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વધારાની ભાષા તર�ક� �ગ્રે�નો ઉપયોગ કરતા
બાળકોના માતાિપતા માટ� માગર્દશર્ન (ઇ.એ.એલ.)

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 ડેમીઓ અને ફ્રી શાળાઓ - તેમને કે ન્દ્ર સરકાર �ારા ભંડોળ પૂ�ં પાડવામાં આવે છે અને તે 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 (કે ઇલેિક્ટવ હોમ એ�ુકેશન કે હોમ સ્કુ લીંગ)કહેવાય 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 શકુ ં ?
તમારી લોકલ કાઉિન્સલ (જેને લોકલ ઓથોિરટી કે એલ.એ.પણ કહે છે)નો સંપક� fiતમારા બાળકની શાળાને પસંદ કરવા માટે
કરી શકો છો કારણ કે :

• 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:

• સાંજ ે ખુલ્લી શાળાની મુલાકાત લો
• તેમની શાળાની વેબસાઇટ જુ ઓ
• તેમનો તાજેતરનો ઓફસ્ટે ડ ઇન્સપેક્શન િ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
તમને ખબર પડી �ય કે તમને કઈ શાળાઓ ગમે છે, ત્યાર ે તમાર ે આટલું કરવાની જ�ર રહેશે:

• તમને ગમે તેવી કે ટલીક શાળાઓના નામ આપીને ઓનલાઇન અર�પત્રક ભરો
• પ્રાથિમક શાળા અર� માટે તમારાકે ચમેન્ટ �ેત્ર નો સમાવેશ કરો
• તમારી લોકલ કાઉિન્સલની શાળા પ્રવેશ ટીમ [સી.બી. 2] ની મદદ માટે પૂછો 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 ે શાળાએ જવાનું શ� કરશે?
ઇં ગ્લેન્ડના બધા બાળકોના પાંચમા જન્મિદવસ પછીના સમયથી ફૂલ ટાઇમ િશ�ણ શ� કરવું આવશ્યક છે. જો
કે , મોટા ભાગના બાળકો ચાર વષ�ની ઉંમર વટાવ્યા પછી સપ્ટેમ્ બરમાં િરસેપ્શન �લાસમાં જોડાય છે.

તમારા બાળકને �ારે શાળા શ� કરવી જોઈએ તે િવશે વધુ માિહતી માટે તમારી લોકલ ઓથોિરટી અથવા શાળાનો
સંપક� કરો.

3. હુ ં શાળાની મુદત અને ર�ની તારીખો કે વી રીતે �ણી શકું ?
સમગ્ર ઇં ગ્લ�ડમાં શાળાની મુદત અને ર�ની તારીખો અલગ અલગ હોય છે.
તારીખ કે દે ખાવ િવશે �ણકારી મેળવવા શાળાને પુછ
ં વા આવેબસાઇટનો સંપક� કરો:
https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates
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4. હુ ં શાળા પાસેથી શું અપે�ા રાખી શકુ ં ?
નવા વાલીઓ માટે વાંચો શાળા આમૂખ કે સ્ વાગત પૂિસ્તકા અને વેબસાઇટની મૂલાકાત લો; જો તમને જ�ર હોય તો
માિહિતના અનુવાદ માટે મદદ માંગો.
તમારા બાળક માટે , ત્યાં આટલું હશે:

• તમારા બાળકને શાળામાં સ્થાયી થવા માટે આકષ�ક પ્રવૃિ�ઓ
• સમાન વયના લગભગ 30 િવ�ાથ�ઓનો વગ�
• એ જ િશ�ક �ારા શીખવવામાં આવતા પાઠનું િનયિમત સમયપત્રક
• કે ટલાક પાઠો(જેમકે , (શારીિરક િશ�ણ (પી.ઈ.) અને સંગીત) સંભવતઃ સ્પેિશયાિલસ્ટ િશ�ક �ારા િશ�ણ
• સંપૂણ� અભ્યાસક્રમ મેળવવા - વધુ માિહતી માટે નીચે જુ ઓ
• વગ�ખંડમાં િશ�ણ સાથે જોડાયેલું હોમવક�
• એક સવ�સમાવેશક અિભગમ કે �ાં બધા બાળકો સાથે ન્યાયી વત�ન કરવામાં આવે છે
મા�ં બાળક શાળામાં બીજું શું કરશે?
તમા�ં બાળક વધારાની અભ્યાસક્રમની પ્રવૃિ�ઓ, શાળાના પ્રવાસો અને અન્ય કાય�ક્રમોમાં ભાગ
લેવા માટે સમથ� હશે, જેમાં સમાવેશ થાય છે:

