
[Type here] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

વોશશિંગ્ટન ટાઉનશીપ પબ્લિક સ્કૂલ્સ 

અપડેટ કર્યું 2/9/22 

 
 

 

 

 

 

 ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન વપરાશકર્ાા માર્ાદર્શિકા 
 
 
 
 
 



વોર્શિંગ્ટન ટાઉનશીપ પબ્લલક સ્ટ્કલૂ્સ 

નવા ર્વદ્યાર્થી માટે રજીસ્ટ્રેશન 

1 

 

 

 

 

અનકુ્રમણિકા 

પવૂા-નોંધિી ...............................................................................................................................................................................................................3 

નવુું PowerSchool  એકાઉન્ટ .......................................................................................................................................................................................6 

ન્ય ૂવોર્શિંગ્ટન ટાઉનર્શપ ફેર્મલીઝ ...........................................................................................................................................................................6 

હાલના PowerSchool એકાઉન્ટમાું ર્વદ્યાર્થીને ઉમેરવુું ................................................................................................................................................... 11 

વર્ામાન વૉર્શિંગ્ટન ટાઉનર્શપ ફેમીલીઝ ................................................................................................................................................................. 11 

નોંધિી ફોમા ભરવા .................................................................................................................................................................................................. 15 

દસ્ટ્ર્ાવેજ જોડાિ ટલૂનો ઉપયોર્ કરીને દસ્ટ્ર્ાવેજ કેવી રીરે્ અપલોડ કરવા ................................................................................................................ 17 

નોંધિી ફોમાની ઝાુંખી ............................................................................................................................................................................................... 19 

ફોમા A-પ્રાર્થર્મક માહહર્ી ....................................................................................................................................................................................... 19 

ફોમા B-જન્મ ચકાસિી અને વસ્ટ્ર્ી ર્વષયક ............................................................................................................................................................. 19 

ફોમા C-ર્વદ્યાર્થીનુું સરનામુું ..................................................................................................................................................................................... 19 

ફોમા D-McKinney-Vento (મેકહકની-વેન્ટો) ર્વદ્યાર્થી સચૂના ....................................................................................................................................... 20 

ફોમા E-ઘરની બહાર પ્લેસમેન્ટ .............................................................................................................................................................................. 20 

ફોમા F-અર્ાઉની નોંધિી અને રેકોર્ડાસ હરલીઝ ........................................................................................................................................................ 20 

ફોમા G-ર્વદ્યાર્થીનો સુંપકા  ....................................................................................................................................................................................... 21 



વોર્શિંગ્ટન ટાઉનશીપ પબ્લલક સ્ટ્કલૂ્સ 

નવા ર્વદ્યાર્થી માટે રજીસ્ટ્રેશન 

2 

 

 

ફોમા H- આરોગ્ય માહહર્ી ....................................................................................................................................................................................... 23 

ફોમા I-ઘરની ભાષા અંરે્ સવેક્ષિ .......................................................................................................................................................................... 24 

ફોમા J-પહરવહન ................................................................................................................................................................................................... 24 

ફોમા K-ટેક્નોલૉજી ................................................................................................................................................................................................. 24 

ફોમા L-શાળા પરામશા માહહર્ી સુંમર્ર્ ફોમા .............................................................................................................................................................. 25 

ફોમા M-પિૂા ર્થયાની સ્ટ્વીકૃર્ર્ ................................................................................................................................................................................. 25 

ફોમા Q-માહહર્ી, પરવાનર્ીઓ અને કરારો .............................................................................................................................................................. 25 

 



વોર્શિંગ્ટન ટાઉનશીપ પબ્લલક સ્ટ્કલૂ્સ 

નવા ર્વદ્યાર્થી માટે રજીસ્ટ્રેશન 

3 

 

 

પવૂવ-નોંધણી 
 

1. વોશશિંગ્ટન ટાઉનશશપ પબ્લિક શાળાની વેબસાઇટની મયિાકાત િો www.wtps.org. “STUDENT REGISTRATION" (ર્વદ્યાર્થી નોંધિી) શીર્વકવાળા પીળા બોક્સ પર 
ક્ક્િક કરો, જે હોમ પેજ પર સ્સ્િત છે. પવૂવ-નોંધણી પોટવિને ઍક્સેસ કરવા માટે, “DISTRICT PRE-REGISTRATION PORTAL” (જજલ્લા પવૂા નોંધિી પોટાલ) શીર્વકવાળી 
લિિંક પર ક્ક્િક કરો. 

2. પષૃ્ઠના શવદ્યાિી માહહતી શવભાગમાાં તમારા બાળકની માહહતી દાખિ કરો. 
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3. પષૃ્ઠના શાળા પસાંદગી શવભાગમાાં, તમે જ્ાાં રહો છો તેના આધારે તમારયાં બાળક જે શાળામાાં હાજરી આપશે તે તમે પસાંદ કરશો. તમારયાં બાળક કઈ 
શાળામાાં જશે તેની તમને ખાતરી ન હો્, તો તમે ્ોગ્્ શાળાને શોધવા માટે અમારી શનવાસી શાળાઓની સલૂિનો ઉપ્ોગ કરી શકો છો. 

 

 

4. પહરવારની માહહતી- શવદ્યાિી જ્ાાં રહતેા હો્ તે સરનામયાં દાખિ કરો અને એ સિૂવો કે શવદ્યાિીના કોઈ ભાઈ-બહને આ જજલ્િામાાં પહિેેિી નોંધા્ેિ છે 
અિવા નહીં.  

