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દસ્તાવેજો પરુા કરી રજીસ્રેશન વખતે આપવાના    
 

 

        ફોર્મ ઍ નોર્મ પેન સ્કૂલ ડડસ્ટ્સ્રક્ટ નોંધણી ફોર્મ   
 

          ફોર્મ બી ઈર્રજન્સસી સપંકમ  ર્ાડહતી  
 

          ફોર્મ સી હોર્ ભાષા સર્વે  
 

          ફોર્મ ડી પ્રાર્મર્ક હલે્ર્ ડહસ્ટરી 
 

          ફોર્મ ઇ અગાઉના ડીસીપ્લીન રેકોડમ   
 

          ફોર્મ એફ  અગાઉના સ્કૂલ ડડસ્ટ્સ્રક્ટ ની રીલીઝ ર્ાડહતી   
 

          ફોર્મ જી બાળકની કસ્ટોડી  (લાગ ુપડતી હોય તો)  
 

રજીસ્રેશન વખતે જરૂરી દસ્તાવેજો  
 

          બાળકની ઉંર્ર સાબબતી  
(જન્સર્ પ્રર્ાણપત્ર, હોસ્સ્પટલ પ્રર્ાણપત્ર, બાપ્પ્તસ્ર્ા પ્રર્ાણપત્ર)  

 
 

          આર્વાસ પરુાર્વો  
(ર્વતમર્ાન ઇલેસ્ટ્ક્રક બબલ, ગીરો ચકુર્વણી, કર રસીદ,  હસ્તાક્ષર ર્વાળી લીઝ, ર્વેચાણ કરાર)  

   

          રસી પરુાર્વો  
(ડહપેટાઇડટસ બી અને ર્વેરીસેલા સડહત {અબછડા} રોગપ્રમતકારકતા અર્ર્વા અબછડા રોગ સાબબતી) 
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નાર્:                                                                  

  

મર્વદ્યાર્ી રજીસ્રેશન (ફોર્મ એ)    

 

                                                                                                          જાતી: ________________________ 

     લાસ્ટ                     ફસ્ટમ                                   મર્ડલ       રે્ઈલ   ફીરૈ્લ  

સરનામુ:ં _____________________________________________________________  ફોન# __________________                                                                                                                                                             

         સ્રીટ  સીટી    ઝીપ  

જન્સર્તારીખ:                                                     બર્મપ્લેસ (સીટી અને જીલ્લો)                                                          _ 

 
પ્રારંબભક  ય ૂઍસ ઍન્રોલ્રે્ન્સટ તારીખ:                         _ ઍક્દર્ તાજેતરના પી.એ પ્રરે્વશ _   

એમર્નક:      ડહસ્પેમનક / લેડટનો              હા                   ના   
રેઈસ:       __   અરે્ડરકન ઈન્સડીઅન / મળૂ અલાસ્કાના 

     બ્લેક/આડિકન અરે્ડરકન ઈન્સડીઅન/બબન-ડહસ્પેમનક/એમશયન પેમસડફક 

_____ર્લ્ટી 

 
 
 

       એમશયન 

       ડહસ્પેમનક 

       ર્વાઇટ / કાકેમશયન / બબન-ડહસ્પેમનક
આ મર્વદ્યાર્ી ફોસ્ટર  ઘર અર્ર્વા ગ્રપુ ઘરર્ા ંછે?                     _      હા                           ના ં  
 જો હા: 
 નાર્:  ___________________________________

સરનામુ ં____________________________________: ફોન:   _________________________                                                                    

_

આ બાળક ર્ાટે કાનનૂી / કસ્ટોડી  કાગળો છે?                                                                        હા                       ના ં
 

મર્વદ્યાર્ી ર્ાટે આઇપી / ૫૦૪/ જીઆઈપી યોજના છે?                                                              હા                        ના ં
જો હા, તો, આ યોજના ની એક નકલ આપર્વા મર્વનતંી છે. 

મર્વદ્યાર્ીઍકઈ છેલ્લા શાળાર્ા ં હાજરી: આપી હતી? 