• સંમેલનો અને સામૂિહક પૂ� માટે ની તકો
• િવશેષ-અભ્યાસક્રમની પ્રવૃિ�ઓ અને �લબ, દા.ત., રમતગમત, સંગીત અને નાટક
• રિસક સ્થાનો / િથયેટરો / રમતગમતના પ્રસંગોએ શાળા સફરો
• બાળકોનું પફ�મ�ન્સ જોવા �લાસ એસેમ્ બલી અને પ્રોડક્શન્સ
• સોિશયલ ઇવેન્ટ અને અને ભંડોળ એકત્ર કરવાની ઇવેન્ટ્સ જેમકે રમતગમતના િદવસો,
ઉનાળો અને નાતાલ મેળાઓ, િડસ્કોઅનેિ�ઝ
શાળામાં શું થઈ ર�ું છે તે હુ ં કે વી રીતે �ણું છું?
તમારી શાળા તમારી સાથે િનયિમત વાતચીત કરશે જેથી તમને �ણકારી મળે કે તમારા
બાળકના વગ�માં શું ચાલી ર�ું છે. શાખાઓ આના માટે િવિવધ પ્રકારના સંદેશાવ્યવહારના

સ્વ�પોનો ઉપયોગ કરશે:

• શાળા વેબસાઇટ: મહત્વની તારીખો, માિહતી અને �હેરાતો
• સૂચનાઓ: ટે ક્સ્ટ મેસજ
ે , સોિશયલ મીિડયા (દા.ત. િ�ટર) અને એપ
• ઓનલાઇન િસસ્ટમ્સઃ શાળા ભોજન અને વાલીઓની સાંજની મુલાકાતો
• ઇમેઇલ અને પત્રો: શાળા, વગ�ખંડ અને ર�ની માિહતી
• વાલીઓની ઇવિનંગ અને અહેવાલો: �બ� મીિટં ગો અને અહેવાલો
• મીિટં ગો અને માિહતીની સાંજો: શાળા �વન અને િવષયો િવશે
• સીધો સંદેશાવ્યવહાર: ફોન અથવા ઇમેઇલ �ારા એકબી�
સાથે કે રમતના મેદાનમાં અન્ય વાલીઓ સાથે વાતચીત વાત કરીને વધુ માિહતી
મેળવવી.
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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. પરથી િવગતો શોધો

તમારા લોકલ કાઉિન્સલ તરફથી ફ્રી શાળા પિરવહન અહી છે:
https://www.gov.uk/free-school-transport

• શા માટે તમા�ં બાળક ગેરહાજર છે તે જણાવવા શાળાનો સંપક� કરો.
જો બની શકે તો શાળાને અગાઉથી કહો.

• 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.
તેઓ તમને ટે કો આપવા માટે તેમનાથી બનતું બધુ કરશે.

• પુરી પાડો તબીબી િવગતો અને સંપક� િવગતો
• એની મંજુરી આપવા માટે તમા�ં સંમિત ફોમ� પૂણ� કરો કે તમા�ં બાળક
શાળાના પ્રવાસે જઈ શકે છે, ફોટોગ્રાફ્સ લઈ શકે છે વગેર.ે

6. શાળામાં કોનું શું પદ છે?

