વિદ્યાર્થી નોંધણી ફોર્મ
PreK - 12 ભાગ A

વિદ્યાર્થીન ું પ ૂિમ નાર્ (જો કોઈ હોય તો)

વિદ્યાર્થીન ું કાયદે સર નાર્ (જન્મ પ્રમાણપત્ર અથવા પાસપોર્ટ પર હોય તે)
અંતતમ (પ્રત્યય)

પ્રથમ

મધ્ય

______________________________________________________________________
પસુંદગીન ું નાર્

જન્ર્ તારીખ

SSN છે લ્લા 4 અંકો

જાવત

(જરૂર નથી)

મમ / દદ / વવવવ

_________________

____________

____/____/______

િુંશીયતા (આનો જિાબ આપિો આિશ્યક છે )
તવદ્યાથી હહસ્પેતનક/લેહર્નો કે સ્પેતનશ મ ૂળનો છે ?

હા

ના





પુરુષ



સ્ત્રી



અંતતમ (પ્રત્યય)

પ્રથમ

ગ્રેડ સ્તર ર્ાટે નોંધણી કરી
રહ્યા છીએ




શહેર / રાજ્ય / જન્ર્નો દે શ

અમેહરકી ભારતીય અથવા અલાસ્કા મ ૂળના

_____________________________________
નાગરરકતાનો દે શ

હવાઇયન મ ૂળના અથવા અન્ય પેતસહિક દ્વીપવાસી

વિદ્યાર્થીન ું રહેઠાણ
ઘર નંબર

શેરીનુ ં નામ

પ ૂરું નામ

જન્મ તારીખ

_____________________________

અપાર્ટ મેન્ર્ નંબર

_____________________________

___________________
જન્મ તારીખ

_____________________________

શહેર

___________________
જન્મ તારીખ

પ ૂરું નામ

_____________________________________

શ્વેત

કટું બર્ાું અન્ય વિદ્યાર્થી-િયના બાળકો
કાગળની એક અલગ શીર્ પર વધારાના નામો લખો અને સંલગ્ન કરો.

પ ૂરું નામ

એતશયાઇ
અશ્વેત અથવા આહિકન અમેહરકી

મધ્ય

_____________________________________________________________________

છે લ્લે પ ૂણમ કરે લ ગ્રેડ સ્તર

િુંશ (આનો જિાબ આપિો આિશ્યક છે - લાગ પડે તે બધાને ચિહ્નિત કરો)







HCS તવદ્યાથી આઈડી#

રાજ્ય

___________________

તપનકોડ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(

)
હા

ર્ાતાવપતા / િાલી

તવદ્યાથીની સાથે રહે છે ?
કસ્ર્ડીમાં છે ?

અંતતમ (પ્રત્યય)




ના




તવદ્યાથી સાથે સંબધ
ં
(લાગુ પડે તે બધાને ચિહ્નિત કરો)

માતા
સાવકી માતા

પ્રથમ




તપતા
સાવકા તપતા

મધ્ય

જો તવદ્યાથીના સરનામાં કરતા અલગ હોય તો તે સરનામુ ં દાખલ કરો

શેરીનુ ં નામ

અપાર્ટ મેન્ર્ નંબર

હા

તવદ્યાથીની સાથે રહે છે ?
કસ્ર્ડીમાં છે ?

અંતતમ (પ્રત્યય)




ના




શહેર

તવદ્યાથી સાથે સંબધ
ં

રાજ્ય

માતા

(લાગુ પડે તે બધાને ચિહ્નિત કરો)
સાવકી માતા

પ્રથમ

(ક્ષેત્ર કોડ શામેલ કરો)

તપનકોડ







હા

તવદ્યાથીની સાથે રહે છે ?
કસ્ર્ડીમાં છે ?

અંતતમ (પ્રત્યય)




ના




શહેર

તવદ્યાથી સાથે સંબધ
ં
(લાગુ પડે તે બધાને ચિહ્નિત કરો)

પ્રથમ

રાજ્ય

(ક્ષેત્ર કોડ શામેલ કરો)

તપનકોડ

માતા
સાવકી માતા











____________________
શાળાની સ ૂિના પ્રણાલી

ઘર _________________________________________________

અન્ય _______________________________________________

સાવકા તપતા




કાન ૂની વાલી
પાલક માતાતપતા




અન્ય (સ્પષ્ર્ કરો)








____________________

ઈ-મેઈલ સરનામું
ર્ે ચલિોન:
(ક્ષેત્ર કોડ શામેલ કરો)

