 NYCاسکولز اکاونٹ
جائزہ
 NYCاسکولز اکاونٹ ( )NYCSAویب پر بنائی گئی ہے جس سے آپ اپنے بچے کی تعلیمی اور سوانحی معلومات کسی بھی کمپیوٹر ،فون یا
درج ذیل معلومات
ٹیبلیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا انگریزی کے عالوہ  9زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس اکاؤنٹ میں آپ ایک بچے کی
ِ
دیکھ سکتے ہیں:








حاضری
گریڈز
تشخیصیں ()test scores
صحت کی معلومات ()Fitnessgram
جدول:
سرپرست
داخلہ تاریخ

میں  NYCاسکولز اکاونٹ کیسے تخلیق کروں؟
دو طریقوں سے آپ نیویارک شہر اسکولز اکاونٹ تخلیق کر سکتے ہیں۔ یا تو خود اسکول جا کر ایک عارضی پاس ورڈ حاصل کریں
یا بچے کے ساتھ خط میں جو اکاونٹ تخلیق کوڈ بھیجا گیا ہے ،اسے استعمال کریں۔

ذاتی طور پر:

.1
.2
.3

.4

اپنے بچے کے اسکول کے ساتھ وقت مالقات کا انتظام کریں۔
آپ کا ایک مستند تصویری آئی ڈی Fراہم کیجئیے (مثالً ،آپ کا پاسپورٹ ،آپ کا ڈرائیور الئیسز ،IDNYC) ،آپکا ای میل پتہ،
اور آپ کے بچے کا  9ہندسے واال آئی ڈی نمبر ،جو آپ کو اس کے رپورٹ کارڈ میں مل جائے گا۔
اگر آپ اپنے اسکول میں جا کر اکاونٹ بناتے ہیں تو آپکو ایک رسید موصول ہوگی جس پر ایک عارضی پاس ورڈ درج ہوگا۔
 http://mystudent.nycپر جائیں اور اپنا ای میل پتہ اور عارضی پاس ورڈ تحریر کریں۔ آپ سے اپنے اکاونٹ کے لیے
ایک نیا پاس ورڈ تخلیق کرنے کو کہا جائے گا ،اپنے حفاظتی سوال ترتیب دیں اور اپنے ای میل پتے کی تصدیق کریں۔

آن الئن
آپ کو اکاونٹ تخلیق کرنے کے لئیے اکاونٹ تخلیق کوڈ درکار ہو گا جو آپ کو آپ کے بچے کے ساتھ ایک خط میں بھیج دیا گیا
ہے۔ آپ اپنے بچے کے اسکول سے خط کے بارے میں درخواست کر سکتے ہیں۔ آپکو  NYCاکاونٹ تخلیق کرنے یا اپنے موجودہ
اکاونٹ میں اضافی بچوں کو شامل کرنے کے لیے یہ کوڈ اور اپنے بچے کا  9عددی طالبانہ آئی ڈی نمبر درکار ہوگا۔
.1
.2
.3
.4
.5
.6

 http://mystudent.nycپر جائیں اور الگ ان صفحے پر " "Create Accountلنک کا انتخاب کریں۔
اپنے بچے کا  9عددی طالب علم آئی ڈی نمبر درج کریں۔ آپ اپنے بچے کی رپورٹ کارڈ پر اس کا طالب علم آئی ڈی
نمبر تالش کرسکتے ہیں۔ اگر آپکے پاس آپکے بچے کا آئی ڈی نمبر نہیں ہے تو اپنے اسکول سے رجوع کریں۔
ایک اچھوتا اکاونٹ تخلیق کوڈ استعمال کریں۔
اپنا ای  -میل پتہ ڈالئیے اور ایک نیا پاس ورڈ تخلیق کیجئیے۔
" "Create Accountکو چنیں اور پھر اپنی ای میل اور پاس ورڈ کے ذریعے الگ ان کرنے کے لئیے ""SIGN IN
کریں۔
پہلی مرتبہ سائن ان کرنے کے بعد ،آپ کو تین حفاظتی سواالت منتخب کرنے ،اور انکے جواب دینے ہونگے اور اپنے
ای میل پتے کی تصدیق کریں۔
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آپ کے بچے کی معلومات کی باہمی رسائی
اب آپ دوسرے صاحبان کو ،جو آپ کے بچے کے اسکول ریکارڈ سے منسلک ہیں ،اپنے اکاؤنٹ کھولنے کی دعوت دے سکتے ہیں آپ
اپنے رشتہ داروں ،بے بی سٹرز ،پڑوسی ،یا ٹیوٹر یا کوئی والدین جو کہیں اور رہتے ہوں ،یا کسی ایسے کو جس سے آپ ان معلومات کے
تبادلے کو ضروری سمجھتے ہوں ،دعوت دیں۔ مگر کیونکہ کچھ معلومات اسکولز خفیہ رکھنا چاہتے ہیں ،ہم آپ سے کہیں گے کہ دوسروں
کو دعوت دیتے وقت محتاط رہیں۔ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان کو کتنی زیادہ یا کم معلومات تک رسائی دینی ہے۔
سائن ان ہونے کے بعد  Manage User Accessصفحے پر جائیں۔ یہاں آپ ان اصحاب کو دیکھ سکتے ہیں جن سے آپ اپنے بچے کی
معلومات بانٹ سکتے ہیں۔ آپ جن سے اکاؤنٹ بانٹنا چاہتے ہیں ،اُنہیں اپنے بچے کا طالب علم آئی ڈی نمبر دیجئیے۔ اس نمبر کے بغیر وہ
ملنے کے عمل اکاؤنٹ مکمل کرنے سے قاصر رہیں گے۔

