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یزیزع

مہ آوکپ نکرایوی شرہ ساکولز اٹنواک کے لےی ررٹسج رکنے کے لےی موعد کےتر ہنی وج کہ آوکپ اےنپ بےچ کی پشی رتف کے مقلعت
یدیلک تامولعم کت ریئاس حاصل ےنرک اک اکی این رطیقہ مہارف اترک ۔ےہ ےنپا ینویارک رہش زلوکسا ٹنواکا ےک سھتا پآ سکی
کمپیوٹر ،ٹرامس نوف یا ٹلبیٹ رپ دس کت زنوناب نیم ےنپا ےچب یک حاضری ،ٹروپر ڈراک گریڈز ،روا یمومع ہناب الط تامولعم
ہظح الم کنیکسر گ۔ے
پآ کیس بیھ کرٹویپم سے یا اٹینرٹن سے رہطبا کے آےل کے ذےعیر ذیلی اتامادق پر علم کےکر ررٹسج کےتکسر ہنی:
.1

http://schools.nyc.gov/myaccount

.2

اانپ ون عددی ہناب الط آئی یڈ نمبر جرد رکیں۔ پآ اپنے ےچب کے ٹروپر کارڈ پر اکسا ہناب الط ئآی ڈی نمبر ش ال ت

.3

رپ جنیئا ارو اگل ان صےحف پر " "Create Accountلکن کا اباختن ک۔نیر

ےتکسرک ہ۔نی ارگ آےکپ پسا آےکپ بےچ کا آیئ ڈی نربم ننیہ ہے تو اےنپ الوکس سے رعوج ک۔نیر
یہناگ اٹنواک تقیلخ کڈو دجر کریں ،جو آےکپ ارو آےکپ کے لےی مصوصخ ہے:
ٹنواکا تقیلخ کڈو:

.4
.5
.6

اےکس بدع " "Nextپر ککل ک۔نیر
اانپ ای ملی پہت ارو پسا وڈر دجر کنیر ارو ایکس تقیدص ک۔نیر
" "Create Accountکو چنین ارو پرھ اینپ ای ملی ارو پسا وڈر کے ذےعیر سنئا ان کےنر کے وےطسا " "SIGN INپر ککل ک۔نیر

رگا اکپآ کرایوین کلبپ اسکولوں نیم کیا ےس زدئا بچہ جرد ہے ،وت آپ رہ اکی ےچب ےک لےی کیا طخ ملوصو نیرک گے سج پر
اکنا درفنم ٹنواکا قیلخت ڈوک لماش ۔اگوہ انپا اکاونٹ ےنانب ےک لےی وکپآ رصف ہروکذم تامادقا ربمن  2ارو  3نیم اپنے
یسک کیا ےچب اک اطلبانہ یئآ یڈ نربم روا اکاونٹ تخلیق ڈوک راکرد ۔اگوہ یاک راب ٹنواکا ےنلھک کے دعب ،آپ " Manage My
 "Accountصےحف پر اےنپ بہیق بنوچ کے طہناب ال آیئ ڈی ارو اٹنواک تقیلخ کڈو دجر کےکر انیہن اٹنواک منی شلما کےتکسر ہ۔نی
رہ اکی اٹنواک تقیلخ کڈو آےکپ ارو آےکپ بےچ کے لےی یہناگ ہے ارو اےس دنورسو ےک سھتا ننیہ بانٹنا چ۔ےیہا ارگ آپ اس خط
نیم ہ الوح ےید ےئگ اولدین نیہن ہیں ،وت اےنپ چبے کے زڈراکیر کت ریئاس یمں دمد لصاح ےنرک ےک یلے ےنپا لوکسا ےس رعوج
نیرک یا  311پر فنو ک۔نیر
نیمہ دیما ہے ہک آاکپ نیویارک زلوکسا ٹنواکا وکپآ اپنے ےچب یک تمیلع نیم شرکت ےنرک اک اکی نارگ ردق طریقہ ایہم کرتا
۔ےہ دیزم تامولعم ےک لےی ہم وکپآ http://schools.nyc.gov/nyschools

ہظح الم ےنرک ےک یلے وعدم ےترک ہیں۔ رگا آپکے ےنپا اکاونٹ

ےنلوھک ےک مقلعت ت ال ا و س یہں ،وت بےئار ینابرہم ےنپا بےچ ےک الوکس ےس رہطبا کریں ای  311وک فنو ۔نیرک رگا آوکپ ناگریزی
ےک عہو ال کیس درگی زناب منی اٹنواک کےنلوھ کے مقلعت ادادم دراکر ہے تو اےنپ الوکس کے لیناس ریئاس رہطبا کرا یا اولدنی
طبر دہدنہ سے رعوج ک۔نیر
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