5. વાિીની માહહતી-તમારી માહહતી અહીં દાખિ કરો. કૃપા કરીને તમારયાં ્ોગ્્ ઇમેઇિ સરનામયાં અને ફોન નાંબર પ્રદાન કરવાનયાં સયશનશિત કરો. 
6. અમે તમારી અરજી અંગે તમારો સાંપકવ કરવા માટે આનો ઉપ્ોગ કરીશયાં માટે આ માહહતી સાિી હો્ તે ખબૂ જ મહત્વપણૂવ છે. જ્ારે બધી જરૂરી માહહતી પણૂવ િઈ 

જા્, પછી તમારે તમારી ઓળખ માન્્ કરવી પડશે અને પછી “APPLY TO SCHOOL” (શાળામાું અરજી કરો) પર ક્ક્િક કરો. 
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7. તમને Enrollment Express (એનરોિમેન્ટ એક્સપે્રસ) તરફિી એક ઈમેિ પ્રાપ્ત િશે જે પયષ્ષ્ટ કરશે કે તમારી અરજી પ્રાપ્ત િઈ ગઈ છે. તે આ મયજબ જ દેખાશે: 
 
 

 
8. એકવાર તમારી પવૂવ-નોંધણી અમારા રજજસ્રાર દ્વારા માંજૂર િઈ જા્, પછી તમને મહત્વપણૂવ માહહતી સાિેનો બીજો ઇમેઇિ પ્રાપ્ત િશે. આ ઈમિેમાાં 

વેબસાઈટ લિિંક, એક્સેસ આઈડી અને એક્સેસ પાસવડવ હશે જે રજીસ્રેશન પાસવર્ડવસ પણૂવ કરવા માટે આવશ્્ક છે. આ માહહતી તમારા બાળક 
માટે અનન્્ હો્ છે અને ત ેશેર કરી શકા્ નહીં.
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નવયાં PowerSchool  એકાઉન્ટ 

 

ન્ર્ ૂવોશશિંગ્ટન ટાઉનશશપ ફેશમિીઝ 

 

નીિેના આ પગિાાં માત્ર નવા પહરવારો માટે જ િાગય પડે છે જેનયાં હાિમાાં PowerSchool એકાઉન્ટ નિી. જો તમારયાં પહિેાિી જ જજલ્િામાાં બીજા બાળક માટે PowerSchool 

એકાઉન્ટ હો્, તો કૃપા કરીને "વતવમાન વોશશિંગ્ટન ટાઉનશશપ ફેશમિીઝ" માટેની સિૂનાઓ જયઓ. 
 

નોંધણી પ્રહિ્ાનયાં આગામી પગલયાં PowerSchoolમાાં તમારયાં એકાઉન્ટ બનાવવાનયાં છે. PowerSchool એ અમારા જજલ્િા દ્વારા ઉપ્ોગમાાં િેવાતી શવદ્યાિી માહહતી 
શસસ્ટમ છે. PowerSchool માટે તમારી ઍક્સેસ એ વોશશિંગ્ટન ટાઉનશશપ સ્કૂિ જજલ્િામાાં તે વર્ો દરશમ્ાન તમારા બાળકની વદૃ્ધિ અને પ્રગશત શવશે તમને અદ્યતન 
માહહતી આપશે. જો તમારયાં ક્યારે્ પણ PowerSchool એકાઉન્ટ ન હો્ અને જજલ્િામાાં અન્્ કોઈ બાળકો ન હો્, તો કૃપા કરીને આ સિૂનાઓ કાળજીપવૂવક 
અનયસરો, કારણ કે નોંધણી પ્રહિ્ામાાં આ એક ખબૂ જ મહત્વપણૂવ પગલયાં છે. 

1. તમારી પવૂવ-નોંધણી માહહતીની સમીક્ષા ક્ાવ પછી, તમને અમારા નોંધણી શવભાગ તરફિી એક ઇમેઇિ પ્રાપ્ત િશે. તમને આ ઈમેિ મોકિવામાાં 5 

કા વ્કારી હદવસો જેટિો સમ્ િાગી શકે છે. આ ઇમેઇિમાાં અત્્ાંત મહત્વપણૂવ લિિંક્સ અને િોલગન માહહતી સાિેનયાં ટયયટોરી્િ હશે જેની તમારે તમારયાં 
નવયાં PowerSchool એકાઉન્ટ બનાવવા માટે જરૂર પડશે. 

2.  ઈમેિમાાંિી, આ લિિંક પર ક્ક્િક કરો “https://wtps.powerschool.com/public”. “CREATE ACCOUNT” (એકાઉન્ટ બનાવો) િબેિવાળી ટૅબ પર ક્ક્િક કરો 
અને પછી વાદળી રાંગના “CREATE ACCOUNT” (એકાઉન્ટ બનાવો) બટન પર ક્ક્િક કરો.  
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3. તમારયાં નામ, ઇમેઇિ સરનામયાં, વપરાશકતાવ નામ (તમારયાં ઇમેઇિ સરનામયાં) અને તમારો ઇક્છછત પાસવડવ દાખિ કરો. ર્મારે ર્મારા વપરાશકર્ાાનામ 

