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વધારાની ભાષા તર�ક� �ગ્રે�નો ઉપયોગ કરતા
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આ માગ�દશ�નમાં શું આવરી લેવામાં આવ્યું છે?

અહી તમે કામની વ્યવહા� માિહતી મેળવી શકો છો તમેતમારા બાળક માટે શાળાના સ્થળ િવશેની અને
અંગ્ર�
ે િશ�ણ પ્રણાલીને સમજવા માટે ની માિહતી મેળવી શકો છો.
ઇં ગ્લ�ડમાં િવિવધ પ્રકારની શાળાઓ છે, જેમાં કેટલીકમાં વાલીઓએ આના માટે ચૂકવણી કરવી પડે છે
(જેમકે ફી ભરતી/ સ્વતંત્ર / ખાનગી શાળાઓ).
આ માગ�દશ�ન તમને એવી અંગ્ર�
ે શાળાઓ િવશે જણાવે છે કે જેના માટે તમારે ચૂકવણી કરવાની
જ�ર નથી (જેમકે . સરકારી શાળાઓ). િવિવધ પ્રકારની શાળાઓમાં સમાવેશ થાય છેઃ
• લોકલ ઓથોિરટી (એલ.એ.) શાળાઓ - સ્થાિનક સરકાર �ારા ભંડોળ પૂ�ં પાડવામાં આવે છે
• એકે ડેમી અને ફ્રી શાળાઓ - કે ન્દ્ર સરકાર �ારા ભંડોળ પૂ�ં પાડવામાં આવે છે, જે ઘણીવાર ટ� સ્ટનો ભાગ
હોય છે
• ફે ઇથ શાળાઓ - કોઈ એક ધમ� સાથે જોડાયેલી હોય છે
તમે સંપૂણ� અથવા આંિશક રીતે ઘરે તમારા બાળકને ભણાવવાનું પણ પસંદ કરી શકો છો. આને હોમ
એ�ુકેશન (અથવા ઇલેિક્ટવ હોમ એ�ુકેશન અથવા હોમ સ્કુ િલંગ) કહેવામાં આવે છે. વધુ િવગતો માટે
જુ ઓ: https://www.gov.uk/home-education
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1. હુ ં મારા બાળક માટે શાળા સ્થળ કે વી રીતે શોધી શકું ?
જો તમા�ં બાળક 5 થી 16 વષ�નું હોય તો તમારા બાળક માટે શાળા સ્થળ શોધવા માટે તમારી લોકલ કાઉિન્સલનો સંપક�
કરો (જેને લોકલ ઓથોિરટી) તમારા બાળક માટે શાળા સ્થળ શોધવા માટે .

• જો તમા�ં બાળક 5 થી 16 વષ�નું હોય તો લોકલ કાઉિન્સલે સ્થાિનક િવસ્તારમાં શાળા શોધી આપવાની રહે
છે

• તમે શાળા પ્રવેશ િવશે વધુ માિહતી અહીં મેળવી શકો છો:
https://www.gov.uk/schools-admissions
તમને કઈ શાળા ગમશે તે ન�ી કરવામાં તમારી સહાય કરવા માટે અહીં કે ટલાક િવચારો આપવામાં આવ્યા છે:

• સાંજના સમય દરિમયાન શાળાની મુલાકાત લો. આની શાળાની વેબસાઇટ પર �હેરાત કરવામાં આવશે.
• તેમના તાજેતરના ઓફસ્ટે ડ ઇન્સ્પેક્શન િરપોટ� વાંચો: https://reports.ofsted.gov.uk/
• શાળાની એકં દર કામગીરી તપાસો:
https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/

• અન્ય વાલીઓ શાળા િવશે શું િવચારે છે તે િવશે તેમની સાથે વાત કરો
• તેમની શાળાની વેબસાઇટ જુ ઓ
• કઈ શાળાઓ ઘરેલુ ભાષાની �.સી.એસ.ઇ. પરી�ામાં િવ�ાથ�ઓને પ્રવેશ આપે છે તે શોધી કાઢો (વધુ
માિહતી માટે િવભાગ 5 જુ ઓ)
�ાર ે તમને ખબર હોય કે તમને કઈ શાળાઓ ગમે છે, તો યાદ રાખો:

