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ઑગસ્ટ, 2021 
 

 ઇલીનૉઇસ રા�યમા ં, એ વ્ય�ક્ત � તેમના 18મા જન્મ�દવસ પર પહ�ચી નથી તેણે ડ્રાઇવર લાઇસન્સ 
મેળવવા માટ� ગ્રે��એુટ�ડ ડ્રાઇવર લાઇસ�ન્સ�ગ (GDL) પ્રોગ્રામ  �ણૂર્ કર�લો હોય તે જ�ર� છે. આ પ્રોગ્રામ ત્રણ 
ભાગ ધરાવે છે: પરિમટ તબ�ો (ડ્રાઇવરની વય 15), પ્રારં�ભક લાઇસ�ન્સ�ગ તબ�ો (ડ્રાઇવરની વય 16-17) 
અને �ણૂર્ લાઇસ�ન્સ�ગ તબ�ો (ડ્રાઇવસર્ 18-20).પરિમટ તબ�ામા,ં િવદ્યાથ�એ ક્લાસ�મ અને �બહાઇન્ડ-ધ-
વ્હ�લની �ચૂનાઓ બ�ે સફળતા�વૂર્ક �ણૂર્ કર��ુ ંહો�ુ ંજ�ર� છે. િવદ્યાથ�ઓને તેમના સોફોમોર વષર્ (ગ્રેડ 10) 
દરિમયાન એક સેમેસ્ટર ડ્રાઇવર એ��કુ�શન ક્લાસમા ંસ્વચા�લત ર�તે નામા�ંકત કરવામા ંઆવશે. અહ� તેઓ 

માગર્ પર�ક્ષાના  િનયમો ભણશે, �નો ઉપયોગ રા�ય સ�ચવ દ્વારા િનણાર્યક કાયદાઓ અને મા�હતી �ગે 
િવદ્યાથ�ઓના જ્ઞાન�ુ ં�લૂ્યાકંન  કરવામા ંમાટ�  કરવામા ંઆવશે.�ડ�સ્ટ્રક્ટ 228 િવદ્યાથ�ઓને તેમની પરિમટ 
મેળવવામા ંમદદની પ્ર�ક્રયામા ંસહાય કર� છે, પરં� ુલનર્સર્ પરિમટ એ સ�ંણૂર્ ર�તે �ડપાટર્ મેન્ટ ઓફ મોટર 
વી�હકલ્સ (DMV) દ્વારા સચંા�લત થતો કા�નૂી દસ્તાવેજ છે. ન�ધ: � િવદ્યાથ�ઓ ડ્રાઇવર એ��કુ�શનના 

ક્લાસ�મ અને �બહાઇન્ડ-ધ-વ્હ�લ એમ બ�ે ભાગને �ણૂર્ કરતા નથી તેઓ �યા ં�ધુી 18 ના ન થઈ �ય ત્યા ં
�ધુી તેમના ડ્રાઇવર લાઇસન્સ મેળવવા પાત્ર ઠરતા ંનથી - હવે તેઓને "�ખુ્ત અરજદારો" માનવામા ંઆવશે 

અને તમારા હાઇ સ્�ૂલ કાયર્ને DMV ખાતે સ્વીકારવામા ંન આવે તેમ બની શક� છે.  

 
1) િવદ્યાથ�ઓ તેમની લનર્સર્ પરિમટને ક�વી ર�તે �રપ્લેસ કર� શક� છે જો તે ખોવાઈ અથવા �કુસાન પામે?   

            િવદ્યાથ� અને માતાિપતા/ વાલીએ �ુ�પ્લક�ટ મેળવવા માટ� DMV પર જ�ુ ંપડશે.   તમાર� પાસેથી 

જન્મ�ુ ંપ્રમાણપત્ર અને િનવાસસ્થાનના �રુાવાને ર�ૂ કરવાની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે.  

