
Parsippany-Troy Hills Township School District
ઓનલાઈન ઓપન ર�����શન ન�ધણી પોટ�લ �ચૂનાઓ

● ન�ધણી ���યા �ણૂ� કરવા માટ� તમાર� િન��ુત િનમ�કૂમા ંતમ ેશાળાએ જતા પહ�લા ંઓનલાઈન ઓપન

ર�����શન ��ુલા ન�ધણી પોટ�લનો ઉપયોગ તમારા બાળક િવશનેી �ળૂ�તૂ મા�હતી એકિ�ત કરવા માટ�
કરવામા ંઆવ ેછે. ઓનલાઈન પોટ�લ �ારા મા�હતી ભરવાથી �યાર� તમ ેશાળા ર�જ��ાર સાથ ેમળશો �યાર�
તમારો સમય બચાવ ેછે.

● જો તમન ેખાતર� નથી ક� તમારા ઘરના સરનામાનેં આધાર� કઈ શાળાએ તમારા બાળકની ન�ધણી કરાવી છે, તો
�ૃપા કર�ન ે973-263-7330 પર કોલ કરો..

● ઓનલાઈન પોટ�લ ન�ધણીનો ઉપયોગ કરશો નહ� જો તમા�ંુ બાળક �ાર�ય પાિસ�પની-�ોય �હ�સ ટાઉનશીપ
��લૂ �ડ����ટમા ંઆ�યો હોય. સહાય માટ� તમાર� પાડોશી શાળાનો સપંક�  કરો.

● જો તમા�ંુ બાળક હાલમા ં�જ�લાના �વૂ�શાળાના �ો�ામમા ંન�ધાય�ેુ ંછે, તો ઓનલાઇન ��ુલી ન�ધણીનો
ઉપયોગ કરશો નહ�. �ૃપા કર�ન ેતમારા બાળકની શાળાનો સપંક�  કરો.

● અહ� રહ�ઠાણ, તબીબી અન ેવય ન�ધણી આવ�યકતાઓના �રુાવાની સમી�ા કરો here.

શ� કરવા: Go to https://parents.pthsd.k12.nj.us/genesis/openReg

સલામતીના ંપગલા તર�ક� �વાગત ���ન તમને કોઈ ચો�સ ફોટા પર ��લક કરવા �દશામાન કરશ.ે
�ારંભ કરવા િનદ� િશત �જુબ છબી પર ��લક કરો.

જો તમ ે�ગૂલ �ોમનો ઉપયોગ કર� ર�ા ંછો, તો તમાર� પાસ ે���નના ઉપરના જમણા �ણૂામા ં�ોપ-ડાઉનમાથંી ભાષા
પસદં કર�ન ેન�ધણી પોટ�લની ભાષા બદલવાની �મતા છે.
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પગ�ુ ં1 - િવ�ાથ�ઓની મા�હતી

���યા શ� કરવા માટ� િવ�ાથ� ઉમરેો પર ��લક કરો

નીચનેી ���ન તમારા ક���ટુર પર �દિશ�ત થશે
બધા ��ેો �ણૂ� કરો. એક * (�દડ�) જ�ર� ફ���સ �ચૂવ ેછે � સબિમટ કરવા માટ� �ણૂ� થ�ુ ંઆવ�યક છે
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● �ૃપા કર�ન ેઅપર અન ેલોઅર ક�સનો ઉપયોગ કર�ને બધી મા�હતી દાખલ કરો.
● જો તમે આ શાળા વષ� માટ� ન�ધણી કરાવી ર�ા છો, તો શાળા વષ� માટ� 2021-2022 પસદં કરો
● જો તમે આગળના શાળા વષ� માટ� ન�ધણી કરાવી ર�ા ંછો, તો શાળા વષ� માટ� 2022-2023 પસદં કરો
● તમારા ઘરના સરનામાનં ેઆધાર� તમા�ંુ બાળક � શાળામા ંભાગ લશે ેત ેપસદં કરો. જો તમ ેતમાર� �થાિનક શાળા િવશે

અચો�સ છો, તો �ૃપા કર�ન ે973-263-7330 પર કોલ કરો
● અપે��ત �ેડ લવેલ - તમા�ંુ બાળક પસદં થયેલ શાળા વષ�મા ંઆ �ેડ છે
● િવ�ાથ��ુ ંનામ - તમારા બાળક�ુ ંકા�નૂી �થમ અને છે��ુ ંનામ દાખલ કરો.જો કોઈ નામ હોય તો મ�યમ નામ શામલે

