
�મેને ડ�����ટ  228  

સમર �ાઈવર એ��ક�શન ◌ુ  (ઉના� 
ચાલક�◌ંુિ◌શ�ણ )  

િ◌�ય માિતાપતા /વાલી ,  

સમર �ાઈવર એ��ક�શન ◌ુ �બહાઇ�ડ -ધ -�હ�લ કોસમા�ટ�ની ન�ધણી  ફ��આર� ◌ુ  1, 2021 થી શ� કર�નઓેનલાઈન � 
◌ૂણક�રવામાઆંવશ ે.  આ સમયે , �ઓ લાયક છેતવેા તમામ િ◌વ�ાથ�ઓ અનવેાલીઓનેએક લ�ક ઈ -મઈેલ �ારા 
મોકલવામાઆંવશ ે. તમામ બેઠકો ભરાઈ �ય નહ� �યા�ંધી ◌ુ અથવા ફ��આર� ◌ુ  24, 2021 �ધી ◌ુ પા�તા ધરાવતા 
િ◌વ�ાથ�ઓ માટ�ન�ધણી ��લી ◌ુ રહ�શ ે. િ◌વ�ાથ�ઓ , માિતાપતાઓ અથવા વાલીઓ ન�ધણી કરવા માટ�તમેજ સેસન , 

�દવસનો સમય , વગેર�ની પસ ◌ંદગી કરવા માટ�સાઈટ ઉપર જઈ શક�છે . નીચેના ચાટન� �◌ુઓ . મહ�વ�◌ં◌ુ– 
િ◌વ�ાથ�ઓનડે�����ટના  કોઇપણ ક��પસમા ંવાહન ચલાવવાની અ�િમ� ુઆપવામાઆંવછેે . પસ ◌ંદ કર�લ ક��પસ �ધી ◌ુ 
તેમના િ◌વ�ાથ�ઓનપેહ�ચાડવા માટ�પ�રવારો જવાબદાર છે . ડ�����ટ  228 પ�રવહન � ◌ૂ�◌ંપાડશનેહ� .  

સેસન A @ તમામ ��્◌ુલો �◌ુન 2 - 23 એકાતંરા , સોમ - િશન સવારનો અથવા બપોરનો સમય સસેન B @ તમામ                     
��્◌ુલો �◌ુન 3 - 24 એકાતંરા , સોમ - િશન સવારનો અથવા બપોરનો સમય સસેન C @ તમામ ��્◌ુલો �◌ુલાઈ 5 -                     

26 એકાતંરા , સોમ - િશન સવારનો અથવા બપોરનો સમય સસેન D @ તમામ ��્◌ુલો �◌ુલાઈ 6 - 27 એકાતંરા , સોમ -                     

િશન સવારનો અથવા બપોરનો સમય  

�બહાઇ�ડ -ધ -�હ�લ કોસમા�ટ� $175.00 ફ� છે . આમા ં$20 ની ફ�નો સમાવશે થતો નથી ક�� સ�ે�ટર� ઓફ 
�ટ�ટને�યાર��કવવામા ં◌ુ આવશ ે�યાર�િ◌વ�ાથ� ��સ ઓફ રોડ�◌ંુપર��ણ આપેછેઅનલેનસ�પ�રમીટ  (શીખનાર માટ�મ 
◌ં�◌ૂર� ) માટ�ની અર� સબમીટ કર�છે .  

ડ�����ટ  228 એક ઈલે���ોનક ન�ધણીની ���યાનો ઉપયોગ કરવા�◌ંુચા�◌ુરાખશ ે. સાઈટ ઉપર , તમતેમા�◌ં�થળ , સસેન 

અનેવાહન ચલાવવાનો સમય પસ ◌ંદ કરશો . ન�ધણીની ���યા � ◌ૂણક�રવા માટ� , વબેસાઈટમાથંી બહાર નીકળતા પહ�લા 
આ વબેસાઈટ ઉપર �કવણી ◌ુ કરવી જ�ર� છે .  

ન�ધણી કરતા પહ�લા , વકે�શનો , ઉનાળાની ��્◌ુલ , એ�લ�ેટક ક��પો વગેર�ન�ેયાનમારંાખશો કારણ ક�િ◌વ�ાથ�ઓ 
ફ��આર� ◌ુ  24, 2021 પછ� તમેના ન�� કર�લા સમયનબેદલી શકશનેહ� . વળ� , િ◌વ�ાથ�ઓએ બધા સસેનો  (360 �◌ુલ 
િ◌મનીટો ) � ◌ૂણક�રવા જ�ર� છેઅન�ેબહાઈ�ડ  ધ -�હ�લ સફળતા� ◌ૂવક�  � ◌ૂણક�રવા માટ�જ�ર� કૌશ�યો દશાવ�વા 
આવ�યક છે . જો ગેરહાજર� રહ�તો , િ◌વ�ાથ� તખેાસ વગન� ભરપાઈ કરવા માટ�ઉપલ�ધતાના આધાર� , એક એપોઇ�ટમ�ેટ 
ગોઠવી શક� . સશેનના �ત ે, જો િ◌વ�ાથ�ન ે“ભરપાઈ �દવસ ” ઉપર એક સસેન � ◌ૂણ�્ કરવાની જ�ર પડ�તો , સસેન 
આપવામાઆંવતેસેમય ે$25.00 રોકડ ફ�  �કવવાપા� ◌ુ બનશ ે.  

�◌ૃપા કર�નજેોડ�લ મા�હતીનકેાળ�� ◌ૂવક�  વાચંો અનેજો તમનેકોઈ પણ વધારાના ��◌ો હોય તો , �◌ૃપા 
કર�નેસ ◌ંપકક�રો તમારા િ◌વ�ાથ�ની ��્◌ુલમાએં�લ�ેટક ઓ�ફસ  



આપનો ,  

ટ�ર� આર . ���� ુ 

ડ�����ટ �પરવાઈઝર ◌ુ  , શાર��રક િ◌શ�ણ , ચાલક�◌ંુિ◌શ�ણ અનઆેરો�ય 