 નાર્:  ___________________________________

સરનામુ ં__________________________________                                           :ફોન: ____  _______________________                                                               

: 

 _

મર્વદ્યાર્ીઍ ક્યારેય નોર્મ પેન સ્કૂલ ડડસ્ટ્સ્રક્ટર્ા ંહાજરી આપી છે?        હા                       ના ં
જો હા, તો કયા ર્વષમ અને જે ર્કાનર્ા ંતે / તેણીઍ હાજરી આપી હતી? ________________________________________ 

=========================================================================================== 

ર્ાત્ર ડડસ્રીક્ટ ઉપયોગ  

 

જન્સર્ તારીખ ચકાસણી # _             જન્સર્ પ્રર્ાણપત્ર #                                                                               _ 

રોગ-પ્રમતરક્ષણો_________________________            

રહઠેાણની સાબબતી           સેટલરે્ન્સટ સ્ટેઈટ્રે્ન્સટ ____________ ર્વપરાશનુ ંબબલ           લીઝ              અન્સય સાબબતી_________               

અન્સય સાબબતી સર્જાર્વી  

 

 સત્તાર્વાર પ્રરે્વશ તારીખ ___________________________ અપેબક્ષત હાજરી તારીખ ___________________________________       
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કુટુુંબ માહિતી: 
રૈ્વર્વાડહક સ્સ્ર્મત (ર્ાકમ  એક):         પરબણત            એક  અલગ   મર્વધર્વા (ર્વીધરુ)  છુટાછેડા લીધેલ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

ર્ાકમ  એક :             ર્ાતા    સાર્વકી ર્ાતા    ગાડડિયન (કસ્ટડીર્ા ંકાગળો જરૂર)                      

 

નાર્:       

    લાસ્ટ                                             ફસ્ટમ                                               મર્ડલ  

સરનામુ:ં _______________________________________________________________________________________  

સ્રીટ    સીટી     ઝીપ  

ઈ રે્ઈલ સરનામુ ં ___________________________________ 

 

ઘર ફોન #:                                                                                      અનબલસ્ટેડ?    

 

ર્ોબાઇલ ફોન #:                                                      ર્વકમ  ફોન #:    

 

એમ્પપ્લોયર નાર્ અને સરનામુ:ં    

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

ર્ાકમ  એક    મપતા    સાર્વકા મપતા   ર્વાલી (કસ્ટડીર્ા ંકાગળો જરૂર) 

 

નાર્:       

    લાસ્ટ                                             ફસ્ટમ                                   મર્ડલ  

સરનામુ:ં __________________________________________________________________________________________  

સ્રીટ   સીટી    ઝીપ                                          ઈ રે્ઈલ સરનામુ ં 
ઘર ફોન #:                                                                                      અનબલસ્ટેડ?    

 

ર્ોબાઇલ ફોન #:                                                      ર્વકમ  ફોન #:    

 

એમ્પપ્લોયર નાર્ અને સરનામુ ં_____________________________________________________________________________ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

સીબાબલિંગ્સ (બ્રધસમ એન્સડ મસસ્ટસમ): 
નાર્                                                      જામત જન્સર્ તારીખ જો બાળક શાળાર્ા ંહાજરી આપનાર હોય તો: શાળા નાર્ ગે્રડ 
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નોર્થ પેન સ્કલૂ હિસ્ટ્સ્રક્ટ 

ઈમરજન્સી માહિતી (ફોમથ બી) 
સચૂર્વો: ર્વોકર      

 બસ ન_ં___________ 

                                                  

 
 

 

જન્સર્ તારીખ______________________________________        

હોર્રૂર્  ___________________________________________ 

 

તર્ારા બાળક સબંમંધત નીચનેી ર્ાડહતી પરૂી પાડૉ. શાળા ર્વષમ દરમર્યાન કોઈપણ ઉર્રેાઓ અર્ર્વા ફેરફારો જોર્વા ર્ળે તો તરત જ નસમ ન ે જાણ કરો. 
આ કાડમ પર બધુ ંપણૂમ હોવુ ંજ જોઈએ. 

 

મર્વદ્યાર્ી નાર્ લાસ્ટ                              ફસ્ટમ                            મર્ડલ                      જામત                       ગે્રડ   
_____________________________________________________________________________________________________ 

સરનામુ ં                                       ટાઉન                                  બઝપ                            ફોન # 

મપત ૃસરનામુ ંજો મર્વદ્યાર્ી ર્ી અલગ: 

__________________________________________________________________________________________ 
 

મપતાનો ઇ ર્લે સરનામુ ં                                                                                  ર્ાતાનો ઇ ર્લે સરનામુ ં    

 
 

 મપતા / ર્વાલી નાર્ (લાસ્ટ ફસ્ટમ  મર્ડલ)                                                           ર્ાતાનો / ર્વાલી નાર્ (લાસ્ટ ફસ્ટમ  મર્ડલ) 

 