કરો

● િનક નામ - જો તમા�ંુ બાળક કા�નૂી �થમ નામ કરતા અલગ નામથી �ય છે, તો તેન ેઅહ� દાખલ કરો
● �િત - તપાસો ક� તમા�ંુ બાળક �હ�પિેનક છે ક� �હ�પેિનક નથી
● ર�સ - તમારા બાળકની ર�સ પસદં કરો. તમે એક કરતા વ� ુર�સ પસદં કર� શકો છો.
● �લ�ગ - તમારા બાળક�ુ ં�લ�ગ પસદં કરો. આ જ�મ �માણપ� સાથ ેમેળ ખા� ુ ંહો�ુ ંજોઈએ
● ��િુનિસપા�લટ� - આ ડ�ફો�ટ પાિસ��પનેી-�ોય �હ�સ ટાઉનિશપ છે. તમાર� ફ�ત ત ેબદલવાની જ�ર છે જો તમે

પાિસ��ની-�ોય �હ�સ ટાઉનિશપની બહાર રહો.
● જ�મ તાર�ખ - તમારા બાળકની જ�મ તાર�ખ દાખલ કરો અન ે�મર આપમળેે ગણતર� કરશ.ે �ક�ડરગાટ�ન માટ� પા�

બનવા માટ� િવ�ાથ�ઓએ શાળા વષ�ના 1 ઓ�ટોબર અથવા તે પહ�લા ં5 વષ�નો હોવો આવ�યક છે.
● જ�મ�ુ ંશહ�ર - જો તમારા બાળકનો જ�મ �.ુએસ. મા ંથયો હોય તો શહ�ર દાખલ કરો
● જ�મ રા�ય - તમારા બાળકનો જ�મ �.ુએસ. મા ંથયો હોય તો રા�ય દાખલ કરો.
● જ�મ દ�શ - તમારા બાળકનો જ�મ ત ેદ�શમા ંદાખલ કરો
● જ�મ �માણપ� નબંર - ઉપલ�ધ હોય તો દાખલ કરો
● તાર�ખ �થમ �.ુએસ. શાળામા ંદાખલ (જો �.ુએસ.ની બહાર જ�મ ેછે) - �વૂ�શાળાનો સમાવશે કરો. ફ�ત �યાર� જ

આવ�યક છે જો તમારા બાળકનો જ�મ �નુાઇટ�ડ �ટ��સની બહાર થયો હોય.
● �.ુએસ. મા ં�થમ �વશેની તાર�ખ - ફ�ત �યાર� જ જ�ર� છે જો તમારા બાળકનો જ�મ �નુાઈટ�ડ �ટ��સની બહાર થયો હોય
● �ાથિમક ભાષા: તમારા બાળક �ારા બોલાતી ભાષાને પસદં કરો.
● ઘર� પ�રવાર �ારા બોલાતી ભાષા: પ�રવારના સ�યો �ારા ઘર� બોલાતી ભાષા પસદં કરો..
● સ�ૈય કને�ટ�ડ �ચૂક: પરે�ટ સ��ય ડ�ટુ� સ�ય છે ક� નહ� તે પસદં કરો
● વીમા �દાન કરનાર / મડે વીમો - તમારા બાળકને તબીબી વીમો છે ક� નહ� તે દશા�વો અન ેઆરો�ય વીમા �દાતા પસદં

કરો; જો �દાતા ��ૂચબ� નથી અથવા તમાર� પાસે વીમો નથી, તો �યા ંએક અ�્ Unknown ઓપશન છે
● એન� ફ�િમલી ક�ર માટ� �કાશન - જો તમારા બાળકને તબીબી વીમો ન હોય તો આ અમન ેએન� ફ�િમલી ક�રમા ંતમાર�

મા�હતી �કાિશત કરવાની મ�ૂંર� આપ ેછે
● એચઆઇબી પરે�ટલ િવ�ાથ� ��િૃત ફોમ� વાચંો અને �વીકારો
● છે�લી શાળાએ હાજર� આપી: તમારા બાળકની છે�લી શાળા અન ેસરના�ુ ં(શરે�, શહ�ર, �ઝપ, રા�ય- અથવા દ�શ) દાખલ

કરો. જો તમા�ંુ બાળક �ાર�ય કોઈ શાળામા ંભ��ુ ંનથી તો NONE દાખલ કરો. લખાણ બ�સ િવ��તૃ થશ ે�મ તમ ેતમેાં
લખો છો

