ ે� તને ેયો�ય વત�ન�ુ ંઉ�લઘંન
માન ેછે.

સલે ફોન અન ેઇલ�ે�ોિનક ઉપકરણો
ઈલ�ે�ોિનક ઉપકરણો વગ�ના સમય દરિમયાન વગ�ખડંમા ંઅથવા હૉલવમેા ંચા� ુન હોઈ શક� િસવાય ક� તેમની
પાસ ેવગ�ખડંના િશ�કની મ�ૂંર� હોય અન ેતનેો શ�ૈ�ણક હ��ઓુ માટ� ઉપયોગ થતો હોય. � િવ�ાથ�ઓ આ
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નીિત�ુ ંપાલન કરતા નથી તમેન ેતમેના વગ�ખડંના િશ�ક અથવા સચંાલક તર�ક� વગ�ના સમયગાળા માટ�
રાખવામા ંઆવશ.ે પાલન કરવાનો ઇનકાર વધારાના પ�રણામોમા ંપ�રણમી શક� છે. (વત��કૂલ�ી અપે�ાઓ

�તર III �ુઓ). �ય��તગત �યવસાય કરવા માટ�, િવ�ાથ�ઓ મા� લચં દરિમયાન અથવા પસાર થવા
દરિમયાન ઇલ�ે�ોિનક ઉપકરણનો ઉપયોગ કર� શક� છે.

�ય��તગત ઇલ�ે�ોિનક ઉપકરણની ઑ�ડઓ અથવા િવઝ�અુલ ર�કો�ડ�ગ �િુવધાઓના ઉપયોગ માટ�
એડિમિન���ટર અથવા િશ�કની પરવાનગી અન ે�વૂ� મ�ૂંર�ની જ�ર છે.

�ૃપા કર�ન ેયાદ રાખો ક� � િવ�ાથ�ઓ આ ઉપકરણોન ેશાળામા ંલાવ ેછે તઓે તમેના પોતાના જોખમે આ�ુ ંકર�
છે. િવ�ાથ�ની િમલકતના �કુશાન, િવનાશ ક� ચોર� માટ� શાળા જવાબદાર નથી. એવી અપ�ેા રાખવામા ંઆવે

છે ક� તમામ ઇલ�ે�ોિનક ઉપકરણો ઘર� ચા� કરવામા ંઆવ.ે

�વીકાય� ઉપયોગ નીિત
● �ૃપા કર�ન ેસ�ંણૂ� નીિત અહ� �ુઓ: Technology Acceptable Use Procedures
● ઈ-મલે િસ�ટ�સ
● ઈ�ટરનટેનો તમામ િવ�ાથ�ઓનો ઉપયોગ ફ�ક�ટ�ની દ�ખર�ખ હ�ઠળ કરવાનો છે.
● ઈ�ટરનટે એ�સસેનો એકમા� હ�� ુિવ�ાથ�ઓ અન ેિશ�કોન ેઅન�ય સસંાધનો અન ેસહયોગી કાય� માટ�ની

તક �રૂ� પાડ�ન ેિશ�ણ અન ેસશંોધનન ેસમથ�ન આપવાનો છે.
● Tewksbury ની ઈ�ટરનટે િસ�ટમનો ઉપયોગ કરતા તમામ િવ�ાથ�ઓએ શાળા સિમિતની માગ�દિશ�કા

વાચંવાની અન ેઈ�ટરનટે ઍ�સસે �ગે શાળા સિમિતની નીિત�ુ ંપાલન કરવાની અપ�ેા રાખવામા ંઆવે

છે.
● �વીકાય� ઉપયોગની નીિત િવ�ાથ�ઓન ેફ�ક�ટ�, �થંપાલ અથવા સચંાલક �ારા �દાન કરવામા ંઆવશ.ે તે

TMHS ��ુય કાયા�લય અન ેશાળા �જ�લાની વબેસાઇટ પર પણ ઉપલ�ધ હશ.ે
● ટ�વ�સબર� પ��લક ���ૂસ િવ�ાથ� ઇ�ટરનટે પર ઍ�સસે કર� શક� તવેી સામ�ીની સામ�ી માટ�, િવ�ાથ�ના

ઇ�ટરનટે ઉપયોગ દરિમયાન અથવા તનેા પ�રણામ ેથયલેા કોઈપણ �કુસાન માટ� અન ેિવ�ાથ�ના
ઇ�ટરનટે ઉપયોગના અ�ય કોઈપણ પ�રણામો માટ� તમામ જવાબદાર�ન ેઅ�વીકાર કર� છે.

● ઈ�ટરનટેનો અયો�ય ઉપયોગ િશ�તબ� કાય�વાહ�મા ંપ�રણમી શક� છે.

અટકાયત નીિત
અ�વીકાય� િવ�ાથ� વત�ન માટ� િવ�ાથ�ન ેઅટકાયત સ�પવામા ંઆવ ેછે. િવ�ાથ�ઓએ સ�ંણૂ� ર�તે સમજ�ું
જોઈએ ક� �બ��ડ�ગના કોઈપણ િશ�કન ેકોઈપણ સમય ેગેરવત��કૂ �ધુારવાની સ�ા છે. ઘટનામા ંિવ�ાથ�
શાળા પછ� અટકાયત માટ� રહ�વાની �યવ�થા કરવામા ંિન�ફળ �ય છે �યાર� તને/ેતણેીન ેયો�ય ર�તે ��ૂચત
કરવામા ંઆ�યા હોય, તો આ ��યાન ેશાળામાથંી સ�પ�ેશનમા ંપ�રણમી શક� છે. શાળા પછ�ની ��િૃ�ઓ અને

શાળા પછ�ની રોજગાર અટકાયતમા ંન આવવા માટ� અ�વીકાય� કારણો છે. અટકાયત મગંળવાર થી ��ુુવાર
બપોર� 2:00 થી 3:00 PM �ધુી સ�પવામા ંઆવશ.ે િશ�કની અટકાયત પણ નાના વગ�ખડંના ઉ�લઘંન માટ�
સ�પવામા ંઆવી શક� છે અન ેત ેિશ�કની િવવકે��ુ�થી સવેા આપવામા ંઆવશ.ે

��સ કોડ
મસે�ે�સુ�ેસ રા�યના કાયદા અ�સુાર, એવી અપ�ેા રાખવામા ંઆવ ેછે ક� િવ�ાથ�ઓ સલામતી, આરો�ય અને

�વ�છતાના વાજબી ધોરણોન ે�યાનમા ંરાખીન ેપોશાક પહ�ર�, �થી શ�ૈ�ણક ���યામા ંિવ�પે ન આવ ેઅથવા

39 સામ�ી�ુ ંકો�ટક

https://docs.google.com/document/d/14zGaYAIF745HtbMxONrMJcJtYRGMvq2LJ3U-WY3JK3E/edit?usp=sharing


િવ�પે ન આવ.ે વહ�વટ�ત�ં િવ�ાથ�ઓન ેકોઈપણ પોશાક બદલવા માટ� કહ�વાનો અિધકાર અનામત રાખ ેછે
� શ�ૈ�ણક ���યા અથવા પયા�વરણન ેખલલે પહ�ચાડ� છે, ગેરકાયદ�સર ��િૃ�ઓન ે�ો�સાહન આપ ેછે અથવા

આરો�ય અથવા સલામતી અન ે�વ�છતાના ધોરણો�ુ ંઉ�લઘંન કર� છે. �ટવરે હમંશેા પહ�રવા જ જોઈએ.

િશ�ણના વાતાવરણમા ંવા�તિવક િવ�પે અથવા અ�યવ�થા પદેા કર� શક� તવેા કપડામંા ંનીચેનાનો સમાવશે
થાય છે, પરં� ુત ેઆના �ધુી મયા��દત નથી:

● કપડા ંઅથવા ઘર�ણા ંક� � �લોગન, �ચ�ો અથવા �ડઝાઇન દશા�વ ેછે � દા�, ��સ અથવા �તીય

સામ�ીની �હ�રાત કર� છે � ઉ�પાદનો અથવા ��િૃ�ઓન ે�ો�સાહન આપ ેછે � ગેરકાયદ�સર,
અપિવ� અથવા �ચૂક છે.

● કપડા ંઅથવા ઘર�ણા ંક� � શાળાના વાતાવરણમા ંઅ�ય લોકો માટ� અપમાનજનક હોય અને તમેા ં�િત,
વશંીયતા, ધમ�, િવકલાગંતા અથવા લ��ગક અ�ભ�ખુતા િવશ ેઅપશ�દો હોય.

ટોપીઓ તમેના વગ�ખડંમા ંઅ�મુિતપા� છે ક� ક�મ ત�ેુ ંધોરણ ન�� કર�ુ ંઅન ેતમેના વગ� કરારમા ંત ેધોરણની
�પર�ખા આપવી ત ેિશ�કની િવવકે��ુ� છે. િવ�ાથ�ઓન ેવગ� વ�ચ ેઅન ેશાળાના સામા�જક િવ�તારોમાં
(કાફ�ટ��રયા, લાઇ�રે�) વ�ચથેી પસાર થતી વખત ેટોપી પહ�રવાની પરવાનગી આપવામા ંઆવશ.ે
��સ કોડના વારંવાર ઉ�લઘંનન ેકારણે િશ�તભગંની કાય�વાહ� થશ.ે

બાક� ���યા
તમામ િવ�ાથ�ઓન ે�યાર� પણ તમેની િનયિમત વગ�ખડંની �ચૂનામાથંી અથવા શાળાની અ�ય ��િૃ�ઓમાથંી

બાકાત રાખવા �ારા િશ�ણના અિધકારથી વ�ંચત રાખવામા ંઆવશ ે�યાર� યો�ય ���યા આપવામા ંઆવશ,ે
�મા ંનીચનેાનો સમાવશે થાય છે: સ�પ�ેશન, હકાલપ�ી, �ા�સફર, �ોબશેન અથવા િવશષેાિધકારો પાછ� ખ�ચી
લવેા અન ે�ે��એુશન સમારોહમાથંી બાકાત. યો�ય ���યાના અિધકારમા ંકટોકટ� સ�પ�ેશન િસવાય ઉપરો�ત
કોઈપણ બાકાત પહ�લા �યાયી �નુાવણીનો અિધકાર શામલે છે.

લોઇટ�ર�ગ

િવ�ાથ�ઓએ તમેના રો�જ�દા કાય��મો �રૂા થયા પછ� �બ�ડ�ગ ક� શાળાના મદેાનમા ંફર�ુ ંનહ�. શાળાની
બરતરફ� પછ� િવ�ાથ�ઓ પાસ ેશાળામા ંરહ�વા માટ��ુ ંમા�ય કારણ હો�ુ ંઆવ�યક છે. શાળાના કલાકો પછ�
��ે�ટસ અથવા મી�ટ�ગો યોજતા કોચ અન ે�લબ સલાહકારો િવ�ાથ�ઓની દ�ખર�ખ માટ� જવાબદાર છે.

