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Grade 1 to 9                                                                                                                                             11th October, 2019 

India's National Spelling Bee  

Dear Parents, 

We feel proud to announce that the school is participating in India's National Spelling Bee for the Students of 

Grade 1 to 9 which will be conducted on 13th December, 2019.   

INDIA SPELLING BEE is spelling contest for schools across India.  Competition will be conducted at School 

during the usual school hours. Winners in the school will be selected and become eligible to participate at 

state level contest. Winners at the state level can then compete at national level. 

Each student will be given an India Spelling Bee Guide Book of their respective level. All participants will also 

be given a certificate of participation. There is fee of 100 Rs per student for participation. 

Interested  students  are  requested  to  submit  the  filled  Registration  form  on  or  before  17th   October 

2019, Thursday. 

સજુ્ઞ વાીશ્રી, 
અમો ગૌરવપવૂવક જાહરે કરીએ છીએ કે , સ્કૂ ધો. 1 થી 9 ના વવદ્યાથીઓએ માટે ઇન્ડડમાસ નેશનર સ્ેલરિંગ ફી  માાં 

ભાગ ઇ રહી છે, જે તા. 13 ડડસેમ્ફય, 2019 ના રોજ યોજવામાાં આવશે.  
ઇન્ડડમા સ્ેલરિંગ ફી  એ સમગ્ર ભારતની સ્ેલિંગ કોન્ટેસ્ટ છે.  સ્ધાવ સ્કૂ સમય દરમ્યાન સ્કૂ ખાતે યોજવામાાં 

આવશે. સ્કૂમાાંથી વવજેતાઓની સાંદગી કરવામાાં આવશે અને રાજ્ય કક્ષાની સ્ધાવમાાં ભાગ ેવા ાત્ર બનશે. 
રાજ્યકક્ષાનાાં વવજેતા રાષ્ટ્રીયકક્ષાએ ભાગ ઈ શકશે.  

 

દરેક વવદ્યાથીને તેનાાં સાંબાંવધત કેટેગરી મજુબ ઈન્ન્િયા સ્ેલિંગ બી ની ગાઇિ બકૂ આવામાાં આવશે. દરેક સ્ધવકને 
પ્રવતભાગીતા પ્રમાણત્ર ણ આવામાાં આવશે. બાગ રેવા ભાટે વવદ્યાથી દીઠ પી રૂ. 100/- છે.   

 

ઇચ્છુક વવદ્યાથીઓએ તા. 17 ઓક્ટોફય, 2019, ગરુૂવાય સધુીભાાં યજીસ્રેશન પોભમ જભા કયાવવા વનવેદન છે .   

 

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

Registration Form for India’s National Spelling Bee 

 

Name of the Child: _______________________________________  Grade: _________________ 

Parent’s Signature: _____________________________ 

Drafted by: Richa Sanghavi  Gujarati by : Dharmendrasinh Solanki  Approved by: Shivani Acharya 
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