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માતાપિતાની પ્રપતભાગિતા અંિેની માહિતી

ગુજરાતી 1

(School letterhead/logo)

(Date)

પપ્રય માતા-પિતા/વાલીઓ,
એવી ઘણી રીતો છે જેના દ્વારા તમે તમારા બાળકની શાળા સાથે જોડાયેલા રિી શકો છો. શાળા તમને તમારા બાળકનાાં પશક્ષણમાાં
તમે કેવી રીતે સિાય કરી શકો અને પ્રપતભાિી થઈ શકો છો તેની રીતો પવશેની માહિતી પ્રદાન કરશે. તમને શાળાનાાં પ્રોગ્રામોનાાં
િક્ષમાાં ભાિ લેવા માટે િણ આમાંપિત કરવામાાં આવી શકે છે .
આખા વર્ષ દરપમયાન તમને મીહટિંગ્સ, ઇવેન્ટ્સ અથવા શાળા દ્વારા આયોજજત અન્ટય કાયષક્રમોમાાં િાજરી આિીને પ્રપતભાિ આિવા
માટે આમાંપિત કરવામાાં આવશે. કેટલીક મીહટિંગ્સ ભણાવવામાાં આવતા અભ્યાસક્રમ પવશે માહિતી પ્રદાન કરવા માટે આયોજજત થશે
અને અન્ટય તમારા બાળકની પ્રિપત પવશે ચચાષ કરવા માટે થશે.
તમે શાળાની કાઉન્ન્ટસલમાાં ચુટાઈને
ાં
, સપમપતનાાં સભ્ય બનીને અથવા શાળાની સામાન્ટય પ્રવ ૃપિઓ આયોજજત કરવામાાં મદદ કરીને
િણ શાળાની પ્રવ ૃપિઓમાાં ભાિ લઈ શકો છો.
જો તમને િેરેન્ટટ ક્લબ્સ અથવા સ્કૂલ કાઉન્ન્ટસલ પવશેની કોઈિણ માહિતી િમે તો કૃ િા કરીને શાળાનો સાંિકષ કરો.
તમારા બાળક અથવા શાળા અંિેની કોઈિણ બાબતની ચચાષ કરવા માાંિતા િો તો કૃિા કરીને તમારા બાળકનાાં પશક્ષક, આચાયષ
અથવા સ્ટાફનાાં અન્ટય સભ્યોનો સાંિકષ કરો.

િસ્તાક્ષહરત............................
તારીખ…………………………

INFORMATION REGARDING PARENT PARTICIPATION

GUJARATI 1

માતા-પિતા અને પશક્ષક ઇન્ટટરવ્ય ૂમાાં પ્રપતભાગિતા

ગુજરાતી 2

(Schoolletterhead/logo)

પપ્રય માતા-પિતા/વાલીઓ,
તારીખ ..............................................................................(date) ના રોજ, તમે શાળામાાં આવવા અને
.............................................................................. (name of teacher/s) ને મળીને તમારા બાળકની પ્રિપત અને શાળાનાાં કાયષક્રમો
પવશે ચચાષ કરવા માટે આમાંપિત છો. આ મીહટિંિને માતાપિતા-પશક્ષક ઇન્ટટરવ્ય ૂ કિેવામાાં આવે છે . તે તમને તમારી સમસ્યાઓ પવશે
ચચાષ કરવા, માહિતી પ્રદાન કરવા અથવા તમારા બાળકનાાં પશક્ષણ પવશે પ્રશ્નો પ ૂછવાની તક પ્રદાન કરે છે . પશક્ષણમાાં માતાપિતા,
પશક્ષકો અને પવદ્યાથીઓ વચ્ચેના સિયોિનો સમાવેશ થતો િોવાથી, આ મીહટિંિમાાં તમારી રુગચ અને પ્રપતભાગિતા િોવી મિત્વપ ૂણષ
છે . અમે તમારી સાથે મીહટિંિ કરવાની ઇચ્છા સેવીએ છીએ.

િસ્તાક્ષહરત............................
તારીખ…………………………

કૃિા કરીને ફોમષનાાં આ ભાિને .............................(date) સુધીમાાં પ ૂણષ ભરીને, છૂટુાં િાડો અને િરત કરો

માતાપિતા/વાલીનુ ાં નામ: ...............................................................................................

પવદ્યાથીનુ ાં

નામ:.............................................................. ધોરણ: ............................................

કૃિા કરીને યોગ્ય બોક્સમાાં ટીક કરીને, ઇન્ટટરવ્ય ૂ માટે નો સૌથી ઉગચત સમય દશાષ વો.
.............................................................



..............................................................................................................

.................................................

.............................................................

.................................................

.............................................................

 .................................................

એક દુ ભાપર્યાની .........................................................................(ભાર્ા) માાં જરૂર છે

િસ્તાક્ષહરત..................................................................(માતા-પિતા/વાલી)

તારીખ .....................................................

PARTICIPATION IN PARENT TEACHER INTERVIEW

GUJARATI 2

પવશેર્ ઇવેન્ટટ/મીહટિંિ/ફાંક્શન

ગુજરાતી3

(School letterhead/logo)

પપ્રય માતા-પિતા/વાલીઓ,
તમે શાળાની ઇવેન્ટટમાાં િાજરી આિવા આમાંપિત છો. તમારા માટે શાળાને બિેતર જાણવા અને પશક્ષકો તથા અન્ટય માતા-પિતા સાથે
મળવાની આ એક સરસ તક િશે.
 ……………………………………… માાં ભણતા પવદ્યાથીઓનાાં માતાપિતા/વાલીઓ માટે ની એક માહિતીપ્રદ સાાંજ
 …………………………………………… ખાતેનાાં શાળાનાાં કેમ્િની ચચાષ માટે ન ુ ાં એક માહિતીપ્રદ સિ
 ટમષ/વર્ષની સમાપ્તત િરનુ ાં ફાંક્શન
 શાળાનો તરણ/ખેલકૂદ કાપનિવાલ
 માતાપિતા/વાલીઓ માટે સવારની ચા
 ………………………………………….. માટે ની એક પવશેર્ ઇવેન્ટટ
 અન્ટય ………………………………………………………………………………….
તે ……………………………………………………………………………………… (location) ખાતે આયોજજત થશે.
તારીખ …………………………… (date) ના રોજ …………………………………..(time) વાગ્યે
 એક દુ ભાપર્યો ઉિલબ્ધ િશે
 કોઈ દુ ભાપર્યો ઉિલબ્ધ નિીં િોય
અમને આશા છે કે તમે િાજરી આિશો, અમે તમને જોવા આતુર છીએ.
િસ્તાક્ષહરત............................
તારીખ…………………………
કૃિા કરીને ફોમષનાાં આ ભાિને .............................(date) સુધીમાાં પ ૂણષ ભરીને, છૂટુાં િાડો અને િરત કરો
હુ,ાં ………………….. િાજરી આિવા સમથષ/અસમથષ રિીશ. મારા બાળકનુ ાં નામ
............................................................................................... છે .
મને એક દુ ભાપર્યાની જરૂર િડશે, જો ઉિલબ્ધ િોય તો
દુ ભાપર્યાની જરૂર …………………………… ભાર્ામાાં છે .
િસ્તાક્ષહરત ................................................... તારીખ .....................................................