સ�પ�ેશન પો�લસી
શાળાના િનયમોના ગભંીર ઉ�લઘંન બદલ તમામ િવ�ાથ�ઓન ેશાળામાથંી સ�પ�ેડ કરવામા ંઆવી શક� છે.
આ નીિત MGL �કરણ 71 અ�સુાર છે; કલમ 37H3/4.
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H3~4
ન�ુ ંઅપડ�ટ: 8 નવ�ેબર, 2022 થી અમલમા ંઆવશે

આ ��યાઓમા ંલવેલ �ુ � ુલવેલ સવેન ઇ��ા�શ�સ હ�ઠળ ��ૂચબ� �નુાઓનો સમાવશે થઈ શક� છે, પરં� ુતેના
�ધુી મયા��દત નથી.

● શાળા સચંાલકો િવ�ાથ�ઓના ઇ�ટર�� ુસ�હત શાળા સબંિંધત િશ�ત િવષયક બાબતોમા ંતપાસ કરવા
માટ� અિધ�ૃત છે.
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● િવ�ાથ� અથવા માતાિપતાન ેમૌ�ખક અન ેલ�ેખત �ચૂના (��ે� અથવા ઘરની �ાથિમક ભાષામા)ં
�દાન કયા� િવના સ�પ�ેશન લાદવામા ંઆવી શક� નહ�, તમેજ ચા� પર �નુાવણીની તક અને

માતાિપતાન ે�નુાવણીમા ંભાગ લવેાની તક સાથ ે.
● કોઈપણ િવ�ાથ�ન ેશાળામાથંી સ�પ�ેડ કરવામા ંઆવશઅેયો�ય એ�લ�ેટ�સ અન ેસામા�જક કાય��મો

સ�હત સ�પ�ેશનના સમય દરિમયાન કોઈપણ અન ેતમામ શાળા �ાયો�જત ��િૃ�ઓમા ંભાગ લવેા
માટ�. સ�પ�ેડ કરવાનો િનણ�ય લવેામા ંઆવ ેત ેસમય ેઅયો�યતા શ� થાય છે અન ેસ�પે�શન �ણૂ� થવા
પર સમા�ત થાય છે.

● એકવાર સ�પ�ેશન �ણૂ� થઈ �ય ત ેપછ� િવ�ાથ�, માતા-િપતા/વાલીઓ અન ેશાળા સચંાલક સાથે
�નુઃ�વશેની મી�ટ�ગ શાળામા ંપરત ફરવાની જ�ર પડ� શક� છે.

● � િવ�ાથ�ન ેસ�પ�ેડ કરવામા ંઆ�યો છે ત ેશાળાની િમલકત પર ફર� શકશ ેનહ� અથવા હાજર થઈ
શકશ ેનહ�.

● સ�પ�ેશનની સવેા કરતી વખત ે�કૂ� ગયલે પર��ણો અથવા ��વઝ, હોમવક�  અસાઇનમ�ેટ, પેપસ�
અન ેઅ�ય ��લૂ વક�ન ેવાજબી સ�ંયામા ં(સ�પ�ેડ કર�લા �દવસોની સ�ંયા �ટલી) �દવસની �દર

બનાવવાની જવાબદાર� િવ�ાથ�ની છે.
● કોઈપણ િવ�ાથ� ક� �ન ે10 �દવસથી વ� ુસમય માટ� શાળામાથંી સ�પ�ેડ કરવામા ંઆ�યો હોય તનેે

�પુ�ર�ટ��ડ��ટન ેઅપીલ કરવાનો અિધકાર છે. લાબંા ગાળાના સ�પ�ેશનની અસરકારક તાર�ખના પાચં
(5) ક�લ�ેડર �દવસોમા ંઅપીલ �પુ�ર�ટ��ડ��ટને લ�ેખતમા ંસબિમટ કરવી આવ�યક છે.

શ�ૈ�ણક યોજનાઓ પર િવ�ાથ�ઓની િશ�ત
આ હ��ડ�કુમા ંદશા�વલે વત��કૂ માટ�ની આવ�યકતાઓન ે�ણૂ� કરવાની તમામ િવ�ાથ�ઓ પાસથેી અપે�ા

રાખવામા ંઆવ ેછે. મસે�ે�સુ�ેસ જનરલ લોઝના �કરણ 71B (� �કરણ 766 તર�ક� પણ ઓળખાય છે)
માટ� જ�ર� છે ક� િવશષે જ��રયાતો ધરાવતા બાળકો માટ� વધારાની જોગવાઈઓ કરવામા ંઆવ.ે.નીચનેા
વધારાનાખાસ જ��રયાતો ધરાવતા િવ�ાથ�ઓની િશ�તના સદંભ�મા ંઆવ�યકતાઓ લા� ુપડ� છે.

1.િવશષે જ��રયાતવાળા િવ�ાથ� માટ�નો �ય��તગત શ�ૈ�ણક કાય��મ (IEP) �ચૂવ ેછે ક� �ુ ંિવ�ાથ�
િનયિમત િશ�ત કોડન ે�ણૂ� કર� તવેી અપ�ેા છે અથવા તો િવ�ાથ�ની ��થિતફ�રફારની જ�ર છે.કોઈપણ
ફ�રફાર�ુ ંવણ�ન િવ�ાથ�ના IEP મા ંકરવામા ંઆવશે.

2.ખાસ જ��રયાતવાળા િવ�ાથ�ઓ માટ� ક� �મન ેતમેના શ�ૈ�ણક કાય��મમાથંી દસ �દવસથી વ� ુસમય
માટ� �ૂર કરવામા ંઆવી શક� છે,સ�ંચત ર�ત,ેશાળા વષ�મા,ંગેરવત��કૂ અન ેિવ�ાથ�ની િવકલાગંતા વ�ચનેા
સબંધંની સમી�ા હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે

3.જો,આવી સમી�ા કયા� પછ�,િવ�ાથ�ની �પિેશયલ એ��કુ�શન ટ�મ ન�� કર� છે ક� આ વત�ન િવ�ાથ�ની
િવકલાગંતા�ુ ંઅ�ભ�ય��ત હ� ુ,ંટ�મ ફ�રફાર �ગે ચચા� કરશિેવ�ાથ� માટ� કાય��મ.જો ટ�મ ન�� કર� ક� િવ�ાથ��ું
વત�ન એ ન હ� ુઅં�ભ�ય��તનાતનેી/તણેીની િવકલાગંતા, તે પછ� િવ�ાથ� શાળાન ેઆધીન હોઈ શક�
છે'sિશ�તબ�કોડ.ત ેઘટનામા,ંિવ�ાથ� માટ� �ચૂના �ા�ત કરવા માટ� વકૈ��પક સ�ેટ�ગ કરશતે ેમાટ� �છૂોસમા�ત.

4.કાયા��મક વત��કૂ�ય ��ૂયાકંન િવશષે જ��રયાતોને �યાનમા ંરાખીન ેહાથ ધરવામા ંઆવી શક� છે�
િવ�ાથ��ુ ંવત�ન શાળાના િશ�ત કોડ�ુ ંઉ�લઘંન કર� છે.

5.જો િવ�ાથ�ના વત�નમા ંશ�ો અથવા ��સ સામલે હોય,ટ�મ િવ�ાથ�ન ેવકૈ��પક શ�ૈ�ણક સ�ેટ�ગમાં
�કૂ� શક� છે.
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�યાર� કોઈ િવ�ાથ� શ�ૈ�ણક યોજના પર હોય �યાર� ત/ેતણેીએ ટ�વ�સબર� મમેો�રયલ હાઈ��લૂના
િનયમો�ુ ંપાલન કર�ુ ંજોઈએઅન ેિનયમો િસવાય તનેા/તણેીની યોજના અ�યથા જણાવે
છે.સ�પ�ેશનની �ણ કરવામા ંઆવશિેવશષે િશ�ણના સચંાલક. �યાર� િવ�ાથ�એ શાળા વષ�માં
વગ�માથંી 10 �દવસ�ુ ંસ�પ�ેશન મળે��ુ ંહોય �યાર� િવશષે િશ�ણ ટ�મ �ારા યોજનાઓની સમી�ા
કરવામા ંઆવશ.ે.સમાન ���યાઓ 1973ની �નુવ�સન ��યાની કલમ 504 હ�ઠળ યોજનાઓ ધરાવતા
િવ�ાથ�ઓન ેલા� ુપડ� છે.

Tewksbury Public Schools Education Services Plan

M.G.L. �જુબ. c 76.

� િવ�ાથ�ઓને સતત દસ (10) થી વ� ુશાળાના �દવસોમા ંકાઢ� �કૂવામા ંઆ�યા છે અથવા સ�પે�ડ
કરવામા ંઆ�યા છે તેઓને ���ડટ કમાવવાની તક �રૂ� પાડવા માટ� નીચેની સેવાઓ ઉપલ�ધ
કરાવવામા ંઆવી છે, �મને લા� ુપડ�, અસાઇનમે�ટ, પર��ણો, પેપસ� અને અ�ય શાળાના કાય� માટ�
જ�ર� છે. વગ�ખડં અથવા શાળામાથંી તેને કાઢ� નાખવાના સમયગાળા દરિમયાન રા�ય અને �થાિનક
જ��રયાતોને પહ�ચી વળવા માટ� શ�ૈ�ણક �ગિત કરવી.

ઓનલાઈન/�તર િશ�ણ
ટ�ટુોર�યલ સેવાઓ

� િવ�ાથ�ઓને શાળા વષ�મા ંસતત દસ (10) કરતા ંવ� ુશાળા �દવસો માટ� શાળામા ંઅથવા બહાર
કાઢ� �કૂવામા ંઆ�યા હોય તેઓ ઉપરો�ત ઓળખાયેલ વકૈ��પક િશ�ણ સે�ટ�ગ િવક�પોમાથંી એક

પસદં કર� શક� છે �મા ંસ�પે�શન અથવા હકાલપ�ીના સમયગાળા દરિમયાન ભાગ લેવાનો હોય.