શહેર

અન્ય (સ્પષ્ર્ કરો)

મોબાઈલ _____________________________________________

તપતા

મધ્ય

અપાર્ટ મેન્ર્ નંબર

પાલક માતાતપતા




કાયટ ________________________________________________

જો તવદ્યાથીના સરનામાં કરતા અલગ હોય તો તે સરનામુ ં દાખલ કરો

શેરીનુ ં નામ

કાન ૂની વાલી

ર્ે ચલિોન:

_________________________________________________________________________________________
ઘર નંબર

શાળાની સ ૂિના પ્રણાલી

ઘર _________________________________________________

ઈ-મેઈલ સરનામું

_________________________________________________________________________________________
અન્ય ર્ાતાવપતા / િાલી

____________________

અન્ય _______________________________________________

સાવકા તપતા

જો તવદ્યાથીના સરનામાં કરતા અલગ હોય તો તે સરનામુ ં દાખલ કરો

અપાર્ટ મેન્ર્ નંબર



મોબાઈલ _____________________________________________

તપતા

મધ્ય

શેરીનુ ં નામ

અન્ય (સ્પષ્ર્ કરો)

કાયટ ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
ઘર નંબર

પાલક માતાતપતા




ર્ે ચલિોન:

_________________________________________________________________________________________
અન્ય ર્ાતાવપતા / િાલી

કાન ૂની વાલી

ઈ-મેઈલ સરનામું

_________________________________________________________________________________________
ઘર નંબર




રાજ્ય

તપનકોડ

_________________________________________________________________________________________

શાળાની સ ૂિના પ્રણાલી

ઘર _________________________________________________
કાયટ ________________________________________________
મોબાઈલ _____________________________________________
અન્ય _______________________________________________






સુંઘીય અને રાજ્યના કાયદા અને વનયર્ો મજબ, હેમ્પટન વસટી સ્કૂલ િુંશ, રું ગ, રાષ્ટ્રીય મ ૂળ, ચલિંગ, અપુંગતા, િય અર્થિા તેના કાયમક્રર્ો અને પ્રવ ૃવિઓર્ાું અન્ય સરચિત િગોના આધારે ભેદભાિ કરતી નર્થી અને બોય સ્કાઉટ અને અન્ય રડઝાઇન કરે લ યિા જૂર્થોને સર્ાન એક્સેસ પ્રદાન કરે છે . નીિેના વ્યક્ક્તને ચબન-ભેદભાિની નીવતઓ વિશે પ ૂછપરછ કરિા ર્ાટે વનયક્ત કરિાર્ાું આવ્યા છે :
Human Resources One Franklin Street, Hampton, VA 23669 757-727-2318

SBO 36 (સુધારે લ 8/2017)

વિદ્યાર્થીના ઘરનો ટે ચલફોન

વિદ્યાર્થી નોંધણી ફોર્મ
PreK - 12 ભાગ B

અંતતમ (પ્રત્યય)

પ્રથમ

મધ્ય

______________________________________________________________________________________________

વિદ્યાર્થીન ું કાયદે સર નાર્

તવદ્યાથીએ ક્યારે ય હેમ્પર્ન તસર્ી સ્કૂલમાં તશક્ષણ લીધું છે ?

હા



ના



તવદ્યાથીને હાલમાં અન્ય શાળામાંથી લાંબા ગાળા માર્ે સસ્પેન્ડ કયાટ છે કે કાઢી મુકાયો છે ?

હા

શું તવદ્યાથીએ વતટમાન વષટ દરતમયાન વર્જિતનયા પબ્લલક સ્કૂલમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હતો?

હા




ના
ના




છે લ્લે તશક્ષણ લીધું હોય તે સ્કૂલ અથવા તપ્ર-સ્કૂલનું નામ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
જો હેમ્પર્ન સ્કૂલ ન હોય, તો કૃ પા કરીને સંપ ૂણટ સરનામુ ં દાખલ કરો
શેરી નંબર

શેરીનુ ં નામ

શહેર

રાજ્ય

તપનકોડ

સ્કૂલની િોન (ક્ષેત્ર કોડ શામેલ કરો)

(

સ્કૂલનો િેક્સ (ક્ષેત્ર કોડ શામેલ કરો)

)

(

)