SPECIAL EVENT/MEETING/FUNCTION

GUJARATI 3

પ્રેિ ઇન્ટટે ક

ગુજરાતી 4

(School letterhead/logo)

(Date)

પપ્રય માતા-પિતા/વાલીઓ,
અમને ખુશી છે કે ……………………………………………………… (student’s name) આિલા વર્ે અમારી શાળામાાં
િાજરી આિી રહ્ાાં છે . વર્ષ આરાં ભ થાય તે િિેલાાં તમારા બાળકનાાં પશક્ષક(કો) ને મળવા અને વાત કરવા માટે તમે
આમાંપિત છો. તમારા બાળક અને શાળાની પ્રવ ૃપિઓથી સાંબપાં ધત તેમ જ તમે અને શાળાનો સ્ટાફ તમારા બાળકની એક
સફળ અને આનાંદભરી શાળાની શરૂઆતની ખાતરી કરવા માટે સાથે મળીને કે વી રીતે કાયષ કરી શકો છો તે પવશે ચચાષ
કરવામાાં અમને આનાંદ થશે.
જો તમે …………………………………………(date) ના રોજ …………………………….(time) વાગ્યે
શાળાએ િિોંચી શકો તો તે પ્રશાંસનીય િશે
કૃિા કરીને તમારા બાળકને તમારી સાથે લાવશો. અન્ટય કૌટુાંગબક સભ્યો અને બાળકોનુ ાં સ્વાિત છે .
િસ્તાક્ષહરત............................
તારીખ .....................................................

કૃિા કરીને ફોમષનાાં આ ભાિને .............................(date) સુધીમાાં પ ૂણષ ભરીને, છૂટુાં િાડો અને િરત કરો
માતાપિતા/વાલીનુ ાં નામ: ...............................................................................................
.................................................................
પવદ્યાથીનુ ાં નામ:.............................................................. ...................................................................................
 સમથષ
હુ ાં

છાં, .................................... ના રોજ .................................... વાગ્યે શાળાએ આવવા
અસમથષ

દુ ભાપર્યાની જરૂર આ ભાર્ામાાં છે : .............................................. (ભાર્ા)

િસ્તાક્ષહરત..................................................................(માતાપિતા/વાલી)
તારીખ…………………………

PREP INTAKE

GUJARATI 4

પવદ્યાથી પ્રવાસ માટે ન ુ ાં સાંમપત ફોમષ

ગુજરાતી 5

(ફક્ત પ્રવાસ માટે શાળા કાઉન્ન્ટસલની માંજૂરીની જરૂર નથી)

(School letterhead/logo)

(Date)

પ્રવાસનુ ાં શીર્ષક: ………………………………………………………………………………………….
પ્રવાસનુ ાં લક્ષ્યસ્થાન: ………………………………………………………………………………….
પ્રવાસની તારીખ(ખો): ……………………………………………………………………………………….
પ્રસ્થાન અને વાિસીના સમય: ………………………………………………………………………………
પવદ્યાથીઓ આનાથી મુસાફરી કરશે:બસ ટ્રે ન ટ્રામિિિાળા
સ્ટાફનાાં સભ્યો અને પનરીક્ષણ: …………………………………………………………………………..

ખચષ:
લાંચ:


તમારા બાળકે લાંચ અને િીણુ ાં અનબ્રેકેબલ ડબ્બામાાં લાવવુ ાં જોઈએ.



પ્રવાસ દરપમયાન ...... ડૉલરનુ ાં લાંચ ખરીદી શકાશે.



લાંચનો ખચષ પ્રવાસનાાં ખચષમાાં સામેલ છે .

જરૂરી કિડા અને સાધનો:

પ્રવાસ માટે નાાં તાત્કાગલક સાંિકષ માટે નાાં વ્યન્ક્તનુ ાં નામ અને સાંિકષ પવિતો:

અન્ટય:
જો તમને કોઈ પ્રશ્નો અથવા ગચિંતા િોય, તો કૃિા કરીને ………………………….……….……….… નો
………………..……. (phone number) િર સાંિકષ કરો.

STUDENT EXCURSION CONSENT FORM
(only for excursions not requiring School Council approval)

GUJARATI 5

પવદ્યાથીના પ્રવાસ માટે ન ુ ાં સાંમપત ફોમષ

ગુજરાતી 5

(ફક્ત પ્રવાસ માટે શાળા કાઉન્ન્ટસલની માંજૂરીની જરૂર નથી)

માતાપિતાની સાંમપત:

હુ ાં મારી/મારા પુિી/પુિ ……………………………………………………………………… (પ ૂણષ નામ)
ને …………………………………………………………………………………………………………… માાં િાજરી આિવાની
િરવાનિી આપુ ાં છાં.
માતાપિતા/વાલીનુ ાં નામ:…………………………………………………………………….....................(પ ૂરુાં નામ)
……………………………………………………………………………………………………...........…(િસ્તાક્ષર)
………………………………………………………………………………(તારીખ)
ઇમરજન્ટસીનાાં હકસ્સામાાં મારો અિીં સાંિકષ કરી શકાશે:
………………………………………………………અથવા……………………………………………………

તબીબી ધ્યાન માટે સાંમપત

જો પ્રવાસનાાં ઇન-ચાર્જ પશક્ષક મારો સાંિકષ કરવા અસમથષ િોય અથવા મારો સાંિકષ કરવો વ્યવિારુાં ન લાિતુ ાં િોય, તો
હુ ાં ઇન-ચાર્જ પશક્ષકને આ માટે અપધકૃ ત કરુાં છાં:


મેહડકલ પ્રેક્ટીશનર દ્વારા જરૂરી લાિતુ ાં િોય તો આવી તબીબી અથવા સજીકલ કાળજી મેળવતા મારા
બાળકની સાંમપત લેવા



ઇન-ચાર્જ પશક્ષકને વાજબી રીતે જરૂરી લાિી શકે તેવા પ્રાથપમક ઉિચાર સાંચાગલત કરવા.