જુ ઓ શાળા આમૂખ શાળાની વેબસાઇટ ફોટોગ્રાફ અને નામ માટે
કે સ્ટાફના સભ્યો, કે ટલીકવાર તેમની યાદી શાળાના પ્રવેશ�ારે પણ મુકવામાં આવે છે.
શાળાને પૂછો કે કયા સ્ટાફ સભ્યો તમારા બાળક સાથે કામ કરશે. આમાં સામેલ
હોઈ શકે છે:

• િસિનયર િલડસ� - જેમકે હેડ િટચર, ડેપ્યૂટી હેડ િટચર
• ઓિફસ સ્ટાફ - જેમકે , શાળા િરસેપ્શિનસ્ટ
• શૈ�િણક સ્ટાફ- જેમકે વગ� િશ�ક અને સહાયક
િશ�ક
• પેસ્ટોરલ સ્ટાફ –જેમકે , હોમ સ્કુ લ ઓિફસર કે લિન�ગ
મેન્ટર

• સ્પેિશયાિલસ્ટ સ્ટાફ - જેમકે , ઇ.એ.એલ. િટચસ� (વધારાની
ભાષા તરીકે અંગ્ર�
ે ), SENDCo(સ્પેિશયલ એ�ુકેશનલ
િનડ્સ એન્ડ િડસેિબિલિટઝ કો-ઓિડ� નેટર), ડેિઝગ્�ેટેડ સેફગાિડ� ગ લીડ િટચર(ડી.એસ.એલ.)
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વધારાની ભાષા તર�ક� �ગ્રે�નો ઉપયોગ કરતા બાળકોના માતાિપતા માટ� માગર્દશર્ન (ઇ.એ.એલ.)

7. શાળામાં શું િશખવાડ્યુ અને કઈ પરી�ાઓ લીધી?

તમા�ં બાળક કયા ફે ઝમાં, કયા તબ�ામાં અને વષ�ના ગ્રૂપમાં રહેશે
અને તે કયા એસેસમેન્ટ / ટે સ્ટ / પરી�ાઓ આપશે તે શોધવા કૃ પા
કરીને નીચે આપેલા કો�કને જુ ઓ:
ફે ઝ

સ્ટેજ

વષ� જુ થ

વય શ્રેણી એસેસમેન્ટ/

િવષયોનો અભ્યાસ કય�

ટે સ્ટ/પરી�ાઓ
અલ� યસ�
ફાઉન્ડેશન સ્ટેજ
(ઇ.વાય.એફ.એસ.)

િરસેપ્શન
વષ�

િરસેપ્શનના
અંતઃે ઇ.વાય.એફ.એસ.
પ્રોફાઇલ પૂણ� થાય છે

ચાવી�પ તબ�ો 1 વષ� 1
પ્રાથિમક

4-5

વષ� 2

ચાવી�પ તબ�ો 2 વષ� 3
વષ� 4
વષ� 5
વષ� 6

5-6

6-7

7-8
8-9
9-10
10-11

વષ� 1ના અંતઃે
ફોિનક્સ સ્ક્રીનીંગ

સંદેશાવ્યવહાર અને ભાષા, શારીિરક
િવકાસ, વ્યિ�ગત, સામાિજક અને
ભાવના�ક િવકાસ, સા�રતા, ગિણત,
દુ િનયાની સમજ, અથ�સભર કળાઓ
અને િડઝાઇન

તપાસ

અંગ્ર�
ે , ગિણત, િવ�ાન
િડઝાઇન અને ટે કનોલો�
(ડી.ટી.), ઇિતહાસ, ભૂગોળ,

વષ� 2ના અંતઃે
ચાવી�પ તબ�ો 1

તૈરાકી સિહત),

કળા અને િડઝાઇન, સંગીત,
શારીિરક િશ�ણ (પી.ઈ.,

એસ.એ.ટી.ની ટે સ્ટ

કોમ્પ્યુિટં ગ

વષ� 3-5◌ઃ
ચાલુ ઇન્ટન�લ
એસેસમેન્ટ્સ

અંગ્ર�
ે , ગિણત, િવ�ાન
િડઝાઇન અને ટે કનોલો�
(ડી.ટી.), ઇિતહાસ, ભૂગોળ,

વષ� 6ના અંતઃે
ચાવી�પ તબ�ો 2

તૈરાકી સિહત),

એસ.એ.ટી.ની ટે સ્ટ

કળા અને િડઝાઇન, સંગીત,
શારીિરક િશ�ણ (પી.ઈ.,
કોમ્પ્યુિટં ગ, પ્રાિચન અને
અવા�ચીન િવદે શી ભાષાઓ

વધુ િવગતો માટે જુ ઓ https://www.gov.uk/national-curriculum
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�ગ્રે� િશક્ષણ પ્રણાલી િવશેઃ પ્રાથિમક શાળાઓ

8. મારા બાળકને શેની જ�ર પડશે?
તમારા બાળકની શાળાને શાળા ગણવેશ િવશે અને તેને �ાંથી ખરીદવો તે િવશે પૂછો.

