
 والدین پورڻل ہدایات (نیا پورڻل) 
 

پرجائیں۔  یہ آپ کو الگ ان  https://my.cherrycreekschools.orgمائی چیری کریک پورڻل میں خوش آمدید، براه مہربانی   
 پورڻل پر گشت کرنے میں مدد کریں گے: صفحے پر لے آئے گا۔  ذیل میں بیان کرده درج ذیل اقدامات آپ کو 

 الگ ان   1صفحہ  •

 
 درج 2کریں۔  اپنا  مائی چیری کریک صارف نام 

کریں۔  اگر آپ کو اکاؤنٹ معاونت کی ضرورت ہے (پاس ورڈ ری سیٹ یا نیا والدین اکاؤنٹ بنا رہا ہے) تو براه کرم  
 لنک منتخب کریں اکاؤنٹ معاونت""ضرورت

 
 اپنا پاس ورڈ درج کریں اور "جائیں" منتخب کریں  براه کرم   -پاس ورڈ صفحہ  •

 

https://my.cherrycreekschools.org/


•  

 
 میری ایپلی کیشنز ایریاکا استعمال کرتے ہوئے۔   1والدین پورڻل 

o  تمام: تمام دستیاب ایپلی کیشنز دکھاتا ہے 
o  بک مارکس: تمام بک مارک ایپلی کیشنز دکھاتا ہے 

 زد ایپلی کیشن بک مارک   کے ذریعہ نشان ان میں سی سی ایس ڈی کے ساتھ ساتھ انفرادی صارف
 شامل ہیں 

o  مائی پیرنٹ لنکس : والدینکے لئے دستیاب تمام ایپلی کیشنز دکھاتا  ہے 
 عالمی تالش  .2

o  آپ کو تصریح کے اندر نام یا کلیدی الفاظ کے ذریعہ ایپلی کیشنتالش کرنے کی اجازت دیتا ہے 
 جو آپ منتخب کرسکتے ہیں پر متعدد اختیارات/بڻن ہیں    ڻائل  -ایپلی کیشن ڻائل  .3

o  النچ کریں   ایپلی کیشن کو ایک نئی ونڈو میں–النچ بڻن 
   کچھ ایپلی کیشنز کو بہترین سائن آن تجربے کے لئے اضافی براؤزر پلگ ان کی ضرورت پڑ

آپ لنک پر کلک کر سکتے  کی ایک مثال ہے۔  ذیل میں آپ جو کچھ دیکھ سکتے ہیں اس  سکتیہے۔
  یا اس کے بغیر سائٹ پر جاری رکھنے کی ہدایات پر عمل کر سکتے انسڻال کرنے  پلگ ان   ہیں اور  

 آپ کو صرف دوباره سائن ان کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ہیں۔

 
o   سائیڈ  تفصیالت دکھانے کے لیے ایک سائیڈ بار کھولتا ہے۔  اس ایپلی کیشن کے بارے میں مزید   –تفصیالت بڻن  

 سے بھی النچ کیا جا سکتا ہے  بار
o  اس ایپلی  منتخب کیا جائے گا، یہ مستقبل کے سیشنز کے لئے بک مارک کے طور پر جب - بک مارک بڻن

آپ بک مارک بند کرنے کے لیے اس بڻن کو    دکھائے گا۔ اور یہ ایک سرمئی بھراؤ گا،کو محفوظ کرے کیشن 
 شبیہ کی ایک مثال ہے: بک مارک وه شبیہ نیچے  ڻی دوباره ڈی سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔

 
 پروفائل  مینیو دیکھنے کے لیے اپنے نام پر کلک کریں   –  میرا پروفائل عالقہ .4

o   اکاؤنٹ کے بارے میں بنیادی معلومات آپ کے  –پروفائل سیڻنگیں 
o  اگر آپ اپنا پاس ورڈ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اختیار منتخب کریں  -تبدیل کریں پاس ورڈ 
o   والدین کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا  –چیلنج جوابات اپ ڈیٹ کریں 
o   آپ کے موجوده پورڻل سیشن سے الگ آؤٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے  –الگ آؤٹ 


	والدین پورٹل ہدایات (نیا پورٹل)