● �ચૂવ ેછે ક� જો તમા�ંુ બાળક અગાઉ ESL �ો�ામમા ંહ� ું
● જો તમારા બાળક પાસ ેહાલમા ં504 છે તે �ચૂવો
● �ચૂવો ક� જો તમારા બાળક પાસ ેહાલમા ંઆઇ.ઇ.પી. છે
● તમાર� વવૈા�હક ��થિત પસદં કરો
● તમાર� વિૈ�ક ��થિત પસદં કરો
● તમારા બાળકની કા�નૂી ક�ટડ� કોની છે ત ેપસદં કરો
● �ચૂવો ક� જો તમારો િવ�ાથ� પાિસ�પની-�ોય �હ�સ શાળાના �જ�લા કમ�ચાર� અથવા બોડ�ના સ�યનો બાળક છે
● જો બાળકનો બીજો માતા-િપતા કોઈ અલગ સરનામા ંપર રહ�તો હોય, તો �ચૂવ ેછે ક� �ુ ંતમ ેઇ�છો છો ક� આ માતાિપતાએ

�ાથિમક િપ� ૃઉપરાતં શાળાક�ય મઇે�લ��સ �ા�ત કર�.
● જો બાળકના માતાિપતા �ુદા �ુદા �જ�લામા ંરહ� છે, તો હા દશા�વો અન ેઆ �� સાથ ેજોડાયલેા ફોમ�ન ે�ણૂ� કરો. �ણૂ�

થયેલ ફોમ� તમાર� ન�ધણી �લુાકાતમા ંલાવ�ુ ંઆવ�યક છે.
● ભાઇ-બહ�ન - જો લા� ુહોય તો જ�મ તાર�ખ, અને �ેડ �તર અન ેશાળાની સાથ ેકોઈપણ ભાઈ-બહ�નોના ંનામ દાખલ કરો.

લખાણ બ�સ િવ��તૃ થશ ે�મ તમ ેતમેા ંલખો છો. એક કરતા વધાર� હોય તો ભાઈ-બહ�ન વ�ચ ેવળતર ફટકો. જો કોઈ
ભાઈ-બહ�ન ન હોય તો, NONE દાખલ કરો.

● �ણૂ� થયેલ ���નના ત�ળય ેસવે બટનન ે��લક કરો
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● તમે દર�ક િવ�ાથ�ન ેઉમયેા� પછ� સારાશં ���ન �દિશ�ત થશ.ે
○ જો બધા જ�ર� િવ�ાથ� ��ેો દાખલ થયા છે, તો ��થિત �ણૂ� �ચૂવ ેછે
○ જો કોઈ જ�ર� ��ેો �ટૂ� છે, તો ��થિત �ટૂ�લા ��ેોન ે�ચૂવ ેછે. �યા ં�ધુી બધા જ�ર� ��ેો �ણૂ� ન થાય �યા ં�ધુી

તમ ેતમા�ંુ ન�ધણી સબિમટ કર� શકશો નહ�
● સારાશં ���નમાથંી તમ ેઆ કર� શકો છો

○ બીજો િવ�ાથ� ઉમરેો
○ તમ ેઉમયેા� છે ત ેિવ�ાથ�ન ે�ધુારો અથવા �ૂર કરો
○ જો તમ ેર�જ�ટર કરાવતા બધા િવ�ાથ�ઓ દાખલ કયા� હોય તો આગલી ���ન પર આગળ વધો

જો તમ ેતમારા િવ�ાથ�ના નામની બા�ુમા ં�મુ થયલે ��ેોની ��થિત જોશો, તો િવ�ાથ� ���નને સપંા�દત કરવા અને
�ણૂ� કરવા માટ� િવ�ાથ� �ધુારો બટન પર ��લક કરો.

�યાર� િવ�ાથ�ઓની મા�હતી દાખલ કરવામા ંઆવ ે�યાર�, સપંક�  અન ેસરનામાનંી મા�હતી દાખલ કરવા માટ� આગલા

પરની બા�ુ પર ��લક કરો

પગ�ુ ં2 - સપંક� અને સરનામાઓં

�થમ માતાિપતા / વાલી માટ�ની મા�હતી સાથ,ે તમન ેઘર�ુ ંસરના�ુ ંદાખલ કરવા માટ� �છૂવામા ંઆવશે

● �ાથિમક સરના�ુ ંઅન ે�ાથિમક માતાિપતા / વાલી ઉમરેો બટન પર ��લક કરો
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● �ાથિમક સપંક�  �થમ માતાિપતા / વાલી તર�ક� દાખલ થવો જોઈએ
● િવભાગ 1 િવ�ાથ��ુ ં�ાથિમક સરના�ુ ંદાખલ કરો. જો તમાર� શરે� �ોપ-ડાઉન ��ૂચમા ંનથી, તો ઓવરરાઇડ બટનને