ર્રીકે ર્મારા ઇમેઇલ સરનામાુંનો ઉપયોર્ કરવો આવશ્યક છે! તમે તમારો પોતાનો પાસવડવ બનાવી શકો છો. પાસવડવ ઓછામાાં ઓછો 8 અક્ષરનો હોવો 
જોઈએ. **જો તમે તમારયાં ઇમેઇિ સરનામાનો ઉપ્ોગ કરતાાં ન હોવ તો તમે િૉગ ઇન કરી શકશો નહીં! 
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4. તે પછી તમે તમારા બાળક(બાળકો)ને એકાઉન્ટ સાિે લિિંક કરશો. શવદ્યાિીનયાં નામ, એક્સેસ આઈડી, એક્સેસ પાસવડવ અને સાંબાંધ દાખિ કરો. એક્સેસ 
આઈડી અને એક્સેસ પાસવડવ તમને નોંધણી શવભાગ તરફિી મોકિવામાાં આવેિ ઈમેિમાાં મળી શકે છે. જો તમે એક્સેસ આઈડી અને એક્સેસ પાસવડવની 
કૉશપ અને પેસ્ટ કરી રહ્ાાં છો, તો કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે તમે કોઈપણ સ્પેસ કૉશપ કરશો નહીં કારણ કે તે આ પ્રહિ્ામાાં ભિૂ માટેનયાં કારણ બની શકે છે. 
જો તમે બહયશવધ શવદ્યાિીઓની નોંધણી કરી રહ્ા છો, તો તમારે દરેક બાળકોના નામ, એક્સેસ આઈડી, એક્સેસ પાસવડવ અને સાંબાંધ દાખિ કરવાની જરૂર 
પડશે. **નોંધ: પ્રત્યેક ર્વદ્યાર્થીની અલર્ એક્સેસ આઈડી અને એક્સેસ પાસવડા હોય છે. સાિા એક્સેસ કોડ્સ અને એક્સેસ પાસવર્ડવસ માટે નોંધણી શવભાગ 
દ્વારા તમને મોકિવામાાં આવેિ ઈમેિનો સાંદભવ િો.  

 

5. એકવાર તમે તમારા બાળક(બાળકો) માટે ઉપરની માહહતી દાખિ કરો, પછી સ્િીનના તલળ્ે વાદળી “ENTER” (દાખલ કરો) બટન પર ક્ક્િક કરો. 
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6. તમારયાં PowerSchool એકાઉન્ટ સેટઅપ હવે પણૂવ િર્યાં છે. 
7. તમારા નોંધણી ફોર્મસવ ઍક્સેસ કરવા માટે, માત્ર ડાબી બાજયના મેનમૂાાંિી “FORMS” (ફોર્મસા) પર ક્ક્િક કરો. 

 

 
 

8. “ENROLLMENT” (નોંધિી) પર ક્ક્િક કરો. 
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9. તમારયાં નોંધણી ફોમવ અહીં પ્રદશશિત િા્ છે. તમે હવે નોંધણી કરવા માટે તૈ્ાર છો! ફોમવ ભરવાનયાં શરૂ કરવા માટે પ્રિમ ફોમવના નામ પર ક્ક્િક કરો. 
 

 

10. જો તમે બહયશવધ શવદ્યાિીઓની નોંધણી કરો છો, તો તમે જોઈ શકશો કે દરેક શવદ્યાિી માટે એક અિગ ટેબ છે. પ્રિમ શવદ્યાિી પર ક્ક્િક કરો અને તેના 
ફોમવ ભરો. એકવાર પણૂવ િઈ ગ્ા પછી, તમે આગામી શવદ્યાિી પર ક્ક્િક કરશો અને પ્રદાન કરેિ ફોમવ પણૂવ કરશો. દરેક શવદ્યાિી માટે ફોમવ અિગ-
અિગ હોઈ શકે છે. 
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હાિના PowerSchool એકાઉન્ટમાાં શવદ્યાિીને ઉમેરવયાં 
 

વતવમાન વૉશશિંગ્ટન ટાઉનશશપ ફેમીિીઝ 

 

તમારા વતવમાન PowerSchool એકાઉન્ટમાાં નવા શવદ્યાિીને ઉમેરવાનયાં સરળ છે! એકવાર પણૂવ િઈ ગ્ા પછી, તમે એક એકાઉન્ટમાાં િૉગ ઇન કરી શકશો અને 
તમારા તમામ શવદ્યાિીઓની માહહતી જોઈ શકશો. તમારા નવા શવદ્યાિીને ઉમેરવા માટે, નીિેની સિૂનાઓનયાં પાિન કરો: 

 

1. તમારી પવૂવ-નોંધણી માહહતીની સમીક્ષા ક્ાવ પછી, તમને અમારા નોંધણી શવભાગ તરફિી એક ઇમેઇિ પ્રાપ્ત િશે. તમને આ ઈમેિ મોકિવામાાં 5 

કા વ્કારી હદવસો જેટિો સમ્ િાગી શકે છે. આ ઇમેઇિમાાં ખબૂ જ મહત્વપણૂવ લિિંક્સ અને િોલગન માહહતી સાિે ટયયટોરી્િ હશે જેની તમારે 
PowerSchool એકાઉન્ટ બનાવવાની જરૂર પડશે. 