તવદ્યાથી દ્વારા બોલવામાં આવતી ભાષાને ધ્યાનમાં લીધા તવના, ઘરમાં કઈ પ્રાથતમક ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ? ____________________________________________________________________________________________________________
તવદ્યાથી મોર્ે ભાગે કઈ ભાષા બોલે છે ? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
તવદ્યાથીએ પ્રથમ કઈ ભાષા શીખી છે ? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
જો પ ૂવટ-હકન્ડરગાર્ટ ન માર્ે નોંધણી કરાવવી હોય, તો કૃ પા કરીને સ્વસ્થ શરૂઆત માર્ે સહાય કાયટકર (જો કોઈ હોય તો) દાખલ કરો: ______________________________________________________________________________________________________
જો રકન્ડરગાટમ ન ર્ાટે નોંધણી કરાિિી હોય, તો કૃપા કરીને રકન્ડરગાટમ ન નોંધણી સિે SBO ફોર્મ 413 ભરિાન ું સવનવિત કરો.
ઓરફસ - જો આ વિભાગ પ ૂણમ ર્થઈ ગયો છે , તો કૃપા કરીને નોંધણીની એક નકલ

પાલક કાળજી અંગે ર્ારહતી

ફાઇનાન્સ ઓરફસને ર્ોકલો

સૈન્ય સેિા ર્ારહતી: એવા િક્ત માતાતપતા / સાવકા માતાતપતા / વાલી કે જેની સાથે બાળક રહે છે - જો માતાતપતા, સાવકા માતાતપતા અથવા વાલી સહિય

િરજ પર સેનામાં હોય, તો કૃપા કરીને નીિેની માહહતી ભરો :
ર્ાતાવપતા / સાિકા ર્ાતાવપતા / િાલી
#1

પ્લેસર્ેન્ટ એજન્સી: ___________________________________________________________________
અંતતમ (પ્રત્યય)

પ્રથમ

સરક્રય ફરજ (એકને ચિહ્નિત કરો)

મધ્ય

પાલક માતાતપતાનું નામ _______________________________________________________________
જો તવદ્યાથીના સરનામાં કરતા અલગ હોય તો તે સરનામુ ં દાખલ કરો

શેરી નંબર

શેરીનુ ં નામ

શહેર

રાજ્ય

તપનકોડ

_____________________________________________________________
શેરીનુ ં નામ

શહેર

રાજ્ય

તપનકોડ

_____________________________________________________________





માતાતપતા / વાલીની સહી: _________________________________________________________________

__________________
રે ન્ક

વાયુ સેના
આમી

__________________

તર્રક્ષક

સૈન્ય બેઝ/સ્થાપનનુ ં નામ

મરીન કોર્પસટ
નૌસેના

__________________

હાલમાં સહિય
હા

તવદ્યાથીનુ ં કાન ૂની રહેઠાણ દાખલ કરો

શેરી નંબર







માતાતપતા / સાવકા માતાતપતા / વાલીનુ ં નામ

રાષ્રીય રક્ષક
અનામત
અન્ય ________________

ર્ાતાવપતા / સાિકા ર્ાતાવપતા / િાલી
#2
સરક્રય ફરજ (એકને ચિહ્નિત કરો)







રે ન્ક

આમી

__________________

તર્રક્ષક

સૈન્ય બેઝ/સ્થાપનનુ ં નામ

મરીન કોર્પસટ
નૌસેના





તારીખ: __________________________________

__________________

હાલમાં સહિય
હા





__________________

વાયુ સેના

ના





માતાતપતા / સાવકા માતાતપતા / વાલીનુ ં નામ

રાષ્રીય રક્ષક
અનામત
અન્ય ________________





ના





મોર્ા અક્ષરોમાં નામ: _______________________________________________

Office: આઈડી િકાસણી અને સમાપ્ર્પત ________________________________________________________________

SCHOOL USE ONLY
Birth Certificate Number: _____________________________________________________________

Records Requested (date): ________________________________________________________________

Affidavit: __________________________________________________________________________
PROOF OF ADDRESS RECEIVED

Records Received (date): _________________________________________________________________

Document Type(s):



Gas / Water / Electric Bill



Lease / Mortgage / Deed



Other: _____________________________________________________________________________________

ENTRY DATE:

ENTRY CODE: ___________________________________________

SCHOOL: ______________________________________

GRADE: ____________________





504
Special Education
Foster Care sent to Finance





HOMEROOM: _______________________

Gifted Education
Special Education Transportation
Currently being evaluated or in Child Study





ZONED SCHOOL
IF OUT OF ZONE: __________________________________________

ESL Referral
Kindergarten Survey Form
Previous Retention





Court / Custody Documentation
Physical Provided
Immunization Record Provided

SBO 36 (સુધારે લ 8/2017)

PROOF OF DATE OF BIRTH