ઉપલ�ધ વકૈ��પક િશ�ણ સે�ટ�ગ િવક�પો િવશ ેવ� ુમા�હતી મેળવવા અને આ વકૈ��પક િશ�ણ સે�ટ�ગ
િવક�પોમાથંી કોઈ એકમા ંતમાર� પસદંગી અને ન�ધણીની ��ુ�ટ કરવા માટ�, �ૃપા કર�ને શાળાના
આચાય�નો સપંક�  કરો. િવ�ાથ� અને િવ�ાથ�ના માતા-િપતા અથવા વાલી �ારા વકૈ��પક શ�ૈ�ણક
સેવાની પસદંગી પર, શાળા અથવા શાળા �જ�લા સેવામા ંિવ�ાથ�ની ન�ધણીની �િુવધા અને ચકાસણી
કરશ.ે

વત�ન અપ�ેાઓ

નીચનેી ��ૂચ સ�ંણૂ� અથવા િ������ટવ નથી, પરં� ુિવ�ાથ�ઓન ેશાળાના િનયમો અન ેવત��કૂ�ય અપે�ાઓના

સદંભ�મા ંમાગ�દશ�ન ��ંુૂ પાડ� છે. TMHS એડિમિન���શન ત ેસજંોગોમા ંયો�ય લાગે તવેી િશ�ત લાદવાનો
અિધકાર અનામત રાખ ેછે. આ હ��ડ�કુનો ઉપયોગ આવા િનણ�યો લવેામા ંમાગ�દશ�ક તર�ક� થશ.ે

�તર I ઉ�લઘંન(િશ�કો �ારા �યવહાર)
● વગ�મા ંિવલબં
● �ય��તગત િશ�કના આચરણના િનયમો�ું

કોઈપણ ઉ�લઘંન (અસહકાર, છેતરિપ�ડ�,
વગ�ખડંમા ંખલલે, અપશ�દોનો ઉપયોગ,
વગેર�)

● કાફ�ટ��રયાની બહાર ખોરાક/પીણાનો કબજો

�તર I ઉ�લઘંન દંડ
● માતાિપતા/વાલીઓ સાથ ેવાતચીત
● િશ�કની અટકાયત
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�તર II ઉ�લઘંન
(�યવ�થાપક �ારા �યવહાર)

● િશ�કની અટકાયતની �ણ કરવામાં
િન�ફળતા

● કચરે�મા ંમોકલી આ�યો હતો
● ��સ કોડ�ુ ંઉ�લઘંન (��સ કોડ)

�તર II ઉ�લઘંન દંડ
● �થમ �નુો - 1 કચરે� અટકાયત

● બીજો �નુો - 2 ઓ�ફસ અટકાયત

● �ીજો �નુો - 1 �દવસ�ુ ંસ�પ�ેશન
● અ�ગુામી �નુાઓ - 3 �દવસ�ુ ંસ�પ�ેશન,

માતાિપતા સાથ ેકો�ફર�સ
● �નુઃ�થાિપત �યાય (�યવ�થાપક �ારા ન��

કરવામા ંઆવશ)ે

�તર III ઉ�લઘંન
● ઓ�ફસ અટકાયતમા ં�ણ કરવામાં

િન�ફળતા

● વગ� કટ (20 િમિનટ અથવા વ�)ુ
● પરવાનગી િવના વગ� છોડવો
● િશ�કન ેઅનિધ�ૃત વ�� ુઆપવાનો ઇનકાર
● અ�ય િવ�ાથ�ન ેધમક�
● અનિધ�ૃત જ�યાએ મળ�
● સલે ફોન અન ેઇલ�ે�ોિનક ઉપકરણના

ઉપયોગ�ુ ંઉ�લઘંન (સલે ફોન અને

ઇલ�ે�ોિનક ઉપકરણો)
● �વીકાય� ઉપયોગ નીિત�ુ ંઉ�લઘંન (�વીકાય�

ઉપયોગ નીિત)

�તર III ઉ�લઘંન દંડ
● �થમ �નુો - 3 ઓ�ફસ અટકાયત

● બીજો �નુો - 1 �દવસ�ુ ંસ�પ�ેશન
● અ�ગુામી �નુાઓ - 3 �દવસ�ુ ંસ�પ�ેશન,

િપ� ૃપ�રષદ
● �નુઃ�થાિપત �યાય (એડિમિન���ટર �ારા

ન�� કરવામા ંઆવશ)ે

�તર IV ઉ�લઘંન
(ક�ટલાક �ક�સામા ંપોલીસન ે�ણ કરવામા ંઆવી શક�
છે)

● અવગણના

● �અ�સી

● �ુગાર

● બનાવટ�

● પજવણી

● રફહાઉિસ�ગ

● �ટાફ, િવ�ાથ�ઓ અથવા વાહનો પર
વ��ઓુ ફ�કવી

● શાળાની િમલકતન ે�કુસાન પહ�ચાડ�ું
● �હ�ર સભાન ેખલલે પહ�ચાડ� છે
● પરિમટ િવના પા�ક�ગ

�તર IV ઉ�લઘંન દંડ
● �થમ �નુો - 1 �દવસ�ુ ંસ�પ�ેશન
● બીજો �નુો - 3 �દવસ�ુ ંસ�પ�ેશન
● અ�ગુામી �નુાઓ - 5 �દવસ�ુ ંસ�પ�ેશન,

િપ� ૃપ�રષદ
● �નુઃ�થાિપત �યાય (એડિમિન���ટર �ારા

ન�� કરવામા ંઆવશ)ે

�તર V ઉ�લઘંન
(ક�ટલાક �ક�સામા ંપોલીસન ે�ણ કરવામા ંઆવી શક�
છે)

● પરવાનગી વગર મકાન છોડ�ું
● �ટાફ મ�ેબરન ેધમક� આપવી

● ચોર�

● �ટાફ મ�ેબર પર િનદ� િશત અપિવ�તા,
અ�લીલતાનો ઉપયોગ

● તમા�ુ (કબજો, શકંા�પદ અથવા વા�તિવક

�તર V ઉ�લઘંન દંડ
● �થમ �નુો - 3 �દવસ�ુ ંસ�પ�ેશન
● બીજો �નુો - 8 �દવસ�ુ ંસ�પ�ેશન
● અ�ગુામી �નુાઓ - 10 �દવસ�ુ ંસ�પ�ેશન,

િપ� ૃપ�રષદ
● �નુઃ�થાિપત �યાય (એડિમિન���ટર �ારા

ન�� કરવામા ંઆવશ)ે
● તમા�ુ ડાયવઝ�ન
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ઉપયોગ)
● ઇરાદા�વૂ�ક િવનાશ અથવા તોડફોડ

(િવ�ાથ� �નુઃ�ા��ત અથવા

�ર�લસેમ�ેટ/સમારકામ ખચ� માટ� જવાબદાર
છે)

�તર VI ઉ�લઘંન (પોલીસ અન/ેઅથવા ફાયરન ે�ણ

કરવામા ંઆવશ,ે ચાજ�સ દાખલ કરવામા ંઆવશ)ે
● ભદેભાવ

● ખોટા ફાયર એલામ�

● દા�નો ઉપયોગ અથવા કબજો
● �ગનો ઉપયોગ અથવા કબજો
● લડાઈ

�તર VI ઉ�લઘંન દંડ
● �થમ �નુો - 5 �દવસ�ુ ંસ�પ�ેશન
● બીજો �નુો - 8 �દવસ�ુ ંસ�પ�ેશન
● અ�ગુામી �નુાઓ - 10 �દવસ�ુ ંસ�પ�ેશન,

િપ� ૃપ�રષદ
● �ગ/આ�કોહોલ ડાયવઝ�ન

લવેલ VII ઉ�લઘંન (પોલીસ અન/ેઅથવા ફાયરને
�ણ કરવામા ંઆવશ,ે ચાજ�સ દાખલ થઈ શક� છે)

● શાળામા ંઅથવા શાળાની િમલકતમા ંઆગ

લાગવી

● શાળા અથવા શાળા સ�દુાય માટ� ધમક�
● શાળામા ંહિથયારનો કબજો
● દવાઓ અન/ેઅથવા આ�કોહોલ�ુ ંવચેાણ
● કોઈપણ �નુા�હત આરોપ (સલામત શાળા

કાયદો �ુઓ MGL �કરણ 71: કલમ
37H1/2)

�તર VII ઉ�લઘંન દંડ
● �થમ �નુો - શાળામાથંી સ�પ�ેશન,

TMHSમાથંી સભંિવત બાકાત માટ�
કાય�વાહ� બાક� છે

આ�કોહોલ/�ગ પો�લસી

પ�રચય

આ એક��ૃત સ�દુાય અન ેશાળા-�યાપી �ગ/આ�કોહોલ નીિતના સચંાલનમા ંશાળાના કમ�ચાર�ઓન ેમદદ
કરવા અન ેઆ નીિત�ુ ંઉ�લઘંન કરનારા િવ�ાથ�ઓ સાથ ેકરવામા ંઆવલેા િશ�તભગંના પગલા ંિવશે
માતાિપતાન ે�ણ કરવા માટ� નીચનેી ���યાઓ િવકસાવવામા ંઆવી છે. આ ���યાગત િનયમોના હ��ઓુ છે:

● કોઈપણ િવ�ાથ�એ નીિત�ુ ંઉ�લઘંન ક�ુ� હોય તને ેિશ�ત આપો

● િવ�ાથ�ન ેમદદ કરવા માટ� રચાયલે �ો�ામમા ંિવ�ાથ�ના માતાિપતા/વાલીઓ/વાલીઓન ેસામેલ કરો
● જો જ�ર� હોય તો ટ��સબર� પોલીસ િવભાગન ે�ણ કરો

ગોપનીયતા

િવ�ાથ�ઓન ેિશ�કો, સચંાલકો અન ેશાળાના અ�ય કમ�ચાર�ઓની મદદ લવેા માટ� �ો�સા�હત કરવામા ંઆવે

છે, પરં� ુ�યાન રાખ�ુ ંજોઈએ ક� ગોપનીયતા મા� �યાર� જ �ળવવામા ંઆવશ ેજો અ�યના અિધકારો�ું

ઉ�લઘંન ન થાય. શાળા સિમિત તનેા કમ�ચાર�ઓન ે�ગ/આ�કોહોલની સમ�યા સાથ ેતમેની પાસ ેઆવતા

િવ�ાથ�ઓન ેમદદ કરવાના હ��થુી કાઉ�સ�ેલ�ગ સ�ોમા ંજોડાવા માટ� �ો�સા�હત કર� છે અન ેદર�ક સ�માં
ગોપનીયતા �ળવવામા ંમદદ કર� છે.
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શોધ ચલાવવી
�યાર� ત ે�યાજબી ર�ત ેિનધા��રત કરવામા ંઆવ ેછે ક� િવ�ાથ� ��સ અથવા આ�કોહોલ ધરાવ ેછે અથવા તનેા
�ભાવ હ�ઠળ હોઈ શક� છે, �યાર� િન��ુત શાળા અિધકાર� િવ�ાથ�ની �ય��ત, તા�કા�લક સપંિ�, લોકસ�,કાર,
વગેર�.

િ�����શન અન ે�બન-િ�����શન દવાઓ
કોઈપણ િવ�ાથ� ક� �ન ેશાળાના સમય દરિમયાન િ�����શન અથવા �બન-િ�����શન દવા સાથ ેરાખવાની
જ�ર હોય તણેે, શાળાના મકાનમા ં�વ�ેયા પછ� તરત જ, શાળાની નસ� પાસ ેદવા જમા કરાવવી જોઈએ. જો
નસ� ઉપલ�ધ ન હોય, તો �ભાર� વહ�વટકતા�નો સપંક�  કરવો જોઈએ અન ેદવાની જ��રયાત િવશ ે�ણ કરવી
જોઈએ. �યાર� જ�ર� હોય �યાર�, નસ� દર�ક િવ�ાથ�ન ેઆવી દવાઓના વહ�વટ�ુ ંિનર��ણ કરશ.ે જો કાય�વાહ��ું
પાલન ન કરવામા ંઆવ ેતો દંડ થશ.ે

�વ�ૈ�છક દવા/આ�કોહોલ ��ટમ�ેટ
શાળા િવભાગ એવા િવ�ાથ�ઓની �શસંા કર� છે � �વ�ેછાએ �ગ/દા�ની સારવાર અથવા સલાહ માગેં છે અને

શ� બહાર કાઉ�સ�ેલ�ગ/સપોટ�  સવેાઓની ભલામણ કરશ.ે િવ�ાથ� અન ેપ�રવારની નાણાક�ય મયા�દાઓએ

આવી સહાય મળેવવા�ુ ંઅટકાવ�ુ ંજોઈએ નહ�.

