
प्रमूल पोट�ल िनद�शन (New Portal) 
 

myCherryCreek पोट�लमा �ागत छ, कृपया  https://my.cherrycreekschools.orgजानहुोस्।  यसले तपाईँलाई 
लगइन पृ�मा �ाउनछे ।  तल उ���खत िन� चरणह�ले तपाईँलाई पोट�ल नेिभगेट गन� म�त गन�छ: 

• पृ� १ लगइन 

 
गनु�होस् ।  तपाईँको  myCherryCreek  प्रयोगकता� नाम२ प्रिव� गनु�होस् 
।  यिद तपाईँलाई खाता सहयोग आव�क छ (पासवड� �रसेट गनु�होस् वा नयाँ �ारे� खाता िसज�ना 
गनु�होस्), कृपया "आव�क खाता सहायता" िल� चयन गनु�होस्। 
 

https://my.cherrycreekschools.org/


• पासवड� पृ� - कृपया तपाईँको पासवड� प्रिव� गनु�होस् र "जानहुोस्" चयन गनु�होस् 

 
•  

 
�ारे� पोट�ल१ को प्रयोग ।  मेरो अनुप्रयोग �ेत्र 

o सबै: उपल� अनपु्रयोग देखाउँदछ 
o पु�किचनो: प�ुकिचनो लगाइएका सबै अनुप्रयोग देखाउँदछ 

 यसमा CCSD र ���गत प्रयोगकता��ारा प�ुकिचनो ग�रएको अनपु्रयोग समावेश छ । 
o myParentLinks: आमाबाबुलाई उपल� सबै अनपु्रयोगह� देखाउँछ   

2. िव��ापी खोजी 
o तपाईँलाई वण�न िभत्र नाम वा श�कु�ी�ारा अनपु्रयोग खोजी गन� अनुमित िदन्छ । 

3. अनुप्रयोग टायल - �हा ँतपाईँल ेटायलमा  चयन गन� स�े ब�ँिवध िवक�/बटनह� छन ् 
o सु�आत बटन –नयाँ सञ्�ालमा अनुप्रयोग सु�आत गनु�होस्Name 

 केही अनपु्रयोगह� सबै भ�ा राम्रो साइन-अन अनुभव लािग एक थप ब्राउजर �गइन 
आव�क �नसक्छ. तपाईलें देख्नु�न ेकुराह�को एउटा उदाहरण तल छ।   तपाई ंिल� 
��क गन� स�ु�न्छ र   �गइन स्थापना गन� िनद�शनह� पालन गन� स�ु�न्छ वा िबना 



साइटमा जारी रा� स�ु�न्छ। तपाईँले फे�र साइन इन गनु�पन�छ । 

 
o िववरण बटन – एक आवेदन को बारे मा अिधक िववरण देखाउन साइड बार खोलता छ।  यो  

साइड  बारबाट पिन ल� गन� सिकन्छ 
o पु�किचनो बटन - चयन गदा�,  यसले भिव�का सत्रह�का लािग प�ुकिचनोको �पमा �ो 

अनुप्रयोग बचत  गन�छ, र यसले एउटा गे्र िफल देखाउनछे।  पु�किचनो ब� गन� तपाईँले �ो बटन 
फे�र चयन बाट हटाउन स�ु�न्छ । The icon तल bookmark icon को एक उदाहरण हो: 

 
4. मेरो प्रोफाइल �ेत्र – प्रोफाइल मेन ु हेन� आफ्नो नाममा ��क गनु�होस्  

o प्रोफाइल सेिटङ – आफ्नो खाताको बारेमा आधारभूत जानकारी 
o पासवड� प�रवत�न गनु�होस् – यिद तपाईँ पासवड� प�रवत�न गन� चाहन�ुन्छ भन ेयो िवक� चयन 

गनु�होस् 
o अ�ाविधक चुनौती प्रितिक्रयाह� – आमाबाबुको लािग प्रयोग ग�रएको छैन 
o लगआउट – तपाईँको हालको पोट�ल सत्रबाट लगआउट गन� प्रयोग ग�रन्छ 
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