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Dear Parents, 

Greetings!! 

We heartily thank those parents who attended the orientation session of Young Performer Certificates (Trinity 

College London) and shared their valuable time towards brightening their child’s future. 

As per the details provided in the session, we would like to provide you the following information: 

 The Young Performers Certificates are awards, not examinations.  The intention is to promote 

good classroom practice through co-operation and creativity, developing an appropriate child centered 

introduction to performance. 

 To encourage participation and provide a sense of progression the Certificates are available at three levels 

- Bronze, Silver and Gold. This year, we are planning to initiate with Bronze Level Certification. 

 It will consist of a Group of 6 to 8 students.  

The calculation for YPC Bronze level considering both 6 and 8 children is as below: 

 
6 students in a group – Rs. 1,575 per child 
  

8 students in a group – Rs. Rs. 1,377 per child 
  

 Depending on the number of registrations, groups will be formed by the school.  

 Once the groups are formed, we will inform you the amount to be paid for the same on a later date. 

(Either Rs. 1,575 (Group of 6 students) or Rs. 1,377 (Group of 8 students). For now, we need you to register 

your child for the same. 

 Assessment for the Young Performers Certificates will be done anytime during the month of January 

or February, 2019. 

 Guidance and assistance for YPC will be provided to the students by the mentors at school. All the 

preparations will be done during the school hours.  
Those parents, who are interested and wish their child to take the YPC, are requested to fill the following 

registration form latest by 25th September, 2018. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Registration Form – Young Performers Certificate 

Name of the Child:________________________________________  Grade:__________________________ 

Signature of the Parent:__________________________ 

 

Drafted by: Tanvi Shah   Gujarati by : Dharmendrasinh Solanki    Approved by: Shivani Acharya 
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સજુ્ઞ લારીશ્રી, 
શબેુચ્છા..!  
 મગં  પોભમર્મ ર્ર્ટિર્પકેટ્ર્(ર્િનનટી કૉરેજ રડંન)ના ઓરયન્ટેળન વેળનભાાં શાજય યશરે તેભજ તેભના 
ફાકનાાં ઉજ્જલ બવલષ્મ ભાટે ોતાનો રકભતી વભમ આલા ફદર લારીશ્રીઓના ંઅભો હાર્દિક આબાયી છીએ. 
રે્ળનભા ંઆેર નલગત મજુફ, અભો આને નીચેની ભારશતી જણાલલા ભાાંગીએ છીએ.    
 

 મગં પોભમર્મ ર્ર્ટિર્પકેટ્ર્ એલોડમર્ છે, યીક્ષા નથી.  તેનો શતે ુ બાા અને વાયા લગગના અભ્માવક્રભો ની 
વર્જનાત્ભકતા તેભજ યપોભગન્વ ભાટે મોગ્મ ફા કેન્દ્ન્િત રયચમ વલકવાલલાનો છે. 

 પ્રવતબાગીઓને પ્રોત્વારશત કયલા અને પ્રગવતનો અથગ પ્રદાન કયલા ભાટે ત્રણ સ્તયે પ્રભાણત્રો ઉરબ્ધ છે – બ્રોન્ઝ, 
વવલ્લય તથા ગોલ્ડ. આ લે, અભો બ્રોન્ઝ રેલર ર્ટીપીકેળન વાથે ળરૂ કયી યહ્યા છીએ. 

 તેભાાં 6 થી 8 નલદ્યાથીઓના ર્મહુનો વભાલેળ થળે. લામીર્ી બ્રોન્ઝ રેલરની ગણતયી 6 અને 8 ફનેં ફાકોની નીચે 
મજુફ છે: 
- 6 નલદ્યાથીઓના ર્મહૂ ભાટે -રૂ. 1,575/- (પ્રનત નલદ્યાથીના)ં   
- 8 નલદ્યાથીઓના ર્મહૂ ભાટે -રૂ. 1,377/- (પ્રનત નલદ્યાથીના)ં 
 

 નોંધણીની ર્ખં્માના આધાયે, ળાા દ્વાયા જૂથો ફનાલલાભા ંઆલળે. 
 એક લખત વમશુ નક્કી થમા ફાદ આને બયલાની થતી યકભ જણાલલાભાાં આલળે. {રૂ. 1 ,575/- (6 વલદ્યાથીઓનાાં 

વમશુ ભાટે અથલા રૂ. 1,377/- (8 વલદ્યાથીઓનાાં વમશુ ભાટે)} શાર, તે ભાટે તભાયા ફાકની નોંધણી આલશ્મક છે. 
 માંગ પોભગવગ વરટિરપકેટ્વનુાં એરે્ર્ભેન્ટ જાન્યઆુયી કે પેબ્રઆુયી, 2019 દયવભમાન કોઈણ વભમે કયલાભાાં આલળે . 
 નલદ્યાથીઓને લામીર્ી ભાટેન ુ ંભાગમદળમન તથા ભદદ સ્કરૂભા ંભેન્ટય દ્વાયા આલાભા ંઆલળે.     

 લામીર્ીભા ંફાકને જોડાલા ઇચ્છતા લારીઓને નીચે આેર યજીસ્રેળન પોભગ તા. 25 ર્પ્ટેમ્ફય, 2018 
સધુીભાાં બયલા વનલેદન છે.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

યજીસ્િેળન પોભમ - મગં પોભમર્મ ર્ર્ટિર્પકેટ્ર્ 

ફાકનુાં નાભ :__________________________________ ધોયણ :______________________ 

ભાતા/વતાની વશી :______________________________ 
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