જો િવ�ાથ� સહાય માગંતો હોય અન ેત ેસમય ેઆ નીિત�ુ ંસી�ુ ંઉ�લઘંન કર� ુ ંન હોય, તો શાળાના કમ�ચાર�ઓ
દંડ િવના:

● તરત જ િવ�ાથ�ન ેમદદ કરવાના ��ેઠ સભંિવત અ�યાસ�મનો િવચાર કરો
● યો�ય ગણાય તટેલી વહ�લી તક� માતાિપતાન ેસામલે કરો
● કોઈપણ િવ��તૃ સારવાર સમયગાળા દરિમયાન િવ�ાથ�ન ેશાળાના કોઈપણ કાય�ન ે�ણૂ� કરવાની તક

આપો

�વ�ૈ�છક સહાયની માગં કોઈપણ ર�ત ેઆ નીિતના અ�ય કોઈપણ િવભાગ�ુ ંપાલન કરવાની િવ�ાથ�ની
જવાબદાર�ન ે�ૂર કરતી નથી.

શકંા�પદ ઉપયોગ/�ભાવ/કબજો/િવતરણ હ�ઠળ હોવા
શાળાની િમલકત પર, શાળાની બસમા,ં અથવા કોઈપણ સબંિંધત શાળાની ��િૃ� સાથ ેસકંળાયલેી કોઈપણ
�ય��ત, �ગ અથવા દ�ખાવ �વી દવા, અથવા દા� અથવા � દ�ખાય છે તનેા ઉપયોગની, તનેા કબ�મા ંઅથવા

િવતરણની શકંા�પદ �ય��ત. આ�કોહોલ, અથવા ઓ�/ં�બન-આ�કોહો�લક પી�ુ,ં અથવાવિેપ�ગ અથવા વપે
�ડવાઇસ,શાળાના કમ�ચાર�ઓ �ારા તા�કા�લક યો�ય સચંાલકન ે�ણ કરવામા ંઆવશ.ે સચંાલકન ેતે �ય��તના
અવલોકનોનો લ�ેખત અહ�વાલ અ�સુરવામા ંઆવશ.ે

જો શકંા�પદ �ય��ત િવ�ાથ� છે, અન ેમાતા-િપતા/વાલીઓનો ફોન �ારા સપંક�  થઈ શક� છે, તો તઓેને તા�કા�લક
મૌ�ખક �ચૂના �ા�ત થશ ે�ના પછ� લ�ેખત અહ�વાલ આપવામા ંઆવશ.ે આચાય� અથવા િન��ુત �ય��ત
િવ�ાથ� સાથ ે�લુાકાત કરશ ેઅન ેન�� કરશ ેક� �ુ ંઆ�કોહોલ/�ગ નીિત�ુ ંઉ�લઘંન થ�ુ ંછે.
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વા�તિવક ઉપયોગ/�ભાવ/કબજો/િવતરણ હ�ઠળ હો�ું
િ���સપાલ અથવા �ડઝાઈની �ારા કરવામા ંઆવલેી તપાસ બાદ, કોઈપણ િવ�ાથ�એ તનેો ઉપયોગ કય� હોય,
તનેા �ભાવ હ�ઠળ હોય, કબ� કર� હોય અથવા ત�ેુ ંિવતરણ ક�ુ� હોય, માદક ��યો અથવા દ�ખાવ �વી
દવાઓ, આ�કોહોલ અથવા � આ�કોહોલ હોવા�ુ ંજણાય છે, અથવાવિેપ�ગ અથવા વપે �ડવાઇસ, ��લૂ �ોપટ�
પર, ��લૂ બસ પર, અથવા કોઈપણ ��લૂ �પો�સડ� ઇવ�ેટમા,ં નીચ ેદશા�વલે �જુબ તા�કા�લક વહ�વટ� િશ�તની
કાય�વાહ�ની અપ�ેા રાખી શક� છે:

�થમ �નુો
● માતા-િપતા/વાલીઓની �ચૂના
● શાળા િમલકતમાથંી �ૂર કર�ું
● શાળાના અિધ�ક, શાળા સિમિત અન ેપોલીસન ે�રપોટ�  દાખલ કય�
● �નુાન ેલગતી તમામ વ��ઓુની જ�તી પોલીસને આપવાની રહ�શે
● �ુઓવત�ન અપ�ેાઓ િશ�તબ� કાય�વાહ� માટ�
● સ�પ�ેશનના સમયગાળા માટ� કોઈપણ/બધી શાળા �ાયો�જત ��િૃ�ઓમા ંભાગ લવેા માટ� અયો�યતા

● સ�પ�ેશનના બ ે(2) શાળા �દવસોમા ંઆચાય� અથવા હો�ેદાર સાથ ેિવ�ાથ�, માતા-િપતા/વાલીઓની

મી�ટ�ગ

● �બલ�ેરકા એડોલસ�ેટ �રકવર� �ો�ામ (BARP) એ િવ�ાથ�ઓ માટ� વકૈ��પક �ો�ામ છે �ઓ શાળાની
િમલકત પર અન/ેઅથવા કાયદા અમલીકરણ �ારા ��સ અન/ેઅથવા દા� માટ� પકડાયા છે. 5
અઠવા�ડયાના સમયગાળામા ંઆયો�જત આ કાય��મ �વુાનોમા ંદા� અન/ેઅથવા �ગના ઉપયોગના
જોખમો અન ેપ�રણામોની ચચા� કર� છે. િવ�ાથ�ને �ય��તગત સજંોગોમા ંશાળા અથવા પોલીસ
િવભાગની �ુકડ� �ારા BARP કાય��મમા ંહાજર� આપવાની જ�ર પડ� શક� છે.

બીજો અથવા અ�ગુામી �નુો(ઓ)
● િવ�ાથ�ન ેસભંિવત હકાલપ�ી સ�હતની ભલામણ સાથ ે�નુાવણી માટ� આચાય� �ારા શાળાના અિધ�ક

અન ેશાળા સિમિતન ેસદં�ભ�ત કરવામા ંઆ�યો

● િવ�ાથ�ન ેવ� ુસમી�ા માટ� પોલીસનો સદંભ� આપવામા ંઆ�યો

જો િવનતંી કરવામા ંઆવ ેતો સા�દુાિયક દવા સિમિત િવ�ાથ� અન/ેઅથવા પ�રવાર માટ� �નુવ�સન કાય��મો
માટ� �સુગંત ભલામણો કરવા માટ� એક સાધન તર�ક� સવેા આપશ.ે સોળ (16) વષ�થી ઓછ� �મરના િવ�ાથ�
માટ�, જો માતા-િપતા/વાલીઓ/શાળા �ારા CRA(બાળકની સહાયની જ�ર હોય) અર� દાખલ કરવામા ંઆવી ન
હોય અન/ેઅથવા બાળક મા�ય દવા �નુવ�સનમા ંન હોય �ો�ામ, માતાિપતા(ઓ)/વાલીઓ(ઓ) િવ�ુ� ફ�રયાદ
�ર� કરવામા ંઆવી શક� છે. એવી અપ�ેા રાખવામા ંઆવ ેછે ક� માતા-િપતા/વાલીઓ જવાબદાર રહ�શ ેઅને

િન��ુત શાળા અિધકાર� �ારા ભલામણ કરાયલેી યોજનાઓ�ુ ંપાલન કરશ.ે આમ કરવામા ંિન�ફળતા િશ�તની
કાય�વાહ� ચા� ુરાખવા માટ��ુ ંકારણ હશ.ે

િવ�ાથ�ન ેટ�વ�સબર� પ��લક ��લૂ િસ�ટમમાથંી કાઢ� નાખવામા ંઆવી શક� છે અન ેશાળા સિમિત �ારા
માનવામા ંઆવ ેત ે�જુબ યો�ય વકૈ��પક શ�ૈ�ણક કાય��મ �દાન કરવામા ંઆવશ.ે �વૂ�િનધા��રત સમયના �તે

ફર�થી દાખલ કરવા માટ� ક�સની સમી�ા કરવામા ંઆવશ.ે

આ નીિતના કોઈપણ ઉ�લઘંનના તમામ ક�સોમા,ં શાળા સિમિત શીખવાની ���યાન ે�િુનિ�ત કરવા અને

ટ�ક�બર� પ��લક ��લૂ િસ�ટમમા ંિવ�ાથ�ઓના શ�ૈ�ણક અિધકારો�ુ ંર�ણ કરવા માટ� તઓેને જ�ર� લાગે તે
કોઈપણ અન ેતમામ સબંિંધત પગલા ંલશે.ે
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MIAA ક�િમકલ હ��થ પો�લસી
�ારં�ભક પતન ��ે�ટસની તાર�ખથી, શ�ૈ�ણક વષ� અથવા �િતમ એ�લ�ેટક ઇવ�ેટના િન�કષ� �ધુી (�
તા�તર�ુ ંહોય), િવ�ાથ�એ કોઈપણ પીણાનો જ�થો, ઉપયોગ, વપરાશ, કબજો, ખર�દ�/વચેણી અથવા આપવી

જોઈએ નહ�. દા�; કોઈપણ તમા�ુ ઉ�પાદન (ઈ-િસગાર�ટ, VAPE પને અન ેસમાન ઉપકરણો સ�હત);
મા�ર�ુઆના (�ૃિ�મ સ�હત); �ટ�રોઇ�સ; અથવા કોઈપણ િનયિં�ત પદાથ�. િવ�ાથ� માટ� તનેા/તેણીના ડૉ�ટર
�ારા િવ�ાથ�ના પોતાના ઉપયોગ માટ� ખાસ �ચૂવવામા ંઆવલેી િનધા��રત દવાનો કબજો હોવો ત ેઉ�લઘંન
નથી. આ MIAA રા�ય�યાપી લ��ુમ ધોરણનો હ�� ુ"સગંઠન �ારા અપરાધ" ર��ડર કરવાનો નથી, દા.ત. ઘણા
િવ�ાથ� એ�લ�ેસ પાટ�મા ંહાજર હોઈ શક� છે �યા ંમા� થોડા જ આ ધોરણ�ુ ંઉ�લઘંન કર� છે. આ િનયમ મા�
��નૂતમ ધોરણન ેર�ૂ કર� છે �ના પર શાળાઓ વ� ુકડક જ��રયાતો િવકસાવી શક� છે.
MIAA ક�િમકલ હ��થ પો�લસીની સ�ંણૂ� સમી�ા કરવા અન ે��નૂતમ દંડ જોવા માટ�, �ૃપા કર�ને નીચેની �લ�કની
�લુાકાત લો:
MIAA ક�િમકલ હ��થ �ોશર.pdf