2. “https://wtps.powerschool.com/public” લિિંક પર ક્ક્િક કરો. તમારી વતવમાન PowerSchool િૉગ ઇન માહહતી દાખિ કરો અને “SIGN IN” (સાઈન ઇન)પર ક્ક્િક 
કરો. 
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3. એકવાર તમે તમારા PowerSchool એકાઉન્ટમાાં િૉગ ઇન િઈ જાઓ, પછી સ્િીનની ડાબી બાજયએ મેનમૂાાં સ્સ્િત “ACCOUNT PREFERENCES” (એકાઉન્ટ 

પસુંદર્ીઓ) પર ક્ક્િક કરો. પછી જમણી બાજયના વાદળી “ADD” (ઉમેરો) બટન પર ક્ક્િક કરો. 
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4. રજીસ્રેશન શવભાગ તરફિી ઈમેિમાાં આપવામાાં આવેિ એક્સેસ આઈડી અને એક્સેસ પાસવડવ સાિે તમારા શવદ્યાિીનયાં પ્રિમ નામ દાખિ કરો. તમે 
શવદ્યાિી સાિે તમારા સાંબાંધને પણ દાખિ કરશો. જો તમે એક્સેસ આઈડી અને એક્સેસ પાસવડવની કૉશપ અને પેસ્ટ કરી રહ્ાાં છો, તો કૃપા કરીને 
ખાતરી કરો કે તમે કોઈપણ સ્પેસ કૉશપ કરશો નહીં કારણ કે તે આ પ્રહિ્ામાાં ભિૂ માટેનયાં કારણ બની શકે છે. “OK” (ઓકે) પર ક્ક્િક કરો. 

 

 
 

5. તમને એક સાંદેશ પ્રાપ્ત િશે જેમાાં તમને જણાવવામાાં આવશે કે તમારા ફેરફારો સેવ કરવામાાં આવ્્ા છે. તમારા શવદ્યાિીને હવે તમારા એકાઉન્ટમાાં 
ઉમેરવામાાં આવ્્ો છે. તમે સ્િીનના ઉપરના ભાગમાાં, તમારા અન્્ શવદ્યાિીની સાિે તેમનયાં નામ જોશો. રજીસ્રેશન ફોર્મસવ ઍક્સેસ કરવા માટે પષૃ્ઠની ઉપરના 
ભાગે તમારા શવદ્યાિીના નામ પર ક્ક્િક કરો. 
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6.  “FORMS” (ફોર્મસા) પર ક્ક્િક કરો અને પછી “ENROLLMENT” (નોંધિી) ટેબ પર ક્ક્િક કરો. ફોર્મસવ અહીં સલૂિબિ કરવામાાં આવશે. તમે હવે નોંધણી કરવા માટે 
તૈ્ાર છો! 
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નોંધણી ફોમવ ભરવા 
 

1. તમારા રજીસ્રેશન ફોમવ નોંધણી ટેબ હઠેળના ફોમવમાાં પ્રદશશિત િા્ છે. 

 

2. પ્રિમ ફોમવ પર ક્ક્િક કરીને તમારયાં નોંધણી પેકેટ ભરવાનયાં શરૂ કરો, [Washington Township]A-Preliminary Information ([વોર્શિંગ્ટન ટાઉનર્શપ]એ-પ્રારું ણભક 

માહહર્ી). 
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3. આ ફોમવમાાં નીિે અને અન્્ કેટિાક ફોમવમાાં તમારે એક દસ્તાવેજ અપિોડ કરવો જરૂરી છે. અમારી પાસે એક ટિૂ છે જે તમને તમારા દસ્તાવેજો 
ઝડપિી અને સરળતાિી અપિોડ કરવાની માંજૂરી આપે છે. આગિા શવભાગમાાં િોક્કસ પગિા-દર-પગિાાં સિૂનો પ્રદાન કરવામાાં આવ્્ા છે. 

4. જ્ારે તમે તમારો દસ્તાવેજ અપિોડ કરવાનયાં સમાપ્ત કરો, ત્્ારે ફોમવ પરની માહહતીની સમીક્ષા કરો. એકવાર તમે તમારી માહહતીની સમીક્ષા કરી િો, પછી 
“SUBMIT” (સબર્મટ) પર ક્ક્િક કરો. તમારા પેકેટમાાં આગલયાં ફોમવ આપોઆપ િોડ િશે. 

5. પ્રત્્ેક ફોમવ ભરવાનયાં િાલય રાખો અને દરેક ફોમવના અંતે “SUBMIT” (સબર્મટ) પર ક્ક્િક કરો. 
6. તમારી અરજીના આધારે, પેકેટમાાં છેલ્લયાં ફોમવ ફોમવ P- પણૂવતાની સ્વીકૃશત અિવા ફોમવ Q-માહહતી, પરવાનગીઓ અને કરારો છે. એકવાર તમે આ 

ફોમવ સબશમટ કરી િો તે પછી તમારયાં પેકેટ પણૂવ િઈ જશે. એકવાર તમે આ ફોમવ સબશમટ કરી િો તે પછી તમારયાં પેકેટ પણૂવ િઈ જશે. 
7. મહરેબાની કરીને નોંધ કરો, કેટિાક ફોમવ તમારા પ્રશતસાદોના પહરણામે દેખાઈ શકે છે. દરેક વ્્સ્ક્ત પાસે સમાન નોંધણી ફોર્મસવ નહીં હો્. ફોમવ અક્ષર દ્વારા 

ગોઠવવામાાં આવે છે. જો તમે નોંધર્યાં કે કોઈ અક્ષર ખટેૂ છે, તો તે બરાબર છે. તેનો મતિબ એ છે કે ફોમવ તમને િાગય પડત યાં નિી. 
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દસ્તાવેજ જોડાણ ટિૂનો ઉપ્ોગ કરીને દસ્તાવેજ કેવી રીતે અપિોડ કરવા 
 

તમારા રજીસ્રેશન પેકેટમાાં િોક્કસ ફોમવ માટે તમારે દસ્તાવેજો અપિોડ કરવાની જરૂર છે. આ દસ્તાવેજો તમારા શવદ્યાિીને શાળામાાં દાખિ કરવા માટે જરૂરી છે. જો 
કોઈ િોક્કસ ફોમવ માટે તમારે દસ્તાવેજ અપિોડ કરવાની જરૂર હો્, તો દસ્તાવેજ જોડાણ ટિૂ ફોમવ પર દેખાશે. તેનો ઉપ્ોગ કરવો ખબૂ જ સરળ છે. 

