ડરહૅમ િડિસ્ટર્ક્ટ સ્કૂલ બોડર્
િવદ્યાથ ની ન ધણી માટેનું પતર્ક

કાયાર્લયના ઉપયોગ માટે છાયાવાળું ક્ષેતર્

શાળાનું નામ

શાળા કર્માંક

િવદ્યાથ ની માિહતી
કાનૂની છે લ્લું નામ, પર્થમ નામ, વચ્ચેનું નામ

જાિત
પુરુષ 

પસંદગીનું છે લ્લું નામ, પર્થમ નામ (ઉપરોક્ત મુજબ એકસરખું )

જન્મની તારીખઃ
વષર્
મિહનો

ટેિલફોન નંબર

વયની સાિબતીનો દસ્તાવેજ

વગર્

ટેિલફોન નંબરોની યાદીમાં ન આપ્યું હોય તેવું 
દરજ્જો
સરનામાંની સાિબતી
ઓવરફ્લો 
ક્ષેતર્ની બહાર 

હોમરૂમ

િદવસ

મકાન કર્માંક
(જો ગર્ામ્ય િવસ્તાર હોય તો 911નંબર
સામેલ કરો)

ઍપાટર્મેન્ટ/
યુિનટ

સ્તર્ી 

શેરીનું નામ

શહેર/નગર

ટપાલનો કોડ

(જો ગર્ામ્ય િવસ્તાર હોય તો માતર્ લૉટ અને કન્સેશન નંબર સામેલ કરો)

ટપાલ માટેનું સરનામું (જો ઉપરોક્ત સમાવેશ કરેલ શહેર/નગર કરતાં જુ દું હોય તો)

અગાઉની શાળા/બોડર્
અગાઉની શાળાએ િશક્ષણની ભાષા

શું િવદ્યાથ ની ઓળખ સમાનતા િનયુિક્ત સમીક્ષા સિમિત દ્વારા કરવામાં આવી છે ? હા  ના 
શું િવદ્યાથ એ આઇ.ઇ.પી. પર્ાપ્ત કય છે ? હા  ના 

જો એમ હોય, તો આઇ.આર.પી.સી.ની ઓળખ કઇ છે ઃ __________________________________

શું િવદ્યાથ ને એક િદ્વતીય ભાષા તરીકે અંગર્ેજી િવષય (ઇ.એસ.એલ.)નો સહારો મળી રહ્યો છે ? હા  ના 

બપોરનું ભોજન (માતર્ પર્ારંિભકનાં િવદ્યાથ ઓ માટે)
શું િવદ્યાથ બપોરના ભોજન માટે શાળાએ રોકાય છે ?

હા  ના 

શું િવદ્યાથ બપોરના ભોજન માટે શાળાએ ક્યારેક ક્યારેક રોકાય છે ? (કૃપા કરીને શાળાને તારીખોની જાણ કરો)

હા  ના 

શું િવદ્યાથ િચઠ્ઠી િવના શાળાનાં હદની જમીન છોડીને બહાર જઇ શકે?

હા  ના 

ફાઇલ પર મા–બાપે આપેલ
બપોરના ભોજન માટેની
િચઠ્ઠી
હા  ના 

નાગિરકત્વ (િસિટઝનિશપ)
જન્મ થયો એ દેશ

કૅનેિડઅન 

જો કૅનેડા હોય, તો જન્મ થયો એ પર્ાંત

કાયમી િનવાસી 

સ્ટુડન્ટ વીસા 

મા–બાપનું કાયર્/વીસા 

શરણાથ 

જો કૅનડે ાની બહાર જન્મ થયો હોય, તો
કૅનડે ામાં પર્વેશ કય એ તારીખ
વષર્
મિહનો
િદવસ
જે િવદ્યાથ નો જન્મ કૅનેડાની બહાર થયો
હોય, તેનું ફાઇલ પર ખરાપણું
સાિબત કરતો દસ્તાવેજ
હા  ના 

બોડર્ને સીધી જ ચૂકવવામાં આવેલ ટ્યૂશન ફીઝ
દાખલ થવાનું કારણ

સ્ટુડન્ટ વીસા 

પર્થમ રાષ્ટર્ના િશક્ષણ સત્તા 

દાખલ થવાની તારીખ

પર્થમ ભાષા/દેશની ભાષા

ઘરે બોલવામાં આવતી ભાષા

સ્વૈિચ્છક પર્થમ રાષ્ટર્, સાવકી જ્ઞાિત (િમટસ), અને ઉત્તર અમેિરકામાં વસતા એિસ્કમો જાિતનાં લોકો (ઇન્યૂએટ) તરીકેની સ્વ–ઓળખાણ