પજવણી

પો�લસી ACAB- હ�ર�સમ�ેટ
કોઈપણ મૌ�ખક અથવા શાર��રક વત��કૂ � અણગમતી હોય અથવા િવ�ાથ�ના �દશ�નમા ંગેરવાજબી ર�તે
દખલ કર� ત ેપજવણી છે. કોઈપણ િવ�ાથ� અથવા �ટાફ સ�યન ેઅથવા તનેી િવ�ુ� િનદ� િશત ઉ�પીડન અને

મૌ�ખક �ુ�ય�વહાર ગભંીર અપરાધો છે. આમા ં�ુડંાગીર� અન ેસાયબર-�ુડંાગીર�નો સમાવશે થાય છે. �િત,
રંગ, ધમ�, વશં, રા���ય �ળૂ, �લ�ગ, સામા�જક આિથ�ક દર�જો, બઘેરતા, શ�ૈ�ણક દર�જો, �લ�ગ ઓળખ અથવા

અ�ભ�ય��ત, શાર��રક દ�ખાવ, સગભા� અથવા વાલીપણાની ��થિત, �તીય અ�ભગમ (લ�ે�બયન, ગે,
બાયસ�ે��અુલ, �ા�સ��ડર સ�હતની �ભ�તા ધરાવતા િવ�ાથ�ઓ , ��), માનિસક, શાર��રક, િવકાસલ�ી
અથવા સવંદેના�મક િવકલાગંતા અથવા એવી �ય��ત સાથ ેજોડાણ �ારા � આમાનંી 1 અથવા વ�ુ
લા��ણકતાઓ ધરાવ ેછે અથવા માનવામા ંઆવ ેછે, તને ેસમથ�ન અન ે�ુડંાગીર� િવરોધી �ુશળતા, �ાન અને

��હૂરચનાઓન ેરોકવા અથવા �િતસાદ આપવા માટ� જ�ર� સહાય �રૂ� પાડવામા ંઆવશ.ે �ભ�
લા��ણકતા(ઓ) અન ેપીઅર �ૂથ સાથ ેિવ�ાથ�ની �ુડંાગીર� અથવા પજવણી માટ�.

િવ�ાથ�ઓન ેફ�રયાદ ���યા દરિમયાન �ણી જોઈન ેખોટા િનવદેનો આપવા અથવા ખોટ� મા�હતી સબિમટ
કરવા માટ� �િતબિંધત છે, �મા ંપજવણી અન ે�ુડંાગીર�ના અહ�વાલો અન ેતપાસનો સમાવશે થાય છે પરં� ુતે
�રૂતો મયા��દત નથી.

�ુડંાગીર�:
એક અથવા વ� ુિવ�ાથ�ઓ અથવા �ટાફ સ�યો �ારા લ�ેખત, મૌ�ખક અથવા ઇલ�ે�ોિનક અ�ભ�ય��ત અથવા

શાર��રક �ૃ�ય અથવા હાવભાવ અથવા તનેા કોઈપણ સયંોજનનો વારંવાર ઉપયોગ, � પી�ડતન ેિનદ� િશત કર�
છે ક�: (i) પી�ડતન ેશાર��રક અથવા ભાવના�મક �કુસાન પહ�ચાડ� છે અથવા �કુસાન પી�ડતની િમલકત માટ�;
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(ii) પી�ડતન ેપોતાન ે�કુસાન અથવા તનેી િમલકતન ે�કુસાન થવાના વાજબી ભયમા ં�કૂ� છે; (iii) પી�ડત માટ�
શાળામા ં�િત�ળૂ વાતાવરણ બનાવ ેછે; (iv) શાળામા ંપી�ડતાના અિધકારો�ુ ંઉ�લઘંન કર� છે; અથવા (v)
ભૌિતક અન ેન�ધપા� ર�ત ેશ�ૈ�ણક ���યા અથવા શાળાના �યવ��થત સચંાલનમા ંિવ�પે પાડ�
છે.આ�ુડંાગીર�ની નીિત અન�ેુડંાગીર� િનવારણ અન ેહ�ત�પે ઘટના અહ�વાલ ફોમ� અમાર� વબેસાઇટ પર
જોવા મળે છે.

સાયબર �ુડંાગીર�:
ટ��નોલો� અથવા કોઈપણ ઈલ�ે�ોિનક કો��િુનક�શનના ઉપયોગ �ારા �ુડંાગીર�, �મા ંવાયર �ારા સ�ંણૂ�
અથવા �િશક ર�ત ે�સા�રત કોઈપણ ��ૃિતના સકં�તો, સકં�તો, લખેન, છબીઓ, અવાજો, ડ�ટા અથવા ��ુ�ના
કોઈપણ �ા�સફરનો સમાવશે થાય છે, પરં� ુત ેતનેા �ધુી મયા��દત રહ�શ ેનહ�. , ર��ડયો, ઈલ�ે�ોમ�ેન�ેટક, ફોટો
ઈલ�ે�ોિનક અથવા ફોટો ઓ��ટકલ િસ�ટમ, �મા ંઈલ�ે�ોિનક મઈેલ, ઈ�ટરનટે કો��િુનક�શ�સ, ઈ��ટ�ટ
મસે�ેસ અથવા ફ�િસમાઈલ કો��િુનક�શ�સનો સમાવશે થાય છે, પરં� ુતનેા �ધુી મયા��દત નથી.
સાયબર-�ુડંાગીર�મા ં(i) વબે પજે અથવા �લોગની રચના �મા ંિનમા�તા અ�ય �ય��તની ઓળખ ધારણ કર� છે
અથવા (ii) પો�ટ કર�લી સામ�ી અથવા સદં�શાઓના લખેક તર�ક� અ�ય �ય��તનો �ણીતો ઢ�ગ, જો બનાવટ
અથવા ઢ�ગ �ુડંાગીર�ની �યા�યાના સમાિવ�ટ, કલમો (i) થી (v) મા ંદશા�વલે કોઈપણ શરતો બનાવ ેછે.
સાયબર-�ુડંાગીર�મા ંએક કરતા ંવ� ુ�ય��તઓન ેસદં�શા�યવહારના ઇલ�ે�ોિનક મા�યમ �ારા િવતરણ અથવા

ઇલ�ે�ોિનક મા�યમ પર સામ�ીની પો��ટ�ગનો પણ સમાવશે થાય છે, ��ુ ં��ૂયાકંન એક કરતા ંવ� ુ�ય��તઓ
�ારા કરવામા ંઆવી શક� છે, જો િવતરણ અથવા પો��ટ�ગમા ંગણવામા ંઆવલેી કોઈપણ શરતો�ુ ંસ�ન કર� છે.
�ુડંાગીર�ની �યા�યાની કલમો (i) થી (v) સ�હત.

કિથત પજવણીની ઘટના સાભં�યા પછ�, િ���સપાલ િવનતંી કરશ ેક� સતામણી િવ�ાથ� તરફથી કિથત
પજવણી કરનાર �ય��તન ેસહ� કર�લો, લ�ેખત પ� મોકલવામા ંઆવ.ે પ�મા ંઘટનાની તાર�ખ, સમય અને

વણ�ન સામલે હશ.ે પ�મા ંએમ પણ જણાવવામા ંઆવશ ેક� આ કાય�વાહ� અણગમતી હતી અન ેતેન ેબધં કર�
અટકાવવી જોઈએ. આનાથી કિથત પજવણી કરનારન ેજવાબ આપવાની તક મળશ.ે આચાય� �ારા પ�ની
નકલ ફાઇલમા ંરાખવામા ંઆવશ.ે

મસે�ે�સુ�ેસ જનરલ લો (M.G.L. c. 71), 2010 ના અિધિનયમોના �કરણ 92 �ારા ઉમયેા� �જુબ, �ુડંાગીર�
િનવારણ અન ેહ�ત�પે યોજનાની �પર�ખા આપે છે. �ુડંાગીર� અન ેસાયબર-�ુડંાગીર�ની વત��કૂ સબંિંધત
તમામ શાળા નીિતઓ અન ે���યાઓ અમાર� શાળાની ��ુ�તકા, રા�યનો કાયદો અન ેટ�વ�સબર� શાળા
સિમિતની નીિત અન ે���યાઓન ેઅ�સુરશ.ે

લ�ેખત �ચૂના પછ� વ� ુઉ�પીડન િ���સપાલ �ારા હાથ ધરવામા ંઆવલેી �નુાવણીમા ંપ�રણમશ.ે વાલીઓનો

સપંક�  કરવામા ંઆવશ.ે સજંોગોની સ�ંણૂ�તા, આચરણની ��ૃિત અન ેકિથત આચરણ કયા સદંભ�મા ંથ�ુ ંતેની
તપાસ કરવામા ંઆવશ.ે યો�ય ���યા �રૂ� થયા બાદ િનણ�ય લવેામા ંઆવશ.ે પજવણીન ેશાળાના િનયમોનો
ભગં ગણવામા ંઆવશ ેઅન ેત ેસ�પ�ેશન અન/ેઅથવા પોલીસની સડંોવણીમા ંપ�રણમી શક� છે. આવી

ઘટનાઓન ેપ�પાત અથવા �ષેની ઘટનાઓ સાથ ેસમાન ધોરણે ગણવામા ંઆવશ ે�મા ંરા�ય અને/અથવા

સઘંીય કાયદો સામલે હોઈ શક�.

હ��ઝ�ગ

શ�દ "હ��ઝ�ગ" નો અથ� કોઈપણ િવ�ાથ� સગંઠનમા ંદ��ા લવેાની કોઈપણ વત��કૂ અથવા પ�િત, પછ� ભલ ેતે
�હ�ર અથવા ખાનગી િમલકત પર હોય, � કોઈપણ િવ�ાથ� અથવા અ�ય �ય��તઓના શાર��રક અથવા

માનિસક �વા��યન ેઇરાદા�વૂ�ક અથવા અિવચાર� ર�ત ેજોખમમા ં�કૂ� છે.
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� કોઈ �ય��ત �ણે છે ક� અ�ય �ય��ત આવા �નુાનો ભોગ બનલેી છે અન ેત ેઆવા �નુાના �થળે છે, તે હદ
�ધુી ક� ત ે�ય��ત પોતાન ેઅથવા અ�ય લોકો માટ� જોખમ અથવા જોખમ િવના આ�ુ ંકર� શક� છે, તે યો�ય શાળા
સચંાલકન ેઆ �કારના �નુાની �ણ �યાજબી ર�ત ેશ� તટેલી વહ�લી તક� કરવી. .