િસ્તાક્ષર: …………………………………………………………………….....................(માતાપિતા/વાલી)
તારીખ: …………………………………………

STUDENT EXCURSION CONSENT FORM
(only for excursions not requiring School Council approval)

GUJARATI 5

ટમષની સમાપ્તત

ગુજરાતી 6

(School letterhead/logo)

(Date)

પપ્રય માતા-પિતા/વાલીઓ,
શાળા ................................................. (day) ...................................................................... (Date)

.....................................(time) વાગ્યે ટમષ/વર્ાાં તની રજાઓ માટે સમાતત થાય છે .

શાળા ...........................................( day)....................................( date)ના રોજ .......... a.m.(time) વાગ્યે ફરી શરૂ થશે.

િસ્તાક્ષહરત............................
તારીખ…………………………

END OF TERM

GUJARATI 6

શાળા નિીં

ગુજરાતી 7

(School letterhead/logo)

(Date)

પપ્રય માતા-પિતા/વાલીઓ,
..................................................................(day)................................................. (date) ના રોજ શાળા ચાલુ નથી.

કૃિા કરીને તમારા બાળક/બાળકોને આ હદવસે શાળાએ મોકલશો નિીં.

કારણ :
પવદ્યાથી-મુક્ત હદવસ



(ફક્ત પશક્ષકો માટે નો અભ્યાસક્રમ હદવસ)

જાિેર રજા

અન્ટય





િસ્તાક્ષહરત............................
તારીખ…………………………

NO SCHOOL

GUJARATI 7

મુસાફરી કાડષ

ગુજરાતી 8

(School letterhead/logo)

(Date)

પપ્રય માતા-પિતા/વાલીઓ,
મુસાફરી કન્ટસેશન કાર્ડ ષ સથી પવદ્યાથીઓ ઘટાડેલા કન્ટસેશન દરે જાિેર િહરવિનમાાં મુસાફરી કરી શકે છે .

શાળામાાં નોંધણી થયેલા પવદ્યાથીઓ કન્ટસેશન કાર્ડ ષ સ માટે િાિ િોય છે . પવદ્યાથી મુસાફરી કન્ટસેશન કાડષ માટે
અરજી કરવા, માતા-પિતાએ એક અરજી ફોમષ પ ૂણષ કરવુ ાં આવશ્યક છે જે શાળા મારફતે અથવા રે લ્વે સ્ટે શન્ટસ િર
ઉિલબ્ધ છે અને તેમાાં તમારા બાળકનાાં બે કલર િાસિોટષ આકારનાાં ફોટાનો સમાવેશ થાય છે . પ ૂણષ ભરે લ ુાં
અરજી ફોમષ અને ફોટા શાળા દ્વારા સિી-પસક્કા કરાવીને રે લ્વે સ્ટે શન િર નોંધાવવા આવશ્યક છે .

કન્સેશન કાર્ડ ્ સ અઠવાડિયાનાાં સાતેય ડિવસ વાપરી શકાય છે . કૃપા કરીને સાવચેત રહો, જો કે કાયિા દ્વારા જરૂરી છે કે
મુસાફરોએ એક માન્ય Public Transport Victorian (PTV) વવદ્યાર્થી મુસાફરી કન્સેશન કાિ્ હાંમેશા સાર્થે રાખવુાં જ્યારે
તેઓ જાહેર પડરવહનમાાં કન્સેશન ભાિા ડિડકિ સાર્થે મુસાફરી કરી રહ્ાાં હોય. જો વવનાંતી કરવા પર માન્ય વવદ્યાર્થી
મુસાફરી કન્સેશન કાિ્ િશા્ વી શકતા ન હોય તો િાં િ લાગુ ર્થઈ શકે છે .

જો પવદ્યાથીઓ તેમનુ ાં કાડષ ગુમાવે તો તેઓએ બદલી શુલ્કનાાં ડૉલર ....... આિવા
િડશે. િસ્તાક્ષહરત ...................................................
તારીખ .....................................................

જો તમને આિળ માહિતી જોઈતી િોય અથવા જાિેર િહરવિન સેવાઓ અંિે કોઈિણ પ્રશ્નો િોય, તો Public Transport
Victoria એક ટે ગલફોન ઇન્ટટરપ્રીટર લાઇન ઑફર કરે છે .

TRAVEL CARD

GUJARATI 8

અંગ્રેજી ભાર્ાની શાળા/કેન્ટરથી બિાર નીકળવુ ાં

ગુજરાતી9

(School letterhead/logo)

(Date)

પપ્રય માતા-પિતા/વાલીઓ,
તમારા બાળક, .............................................................................,(name) એ તેનો/તેણીનો અંગ્રેજી ભાર્ાનો િાઠ્યક્રમ પ ૂણષ
કયો છે અને તે િવે મુખ્ય પ્રવાિની શાળાનાાં વિષમાાં જોડાવવા માટે તૈયાર છે . તે/તેણી િવે આમાાં િાજરી આિશે:
શાળા:………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
સરનામુ:ાં ……………………………………………………….
સાંિકષ
વ્યન્ક્ત:…………………………………………………………
ફોન:……………………………………………………….

જો તમને કોઈ પ્રશ્ન િોય તો તમે અંગ્રેજી ભાર્ાની શાળા/કેન્ટરનો સાંિકષ કરી શકો છો:
....................................................................................... (Contact person)
...........................................................(phone) િર

િસ્તાક્ષહરત ...................................................
તારીખ…………………………

EXIT FROM ENGLISH LANGUAGE SCHOOL/CENTRE

GUJARATI 9

તબીબી ન્સ્થપત

ગુજરાતી10

(School letterhead/logo)

(Date)

પપ્રય માતા-પિતા/વાલીઓ,
જો તમારુાં બાળક લાાંબા સમયથી માાંદિીની ન્સ્થપતમાાં િોય તો શાળાને જાણ કરવી આવશ્યક છે (ઉદાિરણ તરીકે , અસ્થમા,
ડાયાગબટીસ, એપિલેતસી, એલજીસ, એનાહફલેન્ક્સસ, થેલેસીપમયા, િીમોહફગલયા અથવા હૃદયની ગબમારી) જેની
તેના/તેણીનાાં શાળામાાં િોવા દરપમયાન અસર થઈ શકે છે . પવદ્યાથી આરોગ્ય સમથષન તલાન અથવા વ્યન્ક્તિત
એનાહફલેન્ક્સસ મેનેજમેન્ટટ તલાન તમારા અને તમારા બાળકની સલાિથી પવકપસત કરવામાાં આવશે, જેથી કરીને તમારા
બાળકની ન્સ્થપત અને શાળાકીય બાબતો બાંનેન ુ ાં સમથષન થાય છે તેની ખાતરી કરવા વાજબી સમાયોજનો થઈ શકે . તમામ
માહિતી ખાનિી રાખવામાાં આવશે.