Gujarati

ઍબૉિરિજનલ (દેશનાં પર્થમ રહેવાસીઓ, આિદવાસીઓ અથવા મૂળ જાિત)નાં િવદ્યાથ ઓનાં બધા જ મા–બાપ/વાલીઓ અને જે િવદ્યાથ ઓ 18 વષર્ અથવા ઉપરની
વયનાં હોય તેઓ પાસે એ અિધકાર છે કે તેઓ સ્વૈિચ્છક રીતે અને ખાનગી રીતે તેઓની ઍબૉિરિજનલ વંશપરંપરાની સ્વ–ઓળખ આપે.
જો િવદ્યાથ ને ઍબૉિરિજનલ વંશપરંપરાનો ગણવામાં આવે, તો કૃપા કરીને યોગ્ય ખાનાંને ચકાસોઃ (આ બાબતને સમથર્ન આપતા દસ્તાવેજની જરૂર નથી.)
પર્થમ રાષ્ટર્ (દરજ્જો અથવા િબન–દરજ્જો) 

મેિટસ 

ઇન્યૂઇટ 

માબાપ/વાલી
સંભાળ
બન્ને મા–બાપ 
કર્ાઉન



સંયુક્ત 

અલગ 

ઓ.એસ.આર.માં રજૂ કરવામાં
આવેલ અદાલતનો આદેશ,
હા  ના 

િવદ્યાથ આની સાથે રહે છે ઃ

િવદ્યાથ સાથેનો સંબંધ

િવદ્યાથ સાથે રહે છે

િવિશષ્ટ વ્યવસ્થાઓ 

મા–બાપ 1: (મુખ્ય સંપકર્) છે લ્લું નામ, પર્થમ નામ

હા 

શાળાએ સ્વયંસેવક બનવા તૈયાર છે ? હા 
સરનામું (જો િવદ્યાથ કરતાં અલગ હોય તો)

હૉમ ફોન (જો િવદ્યાથ કરતાં
અલગ હોય તો)

સેલ ફોન

ધંધાકીય ફોન નંબર

મા–બાપ 2: (મુખ્ય સંપકર્) છે લ્લું નામ, પર્થમ નામ

શું કાયર્ પર હોય ત્યારે સંપકર્ કરી શકાય છે ?
હા  ના 

ઇ–મેઇલ એડર્ેસ

િવદ્યાથ સાથેનો સંબંધ

િવદ્યાથ સાથે રહે છે

હા 

શાળાએ સ્વયંસેવક બનવા તૈયાર છે ? હા 
સરનામું (જો િવદ્યાથ કરતાં અલગ હોય તો)

હૉમ ફોન (જો િવદ્યાથ કરતાં
અલગ હોય તો)

પતર્વ્યવહાર કરવાની નકલ છે ?

હા 

શું કાયર્ પર હોય ત્યારે સંપકર્ કરી શકાય છે ?
હા  ના 
સેલ ફોન

ધંધાકીય ફોન નંબર

વાલીનું છે લ્લું નામ, પર્થમ નામ

ઇ–મેઇલ એડર્ેસ

િવદ્યાથ સાથેનો સંબંધ

િવદ્યાથ સાથે રહે છે

હા 

શાળાએ સ્વયંસેવક બનવા તૈયાર છે ? હા 
સરનામું (જો િવદ્યાથ કરતાં અલગ હોય તો)

હૉમ ફોન (જો િવદ્યાથ કરતાં
અલગ હોય તો)

પતર્વ્યવહાર કરવાની નકલ છે

હા 

શું કાયર્ પર હોય ત્યારે સંપકર્ કરી શકાય છે ?
હા  ના 
સેલ ફોન

ધંધાકીય ફોન નંબર

ઇ–મેઇલ એડર્ેસ

ડરહૅમ પર્ારંિભક અથવા માધ્યિમક શાળામાં હાજરી આપતા સહોદરો
સરનામું

પર્થમ નામ

હાજરી આપતા હો એ શાળા (જો જુ દી હોય તો)

સંકટસમયે સંપકર્
Gujarati

વગર્

સંકટસમયે સંપકર્

ફોન નંબર

સંબંધ

(મા–બાપ/વાલી િસવાય)

િવદ્યાથ ને િપક–અપ કરવા માટેની પરવાનગી હા 

તબીબી
ડૉક્ટરનું નામ

ફોન નંબર

હેલ્થ કાડર્ (વૈકિલ્પક)