TMHS ખાત ેહ��ઝ�ગ માટ� દોિષત ઠરનાર િવ�ાથ�ન ેસભંિવત હાકં� કાઢવા અન ેપોલીસ �ચૂના સ�હતની
િશ�તભગંની કાય�વાહ� કરવામા ંઆવશ.ે

�તીય સતામણી
કોઈપણ અણગમતી �તીય �ગિત, �તીય તરફ�ણ માટ� િવનતંી, અન ે�તીય �વભાવના અ�ય મૌ�ખક અથવા

શાર��રક વત��કૂ, �યાર� આવા વત��કૂ અથવા સદં�શા�યવહારન ેસબિમશન અથવા અ�વીકાર �ા ંતો �પ�ટ
અથવા ગ�ભ�ત શ�દ છે, તને ે�તીય સતામણી ગણવામા ંઆવ ેછે. વ�મુા,ં આવા કોઈપણ અણગમતા �તીય

વત��કૂ અથવા સદં�શા�યવહાર ક� �નો હ�� ુ�ય��તના કાય� �દશ�નમા ંગેરવાજબી ર�ત ેદખલ કરવાનો અથવા

ડરાવવા, �િત�ળૂ અથવા અપમાનજનક કાય� વાતાવરણ બનાવવાનો હ�� ુઅથવા અસર હોય ત ેપણ
�િતબિંધત છે.

મૌ�ખક �ુ�ય�વહાર અથવા કોઈપણ �ય��તના �લ�ગનો ઉ�લખે કરતી કોઈપણ અ�લીલતા અણગમતી,
અિન�છનીય, �બનજ�ર� અન ેિશ�તબ� કાય�વાહ�ન ેપા� ગણવામા ંઆવશ.ે િવ�ાથ�ઓ/િશ�કોએ આચાય�ને

હ�તા��રત, લ�ેખત અહ�વાલ સબિમટ કરવો જોઈએ. કિથત આચરણના 24 કલાકની �દર શીષ�ક IX ના
સયંોજક તર�ક� ફરજ બ�વતા સહાયક અિધ�ક પાસ ે�રપોટ�  દાખલ કરવામા ંઆવશ.ે આચાય� �ારા �નુાવણી
હાથ ધરવામા ંઆવશ ેઅન ેિન�કષ� કાઢવામા ંઆવશ.ે કોઈપણ િનણ�યની અપીલ આિસ�ટ�ટ �પુ�ર�ટ��ડ��ટને
(978) 640-7810 પર મામલાના િનકાલ પહ�લા કર� શકાય છે.

િવ�ાથ�ઓન ેફ�રયાદ ���યા દરિમયાન �ણી જોઈન ેખોટા િનવદેનો આપવા અથવા ખોટ� મા�હતી સબિમટ
કરવા માટ� �િતબિંધત છે, �મા ંપજવણી અન ે�ુડંાગીર�ના અહ�વાલો અન ેતપાસનો સમાવશે થાય છે પરં� ુતે
�રૂતો મયા��દત નથી.

સલામત શાળા કાયદો
શાળા સિમિત ઇ�છે છે ક� શાળા સબંિંધત �હ�સા અન ેઅ�ય વત�ન માટ� જવાબદાર લોકોન ેઅટકાવવા, સબંોધવા
અન ેતમેન ેજવાબદાર ઠ�રવવા માટ� 1993ના શ�ૈ�ણક �ધુારણા અિધિનયમની માગ�દિશ�કા અ�સુાર વહ�વટ
અન ેશાળાના આચાય�ન ેસ�ંણૂ� સ�ા આપવામા ંઆવ.ે �હ�ર શાળામા ંહાજર� માટ� અ��ુળૂ નથી.

નાક��ટ�સ કાયદા�ુ ંઉ�લઘંન, આ�કોહો�લક પીણાનંો કબજો અથવા ઉપયોગ, ઓટોમોબાઈલ, શ�ો અથવા

ફટાકડાઓનો જોખમી અથવા અનિધ�ૃત ઉપયોગ અથવા કોઈપણ �થાિનક, રા�ય અથવા સઘંીય કાયદા�ું
ઉ�લઘંન મા� સ�પ�ેશન અથવા હાકં� કાઢવામા ંપ�રણમી શક� છે પરં� ુપોલીસ/ફાયરન ેઆિધન પણ હોઈ શક�
છે. િવભાગની �ચૂના.
સલામત શાળાઓ સબંિંધત કાયદાના બ ેમહ�વ�ણૂ� ભાગોનો સારાશં નીચ ે�જુબ છે:

MGL �કરણ 71; કલમ 37H
● કોઈપણ િવ�ાથ� ક� � શાળાના પ�રસરમા,ં શાળાની બસોમા,ં અથવા શાળા �ાયો�જત અથવા

શાળા-સબંિંધત કાય��મોમા,ં એ�લ�ેટક રમતો સ�હત, ખતરનાક હિથયાર ધરાવતો જોવા મળે છે, �માં
બ�ૂંક અથવા છર�નો સમાવશે થાય છે, પરં� ુતનેા �ધુી મયા��દત નથી; અથવા �કરણ 94C માં

49 સામ�ી�ુ ંકો�ટક



�યા�યાિયત કર�લ િનયિં�ત પદાથ�, �મા ંગાજંો, કોક�ઈન અન ેહ�રોઈનનો સમાવશે થાય છે, પરં� ુતનેા
�ધુી મયા��દત નથી, આચાય� �ારા શાળા અથવા શાળા �જ�લામાથંી હાકં� કાઢવાન ેપા� હોઈ શક� છે.

● કોઈપણ િવ�ાથ� ક� �ઓ આચાય�, સહાયક આચાય�, િશ�ક, િશ�કના સહાયક અથવા અ�ય શ�ૈ�ણક
�ટાફ પર શાળાના પ�રસરમા ંઅથવા શાળા �ાયો�જત અથવા એ�લ�ેટક રમતો સ�હત શાળા-સબંિંધત
કાય��મોમા ં�મુલો કર� છે, તને ેઆચાય� �ારા શાળા અથવા શાળા �જ�લામાથંી હાકં� કાઢવામા ંઆવી શક�
છે.

● કોઈપણ િવ�ાથ� ક� �ના પર અગાઉના ફકરાઓમાથંી કોઈપણ એકના ઉ�લઘંનનો આરોપ �કૂવામાં
આ�યો હોય તને ે�નુાવણી માટ�ની તક �ગે લ�ેખતમા ં��ૂચત કરવામા ંઆવશ:ે જો ક�, જો ક�, િવ�ાથ�
સમ� આ �નુાવણીમા ં�રુાવા અન ેસા�ીઓ ર�ૂ કરવાની તક સાથ ેર�ૂઆત કર� શક� છે. આચાય��ી.
આ �નુાવણી પછ�, આચાય�, તમેના િવવકે��ુ�થી, એવા િવ�ાથ�ન ેબહાર કાઢવાન ેબદલ ેસ�પે�ડ
કરવાનો િનણ�ય લઈ શક� છે ક� �ન ેઆચાય� �ારા અગાઉના કોઈપણ ફકરા�ુ ંઉ�લઘંન કરવામા ંઆ��ું

હોય.

● કોઈપણ િવ�ાથ� ક� �ન ેઆ જોગવાઈઓ અ�સુાર શાળા �જ�લામાથંી હાકં� કાઢવામા ંઆ�યો હોય તનેે
અિધ�કન ેઅપીલ કરવાનો અિધકાર છે. હાકં� કાઢવામા ંઆવલે િવ�ાથ� પાસ ેહકાલપ�ીની તાર�ખથી
દસ (10) �દવસનો સમય રહ�શ ે�મા ંઅપીલના અિધ�કન ે��ૂચત કરવા. િવ�ાથ�ન ે�પુ�ર�ટ��ડ��ટ
સમ� �નુાવણીમા ંકાઉ��સલ કરવાનો અિધકાર છે. અપીલનો િવષય મા� િવ�ાથ�એ આ િવભાગની
કોઈપણ જોગવાઈઓ�ુ ંઉ�લઘંન ક�ુ� છે ક� ક�મ ત ે�ગેના હક�કતલ�ી િનધા�રણ �ધુી મયા��દત રહ�શે
નહ�.

● �યાર� કોઈ િવ�ાથ�ન ેઆ િવભાગની જોગવાઈઓ હ�ઠળ હાકં� કાઢવામા ંઆવ ેછે અન ે�વી�ૃિત માટ�
બી� શાળામા ં�વશે માટ� અર� કર� છે, �યાર� મોકલનાર શાળાના અિધ�ક� િવ�ાથ�ની હકાલપ�ીના
કારણોની �ા�ત શાળાના અિધ�કન ે�ણ કરવી જોઈએ.

MGL �કરણ 71; કલમ 37H1/2
● િવ�ાથ� સામ ેઅપરાધનો આરોપ લગાવતી ફોજદાર� ફ�રયાદ �ર� થવા પર, અથવા િવ�ાથ� સામે

અપરાધની ફ�રયાદ �ર� થવા પર, આચાય� સ�પ�ેડ કર� શક� છેજો આચાય� ન�� કર� છે ક� િવ�ાથ�ની
શાળામા ંસતત હાજર� શાળાના સામા�ય ક�યાણ પર ન�ધપા� હાિનકારક અસર કરશ,ે તો આવા

િવ�ાથ�ન ેઅ�કુ સમયગાળા માટ� ઉ�ચત તર�ક� ન�� કરવામા ંઆવ ેછે. સ�પ�ેશન અમલમા ંઆવ ેતે
પહ�લા ંિવ�ાથ�ન ે��ુક અન ેસ�પ�ેશનના કારણોની લ�ેખત �ચૂના �ા�ત થશ.ે િવ�ાથ�ન ેઅપીલ

કરવાનો અિધકાર અન ેઆવા સ�પ�ેશનની અપીલ કરવાની ���યાની લ�ેખત �ચૂના પણ �ા�ત થશ;ે
જો ક�, જો ક�, �પુ�ર�ટ��ડ��ટ �ારા હાથ ધરવામા ંઆવલેી કોઈપણ અપીલની �નુાવણી પહ�લા ંઆવા

સ�પ�ેશન અમલમા ંરહ�શ.ે િવ�ાથ�ન ેસ�પ�ેશન સામ ેઅિધ�કન ેઅપીલ કરવાનો અિધકાર છે.
િવ�ાથ�એ સ�પ�ેશનની અસરકારક તાર�ખ પછ�ના પાચં (5) ક�લ�ેડર �દવસ પછ� અપીલ માટ� તનેી
િવનતંી �ગે �પુ�ર�ટ��ડ�ટન ેલ�ેખતમા ં�ણ કરવી જોઈએ. �પુ�ર�ટ��ડ�ટ� િવ�ાથ� અને િવ�ાથ�ના
માતા-િપતા અથવા વાલી સાથ ેઅપીલ માટ� િવ�ાથ�ની િવનતંીના �ણ ક�લ�ેડર �દવસોમા ં�નુાવણી
હાથ ધરશ.ે �નુાવણી વખત,ે િવ�ાથ�ન ેતનેા/તણેી વતી મૌ�ખક અન ેલ�ેખત �ુબાની ર�ૂ કરવાનો
અિધકાર છે, અન ેતને ેસલાહ આપવાનો અિધકાર છે. િવ�ાથ� માટ� વકૈ��પક શ�ૈ�ણક કાય��મની
ભલામણ સ�હત આચાય�ના િનણ�યન ેઉથલાવી અથવા બદલવાનો અિધ�કન ેઅિધકાર હશ.ે
�િુ�ટ��ડ��ટ �નુાવણીના પાચં (5) ક�લ�ેડર �દવસોમા ંઅપીલ પર િનણ�ય આપશ.ે આવો િનણ�ય
સ�પ�ેશનના સદંભ�મા ંશહ�ર, નગર અથવા �ાદ�િશક શાળા �જ�લાનો �િતમ િનણ�ય હશ.ે

50 સામ�ી�ુ ંકો�ટક



● કોઈ િવ�ાથ�ન ેઅપરાધ માટ� દોિષત ઠ�રવવામા ંઆવ ેઅથવા આવા અપરાધ અથવા અપરાધના

અપરાધના સદંભ�મા ં�કુાદા અથવા અપરાધની અદાલતમા ં�વશે પર, આચાય� હાકં� શક� છેિવ�ાથ�એ
જણા��ુ ંહ� ુ ંક� જો આવા આચાય� ન�� કર� છે ક� િવ�ાથ�ની શાળામા ંસતત હાજર� શાળાના સામા�ય
ક�યાણ પર ન�ધપા� �કુસાનકારક અસર કરશ.ે (�ચૂના, અપીલ માટ�ની િવનતંી અને અપીલની

�નુાવણી સ�હતની યો�ય ���યા ���યાઓ ઉપરના �થમ ફકરામા ંદશા�વલે ���યાઓન ે�િત�બ��બત
કર� છે). આવા િવ�ાથ�ન ેહાકં� કાઢવા પર, કોઈપણ શાળા અથવા શાળા �જ�લા આવા િવ�ાથ�ને
શ�ૈ�ણક સવેાઓ �દાન કરવાની જ�ર રહ�શ ેનહ�.

