SAT એસેસમેન્ટ્સનો સ્યટુ : કૉલેજ પ્લાનનિંગ નિકલ્પોની સંમનિ ફોમમમાં ભાગીદારી
તમારાં બાળક શાળાના દિવસે — એસ.એ.ટી.® (SAT®), પી.એસ.એ.ટી. / એન.એમ.એસ.ક્ય.ૂ ટી® (PSAT/NMSQT®) અર્થવા
પી.એસ.એ.ટી™ (PSAT ™) 10 ના એસ.એ.ટી.® મ ૂલયાાંકન માાંર્થી એકમાાં ભાગ િેશે. આ ફોમમનો ઉદ્દે શ્ય એ છે કે તમારા
વવદ્યાર્થીએ જે માદહતી પ ૂરી પાડવ ાં આવશ્યક છે અને તમારા વવદ્યાર્થીને તેમના મફત એસએટી સ્કોર મોકિવા, વવદ્યાર્થી
શોધ સેવા® (સ્ટડન્ટ સર્મ સવવિસ®), અને વવદ્યાર્થી પ્રશ્નાવલિર્થી સાંબવાં ધત વવકલપોની ઉપિબ્ધતા સમજાવવ ાં છે .
આિશ્યક માહિિી
વવદ્યાર્થીઓને કૉિેજ બોડમ , એસ.એ.ટી. એસેસમેન્્સનો સ્યટ આપનાર, તેમન ાં પહેલ ાં અને છે લલ ાં નામ, શાળાન ાં નામ અને
શાળાનો કોડ, જન્મ તારીખ, ગ્રેડ સ્તર, લિિંગ અને કેટિાક રાજ્યો અને જજલિાઓ માટે, વવદ્યાર્થી ઓળખ નાંબર પ્રિાન
કરવાની રહેશે. આ માદહતીને પરીક્ષણના પદરણામો સ્કોર કરવા અને જાણ કરવા માટે ઓછામાાં ઓછી આવશ્યકતા છે .
નિદ્યાર્થીઓ માટે નિકલ્પો
નન:શલ્ુ ક સ્કોર મોકલિા
જે વવદ્યાર્થીઓ એસ.એ.ટી. િઈ રહ્યા છે તેઓ પોતાનો સ્કોર વવના મ ૂલયે ર્ાર કૉિેજો અર્થવા વશષ્યવ ૃવિ કાયમક્રમોમાાં
મોકિી શકે છે . સ્કોસમ મોકિવા તે વૈકલ્લપક છે , પરાં ત અમે વવદ્યાર્થીઓને તેમની પસાંિ કરે િી શાળાઓમાાં તેમની રલર્
િશામવવા માટે પ્રોત્સાદહત કરીએ છીએ જો ખાિી છોડી િો, તો કોઈ સ્કોસમ મોકિવામાાં આવશે નહીં. વવદ્યાર્થીઓએ તેમના
ર્ાર મફત સ્કોર મોકિવા ઉપયોગ માટે સાંમવત જરૂરી નર્થી.
નિદ્યાર્થી શોધ સેિા
માતાવપતા તરીકે, તમે જ્યારે તમારા વવદ્યાર્થીનો જવાબ પત્રક પ ૂણમ કરો છો ત્યારે તમે વવદ્યાર્થી શોધ સેવામાાં પસાંિગી
કરવા માટે સાંમવત આપી શકો છો. વવદ્યાર્થી શોધ સેવા ભાગ િેતી સાંસ્ર્થાઓ સાર્થે તેમની માદહતી શેર કરીને વવદ્યાર્થીઓને
કૉિેજો અને વશષ્યવ ૃવિની સાંસ્ર્થાઓ સાર્થે જોડે છે . આ તમને અને તમારા વવદ્યાર્થીને તક આપે છે :
 કૉિેજ અને યવનવવસિટીઓ વવશેની માદહતી જે તમારા વવદ્યાર્થીની શૈક્ષલણક રલર્ઓ સાર્થે મેળ ખાય છે
 િાયક વવદ્યાર્થીઓને તેઓએ પ્રાપ્ત કરે િી વશષ્યવ ૃવિ ઍક્સેસ કરવામાાં મિિ

માટે નાણાકીય સહાય અને

વશષ્યવ ૃવિ પરની માદહતી મખ્ય, અભ્યાસક્રમો અને દડગ્રી વવકલપો વવશેની માદહતી
 મખ્ય, અભ્યાસક્રમો અને દડગ્રી વવકલપો વવશેની માદહતી