• તમને ગમે તેવી કે ટલીક શાળાઓના નામ આપીને ઓનલાઇન અર�પત્રક ભરો
• તમારી લોકલ કાઉિન્સલની શાળા પ્રવેશ ટીમની મદદ માંગો કારણ કે શાળાની અર� પ્રિક્રયા જિટલ હોઈ શકે છે
• કાઉિન્સલને પૂછો કે ત્યાં તમને અન્ય લોકો, સમુદાય જૂ થો અથવા દુભાિષયા મદદ કરી શકે તેમ છે

2. મા�ં બાળક કઈ ઉંમર ે માધ્યિમક શાળા શ� કરશે?
ઇં ગ્લેન્ડમાં, બાળકો તેમના 11 મા જન્મિદવસ પછી તરત જ સપ્ટે મ્ બરમાં માધ્યિમક શાળા શ� કરે છે. માધ્યિમક
શાળા વષ� 7 માં પ્રારંભ થાય છે (વષ� 1-6 પ્રાથિમક શાળામાં હોય છે) અને 11 માં વષ� પુ� થાય છે.
શૈ�િણક વષ� હં મશ
ે ાં સપ્ટે મ્બરમાં શ� થાય છે અને સામાન્ય રીતે જુ લાઈમાં પુ� થાય છે. તે સામાન્ય રીતે લગભગ
13 અઠવાિડયાની ત્રણ ટમ�માં વહ�ચાયેલું હોય છે.

યુવાનો ઓગસ્ટના અંત સુધીમાં 16 વષ�ના થઈ �ય તો જૂ નમાં છેલ્ લા શુક્રવારે શાળા છોડી શકે છે. જો કે , 16 થી 18
વષ�ની વયના યુવાન લોકો િશ�ણ, તાલીમ અથવા એપ્રેિન્ટસશીપમાં હોવા જોઈએ.
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3. શાળાના િનયમો અને ર�ઓ િવશે હુ ં કે વી રીતે �ણી શકુ ં ?

સમગ્ર ઇં ગ્લ�ડમાં શાળાની મુદત અને ર�ની તારીખો અલગ અલગ હોય છે.
જો કે , શાળાની ર�ઓ સામાન્ય રીતે િડસેમ્ બરના અંતમાં અને �ન્યુઆરી (િક્રસમસ અને નવું વષ�) ની
શ�આત; માચ� / એિપ્રલ (ઇસ્ટર �ારે આવે છે તેના આધારે) અને ઓગસ્ટમાં હોય છે. આ ઉપરાંત,
મોટાભાગની શાળાઓમાં ત્રણેય ટમ�ની વચ્ચે અડધી ટમ�ની ર� રહેશ.ે દરેક શાળા િનશાનીઓઓ
સાથેનું તેનું પોતાનું શાળા કે લેન્ડર પ્રકાિશત કરશે.
ઘણી શાળાઓમાં દર વષ� 5 ઇન્સેટ (ઇન સિવ�સ ટ� ે િનંગ) િદવસો હોય છે જેમાં િશ�કો તાલીમ અને
સભાઓમાં ભાગ લેતા હોય છે. િવ�ાથ�ઓ ઇન્સેટના િદવસોમાં શાળાએ જતા નથી. શાળાઓ માતાિપતાને
દર વષ� ઇન્સેટના િદવસો િવશે �ણ કરશે.
ટમ� અને ર�ની તારીખોની �ણકારી મેળવવા માટે શાળા સાથે વાત કરો અથવા આ વેબસાઇટ જુ ઓ:
https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates

4. હુ ં શાળા પાસેથી શું અપે�ા રાખી શકું ?
મોટાભાગની શાળાઓ તેમના પોતાના શાળા પ્રોસ્પેક્ટસ પ્રકાિશત કરે છે, આ પુિસ્તકામાં શાળા િવશેની મહત્વપૂણ�
માિહતી પ્રદાન કરે છે. વધુમાં, શાળાની વેબસાઇટમાં શાળા િવશેની તા� માિહતી અને સમાચારોનો સમાવેશ કરવામાં
આવશે. જો તમને માિહતીના ભાષાંતરની જ�ર હોય તો શાળા પાસેથી મદદ માંગો.