MGL �કરણ 71; કલમ 37H3/4.
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H3~4
ન�ુ ંઅપડ�ટ: 8 નવ�ેબર, 2022 થી અમલમા ંઆવશે

સલામતી મા�હતી

ફાયર ���સ
● િવ�ાથ�ઓએ �યાન રાખ�ુ ંજોઈએ ક� દર�ક વગ�ખડંમા ંફાયર એ��ઝટ ���યાઓ પો�ટ કરવામા ંઆવી

છે. િવ�ાથ�ઓએ દર�ક વગ�ખડં અથવા શાળાના િવ�તારમા ં�વશેતી વખત ેઆ ���યાઓન ેશોધી અને

તનેી સલાહ લવેી આવ�યક છે.
● �યાર� એલામ� વાગે છે, �યાર� િવ�ાથ�ઓએ ઝડપથી અન ેશાિંતથી િનયત ���યાઓ�ુ ંપાલન કર�ું

જોઈએ અન ેિશ�ક સાથ ેિનયત માગ� તરત જ શાળાની ઇમારત છોડ� દ�વી જોઈએ. જો આગમાથંી

બહાર નીકળવાની ���યાન ેલગતા કોઈ ��ો હોય, તો િવ�ાથ�ઓએ કટોકટ�ની બહાર નીકળતા પહ�લા
વગ�ખડંમા ંિશ�કનો સપંક�  કરવો જોઈએ.

● બહાર હોય �યાર�, િવ�ાથ�ઓએ શાળાની ઇમારતથી ઓછામા ંઓછા 50 �ટ �ૂર રહ��ુ ંજોઈએ.
● િવ�ાથ�ઓએ �બ��ડ�ગથી સાર� ર�ત ેસાફ રહ��ુ ંજોઈએ અન ે�યા ં�ધુી સ�ંણૂ� �પ�ટ સકં�ત આપવામા ંન

આવ ે�યા ં�ધુી �બ��ડ�ગમા ં�વશેી શકશ ેનહ�.
● ખોટા એલામ��ુ ંકારણ બન ેએલામ� �ટ�શનન ે�ણીજોઈન ેખ�ચ�ુ ંએ ગેરકા�નૂી �ૃ�ય છે અને તનેે પોલીસ

બાબત તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે
● દર�ક ફાયર એલામ�ન ેવા�તિવક એલામ� તર�ક� ગણવામા ંઆવ�ુ ંજોઈએ. િવ�ાથ�ઓએ ઑ�ફસ �ારા

��ુ�ટ મળે તનેી રાહ જોવી જોઈએ નહ�, પરં� ુતરત જ બહારથી આગળ વધ�ુ ંજોઈએ.

કટોકટ� કવાયત
ALICE �ોટોકોલનો ઉપયોગ કરવા સ�હતની કટોકટ�ની કવાયત કરવામા ંઆવ ેછે �થી વા�તિવક કટોકટ�ની
��થિતમા ંિવ�ાથ�ઓ અન ે�ટાફ તયૈાર થઈ શક�. શાળા વષ� દરિમયાન દર મ�હન ેએકવાર કવાયત હાથ
ધરવામા ંઆવી શક� છે. આગ િસવાયની ઈમરજ�સી માટ� �હ�રાત કરવામા ંઆવશ.ે િવ�ાથ�ઓ અને �ટાફને
પ�ર��થિત �ગે ચો�સ મા�હતી આપવામા ંઆવશ.ે ઇમરજ�સી ��લ �ચૂના દર�ક વગ�ખડંમા ંપો�ટ કરવામાં
આવ ેછે. કટોકટ�ની પ�ર��થિત માટ� તયૈાર કરવામા ંમદદ માટ� િવ�ાથ�ઓ આ ���યાઓનો અ�યાસ કર� તે
અગ�ય�ુ ંછે.

�રુ�ા ક�મરેા
શાળા �બ�ડ�ગની �દર અન ેબહાર ક�મરેા લોક�શન છે. આ ક�મરેા ફ�ત નીચનેા ��ુાઓ માટ� જ ઉપલ�ધ છે: 1)
કટોકટ� �િતસાદ, 2) સ�ંણૂ� તપાસની જ�ર હોય તવેી બાબતો, 3) શાળાની સપંિ��ુ ંર�ણ, અન ે4) સલામત
િશ�ણ વાતાવરણની �ળવણી.
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�રુ�ા મોિનટર
�રુ�ા મોિનટરની �િૂમકા �બ��ડ�ગમા ંતમેજ શાળાના મદેાનમા ંહાજર� �રૂ� પાડવાની છે. તનેી/તેણીની
જવાબદાર� છે ક� ત ે�રુ�ાની �ચ�તાઓન ેલગતી કોઈપણ સમ�યાની �ણ �બધંકોન ેકર�. આ �ય��ત �ટાફનો
સ�ય છે અન ેિવ�ાથ�ઓ સાથ ેફ�ક�ટ� અન ેવહ�વટ� કમ�ચાર�ઓની સમાન સ�ા ધરાવ ેછે.

શાળા સસંાધન અિધકાર�

શાળા સસંાધન અિધકાર� �કશોર અપરાધીઓન ેસડંોવતા �નુાઓ અન ે�નુાઓની તપાસ કરવા, અપરાધી

વત�નન ેરોકવામા ંસકારા�મક �ભાવ �રૂો પાડવા અન ેયો�ય પોલીસ બાબતો પર ઉ�ચ શાળાના સચંાલકો સાથે
કામ કરવા માટ� જવાબદાર છે.

હાજર� �પુરવાઇઝર
હાજર� �પુરવાઇઝર શાળામા ંસાર� હાજર�ન ે�ો�સા�હત કરવા, ઉ�ચ શાળાના વહ�વટ�ત�ંન ે�ા�ંસી બાબતો
પર �િતભાવ આપવા, રહ�ઠાણની સમ�યાઓની ચકાસણી કરવા અન ેCRA ફ�રયાદો માટ� અર� કરવા માટ�
જવાબદાર છે.

શોધ અન ેજ�તી
િવ�ાથ�ઓન ેગોપનીયતાનો કાયદ�સરનો અિધકાર છે; જો ક�, આ અિધકાર શાળા િવભાગની શાળાના
વાતાવરણન ે�ળવવાની જ��રયાત સામ ેસ�ં�ુલત હોવો જોઈએ � શીખવા માટ� અ��ુળૂ હોય. શાળાના
અિધકાર�ઓન ેતમેની સ�ા હ�ઠળ િવ�ાથ�ની શોધ કરતા પહ�લા વોરંટ મળેવવાની જ�ર નથી, જો ક� વાજબી
શકંાનો આધાર હોય. જો વાજબી શકંા �પ�ટ થાય તો TMHS �ુ ંવહ�વટ�ત�ં �િતબિંધત વ��ઓુના કબ� માટ�
િવ�ાથ�, લોકર અન ેવાહનની તપાસ કરવાનો અિધકાર અનામત રાખ ેછે. ગેરકાયદ�સર વ��ઓુ જ�ત કરવામાં
આવશ ેઅન ેકાયદા અમલીકરણ અિધકાર�ઓન ે��ૂચત કરવામા ંઆવશ.ે વ�મુા,ં વાલીઓનો સપંક�  કરવામાં
આવશ ેઅન ેિવ�ાથ�ઓ હોઈ શક� છેસ�પ�ેડ તમામ િવ�ાથ�ઓની સલામતીના �હતમા,ં પોલીસ �તૂરા સાથનેી
પોલીસ શાળાની િમલકતની ર��ડમ શોધ કર� શક� છે.

વોર�ટ�ડ પોલીસ હ�ત�પે
પોલીસ હ�ત�પેની વોરંટ આપતી પ�ર��થિતઓમા ંનીચનેાનો સમાવશે થાય છે પરં� ુત ેઆના �ધુી મયા��દત
નથી:

● શાળાની િમલકત પર અથવા શાળા �ાયો�જત ઇવ�ેટમા ંિવ�ાથ� પાસ ેહિથયાર.
● શાળાની િમલકત પર અથવા શાળા �ાયો�જત ઇવ�ેટમા ંઝઘડા � સામલે �ય��તઓમાનંા એકને

ન�ધપા� ઇ� પહ�ચાડ� છે.
● અ�કુ �ગ અન ેદા�ના �નુાઓ

શ�ો અન/ેઅથવા અ��ન હિથયારો
કોઈપણ િવ�ાથ� ક� � તનેી �ય��ત સાથ,ે શાળાની િમલકત પર અથવા શાળાના કાય�મા,ં કોઈપણ ��ટલટેો,
કટરો, અથવા કોઈ ઉપકરણ અથવા ક�સ � લોક�ગ �લડે સાથનેી છર�ન ેલૉક કર�લી ��થિતમા ંદોરવામા ંસ�મ
બનાવ ેછે, કોઈપણ બ�ેલ��ટક છર�, અથવા �ડટ�ચબેલ �લડે સાથનેો કોઈપણ છર� � કોઈપણ િમક�િનઝમ �ારા
ચલાવવામા ંસ�મ હોય, ડક�  નાઈફ, કોઈપણ છર� �મા ંડબલ ધારવાળ� �લડે હોય, અથવા �વીચ નાઈફ
અથવા કોઈપણ છર� �મા ંઓટોમ�ેટક ����ગ ર�લીઝ �ડવાઇસ હોય ક� �ના �ારા હ��ડલમાથંી �લેડ છોડવામાં
આવ ેછે. કોઈપણ કદ અથવા લબંાઈની �લડે--કોઈપણ છર�, અિનિ�ત સમય માટ� સ�પ�ેડ કરવામા ંઆવશ,ે
પોલીસન ે��ૂચત કરવામા ંઆવશ ેઅન ે�વૂ� હકાલપ�ીની �નુાવણી હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે
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વ�મુા,ં કોઈપણ િવ�ાથ� � શાળાની િમલકત પર અથવા શાળાના કાય��મમા,ં મટેા�લક નક�સ, નનચા�ુ, �બો,
�ન ે�લકેર અથવા �ંુગ � �ટ��સ તર�ક� પણ ઓળખવામા ંઆવ ેછે અથવા વહ�વટ�ત�ં �ારા િનધા��રત અ�ય

કોઈ સમાન હિથયારો વહન કર� છે તને ેઅિનિ�ત સમય માટ� સ�પ�ેડ કરવામા ંઆવશ,ે પોલીસ ે��ૂચત ક�ુ�. ,
અન ેહકાલપ�ી પહ�લાની �નુાવણી હાથ ધરવામા ંઆવી હતી.