મપતા/ ર્વાલી મપતાનો એમ્પપ્લોયર   શહરે કે નગર   ડદર્વસનો ફોન #   પજેર / સલે ફોન 

 

ર્ાતાનો / ર્વાલી ર્ાતાનો એમ્પપ્લોયર  શહરે કે નગર   ડદર્વસનો ફોન #   પજેર / સલે ફોન 

નાર્                                                                                                                                                             ફોન #_________________________ 

સ્ર્ામનક વ્યસ્ક્ત બાળક ર્ાટે કાળજી કરર્વા ર્ાટે ર્ાતા-મપતા / ર્વાલી સધુી પહોંચર્વા ર્ાટે અસર્ર્મ હોય તો 
નાર્                                                                                                                                                             ફોન #_________________________ 

                  બીજી વ્યસ્ક્ત બાળક ર્ાટે કાળજી કરર્વા ર્ાટે ર્ાતા-મપતા / ર્વાલી સધુી પહોંચર્વા ર્ાટે અસર્ર્મ હોય તો 
 

તબીબી બાબતો 
તર્ારા બાળકન ેકોઇ પણ એલજી અર્ર્વા ચોક્કસ તબીબી અર્ર્વા ભાર્વનાત્ર્ક સ્સ્ર્મત છે?  હા ____________ ના _____________ 

જો હા, તો,સ્પષ્ટ કરો:___________________________________________________________________________________ 

તર્ારા બાળકન ેએક દૈમનક ધોરણ ેકોઇ દર્વાઓ લરે્વી પડે છે?     હા ____________ ના _____________ 

જો હા, તો, સ્પષ્ટ કરો: ___________________________________________________________________________________ 

ર્ારા બાળક ચશ્ર્ા પહરેે છે:  હા_________ ના _________ ર્ારા બાળક સપંકમ  લને્સસ પહરેે છે: હા __________ ના __________  

કોઈ જાણીતા ર્ધર્ાખી સ્ટ્સ્ટિંગ ડરએક્શન: સ્ર્ામનક:   ____________________   એનાડફલસે્ટ્ક્ટક:____________________________ 

ર્ારા બાળકન ેએક ઇન્સહલેર લરે્વાની પરર્વાનગી છે:  હા_________ ના _________  

ર્ારા બાળકન ેએક અમધકૃત શાળા કર્મચારી અર્ર્વા ડોક્ટર પાસેર્ી શાળા સર્ય દરમ્પયાન, નીચેની દર્વાઓ લરે્વાની પરર્વાનગી છે: 

ઍસીટર્ીનોફીન - (ગે્રડ કે -૧૨)             હા_________ ના _________  આઇબપુ્રોફેન - (ગે્રડ ૬-૧૨) હા_________ ના _________   

કૌટંુબબક ડોક્ટર: :   _____ ફોન:    

   કૌટંુબબક ડેસ્ટ્ન્સટસ્ટ::          ફોન:                                                      _ 

ર્ાતામપતા અર્ર્વા ર્વાલી તરીકે, હુ ંકાળજીપરૂ્વમક ચકાસાયેલ તર્ાર્ ર્ાડહતી પરૂી પાડર્વાર્ા ંઅને / અર્ર્વા હુ ંઅહીં કોઈપણ તબીબી ઈર્રજન્સસી કે સારર્વાર  

એક સર્યે પેદા ર્ાય અન ેજ્યારે ર્ન ેસપંકમ  નહીં કરી શકે ત્યારે ર્ાટે ર્ારા પતુ્ર / પતુ્રી ર્ાટે સારર્વાર ર્ાટે ર્ારી પરર્વાનગી 

 ર્ાતા-મપતા / ર્વાલી સહી____________________________________________ તારીખ_________________________  
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િોમ ભાષા સવે (ફોમથ સી) 
નાગડરક અમધકાર ઓડફસ (OCR) જરૂરી છે કે શાળા જજલ્લાઓ ઓળખર્વા ર્યામડદત ઇંગબલશ મનપણુ (ઍલઈપી) 
મર્વદ્યાર્ીઓ. પેસ્ન્સસલરે્વમનયા ઓળખ ર્ાટે પદ્ધમત તરીકે હોર્ ભાષા સરે્વ પસદં કયુું છે. 