તમામ દવાઓ પશક્ષકને સોંિવામાાં આવવી જોઈએ, પસવાય કે આરોગ્ય સમથષન તલાનના ભાિ તરીકે તમે કોઈ અન્ટય
વ્યવસ્થા કરી િોય. ઉદાિરણ તરીકે , અસ્થમાની દવા સામાન્ટય રીતે પવદ્યાથી દ્વારા લાવવામાાં આવે છે .

િીડા દૂ ર કરવા માટે એનાલ્જેપસક ફક્ત માતા-પિતા/વાલીની િરવાનિી સાથે જ આિી શકાય છે .

જો તમારા બાળકની કોઈ તબીબી અવસ્થા િોય, તો કૃિા કરીને ......................……………(name) ને

.......................................(phone) િર એક એિોઇન્ટટમેન્ટટ લો.

િસ્તાક્ષહરત ...................................................
તારીખ…………………………

MEDICAL CONDITION

GUJARATI 10

રોિપ્રપતરક્ષા રે કોડષ

ગુજરાતી 11

(School letterhead/logo)

(Date)

પપ્રય માતા-પિતા/વાલીઓ,
પવદ્યાથીઓએ પવક્ટોહરયન પ્રાથપમક શાળામાાં િિેલી વાર નોંધણી કરાવતી વખતે રોિપ્રપતરક્ષા ન્સ્થપતનુ ાં પ્રમાણિિ પ્રસ્તુત કરવુ ાં
આવશ્યક છે . અન્ટય શાળાઓમાાંથી સ્થાનાાંતહરત થતા પવદ્યાથીઓએ િણ રોિપ્રપતરક્ષા ન્સ્થપતનુ ાં પ્રમાણિિ પ્રસ્તુત કરવુ ાં આવશ્યક
છે .
પ્રમાણપત્ર બતાવે છે કે વવદ્યાર્થીનુાં ડિપ્ર્થેડરયા, ધનુવા્ , બાળલકવો, ઓરી, ગાલપચોળળયાાં, રુબેલા, વેરીસેલા (અછબિાાં), ડહપેિાઈડિસ
બી, મેવનિંગોકોકસ, ઉંિાડિયુાં (ચીસ ઉધરસ), ન્યુમોકોકસ, રોિાવાયરસ અને ડહમોડફલસ ઈન્ફલ્યુએન્ઝા પ્રકાર બી સામે રોગપ્રવતરક્ષણ
ર્થયેલ ાં ુ છે .
પ્રમાણિિો Australian Childhood Immunisation Register માાંથી 1800 653 809 િર ફોન કરીને, આના દ્વારા:
www.medicareaustralia.gov.au/online અથવા તમારા સ્થાપનક Medicare કાયાષ લયથી મેળવી શકાય છે .
જો તમારુાં બાળક મેહડકે ર કાડષ માટે િાિ નથી, તો િછી તમારા ડૉક્ટર અથવા સ્થાપનક કાઉન્ન્ટસલ રોિપ્રપતરક્ષા સેવાનો સાંિકષ કરો કે
જે એક રોિપ્રપતરક્ષા ન્સ્થપત પ્રમાણિિ મેળવવામાાં તમારી સિાયતા કરવા માટે સક્ષમ િશે.
રસીકરણ સ્થાપનક નિરપનિમ િહરર્દ, માત ૃત્વ અને બાળ આરોગ્ય કેન્ટરો અને સ્થાપનક ડૉક્ટસષ મારફતે મેળવી શકાય છે .
રોગપ્રવતરક્ષણ ન ર્થયુાં હોય તેવા વવદ્યાર્થીઓ હજી પણ શાળામાાં હાજરી આપી શકે છે . જો શાળામાાં કોઈ ચેપી રોગ ઉદ્ભવે તો જ્યાાં સુધી
જોખમ પસાર ન ર્થઈ જાય તયાાં સુધી તેઓને ઘરે મોકલવામાાં આવશે.
જો તમારા બાળકની રોિપ્રપતરક્ષા કરવામાાં આવેલી િોય, તો કૃિા કરીને ખાતરી કરો કે તમારી િાસે રોિપ્રપતરક્ષા પ્રમાણિિ
િોય જ્યારે તમે તમારા બાળકની શાળામાાં નોંધણી કરાવવા આવો.

િસ્તાક્ષહરત ...................................................
તારીખ .....................................................

IMMUNISATION RECORD
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માતાપિતા દ્વારા ચુકવણીઓ

ગુજરાતી12

(School letterhead/logo)

(Date)

પપ્રય માતા-પિતા/વાલીઓ,
શાળાઓ, શાળા પ્રોગ્રામ્સ પ્રદાન કરવા માટે હડિાટષ મેન્ટટ ઑફ એજ્યુકેશન એન્ટડ ટ્રે ઇપનિંિ તરફથી િૈસા પ્રાતત કરે છે િરાં ત ુ એવી
અિેક્ષા રાખવામાાં આવે છે કે માતા-પિતા કાાં તો િોતે પ્રદાન કરે અથવા શાળાને જરૂરી પશક્ષણ સામગ્રી પ્રદાન કરવા માટે
ચ ૂકવણી કરે , જેમ કે િાઠ્ય પુસ્તકો, સ્ટે શનરી સામગ્રી, પ્રવાસ, કેમ્િ અને કેટલાક પ્રેક્ક્ટકલ પવર્યો માટે ની ઉંચી હકિંમતની
અભ્યાસક્રમ સામગ્રી જે પવદ્યાથીઓ સમાતત થયા િછી ઘરે લઈ જાય છે .

આ વર્ે માતા-પિતાને આ બધી વસ્તુઓ માટે ........................ ડૉલરનુ ાં યોિદાન કરવાનુ ાં કિેવામાાં આવે
છે .

ઉિરની વસ્તુઓ ઉિરાાંત, શાળા ભાંડોળને વધારવા માટે સિાયતા કરવા, શાળા કાઉન્ન્ટસલ્સ સામાન્ટય રીતે માતા-પિતાને
એક સ્વૈપ્ચ્છક યોિદાન કરવાનુ ાં કિે છે .

આ વર્ે માતા-પિતાને ........................ ડૉલરનુ ાં દાન કરવાનુ ાં કિેવામાાં આવે છે . આ ચ ૂકવણી સ્વૈપ્ચ્છક છે .

શાળા માતાપિતાને નાણાકીય સિાયતા ઉિલબ્ધ કરાવવા સલાિ પ્રદાન કરી શકે છે . જો તમે વૈકપ્લ્િક ચ ૂકવણી પવકલ્િો િર
ચચાષ કરવા માાંિતા િોવ, તો શાળામાાં સાંિકષ કરો. કૃિા કરીને નોંધો કે હડિાટષ મેન્ટટ ઑફ એજ્યુકેશન એન્ટડ ટ્રે ઇપનિંિ નીપત માટે
જરૂરી છે કે શૈક્ષગણક વસ્તુઓ, સેવાઓ અથવા સ્વૈપ્ચ્છક યોિદાન કરવામાાં આવી રહ્ુાં ન િોય તો તેના આધારે પવદ્યાથીઓ
સાથે અલિ વ્યવિાર કરવામાાં ન આવે, માનક અભ્યાસક્રમના પ્રોગ્રામની અૅક્સેસ માટે નકારવામાાં ન આવે, સ ૂચનાઓ
અસ્વીકારવામાાં કે િેરલાભ થવા દે વામાાં ન આવે.

