نیویارک شہر اسکولز کا اکاونٹ
میرے نیویارک شہر اسکولز
اکاونٹ میں کیا ہے؟


تشخیصات – اپنے بچے کے نیویارک ریاست
ریاضی اور فنون انگریزی زبان ) (ELAامتحان
اسکور اور  /یا ریجنٹس امتحان اسکورز
مالحظہ کریں۔



حاضری – موجودہ تعلیمی سال کے لیے اپنے
بچے کی حاضری کا جائزہ لیں ،بشمول وہ
ایام جب بچہ تاخیر سے آیا تھا یا غیرحاضر

برائے وا لدین
 8جون سے شروع ،آپکے پاس اسکول میں اپنے بچے کی پیش رفت کے متعلق کلیدی معلومات
تک رسائی حاصل کرنے کا ایک نیا طریقہ ہوگا۔ ایک نیویارک شہر اسکولز اکاونٹ کے ساتھ
آپ ایک کمپیوٹر ،فون یا ٹیبلٹ پر دس تک زبانوں میں اپنے بچے کی حاضری ،گریڈز،
امتحانی اسکورز اور معلومات رابطہ دیکھ سکتے ہیں۔

آن الئن یا بذات خود رجسٹر کرنا
اکاونٹ بنانے کے واسطے آپکے لیے بچے کا والدین یا قانونی سرپرست ہونا اور ایک ہی پتے پر رہائش
پذیر ہونا ضروری ہوگا۔ اگر آپکا ایک سے زائد بچہ ایک نیویارک شہر اسکول میں درج ہے تو آپ ان سب
کو ایک ہی نیویارک شہر اسکولرز اکاونٹ سے لنک کرسکتے ہیں۔ آپ دو طریقوں سے ایک نیویارک شہر
اسکولز اکاونٹ کے لیے رجسٹر کرسکتے ہیں:

تھا۔


گریڈز – موجودہ تعلیمی سال کے ہرا ایک
مارکنگ پیرئیڈ کے لیے اپنے بچے کا رپورٹ
کارڈ اور کوئی بھی اساتذہ کے تبصرات



 اپنے اسکول سے فراہم کردہ خط میں موجود اکاونٹ تخلیق کوڈ کا استعمال کریں؛ یا
 اپنے بچے کے اسکول میں خود حاضر ہوں اور ایک عارضی پاس ورڈ حاصل کریں۔

آن الئن رجسٹر کرنے کے واسطے:

دیکھیں۔

آپکو اپنے ہر ایک بچے کے لیے اپنے اسکول سے ایک یگانہ نیویارک شہر اسکولز اکاونٹ تخلیق کوڈ کا

طالبانہ سوانحی خاکہ – اسکول میں اپنے اور

خط موصول ہوگا۔ آپکونیویارک شہر اسکولز کا اکاونٹ تخلیق کرنے یا اپنے موجودہ اکاونٹ میں اضافی

اپنے بچے کی فائل پر معلومات رابطہ مالحظہ

بچوں کو شامل کرنے کے لیے یہ کوڈ اور اپنے بچے کا  9عددی طالبانہ آئی ڈی نمبر درکار ہوگا۔

کریں۔

آپ کسی بھی کمپیوٹر سے یا انٹرنیٹ سے رابطہ کے آلے کے ذریعے ذیلی اقدامات پر عمل کرکے رجسٹر

ہر ایک اکاونٹ تخلیق کوڈ آپکے اور آپکے بچے کے
لیے یگانہ ہے اور اسے دوسروں کے ساتھ نہیں بانٹنا

کرسکتے ہیں:
.1

چاہیے۔ Iاگر آپ اس نیویارک شہر اکولز اکاونٹ خط
میں حوالہ دیے گئے والدین نہیں ہیں ،تو اپنے بچے

کریں۔
.2

کے ریکارڈز تک رسائی میں مدد حاصل کرنے کے

اپنے بچے کا  9عددی طالبانہ آئی ڈی نمبر درج کریں۔ آپ اپنے بچے کے رپورٹ کارڈ پر اسکا طالبانہ
آئی ڈی نمبر تالش کرسکتے ہیں۔ اگر آپکے پاس آپکے بچے کا آئی ڈی نمبر نہیں ہے تو اپنے اسکول

لیے اپنے اسکول سے رجوع کریں یا  311پر فون
کریں۔

 http://schools.nyc.gov/myaccountپر جائیں اور ہوم پیج پر " "Create Accountلنک کا انتخاب

سے رجوع کریں۔
.3

اپنے اسکول کے خط میں فراہم کردہ یگانہ اکاونٹ تخلیق کوڈ درج کریں جو صرف آپکے اور آپکے
بچے کے لیے مخصوص ہے۔