  

  

મર્વદ્યાર્ી નાર્     (છેલ્લા)    (પ્રર્ર્)    (ર્ધ્યર્)  

     નોંધણી તારીખ                                                                                    ગે્રડ  

    

શાળા  
 

    જન્સર્ તારીખ                                                          ઉંર્ર                 એક પસદં કરો: રે્ઈલ          ફીરે્ઈલ         

સ્ત્રી 
                 આ ફોર્મ પણૂમ કરનાર વ્યસ્ક્ત(જો ર્ાતા-મપતા/ર્વાલી કરતા ંઅન્સય):_____________________________________________ 

                                  ર્ાતા-મપતા / ર્વાલી હસ્તાક્ષર______________________________________________________ 

     નીચેના ત્રણ પ્રશ્નોના કૃપા કરીને જર્વાબ આપો: 

૧. મપતા'/ ર્વાલીઓની' પ્રર્ર્ ભાષા શુ ંછે?   

૨. જ્યારે ઘર પર, તર્ારા બાળકને અડધા સર્ય કરતા ંર્વધ,ુ ઇંગબલશ કરતા ંઅન્સય ભાષા બોલે છે? હા     ના____   

    જો હા, તો, કઈ ભાષા તર્ારૂ ંબાળક સર્જી અને ર્વાત કરે છે?_________________________________________ 

    જો હા, તો, કઈ ભાષા તર્ારૂ ંબાળક ર્વાચંી અને લખી છે?_____________________________________________ 

૩. તર્ારા બાળક તેના/તેણીના જીર્વનકાળ દરમર્યાન કોઈપણ ૩ ર્વષમર્ા ંકોઇ યનુાઈટેડ સ્ટેટ્સ શાળાર્ા ંહાજરી આપી છે? 

    હા______ના____   

   જો હા, તો, હા, તર્ારા બાળકને એક ઇઍસેલ મર્વદ્યાર્ી તરીકે ઓળખર્વાર્ા ંઆર્વી હતી?   હા______ના____   

        તર્ારા બાળકને ઇઍસેલ કાયમક્રર્ બહાર નીકળર્વા હતી? 

જો તર્ારા બાળકે કોઇ યનુાઈટેડ સ્ટેટ્સ શાળા હાજરી આપી હોયતો નીચેના જર્વાબો પણૂમ કરો. 
   

શાળા રાજ્ય                                  નાર્                             હાજરી આપેલ તારીખ 

________________________________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
 

* નોર્મ પેન સ્કૂલ ડડસ્ટ્સ્રક્ટ ફેડરલ કાયદા હઠેળ જર્વાબદારી જે મર્વદ્યાર્ીઓ ઇંગબલશ મનપણુ ર્યામડદત છે સેર્વા આપે છે અને ઇંગબલશ 

સચૂનાત્ર્ક સેર્વાઓ જરૂર છે. આ જર્વાબદારી આપેલ છે, સ્કૂલ ડડસ્ટ્સ્રક્ટ ર્ાડહતી તે ઇંગબલશ ભાષા શીખનારાઓ (ઈેલેલ) ઓળખર્વા ર્ાટે 

જરૂર છે ર્ાટે પછૂો અમધકાર છે. જર્વાબદારી સ્સ્ર્ત અને ઈેલેલ ઓળખર્વા ર્ાટે ભાગ તરીકે, સ્કૂલ ડડસ્ટ્સ્રક્ટ સ્ટ્સ્ક્રનીંગ લેર્વા અર્ર્વા જે 

મર્વદ્યાર્ીઓ પહલેેર્ી જ જજલ્લાર્ા ંતેર્જ મર્વદ્યાર્ીઓ ભમર્વષ્યર્ા ંસ્કૂલ ડડસ્ટ્સ્રક્ટ નોંધણી ર્ી પ્રરે્વશ છે તે મર્વશે સબંમંધત જાણકારી ર્ાટે કહી 
શકો છો. Rev11.12.15 
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નોર્મ પેન સ્કૂલ ડડસ્ટ્સ્રક્ટ - સ્કૂલ હલે્ર્ સમર્વિસીસ 

હલે્ર્ ડહસ્ટરી (ફોર્મ ડી) 
ર્ાતા-મપતા / ર્વાલી:: મર્વદ્યાર્ી ત ે/ તણેીના શૈક્ષબણક તકો ર્હત્તર્ લાભ ર્ળેર્વર્વા ર્ાટે મર્વનતંી કે આ ફોર્મ પર ર્ાડહતી આપી તર્ારા બાળકના સ્ર્વાસ્્ય 

સ્સ્ર્મત નક્કી શાળા ર્ાટે ર્દદ હોઈ શકે  છે અન ેતને ેસહાય શાળા ર્દદ કરશ:ે મપતા અર્ર્વા ગાડડિયન. ર્હરેબાની કરીન ેતને ેસપંણૂમપણ ેપણૂમ કરી અન ેશાળા 
નસમન ેતરત આર્વો. 
મર્વદ્યાર્ી નાર્ ______________________________________________________________શાળા______________________________ 