િસ્તાક્ષહરત............................
તારીખ .....................................................

PARENT PAYMENTS
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પવદ્યાથીની િેરિાજરી
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(School letterhead/logo)

(Date)

પપ્રય માતા-પિતા/વાલીઓ,
અમે ગચિંપતત છીએ કે …………………………………………………… (student’s name) વર્ષ ………..(year) માાં
…………………………………………………..…………………………..(day/s and date/s) અને
…………………………………………….…......................… (day/s and date/s) ના રોજ શાળામાાંથી િેરિાજર રહ્ાાં િતા
કૃિા કરીને તેની/તેણીની િેરિાજરીનુ ાં કારણ નીચેની જવાબી ન્સ્લિ િર સ ૂચવો અને તેને શક્ય તેટલા જલ્દી શાળામાાં મોકલો.
જો તમારો પુિ/પુિી તમારી િરવાનિી પવના શાળામાાંથી િેરિાજર રિે છે , તો તમે આિળની બાબતો િર ચચાષ કરવા માટે કૃિા
કરીને શાળાનો સાંિકષ કરો.
િસ્તાક્ષહરત............................ તારીખ…………………………
કૃિા કરીને આ ફોમષ પ ૂણષ ભરીને, છૂટુાં િાડો અને તેને બને તેટલી જલ્દી િરત કરો.
મારો પુિ/પુિી .......................................................................................... (પવદ્યાથીનુ ાં નામ)
.................................................................. ના રોજ
નીચેના કારણોસર
િેરિાજર િતો/િતી:
 માાંદિી  ડૉક્ટરની એિોઇન્ટટમેન્ટટ  ડેન્ટટલ એિોઇન્ટટમેન્ટટ
 કૌટુાંગબક વ્યવસાય  મારી િરવાનિી પવના િેરિાજર
 અન્ટય કોઈ કારણ (પવિતો આિો) .................................................................
િસ્તાક્ષહરત ................................................... (માતા-પિતા/વાલી)
તારીખ…………………………

STUDENT ABSENCE
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તરણ પ્રોગ્રામ
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(School letterhead/logo)

(Date)

પપ્રય માતા-પિતા/વાલીઓ,
શાળા તરણ પ્રોગ્રામ………………………………………….......................................................................................(venue)
ખાતે…………………………………........................................................................……………………………….(address)
.........................................................………………..……. (dates) ના રોજ …….……….......................................... (times)
ની વચ્ચે આયોજજત કરવામાાં આવશે, શાળાનો ન્સ્વપમિંિ પ્રોગ્રામ બધા પવદ્યાથીઓ માટે છે .
પવદ્યાથીઓ સાથે તેમના પશક્ષકો િોય છે અને તેમની દે ખરે ખ કરે છે તથા પવદ્યાથીઓનાાં નાના નાના જૂથને એક પ્રપશગક્ષત
ન્સ્વપમિંિ પશક્ષક દ્વારા ન્સ્વપમિંિ શીખવવામાાં આવે છે .
કૃિા કરીને તમારી પુિીના/પુિનાાં પશક્ષકને એવા કોઈિણ સાંજોિોની જાણ કરશો કે જે માટે શાળાએ સજિ રિેવ ુ ાં જોઈએ, જેમ
કે કોઈ તબીબી અવસ્થા.
પવદ્યાથીઓએ દરે ક સિમાાં નીચે મુજબની વસ્તુઓ લાવવાની જરૂર રિેશે:
બાથસષ ટૉવેલ
બાપથિંિ કૅિ (જોઈતી િોય તો) િૉિલ્સ (જોઈતા િોય તો)
આરામદાયક કિડાાં દા.ત. ટ્રૅકસુટ
ન્સ્વપમિંિ પ્રોગ્રામનો ખચષ સિ દીઠ્ ડૉલર ....................... રિેશે. (કુ લ ખચષ ડૉલર ................. )
િસ્તાક્ષહરત ...................................................
કૃિા કરીને આ ફોમષને ..............................................................(date) સુધીમાાં પ ૂણષ ભરીને, છૂટુાં િાડો અને િરત કરો.
અમે શાળાનાાં ન્સ્વપમિંિ પ્રોગ્રામમાાં ભાિ લેવા માટે વર્ષ ................ માાં
……………………………………(student’s name) ને િરવાનિી આિીએ છીએ/આિતા નથી.
 હુ ાં સિ દીઠ્ ડૉલર .......... આિવા માાંગ ુ છાં.
અથવા
 હુ ાં સાંપ ૂણષ ન્સ્વપમિંિ પ્રોગ્રામ માટે ચ ૂકવણી કરવા માાંગ ુ છાં. ડૉલર ................. સાંલગ્ન છે .
જો તમે વૈકપ્લ્િક ચ ૂકવણી પવકલ્િો િર ચચાષ કરવા માાંિતા િોવ, તો શાળામાાં સાંિકષ કરો.
િસ્તાક્ષહરત ................................................... (માતા-પિતા/વાલી)
તારીખ…………………………

SWIMMING PROGRAM
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મીહટિંિની પવનાંતી
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(School letterhead/logo)

(Date)

પપ્રય …………………………………………..,
હુ ાં તમને આ માટે આમાંપિત કરવા માાંગ ુ છાં:
 તમારા બાળકની પ્રિપત પવશે ચચાષ કરવા એક મીહટિંિ માટે
 તમારા બાળકની શાળાની રીિોટષ પવશે ચચાષ કરવા એક મીહટિંિ માટે
 તમારા બાળકની શાળામાાં િેરિાજરી પવશે ચચાષ કરવા એક મીહટિંિ માટે
કૃ િા કરીને ..................................................................... જોવા માટે …………………………………….(day and
date) ના રોજ ………………………………… (time) વાગ્યે
શાળામાાં આવશો.
જો જરૂર િોય તો આ મીહટિંિ માટે એક દુ ભાપર્યો પ્રદાન કરવામાાં આવશે.
અમને આશા છે કે તમે િાજર રિી શકશો. જો તમે આ સમયે આવી શકતા ન િો અને કોઈ વૈકપ્લ્િક મીહટિંિ સમય
િોઠ્વવા માાંિતા િોવ, તો કૃ િા કરીને .......................(phone) િર શાળામાાં સાંિકષ કરો.
િસ્તાક્ષહરત............................ તારીખ…………………………

કૃ િા કરીને ફોમષનાાં આ ભાિને ......................(date) સુધીમાાં પ ૂણષ ભરીને, છૂટુાં િાડો અને િરત કરો
હુ,ાં ………………….. િાજરી આિવા સમથષ/અસમથષ રિીશ. મારા બાળકનુ ાં નામ
............................................................................................... છે .
મને એક દુ ભાપર્યાની જરૂર િડશે જો ઉિલબ્ધ િોય તો

દુ ભાપર્યાની જરૂર િડશે નિીં 

દુ ભાપર્યાની જરૂર …………………………… ભાર્ામાાં છે .
િસ્તાક્ષહરત ...................................................
તારીખ .....................................................