જો જરૂર પડે તો ઍમ્બ્યુલન્સ દ્વારા િવદ્યાથ ને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઇ જવા

હા  ના 

જો િવદ્યાથ ની જોખમી કહી શકાય તેવી ભયગર્સ્ત જીવનની તબીબી િસ્થિત હોય, તો તેવા િકસ્સામાં તેની વ્યિક્તગત
જરૂિરયાતોને સંબોધવા માટે એક વ્યિક્તગત પર્િતભાવવાળી યોજના ઉત્પન્ન કરવામાં આવશે. જીવનની ભયગર્સ્ત તબીબી
િસ્થિતને ટેકો આપવા માટે માિહતી/પરવાનગીના વધારાનાં પતર્કો મેળવવા માટે કૃપા કરીને િપર્િન્સપાલને મળો.

એિપપેન પૂરી પાડવામાં આવી

જીવન માટે ભયગર્સ્ત હોય તેવી તબીબી િસ્થિતઓ અને/અથવા િવિશષ્ટ િવકારવશતાઓ (એલ ઝ)

ફાઇલ પર એિપપેનનો પર્કાર

હા  ના 

જો હા, તો િવગતો આપો
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
શાળામાં આપવામાં આવેલ દવા

હા  ના 

જો હા, તો િવગતો આપો
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
િવદ્યાથ મેિડકએલટર્® પહેરે છે

હા  ના 

ન ધણી કર્માંક_______________________

હા  ના 

હા  ના 
ફાઇલ પર િવિશષ્ટ િવકારવશતા (એલ ) િવશેની
સાવધાની
હા  ના 
ફાઇલ પર મુખ વડે અપાતા ઔષિધ પર્યોગ માટેની
િવનંતી
હા  ના 
ફાઇલ પર સંકટસમયેની પિરિસ્થિતઓમાં ઇન્જે કશન વડે
અપાતા ઔષિધ પર્યોગ માટેની િવનંતી
હા  ના 

Gujarati

પોટૅિશઅમ આયોડાઇડની ગોળી
નીચેની બાબત માતર્ તે જ િવદ્યાથ ઓનાં મા–બાપને લાગુ પડે છે કે જે ઓ કાં તો િપકિરગ અથવા ડાિલગટનનાં અણુકેન્દર્ીય પેદા કરતા મથકોનાં 10 િકલોમીટરનાં િતર્જ્યા સુધીમાં
શાળામાં હાજરી આપતા હોય. િતર્જ્યા સુધીમાંની તમામ શાળાઓ પાસે ડરહૅમ િડિસ્ટર્ક્ટ સ્કૂલ બોડર્નું અણુકેન્દર્ીય સંકટસમયની કાયર્પદ્ધિતઓની નકલ છે .
જો અણુકેન્દર્ીય પેદા કરતા મથક પર કોઇ ગંભીર અકસ્માતની ઘટના ઘટે, તો મથક પરથી િકરણોત્સગ પદાથર્ કદાચ બહાર નીકળી શકે છે . એક પર્કારનો િકરણોત્સગ પદાથર્ જે કદાચ
છટકી શકે તેમ હોય તે રેિડયોઆયોિડન છે . જો રેિડયોઆયોિડનનો શ્વાસ લેવાઇ જાય તો તે થાઇરૉઇડગર્ંિથ દ્વારા શોષી લેવાય છે . થાઇરૉઇડગર્ંિથ દ્વારા શોષી લેવામાં આવેલ
રેિડયોઆયોિડનની માતર્ાને પોટૅિશઅમ આયોડાઇડ (કે.આઇ.)ની ગોળીને ગળી જવાથી બને તેટલી ઘટાડી શકે છે . એવી અપેક્ષા સેવવામાં આવે છે કે કોઇપણ િવિકરણોને ખુલ્લા મૂકાયાની
ઘટના ઘટે તે પહેલાં શાળાને બંધ કરવામાં અને તમારા બાળકને જોખમકારક જગ્યાએથી દૂર કરવામાં પૂરતા પર્માણમાં સમય મળી રહેશે. તેમ છતાં એ િનણર્ય લેવામાં આવ્યો છે કે 10
િકલોમીટરની િતર્જ્યા સુધીમાં આવેલ તમામ શાળાઓમાં કે.આઇ.ની ગોળીઓને આગોતરા વહચણી કરવામાં આવે. બધા જ િપર્િન્સપાલને સૂિચત કરવામાં આવ્યા છે કે આ ગોળીઓનું
બહાર પાડવું એ પર્ાંતીય અિધકૃિતને આિધન છે .
જે વ્યિક્તઓને આયોિડન પર્ત્યે ઍલ હોય તેઓ માટે કે.આઇ.ની ગોળીઓ પર્ત્યે કંઇક પર્િતિકર્યા હોઇ શકે છે . આ કારણોસર, જો મા–બાપને સહેજે શંકા જાય અથવા ખબર હોય કે તેમનું
બાળક આયોિડન પર્ત્યે ઍલ ધરાવે છે તો એ બાબત મહત્ત્વની છે કે તેઓ શાળાને આ સંદભ જાણ કરે. થાઇરૉઇડનું અવરોધન કરતા પોટૅિશઅમ આયોડાઇડ બાબતનાં પર્શ્નો માટે, કૃપા
કરીને ડરહૅમ આરોગ્ય િવભાગની સ્થાિનક નગરપાિલકાનો 905-723-3818 એક્સટેન્શન 2188 અથવા 1-888-777-9613 એક્સટેન્શન 2188 પર સંપકર્ સાધો
હુ ં મારા બાળકને કે.આઇ.ની ગોળી આપવા માટેની પરવાનગી આપું છુ ં હા  ના 