તમારા બાળક માટે , ત્યાં હશે:

• સંક્રમણના િદવસો; ધોરણ 6ના િવ�ાથ�ઓને તેની નવી માધ્યિમક શાળામાં તે કે વી લાગે છે તે જોવા માટે એક
કે બે િદવસ ગાળવાની તક મળશે

• તમારા બાળકને તેમની નવી શાળામાં �વનની સારી શ�આત કરવામાં સહાય માટેનો ઇન્ડક્શન પ્રોગ્રામ. જો
તમા�ં બાળક તાજેતરમાં દે શ અથવા િવસ્તારમાં આવ્યું હોય, અથવા વષ�ના કોઈ અલગ સમયે શાળા શ� કરી
ર�ું હોય (એટલે કે સપ્ટે મ્ બરમાં નહીં) તો આમાં િવશેષ ગોઠવણોને સમાવી શકાય છે.

• સામાન્ય રીતે સમાન વયના 30 જેટલા િવ�ાથ�ઓના ફોમ� કલાસનું સ્થાન. દરેક ફોમ�માં
તેમના પોતાના ફોમ� �ુટર હોય છે.

• પાઠનું િનયિમત સમયપત્રક. દરેક પાઠ િવષય િનષ્ણાત �ારા શીખવવામાં
આવશે.

• સંપૂણ� અભ્યાસક્રમ મેળવવા - વધુ માિહતી માટે નીચે જુ ઓ
• એક સવ�સમાવેશક અિભગમ કે �ાં બધા બાળકો સાથે ન્યાયી વત�ન કરવામાં આવે છે
• અભ્યાસક્રમમાં જોડાયેલું િનયિમત હોમવક�
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મા�ં બાળક શાળામાં બીજું શું કરશે?
તમા�ં બાળક એિક્ટિવટીઓ, શાળા પ્રવાસો અને અન્ય કાય�ક્રમોમાં ભાગ લેવા માટે સ�મ હશે. આમાં સામેલ હોઈ
શકે છે:

• સંમેલનો અને સામૂિહક પૂ� માટે ની તકો. વધુ માિહતી માટે તમારી
શાળાનો સંપક� કરો.

• ઇતર-અભ્યાસક્રમની પ્રવૃિ�ઓ અને �લબ, દા.ત. રમતગમત, સંગીત અને નાટક. તે
ફરિજયાત નથી અને બપોરના ભોજન સમયે અથવા શાળા સમા� થયા પછી તે હોય
છે. કે ટલાક �લબો માટે થોડો ચાજ� હોઈ શકે છે.

• શાળાઓના અભ્યાસક્રમ સાથે જોડાયેલા સ્થળોએ શાળા પ્રવાસો. આ યાત્રાઓ માટે
સામાન્ય રીતે પેમેન્ટ લેવામાં આવે છે, પરં તુ શાળાઓ ઘણીવાર જ�રી હોય ત્યાં આમાં
મદદ કરવા સ�મ હોય છે. િશ�કો �ારા બાળકો હં મેશા સલામત રહે તે પ્રકારો શાળા
પ્રવાસોનું કાળ�પૂવક
� ઓયોજન કરવામાં આવે છે. કે ટલાક પ્રવાસો �.સી.એસ.ઈ.

કોસ�નો ફરિજયાત ભાગ હોય છે, જેમકે , �સીએસઇ નાટક માટે ના પ્રવાસોમાં
િવ�ાથ�ઓએ િથયેટરમાં નાટક જોવાની જ�ર પડે છે.

• નાટક પ્રદશ�ન અને સંગીત સમારોહ સિહત શાળાના પ્રોડક્શનો
• રમતગમતના િદવસો, ઉનાળો અને નાતાલના મેળાઓ, િડસ્કો અને િ�ઝ જેવી સોિશયલ
ઇવેન્ટ્સ અને ભંડોળ એકત્ર કરવાની ઇવેન્ટ્સ. જો તમે તમારા બાળકની શાળામાં વધુ

સહભાગી થવામાં �િચ ધરાવતા હો તો તમારી શાળામાં વાત કરો, જેમકે સ્વયંસેવક અથવા
પેરન્ટ ગવન�ર તરીકે સેવા આપવા વગેર ે પ્રવૃિ�ઓ કે જેમાં તમે શાળાને બની શકે તેટલી
અસરકારક રાખીને િલડરશીપ ટીમને સહયોગ આપી શકશો તેવી તમને ખાતરી હોય તો.

• વક� એક્સપેિરયન્સ એ યુવાનો માટે , સામાન્ય રીતે ધોરણ 10 માં એક કાય�સ્થળે એક અઠવાિડયું િવતાવવાની તક
હોય છે. વધુ માિહતી માટે , નીચે કારિકદ� િવભાગ જુ ઓ.