MEETING REQUEST
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પ્રવાસ માટે આવશ્યક વસ્તુઓ
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ુ લાવવાની રિેશ.ે તમામ વસ્તુઓ પવદ્યાથીના નામ સાથે
પવદ્યાથીઓએ કે મ્િમાાં તેમની સાથે નીચે ટીક કરે લી વસ્તઓ
ગચહ્નિત િોવી આવશ્યક છે .
સ ૂવા માટે

1.
બ્લેંકેટ

સ્લીપિિંિ બિ

સ્લીિસષ

નાનો તહકયો

િાયજામો

િવાવાળી િથારી

જીન્ટસ/લોંિ ટ્રાઉઝસષ

સન િેટ

િરમ ટોિી

શોટડષ સ

સ્કાફષ

વરસાદની ટોિી

શટડષ સ

મોજા

ગ્લોવ્ઝ અથવા િાથમોજા

અંતઃવસ્ત્રોની જોડી

િરમ જિર
ાં

ઊની જિર
ાં

સ્લીપિિંિ મેટ
હદવસનો િોશાક

2.

લાાંબી બાિીના િરમ શટડષ સ અથવા થમષલ ટૉતસ

થમષલ અંડરપવયર

િકાષ અથવા રે નકોટ

સ્નીકસષ/રનસષ િમબ ૂ્સ

વૉહકિંિ શ ૂઝ

સેન્ટડલ્સ

િટ્ટો

ટૉવેલ

સનસ્ક્રીન

દાાંપતયો

જતાં ુ નાશક

હટશ્ય ૂ અથવા િાથરૂમાલ

િેર શેમ્પ ૂ

સાબુ

વૉટર બોટલ

તલેટ

બાઉલ

કિ/મિ

છરી/કાાંટો/ચમચી

ટી ટૉવેલ

બાથસષ
વ્યન્ક્તિત વસ્તુઓ

3.

વ્યન્ક્તિત તબીબી જરૂહરયાતો
ખાનિાન

4.

અન્ટય

5.

એક્સરસાઇઝ બુક/નોટ બુક

િેન અને િેન્ન્ટસલ્સ

લૉન્ટરી માટે તલાક્સ્ટક બિ

ટોચષ અને બટરીઝ

કૅમર
ે ો

સ્ટે મ્િવાળાં સરનામુાં લખેલ િરબીહડયુાં
6.

ITEMS REQUIRED FOR AN EXCURSION

ખચષ માટે નાાં િૈસા: ........ ડૉલરથી વધુ નિીં

ENGLISH 16

પવદ્યાથીની િાજરી અને શાળા અિાઉ તથા િછી દે ખરે ખ
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(Date)

આ તમારા બાળકની શાળા વવશેની તમારા માિે મહતવપ ૂણ્ માડહતી છે .
માતા-પિતા/વાલીઓએ બાળકોને સમયસર શાળાએ લાવવા તથા શાળાએથી લઈ જવા.
વિષનો સમય
વિો …………….………..……am (time) વાગ્યે શરૂ થાય છે અને ………………………………pm(time) વાગ્યે સમાતત
થાય છે .
વશક્ષકો દ્વારા ઉપરનાાં વગ્ સમય પહેલા અને પછી વવદ્યાર્થીઓની િે ખરે ખ
સવારે
અિીં શાળામાાં તમારા બાળક/બાળકોની દે ખરે ખ કરવા માટે સવારે
………………………..am (time) વાગ્યાથી વિષ શરૂ થાય ત્યાાં સુધી પશક્ષકો િોય છે . શાળા આ સમય િિેલાાં તમારા
બાળકોની દે ખરે ખ પ્રદાન કરી શકતી નથી. કૃ િા કરીને આ સમય િિેલાાં તમારા બાળકને શાળાએ લાવશો નિીં.
સાાંજે
શાળામાાં તમારા બાળકની દે ખરે ખ કરવા માટે શાળાનો સમય પ ૂરો થાય ત્યાાં સુધી,
…………………………..pm(time) વાગ્યા સુધી િોય છે . કૃિા કરીને તમારા બાળકને
…………………………..pm(time) વાગ્યા િિેલા લઈ જવા. માતા-પિતા/વાલીએ તેમનાાં બાળકોને આ સમય સુધી
લઈ જવાની તેઓની જવાબદારી છે . શાળા આ સમય િિેલાાં તમારા બાળકોની દે ખરે ખ કરી શકતી નથી.
શાળાની પહેલા અને પછી કેર પ્રોગ્રામ
અમારી શાળામાાં શાળાનાાં સમય પહેલા/પછીની સાંભાળનો પ્રોગ્રામ છે :
આ પ્રોગ્રામ, શાળાનાાં હદવસોમાાં સવારમાાં …………………am(time) થી …………………….am સુધી અને સાાંજે
……………………………pm (time) થી …….…………….pm (time) સુધી સાંચાગલત થાય છે .
જો તમારા બાળકને શાળાનાાં સમય પસવાય િણ દે ખરે ખની જરૂર િોય અને તમે જો શાળાનાાં સમય િિેલાાં/િછીનાાં સાંભાળ
પ્રોગ્રામ પવશે પ ૂછિરછ કરવા માાંિતા િો, તો કૃિા કરીને
……………………………………………….………નો ………………………………………….. (telephone) િર આ
પ્રોગ્રામમાાં સ્થાન મેળવવા માટે સાંિકષ કરો.
અમારી શાળામાાં શાળાનાાં સમય પહેલા/પછીની સાંભાળનો પ્રોગ્રામ નર્થી:
કૃિા કરીને નોંધો કે શાળામાાં શાળાનાાં સમય િિેલા/િછીની સાંભાળનો પ્રોગ્રામ નથી. જો શાળાનાાં દે ખરે ખ સમય ઉિરાાંત બાળકને
દે ખરે ખની જરૂર છે તો તેની યોગ્ય બાળ સાંભાળ વ્યવસ્થાઓ કરવી એ માતા-પિતા/વાલીની જવાબદારી છે .
િસ્તાક્ષહરત............................
તારીખ……………………