મારા બાળકને આયોિડન પર્ત્યે ઍલ

છે



વૈકિલ્પક સરનામુ/ં બાળકાળજી
વૈકિલ્પક સરનામું/બાળકાળજીની જોગવાઇ કરનાર (જો લાગુ પડે તો)

ફોન નંબર

શાળા પહેલાં
બસ દ્વારા લેવા–મૂકનવાનું સરનામું
િપક અપ 
અન્ય 

શાળા પછી
બસ દ્વારા લેવા–મૂકનવાનું સરનામું
િપક અપ 
અન્ય 

બસ દ્વારા લેવા–મૂકનવાનું સરનામું
િપક અપ 
અન્ય 

બસ દ્વારા લેવા–મૂકનવાનું સરનામું
િપક અપ 
અન્ય 

હકાિધકારનો પિરત્યાગ
મ સ્વીકાયર્ અને સુરિક્ષત ઉપયોગની પદ્ધિતનાં પતર્કને (કે જે તમારી બાળકની શાળાએ ડી.ડી.એસ.બી.ની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે ) વાંચ્યો છે અને હુ ં મારા બાળકને જ્યારે તે
શાળાએ હોય ત્યારે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપું છુ ં .
હુ ં સંમિત આપું છુ ં 
હુ ં સંમિત આપતો/આપતી નથી 
મારા બાળકનાં શાળાનાં કામને શાળાની ઇમારતોમાં (િવદ્યાથ નાં વગર્–ખંડ િસવાય), શાળાએ અથવા બોડર્ પર્કાશનોમાં અને મીિડયામાં વેબસાઇટનાં લેખોમાં કદાચ પર્દિશત કરવામાં
આવી શકે છે .
હુ ં સંમિત આપું છુ ં 
હુ ં સંમિત આપતો/આપતી નથી 
મારા બાળકનો ફોટો/દૃશ્ય પસંદગીપણાંને શાળાની ઇમારતોમાં (િવદ્યાથ નાં વગર્–ખંડ િસવાય), શાળાએ અથવા બોડર્ પર્કાશનોમાં અને મીિડયામાં વેબસાઇટનાં લેખોમાં કદાચ પર્દિશત
કરવામાં આવી શકે છે .
હુ ં સંમિત આપું છુ ં  હુ ં સંમિત આપતો/આપતી નથી 
હુ ં મારા નામ અને ફોન નંબરને શાળાની સમુદાય પિરષદો દ્વારા ઉપયોગ કરવા માટે પરવાનગી આપું છુ ં કે જે થી કરીને શાળાની માિહતી એકબીજાને આપી શકાય.
હુ ં સંમિત આપું છુ ં  હુ ં સંમિત આપતો/આપતી નથી 
હુ ં મારા બાળકને એક િશક્ષકની દેખરેખ હેઠળ, આસપાસનાં આનંદપયર્ટનોમાં સામેલ કરવા માટે પરવાનગી આપું છુ ં .
હુ ં સંમિત આપું છુ ં 
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હુ ં સંમિત આપતો/આપતી નથી 