શાળામાં શું થઈ ર�ું છે તે હુ ં કે વી રીતે �ણું છું?
તમારી શાળા તમારો િનયિમત સંપક� કરશે. શાખાઓ આના માટે િવિવધ પ્રકારના સંદેશાવ્યવહારના સ્વ�પોનો
ઉપયોગ કરશે

• શાળાની વેબસાઇટ: શાળાઓ તેમની વેબસાઇટ પર માિહતી શેર કરશે. ર�ઓ, િશ�ક તાલીમ
(INSET) િદવસો અને પેરન્ટ્સ ઇવિનંગ જેવી મહત્વપૂણ� તારીખ �ણવા માટે શાળા કે લેન્ડર
તપાસો.

• સૂચનાઓ: ટે ક્સ્ટ મેસજ
ે , સોિશયલ મીિડયા (જેમકે , િ�ટર) અને પેરન્ે ટમેલ જેવી એિપ્લકે શનોનો
ઉપયોગ શાળાના ભોજન અને પ્રવાસો માટે ચૂકવણી કરવા માટે પણ થઈ શકે છે

• ઓનલાઇન િસસ્ટમો (જેમકે , Go4Schools): તમે હોમવક� , એસેસમેન્ટ અને િબહેિવયર
િવશેની માિહતી મેળવી શકો છો

• ઇમેઇલ અને પત્રો: જો તમને ઇમેઇલને એક્સેસ ન હોય તો શાળાને કહો
• પેરન્ટ્સ ઇવિનંગ અને અહેવાલો: તે તમને તમારા બાળકની પ્રગિત િવશે વધુ �ણકારી આપશે
• મીિટં ગો અને ઇન્ફોમ�શન ઇવિનંગ: શાળાઓ મહત્વપૂણ� માિહતી શેર કરવા માટે મીિટં ગોનો ઉપયોગ
કરશે. જેમકે �.સી.એસ.ઇ.માં કયા િવષયોનો અભ્યાસ કરવો તે પસંદ કરવા. પ્ર�ો પૂછવાની આ એક

ઉપયોગી તક હોઈ શકે છે.

• સીધો સંદેશાવ્યવહાર: તમે શાળાનો �ારા ફોન અથવા ઇમેઇલ �ારા સંપક� કરી શકો છો, અથવા યોગ્ય જણાય તો
િશ�ક સાથે મીિટં ગનું આયોજન કરી શકો છો
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વધારાની ભાષા તર�ક� �ગ્રે�નો ઉપયોગ કરતા બાળકોના માતાિપતા માટ� માગર્દશર્ન (ઇ.એ.એલ.)

5. શાળા મારી પાસેથી શું અપે�ા રાખશે?
માતાિપતા તરીકે , તમારી પાસેથી આટલી અપે�ા રાખવામાં આવશે:

• તમારા બાળકને દરરોજ અને સમયસર શાળાએ મોકલો, િસવાય કે તેઓ બીમાર હોય, તેમની એપોઇન્ટમેન્ટ હોય
કે ધાિમ�ક ર� હોય. તમા�ં બાળક કે મ ગેરહાજર છે તે જણાવવા માટે બની શકે તો શાળાને અગાઉથી �ણ

કરો.

• તમારા બાળકોને ફ� શાળાની ર�ઓમાં જ ર� પર લઈ �ઓ. જો તમે ચાલુ સત્ર દરિમયાન તમારા બાળકોને
ર� પર લઈ જવા માંગતા હો તો, તો તમારે દં ડ ભરવો પડી શકે છે. વધુ �ણકારી મેળવવા માટે શાળાનો સંપક�
કરો અથવા આ વેબસાઇટ પર �વ: https://www.gov.uk/school-attendance-absence

• તમારા બાળક અથવા કુ ટુંબની કોઈ મહત્વપૂણ� ઘટનાઓ અથવા સંજોગો િવશે શાળાને કહો. જો તમને સહાયની
જ�ર હોય તો તેઓ તમને ટે કો આપવા માટે તેમનાથી બનતો પ્રયાસ કરશે.

• તબીબી િવગતો અને સંપક� િવગતો જેવી માિહતી પ્રદાન કરો. જો આ માિહતી બદલાય
તો તેની તમારે શાળાને �ણ કરવી જ�રી છે.