 

2) જો �ંુ ડ�સ્ટ્ર�ક્ટ 228 ના BTW તબ�ાને �ણૂર્ ક�ં નહ� તો �ંુ �ાર� મા�ં લાઇસન્સ મેળવી શ�ંુ? 
  � િવદ્યાથ�ઓ ડ્રાઇવર એ��કુ�શનના વગર્ખડં ભાગને સફળતા�વૂર્ક �ણૂર્ કર� લે છે પરં� ુ �બહાઇન્ડ-ધ-

વ્હ�લ તબ�ાને �ણૂર્ કરતા ંનથી, તેઓ રા�ય સ�ચવ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવેલ આવશ્યક જ��રયાતોને 

�ણૂર્ કર�ને તેમના લાઇસન્સ મેળવી શક� છે. એકવાર િવદ્યાથ� 18 ના થઈ �ય, પછ� તેઓએ �ડપાટર્ મેન્ટ 

ઓફ મોટર િવહ�કલ્સ (DMV)પર પોતાના ટ્રા�ંસ્ક્રપ્ટની નકલ લઈ જઈને ડ્રાઇવર એ��કુ�શનના ક્લાસ�મ 

ભાગને સફળતા�વૂર્ક �ણૂર્ કયાર્નો �રુાવો �રૂો પાડવો જ�ર� છે. (�હ�ર કાયદો 98-167) 
 

3) BTW સેસનો પૈક�ના એક સત્ર માટ� એક િવદ્યાથ�ની ન�ધણી ક�વી ર�તે કર� છે? 

            BTW માટ�ની ન�ધણી એ 8 થી 18 વેબસાઇટ મારફત એક ઑન-લાઇન પ્ર�ક્રયા છે. ન�ધણીની 

પ્ર�ક્રયાને ક�વી ર�તે �ણૂર્ કરવી તે �ગેની મા�હતી મેઈલ કર�લા પત્રો, ઈમેઈલ, �ડ�સ્ટ્રક્ટ 228 ની વેબસાઇટ, 

ફ�સ�કુ અને તમારા િવદ્યાથ�ના ઇન્સ્ટ્રક્ટર દ્વારા સીધી �ણકાર� સ�હત િવિવધ ર�તો દ્વારા �રૂ� પાડવામા ં

આવશે. ન�ધણી ફ��આુર� 1-14, 2022 થી ચા� ુકરવામા ંઆવશે.  
 

4) િવદ્યાથ�ઓ/પ�રવારોને પસદં કરવા માટ� �ા BTW સેસનો ઉપલબ્ધ હોય છે? 

            િવદ્યાથ�ઓ/પ�રવારોને તેમના સત્ર માટ� ન�ધણી કરાવવા માટ� તક આપવામા ંઆવશે. દર�ક સત્ર 10 

ડ્રાઇવ્સ /તાર�ખો ધરાવશે. ત�ુપરાતં, િવદ્યાથ�ઓ ચાર �ડ�સ્ટ્રક્ટ હાઇ સ્�ૂલ્સ (બ્રેમેન, �ટનલ ેપાકર્ , �હલક્ર�સ્ટ અથવા 

ઓક ફોર�સ્ટ) માથંી કોઇપણ એક ખાતે BTW �ણૂર્ કર� તેમ બની શક� છે.   
  



 
5) �ુ ં�ડ�સ્ટ્રક્ટ 228 ઉનાળામા ંવગર્ખડં તબ�ો પ્રદાન કર� છે? 

            હા, ક્લાસ�મ તબ�ો બ્રેમેન ખાતે અથવા �ૂરસ્થ ર�તે ઉનાળા (�ૂન) મા ંપ્રદાન કરવામા ંઆવે 

છે. ઇન-�ડ�સ્ટ્રક્ટ િવદ્યાથ�ઓ માટ�નો ખચર્ $100 અને નૉન-ર�િસડ�ન્ટ્સ માટ� $175 છે. ઉના� ડ્રાઇવર 

એ��કુ�શન ક્લાસ�મ માટ� ન�ધણી કરાવવા માટ�, �ૃપા કર� 708.647.4830 પર કૉલ કરો.  
 

6) �ુ ંિવદ્યાથ�એ માન્ય ચાલકના િશક્ષણ કોસર્માં નામાકંન કરતા પહ�લા હાઇ સ્�લૂમા ંતે�ુ ંબી�ુ ંવષર્ �ણૂર્ થાય 
નહ� ત્યા ં�ધુી રાહ જોવી પડ� છે? 