સંકટસમયે શાળાનું બંધ રહેવું
ઉગર્ હવામાન દરિમયાન, બોડર્ શાળાને ચાલુ રહેવા દેવા માટેનો પર્યત્ન કરશે પરંતુ આનો મતલબ એ નહ કે બાળકોને શાળાએ મોકલવા જ જોઇએ. શાળાએથી ચાલીને આવવા–
જવાની િસ્થિત સુરિક્ષત છે કે નહ એ નક્કી કરવાની જવાબદારી મા–બાપને િશરે રહેશે. વહેલી સવારે રેિડયોની ઉદ્ઘોષણાને સાંભળો. જ્યારે બસોને સવારનાં ભાગે રદ કરવામાં આવી
હશે ત્યારે તે બપોરનાં ભાગે દોડશે નહ .
ઉગર્ હવામાનનાં િકસ્સામાં અથવા તો ઉષ્ણતાની ઊણપ, પાણી અથવા ગૅસ ચૂવાઇને બહાર આવવાથી, વગેરેથી સંકટસમયની િસ્થિતનાં સંજોગોમાં, હુ ં મારા બાળકને ઘરે મોકલવાની
પરવાનગી આપું છુ ં .
હા  ના 
જો તમારા બાળકને ઘરે મોકલવાનું ન હોય, તો કૃપા કરીને વૈકિલ્પક વ્યવસ્થાઓ િવશે સ્પષ્ટતા કરોઃ
_________________________________________________________________________________________________________

સસ્પેન્શન/એકસપલ્શન્સ
શું આ િવદ્યાથ ને ઑન્ટેિરઓની કોઇ શાળામાંથી હાલમાં સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલ છે ? જો હા, તો શાળાનું તેમજ બોડર્નું નામ પૂરું પાડો
_________________________________________________________________________________________________________
શું આ િવદ્યાથ ને અગાઉ ઑન્ટેિરઓની કોઇપણ શાળામાંથી એક્સપેલ (બરતરફ) કરવામાં આવ્યો છે ? જો હા, તો શાળાનું તેમજ બોડર્નું નામ અને સંપકર્ કરવા માટેનાં નામને પૂરું પાડો
_________________________________________________________________________________________________________

સ્નાતક માટેની જરૂિરયાતો (માતર્ માધ્યિમક િવદ્યાથ ઓ માટે)
ડરહૅમ િડિસ્ટર્ક્ટ સ્કૂલ બોડર્ની બહાર પૂણર્ કરેલ સમુદાયની સેવાનાં કલાકોનો દસ્તાવેજઃ
કલાકો _________
વગર્ 10 ની સાક્ષરતાને લગતી કસોટી સફળતાપૂવર્ક પૂણર્ કરી (કૃપા કરીને પિરણામોની સાિબતી પૂરી પાડો)

હા  ના 

સાક્ષરતાને લગતી કસોટીનાં
પિરણામો પર્ાપ્ત કયાર્ની
સાિબતીઃ
હા  ના 

ખાનગી માિહતીનું ખાનગીપણું
શહેર સુધરાઇ માિહતીનું સ્વાતંત્ર્ય અને ખાનગીપણાંની ધારાનું રક્ષણ, 1989ની કલમ 29(2) મુજબ, વ્યિક્તગત માિહતીને િશક્ષણ ધારો ન ધણી કરાયેલ શાળાનું સંગઠન
(આર.એસ.ઓ) 1980ની કલમ 129 ધારા 10ની સત્તા અન્વયે એકિતર્ત કરવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ અમારી શાળાનાં સામાન્ય સંચાલન કાજે કરવામાં આવશે.
આ એકિતર્કરણ િવશેના પર્શ્નોને િશક્ષણના િનરીક્ષક/કામદાર સંબંધો, ડરહૅમ િડિસ્ટર્ક્ટ સ્કૂલ બોડર્ 400 ટૉન્ટન રોડ પૂવર્ િવ્હટબી, ઓ.એન. એલ. 1 આર 2 કે 6 905-666-5500
તરફ િનદશ કરવા જોઇએ.
હુ ં એ સમજુ ં છુ ં કે આ પતર્કમાં રજુ કરેલ કોઇપણ માિહતીમાં કોઇપણ ફેરફાર થશે તો તે અંગે શાળાને તરત જ માિહતી આપવા માટેની જવાબદારી મારી છે .
હુ ં એ સ્વીકારું છુ ં કે જો શાળાની સરહદમાં કદાચ કોઇ ચોરી થવાની ઘટના ઘટે તો શાળા તેને માટે કાનૂની જવાબદારીનો સ્વીકાર નહ કરે.
તારીખઃ ____________ મા–બાપ/વાલી અથવા 18 વષર્ અને ઉપરની વયનાં બાળકની સહીઃ _______________________________________
વહીવટી તંતર્એ ન ધણી પતર્કની સમીક્ષા કરી છે
તારીખઃ ____________ શાળાનાં વહીવટકતાર્ની સહીઃ ____________________________________________________________

Gujarati