નોંધણી પ્રહિ્ાને વધય કા વ્ક્ષમ બનાવવા માટે, અમે સિૂવીએ છીએ કે તમે સમ્ પહિેાાં જરૂરી દસ્તાવેજોને સ્કેન કરો અને તેને તમારા ઉપકરણમાાં સેવ કરો.. તમે 
તેમને ક્યાાં સાિવો છો તે ્ાદ રાખવાની ખાતરી કરો જેિી જ્ારે તમને જરૂર હો્ ત્્ારે તમે તેમને સરળતાિી શોધી શકો. 

નીિે જે નોંધણી માટે જરૂરી છે તે દસ્તાવેજોની સલૂિ છે: 

• રહઠેાણનો પયરાવો 
o નીિેનામાાંિી એક: મોટવગેજ સ્ટેટમેન્ટ, ટેક્સ લબિ, ભાડા/િીઝ એગ્રીમેન્ટ, નોટરાઇઝ્ડ િેટર ઓફ રેશસડેન્સ ફોમવ 
o નીિેનામાાંિી બે: કર, ઇિેષ્ક્રક લબિ, પાણીનયાં લબિ, કેબિ લબિ, ગેસ લબિ, રહઠેાણનો પયરાવો દશાવવતો અન્્ દસ્તાવેજ 

• માતા-શપતા/વાિીનો ફોટો ID 

• રસીકરણની માહહતી 
• અસિ જન્મ પ્રમાણપત્ર 

• તમારા બાળકનો એક ફોટો 
• શારીહરક પરીક્ષણ (નોંધણીના 30 હદવસની અંદર) 

• હકન્ડરગાટવનના શવદ્યાિીઓની નોંધણી માટે દાાંતના પરીક્ષણો (નોંધણીના 30 હદવસની અંદર બાકી) 

• કસ્ટડીના કાગળો (અિવા અન્્ સાંબાંશધત કોટવના આદેશો), જો િાગય હો્ તો 
• વતવમાન IEP/504 ની નકિ 

• વતવમાન ગ્રેડ અિવા પ્રમાલણત કસોટીના સ્કોસવ (જો હડષ્સ્રક્ટમાાં સ્િાનાાંતહરત િા્ તો) 

• લબનસત્તાવાર િખાણો (હાઈ સ્કૂિના શવદ્યાિીઓ) દસ્તાવેજ ઉમેરવા માટે, નીિેની સિૂનાઓને અનયસરો: 
• દસ્તાવેજ ઉમેરવા માટે, “ADD DOCUMENT” (દસ્ટ્ર્ાવેજ ઉમેરો) પર ક્ક્િક કરો. 
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• એક ડોક્યયમેન્ટ એટેિમેન્ટ બોક્સ પોપ અપ િશે. “BROWSE” (બ્રાઉઝ) પર ક્ક્િક કરો 
 

• તમે અગાઉ સેવ કરેિી ફાઇિ શોધો, તે ફાઇિ પર ક્ક્િક કરો અને પછી “OPEN” (ખોલો) પર ક્ક્િક કરો. 
 
 
 
 
 
 

 
• “UPLOAD” (અપલોડ) પર ક્ક્િક કરો. 

 

• તમારો દસ્તાવેજ, દસ્તાવેજના નામ હઠેળ દેખાશે. 
 

• તમારયાં અપિોડ પણૂવ િર્યાં. જો તમારે આ ફોમવમાાં વધારાના દસ્તાવેજો અપિોડ કરવાની જરૂર હો્, તો ઉપરના પગિાાંને પયનરાવશતિત કરો.
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નોંધણી ફોમવની ઝાાંખી 
નીિે દરેક નોંધણી ફોમવની ઝાાંખી છે. ્ાદ રાખો, તમે તમારા પેકેટમાાં આ તમામ ફોમવ પ્રાપ્ત કરી શકશો નહીં. તમે ફક્ત તમારી પહરસ્સ્િશતને િગતા ફોર્મસવ પ્રાપ્ત 
કરશો. 

ફોમવ A-પ્રાિશમક માહહતી 
• આ ફોમવ ન્ર્ ૂજસી રાજ્ માટે જરૂરી માહહતી પ્રદાન કરે છે. એકવાર તમે ફોમવ પર આપેિી માહહતી વાાંિી િો, પછી સ્વીકૃશત શવભાગ હઠેળ  "હા" જવાબ આપો અને 

તમારી સહી કરો. 
• તે પછી તમને તમારો ફોટો ID અપિોડ કરવા માટે કહવેામાાં આવશે. એકવાર તમે તમારયાં ID અપિોડ કરો, “SUBMIT” (સબર્મટ) પર ક્ક્િક કરો. 

