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માચર્ 18,2021 
 

િપ્રય પ�રવારો, 

 
5 માચર્, 2021 ના રોજ �જલ્લાના તમામ 63 પ�રવારોને મોકલવામા ંઆવેલા સદં�શમા ંમ� ઇ�લનોઇસ સ્ટ�ટ બોડર્ ઑફ એ��કુ�શન 

(ISBE) દ્વારા રા�ય-ફર�જયાત �સ્પ્ર�ગ પર�ક્ષણ �ગે મા�હતી શેર કર� છે. હવે �યાર� યોજનાઓને �િતમ સ્વ�પ આપવામા ં

આવ્�ુ ંછે, અમાર� પાસે શેર કરવા માટ� વધારાની મા�હતી છે.  

હાઇબ્રીડ / િમિશ્રત િવદ્યાથ�ઓ: તમાર� આ ઇમેઇલ અથવા rsvp ફોમર્નો જવાબ આપવાની જ�ર નથી. હાઇબ્રીડ િવદ્યાથ�ઓ 

વ્ય�ક્તગત િશક્ષણ દરિમયાન તેમને લા� ુપડતા ં�સ્પ્ર�ગ એસાઈન્મેન્ટ લેશે.  
 

�ૂરસ્થ િવદ્યાથ�ઓ: ISBE �ૂરસ્થ પર�ક્ષણની મ�ૂંર� આપ�ુ ંનથી તે કારણો સર , �ૂરસ્થ િવદ્યાથ�ઓ માટ� વ્ય�ક્તગત પર�ક્ષણમા ં

ભાગ લેવા માટ� સગવડ આપવામા ંઆવી છે: 

 ● K-5 ગે્રડ્સ: આરોગ્ય અને �રુક્ષા માગર્દિશ�કાઓ�ુ ંપાલન કરવા માટ�, �ૂરસ્થ િવદ્યાથ�ઓ તેમના �સ્પ્ર�ગ એસાઇનમેન્ટ્સને 

�ડ�સ્ટ્રક્ટ 63 ફ�િમલી �રસોસર્ સેન્ટર (એફઆરસી) પર લેશે. K-5 �સ્પ્ર�ગ પર�ક્ષણની તાર�ખો આ �જુબ છે. 
● 6-8 ગે્રડ: ઉપલબ્ધ જગ્યાને કારણે, �ૂરસ્થ િવદ્યાથ�ઓ �િમની િમડલ સ્�ૂલ ખાતે તેમના �સ્પ્ર�ગ એસાઇનમેન્ટ્સ આપશે . 

6-8 �સ્પ્ર�ગ પર�ક્ષણની તાર�ખો આ �જુબ છે. 
● આ વષર્ના અનન્ય સજંોગોને લીધે, �યાર� તે ISBE દ્વારા થઈ શક� તેમ નથી,ત્યાર� માતાિપતા તેમના �ૂરસ્થ શીખનાર 

(ઓ) ને �િમની અથવા એફઆરસીમા ંઆવીને �સ્પ્ર�ગ એસાઇનમેન્ટ્સ અપાવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. �ૃપા કર�ને 

ન�ધો ક� પર�ક્ષણના �દવસોમા,ં 3-8 ગે્રડના િવદ્યાથ�ઓ સવારમા ં�મેુળ (�વતં) �ચૂના પ્રાપ્ત કરશે નહ�. અ�મેુળ 

(ર�કોડર્ કર�લ / સ્વતતં્ર) અધ્યયન િવકલ્પો, � િવદ્યાથ�ઓએ પર�ક્ષણની પસદંગી કર� હતી, તેઓ માટ� ઉપલબ્ધ રહ�શે. ● જો તમે �સ્પ્ર�ગ એસયમેંન્ટ મા ંતમારા બાળક (બાળકો) ને ભાગ લેવડાવવા�ુ ંપસદં કરો છો, તો તમાર� તમારા બાળક 

(બાળકો) ને િન�કુ્ત તાર�ખ પર પર�ક્ષણ સ્થાન (ઓ) �ધુી લાવવા પડશે. 
● આ 2021 �સ્પ્ર�ગ પર�ક્ષણ rsvp ફોમર્ મોડા મા ંમોડા મગંળવાર,30 માચર્ �ધુીમા ંસબિમટ કર�ને અમને તમાર� 

પસદંગી જણાવી શકો છો. સવ�મા ંદર�ક ગ્રેડ લેવલ ને અસાઇન થયેલ પર�ક્ષણ અને તેના સમયપત્રકો શામેલ છે. જો 

તમાર� આ સવ�ને �ણૂર્ કરવામા ંસહાયની જ�ર હોય, તો �ૃપા કર�ને તમારા બાળકની શાળાનો સપંકર્  કરો.  
● જો તમારો સવ� �ચૂવે છે ક� તમે �સ્પ્ર�ગ પર�ક્ષણમા ંતમારા બાળક (બાળકો) ને ભાગ લેવડાવા માગંતા હો, તો તમને ડ્રોપ-

ઑફ અને પીક-અપ મા�હતી સ�હત 2 એિપ્રલ �ધુીમા ંિવગતો સાથે વધારાની વાતચીત પ્રાપ્ત થશે. 
 

�યાર� આ કોઈ પણ ર�તે આદશર્ પ�ર�સ્થિત નથી, અમે નવા �સ્પ્ર�ગ પર�ક્ષણ િનવાસોમા ંનેિવગેટ કરવામા ંતમાર� ભાગીદાર�ની 

પ્રશસંા કર�એ છ�એ.  
 

સાભાર , 

  
આ�ુન રોબસર્ન  

સહાયક અિધક્ષક િશક્ષણ અને અિધગમ  
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