• ઇં ગ્લ�ડની ઘણી બધી શાળાઓ બાળકો પાસે શાળાના ગણવેશ પહેરવાની અપે�ા રાખે
છે, પરં તુ કે ટલીક આવી અપે�ા રાખતી નથી

• શું ખરીદવું તેની યાદી તમારા બાળકની શાળા આપશે અને તમને તે �ાંથી
મળશે તે જણાવશે; પી.ઈ. િકટ અને િસ્વિમંગ કીટ િવશે પણ પૂછો

• જો તમને આિથ�ક અગવડતાઓ હોય તો તમારી શાળાને કહો, તે કદાચ
મદદ કરી શકે

તમારી શાળાને િશ�ણ માટે નાં સાધનો િવશે પૂછો, જેમાં સામેલ હોઈ શકે છે:

• પુસ્તકો, ગૃહકાય� અને શાળાના પત્રો વાંચવા માટેનો બુકબેગ
• પીઇ કીટ, પેક લંચ અને અન્ય સાધનો માટે રકસેક
• સ્ટે શનરી જેમકે પેન, પેિન્સલો વગેર ે માટેનું પેિન્સલ કે સ.
• કે લ્�ુલેટર અને ગિણતના અન્ય સાધનો
તમારી શાળાને તમારા બાળક માટે બપોરના ભોજનના િવકલ્પો િવશે પૂછો, જેમાં સામેલ છે:

• શાળાનું ભોજન - �ારેક તેને સ્કુ લ લંચ અથવા િડનર કહેવામાં આવે છે
• પેક લંચ- ઘરથી જઈ જવામાં આવે છે
• હોમ િડનર - લંચ માટે ઘરે જવાનું હોય છે
શાળા ભોજન મેનૂ, ખચ� અને કે વી રીતે ચૂકવણી કરવી તે િવશે પૂછો, કારણ કે :

• શાળા િવશેષ આહાર આવશ્યકતાઓમાં સહાય કરી શકે છે, દા.ત. હલાલ ભોજન
• િરસેપ્શનમાં બાળકો, વષ� 1 અને વષ� 2 માં િનશુલ્ક શાળા ભોજન મેળવે છે
• જો કુ ટુંબને કે ટલાક બેનેિફટ મળતા હોય તો અન્ય બાળકો િનશુલ્ક શાળા ભોજન (એફ.એસ.એમ.) પણ મેળવી શકે
છે. તમે અહીં વધુ માિહતી મેળવી શકો છો: https://www.gov.uk/apply-free-school-meals

9. જ�િરયાતમંદો માટે કયા વધારાના સપોટ� છે?
• પેસ્ટોરલ સપોટ� : શાળા અથવા ઘર િવશેની કોઈપણ િચંતાઓમાં મદદ કરવા માટે
• ડેિઝગ્�ેટેડ લેફગાડ� લીડ : ગંભીર િચંતાઓમાં મદદ કરવા માટે
• અંગ્ર�
ે ભાષા (ઇ.એ.એલ.) સપોટ� : વગ�માં અંગ્ર�
ે શીખવામાં
સહાય માટે

• િશ�ણ સહયોગ: જો તમારા બાળકની
િવશેષ શૈ�િણક જ�િરયાતો અથવા િવકલાંગતા

• બા� એજન્સીઓ: બાળકોને ટે કો આપવા માટે શાળાને મદદ કરવા માટે ની િવશેષ�

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

તમારા બાળકને અહીં શીખવામાં કે વી રીતે મદદ
6
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