ફોમવ B-જન્મ િકાસણી અને વસ્તી શવર્્ક 

• તમને તમારા શવદ્યાિીના જન્મસ્િળ અંગેની માહહતી આપવાનયાં કહવેામાાં આવે છે. 
• આ ફોમવ તમારા શવદ્યાિીનયાં કાનનૂી નામ, જાશત અને વાંશ શવરે્ની માહહતી એકશત્રત કરશે. 
• તમારા બાળકના ફોટા સાિે જન્મ દસ્તાવેજીકરણ (જન્મ પ્રમાણપત્રની પ્રમાલણત નકિ, કોટવ રેકોડવ વગેરે) પણ તમારે અપિોડ કરવાની જરૂર પડશે. આ 

ફોટાનો ઉપ્ોગ સિામતીનાાં પગિાાં માટે અમારી શવદ્યાિી માહહતી શસસ્ટમમાાં કરવામાાં આવશે. 
• તમારા બાળકનો ફોટો અપિોડ કરતી વખતે, તે ્ોગ્્ સ્િાને છે તેની ખાતરી કરો. જો તે પહિેેિી જ અપિોડ કરવામાાં આવ્ર્યાં હો્ તો જન્મ પ્રમાણપત્ર 

શવભાગ હઠેળ અપિોડ કરવાિી જન્મ પ્રમાણપત્ર પર તે ઓવરરાઇટ િઈ જશે. 
• “SUBMIT” (સબર્મટ) પર ક્ક્િક કરો 

ફોમવ C-શવદ્યાિીનયાં સરનામયાં 
• આ ફોમવમાાં, તમે તમારા શવદ્યાિીનયાં સરનામયાં અને રહઠેાણની સ્સ્િશત પ્રદાન કરશો. 
• જો તમારયાં બાળક એહફડેર્વટ ર્વદ્યાર્થી છે (માતાશપતા અિવા વાિી શસવા્ના જજલ્િામાાં શનવાસી વ્્સ્ક્ત સાિે રહ ેછે), તો આ એહફડેશવટ શવદ્યાિીના 

માતાશપતા/કાનનૂી વાિીનયાં પ્રમાણપત્ર મયહિત, સાંપણૂવ ભરેલયાં અને નોટરાઇઝ્ડ હોવયાં જોઈએ. તમે અન્્ નોંધણી ફોમવ ભરવાનયાં િાલય રાખી શકો છો, જો 
કે, જ્ાાં સયધી અમને સાંપણૂવ િ્ેિ, સહી કરેિ અને નોટરાઇઝ્ડ એહફડેશવટ પ્રાપ્ત ન િા્ ત્્ાાં સયધી તમારી અરજી માંજૂર કરવામાાં આવશે નહીં. ફોમવ 
એકશત્રત કરવાનો સમ્ નક્કી કરવા માટે અમારો નોંધણી શવભાગ તમારો સાંપકવ કરશે. 
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• તમારે રહઠેાણનો પયરાવો અપિોડ કરવો આવશ્્ક છે. રહઠેાણના સ્વીકા વ્ પયરાવાઓ ફોમવમાાં આપવામાાં આવ્્ા છે. પયરાવા સબશમટ કરતી વખતે, કૃપા 
કરીને ખાતરી કરો કે તમામ લબિ/સ્ટેટમેન્ટ પર દશાવવેિ તારીખો હાિની જ છે. 

• જો તમે સ્િળાાંતહરત કામદાર છો, તો તમે તે માહહતી અહીં આપી શકો છો. જો તમારી પાસે તમારયાં સ્િળાાંતર પ્રમાણપત્રની પાત્રતાનયાં પ્રમાણ છે, તો 
કૃપા કરીને પષૃ્ઠના નીિે દસ્તાવેજ જોડાણ ટિૂનો ઉપ્ોગ કરીને આ પ્રમાણપત્ર અપિોડ કરો. 

• “SUBMIT” (સબર્મટ) પર ક્ક્િક કરો. 
 

ફોમવ D-McKinney-Vento (મેકહકની-વેન્ટો) શવદ્યાિી સિૂના 
(આ ફોમવ બધા શવદ્યાિીઓને િાગય પડત યાં નિી.) 

• આ ફોમવ તમારી વતવમાન જીવનની પહરસ્સ્િશત સાંબાંશધત માહહતી એકશત્રત કરશે. 
• ફોમવના નીિેના ભાગમાાં બે સહીઓ હોવી જરૂરી છે. 
• “SUBMIT” (સબર્મટ) પર ક્ક્િક કરો. 

ફોમવ E-ઘરની બહાર પ્િેસમેન્ટ 

(આ ફોમવ બધા શવદ્યાિીઓને િાગય પડત યાં નિી.) 

• આ ફોમવ તમારી વતવમાન જીવનની પહરસ્સ્િશત સાંબાંશધત માહહતી એકશત્રત કરે છે. 
• કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે તમે માતાશપતા/કાનનૂી વાિી અને કેસ વકવરની માહહતી આપો છો. 
•  “SUBMIT” (સબર્મટ) પર ક્ક્િક કરો. 

ફોમવ F-અગાઉની નોંધણી અને રેકોર્ડ વસ હરિીઝ 

• આ ફોમવ તમારા શવદ્યાિીની શાળામાાં અગાઉની નોંધણી શવશેની માહહતી એકશત્રત કરે છે. 
• જો તમારા શવદ્યાિીએ ર્ય.એસ.ની શાળામાાં 3 વષાર્થી ઓછા સમય પહિેા પ્રવેશ ક્ો હો્, તો તમારે શવદ્યાિીએ પ્રિમ વખત ર્યએસ શાળામાાં પ્રવેશ ક્ો હો્ તે 

તારીખ પ્રદાન કરવાની જરૂર પડશે. 
જો તમારા શવદ્યાિી અન્્ શાળા જજલ્િામાાંિી અમારા જજલ્િામાાં સ્િાનાાંતહરત િઈ રહી હો્, તો તમારે અગાઉની શાળા જજલ્િાની માહહતી પ્રદાન કરવાની અને રેકોડવ 
હરિીઝ પર સહી કરવાની જરૂર પડશે જેિી અમે અગાઉના જજલ્િાનો સાંપકવ કરી શકીએ અને તમારા શવદ્યાિીના રેકોર્ડ વસ મેળવી શકીએ.  