STUDENT ATTENDANCE TIMES AND BEFORE AND AFTER SCHOOL SUPERVISION

GUJARATI 17

પવદ્યાથીના પ્રવાસની સાંમપતનુ ાં ફોમષ

ગુજરાતી 18

(િોતાના ખાનિી વાિનથી િહરવિન કરીને પ્રવાસ માટે , પ્રાચાયષની માંજૂરી સાથે અને શાળા કાઉન્ન્ટસલની માંજૂરીની જરૂર નથી)

(School letterhead/logo)

(Date)

પ્રવાસનુાં શીર્્ક: ...............................................................................................................
પ્રવાસનુાં લક્ષ્યસ્ર્થાન: ...............................................................................................................
પ્રવાસની તારીખ(ખો): ...............................................................................................................
પ્રસ્ર્થાન અને વાપસીના સમય: ...............................................................................................................
વવદ્યાર્થીઓ ખાનગી માળલકીનાાં વાહનમાાં પ્રવાસ કરશે જે .......................................................................... દ્વારા
ચલાવવામાાં આવશે જે સુપરવાઇઝરી સ્િાફનો સિસ્ય છે .
સ્િાફનાાં સભ્યો અને િે ખરે ખ: ...............................................................................................................
ખચ્: િૉલર ..............
લાંચ:


તમારા બાળકે લાંચ અને િીણુ ાં અનબ્રેકેબલ ડબ્બામાાં લાવવુ ાં જોઈએ.



પ્રવાસ દરપમયાન ...... ડૉલરનુ ાં લાંચ ખરીદી શકાશે.



લાંચનો ખચષ પ્રવાસનાાં ખચષમાાં આવરી લેવાયો છે .

જરૂરી કપિા અને સાધનો:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
પ્રવાસ માિે નાાં તાતકાળલક સાંપક્ વ્યક્તતનુાં નામ અને સાંપક્ વવગતો:…………………………............
…………………………………………………………………………………………………
અન્ય: ………………………………………………………………………………….
જો તમને કોઈ પ્રશ્નો અર્થવા ળચિંતા હોય, તો કૃપા કરીને આમનો સાંપક્ કરો:…………….……….……….…
…….………………..…… (phone number) િર.

STUDENT EXCURSION CONSENT FORM
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(for excursions requiring transport in a privately owned vehicle with principal approval and not requiring school council
approval)
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(િોતાના ખાનિી વાિનથી િહરવિન કરીને પ્રવાસ માટે , પ્રાચાયષની માંજૂરી સાથે અને શાળા કાઉન્ન્ટસલની માંજૂરીની જરૂર નથી)

માતાવપતાની સાંમવત:
હુ ાં મારી/મારા પુિી/પુિ ………………………………………………………………………

(પ ૂણષ નામ)

ને …………………………………………………………………………………………………………… માાં િાજરી
આિવાની િરવાનિી આપુ ાં છાં.
માતાપિતા/વાલી: ...............................................................................................

(પ ૂણષ નામ)

િસ્તાક્ષર: …………………………………………………………………….....................(માતાપિતા/વાલી)
………………………………………………………………………………(તારીખ)

ઇમરજન્ટસીનાાં હકસ્સામાાં મારો અિીં સાંિકષ કરી શકાશે:
………………………………………………………અર્થવા……………………………………………………

તબીબી ધ્યાન માિે સાંમવત
જો પ્રવાસનાાં ઇન-ચાર્જ પશક્ષક મારો સાંિકષ કરવા અસમથષ િોય અથવા મારો સાંિકષ કરવો વ્યવિારુાં ન લાિતુ ાં િોય, તો હુ ાં
ઇન-ચાર્જ પશક્ષકને આ માટે અપધકૃ ત કરુાં છાં:
• મેહડકલ પ્રેક્ટીશનર દ્વારા જરૂરી લાિતુ ાં િોય તો આવી તબીબી અથવા સજીકલ કાળજી મેળવતા મારા બાળકની સાંમપત
લેવા
• ઇન-ચાર્જ પશક્ષકને વાજબી રીતે જરૂરી લાિી શકે તેવા પ્રાથપમક ઉિચાર સાંચાગલત કરવા.

િસ્તાક્ષર: ……………………………………………………………………………………….. (માતા-પિતા/વાલી)
તારીખ:………………………………………………………………………………

STUDENT EXCURSION CONSENT FORM

ENGLISH 18

(for excursions requiring transport in a privately owned vehicle with principal approval and not requiring school council approval)
approval)
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શાળા કાઉક્ન્સલનાાં માન્ય પ્રવાસો માિે ની ગોપનીય તબીબી માડહતી
શાળા આ માહિતીનો ઉિયોિ કરશે જો તમારુાં બાળક કોઈ તબીબી કટોકટીમાાં સાંડોવાય છે . તમામ માહિતી ખાનિી
રાખવામાાં આવશે. આ ફોમષ િરની તબીબી માહિતી જ્યારે પ્રવાસ/પ્રોગ્રામ ચાલુ િોય ત્યારે વતષમાન િોવી આવશ્યક છે .
જો પવદ્યાથી શાળાનાાં માંજૂર પ્રવાસ દરપમયાન ઘાયલ થાય તો તમામ તબીબી ખચાષ ની જવાબદારી માતા-પિતાની રિેશે
પસવાય કે હડિાટષ મેન્ટટ ઑફ એજ્યુકેશન અને ટ્રે ઇપનિંિ જવાબદાર ઠ્ેરવાય (જવાબદારી સ્વચાગલત િોતી નથી). જો માતાપિતા ઇચ્છે તો કોઈ વ્યાવસાપયક વીમાકતાષ િાસેથી પવદ્યાથીનો અકસ્માત વીમા કવર ખરીદી શકો છો.
પ્રવાસ/પ્રોગ્રામનુાં નામ:………………………………………………………………………………..
તારીખ(ખો):……………………………………………………………………………
વવદ્યાર્થીનુાં પ ૂરાં ુ નામ: ……………………………………………………………………………………….
વવદ્યાર્થીનુાં સરનામુ:ાં ………………………………………….......................................................................
પોસ્િકોિ:..............
જન્મતારીખ:……………………………………………………………………….ધોરણ:…...…
માતાવપતા/વાલીનુાં પ ૂરાં ુ નામ: ...............................................................................................
તાતકાળલક િે ળલફોન નાંબસ્: આફ્ટર કલાકો ............................ વ્યવસાયનાાં કલાકો ............................
કિોકિીમાાં સાંપક્ કરવા માિે નાાં વ્યક્તતનુાં નામ (જો માતા-પિતા/વાલીથી અલિ િોય):
…………………………………………………………………………………………………………….
તાતકાળલક િે ળલફોન નાંબસ્: આફ્ટર કલાકો................................ વ્યવસાયનાાં કલાકો..................
કૌટાંુ ળબક િૉતિરનુાં નામ:…………………………………………………………………………………..
કૌટાંુ ળબક િૉતિરનુાં સરનામુ:ાં …………………………………………………………………………………..
ફોન નાંબર:……………………………………………………….
મેડિકેર નાંબર:……………………………………………………….
તબીબી/હોક્સ્પિલ વીમા ભાંિોળ: ………………………………………………………………………..
સભ્યનો નાંબર:……………………………………………………….
એમ્બ્યુલન્સ સ્સ્રાઇબર છો?  િા  ના