કોઈ પણ િવ�ાથ� ક� �ઓ પોતાની �ય��ત પર લઈ �ય છે, તણેે અથવા તણેીએ મળેવલે કોઈપણ લાયસ�સ
હોવા છતા,ં ટ�વ�સબર� મમેો�રયલ હાઈ��લૂમા ંલોડ કર�લ અથવા અનલોડ કર�લ અથવા અ�ય કોઈપણ
ખતરનાક શ�ોન ેઅિનિ�ત સમય માટ� સ�પ�ેડ કરવામા ંઆવશ,ે પોલીસન ે�ચૂના આપવામા ંઆવી છે અને

�વૂ� હકાલપ�ીની �નુાવણી હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે MGL દ�ઠ, �કરણ 71, કલમ 37H.

સામા�ય મા�હતી

AHERA િનયમો
AHERA ર���લુશેનના 40 CFR 763 સ�ેશન 84(f) ની જ��રયાતો અ�સુાર, એ�બ�ેટોસ ઇ��પે�શન અને

મનેજેમ�ેટ �લાન સામા�ય કામકાજના કલાકો દરિમયાન �બ��ડ�ગ િ���સપાલની ઑ�ફસમા ંસમી�ા માટ�
ઉપલ�ધ છે.

કોઈ બાળક પાછળ બાક� નથી
રા��પિત �શુ �ારા કાયદામા ંહ�તા�ર કરાયલેા 2001ના નો ચાઇ�ડ લ�ેટ �બહાઇ�ડ એ�ટ હ�ઠળ, શાળા
�ણાલીઓએ ભરતીના હ�� ુમાટ� િવ�ાથ�ઓની યાદ� લ�કરન ે�હ�ર કરવી જ�ર� છે. કોઈપણ માતાિપતા ક� �
ખાસ કર�ન ેતનેા/તણેીના બાળકના નામના �કાશન સામ ેવાધંો ઉઠાવ ેછે તમેણે આચાય�ન ેિવનતંી કરવી
જોઈએ ક� આવી ર�ૂઆત કરવામા ંન આવ.ે આ િવનતંી આવ�યક છેલ�ેખતમા ંકરવામા ંઆવશ.ેિવ�ાથ� ર�કોડ�
�ુઓ.

શીષ�ક IX અન ે�કરણ 622 નીિત
1972ના િશ�ણ �ધુારા અન ે�કરણ 622ના શીષ�ક IX �ારા જ�ર� શ�ૈ�ણક કાય��મ, ��િૃ�ઓ અથવા રોજગાર
નીિતઓમા ં�િત, ધમ�, રંગ અથવા રા���ય �ળૂના આધાર� ભદેભાવ ન કરવાની ત ેTewksbury Public
Schoolsની નીિત છે. 1971 ના અિધિનયમો. ��ુય કાયા�લયમા ંસ�ંણૂ� નીિત ઉપલ�ધ છે.

Tewksbury સાવ�જિનક શાળાઓમા ંિવ�ાથ� અથવા કમ�ચાર� ક� �ન ેલાગે છે ક� તને/ેતણેીન ેશીષ�ક IX અથવા

�કરણ 622 હ�ઠળ ફ�રયાદ છે ત ેનીચનેી �ય��તન ેલ�ેખતમા ંફાઇલ કરશ:ે
�તર 1 - આચાય�

�તર 2 - મદદનીશ અિધ�ક

�તર 3 - શાળાઓના અિધ�ક

�તર 4 - શાળા સિમિત

િવ�ાથ�ઓન ેફ�રયાદ ���યા દરિમયાન �ણી જોઈન ેખોટા િનવદેનો આપવા અથવા ખોટ� મા�હતી સબિમટ
કરવા માટ� �િતબિંધત છે, �મા ંપજવણી અન ે�ુડંાગીર�ના અહ�વાલો અન ેતપાસનો સમાવશે થાય છે પરં� ુતે
�રૂતો મયા��દત નથી.
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શ�ૈ�ણક યોજનાઓ પર િવ�ાથ�ઓની િશ�ત
આ હ��ડ�કુમા ંદશા�વલે વત��કૂ માટ�ની આવ�યકતાઓન ે�ણૂ� કરવાની તમામ િવ�ાથ�ઓ પાસથેી અપે�ા

રાખવામા ંઆવ ેછે. મસે�ે�સુ�ેસ જનરલ લોઝના �કરણ 71B (� �કરણ 766 તર�ક� પણ ઓળખાય છે) માટ�
જ�ર� છે ક� િવશષે જ��રયાતો ધરાવતા બાળકો માટ� વધારાની જોગવાઈઓ કરવામા ંઆવ.ે.નીચનેા
વધારાનાખાસ જ��રયાતો ધરાવતા િવ�ાથ�ઓની િશ�તના સદંભ�મા ંઆવ�યકતાઓ લા� ુપડ� છે.

1.િવશષે જ��રયાતવાળા િવ�ાથ� માટ�નો �ય��તગત શ�ૈ�ણક કાય��મ (IEP) �ચૂવ ેછે ક� િવ�ાથ� િનયિમત
િશ�ત કોડન ે�ણૂ� કર� તવેી અપ�ેા રાખવામા ંઆવ ેછે અથવા તો િવ�ાથ�ની ��થિતફ�રફારની જ�ર
છે.કોઈપણ ફ�રફાર�ુ ંવણ�ન િવ�ાથ�ના IEP મા ંકરવામાં આવશ.ે

2.ખાસ જ��રયાતવાળા િવ�ાથ�ઓ માટ� ક� �મન ેતમેના શ�ૈ�ણક કાય��મમાથંી દસ �દવસથી વ� ુસમય
માટ� �ૂર કરવામા ંઆવી શક� છે,સ�ંચત ર�ત,ેશાળા વષ�મા,ંગેરવત��કૂ અન ેિવ�ાથ�ની િવકલાગંતા વ�ચનેા
સબંધંની સમી�ા હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે

3.જો,આવી સમી�ા કયા� પછ�,િવ�ાથ�ની �પિેશયલ એ��કુ�શન ટ�મ ન�� કર� છે ક� આ વત�ન િવ�ાથ�ની
િવકલાગંતા�ુ ંઅ�ભ�ય��ત હ� ુ,ંટ�મ ફ�રફાર �ગે ચચા� કરશિેવ�ાથ� માટ� કાય��મ.જો ટ�મ ન�� કર� ક� િવ�ાથ��ું
વત�ન એ ન હ� ુઅં�ભ�ય��તનાતનેી/તણેીની િવકલાગંતા, તે પછ� િવ�ાથ� શાળાન ેઆધીન હોઈ શક�
છે'sિશ�તબ�કોડ.ત ેઘટનામા,ંિવ�ાથ� માટ� �ચૂના �ા�ત કરવા માટ� વકૈ��પક સ�ેટ�ગ કરશતે ેમાટ� �છૂોસમા�ત.

4.કાયા��મક વત��કૂ�ુ ં��ૂયાકંન િવશષે જ��રયાતોને �યાનમા ંરાખીન ેહાથ ધરવામા ંઆવી શક� છે�
િવ�ાથ��ુ ંવત�ન શાળાના િશ�ત કોડ�ુ ંઉ�લઘંન કર� છે.

5.જો િવ�ાથ�ના વત�નમા ંશ�ો અથવા ��સ સામલે હોય,ટ�મ િવ�ાથ�ન ેવકૈ��પક શ�ૈ�ણક સ�ેટ�ગમાં
�કૂ� શક� છે.

�યાર� કોઈ િવ�ાથ� શ�ૈ�ણક યોજના પર હોય �યાર� ત/ેતણેીએ ટ�વ�સબર� મમેો�રયલ હાઈ��લૂના િનયમો�ું
પાલન કર�ુ ંજોઈએઅન ેિનયમો િસવાય તનેા/તણેીની યોજના અ�યથા જણાવ ેછે.સ�પ�ેશનની �ણ કરવામાં
આવશિેવશષે િશ�ણના સચંાલક. �યાર� િવ�ાથ�એ શાળા વષ�મા ંવગ�માથંી 10 �દવસ�ુ ંસ�પે�શન મેળ��ું
હોય �યાર� િવશષે િશ�ણ ટ�મ �ારા યોજનાઓની સમી�ા કરવામા ંઆવશ.ે.

િવકલાગં િવ�ાથ�ઓ માટ� કલમ 504 ���યાઓ
કોઈપણ િવ�ાથ� ક� �ન ે1973ના �નુવ�સન અિધિનયમની કલમ 504 હ�ઠળ િવશષે સવલતો, સબંિંધત સવેાઓ
અથવા કાય��મોની જ�ર હોય અથવા તનેી જ�ર હોવા�ુ ંમાનવામા ંઆવ ેતો તને ેઆગળની કાય�વાહ� માટ�
માગ�દશ�ન િવભાગના વડાન ેમોકલવામા ંઆવી શક� છે. વ� ુિવગતો સાથનેી 504 પરે���સ હ��ડ�કુ ગાઈડ�સ
ઓ�ફસમા ંઉપલ�ધ છે.

���િન�ગ, સ�ં��ત હ�ત�પે અન ેસારવાર માટ� ર�ફરલ (એસબીઆઈઆરટ�)
Tewksbury Memorial High School નવમા ધોરણના િવ�ાથ�ઓ�ુ ંવાિષ�ક ���ન�ગ કરશ ે�થી પદાથ�ના
�ુ�ુપયોગન ેલગતી સકારા�મક પસદંગીઓન ેમજ�તૂ કર� શકાય અન ે� િવ�ાથ�ઓએ પદાથ�નો �ુ�ુપયોગ
કય� હોય અથવા �મન ેભિવ�યમા ંપદાથ�ના �ુ�ુપયોગ�ુ ંજોખમ હોય તમેન ેમદદ કરવા માટ�. આ મસેે��સુ�ેસ
હાઉસ �બલ નબંર 4056 ની કલમ 15 �ુ ંપાલન કર� છે. �ૃપા કર�ન ે�પુ�ર�ટ��ડ��ટ મલેોનના પ� માટ� અમાર�

વબેસાઇટ �ુઓ � આ ���ન�ગની ચો�સ િવગતો દશા�વ ેછે.
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