میری رسائی کن معلومات تک ہے۔
آپ کے بچے کے ریکارڈ سے منسلک افراد کا کردار کا تعین اس طرح سے کیا گیا ہے ،تولیتی،غیر تولیتی یا اضافی صارفین۔ ان سے اس
بات کا تعین ہو گا کہ کون آپ کے بچے کے بارے میں معلومات میں ،کونسی معلومات دیکھ سکتا ہے۔




تولیتی صارفین کی حیثیت سے آپ اپنے بچے کی تمام معلومات جو نیویارک  NYCاکاؤنٹ پر موجود ہیں ،دیکھ سکیں گے۔ آپ
کسی اور صاحب کو بھی اپنے بچے کی معلومات دیکھنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔
غیر تولیتی صارفین کی حیثیت سے آپ اپنے بچے کے بارے میں کافی معلومات  NYCاکاونٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔
اضافی صارفین کے حیثیت سے آپ اُتنی ہی معلومات دیکھ سکتے ہیں جتنا بچے کے والدین چاہیں۔

مجھے  NYCاکاؤنٹ کے بارے میں کہاں سے مدد مل سکتی ہے؟
اگر آپکو اپنے اکاونٹ کو استعمال کرنے میں مدد درکار ہے یا سواالت ہیں ،تو اپنے بچے کے اسکول سے رابطہ کریں یا  311کو فون
کریں۔ آپ کو مزید جاننے کے لیے  NYCاسکولز اکاؤنٹ کے ویب صفحے پر جانا ہوگا http://schools.nyc.gov/nycschools.

مجھے  NYCاسکولز اکاونٹ پہ ایک بچے کی معلومات دیکھنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟
آپکو اکاؤنٹ تخلیقی کوڈ اور بچے کا  9عددی طالب علم آئی ڈی درکار ہونگے ،جنکا بچے کے تولیتی والدین کا آپکو دینا ضروری ہے۔
 NYCاکاؤنٹ کھولنے کے لئیے،آپ کو دونوں معلومات درکار ہونگی یا پھر بچے کو اپنے موجودہ  NYCاکاؤنٹ میں شامل کر لیجئیے۔
بچے کے بارے میں آپ کتنی معلومات دیکھ سکیں گے ،اس کا انحصار بچے کے تولیتی والدین پر ہے کہ وہ آپ کو کس حد تک رسائی دینا
چاہتے ہیں۔ آپ کے ،بچے کے  NYCاسکولز اکاؤنٹ کے بارے اگر کوئی سواالت ہیں ،تو ہم چاہیں گے کہ آپ بچے کے تولیتی والدین سے
بات کریں۔

پہلے میرے پاس بچے کی  NYCاسکولز اکاؤنٹ تک تمام معلومات تک رسائی تھی،اور اب کم ہیں۔
اگر آپ کی بچے کی معلومات تک رسائی  NYCاسکولز اکاؤنٹ میں تبدیلی آئی ہے ،تو اسکی وجہ یہ ہے کہ تولیتی والدین نے اسکو تبدیل
کیا ہے۔
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