જન્સર્તારીખ_____________________________ સકે્સ_____________________________ જન્સર્સ્ર્ળ___________________________  

મપતાનો નાર્:   લાસ્ટ _______________________________ ફસ્ટમ ____________________ ર્ીડલ _______________________________  

ર્ાતાનુ ંનાર્:    લાસ્ટ _______________________________ ફસ્ટમ ____________________ ર્ીડલ _______________________________ 

ર્ાતાનુ ંપ્રર્ર્ નાર્:_________________________________ ઘર  ટેબલફોન નબંર _____________________________________________ 

ઘર સરનામુ ં_________________________________________________________________________________________________ 

જો મપત ૃકરતા ંઅન્સય વ્યસ્ક્ત જેની સાર્ ેમર્વદ્યાર્ી રહ ેછે તને ુનાર્:,:____________________________________________________________ 

     લાસ્ટ    ફસ્ટમ     સબંધં 

જો તમારા બાળકને નીચેની કોઇ પણ ધરાવે છે. તારીખો આપી: 
તારીખ         તારીખ  

ડાયાબબટીસ __________________   હૃદય સર્સ્યાઓ   __________________ 

હાયપોપ્ગ્લસમેર્યા  __________________  તટેૂલા હાડકા ં  __________________ 

અસ્ર્ર્ા/ મર્વઝીંગ__________________  ર્ાર્ાની ઇજાઓ   __________________ 

બ્રોંકાઇડટસ  __________________  નાસા-કાકડા/કાકડાનુ ંદૂર __________________ 

ન્સયરુ્ોમનયા  __________________  અન્સય શસ્ત્રડક્રયાઓ   __________________ 

strep ચપે  __________________  હોસ્સ્પટલર્ા ંદાખલ   __________________ 

સ્કારલટે ફીર્વર __________________   મર્વઝન સધુારો   __________________ 

કાન ચપે   __________________  એટેન્સશન ડેડફમસટ ડડસઓડમર  __________________ 

હીપટેાઇડટસ  __________________  બીહરે્વીયર સર્સ્યાઓ __________________ 

અછબડા   __________________  એલજી (યાદી)   __________________ 

ચીસ ઉધરસ  __________________  આંચકી / હુર્લા / ફેડટિંગ  __________________ 

ઉપર કોઈપણ કોમ્પપ્લીકેશનની નોંધ  ______________________________________________________________________________ 

નીચેના રોગ તેમના પહરવારના કોઈપણ ઇતતિાસની નોંધ: 

હૃદય રોગ (સમંધર્વા તાર્વ) ____________________ડાયાબબટીસ____________________ ટયબુરક્યલુોમસસ__________________________ 

મર્વઝન સર્સ્યાઓ _________________________એપીલપે્સી _____________________અસ્ર્ર્ા _______________________________ 

સનુાર્વણી સર્સ્યાઓ _______________________એલજી (યાદી)________________________________________________________ 

તર્ારા બાળકના સ્ર્વાસ્્ય અંગે ટીપો અર્ર્વા ભલાર્ણો: 
તર્ારા બાળક તબીબી સારર્વાર હઠેળ અર્ર્વા દર્વા પર છે: હા__________________ ના____________________ 

જો હા, તો, કારણ કે કઈ દર્વા આપી:_______________________________________________________________________________ 

તબીબી માહિતી     

ર્વીર્ા નાર્________________________________________________________________________________________________ 

આરોગ્ય મનયર્નો દીઠ પસે્ન્સસલર્વમેનયા મર્વભાગ, તર્ારા બાળકની ફાઇલ પર શારીડરક અન ેડેન્સટલ પરીક્ષા જરૂર છે. નીચ ેપરીક્ષાઓ ૧૫ ઓક્ટોબર દ્વારા પણૂમ 
ર્યલેી હોર્વી જોઈએ) તર્ારી પસદંગી સચૂર્વ ર્વો: 
ખાનગી શારીડરક________________ખાનગી ડેન્સટલ_________________શાળા શારીડરક_________________શાળા ડેન્સટલ_________________ 

એક કટોકટી ઘટનાર્ા ંજ્યારે ર્ન ેસપંકમ  નહીં કરી શકો ત્યારે, હુ ંનીચે, ર્ારી સરં્મત આપી ર્ારા બાળકન ેસકંટકાલીન સારર્વાર ર્ાટે હોસ્સ્પટલ લઈ શકાય છે. 

