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 کے سمر پروگرام میں اندراج مکمل کریں۔  D63’sذیل کی ہدایات پر عمل کر کے  

  " فارم"سمر پروگرام سے متعلق ای میل میں موجود لنک پر کلک کریں۔ یہ والدین/نگراں کو پیرنٹ پورڻل پر لے جائے گا۔ 
)Forms پر کلک کریں ( 

  

) واال ڻیب منتخب کریں  Enrollment"اندراج" (

 کے لنک پر کلک کریں )Summer Program Registration 2022(  سمر پروگرام رجسڻریشن ۲۰۲۲

اگر صفحہ ہسپانوی میں ترجمہ شده ہے تو، صفحہ کے اوپری دائیں طرف کے حصے میں ڈراپ ڈاؤن بڻن پر کلک کریں اور  
 ہسپانوی کو منتخب کریں۔ 
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ن ز�ان � متعلم یز �انگ�   ELL plusاندراج (   نی ) پلس سمر انرچمنٹ مEnglish Language Learner, ELL( نی
Summer Enrichment enrollment(  –   

ELL /  دو لسانی سمر اسکول کے لیے اہل قرار پانے والے طلبہ کے لیے اندارج کا صفحہ ذیل کی اسکرین شاٹ کی طرح نظر آئے
 گا۔ 

 میں کریں۔ ) ELL summer school(  سمر اسکول  ELLکو منتخب کرکے طالب علم کا اندراج  )Yes(  ہاں

 ںمیں اندراج کریں۔ اگر ہا) Summer Enrichment program( منتخب کرکے سمر انرچمنٹ پروگرامکو ) No( یا نہیں )Yes( ہاں
)yes (٤  –جوالئئ   ٢٥  ٢جوالئئ �ا س�شن #  ٢١  – ١١ ١، وە س�شن منتخب ک��ں جس منی بچہ جا�ئ گا، س�شن #کو منتخب کیا تو  

اندراج دستیابی کے ساتھ مشروط ہے۔ طالب  پسند کرے گا۔ ؤن مینو سے وه کالسیں منتخب کریں جس میں بچہ جانا ا�ست۔ ڈراپ ڈا 
 علم کی ترجیح کا لحاظ رکھا جائے گا، تاہم پہلے انتخاب کی ضمانت نہیں ہے۔ 

عندیہ دیں کہ آیا ڻرانسپورڻیشن مطلوب ہے۔ اندراج والے صحفہ پر موجود ساری فیلڈز مکمل کریں۔ پورا ہو جانے پر نیچے دائیں 
 بڻن پر کلک کریں۔  ) submit( طرف جمع کرائیں
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 – صرف سمر انرچمنٹ میں اندراج 

میں اندراج کریں۔ اگر   )Summer Enrichment program( سمر انرچمنٹ پروگرامکو منتخب کرکے ) No( یا نہیں )Yes( ہاں
ؤن مینو ا�ست۔ ڈراپ ڈا  ٤  –جوالئئ   ٢٥جوالئئ �ا  ٢١ –  ١١، وە س�شن منتخب ک��ں جس منی بچہ جا�ئ گا،  ہاں کو منتخب کیا تو

اندراج دستیابی کے ساتھ مشروط ہے۔ طالب علم کی ترجیح کا لحاظ  سے وه کالسیں منتخب کریں جس میں بچہ جانا پسند کرے گا۔ 
 رکھا جائے گا، تاہم پہلے انتخاب کی ضمانت نہیں ہے۔

  )submit(  جمع کرائیںعندیہ دیں کہ آیا ڻرانسپورڻیشن مطلوب ہے۔ اندراج کا صفحہ مکمل کرنا پورا ہو جانے پر نیچے دائیں طرف 
 بڻن پر کلک کریں۔  
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ESY  پلس سمر انرچمنٹ میں اندراج–   

کے لیے اہل قرار پانے والے  ) Extended School Year (ESY) Summer School(  سمر اسکول)  ESY(توسیعی تعلیمی سال 
 طلبہ کے لیے اندارج کا صفحہ ذیل کی اسکرین شاٹ کی طرح نظر آئے گا۔ 

 میں کریں۔ ) ESY summer school(  سمر اسکول ESYکو منتخب کرکے طالب علم کا اندراج  )Yes(  ہاں

کو  ) yes( ںمیں اندراج کریں۔ اگر ہا) Summer Enrichment program(کو منتخب کرکے سمر انرچمنٹ پروگرام  یا نہیں ہاں
ا�ست۔   ٤  –جوالئئ   ٢٥ ٢جوالئئ �ا س�شن #  ٢١ –  ١١  ١، وە س�شن منتخب ک��ں جس منی بچہ جا�ئ گا، س�شن #منتخب کیا تو

اندراج دستیابی کے ساتھ مشروط ہے۔ طالب علم کی  نا پسند کرے گا۔ ؤن مینو سے وه کالسیں منتخب کریں جس میں بچہ جاڈراپ ڈا 
 ترجیح کا لحاظ رکھا جائے گا، تاہم پہلے انتخاب کی ضمانت نہیں ہے۔

عندیہ دیں کہ آیا ڻرانسپورڻیشن مطلوب ہے۔ اندراج والے صحفہ پر موجود ساری فیلڈز مکمل کریں۔ پورا ہو جانے پر نیچے دائیں 
 بڻن پر کلک کریں۔  ) submit( طرف جمع کرائیں

 

 


