
  

 

હ�નર� કાઉન્ટ�મા ંઆપ�ુ ંસ્વાગત છે!  
હ�નર� કાઉન્ટ� શાળાઓમા ંનવા �ુ�ંુબ તર�ક� ઓનલાઈન ન�ધણી મેળવવા માટ�, નીચેના પગલાઓં અ�સુરો. ઑનલાઇન 

ન�ધણી પ્ર�ક્રયા શ� કરતા પહ�લા, �ૃપા કર�ને દર�ક િવદ્યાથ� માટ� ન�ધણી દસ્તાવેજો એકિત્રત કરો: 

● ન�ધણી કરાવનાર માતાિપતા/વાલીઓ માટ� ફોટો ઓળખ  

● દર�ક િવદ્યાથ� માટ� જન્મ પ્રમાણપત્ર  

● રહ�ઠાણનો �રુાવો (દસ્તાવેજ માતાિપતા/વાલીના નામની ન�ધણીને પ્રિત�બ��બત કર� ુ ંહો�ુ ંજોઈએ) 

○ લીઝ અથવા પ્રોપટ� ટ�ક્સ સ્ટ�ટમેન્ટ અને  

○ વતર્માન ઉપયો�ગતા �બલ અથવા સેવાનો પત્ર (ગેસ, ઇલે�ક્ટ્રક, પાણી, સ્વચ્છતા અથવા ક�બલ)  

○ જો ઉપરોક્ત દસ્તાવેજો પ્રદાન કર� શકાતા નથી, તો રહ�ઠાણ�ુ ંએ�ફડ�િવટ મેળવ�ુ ંઆવશ્યક છે (૭૭૦-૯૫૭-

૩૯૪૫ પર કૉલ કરો અથવા એ�ફડ�િવટની મા�હતી માટ� એચ.સી.એસ (HCS) સ્વાગત ક�ન્દ્રની �લુાકાત લો) 

● દર�ક િવદ્યાથ� માટ� �યો��યા દ્ર�ષ્ટ/શ્રવણ/દંત્ય/પોષણ ફોમર્ ૩૩૦૦  

● દર�ક િવદ્યાથ� માટ� �યો��યા ઇમ્�નુાઇઝેશન (રસીકરણ) ફોમર્ ૩૨૩૧  

● વાલીપ�ુ ંઅથવા કસ્ટડ� કાગળ, જો લા� ુહોય તો  

● વૈક�લ્પક: સામા�જક �રુક્ષા કાડર્/નબંર 

 
ન�ધણી �લ�ક હ�નર� કાઉન્ટ� સ્�ૂલના હોમપેજ પર નેિવગેશન 

બાર પર �સ્થત છે 

(https://schoolwires.henry.k12.ga.us//Domain/1).  
 

 

 

 

 

 

િવકલ્પો�ુ ંમે� ૂ(menu of options) જોવા માટ� 

“REGISTRATION” (ન�ધણી) પર તમારા માઉસ�ુ ંકસર્ર 

રાખો. “New Student” (નવા િવદ્યાથ�) પર �ક્લક કરો. 

 

https://schoolwires.henry.k12.ga.us/Domain/1


  

 

નવા િવદ્યાથ� ન�ધણી (“New Student Registration”) 

િવભાગમા ં�ષૃ્ઠને નીચ ેસ્ક્રોલ કરો/�ઓ અને “Expand All” 

(બધાને િવસ્�તૃ કરો) પર �ક્લક કરો. 
 
 
 
“નવી િવદ્યાથ� પ્ર�ક્રયા �ણૂર્ કરવાના પગલા”ં ના પગલા ૧ 

મા,ં નવા �ુ�ંુબ ન�ધણી (New Family Registration Page) 

�ષૃ્ઠની �લ�કને અ�સુરો (“અહ� �ક્લક કરો”). 

 

ઓનલાઈન ર�સ્ટ્ર�શન પ્લેટફોમર્ માટ� એક નવી િવન્ડો 

�લુશે. 
 
ઓનલાઈન ર�સ્ટ્ર�શન માટ� સ્ટ�પ્સ/પગલાઓં અ�સુરો. 

 

એક ��ુષ્ટકરણ ઇમેઇલ પ્રદાન કર�લ ઇમેઇલ સરનામા ંપર 

જશે. આ ઇમેઇલમા ંએક �લ�ક છે � માતાિપતાને અર� 

દાખલ કરવા અને બહાર નીકળવાની મ�ૂંર� આપશે �યા ં

�ધુી માતાિપતા �ણૂર્ થયેલ ઑનલાઇન ન�ધણી અર� 

સબિમટ ન કર�. 

 

પ્ર�ક્રયામા ંઘણા િવભાગો છે અને ઘરના તમામ નવા 

િવદ્યાથ�ઓને એક અર� પર ઉમેરવા જોઈએ. ૫-�કનો 

એ�પ્લક�શન નબંર આપવામા ંઆવશે; જો જ�ર� હોય તો 

પાછળથી સદંભર્ લેવા માટ� આ નબંર લખો. 

 

�યાર� તમાર� અર� �ણૂર્ થઈ �ય અને તમે તેને 

સબિમટ કર� (મોકલ�ુ)ં દો, ત્યાર� અર� યોગ્ય શાળાની 

કતારમા ંજશે. શાળા સ્ટાફ તમારો સપંકર્ કરશે જો અન્ય 

કંઈપણની જ�ર હોય, તો તમે અર� પ્ર�ક્રયા દરિમયાન 

આપેલા ઈમેલ એડ્ર�સને મોિનટર કરવાની ખાતર� કરો. 

 

 

 

 


