થાનીય ડેટા અહેવાલ આપવામાં SSN નો ઉપયોગ
એક િવ ાથીર્ શાળામાં ન ધણી કરાવે છે , તો રિજ ટર્ાર જન્મ પર્માણપતર્ અને સામાિજક સુરક્ષા કાડર્ ની નકલ માંથી

Infinite Campus માં માિહતી દાખલ
કરે છે . તેઓને GTID સંખ્યામાં દશાર્વો નહીં, શાળા પાસે કાગળ પર GTID મુિદર્ત હોય છે તો પણ. જો વાલી કહે કે િવ ાથીર્ નો SSN નહીં આપી શકે અને
તેમ દશાર્વત ું જત ું કરવા માટે માફી પતર્ સહી કરે તો , સામાન્ય SSN રાજ્ય ારા સ પાયેલ અમારાં પ ૂલ માથી SSN આપવા માં આવે છે . પહેલાં, નંબર 800
અથવા 801 સાથે શ થતાં હતા પણ. છે લા બે એક વષર્થી ફેડરલ સરકારે 800 અથવા 801 સાથે "વા તિવક" SSN અદા કરવાનુ ં શ કયુર્ં છે , તેથી આ
999 માટે બદલાઈ ર ાં છે .
રા ય ડટા કલે શન:
મોટાભાગ ના

GaDOE

ના ડેટા હવે

GTID નો ઉપયોગ કરે

છે . જોકે, GTID મેળવવા માટે SSN આપવું જ જોઈએ. આ ખાતરી કરવા માટે છે કે રાજ્ય કક્ષાએ

િવ ાથીર્ ની માિહતી સાચા િવ ાથીર્ સાથે જોડાયેલ છે , કારણ કે તેઓ એક જાહેર શાળા િજ લા થી બીજા માં બદલે છે . િપર્-ID ડેટા કલેક્શન માં હજુ SSN ની
જ ર છે કારણ કે આ માિહતી પછી તર્ીજી પાટ પાસે મોકલવા માં આવશે
કદાચ એક

GTID ન

તપાસ માટે િનમેલા િવકર્ેતા છે

મ કે

Pearson કે Riverside Publishing,

વીકારે .

GTID કાયવાહ
અમે રાજ્ય GaDOE સાથે િનયિમત એક સારાંશ ચલાવીએ છીએ માં GTID િવનાના િવ ાથીર્ઓ GTID દાવાઓ દાખલ કરી શકે. SSN ની GTID ની સાથે
મ ૂળભ ૂત સમાનતા છે . જો SSN સરખું છે પરં ત ુ પર્થમ નામ, મધ્ય નામ, છે લું નામ, જન્મ અથવા તારીખ મ કે અન્ય માિહતી તત્વો પણ સરખા નિહં હોય, તો
અમે GTID સાથે નજીકના મેળ (Near Match) મેળવીએ છીયે. તે િક સામાં, અમે દરે ક Near Match એક પછી એક ચલાવીએ છીએ થી સાચો
િવ ાથીર્ પસંદ હોય થાય. મ તમે ક પના કરી શકો છો, શાળા વષર્ ની શ આતમાં, આ જિટલ પર્િકર્યા છે . એકવાર િવ ાથીર્ GTID દાવો કરે છે તો
GTID
નંબર અથવા Infinite Campus. કે ઇમ્પોટર્ કી આપણા માટે ઉપલબ્ધ છે . જ્યાં સુધી અમારે માતર્ GTID એક મદદ પ દાવા માટે હોય તો જ અમે એક
બેચ ફાઈલ માંથી માિહતી આયાત કરીએ.
આ તે છે જ્યાં રાજ્ય અન્ય કોઇ માિહતી સંગર્હ પર્િકર્યાઓ માટે SSN મેળવે છે .
ઉકેલવા આગળ પાછળ જઈએ જો
કરી શકતો નથી. સામાન્ય રીતે આ

FTE સમયે, અમે ક્યારે ક અન્ય શાળા િજ

લાઓ સાથે SSN ની ઉપર િવવાદો

SSN ખોટાં માં કી કરે લ છે , તો જ્યાં સુધી તે ઉકેલાઈ જાય છે ત્યાં સુધી િવ ાથીર્ ભંડોળ માટે કોઈ પણ િજ લા માં દાવો
FTE કો ઓિડર્નેટર ારા SS કાડર્ ની નકલો ને આગળ અને પાછળ ની બાજી ને ફેક્સ કરી ને તે તેમના િવ ાથીર્ નું છે તે

