کوئی بھی ایسا فرد جس کے پاس  DOEکا مستعار دیا گیا آئی پیڈ ہے ،ہمارے پاس آپ کے لیے اہم تازہ ترین خبریں ہیں۔ اس بات کو
یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کے بچے کا آئی پیڈ اسکول واپسی کے استعمال کے لیے تیار ہے آپ کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کو
کرنا اہم ہے۔ اسکول کا پہال دن صرف چند ہفتے ہی دور ہے ،اور تمام طلبا ایک ہفتے میں کم سے کم کچھ دن ریموٹلی کام کریں
گے۔ آپ کے بچے کو خزاں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے تیار آئی پیڈ کی ضرورت ہو گی۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ جب
ہمارے پاس تازہ ترین خبریں ہوں گی ،ہم آپ کو اور آپ کے آئی پیڈ پر ہر جمعرات کوپیغامات بھیجیں گے ،اور ہم آپ کے اسکول
کو ان تازہ ترین خبروں سے مطلع کریں گے۔
تیار ہونے کے لیے ،آپ کے لیے الزمی ہے کہ:
 آئی پیڈ کو کھولیں  -کچھ آئی پیڈز کو پورے موسم گرما میں نہیں کھوال گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ آئی پیڈ کو چارج کریں
اور اس توانا (پاور اپ) کریں۔
 انٹرنیٹ رابطے (کنیکشن) کو دوبارہ تشکیل (ریسیٹ) کرنے کے لیے ہوائی جہاز موڈ ( )Airplane Modeکو کھولیں
(آن کریں) اور بند (آف) کریں
 Settings .1پر جائیں
 Airplane Mode .2بٹن کو تالش کریں
 .3دس سیکنڈ کے لیے  Airplane Modeکو کھولیں (بٹن سبز رنگ کا ہو جائے گا)
 Airplane Mode .4کو بند (آف) کر دیں اور انتظار کریں جب تک کہ آئی پپڈ انٹرنیٹ کے رابطے میں آ جائے
(کنیکٹ ہوجائے)
 .5آپ کو اسکرین کے باالئی حصے میں رابطے میں ہونے (کنیکٹڈ) کا آئیکان نظر آئے گا
 .6اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کا آئی پیڈ انٹرنیٹ سے رابطے میں (کنیکٹڈ) ہے  schools.nyc.govپر
جائیں  DOE -کے ذریعے مستعار دیئے گئے تمام آئی پیڈز کو انٹرنیٹ تک رسائی ہے۔
 مرکزی اسکرین (مین اسکرین) پر جائیں اور  Zscalerمیں سائن اِن کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کا بچہ DOE
کے تمام تحفظاتی مطلوبات کے ساتھ انٹرنیٹ کو استعمال کر رہا ہے اور یہ محفوظ ہے۔ آپ کو آپ کے بچے کے
 @nycstudents.net accountکی ضرورت ہو گی۔ جب آپ یہ کر لیں براہ کرم ذیل ہدایات کی پابندی کریں:
مرکزی (مین) اسکرین پر Zscaler ،میں سائن اِن کریں آئیکان پر کلک کریں۔ آئیکان پر کلک کرنے کے بعد ،یہ آپ کو
.1
الگ ان صفحے (پیج) پر لے جائے گا۔
اپنے بچے کے @nycstudent accountکو داخل کریں ( صرف طالب علم کے صارف نام (یوزر نیم) اور پاس ورڈ کو
.2
داخل کریں ،الگ ان کرنے کے لیے  @nycstudentsشامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے) اس کے بعد " "sign inبٹن پر کلک
کریں۔
" "allowکے بٹن پر کلک کریں اور رابطے (کنیکشن) کے بحال ہونے کے لیے ایک منٹ تک انتظار کریں جب تک آپ
.3
کو  Zscalerاسکرین نظر آ جائے۔
جب رابطہ (کنیکشن) محفوظ ہو جائے ،ایپ کو بند کر دیں
.4
صرف اتنا ہی کرنا ہے۔ اب آپ آئی پیڈ کو معمول میں استعمال کر سکتے ہیں۔
.5
 اسکول کے پہلے دن کے لیے تیار ہونے کے لیے ،اپنے بچے (اور آپ کے لیے بھی) تعلیم اور معاونت مزید آسان تر
بنانے کے لیے  Learn at Home Appمیں سائن اِن کریں اور یہ آپ کی آئی پیڈ پر اطالعات موصول کرنے میں مدد
کرے گا۔
آئی پیڈ کی مرکزی (مین) اسکرین پر  Learn at Homeکے آئیکان کو تالش کریں
.1
جس طرح آپ نے  Zscalerمیں سائن کیا تھا اسی طرح  @nycstudents.netکو استعمال کر کے الگ ان کریں ( صرف
.2
طالب علم کے صارف نام (یوزر نیم) اور پاس ورڈ کو داخل کریں ،الگ ان کرنے کے لیے  @nycstudentsشامل کرنے کی
ضرورت نہیں ہے)
 Learn at Homeایپ کے ذریعے آپ کے بچے کو TechHub, Google Classroomاور مدد حاصل کرنے ( get
.3
 )helpتک رسائی حاصل ہو گی۔
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خوش خبری!
آپ کے بچے کا آئی پیڈ اب ایک ہاٹ سپاٹ ہے جو آپ کو ریموٹ لرنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے دیگر آالت کو انٹرنیٹ
کے ساتھ جوڑنے (کنیکٹ کرنے) دیتا ہے۔ یہ آسان ہے:
 Settings پر جائیں
 ذاتی ہاٹ اسپاٹ کو تالش کریں اور الگ ان اسکرین پر جانے کے لیے کلک کریں
 دوسروں کو جوڑنے کی اجازت ( )Allow Others to Joinدیں کو منتخب کریں
 آپ کے گھر میں دیگر طلبا ریموٹ لرنگ کے لیے جن آالت کو استعمال کر رہے ہیں ان کو جوڑنے (کنیکشن) کے لیے
شامل کیا جا سکتا ہے
یاد دہانی کے طور پر ،آئی پیڈ کے لیے ،ہاٹ اسپاٹ کنیکشن کو صرف ریموٹ لرنگ سرگرمیوں تک رسائی کے لیے استعمال کیا
جا سکتا ہے۔ کوئی بھی غیر منظور شدہ استعمال سختی سے منع ہے۔
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