• તમારા બાળકને શાળા પ્રવાસે જવાની મંજૂરી, ફોટોગ્રાફ્સ લેવા વગેરન
ે ી મંજુરી માટે સંમિત
પત્રક ભરો

• શાળાની નીિતઓને સહયોગ આપો, જેમકે , વત�ન અને ઇન્ટરનેટનો યોગ્ય ઉપયોગ. તમે શાળાની વેબસાઇટ પર
શાળાની નીિતઓ િવશેની માિહતી મેળવી શકો છો. તમને અને તમારા બાળકને પુરસ્કારો અને પ્રિતબંધો િવશે
જણાવવામાં આવશે. તમારા બાળક પાસે શાળાનું ઇમેઇલ એકાઉન્ટ હશે અને તેમને મળતી ઇન્ટરનેટની
સુિવધાનો સુરિ�ત અને યોગ્ય ઉપયોગ કરવો પડશે.

• તમારા બાળકને તેમના હોમવક� માં સહાય કરો. તમારા બાળકના િશ�ણને કે વી રીતે ટે કો આપવો તે િવશે વધુ
િવચારો માટે અહીં જુ ઓ.

6. શાળામાં કોનો શું હો�ો છે?
ફોટોગ્રાફ્સ અને સ્ટાફના સભ્યોના નામ જોવા માટે સ્કુ લ પ્રોસ્પેક્ટસ અથવા શાળાની વેબસાઇટ જુ ઓ;
કે ટલીકવાર તેને શાળાના પ્રવેશ�ાર પર પણ મુકવામાં આવે છે.
શાળાને પૂછો કે કયા સ્ટાફ સભ્યો તમારા બાળક સાથે કામ કરશે. આમાં સામેલ હોઈ શકે છે:
• વિર� િલડર - જેમકે , આચાય�, ઉપ અને સહાયક
આચાય�

• ઓિફસ સ્ટાફ - જેમકે શાળાના િરસેપ્શિનસ્ટ
• અધ્યાપન સ્ટાફ - જેમકે , વગ� િશ�ક અને સહાયક
િશ�ક

• પેસ્ટોરલ સ્ટાફ - જેમકે યર િલડસ�, ફોમ� �ુટર, લિન�ગ
મેન્ટર

• િનષ્ણાત સ્ટાફ – જેમકે ઇ.એલ. િશ�કો (વધારાની ભાષા તરીકે અંગ્ર�
ે ), SENDCo (સ્પેિશયલ
એ�ુકેશનલ િનડ્સ એન્ડ િડસેિબિલિટઝ કો-ઓિડ� નેટર), ડેિઝગ્�ેટેડ સેફગાિડ� ગ લીડ િશ�ક
(ડી.એસ.એલ.)
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અંગ્ર�
ે િશ�ણ પ્રણાલી િવશે: માધ્યિમક શાળાઓ

7. શાળામાં શું શીખવવામાં આવે છે અને કઈ પરી�ાઓ લેવામાં આવે છે?
સામાન્ય રીતે િવ�ાથ�ઓ વષ� 11ના મે અને જૂ નમાં રા�� ીય પરી�ા આપશે. મોટાભાગના િવ�ાથ�ઓ �.સી.એસ.ઈ.ની
પરી�ા (જનરલ સિટ� િફકેટ ઓફ સેકન્ડરી એ�ુકેશન)નીમ બેસશે.
તમા�ં બાળક કયા ફે ઝ, સ્ટેજ અને વષ� જૂ થમાં રહેશે અને તે કઈ એસેસમેન્ટ /
ટે સ્ટ / પરી�ાઓ આપશે તે �ણવા કૃ પા કરીને નીચે આપેલા કો�કને જુ ઓ:
ફે ઝ

સ્ટેજ

માધ્યિમક

કી
સ્ટેજ 3

કી
સ્ટેજ 4

વષ�
જુ થ

વય
શ્રેણી

એસેસમેન્ટ/ટે સ્ટ/

વષ� 7
વષ� 8
વષ� 9

11-12

વષ� 7ની શ�આત અને
પહેલેથી િનયિમત
કે .એસ.3◌ઃ�ાના�ક
એસેસમેન્ટ ટે સ્ટ
(સી.એ.ટી.)

અંગ્ર�
ે , ગિણત, િવ�ાન
િડઝાઈન અને ટે કનોલો�
ઇિતહાસ, ભુગોળ
ધાિમ�ક અભ્યાસો(આર.એસ.)

