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Student Exchange Program 

Dear Parents, 

Student exchange Program refers primarily to studying in another School while still enrolled at a school in 
one’s home town. It means that the school will send its student to another school with which it has an inter-
school exchange agreement. 

The objective is to give the student both Exposure and Experience. The student will get a chance to 
experience and learn about the learning patterns, culture and traditions, life style of the students in the other 
school as well as get a chance to meet and interact with new people and learn from them.  

To give our students this opportunity, we are conducting a Student Exchange Program for the Students of 

Grade 7. We are collaborating with Genius Group of Schools, (Jay International School/ Genius English 

Medium School), Rajkot for the same.  

Since this is our First attempt for a student exchange we will be conducting it for a limited number of 
students. We have already selected a few students for the same. The selection criteria were as follows:- 

 Academic Performance- classroom participation and performance as well as assessment records. 

 Regularity in attendance, C.W. and H.W. and other tasks/assignments. 

 Behavior and conduct in the classroom, with peers and with teachers and staff. 

 Participation and initiative in school activities. 

Congratulations to the parents of the selected students. We also look forward to giving more and better 
opportunities to the other students in the upcoming programs. 

Seeking your cooperation and support as always, 

Team RES 
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સ્ટુડન્ટ એક્સસ્ચેન્જ પ્રોગ્રામ 

સજુ્ઞ લારીશ્રી, 
 

સ્ટુડન્ટ એક્સસ્ચેન્જ પ્રોગ્રાભ મખુ્મત્લે અન્મ ળાાભાાં બણલાનુાં સચૂન કયે છે જ્માયે તે નો હજુ ોતાના જ ળહયેની સ્કરૂભાાં 
અભ્માસ ળરૂ હોમ છે . તેનો અથથ એ કે ળાા તેના વલદ્યાથીને અન્મ ળાાભાાં ભોકરળે જેની સાથે તે ઇન્ટય-સ્કરૂ એક્સસ્ચેન્જ 
કયાય ધયાલે છે. 
 

આ નો હતે ુવલદ્યાથીને એક્સસોઝય અને અનબુલ ફને્ન આલાનો છે. વલદ્યાથીને અન્મ ળાાઓભાાં વલદ્યાથીઓની જીલનળૈરી , 

ળીખલાની યીત, સાંસ્કૃવત અને યાંયાઓ , અનબુલલા અને ળીખલાની અને નલા રોકો સાથે લાતચીત કયલાની અને તેભની 
ાસેથી ળીખલાની તક ભળે. 
 

અભાયા વલદ્યાથીઓને આ તક આલા ભાટે , અભે ધોરણ 7 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્ટુડન્ટ એક્સસ્ચેન્જ પ્રોગ્રામ  કયી યહ્યા છીએ. 
અભે જીવનયસ ગ્રૂ ઓપ સ્કલૂ્સ (જય ઇન્ટરનેશન સ્કુ / જીવનયસ ઇંગ્લશ વમડડયમ સ્કૂ) , રાજકોટ સાથે સહમોગ કયી 
યહ્યા છીએ. 
 

કાયણ કે આ વલદ્યાથી વલવનભમ ભાટેનો અભાયો હરેો પ્રમાસ છે , તેથી અભે ભમાથદદત સાંખ્માભાાં વલદ્યાથીઓ ભાટે તેને 
ચરાલીશુાં. આણે તેના ભાટે થોડા વલદ્યાથીઓ હરેાથી જ સાંદ કમાથ છે. સાંદગી ભાદાંડ નીચે મજુફ છે:-  

 એકેડવેભક પોભથન્સ – ક્સરાસરૂભ ાદટિવસેળન અને પોભથન્સ તેભજ એસેસભેન્્સ યેકોર્ડ થસ. 
 હાજયીભાાં વનમવભતતા, સી. ડફલ્ય.ુ અને એચ. ડફલ્ય.ુ અને અન્મ કામો / અસાઇભેન્્સ. 
 ક્સરાસરૂભભાાં સહાઠીઓ, વળક્ષકો તથા સ્ટાપ સાથે લતથણકૂ અને આચયણ. 
 ળાાકીમ પ્રવવૃિઓભાાં બાગીદાયી અને હરે. 

 

સાંદ થમેરા વલદ્યાથીઓના ભાતાવતાને અભબનાંદન. આગાભી કામથક્રભોભાાં અન્મ વલદ્યાથીઓને લધ ુઅને લધ ુતકો 
આલાની અભે ઇચ્છા ધયાલીએ છીએ. 
 

હાંભેળા તભાયા સહકાય અને સભથથનની અેક્ષા સહા..  

 

ટીમ RES 
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