જો િા, એમ્બ્યુલન્ટસ નાંબર:

શુાં તમારાં ુ બાળક ઘરર્થી પહેલી વાર દૂ ર ર્થયુાં છે ?  િા  ના
જો તમારાં ુ બાળક નીચેનામાાંર્થી કોઈપણર્થી પીિાતુાં હોય તો કૃપા કરીને િીક કરો:
 અસ્થમા (જો ટીક કયુાં િોય તો અસ્થમા મેનેજમેન્ટટ તલાન પ ૂણષ કરો)
 એનાહફલેન્ક્સસ (જો ટીક કયુાં િોય તો કેમ્િ અથવા પ્રવાસ માટે ની વ્યન્ક્તિત મેનેજમેન્ટટ તલાનની સમીક્ષા કરો અને
અિડેટ કરો)
 િથારી ભીની કરવી  બ્લેકઆઉ્સ
 હૃદયની ન્સ્થપત

 ડાયાગબટીસ  ચક્કર આવવા  માઇગ્રેન

 ઊંઘમાાં ચાલવુ ાં  મુસાફરીથી તકલીફ  કોઈિણ પ્રકારનાાં હફ્સ

 અન્ટય: ……………………………………………………………………………………………………

MEDICAL INFORMATION FOR SCHOOL COUNCIL APPROVED EXCURSIONS
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ક્સ્વવમિંગ ક્ષમતા (કૃિા કરીને તમારાંુ બાળક આરામથી તરી શકતુ ાં િોય તે અંતરને ટીક કરો)
 તરી શકતુ ાં નથી (0મી)  નબળો/નબળી તૈરાક (<50મી)  સરસ તૈરાક (50-100મી)
 િરીફ તૈરાક (100-200મી)

 કુ શળ (200m+)

એલજીસ (જો તમારા બાળકને નીચેનામાાંથી કોઈથી િણ એલજી િોય તો કૃિા કરીને ટીક કરો)
 િેપનપસગલન  અન્ટય રગ્સ: ………………………………………………………………………………
 ભોજન: …………………………………………………………………………………………………...
 અન્ટય એલજીસ: ………………………………………………………………………………………….
આ એલજીસ માટે ભલામણ કરે લ પવશેર્ સાંભાળ શુ ાં છે ? ……………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………
ધનુરની રોિપ્રપતરક્ષાનુ ાં છે લ્લુાં વર્ષ: ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
ધનુરની રોિપ્રપતરક્ષા સામાન્ટય રીતે િાાંચ વર્ષની ઉંમરે આિવામાાં આવે છે (હટ્રિલ એક્ન્ટટજેન અથવા CDT તરીકે ) અને
િાંદર વર્ષની ઉંમરે (ADT તરીકે )
િવાઓ
શુ ાં તમારુાં બાળક કોઈ દવા(ઓ) લઈ રહ્ુાં છે ?  િા  ના
જો િા, તો દવાનુ ાં નામ, ડોઝ પ્રદાન કરો અને તે ક્યારે અને કેવી રીતે લેવાની છે તેન ુ ાં વણષન કરો.
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
તમામ દવાઓ ઇન-ચાર્જ પશક્ષકને આિવી આવશ્યક છે . તમામ કાંટેનસષ િર તમારા બાળકનુ ાં નામ, લેવાનો ડોઝ તેમ જ
ક્યારે અને કેવી રીતે લેવાનો છે તે લખેલ ુાં િોવુ ાં જોઈએ. દવાઓ સ્ટાફ દ્વારા રાખવામાાં આવશે અને જરૂર મુજબ પવતરીત
કરવામાાં આવશે. જો તમારા બાળકનુ ાં તેની દવાઓ તેની સાથે લઈ જવુ ાં જરૂરી અથવા ઉગચત િોય તો ઇન-ચાર્જ પશક્ષકને
તેની જાણ કરો (ઉદાિરણ તરીકે , અસ્થમા િફસષ અથવા ડાયાગબટીક માટે ઇંસ્યુગલન). બાળક ફક્ત ઇન-ચાર્જ પશક્ષક અને
તમારી બાંનેની માંજૂરી અને જાણ સાથે જ દવાઓ સાથે લઈ જઈ શકે છે .
તબીબી સાંમવત
જો પ્રવાસનાાં ઇન-ચાર્જ પશક્ષક મારો સાંિકષ કરવા અસમથષ િોય અથવા મારો સાંિકષ કરવો વ્યવિારુાં ન લાિતુ ાં િોય, તો હુ ાં
ઇન-ચાર્જ પશક્ષકને આ માટે અપધકૃ ત કરુાં છાં:
- મેહડકલ પ્રેક્ટીશનર દ્વારા જરૂરી લાિતુ ાં િોય તો આવી તબીબી અથવા સજીકલ કાળજી મેળવતા મારા બાળકની સાંમપત લેવા
ઇન-ચાર્જ પશક્ષકને વાજબી રીતે જરૂરી િોય તેવા પ્રાથપમક ઉિચાર સાંચાગલત કરવા.
માતાવપતા/વાલીની સહી (ઉપર નામાાંડકત) ...............................................................................................
તારીખ: ………………………………………………………………………………
હડિાટષ મેન્ટટ ઑફ એજ્યુકેશન એન્ટડ ટ્રે ઇપનિંિને આ સાંમપત શાળા કાઉન્ન્ટસલ દ્વારા માંજૂર િોય તેવા સરકારી શાળાના
પ્રવાસોમાાં િાજરી આિતા તમામ પવદ્યાથીઓ દ્વારા િસ્તાક્ષહરત િોવી જરૂરી છે .
નોંધ: તમારા બાળકની પ્રપતભાગિતા અને માતા-પિતાના સાંમપત ફોમષ િિેલાાં પ્રવાસ/પ્રોગ્રામ પવશેની પવિતવાર માહિતી
તમને પ્રાતત થશે. જો તમારી િાસે આિળ કોઈ પ્રશ્નો િોય, તો પ્રોગ્રામ પ્રારાં ભ થાય તે િિેલા શાળાનો સાંિકષ કરો.
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