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विश्वाविलो अँगे्रजी भाषा जान्ने ब्यवि िगं विलेर “पेरेन्ट पोटटल”िा तपाईको बालकको जानकारी प्राप्त गनट तलका वनरे्दशन प्रयोग गनट प्रोत्िाहन गर्दटछ ।ँ 

नयाँ आिा बुिा र पररिार पोटटल (Parent & Family Portal) वकन चलाउने? 

फिलाडेफफिया फिद्यालय फिफलाको आमा िवुा र पररवार पोर्टलले (Parent & 

Family Portal) तपाईकंो बालकको वशक्षा र वबद्यालयहरुको बारे जानकारी 

प्रर्दान गर्दटछ। यो प्रणाली द्वारा तपाईलंे तपाईकंो िालकको शैफिक रेकोडट हरे्ट सक्र् ु

हुन्छ। मौसमले गर्ाट फिद्यालय िन्र् भएको वा फिलो खलुेको, तपाईकंो िालकले 

फिद्यालय छुट्टाएको र पररवारहरुलाई रुचीहुर्े आउँर्ो कायटक्रमहरु िस्त,ै तपाईकंो 

िालकलाई असार गर्े महत्वपणूट कुराहरुको िारे रे्क्स्र् मेसेि, ईमेल, वा िोर् कल प्राप्त 

गर्ट अर्रुोध गर्ट सक्र् ुहुन्छ। 

२०१५-२०१६ शैफिक िर्टको लाफग माध्यफमक र उच्च माध्यफमक फिद्यालयको र्खाटस्त प्रफक्रया परुा गर्ट धेरै पररवारहरुले पोर्टल प्रयोग 

गर्ुट पर्े हुन्छ।  

तपाईलें कुनै बेला पवन कुनै कम्प्युटर प्रयोग गरी लोग इन गनट िक्नु हुन्छ! 

 

नयाँ आिा बुिा र पररिार पोटटलको लावग किरी भाग वलने र िेरो अकाउन्ट किरी बनाउने? 

आमा िवुा र पररवार पोर्टल अकाउन्र् िर्ाउर् तपाईकंो व्यफिगत ईमेल हुर् ुपछट। गगूल, याहू िस्ता अरु सेवाहरु प्रयोग गरी फर्शफुक 

ईमेल िर्ाउर् सक्र् ुहुन्छ 

िरुु गर्दाट 

१. signup.philasd.org मा िार् ुहोस ्

२. आफ्र्ो पफहलो र्ाम, थर र ईमेल लेख्र् ुहोला। “Register” फथच्र्ु होला। 

३. तपाईलंे लेख्र् ुभएको ईमेल मा िार्हुोस ्र पषु्टीकरण सन्र्शे खोज्र् ुहोस।् सो ईमेल सन्र्शे फभत्र भएको फलन्क फथच्र् ुहोस् र 

आफ्र्ो र्ताट परुा गर्ुट होस।् 

४. तपाईलंे र्ताट पषु्टी गर्ुट भएपछी तपाईलंे आफ्र्ो सरुिा फस्थती फमलाउर् ुहोस।् पास वडट िर्ाउर्हुोस ्र तीर् वर्ा सरुिा प्रश्नहरुको 

उत्तर फर्र्हुोस।्  

५. तपाईलंे िर्ाउर् ुभएको ईमेल र पास वडट द्वारा लोग इर् गर्ुट। 

र्दताट पुरा गनट तपाईलंाई वय कुराहरु 

चावहन्छ: 

1. फवद्याथी आइ फड र्ं 

2. व्यफिगत ईमेल 

3. फवद्याथीको फिद्यालयमाको 

िाइलमा आफ्र्ो िोर् र्ं 
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तपाईकंो अकाउन्ट तपाईकंो विद्यार्थी िा विद्यार्थीहरु िगँ विलाउने  

१. “Home” फस्क्रर्मा भएको “My Students” फचन्हमा फथच्र् ुहोस।्  

२. फवद्याथीको सात अकंको फवद्याथी पररचय र्म्िर, फवद्याथीको थर र िन्म फमती हाफर् ुहोस।्    

“Continue” फथच्र् ुहोस।्  

३. तपालाई पाँच अकंको अस्थायी फवद्याथी प्रमाणीकरण कोड (Temporary Student 

Verification Code) चाफहन्छ। सो कोड िाइलमा भएको िोर् र्म्िरमा पठाइन्छ। तपाईलें िोर् 

वा रे्क्स्र् मेसेि प्राप्त गर्ट सक्र् ुहुन्छ। यर्ी िाइलमा र्म्िर र्भएको खण्डमा आफ्र्ो िालकको 

फिद्यालय िार् ुहोला।  

४. कोड प्राप्त गर्ुट भएपछी “Student Verification Code” िक्सामा लेख्र् ुहोला। “Link to My Students” फथचर् ुहोला। यसले 

तपाईकंो फवद्याथी सँग तपाईकंो अकाउन्र्को सम्िन्ध स्थायी िर्ाइन्छ।  

५. थप फवद्याथीहरुको लाफग िेरी १ र्खेी ४ कर्महरु गर्ुट होला।  

तपाईकंो प्रोफाइल बनाउने  

१. “Home” फस्क्रर्मा भएको “My Profile” फक्लक गर्ुट होला।  

२. सचुर्ा प्रर्ार् गर्टको लाफग एउर्ा वा एउर्ा भन्र्ा धेरै िोर्हरु लेख्र् ुहोला। 

३. हरेक िोर् र्म्िरको लाफग सचुर्ा रे्क्स्र् मेसेि वा िोर् कल द्वारा प्राप्त गर्ट मर् छ भर्रे छर्ोर् गर्ुट 

होस।् 

िुचना प्राप्त गने िाध्यि छनोट  

१. तपाईकंो िालकहरुलाई िोड्र् ुभएपछी र तपाईकंो प्रोिाइलको प्राथफमकता छ्र्ोर् गर्ुट भए 

पछी सन्केत र्खे्र् ुहुर्े छ र तपाईलंे आफ्र्ो सचुर्ा प्राप्त गर्े प्रणाली छर्ोर् गर्ट सक्र् ुहुर्े छ।  

२. तपाईकंो िालकको फिद्यालय िार् तपाईलंाई (घोर्णा, उपफस्थती िार्कारी, र फिद्यालय 

िन्र् वा फिलो खलुे िस्ता सचुर्ा) प्राप्त गर्ट मर् लागेको छ भर्े तपाईकंो ईमेलहरुको लाफग 

र हरेक िोर् र्म्िर को लाफग सचुर्ाको सन्केतको छेउमा भएको िक्सा ठीक लगाउर् ुहोस।्  

३. “Save” फथच्र् ुहोस।् /Click “Save.” 

तपाईलंाई र्याँ आमा िवुा र पररवार पोर्टलको िारे सहयोग चाफहएको खण्डमा वा िार्कारी चाफहएको खण्डमा 

http://philasd.org/face/stayconnected िार्हुोस ्वा ईमेल लेख्र् ुहोस ्वा ask@philasd.org संपकट  गर्ुट होस:्   

फिलाडेफफिया फिद्यालय फिफला, पररवार र समरु्ाय संलग्र् कायाटलय 

440 North Broad Street, Suite 114 

Philadelphia, PA 19130 

Telephone: 215.400.4000 

http://philasd.org/face/stayconnected
mailto:ask@philasd.org