ર્ાતા-મપતા / ર્વાલી સહી_____________________________________________________ તારીખ_______________________________ 
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પેન્ન્સલવેતનયા રોગ-પ્રતતરક્ષણ જરૂહરયાતોમાું 
 

બધા ગે્રિ (કે- ૧૨) માું બાળકો નીચેની રસીઓ જરૂર છે: 

 

• ૪ ડોઝ ધનરુ્વામ*  (૧ ડોઝ ૪ ર્ી જન્સર્ડદર્વસ પર અર્ર્વા પછી) 
• ૪ ડોઝ ડડપ્રે્ડરયા* (૧ ડોઝ ૪ ર્ી જન્સર્ડદર્વસ પર અર્ર્વા પછી) 
• ૩ ડોઝ પોબલયો  
• ૨ ડોઝ ઓરી ** 
• ૨ ડોઝ  ગાલપચોબળયા ં** 
• ૧ ડોઝ રુબેલા (જર્મન ઓરી) ** 
• ૩ ડોઝ ડહપેટાઇડટસ બી  
• ૨ ડોઝ રે્વરીસેલા (અછબડા)ં અર્ર્વા પ્રમતરક્ષા પરુાર્વા  
 

* સાર્ાન્સય રીતે ડીટીપી અર્ર્વા ડીટી અર્ર્વા ટીડી આપર્વાર્ા ં
** સાર્ાન્સય રીતે એર્એર્આર તરીકે આપર્વાર્ા ં
 

૭  ગે્રિ પ્રવેશ માટે વધારાની રોગ-પ્રતતરક્ષણ જરૂહરયાતોમાું: 
 

• ૧ ડોઝ રે્નન્સજોકોકલ અનબુદ્ધ રસી (એર્સીર્વી) 
• ૧ ડોઝ ધનરુ્વામ, ડડપ્રે્ડરયા, એસેલ્યલુર ઉટાડંટયુ ં(ટીડીએપ) [જો છેલ્લા ધનરુ્વામ રોગપ્રમતરક્ષા ર્ી પાચં ર્વષમ ર્વીતેલા છે] 

 

૨૦૧૬-૨૦૧૭ શાળા વષથ માટે વધારાની સચૂચત જરૂરીયાતો: 
1૨ ગે્રિ: 

 

• રે્નન્સજોકોકલ અનબુદ્ધ રસી ર્વધારાના બીજા ર્ાત્રા (એર્સીર્વી) 
 

કામચલાઉ તવન્િો પર સચૂચત મયાથદાઓ: 

• જરૂરી રસી સારે્ પાલન ર્ાટે આઠ ર્ડહના કાર્ચલાઉ મર્વન્સડો દૂર કરો. 
• 'મર્વદ્યાર્ીઓ પાચં ડદર્વસ રોગપ્રમર્વકારડકા દસ્તારે્વજ આપર્વા ર્ાટે પરર્વાનગી આપર્વાર્ા ંઆર્વશે. 

• એક બાળક જે એક ર્ાત્રા રસી અને / અર્ર્વા બહમુર્વધ ર્ાત્રા રસી પ્રર્ર્ ર્ાત્રા એક ર્ાત્રા ઓછી બાકાત જરૂર છે. 

મહુકત મળવાની: 
રોગ-પ્રમતરક્ષણો લેર્વા ર્ાટે શાળા કાયદા ર્ાત્ર મસુ્ક્ત આપર્વાર્ા ંઆર્વી છે તબીબી કારણોસર, ધામર્િક ર્ાન્સયતાઓ, અર્ર્વા દાશમમનક / 

સ્રોન્સગ નૈમતક અર્ર્વા નૈમતક પ્રતીમત છે. જો તર્ારા બાળકને રસી મસુ્ક્ત છે, તે અર્ર્વા તેણી એક ફાટી નીકળ્યા દરમર્યાન શાળાર્ારં્ી 
દૂર કરી શકાય છે. 
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પિલેાું િીસીપ્લીન રેકોિથનો ઍફમેશન (ફોમથ ઇ) 

 

પેસ્ન્સસલરે્વમનયા કાયદો જરૂરી છે કે દરેક નર્વા મર્વદ્યાર્ીના મપત ૃ(ઓ), એક શપર્ લીધા મનરે્વદન અર્ર્વા પ્રમતજ્ઞા સારે્ સ્કૂલ ડડસ્ટ્સ્રક્ટ  પરૂી 
પાડર્વી જ જોઇએ એર્ કહીને કે તેર્ના પતુ્ર / પતુ્રી ને અગાઉ ડીસીપ્લીન કરર્વાર્ા ંઆર્વી છે અર્ર્વા હાલર્ા ંનીચેના કોઈપણ ર્ાટે 