��લક કરો અન ેશરે��ુ ંનામ લખો
● િવભાગ 2 પરે�ટ / વાલી દાખલ કરો ક� � િવ�ાથ� સાથ ેઆ �ાથિમક સરનામા ંપર રહ� છે. િવ�ાથ� સાથનેા

સબંધંન ેશામલે કરો, ઓછામા ંઓછો એક �ાથિમક ફોન નબંર અન ે�કાર (ઘર, સલે) �ચૂવો અને �ાથિમક
ઇમલે સરના�ુ ંશામલે કરો. આ ઇમલેનો ઉપયોગ તમારા પરે�ટ access �સસે એકાઉ�ટન ેસટે-અપ કરવા માટ�
પણ કરવામા ંઆવશ.ે

● �ાથિમક સપંક�  મા�હતી સાચવો પર ��લક કરો

● અિત�ર�ત માતાિપતા / વાલીઓ દાખલ કરો - જો વધારાના માતાિપતા ત ેજ સરનામામંા ંરહ� છે, તો હાલના
સરનામાનંો ઉપયોગ કરો પર ��લક કરો અન ેદાખલ કર��ુ ં�ાથિમક સરના�ુ ંપસદં કરો અથવા જો વધારાના
માતાિપતા �ુદા સરનામા ંપર રહ� છે તો ન�ુ ંસરના�ુ ંબનાવો પસદં કરો..

● કટોકટ� સપંક� - તમાર� ઓછામા ંઓ� ંએક કટોકટ� સપંક�  દાખલ કરવો આવ�યક છે. ઇમરજ�સી સપંક�
માતાિપતા / વાલી સપંક� અન ેપહ�લા ંદાખલ કર�લા સપંક�  નબંરોથી અલગ હોવા જોઈએ. કટોકટ� સપંક�માં
િવ�ાથ�ન ેપસદં કરવાની પરવાનગી છે ક� નહ� ત ેતપાસો. ઇમરજ�સી સપંક� દાખલ કરો તમે ઇ�છો છો ક�
શાળાએ તમેન ેઇવ�ેટમા ંકોલ કરવા માટ� જો માતાિપતા / વાલી �ધુી પહ�ચી શકાય નહ�.

● અ�ય સપંક� - અહ�થી િવ�ાથ�ના ડૉ�ટર અન ેદાત ડૉ�ટર મા�હતી દાખલ કર� શકાય છે. અ�ય સપંક� હ�ઠળ
માતાિપતા / વાલીઓ અથવા કટોકટ� સપંક� દાખલ કરશો નહ�.
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એકવાર બધી સપંક�  મા�હતી દાખલ થઈ �ય, પછ� આગલી ���ન પર એડવા�સ ��લક કરો.
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પગ�ુ ં3 દ�તાવજેો
પાિસ��ની-�ોય �હ�સ ટાઉનશીપ ��લૂ �ડ����ટમા ં�વશે માટ� નીચનેા દ�તાવજેો આવ�યક છે.

● તમ ેદ�તાવજેોની ���ન પર જ�ર� ન�ધણી દ�તાવજેો અપલોડ કર� શકો છો.
● તમાર� અહ� દ�તાવજેો અપલોડ કરવાની જ�ર નથી પરં� ુતમાર� િન��ુત એપોઇ�ટમે�ટ દરિમયાન તેમને

શાળામા ં���તુ કરવાની જ�ર છે.
● બધા �ળૂ દ�તાવજેો ર�ૂ કરવા આવ�યક છે.
● �ૃપા કર� શ� હોય �યાર� પીડ�એફ ફાઇલો અપલોડ કરો

રહ�ઠાણનો �રુાવો
�ય��તઓએ ક�ટ�ગર� એમાથંી ઓછામા ંઓ� ંએક (1) દ�તાવજે અન ેક�ટ�ગર� બીમાથંી બ ે(2) દ�તાવજેો �દાન કરવા
આવ�યક છે. બધા દ�તાવજેો વત�માન હોવા જોઈએ.