ચાલુ ઇન્ટન�લ
એસેસમેન્ટ્સ

શારીિરક િશ�ણ
કોમ્પ્યુિટં ગ, િસિટઝનશીપ,
ભાષાઓ

ચાલુ ઇન્ટન�લ
એસેસમેન્ટ્સ

મુખ્ ય િવષયો: અંગ્ર�
ે ,

વષ� 10
વષ� 11

12-13
13-14

14-15
15-16

િવષયોનો અભ્યાસ કય�

પરી�ાઓ

વષ� 11ના મે/જુ નઃ

�.સી.એસ.ઈ. (જનરલ
નું પ્રમાણપત્ર
સેકન્ડરી એ�ુકેશન)
અને સમક� પરી�ાઓ

કલા, િડઝાઇન અને ટે કનોલો�
(ડી.ટી.), સંગીત, નાટક

ગિણત, િવ�ાન
વૈકિલ્પક િવષયો અલગ અલગ હોય છે
શાળાઓ વચ્ચે. તેઓ
ભૂગોળ, ઇિતહાસ સિહત,
આર.એસ., કોમ્પ્યુટર સાયન્સ,
પી.ઈ., વ્યવસાિયક અધ્યયન,
ચાઇલ્ડકે ર, ડીટી, સજ�ના�ક
મીિડયા. તમારી શાળા પાસેથી માંગો
સંપૂણ� યાદી.

વધુ િવગતો માટે જુ ઓ https://www.gov.uk/national-curriculum
શું મા�ં બાળક દર ેક િવષયમાં પરી�ા આપશે?
સામાન્ય રીતે બાળકો વષ� 11 ના અંતમાં રા�� ીય પરી�ાઓ (�.સીએસ.ઈ.) માં બેસે છે. તેઓ દરેક િવષયમાં પરી�ા
આપશે નહીં. મુખ્ ય િવષયો છે: અંગ્ર�
ે , ગિણત અને િવ�ાન. બધા િવ�ાથ�ઓએ આ િવષયોનો અભ્યાસ કરવો જ�રી છે.
વધુમાં, િવ�ાથ�ઓ સામાન્ય રીતે વધારાની પાંચ િવષયોની પરી�ાઓ આપે છે.
કી સ્ટેજ 3 (વષ� 8 અથવા વષ� 9) ના અંતે શાળા તમારા બાળકને તેમની અંિતમ પરી�ાઓ માટે કયા અન્ય િવષયોનો
અભ્યાસ ચાલુ રાખવો તે પસંદ કરવામાં મદદ કરશે. આમાં �.સી.એસ.ઇ. િવષયો (જેમકે , ભૂગોળ અથવા િડઝાઇન અને
ટે કનોલો�) અથવા બી.ટી.ઇ.સી. (વ્યાપાર અને તકનીકી િશ�ણ પિરષદ) િવષયો (દા.ત. વ્યાપાર અધ્યયન અને રમત)
સામેલ હોઈ શકે છે.
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વધારાની ભાષા તર�ક� �ગ્રે�નો ઉપયોગ કરતા બાળકોના માતાિપતા માટ� માગર્દશર્ન (ઇ.એ.એલ.)

કે ટલીક શાળાઓ િવ�ાથ�ઓને તેમની પ્રથમ ભાષામાં �.સી.એસ.ઇ.ની પિર�ામાં બેસવાની પણ વ્યવસ્થા કરે
છે, જોકે દરેક ભાષા ઉપલબ્ધ નથી. અરબી, ચાઇનીઝ, ઉદુ�, ગુજરાતી અને ઇટાિલયન વગેર ે �.સી.એસ.ઇ.માં
ઉપલબ્ધ કે ટલીક ભાષા છે. એવું કં ઈક જે તમે તમારા બાળકને કરવા માંગતા હો તો તમારી શાળાને પૂછો.
તમારા બાળક સાથે તેમની �િચઓ અને ભિવષ્ય માટે ની તેમની યોજનાઓ િવશે વાત કરો. જેમાં તેમને રસ
હોય અને તે તેમના ભિવષ્ય માટે ઉપયોગી હોય એવા િવષયોની પસંદગી કરવી જ�રી છે. તમારા બાળકના
િવકલ્પો અને સહાયતા માટે શું ઉપલબ્ધ થશે તે િવશે તમારી શાળા સાથે વાત કરો.

