
9,10     കാസകളെട പോമാഷനം ഒര കാസില നിന് മെറാനിോലകള   
ടാനസറം  ടാനസറം  

 

ഈ വരഷോതകള കാസ്  പോമാഷന സമരണ വഴിയായിരികണെമന കാണിച െകാണള 
ഡിപി  .  ഐ സരകലര   കണിരികമോലാ.  അത പകാരം കഴിഞ വരഷം ഡിവിഷനകള കിോയറ െചയ് 
8,9,10  കാസകളിെല  കടികളെട  വിവരങള  സമരണയില  ഉളെപടതിയിരന.  സമരണ  ോപാരടല 
യസര െനയിമം  പാസ്ോവഡം ഉപോയാഗിച്  തറന ോശഷം ഡാഷ്  ോബാരഡിെല  Class  and  Divisions 

െമനവില  കിക്  െചയോമാള  വരന  ോപജിെല  8,  9,  10  കാസകളില  കിക്  െചയാല  അതിെല 
ഡിവിഷനകളം Division ല കിക് െചയാല അതിെല കടികോളയം കാണാന കഴിയം. ചവെടയള ചിതം 
ോനാക.  എടാം കാസിെല ഡിവിഷനകള  A 2011-2012,  B 2011-2012  എന കമതിലാണ്  കാണാന 
കഴിയക.  അത കഴിഞ അധയയന വരഷെത ഡിവിഷനകളാണ്.  അോപാള നാം ആദയം എനായിരികം 
െചോയണി  വരിക?  2012-2013  അധയയന  വരഷോതക്  പതിയ  ഡിവിഷനകള  കിോയറ്  െചയണം. 

എനാോല  2011-2012  െല  കടികെള  പതിയ  അധയയന  വരഷോതക്  പോമാട്/ടാനസര  െചയാനാക. 

അെതങെനെചയാം?

കഴിഞ വരഷെത അതയം എണം ഡിവിഷനകോള ഈ വരഷവം ഉളെവങില ഈ ോപജിെന വലത 
ഭാഗത് import Divisions (മകളില ചവന വളയതിനളില നലകിയിരികന) ല കിക് െചയ് കഴിഞ 
വരഷെത  അതയം  എണം  ഡിവിഷനകള  പതിയ  വരഷോതക്  സഷികാം.  ചവെടയള  ചിതം 
ോനാകക.
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Select Start date: 2012 ജണ 1 ഉം Select End Date : 2013 മാരച് 31 ഉം ആയിരികം. കഴിഞ 
വരഷോതതിലം ഡിവിഷനകള കറവാെണങില ഉള ഡിവിഷനകള മാതം ടിക് െചയാല മതി. എടാം 
കാസിന് െചയത ോപാെല 9, 10 കാസകളിലം 2012-2013 വരഷോതക് പതിയ ഡിവിഷനകള 
സഷികണം.

NB:- നിരമിച ഡിവിഷനകളെട എണം കടിോപാെയങില അത് ഡിലീറ് െചയാനം എഡിറ് െചയാനം 
സാധികം. ഒനാമെത ചിതതില ഡിവിഷനകളക് ോനെര Edit, Delete ബടണകള 
നലകിയിരികനത് കാണാം.

കഴിഞ വരഷം ഉളതിലം ഡിവിഷനകളെട എണം കടതലാെണങില import Divisions ന് ഇടത 
വശതള New Divisions കിക് െചയ് പതിയ ഡിവിഷന നിരമികാവനോതയള.

ഇനി Class and Divisions െമനവിെല Class എടത ോനാകക. 8,9,10 കാസകളില ഡിവിഷനകള 
പതിയ അധയയന വരഷതിെന സഫിോകാെട ( ഉദാ : A 2012-2013, B 2012-2013..) വനിടോണാെയന് 
പരിോശാധികണം.

പോമാഷന   /   ടാനസര  
പതിയ അധയയന വരഷോതക് ഡിവിഷനകള സഷികെപടാല ഇനി കടികെള പോമാട്/ടാനസര 
െചയാം. ജയിച (EHS) കടികളക് പതിയ കാസിോലക് അയകനതിെന പോമാഷന എനം NHS ആയ 
കടികെള ഒര കാസിോലക് അയകനതിെന ടാനസര എനം പറയന. NHS   ആയ കടിയാെണങിലകടി   
കഴിഞ അധയയന വരഷതില നിനം   2012-2013   അധയയന വരഷതിലള ഒര ഡിവിഷനിോലക്   
അവെന ടാനസര െചയണെമനത് മറകരത്  .  
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എനാലിനി കഴിഞ അധയയന വരഷെത കടികെള പതിയ അധയയന വരഷതിോലക് 
പോമാഷന/ടാനസര നടതാം? അതിനായി Class And Divisions െല Classes എടകക. ോപജിെന വലത 
വശതള Student Transfers (ചവന വളയതിനളില കാണിചിരികന) ല കിക് െചയക. ഈ സമയം 
ചവെട നലകിയിരികനത ോപാെല ഒര ജാലകം പതയകെപടം.

ഇവിെട Reason എനതില EHS, NHS, Class Transfer എന മന് ഓപഷനകള കാണാം. EHS 

പോമാഷന് അരഹതയള കടികളം NHS പോമാഷന് അരഹത ോനടാത കടികളം ആണ്. ഒര കടിെയ 
ഒര ഡിവിഷനില നിന് മെറാര കാസിോലക് ടാനസര െചോയണി വരോമാള   Class   
Transfer   എന ഓപഷന തിരെഞടകാം  .   

Select a Class ല നിനം 8 -ംം കാസ് തിരെഞടകക. Select a Division ല നിനം A 2011-2012 

തിരെഞടകക. ആ കാസിെല മഴവന കടികോളയം താെഴ ലിസ് െചയം.
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ചിതതില ഓോരാ കടിയോടയം ോപരിെന ോനരക് ടിക് മാരക് െചയാന സൗകരയമളത് ശദികക. ടിക് 
മാരക് െചയിരികന കടികെള മാതോമ പോമാഷന/ടാനസറിന പരിഗണിക. ചവെട Select Destination 

Class : 9 ഉം Select Destination Division : A 2012-2013 എനം നലകിയിരികനത് കാണക. 

ഇതിനരതം മകളിെല 8 A 2011-2012 െല കടികെള 9 A 2012-2013 െല കാസിോലക് 
പോമാഷന/ടാനസര െചയകയാെണനാണ്. Submit അമരതിയാല ടാനസര ഫലപദമായി 
നടതാനാകം. NHS ആയ കടികെള ഇത ോപാെല തെന അോത കാസിെല തെന ഏത ഡിവിഷനിോലകം 
ടാനസര െചയാം. ഇത ോപാെല തെന 9- ംം കാസിെല കടികെള 10-ംം കാസിോലക് പോമാട് െചയാം.

എടാം കാസിെല കടികളെട വിവരങള ഉളെപടതാന

ഈ അധയയന വരഷം എടാം കാസിെലതന കടികളെട വിവരങള സമരണയില എനര 
െചയിടണാകണെമനിലോലാ. എടാം കാസിെല ഡിവിഷനകള ോമല വിവരിച പകാരം 2012-2013 

അധയയന വരഷോതക് സഷിചിടെണങില എടാം കാസിോലക് കടികളെട വിവരങള ഉളെപടതാം. 

അതിന് Dashboard-Admission-School Admission ല പോവശികക. ആ ോപജില ആവശയെപടിരികന 
വിവരങള നലകി Admit Student എന ലിങില കിക് െചയ് ഓോരാ കടിെയയായി ഉളെപടതാം. 
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