Category A - at least one (1) of the following:
Contract of Sale
Mortgage document or payment book
Property tax bill
Recorded deed
Signed lease

Category B - at least two (2) of the following:
Bank Statement (block out figures) Gas Bill
Cable Bill Insurance Bill
Credit Card Statement Paycheck Stub
Driver’s License Telephone Bill
Electric Bill Vehicle Registration
Financial Account Information Voter Registration

Water/Sewer Bill
Or any other evidence of personal attachment to your residence or domicile.
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જ�મ �માણપ�
અસલ જ�મ �માણપ� દ�તાવજે અથવા પાસપોટ�

મ�ેડકલ ર�કોડ�
● Health History & Immunization Form AND

● Elementary Physical Examination Form (K-5) OR

● Middle and High Physical Examination Form (6-12)

● Immunization Record

ફ�ત કા�નૂી વાલીઓ માટ�:
કા�નૂી વાલીઓએ કોટ�ના આદ�શો, �ટ�ટ એજ�સી કરાર, અથવા કોટ�  અથવા એજ�સીના �લસેમ�ેટ અથવા િનદ�શોના
અ�ય �રુાવાઓની નકલ આપીન ેકા�નૂી વાલીપણાના �રુાવા �દાન કરવા આવ�યક છે. અથવા એ�ફડ�િવ�સ,
�માણપ� અન ે��લૂની હાજર� માટ�ના કાયદાક�ય માપદંડન ેલગતા �માણપ�ો, માતાિપતા, કા�નૂી વાલી,
"સોગદંના�ુ ંકરનાર િવ�ાથ�," �ય��ત (ઓ) �ની સાથ ે�ુ�ંુબ રહ� છે, અથવા અ�ય લોકો યો�ય છે ત ે�જુબ.

પગ�ુ ં4 - હોમ લ��વજે સવ�

�� ુજસ� �ડપાટ�મ�ેટ ઓફ એ��કુ�શનન ેજ�ર� છે ક� દર�ક િવ�ાથ� ન�ધણી માટ� હોમ લ��વજે સવ� �ણૂ� કર�.

● બીગન સવ� પર ��લક કરો
● �છૂવામા ંઆવલે ��ોના જવાબ આપો. ભાષાઓ �ળૂા�રોની યાદ�મા ંછે
● �યાર� સવ� �ણૂ� થાય છે, �યાર� �લોઝ પર ��લક કરો
● જો તમાર� તમારા જવાબો બદલવાની જ�ર હોય, તો તમ ેમોજણી ફર�થી સટે કર� શકો છો
● તમ ેર�જ�ટર કર� ર�ા ંછો ત ેદર�ક િવ�ાથ�ઓ માટ� એક સવ��ણ �ણૂ� કયા� પછ�, આગ�ુ ં���ન પર આગ�ુ ંપર

��લક કરો
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પગ�ુ ં5 - સમી�ા કરો અને સબિમટ કરો

● તમ ેદાખલ કર�લી મા�હતીની સમી�ા કરો. જો તમાર� કોઈ મા�હતી બદલવાની જ�ર હોય, તો તમે યો�ય એ�ડટ
બટન પર ��લક કર� શકો છો

● ���નના ત�ળય,ે તમા�ંુ ઇમઇેલ સરના�ુ ંદાખલ કરો �થી તમન ેતમાર� મા�હતીની ઇમેલ ��ુ�ટ �ા�ત થશે

● સબિમટ ન�ધણી મા�હતી બટન પર ��લક કરો
● એક ��ુ�ટ ફોમ� �દાન કરવામા ંઆવશ ેઅન ેશાળામા ંતમાર� ન�ધણી �લુાકાતમા ંલાવવા માટ� છાપવામાં

આવશ.ે જો તમ ેઇમલે ��ુ�ટ માટ� િવનતંી કર� હોય તો આ ફોમ� તમન ેઇમલે પણ કરવામા ંઆવ ેછે.

�યાર� તમ ેતમારો ડ�ટા સબિમટ કરો છો �યાર� ન�ધણી ���યા �ણૂ� કરવા માટ� વ� ુમા�હતી માટ� તમાર� િન��ુત શાળાને
કોલ કરો
Parsippany High School – 9-12 973-712-4729
Parsippany Hills High School – 9-12 862-702-2133
Brooklawn Middle School – 6-8 862-702-2505
Central Middle School – 6-8 862-702-2405
Eastlake Elementary School – K-5 862-999-5101
Intervale Elementary School – K-5 862-999-5201
Knollwood Elementary School – K-5 862-999-5801
Lake Hiawatha Elementary School – K-5 862-702-2804
Lake Parsippany Elementary School – K-5 862-999-5226
Littleton Elementary School – K-5 862-702-2721
Mt. Tabor Elementary School – K-5 862-999-5001
Northvail Elementary School – K-5 862-702-2701
Rockaway Meadow Elementary School – K-5 973-264-5721
Troy Hills Elementary School – K-5 862-999-5901
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