
 

   માર ું  બાળક સ્કલૂ જશે તે સમય શ ું છે? 

 

 

• પ્રારંભિક શાળા- 7:40 એ.એમ.- 2:20 પ.મી. 

• મમડલ સ્કલૂ- 8:10 એ.એમ. - 3:15 પી.એમ. 

• હાઇ સ્કલૂ -8: 10 એ.એમ. - 3:15 પી.એમ. 

 

ઑનલાઇન સેવાઓ 

• તમારા મિદ્યાર્થીન ેનોંધો દર િરે્ષ દરેક મિદ્યાર્થી-માતામપતા / િાલીઓએ દરેક મિદ્યાર્થીન ેઑનલાઇન નોંધાિિો 
આિશ્યક છે: 

ઓ ડિેીસ કાઉન્ટી સ્કલૂના ડમેિસને નિા મિદ્યાર્થીઓ - kiosk.dcps.org (શાળામા ંપરૂ્ણ ર્થવ  ંઆિશ્યક છે) 

o પરત ફરતા મિદ્યાર્થીઓ-portal.dcps.org 

• મિદ્યાર્થી મિદ્યાર્થી િોજન ઓનલાઇન 

ઓ માતામપતા www.myschoolbucks.com પર તેમના બાળકના શાળાના િોજન માટે ચકૂિર્ી કરિા માટે 

એકાઉન્ટ સેટ કરી શકે છે. 

• મફત અન ેઘટાડલે અરજી 

ઓ માતામપતા heartlandapps.com - સપંકણ  સેન્રલ ઑફફસ 270-852-7000 સ્ટેટસ માટે 242 એપ્લલકેશન પર 

ઑનલાઇન અરજી િરી શકે છે. 

 

જો માર ું  બાળક સ્કલૂથી સુંબુંધિત હોય તો શ ું? 

• તમારા બાળકની ગેરહાજરીની જાર્ કરિા માટે શાળાન ેકહો. બધી નોંધર્ી િગરની ગેરહાજરીને ભબનઉપયોગી 
ગર્િામા ંઆિે છે. 

• માતા-મપતા પાસ ેત્રર્ (3) ફદિસો છે કે જેમા ંગેરહાજરી માટે માન્ય બહાન  ંસબમમટ કરવ ,ં અન્યર્થા ગેરહાજરીમા ં
અયોગ્ય તરીકે રેકોડણ કરવ  ંઆિશ્યક છે. 



 

   માર ું  બાળક સ્કલૂ જશે તે સમય શ ું છે? 

 

 

• ટ્રુન્સી- કોઈપર્ બાળક કે જે સ્કલૂમારં્થી ગેરહાજર છે અર્થિા ત્રર્ (3) ફદિસો માટે માન્ય બહાન  ંમિના નકામ  ંછે, તે 

કાયદાન  ંઉલ્લઘંન કરે છે. પાચંમી (5) ભબનઉપયોગી ગેરહાજરીમા,ં કાનનૂી કાયણિાહી કરિાના અંમતમ નોફટસ 

માતામપતાન ેઆપી શકાય છે. સેન્રલ ઑફફસ બધી ત્રાસિાદીઓ પર પ્રફિયા કરશ.ે 

• ટડીઝ -10 અનપેક્સસ્ડ ટેડીઝ- ફેમમલી ફરસોસણમારં્થી નોફટસ, 15 અનપેક્સસ્ડ ટેડીઝ- મપત ૃસચૂના પત્ર, 20 

ભબનઅન િિી તારીઓ - માતા - મપતા અંમતમ સચૂના. અમતફરક્સત ભબનઉપયોગી ય ક્ક્સતઓ માટે શૈક્ષભર્ક ઉપેક્ષા 
અરજી દાખલ કરિા ડીસીએસએસનો ઉદે્દશ છે. 

 

દરેક ધવદ્યાથી ફાઇલ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો 

• ઇમ્ય નાઇઝેશન સફટિફફકેટ- િતણમાન કૉમપ શાળાના પહલેા ફદિસે પહલેા ંઅમારી ઑફફસમા ંસબમમટ કરિી 
આિશ્યક છે. પ્રમાભર્ત ર્થિા માટે મિદ્યાર્થીઓએ પ્રમાર્પત્ર પર સભૂચબદ્ધ નિા આિશ્યક શોટ્સ હોિા આિશ્યક 

છે. 

• જન્મન  ંપ્રમાર્પત્ર અર્થિા ઉંમર અન ેઓળખના અન્ય મિશ્વસનીય સાભબતી શાળાના પહલેા ફદિસે પહલેા ં
અમારી ઑફફસમા ંસબમમટ કરિી આિશ્યક છે. 

• સામાજજક સ રક્ષા કાડણ - િૈકપ્લ્પક 

• મનિાસના પ રાિા - સ્િીકૃત સ્િરૂપો છે: ઉપયોગીતા ભબલ, હાઉમસિંગ િાડા કરાર, મોટણગેજ સ્ટેટમેન્ટ અર્થિા 
નોટરાઇઝ્ડ એફફડમેિટ ફોમણ. 

 

કકન્ડરગાટટન નોંિણી માટે આવશ્યક વિારાના દસ્તાવેજો 

પ્રારંભિક શારીફરક પરીક્ષા / સ્િીનીંગ - કેિાય સ્કલૂમા ંપ્રિશે કરતા 1 િર્ષણ પહલેા ંઅર્થિા હડે સ્ટાટણ  / પ્રીસ્કલૂ શરૂ 

કરતા પહલેા 6 મફહના 

• ડને્ટલ સ્િીનીંગ / પરીક્ષા-સમાન કૅલેન્ડર િર્ષણ દરમ્યાન પરૂ્ણ ર્થયલેા મિદ્યાર્થી ફકન્ડરગાટણન શરૂ કરે છે. 31 મી 
ફડસેમ્બરે આ ફાઇલ પર હશ.ે 

• આંખની પરીક્ષા-3-6 િર્ષણની િચ્ચ ે31 ફડસેમ્બર સ ધી છે. 



 

   માર ું  બાળક સ્કલૂ જશે તે સમય શ ું છે? 

 

 

 

જો હ ું અંગે્રજી બોલ ું નહીં, તો હ ું શાળા સાથે કેવી રીતે વાતચીત કરી શક ું? 

• ડમેિસ કાઉન્ટી પબ્લલક સ્કલૂ એિટેંલ નામની ફોન દ િામર્ષયાની મસસ્ટમનો ઉપયોગ કરે છે. શાળાને કૉલ કરો 
અન ેAVANTEL નો ઉપયોગ કરિાની મિનતંી કરો. શાળા રેખા પર દ િામર્ષયા સાર્થ ેતમારો કૉલ પાછો આપી શકશ.ે 

• વ્યિસામયક અન િાદકો હમંશેા ંઉપલલધ હોતા નર્થી, પરંત   Google અન િાદ છે. જો તમારી પાસે કમ્લય ટરની 
ઍક્સસેસ છે, તો https://translate.google.com/ ભલિંકન ેઅન સરો અન ેડાબી બાજ ના ટેક્સસ્ટ બૉક્સસમા ંતમારો સદેંશ 

લખો. ગગૂલ અન િાદ તમારા લખાર્ન ેસેંકડો િાર્ષાઓમા ંઅન િાદ કરશ.ે 