સાિબત કરતાં હોય છે .
શાળા પોષણ
િવ ાથીર્ઓ પ ૂરક પોષણ સહાય કાયર્કર્મ

વષર્ ની શ આતમાં, રાજ્ય અમને

(supplemental nutrition assistance program (SNAP)) અથવા
કામચલાઉ જ િરયાતમંદ પિરવારોને સહાય (temporary assistance to needy families (TANF)) પર્ાપ્ત કરતાં હોય તેમની એક ફાઈલ મોકલે છે .
આ િવ ાથીર્ઓ અને તેમના પિરવારના તમામ િવ ાથીર્ઓ આપોઆપ છે મફત બપોરના જમણ ના પાતર્ થઈ જાય છે . આ ફાઇલ માતર્ SSN ારાજ કી થઈ
શકે છે કારણ કે રાજ્ય ક યાણ કાયર્કર્મ GTID નો સંગર્હ નથી કરતાં.
HOPE છા

ૃિત

ં
જ્યારે િવ ાથીર્ 9માં ગર્ેડ માં હોય ત્યારે શ આતમાં લોકલ એજ્યુકેશન એજસીસ

(Local Education Agencies (LEA)) ની ઉતારે લી નકલો તેમના
(Georgia Student Finance Commission (GSFC)) ને સોપે છે જો િવ ાથીર્ ની ની ઉતારે લી નકલો ને SSN
વગર સોપેલ હોય તો તે િવ ાથીર્ HOPE છાતર્વ ૃિત મેળવવા માટે યોગ્ય નથી. જો િવ ાથીર્ ની GSFC ઉતારે લી નકલો નુ ં એકાઉન્ટ બીજા SSN થી થાિપત
કરવા માં આ યું હોય તો માધ્યિમક શાળા એ GSFC ના પર્િતિનિધ નો સંપકર્ કરવો જોઈએ.
તેમના ટે કનોલજી ખાતા ને િવ ાથીર્ નો ડેટા ભ ૂસી નાખવા નુ ં
કહેશે. અને આપણે ઉતારે લી નકલો ફરીથી સોપવા ની રહેશે. આ પર્િકર્યા ઘણો સમય લઈ શકે છે . SSN માં ભ ૂલ ઘણી વાર કોલેજ િવ ાથીર્ ને આ િનિ ત કરે
છે કારણ કે HOPE પૈસા કોલેજને SSN આપે તેના માટે જ ઉપલબ્ધ છે .
ઓિ યા ટુ ડન્ટ ફાઇનાન્સ કિમશન

ACT/PLAN, SAT/PSAT
મોટા ભાગે િવ ાથીર્ઓએ રા ટર્ીય પરીક્ષા પોતાની મેળે આપતા હોય છે . આમ તો ન ધણી ઓનલાઈન હોય છે તે છતા
તેનોજ

SSN દાખલ કરવા માં આ

િવ ાથીર્ પરીક્ષા આપી ર ો છે

યો છે તેની થોડી ચકાસણી કરવા માં આવે છે . જો િવ ાથીર્ એ િવનંતી કરી હોય તો કોર માધ્યિમક શાળા ને મોકલવા માં

આવે છે . આમ તો આ ચકાસણી સેવા પાસે થી ડેટા ખરીદી શકાય છે તેમ છતાં પાછલા અનુભવો પર્માણે તેમની િસ ટમ કે થાનીય મશીન માં ત ૃટીઓ ને

SSN માં ભ ૂલ આવતી હોય છે . ચોક્કસ SSN સાથે સંકળાયેલ કોર સાચોજ હોય તે જ રરી નથી એટલે શાળાએ Infinite Campus માં
હાથથી દાખલ કરી ને જોઈ લેવ.ું કોર ને CCRPI નો ટે કો છે માટે આ મ ૂ કેલી નો ઉકેલ રાજ્ય નુ ં GaDOE લઈ આવે શકે છે .
કારણે ઘણી વાર

8/28/2012

Page | 1

