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મા યિમક તરે િવ ાથીર્ની ન ધણીન ં ુફૉમર્ 

િનશાળન ં ુનામ: ________________________________________________  આજની તારીખ: _____________________________  
નીચે અગ યની માિહતી આપવા િવનતંી 

િવ ાથીર્ની અટક (  ઉપયોગમા ંહોય)  પ્રથમ નામ મ ય નામ  કાનનીૂ  અટક  અ યારનો ગે્રડ  જાિત 

સામાિજક સરક્ષાુ  નબંર *  જ મતારીખ જ મ થળ ઘરનો ફોન 
(    ) 
િલ ટમાં નામ ન હોય તો િનશાની કરશો _____

તમને પહલાંે  કોઈ બીજી હાઈ કલમાંૂ  અ યાસ કરતા હતા? 
_________________________________________________ િનશાળન ં ુનામ  
સરનામ ં ુ ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

જાિતગત ેણી:  (એક પર િનશાની કરો) 
_____ I-અમેિરકન ઈંિડયન _____ B- યામ    _____ A-ઍિશયન   
_____ W- તે _____ H-િહ પૅિનક

ઘરની ભાષા અમેિરકામાં તમારા બાળકે િનશાળમાં પહલીે  વાર પ્રવેશ લીધો હોય તે તારીખ 
(મિહનો/વષર્). 

કટંબુ ુ  િવશેની પ્રાથિમક માિહતી: યિક્તઓના ંનામ ની સાથે બાળક રહત ંે  ુહોય.  
બીજા માતા કે િપતા(ઓ) અને/અથવા વાલી(ઓ) િવશેની માિહતી આપવા માટે પાના 2નો ઉપયોગ કરો. 
કોની સાથે રહ ેછે: (એક પર િનશાની કરો) 
_____1-માતાિપતા _____2-માત્ર માતા _____3-માત્ર િપતા _____4-એકલપડંે _____5-એજ સી 
_____6-વાલી _____7-માતા/ઓરમાન િપતા _____8-િપતા/ઓરમાન માતા _____9-ઓરમાન િપતા/ઓરમાન માતા _____0-અ ય(કોણ છે તે જણાવો)
અટક 
માનાથેર્(કંડા ંુ  કરો): ી ીમતી કમારીુ  
સ ીુ  

પ્રથમ નામ કામન ં ુ થળ/શહરે યવસાયનો ફોન 
(      ) 
સે યલરુ /પેજર: 
(      ) 

એક્ ટ શને   

અટક 
માનાથેર્(કંડા ંુ  કરો): ી ીમતી કમારીુ  
સ ીુ  

પ્રથમ નામ કામન ં ુ થળ/શહરે યવસાયનો ફોન 
(      ) 
સે યલરુ /પેજર: 
(      ) 

એક્ ટને શ્ન  

માતાિપતા/વાલીન ં ુટપાલન ં ુસરનામ ં ુ શહરે િઝપ 

માતાિપતા/વાલીન ં ુઘરન ં ુસરનામ ં ુ(જો ઉપર જણા યા કરતા ંજદંુ ુ  હોય તો) શહરે િઝપ 

તાકીદના સયંોગો માટે માિહતી: કોઈ બે થાિનક યિક્તઓના ંનામ આપો (તમારા િસવાય) તમારો સપંકર્ ન થઈ શકે તો િનશાળના સમય 
દરિમયાન મનો સપંકર્ કરી શકાય અને તમા  ંબાળક (તે/તેણી) ઓિચંત ં ુમાદુંં પડે કે એને ઈજા થાય તો એમની સભંાળ લેવા અને વાહનથી લઈ જવા 
માટે એમની સમંિત હોય. સામા ય રીતે અમે પહલાંે  તો માતાિપતાનો સપંકર્ કરવાની કોિશશ કરીએ છીએ. 
નામ સબંધં 

િવ ાથીર્ સાથે 
સરનામ ં ુ િદવસે (ડે ટાઈમ) ફોન 

(      ) 
એક્ ટ શને  
 

નામ સબંધં 
િવ ાથીર્ સાથે 

સરનામ ં ુ િદવસે (ડે ટાઈમ) ફોન 
(      ) 

એક્ ટ શને  
 

િવ ાથીર્ માટે ડૉક્ટરની મદદ જ રી બને અને માતાિપતાનો સપંકર્ ન થઈ શકે તે િ થિતમા ંઉપયોગી થાય એટલા માટે તમારા ફિમલીૅ  ડૉક્ટરનં ુનામ લખો. એટલં ુ
નધી લેવા િવનતંી છે કે ફાયર િડપાટર્ મે ટ (Fire Department)ના મૅિડકલ યિનટુ  (Medical Unit)નો સપંકર્ કરતા ંએ ઈમરજ સી મમા ંકામ કરતા ડૉક્ટરને જાણ 
કરશે, અને એ ડૉક્ટર તમારા ફિમલીૅ  ડૉક્ટરને જણાવશે. તમારો કોઈ ફિમલીૅ  ડૉક્ટર ન હોય તો તમે કોઈ પણ થાિનક ડૉક્ટરનં ુનામ આપી શકો છો. 
ફિમલીૅ  ડૉક્ટર  ફોન નબંર  

(     ) 
એક્ ટ શને  
 

ફિમલીૅ  ડિ ટ ટે   ફોન નબંર  
(     ) 