સસ્પેન્સડ અર્ર્વા કોઈપણ શાળા ઍક્સ્પેલ્ડ કાઢર્વાર્ા ંઆરે્વ છે તેના કારણો: 
 

1. કૃત્ય અર્ર્વા ગનુો સડંોર્વતા હમર્યારો. 
2. દારૂ અર્ર્વા અન્સય કોઇ દર્વાઓ ઉપયોગ. 

૩. ર્નસ્ર્વી રીતે અન્સય વ્યસ્ક્ત પર લાદેલી ઈજા   
૪. શાળા મર્લકત પર કોઇ પણ કાયમ ર્ાટે ડહિંસા   
 

હુ ં(મપત ૃ/ ર્વાલી નાર્)____________________________________, આર્ી શપર્ અર્ર્વા પ્રમતજ્ઞા લેર્વા કે ર્ારા પતુ્ર / પતુ્રી: 
મર્વદ્યાર્ી નાર્ :________________________________________________________________________________ 

છેલ્લા     પ્રર્ર્     ર્ધ્ય 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
ત

ર્ારા પતુ્ર / પતુ્રી ક્યારેય સસ્પેન્સડ અર્ર્વા તો ઍક્સ્પેલ્ડ કરર્વાર્ા ંઆવ્યા છે, નીચેની જાણકારી પરૂી કરો 
         

 
  

 સ્કૂલ ડડસ્ટ્સ્રક્ટ નાર્:__________________________________________________________________________ 

શાળાના નાર્:______________________________________________________________________________ 

શાળા સરનામુ:ં_____________________________________________________________________________ 

સસ્પેન્સશન અર્ર્વા ઍક્સ્પેલ્ડ કરર્વા ર્ાટે કારણ: ________________________________________________________ 

 સસ્પેન્સશન અર્ર્વા ઍક્સ્પેલ્ડ કરર્વા ર્ાટે સર્યગાળો:  ___________________________________________________ 

વ્યસ્ક્ત નાર્ જે ણે  તર્ારા પતુ્ર / પતુ્રી સસ્પેન્સડ અર્ર્વા ઍક્સ્પેલ્ડ કયામ:  _______________________________________ 

 
 

ર્ાતા-મપતા / ર્વાલી હસ્તાક્ષર ___________________________________ તારીખ_____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

નીચેનાર્ાનંીચેર્ાર્ી એક  ચેક કરો: 
 
* 
* 

 

નીચેનાર્ાનંીચેર્ાર્ી એક  ચેક કરો: 

                        ઉપરોક્ત યાદી  પ્રર્ાણે હાલર્ા ંસસ્પેન્સડ નર્ી 
અર્ર્વા એક અર્ર્વા  ર્વધ ુકારણો ર્ાટે ઍક્સ્પેલ્ડ  નર્ી 

* 
* 
                        ઉપરોક્ત યાદી  પ્રર્ાણે હાલર્ા ંસસ્પેન્સડ અર્ર્વા 

એક અર્ર્વા કારણો ર્વધ ુર્ાટે ઍક્સ્પેલ્ડ  નર્ી 

                        ઉપરોક્ત યાદી  પ્રર્ાણે સસ્પેન્સડ કે એક અર્ર્વા 
કારણો ર્વધ ુર્ાટે ઍક્સ્પેલ્ડ કરર્વાર્ા ંઆર્વી છે 

* 
* 
* 

                         ઉપરોક્ત યાદી  પ્રર્ાણે સસ્પેન્સડ કે એક અર્ર્વા 
કારણો ર્વધ ુર્ાટે ઍક્સ્પેલ્ડ કરર્વાર્ા ંઆર્વી છે 

      



૪૦૧ ઈસ્ટ હૅંકૉક સ્રીટ 
લેન્સસ્ડેઇલ, ૧૯૪૪૬ 

૨૧૫.૮૫૩.૧૦૮૬   
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તવદ્યાર્ી રેકોિથ રીલીઝ (ફોમથ એફ) 

 

તપત/ૃવાલી દ્વારા પણૂથ કરો (તપ્રન્ટ કરો)  
ભતૂપવૂથ શાળા 

_____________________________________________________________________________ 

શાળાના નાર્ 

_____________________________________________________________________________ 

સરનામુ ં
______________________________________________________________________________ 

