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عزیزی

ہم آپکو نیویارک شہر اسکولز اکاونٹ کے لیے رجسٹر کرنے کے لیے مدعو کرتے ہیں جو کہ آپکو اپنے بچے کی پیش رفت کے متعلق
کلیدی معلومات تک رسائی حاصل کرنے کا ایک نیا طریقہ فراہم کرتا ہے۔ اپنے نیویارک شہر اسکولز اکاونٹ کے ساتھ آپ کسی
کمپیوٹر ،سمارٹ فون یا ٹیبلٹ پر دس تک زبانوں میں اپنے بچے کی حاضری ،رپورٹ کارڈ گریڈز ،اور عمومی طالبانہ معلومات
مالحظہ کرسکیں گے۔
آپ کسی بھی کمپیوٹر سے یا انٹرنیٹ سے رابطہ کے آلے کے ذریعے ذیلی اقدامات پر عمل کرکے رجسٹر کرسکتے ہیں:
.1
.2
.3

 http://schools.nyc.gov/myaccountپر جائیں اور الگ ان صفحے پر " "Create Accountلنک کا انتخاب کریں۔
اپنا نو عددی 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 سے رجوع کریں۔
یگانہ اکاونٹ تخلیق کوڈ درج کریں ،جو آپکے اور آپکے کے لیے مخصوص ہے:
اکاونٹ تخلیق کوڈ:

.4
.5
.6

اسکے بعد " "Nextپر کلک کریں۔
اپنا ای میل پتہ اور پاس ورڈ درج کریں اور اسکی تصدیق کریں۔
" "Create Accountکو چنیں اور پھر اپنی ای میل اور پاس ورڈ کے ذریعے سائن ان کرنے کے واسطے " "SIGN INپر کلک کریں۔

اگر آپکا نیویارک پبلک اسکولوں میں ایک سے زائد بچہ درج ہے ،تو آپ ہر ایک بچے کے لیے ایک خط موصول کریں گے جس پر
انکا منفرد اکاونٹ تخلیق کوڈ شامل ہوگا۔ اپنا اکاونٹ بنانے کے لیے آپکو صرف مذکورہ اقدامات نمبر  2اور  3میں اپنے
کسی ایک بچے کا طالبانہ آئی ڈی نمبر اور اکاونٹ تخلیق کوڈ درکار ہوگا۔ ایک بار اکاونٹ کھلنے کے بعد ،آپ " Manage My
 "Accountصفحے پر اپنے بقیہ بچوں کے طالبانہ آئی ڈی اور اکاونٹ تخلیق کوڈ درج کرکے انہیں اکاونٹ میں شامل کرسکتے ہیں۔
ہر ایک اکاونٹ تخلیق کوڈ آپکے اور آپکے بچے کے لیے یگانہ ہے اور اسے دوسروں کے ساتھ نہیں بانٹنا چاہیے۔ اگر آپ اس خط
میں حوالہ دیے گئے والدین نہیں ہیں ،تو اپنے بچے کے ریکارڈز تک رسائی میں مدد حاصل کرنے کے لیے اپنے اسکول سے رجوع
کریں یا  311پر فون کریں۔
ہمیں امید ہے کہ آپکا نیویارک اسکولز اکاونٹ آپکو اپنے بچے کی تعلیم میں شرکت کرنے کا ایک گراں قدر طریقہ مہیا کرتا
ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہم آپکو  http://schools.nyc.gov/nyschoolsمالحظہ کرنے کے لیے مدعو کرتے ہیں۔ اگر آپکے اپنے اکاونٹ
کھولنے کے متعلق سواالت ہیں ،تو برائے مہربانی اپنے بچے کے اسکول سے رابطہ کریں یا  311کو فون کریں۔ اگر آپکو انگریزی
کے عالوہ کسی دیگر زبان میں اکاونٹ کھولنے کے متعلق امداد درکار ہے تو اپنے اسکول کے لسانی رسائی رابطہ کار یا والدین
ربط دہندہ سے رجوع کریں۔
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