8. મારા બાળકને શેની જ�ર પડશે?
• પૂણ� શાળા ગણવેશ: ઇં ગ્લ�ડની મોટાભાગની માધ્યિમક શાળાઓએ બાળકોના
શાળા ગણવેશ િનધા�િરત કયા� છે. તમારા બાળકની શાળા શું પહેરવું અને તમે તે
�ાંથી ખરીદી શકશો તેની યાદી આપશે. પૂછો કે જો તમારી પાસે પૂરતા પૈસા ન
હોય તો શાળા ખચ�માં સહાય કરી શકે છે કે નહી.

• આયોજક. મોટાભાગની શાળાઓ દર વષ� િવ�ાથ�ઓને પોતાને આગળ આવવામાં
સહાય માટે પુસ્તક આપે છે.

• થેલી, પેન સાથે પેિન્સલ કે સ વગેર.ે
• કે લ્�ુલેટર અને ગિણતના અન્ય સાધનો
• �ારે જ�રી હોય તો સંપૂણ� પી.ઈ. (શારીિરક િશ�ણ) કીટ. શાળા તમને શું જ�રી
છે તે કહેશે કારણ કે તેમાં શાળાનો લોગો હોય એવા રમતગમતનાં કપડાં સામેલ
હોઈ શકે છે.

• લંચ અથવા ભોજન ખરીદવા માટે પૈસા. ઘણી શાળાઓમાં સંપક� િવનાની
ચુકવણી િસસ્ટમ હોય છે; ઓિફસ સ્ટાફ તેની ગોઠવણ કરવામાં મદદ કરી શકશે.

જો કુ ટુંબને કે ટલાક લાભો મળતા હોય તો કે ટલાક બાળકો િનશુલ્ક શાળા ભોજન
(એફ.એસ.એમ.) પણ મેળવી શકે છે; વધુ િવગતો માટે તમારી શાળામાં પૂછો
અથવા https://www.gov.uk/apply-free-school-meals પર જુ ઓ

• જો તમા�ં બાળક બસ, ટ� ામ અથવા ટ� ેન �ારા શાળાએ જતું હોય તો ટ� ાવેલ પાસ અથવા મુસાફરીના પૈસા શાળાથી
બે માઇલથી વધુ અંતરે રહેતા બાળકોને મફત બસ પાસ મળી શકે છે.

https://www.gov.uk/help-home-school-transport પર જઈને તમે મફત બસ પાસ માટે હકદાર છો કે નહીં
તે �ણી શકો છો. કે ટલાક બાળકો કે જે પિરવહનની સમસ્યા અથવા કોઈ િવશેષ શૈ�િણક જ�િરયાતને લીધે

શાળાએ જઇ શકતા નથી, તેઓને શાળામાં મફત પિરવહન આપવામાં આવશે, મોટે ભાગે ટે ક્સીમાં. વધુ િવગતો માટે
જુ ઓ https://www.gov.uk/apply-school-transport-for-child-with-special-educational-needs-sen

• તમારી શાળા પાસેથી તેમની મોબાઇલ ફોન નીિત િવશે માિહતી મેળવો. કે ટલીક શાળાઓ મોબાઇલના
ઉપયોગની મંજૂરી આપતી નથી અને જો િવ�ાથ�ઓ શાળામાં મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રય� કરે તો તેમને
જ� કરી શકે છે.
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અંગ્ર�
ે િશ�ણ પ્રણાલી િવશે: માધ્યિમક શાળાઓ

9. િવ�ાથ�ઓને જ�રી હોય એવો વધારાનો સપોટ� કયો છે?
• પેસ્ટોરલ સપોટ� : બધી શાળાઓમાં જેમને િમત્રતા, માનિસક સ્વાસ્થ્યના પ્ર�ો અથવા િચંતાની લાગણી જેવી કોઈ
સમસ્યા હોય તેવા બાળકોને મદદ કરવા માટે એક ટીમ હોય છે. જો તમારા બાળકને કોઈ સમસ્યા અથવા િચંતા

હોય તો ફોમ� �ૂટર અથવા યર લીડરને કહો.

• બધી શાળાઓમાં ડેિઝગ્�ેટેડ સેફગાિડ� ગ લીડ હોય છે જે શાળામાં અથવા બહાર તેમની સલામતીને લગતી કોઈ
ગંભીર િચંતા હોય તો તમારા બાળકને ટે કો આપશે.