કૉિેજ બોડમ ફક્ત યોગ્ય કૉિેજો, યવનવવસિટીઓ, વશષ્યવ ૃવિઓ અને શૈક્ષલણક તક કાયમક્રમો સાર્થેના વવદ્યાર્થીઓના ડેટાને
જ શેર કરે છે જેણે ઉપર સ ૂલર્બદ્ધ હેતઓ માટે ફક્ત વવદ્યાર્થીઓ સાર્થે વાતર્ીત કરવાના કરાર પર હસ્તાક્ષર કયામ
છે . આ સાંસ્ર્થાઓ મોટે ભાગે અપેલક્ષત ગ્રેજ્યએશન તારીખ, સાંલર્ત ગ્રેડ પોઇન્ટ એવરે જ (જીપીએ), સ્કોર રે ન્જ અને
ઇલ્છછત કૉિેજ મેજરના આધારે વવદ્યાર્થીઓ સાર્થે જોડાય છે .
નિદ્યાર્થી પ્રશ્નાિલી
નોધ: શાળાઓ ફક્ત એવા વવદ્યાર્થીઓને જ પરવાનગી આપી શકે છે જેની પાસે વવદ્યાર્થી શોધ સેવા અને વવદ્યાર્થી
પ્રશ્નાવલિમાાં ભાગ િેવા માટેની માતાવપતાની સાંમવત હોય.

માતાવપતા તરીકે, તમે વવદ્યાર્થી પ્રશ્નાવલિમાાં ભાગ િેવા માટે તમારા વવદ્યાર્થીને સાંમવત આપી શકો છો. આ પ્રશ્નોની માદહતી
તેમના કૉિેજ બોડમ ના વવદ્યાર્થી રે કોડમ માાં ઉમેરવામાાં આવશે. વૈકલ્લપક પ્રશ્નાવલિ માટે તમારા બાળકના જવાબો:


પરીક્ષણો અને સેવાઓ સધારવા માટે સાંશોધન અને આયોજન માટે કૉિેજ બોડમ દ્વારા ઉપયોગમાાં િેવાયેિા ડેટા
પ્રિાન કરો



કૉિેજો, યવનવવસિટીઓ, વશષ્યવ ૃવિ અને શૈક્ષલણક તક કાયમક્રમો સાર્થેના વવદ્યાર્થીઓને મેળ

કરવામાાં મિિ કરો

વવદ્યાર્થી માગમિવશિકા, પ્રશ્નાવલિ શ ાં પ ૂછે છે અને વવદ્યાર્થી માદહતીનો ઉપયોગ કેવી રીતે ર્થાય છે તેન ાં વણમન કરે છે . કૃપા
કરીને વવદ્યાર્થી માગમિવશિકાની સમીક્ષા કરો અને નીર્ે સ ૂર્વો કે તમારાં બાળક વૈકલ્લપક પ્રશ્નાવલિ પ ૂણમ કરશે કે નહીં કરે
અને વવદ્યાર્થી શોધ સેવામાાં જોડાશે કે નહીં. તમારાં પ ૂણમ કરે િ અને સહી કરે િ ફોમમ તમારી શાળા

દ્વારા નક્કી કરે િ

સમયમયામિા દ્વારા તમારા બાળકની શાળામાાં પાછા આપો.. તમે collegeboard.org. પર કૉિેજ બોડમ ગોપનીયતા કેન્ર પર
વધ શીખી શકો છો.
_____ િા, હું મારા બાળકને નિદ્યાર્થી શોધ સેિાની પસંદગી કરિા અને નિદ્યાર્થી પ્રશ્નાિલલમાં ભાગ લેિા સંમનિ આપ ંુ છં.
_____ ના, હું મારા બાળકને નિદ્યાર્થી શોધ સેિાની પસંદગી કરિા અને નિદ્યાર્થી પ્રશ્નાિલલમાં ભાગ લેિા સંમનિ આપિો

નર્થી.
નિદ્યાર્થીન ંુ નામ:

______________________________________________________
(કૃપા કરીને નપ્રિંટ કરો)

માિાનપિા/િાલીની સિી: _______________________________________________ િારીખ: _________

નોધ: શાળાઓ ફક્ત એવા વવદ્યાર્થીઓને જ પરવાનગી આપી શકે છે જેની પાસે વવદ્યાર્થી શોધ સેવા અને વવદ્યાર્થી
પ્રશ્નાવલિમાાં ભાગ િેવા માટેની માતાવપતાની સાંમવત હોય.