ફોન નબંર / ફેક્સ નબંર 

 

હુ ંઅહીં બધા મર્વદ્યાર્ી રેકોડમ રીલીઝ ર્ાટે પરર્વાનગી આપે છે (સડહત, પરંત ુઅહીં સધુી ર્યામડદત નર્ી; મશક્ષણ, આરોગ્ય, ખાસ મશક્ષણ રેકોડમ, 
ર્વગેરે) અને જજલ્લા પ્રમતમનમધ સારે્ ર્વાતચીત અને ઉપર સદંભમ ર્ાડહતી પ્રાપ્ત કરર્વા ર્ાટે નીચે મર્વદ્યાર્ી શાળાની ર્ાહીતી:. 
મર્વદ્યાર્ી:____________________________________________________________________________________ 

લાસ્ટ      ફસ્ટમ     ર્ીડલ  
તારીખ:________________________________     

 
 

તારીખ:________________________________ર્ાતામપતા કે ર્વાલી હસ્તાક્ષર _______________________________ 

 
 
 

રેકોડમ શાળા ને મોકલો 
_____________________________________________________________________________ 

શાળાના નાર્ 

_____________________________________________________________________________ 

સરનામુ ં
______________________________________________________________________________ 

ફોન નબંર / ફેક્સ નબંર 
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બાળક કસ્ટોિી  માહિતી (ફોમથ જી) 

 
એક મર્વનતંી કે, નીચેની ર્ાડહતી બાળક જે અલગ અર્ર્વા છૂટાછેડા કારણે બનેં કુદરતી ર્ાતામપતા સારે્ રહતેા નર્ી તેને ર્ાટે જરૂરી 
છે. તેર્ છતા ંમપત ૃજેની સારે્ બાળક રહ,ે કસ્ટોડી  મપત ૃછે, બને્ન ર્ાબાપ, કાયદા દ્વારા, બાળક અને તેના / તેણીના રેકોડમ સર્ાન 

ઍક્સેસ છે. મસર્વાય કે લેબખત કોટમ  પ્રમતબધં ઓડમર ઍક્સેસ જણાવ્યુ ંહતુ.ં કોઈપણ અદાલત કસ્ટોડી  મપત ૃ ર્યામડદત હક્કોની નકલ 

શાળા પાસે હશે  (જુઓ # ૫ નીચે) 
 

૧.   બાળકના નાર્:    
 

 

૨.   કસ્ટોડીયલ  મપત ૃનાર્ જેની સારે્ બાળક રહ ેછે: 
 

 
 
 
 

૩.   કસ્ટોડીયલ  મપત ૃનાર્ /સરનામુ ં(જો હોય):   
 
 
 
 

             ૪.   તરે્ કોટમનો ઓડમર દ્વારા કાનનૂી કસ્ટોડી  છે? 
 

 

     હા             ના ં   ___    પેનડીગ           (નક્કી અપેબક્ષત તારીખ)::    
 

 

                  કસ્ટડીર્ા ંતર્ારા પ્રકાર સર્જાર્વો ( દા. ત: એકર્ાત્ર, પ્રાર્મર્ક, સયંકુ્ત/શેર, ર્વગેરે): 

 
 
 

૫.   જો ત્યા ંએક અદાલતનો હુકર્ છે, તે કસ્ટોડી મપત ૃશાળા રેકોડમ ઍક્સેસ ર્યામડદત કરે છે?      હા         ના ં
 

       જો હા, તો કોટમના હુકર્ નકલ બાળકની શાળા ફાઈલર્ા ંમકેૂલી હોર્વી જોઈઍ 

 

          ૬.   બાળક શાળા પાસેર્ી કસ્ટોડીયલ મપતનેૃ રીલીઝ કરી શકાય છે?            
     હા         નાં

 
 

                    ૭.   તરે્ બાળકની પ્રગમત જાણકારી, , મનયમર્ત ધોરણે                               હા   _ ના ં
                  આર્વા ડરપોટમ  કાડમ અને કોન્સફરન્સસ અહરે્વાલો, કસ્ટોડીયલ મપત ૃને પરૂી પાડૉ છો? 

  

 

 

 
          ૮. કૃપા કરીને તર્ારા બાળક કસ્ટોડી સબંમંધત કોઈપણ ર્વધારાની જાણકારી પરૂી,. 

 

 

તારીખ                            મપ્રન્સટ નાર્                           કસ્ટોડીયલ  મપત ૃસહી 
  

 