            ના, સ્ટ�ટ ઓફ ઇલીનૉઈસ માન્ય ચાલકના િશક્ષણ અભ્યાસક્રમમા ં નામાકંન કરવા માટ�ના બે 

માપદંડો ધરાવે છે: 1) િવદ્યાથ� 15 વષર્ની �મરનો હોવો જોઈએ અને 2) િવદ્યાથ�ના અગાઉના બે સેમેસ્ટરમા ં

ઓછામા ંઓછા આઠ વગ� પાસ કર�લા હોય.  આથી, િવદ્યાથ�ઓ ક� �ઓ 15 વષર્ના થાય છે તેઓ માન્ય 

નૉન-�ડ�સ્ટ્રક્ટ 228 ચાલકના િશક્ષણ અભ્યાસક્રમમા ંનામાકંન કરવા માટ� પાત્ર બની શક� છે. �ૃપા કર�ને એ 

વાતની ન�ધ લો, �ડ�સ્ટ્રક્ટ 228 િવદ્યાથ�ઓએ તેમ�ુ ંહાઇ સ્�ૂલ�ુ ં �દ્વતીય વષર્ શ� ક�ુ� હોય નહ� ત્યા ં�ધુી 

તેમને ડ્રાઇવર એ��કુ�શન માટ�ની તક આપ�ુ ંનથી. 
 

7) �ંુ મા�ં ડ્રાઇવર લાઇસન્સ મેળવી શ�ંુ તે પહ�લા �ા �ધુી માર� માર� પરિમટ �ળવવી પડશે? 

            ઇલીનૉઈસ સ્ટ�ટ કાયદો દશાર્વે છે ક� તમાર� તમાર� પરિમટને તે કાઢ� આપ્યાની તાર�ખથી 9 

મ�હના �ધુી �ળવી રાખવી જ�ર� છે.  કાઢ� આપ્યાની તાર�ખ લનર્સર્ પરિમટના આગળના ભાગ ઉપર દશાર્વેલી 

હોય છે. 
 

8) �ંુ ઉનાળા દરિમયાન થોડા �દવસો માટ� વેક�શન /સ્�લૂ /પ�રવારના સ્નેહ સમેંલન વગેર� ઉપર જવાનો �ં, �ુ ં
મને �બહાઇન્ડ ધ વ્હ�લમાથંી ��ુક્ત મળ� શક� છે? 

            ના, તમને ��ુક્ત મળ� શક� નહ�. તમાર� ��ુચબધ્ધ BTW તાર�ખો દરિમયાન અહ� રહ�વા માટ��ુ ંઆયોજન કર�ુ ં

જ�ર� છે.  (આમા ં માત્ર ગોઠવણી કર�લ તાર�ખના વગર્નો જ સમાવેશ થાય છે.)  ઇલીનૉઇસ સ્ટ�ટ કાયદો 6 

અિનવાયર્ કલાકો �ધુી BTW મા ંરહ�વા માટ��ુ ંદર�ક િવદ્યાથ� માટ� જ�ર� બનાવે છે.  માત્ર એક જ ગોઠવણી કર�લ 

તાર�ખ હોય છે અને વેક�શનો, પ�રવારના સ્નેહ સમેંલનો, લગ્નો, બીમાર�, �તૃ્�ઓુ, �િતમ િવિધઓ, અદાલતની 

તાર�ખો વગેર�, 

           માટ� કોઈ જ અપવાદો હોતા નથી. જો કોઇપણ આપેલ સત્ર (�મ ક� �ૂન અથવા �ુલાઈ) મા ંતમે એકથી 

વ� ુBTW ના �દવસોને �કુ� જશો તે�ુ ંતમે �ણતા હો તો – �ૃપા કર�ને ન�ધણી કરાવશો નહ�. રાહ �ુઓ 

અને BTW અન્ય સમયે કરો અથવા પ્રાઇવેટ ડ્રાઇિવ�ગ સ્�ૂલમા ં કરો.  �ૃપા કર�ને એ વાતની ન�ધ લો – 

કોઇપણ િવદ્યાથ� ક� � ગોઠવણી કર�લ તાર�ખનો ઉપયોગ કરવા માગંે તેના માટ� માત્ર $25 રોકડ ફ� છે. 
 

 
�યાર� નીચેનાને કૉલ કરો ત્યાર� વધારાના પ્ર�ોના જવાબ આપી શકાય છે: 
 
 બ્રેમેન હાઇ સ્�ૂલ એથ્લ�ટક્સ   708.396.8123 

 �હલક્ર�સ્ટ હાઇ સ્�ૂલ એથ્લ�ટક્સ  708.647.4823 

ઓક ફોર�સ્ટ હાઇ સ્�ૂલ એથ્લ�ટક્સ  708.342.8323 

ટ�નલે પાકર્ હાઇ સ્�ૂલ એથ્લ�ટક્સ  708.342.8223 

�ડ�સ્ટ્રક્ટ ડ્રાઇવર એ��કુ�શન કોઑ�ડ�નેટર 708.647.4831 