• જો તમારા શવદ્યાિી પાસે IEP અિવા 504 છે, તો કૃપા કરીને પષૃ્ઠની નીિેના ભાગે દસ્તાવેજ જોડાણ ટિૂનો ઉપ્ોગ કરીને તેનો IEP/504 અપિોડ કરો. 
• “SUBMIT” (સબર્મટ) પર ક્ક્િક કરો. 
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ફોમવ G-શવદ્યાિીનો સાંપકવ  
• આ ફોમવ ખબૂ જ મહત્વપણૂવ છે કારણ કે તે એવી માહહતી એકશત્રત કરે છે જેનો ઉપ્ોગ અમે કટોકટીની સ્સ્િશતમાાં તમારો સાંપકવ કરવા માટે કરીશયાં. 
• આ ફોમવ શવદ્યાિીના માતા-શપતા/વાિીઓની સાંપકવ અને કટોકટીના સાંપકોની માહહતી એકશત્રત કરે છે. 
•  તમે જોશો કે તમારી માહહતી આંશશક રીતે ભરેિી છે. તમારી બાકીની સાંપકવ માહહતી ઉમેરવા માટે પેન્ન્સલ આઈકન પર હકિક કરો. 
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• તમારી સાંપકવ માહહતી દાખિ કરતી વખતે તમે સાંપકવના પ્રકાર તરીકે “GUARDIAN” (વાલી) પસાંદ કરવયાં ખબૂ જ મહત્વપણૂવ છે. આ સયશનશિત કરશે કે તમે 
અમારી પેરેંટ મેસેજજિંગ સેવા, SwiftK12 તરફિી આખા વર્વ દરશમ્ાન મહત્વપણૂવ સાંદેશાઓ સાિે અપડેટ મેળવો છો. પ્રાિશમક સાંપકવમાાં માત્ર એક માતા-
શપતા/વાિી હોઈ શકે છે. વધારાની માહહતી દાખિ કરો અને “ADD” (ઉમેરો) પર ક્ક્િક કરો. 

 

• તમારે 3 કટોકટી સાંપકો આપવા આવશ્્ક છે. વધારાના સાંપકો ઉમેરવા માટે, માત્ર “ADD” (ઉમેરો) બટન પર ક્ક્િક કરો અને તમારા વધારાના સાંપકવની 
માહહતી દાખિ કરો. અહીં તમે માતા-શપતા/વાિીઓ અને કટોકટી સાંપકો દરેકની માહહતી ઇનપયટ કરી શકો છો. તમે વતવમાન સાંપકોને તેમની સાંપકવ માહહતી 
સાિે બોક્સમાાં પેસ્ન્સિ પર ક્ક્િક કરીને પણ સાંપાહદત કરી શકો છો. 
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• સાંપકવ માહહતી દાખિ કરો (નીિે હાઇિાઇટ શવસ્તારો જયઓ). તમારે આ સાંપકવ માટે પરવાનગીઓ સલૂિત કરવાની પણ જરૂર પડશે. “ADD” (ઉમેરો) પર ક્ક્િક કરો. 
 

 
• દરેક સાંપકવ માટે ઉપરના પગિાનયાં પયનરાવતવન કરો. 
• આ ફોમવમાાં, તમે હા અિવા ના પર ક્ક્િક કરીને શવદ્યાિીના વાળી સૈન્્માાં છે કે કેમ તે પણ સિૂવશો. 
• “SUBMIT” (સબર્મટ) પર ક્ક્િક કરો. 

ફોમવ H- આરોગ્્ માહહતી 
• અહીં તમે તબીબી સાંપકો, આરોગ્્ વીમા પ્રદાતા, દવાઓ અને તબીબી ઇશતહાસ જેવી આરોગ્્ માહહતી દાખિ કરશો. 
• જો િાગય પડત યાં હો્, તો તમે આ પષૃ્ઠ પર ભાઈ-બહનેની માહહતી દાખિ કરી શકો છો. 
• આ ફોમવમાાં કટોકટીની સારવાર માટેની સાંમશત સામેિ છે. જો તમે આ પોલિસી માટે સાંમશત ન આપો, તો તમને કટોકટીની સ્સ્િશતમાાં તમારા શવદ્યાિી માટે 

જજલ્િાના એક એક્શન પ્િાન પ્રદાન કરવાનયાં કહવેામાાં આવશે. 
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• આ ફોમવમાાં શવદ્યાિીની શારીહરક માહહતી પણ પ્રદાન કરવામાાં આવે છે. શવદ્યાિીનયાં શારીહરક પરીક્ષણ આવશ્્ક છે, અને તમારે શવદ્યાિીના શાળાના પ્રિમ 
હદવસિી ત્રીસ (30) હદવસની અંદર ્ોગ્્ દસ્તાવેજો સબશમટ કરવાની જરૂર પડશે. તમે ર્યશનવસવિ હલે્િ કેર ફોમવ શપ્રન્ટ કરી શકો છો (ફોમવમાાં આ લિિંક 
આપવામાાં આવી છે) અિવા તમારા લિહકત્સકના ભૌશતક ફોમવનો પણ ઉપ્ોગ કરી શકો છો. જો તમારી પાસે આ માહહતી હો્, તો તમે તે પષૃ્ઠના નીિેના 
ભાગમાાં દસ્તાવેજ જોડાણ ટિૂનો ઉપ્ોગ કરીને અપિોડ કરી શકો છો.  