• અંગ્ર�
ે ભાષાનું સમથ�ન: મોટાભાગની શાળાઓ �ા જ�ર હોય ત્યાં અંગ્ર�
ે ભાષાના િવકાસ માટે મદદ કરશે.
તે સામાન્ય રીતે વગ�માં અન્ય િવ�ાથ�ઓ સાથે થશે.

•

લિન�ગ સપોટ� : �ારે જ�રી હોય ત્યારે બધી શાળાઓ ભણતર સાથે વધારાની સહાય પૂરી પાડશે. જો તમને લાગે
કે તમારા બાળકને તેમના ભણતરમાં સપોટ� ની જ�ર હોય તો શાળાને કહો. SENDCo (િવશેષ શૈ�િણક

જ�િરયાતો અને િવકલાંગોના કો-ઓિડ� નેટર) તમારા બાળકની મુલાકાત કરશે, તેમની જ�િરયાતોનું મૂલ્યાંકન
કરશે અને શ્રે� સપોટ� પ્રદાન કરશે. તેઓ તમારા બાળકને કોઈ જ�િરયાત હોય તો તમને કહેશે અને તમને કે વી
રીતે શાળા તમારા બાળકને મદદ કરી શકે છે તે િવશે વાત કરવા શાળામાં જવા કહેશે. અહીં માતાિપતા અને
સંભાળ લેનારાઓ માટે સહાયક માગ�દિશ�કા છે:

https://www.gov.uk/government/publications/send-guide-for-parents-and-carers

• બા� એજન્સીઓ: વધારાના સહાયની જ�ર હોય તેવા બાળકોને ટે કો આપવા માટે શાળાઓ અન્ય વ્યાવસાિયકો
જેવા કે ડૉક્ટર, શરણાથ� એજન્સીઓ અને શૈ�િણક િનષ્ણાતો સાથે મળીને કામ કરે છે. સ્કુ લ તમને તમારા
બાળકને જ�રી વધારાના ટે કો િવશે જણાવશે.

• િવ�ાથ� પ્રીિમયમ: તમામ શાળાઓ આિથ�ક રીતે વંિચત િવ�ાથ�ઓને સહાય માટે વધારાનો ફં ડ મેળવે છે. આ
નાણાંનો ઉપયોગ િવ�ાથ�ઓને શાળામાં સારો દે ખાવ કરવા અને શાળા �વનમાં સંપૂણ� રીતે જોડાવામાં મદદ
માટે કરવામાં આવે છે.

•

નાણાકીય સહાય: શાળાઓ કે ટલાક ખચ�માં મદદ કરી શકે છે, દાખલા તરીકે , સ્કુ લ યુિનફોમ�, સ્કુ લ પ્રવાસ, સાધનો
વગેર.ે જો તમને કોઈ ખચ�માં મદદની જ�ર હોય તો શાળાને કહો.

• કારિકદ� સલાહ અને આગળ િશ�ણ: તમામ શાળાઓમાં કારિકદ� સલાહકાર હોય છે જે તમારા બાળકને એ
િવચારવામાં મદદ કરશે કે તેઓ શાળા છોડતી વખતે શું કરવા માંગે છે. તેઓ તમારા બાળકને આમાં મદદ કરશે:



�.સી.એસ.ઇ.માં કયા િવષયોનો અભ્યાસ કરવો તે પસંદ કરવુ.ં વષ� 8 અથવા 9ના અંતે િવકલ્પો પસંદ કરવામાં
આવે છે.



યોગ્ય કાય� અનુભવ પ્લેસમેન્ટ શોધવુ.ં તમામ શાળાઓ કાય� અનુભવ પૂરો પાડતી નથી. વધુ માિહતી માટે
તમારી શાળાનો સંપક� કરો.



ધોરણ 11 પછી કોલેજ અને અભ્યાસક્રમો િવશેની માિહતી મેળવો. 18 વષ� ના થાય ત્યાં સુધી, યુવાનોથી િશ�ણ
કે તાલીમમાં રહેવાની અપે�ા કરવામાં આવે છે. તમે વધુ માિહતી અહીથી મેળવી શકો છો:

https://www.gov.uk/browse/education/find-course

10. હુ ં મારા બાળકને શીખવામાં કે વી રીતે મદદ કરી શકુ ં ?

આ પિત્રકામાં તમારા બાળકને શીખવામાં કે વી રીતે મદદ કરવી તે માટે ના ઘણા િવચારો છે.
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