
સમર પ્રોગ્રામ ર�જસ્ટ્ર�શન જોબ એઇડ 
 

D63ના સમર પ્રોગ્રામમા ંન�ધણી �રૂ� કરવા માટ� નીચેની �ચૂનાઓને અ�સુરો. 

સમર પ્રોગ્રામ ઈમેઇલમાનંી �લ�ક પર �ક્લક કરો. તે માતા-િપતા/વાલીને પેર�ન્ટ પોટર્લ પર લઇ જશે. “ફોમ્સર્”  

(Forms) પર �ક્લક કરો 

  

“એન્રોલમેન્ટ” (Enrollment) ટ�બ પસદં કરો 

 
2022 સમર પ્રોગ્રામ ર�જસ્ટ્ર�શન (2022 Summer Program Registration) �લ�ક પર �ક્લક કરો 

જો તે પેજ સ્પેિનશમા ંભાષાતં�રત કર�લ હોય તો, પેજની જમણી બા�ુના ઉપરના �ણૂા પરના ડ્રોપડાઉન 

બટન પર �ક્લક કરો અને સ્પેિનશ પસદં કરો. 
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ELL પ્લસ સમર એન�રચમેન્ટ એન્રોલમેન્ટ –  

� િવદ્યાથ�ઓ ELL/ડ�અુલ લને્ગ્વેજ સમર સ્�ૂલ માટ� પાત્રતા ધરાવતા હોય તેમ�ુ ંન�ધણી પેજ નીચેના સ્ક્ર�નશોટ 

��ુ ંદ�ખાશે.  

િવદ્યાથ�ની ઈ.એલ.એલ સમર સ્�ૂલ (ELL summer school)મા ંન�ધણી કરાવવા માટ� હા (Yes) પસદં કરો.  

સમર એન�રચમેન્ટ પ્રોગ્રામ (Summer Enrichment program)મા ંન�ધણી કરાવવા માટ� હા (Yes) અથવા ના (No) 

પર �ક્લક કરો. જો હા પસદં ક�ુ� હોય તો, બાળક � સેશનમા ંજવા�ુ ંહોય તે પસદં કરો, સેશન #1 �ુલાઇ 11 – 21 

અથવા સેશન #2 �ુલાઇ 25 – ઑગસ્ટ 4. બાળક � વગ�મા ંહાજર� આપવા માગં� ુહોય તેને ડ્રોપડાઉન મે�મૂાથંી 

પસદં કરો. ન�ધણી ઉપલબ્ધતાને આિધન છે. િવદ્યાથ�ની પ્રાથિમકતાને પ્રાધાન્ય આપવામા ંઆવશે, જો ક� પહ�લી 

પસદંની બાયંધર� આપવામા ંઆવતી નથી. 
જો ટ્રાન્સપોટ�શન જ�ર� હોય તો તે �ચૂવો. ન�ધણી પેજ પરના બધા �ફલ્ડો �રૂા કરો. ��ંુૂ થઇ ગયા પછ� જમણી 

બા�ુ નીચેના સબિમટ (submit) બટન પર �ક્લક કરો.   
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ફ્કત સમર એન�રચમેન્ટની ન�ધણી – 

સમર એન�રચમેન્ટ પ્રોગ્રામ (Summer Enrichment program)મા ંન�ધણી કરાવવા માટ� હા (Yes) અથવા ના (No) 

પર �ક્લક કરો. જો હા પસદં કરો તો, બાળક � સેશનમા ંજવા�ુ ંહોય તે પસદં કરો, �ુલાઇ 11 – 21 અથવા �ુલાઇ 

25 – ઑગસ્ટ 4. બાળક � વગ�મા ંહાજર� આપવા માગં� ુહોય તેને ડ્રોપડાઉન મે�મૂાથંી પસદં કરો. ન�ધણી 

ઉપલબ્ધતાને આિધન છે. િવદ્યાથ�ની પ્રાથિમકતાને પ્રાધાન્ય આપવામા ંઆવશે, જો ક� પહ�લી પસદંની બાયંધર� 

આપવામા ંઆવતી નથી. 
જો ટ્રાન્સપોટ�શન જ�ર� હોય તો તે �ચૂવો. ન�ધણી પેજ ��ંુૂ થઇ ગયા પછ�, જમણી બા�ુ નીચેના સબિમટ 

(submit) બટન પર �ક્લક કરો.  
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ESY પ્લસ સમર એન�રચમેન્ટ એન્રોલમેન્ટ –  

� િવદ્યાથ�ઓ એક્સ્ટ�ન્ડ�ડ સ્�ૂલ યર (ESY) સમર સ્�ૂલ (Extended School Year (ESY) Summer School) માટ� પાત્રતા 

ધરાવતા હોય તેમ�ુ ંન�ધણી પેજ નીચેના સ્ક્ર�નશોટ ��ુ ંદ�ખાશે.  

િવદ્યાથ�ની ESY સમર સ્�ૂલ (ESY summer school) મા ંન�ધણી કરાવવા માટ� હા (Yes) પસદં કરો.  

સમર એન�રચમેન્ટ પ્રોગ્રામમા ંન�ધણી કરાવવા માટ� હા અથવા ના પર �ક્લક કરો જો હા પસદં ક�ુ� હોય તો, બાળક 

� સેશનમા ંજવા�ુ ંહોય તે પસદં કરો, સેશન #1 �ુલાઇ 11 – 21 અથવા સેશન #2 �ુલાઇ 25 – ઑગસ્ટ 4. બાળક 

� વગ�મા ંહાજર� આપવા માગં� ુહોય તેને ડ્રોપડાઉન મે�મૂાથંી પસદં કરો. ન�ધણી ઉપલબ્ધતાને આિધન છે. 

િવદ્યાથ�ની પ્રાથિમકતાને પ્રાધાન્ય આપવામા ંઆવશે, જો ક� પહ�લી પસદંની બાયંધર� આપવામા ંઆવતી નથી. 
જો ટ્રાન્સપોટ�શન જ�ર� હોય તો તે �ચૂવો. ન�ધણી પેજ પરના બધા �ફલ્ડો �રૂા કરો. ��ંુૂ થયા પછ� જમણી બા�ુ 

નીચેના સબિમટ (submit) બટન પર �ક્લક કરો.   

 

 