• તમારે તમારા શવદ્યાિીનો રસીકરણ રેકોડવ સબશમટ કરવો આવશ્્ક છે. કૃપા કરીને પષૃ્ઠના નીિેના ભાગમાાં દસ્તાવેજ જોડાણ ટિૂનો ઉપ્ોગ કરીને 
રસીકરણ રેકોડવ અપિોડ કરો. 

• “SUBMIT” (સબર્મટ) પર ક્ક્િક કરો. 

ફોમવ I-ઘરની ભાર્ા અંગે સવેક્ષણ 

• આ ફોમવમાાં તમારા શવદ્યાિી અંગ્રેજી ભાર્ા શીખનાર (ELL) પ્રોગ્રામ માટે પાત્ર છે કે કેમ તે શનધાવહરત કરવા માટે પ્રશ્નો પછૂવામાાં આવશે. 
• પ્રશ્નો સાંખ્્ાત્મક િમની બહારના હોઈ શકે છે. તે OK છે. પહિેાના પ્રશ્નના તમારા ઉત્તરના આધારે પ્રશ્નો ભરવામાાં આવશે. 
• “SUBMIT” (સબર્મટ) પર ક્ક્િક કરો. 

ફોમવ J-પહરવહન 

• આ ફોમવ વોશશિંગ્ટન ટાઉનશશપ બોડવ ઓફ એજર્યકેશન રાન્સપોટેશન પોલિસી અંગે સમજાવે છે. જો તમારો શવદ્યાિી પાત્ર છે, તો તમારી પાસે 
શાળાકી્ વર્વ માટે પહરવહનનો અશધકાર છોડી દેવાનો શવકલ્પ છે. 

• હકન્ડરગાટવન અને એલિમેન્ટરી દૈશનક સાંભાળ પહરવહન સાંબાંશધત માહહતી આ ફોમવમાાં આપવામાાં આવી છે. જો તમે પહિેાિી જ દૈશનક સાંભાળની 
વ્્વસ્િા કરી હો્, તો તમે આ ફોમવમાાં તમારી પસાંદગી સિૂવી શકો છો. જો તમે તમારા દૈશનક સાંભાળ પ્રદાતા શવશે અિોક્કસ હો, તો "મારા બાળકને 
મારા ઘરના સરનામા પર પહરવહનની જરૂર છે" શવકલ્પ પસાંદ કરો. જ્ારે તમે સ્કૂિ દૈશનક સાંભાળ પ્રદાતા પહિેા/પછી તમારો હદવસ પસાંદ કરો 
ત્્ારે તમે પહરવહન શવભાગનો સાંપકવ કરી શકો છો. 

• “SUBMIT” (સબર્મટ) પર ક્ક્િક કરો. 

ફોમવ K-ટેક્નોિૉજી 

• આ ફોમવ જજલ્િાની ટેકનોિોજી પોલિસીની સમીક્ષા કરે છે. 
• ગ્રેડ 6-12ના શવદ્યાિીઓ માટે, તમારી પાસે વૈકક્લ્પક ટેક્નોિોજી કેર પ્િાન ખરીદવાનો શવકલ્પ હશે. તમે શાળાકી્ વર્વની શરૂઆતમાાં પ્િાન ખરીદી શકો 

છો. કેર પ્િાન માટે ચકૂવણી કરવા માટે વપરાતી વેબસાઇટ, PaySchools Central ની લિિંક, આ ફોમવમાાં છે. આ વ્્વહાર પણૂવ કરવા માટે તમારે 
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PaySchools Central સાિે એક અિગ એકાઉન્ટ બનાવવાની જરૂર પડશે. તમે પછીના સમ્ે પણ આ કરી શકો છો. 
• “SUBMIT” (સબર્મટ) પર ક્ક્િક કરો. 

ફોમવ L-શાળા પરામશવ માહહતી સાંમશત ફોમવ 
• આ ફોમવ પર, તમે શાળા પરામશવ શવભાગ દ્વારા પરૂી પાડવામાાં આવતી સેવાઓ સાંબાંશધત તમારી પસાંદગીઓ સિૂવશો. 

ફોમવ M-પણૂવ િ્ાની સ્વીકૃશત 

(આ ફોમવ બધા શવદ્યાિીઓને િાગય પડતયાં નિી.) 

• તમારી સ્વીકૃશત અને સાંમશત દશાવવતા બોક્સ પર ક્ક્િક કરો અને તમારી સહી કરો. 
• “SUBMIT” (સબર્મટ) પર ક્ક્િક કરો. 

ફોમવ Q-માહહતી, પરવાનગીઓ અને કરારો 
(આ ફોમવ બધા શવદ્યાિીઓને િાગય પડત યાં નિી.) 

• આ ફોમવ તમને શવદ્યાિી અને માતાશપતાની મહત્વપણૂવ માહહતી અને જજલ્િાની પોલિસીની લિિંક્સ પ્રદાન કરે છે. આ માહહતી અમારી વેબસાઇટ પર પણ 
પોસ્ટ કરવામાાં આવી છે અને આખા વર્વ દરશમ્ાન તમારા માટે સયિભ હો્ છે. 

• સમગ્ર ફોમવમાાં, આપેિી માહહતી વાાંછ્ા પછી તમારી સ્વીકૃશત અને સાંમશત દશાવવતા બોક્સ પર ક્ક્િક કરો. તમારે પષૃ્ઠના નીિેના ભાગમાાં તમારી સહી 
પણ કરવી આવશ્્ક છે. 

• “SUBMIT” (સબર્મટ) પર ક્ક્િક કરો. 