એક્ ટ શને  
 

અમને ક્યારકે  ક્લાસ મના ફોટો કે વીિડયોટપે  માટે સમાચાર મા યમો તરફથી િવનતંીઓ મળે છે. તમા  ંબાળક સમાચાર મા યમોના ંપ્રકાશનોમા ંદખાયે
તેની તમે પરવાનગી આપો છો કે નિહ તે કપાૃ  કરીન ે પ ટ જણાવશો. 
 ____ હા, સમાચાર મા યમો મારા બાળકનો ફોટો કે વીિડયોટપે  લે તેની હં ુપરવાનગી આપં ુ .ં 
 ____ ના, સમાચાર મા યમો મારા બાળકનો ફોટો કે વીિડયોટપે  લે તેની હં ુપરવાગનગી આપતો/આપાતી નથી. 
* િવ ાથીર્નો સામાિજક સરક્ષાુ  નબંર આપવો કે નિહ તે તમારી મરજી પર છે. આ નબંર િવ ાથીર્ની ઓળખ કરવા માટે વપરાય છે. એનો ઉપયોગ માત્ર 

રા ય અને થાિનક આંકડાકીય હતઓે ુ  માટે કરાશે. 
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િવ ાથીર્ન ં ુનામ: ____________________________________________________ Secondary Student Registration page 2 

આ પહલાનંીે  િનશાળો િવશે માિહતી: 
છે લે ભણતા હતા તે િનશાળ ગે્રડ પહલાનંીે  િનશાળન ં ુસરનામ ં,ુ શહરે, રા ય, િઝપ 

તમારા બાળકે કદી પણ ___________________________________ કલૂ િડિ ટ્રક્ટમા ંઅ યાસ કય  છે? હા_____  ના_____   
જો હા તો:  એ િનશાળન ં ુનામ ________________________________________ક્યા વષર્(વષ )મા ં ____________________________________  
તમારા બાળકને કદી પણ ખાસ કાયર્ક્રમમા ંલેવામા ંઆ યં ુછે? હા_____  ના_____    જો હા તો, કાયર્ક્રમન ં ુનામ લખો: 

નીચે કંડા ંુ  કરીને ઘરમા ંબીજા ંબાળકોન ં ુગે્રડ લેવલ દશાર્વો 
 પ્રી-િકંડરગાટર્ન િકંડરગાટર્ન 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

કટંુ ુબ િવશેની બીજી માિહતી: પ્રાથિમક કૌટંિબકુ  માિહતી મા ં મના ંનામ ન હોય તેવા ંબીજા ંમાતા/િપતા(ઓ) અને/અથવા 
વાલી(ઓ)ના ંનામ. 
અટક  પ્રથમ નામ  સબંધં  

િવ ાથીર્ સાથે 
કામન ં ુ થળ/શહરે યવસાયનો ફોન એક્ ટ શને  

 

અટક પ્રથમ નામ  સબંધં  
િવ ાથીર્ સાથે 

કામન ં ુ થળ/શહરે  યવસાયનો ફોન  એક્ ટ શને  

ઘરનો ફોન  
િલ ટમાં નામ ન હોય તો િનશાની કરો ______ 

િનશાળના પત્રો આ ઘરે પણ મોકલવા જોઈએ? હા_____  ના_____ 

માતાિપતા/વાલીન ં ુટપાલન ં ુસરનામ ં ુ શહરે રા ય િઝપ 

માતાિપતા/વાલીનં ુઘરનં ુસરનામં ુ(જો ઉપર જણા યા કરતા ંજદંુ ુ  હોય તો)
 

શહરે રા ય િઝપ 

તમારા િવ ાથીર્ની સભંાળ લેવામા ંઅમને કામ લાગે એવી વધારાની િટ પણી (ડે-કરે , વગેરે): 

 

 

 

 

 

િનવાસની ખાતરી:  આ ફૉમર્મા ંિનવાસ િવશે આપવામા ંઆવેલી માિહતી આજની તારીખે સાચી અને અણીશુ  છે. હં ુજાણં ુ  ંકે પ્રવેશ 
અથવા એસાઈનમે ટ માટે સરનામ ુખોટું આપવં ુઅથવા બીજા છેતરપીંડીના ર તા લેવા એ િવ ાથીર્નો પ્રવેશ અને એસાઈનમે ટ િનવાસ
ક્ષેત્રની િનશાળમાથંી રદ થવાન ં ુકારણ બની શકશે. 

માતાિપતા/વાલીની સહી _________________________________________________________ તારીખ ____________________

OFFICE USE ONLY 
Student ID# Dist Stu # School Entry Date Entry Code Att. Code F.T.E. 

Faculty # Room # Faculty Name Birth Certificate 
_____Yes _____No 

 AM Bus Route AM Bus Stop PM Bus Route PM Bus Stop Records Requested: 

DATE OF IMMUNIZATION & STATUS 

DPT/DT/Td POLIO MEASLES RUBELLA MUMPS 

St Mo Day Year St Mo Day Year St  Mo Day Year St Mo Day Year St Mo Day Year 

          

મતદાર તરીકે તમારી ન ધણીમા ંસધારાવધારાુ  કરાવવા માગતા હો તો િનશાળનો સકે્રટરીે  તમન ેમદદ કરશ.ે 
(Rev. 1/99) 
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