.4

اسکے بعد " "Nextپر کلک کریں۔

.5

اپنا ای میل پتہ اور پاس ورڈ درج کریں اور اسکی تصدیق کریں۔

.6

" "Create Accountکو چنیں اور پھر اپنی ای میل اور پاس ورڈ کے ذریعے سائن ان کرنے کے
واسطے " "SIGN INپر کلک کریں۔

اپنے اکاونٹ پر ایک اضافی بچے کو شامل کرنا:

.1
http://schools.nyc.gov/myaccount :URL

ای بار جب آپ اپنے نیویارک شہر اسکولز اکاونٹ میں الگ ان کرتے ہیں"Manage My Account" ،
تو صفحے پر جائیں۔

.2

" "Add Studentsحصے کے تحت ،ہر ایک بقیہ بچے کے لیے مذکورہ مرحلہ  2اور  3کے اقدامات
دہرائیں۔

مزید جاننے کے لیے یہاں جائیں:
http://schools.nyc.gov/nycschools
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نیویارک شہر اسکولز کا اکاونٹ
ب رائے والدین

میرے اگلے اقدامات کیا ہیں؟
جون 2015

خود حاضر ہو کر رجسٹر کرنے کے واسطے:

اپنے بچے کی حاضری ،گریڈز ،اور

اکاونٹ بنانے کے لیے آپکے لیے بچے کا والدین یا قانونی سرپرست ہونا اور ایک ہی پتے پر رہائش پذیر

معلومات رابطہ دیکھنے کے لیے اپنے بچے

ہونا ہوگا۔ اگر آپکا ایک سے زائد بچہ ایک نیویارک شہر اسکول میں درج ہے تو آپ ان سب کو ایک ہی

کے اسکول کے ساتھ وقت مالقات لیں یا

نیویارک شہر اسکولرز اکاونٹ سے لنک کرسکتے ہیں۔

اپنے نیویارک شہر اسکول اکاونٹ کے لیے
آن الئن رجسٹر کریں۔

اگست 2015
اضافی معلومات ،جیسے کہ اہنے بچے کا
سب سے جدید ریاستی امتحان اسکورز
مالحظہ کرنے کے لیے اپنےنیویارک شہر
اسکولز اکاونٹ میں سائن ان کریں۔

ستمبر 2015

 .1اپنے بچے کے اسکول کے ساتھ وقت مالقات کا انتظام کریں۔
 .2مندرجہ ذیل کو ساتھ الئیں:


آپکی تصویری شناخت

آپکا ای میل پتہ



پاسپورٹ

آپ  Gmail, Hotmail, Yahooکے ذریعے



ڈرائیورز الئسنس

ایک مفت ای میل پتے کے لیے رجسٹر



نیویارک شہر آئی ڈی ()IDNYC

کرسکتے ہیں۔

اپنے بچے کی معلومات کسی بھی وقت

تصویری شناخت حاصل کرنے کے واسطے

مالحظہ کرنے کے لیے نیویارک شہر اسکولز

اضافی معلومات کے لیے

کا اکاونٹ استعمال کریں۔

 http://www.nyc.gov/idnycدیکھیں۔



مندرج طلبا کے لیے نیویارک شہر طالبانہ
شناختی نمبر (نمبرز)
آپ اپنے بچے کے رپورٹ کارڈ پر اسکا 9
عددی طالبانہ آئی ڈی نمبر تالش کرسکتے
ہیں۔ اگر آپکے پاس اپنے بچے کا آئی ڈی

تجاویز

نمبر نہیں ہے تو اپنے اسکول سے دریافت
کریں۔

 .3ایک عارضی پاس ورڈ حاصل کریں:
جب آپ اپنے اسکول میں اکاونٹ بناتے ہیں تو آپکو ایک رسید موصول ہوگی جس پر ایک عارضی
پاس ورڈ درج ہوگا۔

 .4ایک کمپیوٹر ،فون ،یا ٹیبلٹ سے اکاونٹ میں سائن ان کریں۔
ہم آپکو دعوعت دیتے ہیں کہ آپ اپنے نیویارک
شہر اسکولز اکاونٹ کے ہر ایک اسکرین کے نچلے
حصے پر تبصرات کا لنک استعمال کرتے ہوئے

 http://schools.nyc.gov/myaccountپر جائیں اور اپنی ای میل پتہ اور عارضی پاس ورڈ تحریر
کریں۔ آپ سے اپنے اکاونٹ کے لیے ایک نیا ذاتی پاس ورڈ تخلیق کرنے کی گزارش کی جائے گی۔

اپنی رائے فراہم کریں گے۔

اضافی امداد

اگر آپکو زیادہ امداد چاہیے یا آپکے اپنے اکاونٹ کے استعمال کے متعلق سواالت ہیں ،تو
اپنے بچے کے اسکول سے رابطہ کریں یا  311کو فون کریں۔

مزید جاننے کے لیے یہاں جائیں:

http://schools.nyc.gov/nycschools
(T&I-23069 (Urdu( NYC Schools Account for Parents (August 25, 2015

