માતા-પિતાની સામેલગીરી સમિતિઓ
પોતાના બાળકોની કેળવણીમાં માતાપિતાની
સામેલગીરીને સહકાર આપવો
માતાપિતા સામેલગીરી સમિતિ (PIC) શું છે અને તે શું કરે છે ?

ઑન્ટારિયોમાં બધા શાળા બૉર્ડ માતાપિતા સામેલગીરી સમિતિ (PIC) ધરાવતાં
હોય તે જરૂરી છે .
PIC એ શાળા બૉર્ડની અગત્યની સલાહકાર શાખા છે . તેઓ માતાપિતાઓને
તેમના બાળકોની કેળવણીમાં વધુ સામેલ કરાવીને વિદ્યાર્થીની ઉપલબ્ધિ અને
સુખાકારીને સમર્થન આપે છે . તેઓ નીચે મુજબ આમ કરે છે :
• માતાપિતાની સામેલગીરી અંગે જિલ્લા શાળા બૉર્ડને માહિતી અને સલાહ
પૂરી પાડીને માતાપિતાઓ સાથે સંવાદ કરવાની રીતો પૂરી પાડીને
• વધુ માતાપિતાઓ ઘરે અને શાળાએ તેમના બાળકોની કેળવણીને સમર્થન
આપવા માટે મદદ કરી શકે તેવા બૉર્ડ ઉપયોગ કરી શકે તેવા માર્ગો વિકસાવીને
• શાળા કાઉન્સિલ સાથે માહિતી વહેંચીને અને તેમના કાર્યને સમર્થન આપીને.
પોતાના બૉર્ડ અને સમુદાય, તેના સંગઠન અને સભ્યોની ચોક્ક્સ જરૂરિયાતોના
આધારે પ્રત્યેક PIC આ લક્ષ્યાંકો શ્રેષ્ઠ રીતે કેમ પ્રાપ્ત કરવા તે નક્કી કરે છે .

PIC શાળા કાઉન્સિલથી કઈ રીતે અલગ પડે છે ?
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શાળા કાઉન્સિલ વ્યક્તિગત શાળા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે ; PIC બૉર્ડના
સ્તરે સલાહ પૂરી પાડે છે . PIC બાળકોની કેળવણી અને માહિતી વહેંચવામાં
માતાપિતાની સામેલગીરીને મજબૂત બનાવવામાં તેમની ભૂમિકાને સમર્થન
આપીને તેમના બૉર્ડની શાળા કાઉન્સિલને સક્રિયપણે સમર્થન આપે છે .

માતાપિતા સામેલગીરી સમિતિમાં કોણ કરી શકે?

PICની આગેવાની માતાપિતા દ્વારા કરવામાં આવે છે અને તેના મોટાભાગનાં
સભ્યો માતાપિતાઓ હોય છે . શાળા બૉર્ડ ખાતે શિક્ષણ નિર્દેશક અને ટ્રસ્ટી પણ
સભ્યો છે તેથી માતાપિતાઓ શાળા બૉર્ડ સાથે સીધી કડીથી જોડાયેલાં હોય છે .
PIC ત્રણ જે ટલાં સમુદાયના સભ્યોની નિમણૂંક કરે છે . સ્થાનિક જરૂરિયાતો પૂરી
કરવા માટે આચાર્યો, શિક્ષકો અને સહાયક સ્ટાફ જે વા અન્ય સભ્યોને સામેલ
કરવા કે નહીં તે PIC નક્કી કરે છે . માતાપિતા સભ્યો એક કે બે વર્ષની મુદત માટે
સેવા આપે છે . પ્રત્યેક માતાપિતા સભ્ય શાળામાં દાખલ વિદ્યાર્થીના માતાપિતા કે
વાલી હોવા જોઈએ કે જે એવા બૉર્ડનો ભાગ હોય જે ણે PIC સ્થાપિત કરી હોય.

શું હુ ં બેઠકોમાં હાજરી આપી શકું?

હા. PICની બેઠકમાં હાજર રહેવા અને PIC કઈ રીતે કામ કરે છે તે પ્રત્યક્ષ
શીખવા માટે દરેક વ્યક્તિનું સ્વાગત છે . બેઠકો વર્ષમાં ઓછામાં ઓછી ચાર વખત
યોજાય છે . બેઠકો ક્યારે અને ક્યાં યોજાશે તેમજ ભૂતકાળની બેઠકોની મિનિટ્સ
જાણવા માટે બૉર્ડની વેબસાઈટ ચકાસો.

PICનું કાર્ય શિક્ષણ નીતિ દ્વારા માર્ગદર્શિત છે ?

હા. બધા શૈક્ષણિક ભાગીદારોની જે મ, PIC ઑન્ટારિયોની માતાપિતા સામેલગીરી
નીતિના સ્વપ્ન અને લક્ષ્યાંકો પૂરા કરવામાં અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે જે થી
વિદ્યાર્થીની ઉપલબ્ધિ અને સુખાકારીને સમર્થન આપી શકાય. PICનું સંચાલન
ઑન્ટારિયો નિયમ 612/00 દ્વારા પણ થાય છે .

PIC ઑન્ટારિયોમાં શિક્ષણમાં કઈ રીતે મદદ કરે છે ?

જ્યારે માતાપિતાઓ અને શાળાઓ સાથે કામ કરે છે ત્યારે ઘણાં સકારાત્મક
પરિણામો આવે છે . આમાં વિદ્યાર્થીની ઉપલબ્ધિમાં સુધારો, ગેરહાજરીમાં
ઘટાડો, વધુ સારા વર્તન અને પોતાના બાળકોના શિક્ષણ વિશે માતાપિતાઓમાં
આત્મવિશ્વાસમાં વધારાનો સમાવેશ થાય છે . શિક્ષણ મંત્રાલય, જિલ્લા શાળા
બૉર્ડ અને શાળાઓ એ બધાંને માતાપિતાઓ પોતાના બાળકોની કેળવણીમાં મદદ
કરવાના અગત્યના કામમાંથી લાભ મળે છે . સ્થાનિક, પ્રાદેશિક અને પ્રાંતિય સ્તરો
પર માતાપિતાના અભિપ્રાયો અને દ્રષ્ટિબુંદુઓ સાંભળવામાંથી પણ તેમને લાભ
થાય છે .

હુ ં વધુ ક્યાંથી જાણી શકું?

મુલાકાત લો ontario.ca/EDUparents નીચેના વિશે વધુ જાણવા માટે:
• માતા-પિતાની સામેલગીરી સમિતિઓ અને ઑન્ટારિયોમાં શાળાઓ અને
શાળા બૉર્ડમાં માતાપિતાની સામેલગીરી
• ભાગીદારીમાં માતાપિતા: ઑન્ટારિયોની શાળાઓ માટે માતાપિતાની
સામેલગીરીની નીતિ
• ઑન્ટારિયો નિયમ 612/00: શાળાની કાઉન્સિલ
અને માતાપિતા સામેલગીરી સમિતિઓ

