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2023-2024 ਇੰਟਰਾਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਖੁੱ ਲ�ਾ ਦਾਖਲਾ (Intradistrict Open Enrollment) 

ਮਾਪੇ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ (Parent Notice) 

• ਖੱੁਲ�ਾ ਦਾਖਲਾ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ(ਬੱਿਚਆਂ) ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਵਸਨੀਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ MUSD ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 

ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ।  ਖੁੱ ਲ�ਾ ਦਾਖਲਾ ਗਰੇਡ� K-12 ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਵਾਸਤੇ ਹੈ। 

• ਖੁੱ ਲ�ੀ ਦਾਖਲਾ ਿਖੜਕੀ ਮੰਗਲਵਾਰ, 17 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤ� ਲੈਕੇ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, 3 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ  ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਸਮ� ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।  ਲੇਟ ਓਪਨ 

ਇਨਰੋਲਮ�ਟ ਫਾਰਮ� ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   

• ਓਪਨ ਇਨਰੋਲਮ�ਟ (OE) ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਅਤੇ MUSD ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।   

o ਜ ੇਮਾਪੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਾਪੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਖੱੁਲ�ਾ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ OE ਿਵੰਡੋ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਉਿਚਤ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

o ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਿਕਸੇ MUSD ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। 

o ਮਾਪੇ ਪ�ਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇੱਕ ਖੱੁਲ�ੇ  ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

o ਖੱੁਲ�ੇ  ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮ� 'ਤੇ 'ਪਿਹਲ� ਆਓ, ਪਿਹਲ� ਪਾਓ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ।   

o ਖੱੁਲ�ੇ  ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ� 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ� ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। 

o ਸਾਰੇ ਖੱੁਲ�ੇ  ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ� 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤ� ਜ ੋਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਖੱੁਲ�ੀ ਦਾਖਲਾ ਿਖੜਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

o ਖੱੁਲ�ੇ  ਨਾਮ�ਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ   ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

o o ਿਕਸੇ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਖੱੁਲ�ਾ ਦਾਖਲਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 

ਪਤੇ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

• ਸਾਰੇ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਖੱੁਲ�ੇ  ਦਾਖਿਲਆਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱੁਲ�ੇ  ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਿਖੜਕੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਵਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਸਥਾਪਨਾ 
ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ� ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਰੇਡ ਿਵੱਚ ਜਗਹ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਿਵਵਹਾਰ, ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪ�ਾਪਤੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲ� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

• ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ� ਨੰੂ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਯੂ.ਐ�ਸ. ਡਾਕ ਰਾਹ� ਲਗਭਗ 31 ਮਈ, 2023 ਤੱਕ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਜਣਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 

• ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਖੱੁਲ�ੇ  ਦਾਖਲੇ ਨੰੂ ਨਿਵਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ।  ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਟਰਮ/ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਖੱੁਲ�ੇ  ਦਾਖਲੇ 

ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਿਵਵਹਾਰ, ਜ� ਗਰੇਡ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਕੂਲ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲ� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

• ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ� ਨੰੂ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਯੂ.ਐ�ਸ. ਡਾਕ ਰਾਹ� ਲਗਭਗ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਜਣਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।  

• ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗਹ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ 

ਿਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ।  ਿਜ� ਹੀ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਯੂ.ਐ�ਸ. ਮੇਲ ਰਾਹ� ਮਾਪੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਜਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖੱੁਲ�ੇ  ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਦੀ 

ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਲੈਕ ੇ7 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸੁ਼ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

• ਖੱੁਲ�ੇ  ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 3 ਮਾਰਚ, 2023 ਤ� ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ� 'ਤੇ ਜ� ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� 

ਹੋਣਗੇ।  

ਨ� ਟ ਕਰ:ੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਮਾਪ/ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।  
- ਦਾਖਲਾ ਿਵੰਡੋ ਖੋਲ�ੋ  — 

ਮੰਗਲਵਾਰ, 17 ਜਨਵਰੀ, 2023, ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, 3 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦਫਤਰੀ ਸਮ� ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ 

ਦੇਰ ਨਾਲ ਖੁੱ ਲ�ੇ  ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ� ਨੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
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