تعلیمی سال  21-2020کیلئے انفرادی تعلیمی منصوبوں )(IEPsکا پہال ڈرافٹ ،طلباء کے ای میل اکاؤنٹس ) (student#@pdsb.netپر ای میل کیا جائےگا۔
ایلیمینٹری طلباء اپنے آئی ای پیز ،اگر قابل اطالق ہوں تو 22 ،اکتوبرکو وصول کر یں گے۔
ای میلزکو  reportcards@peelsb.comسے بھیجا جائےگا اور اس میں ایک انکر پٹڈ میسیج ہوگا جس میں طلباءکوکھولنےکی ہدایت کی جائےگی۔ انکر پٹڈ میسیج ایک
محفوظ اور بےخطر تقسیم کا طر یقہ ہے جو طلباء کی رازداری کو محفوظ بناتا ہے۔ وہ خاندان جنہیں اپنے بچےکے اسٹوڈنٹ ای میل اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے میں مددکی
ضرورت ہے ان سے درخواست کی جاتی ہےکہ وہ اپنے بچےکے استاد سے رابطہ کر یں یا اپنے اسکول کو ای میل کر یں۔
براہ مہربانی تعلیمی سال کے دوران اساتذہ کے فراہم کردہ ترجیحی کمیونیکیشن کے طر یقےکو استعمال کرکے اپنے
اگر آپ اپنے بچےکے آئی ای پی پر بات کرنا چاہتے ہیں ،تو ِ
بچےکے استاد سے رابطہ کر یں۔
آپ کے آئی ای پی تک رسائی کیلئے ہدایات
جب آپ ای میل موصول کرلیں ،تو نیچے دی گئی/ہدایات پر عمل کر یں (ذیل میں ترجمے بھی ہیں):
.1

پہال مرحلہ  -بچےکے اسکول کے جی مَیل ) (Gmailاکاؤنٹ کو استعمال کرکے مرکزی بی وائی او ڈی ) (BYODپیج پرالگ ِان کر یں۔ َ
(student#@pdsb.net): https://byod.peelschools.org/

.2

پرکلک کر یں۔ َ
دوسرا مرحلہ  -اپنے بچےکے  BYODپیج  ،پر سرخ اور سفید جی میل آئیکون ِ

نوٹ – یہ ان ای میلز سے مختلف طر یقہ ہوسکتا ہے جو ممکن ہے آپ اپنے بچےکے اساتذہ کی طرف سے وصول کرتے رہے ہوں۔
.3

تیسرا مرحلہ  -جب آپ جی میل ایپلیکیشن کھولیں گے ،تو آپ کو اپنے ِان باکس میں  reportcards@peelsb.comکی طرف سے ایک ای میل نظر آنی
چاہئے۔

.4

چوتھا مرحلہ  -جب آپ ای میل کھولتے ہیں ،تو اس ای میل ایڈر یس کو اپنے بچےکے ای میل رابطوں کی فہرست میں شامل کرکے شروع کر یں۔

کلک کا  -دونوں کی کوشش کر یں)۔
کلک کا استعمال کرکے تو بعض اوقات بائیں ِ
پرکلک کر کے ایسا کرسکتے ہیں (بعض اوقات دائیں ِ
آپ ای میل ایڈر یس ِ
.5

پانچواں مرحلہ  -جب آپ نے اپنے رابطوں میں ای میل ایڈر یس شامل کرلیا ،تو آپ ای میل کے او پر والے حصے میں زرد مستطیل میں ایک انتباہ دیکھ سکتے ہیں،
پرکلک کر یں۔
جس کا عنوان ہے اس پیغام سے محتاط رہیں۔ آگے بڑھنےکیلئے اس حصے میں ” "Looks safeکے بٹن ِ

.6

پرکلک کرنےکی ضرورت ہوگی جو ای میل کے ساتھ منسلک ہے (نیچے سرخ رنگ کے دائرے میں) – اس اٹیچمینٹ
چھٹا مرحلہ  -آپ کو اس فائل ِ
کو” “Encrypted Emailکے نام سے جانا جاتا ہے اور اس میں آپ کا ر پورٹ کارڈ یا آئی ای پیز ) (IEPsشامل ہوں گے۔ محفوظ اٹیچمینٹ کوکھولیں۔

براہ کرم نوٹ کرلیں کہ کچھ انٹرنیٹ براؤزرز اور /یا کمپیوٹر آپ کو فائل کھولنے سے پہلے ڈاؤن لوڈ کرنے کی درخواست کرسکتے ہیں۔
ِ
.7

پرکلک کر یں گے ،تو آپ کو ”( “Registered Envelope Serviceنیچے دکھایا گیا ہے) کے عنوان سے ایک نئی اسکر
ساتواں مرحلہ  -جب آپ اٹیچمینٹ ِ
پرکلک کر یں۔
ین نظر آنی چاہئے۔ یہ اسکر ین طالب علم کا ای میل ایڈر یس بھی دکھائےگی۔ َِ
براہ کرم ”“Openبٹن ِ

براہ کرم پیج لوڈ ہونےکا انتظارکر یں اور ر یفر
براہ کرم نوٹ کرلیں کہ جب تک ”“Openبٹن ظاہر نہیں ہوتا ہے اس وقت تک آپ کو چند منٹ انتظارکرنا پڑ سکتا ہے۔ َِ
َِ
پرکلک نہ کر یں۔
یش بٹن ِ
.8

پرکلک کر لیں گے ،تو یہ آپ کو ِانکر پٹڈ ای میل پر لے جائےگا جس میں آپ کا آئی ای پی ہوگا۔ آپ کو ای میل سے منسلک آئی
آٹھواں مرحلہ  -جب آپ ”ِ “Open
ای پی ایک پی ڈی ایف فارمیٹ میں مل جائے گا۔

طلباء کے پاس یہ آپشن ہے:
●
●

اس پیغام سے منسلک پی ڈی ایف کو اپنےکمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ اور محفوظ کرلیں۔
براہ کرم اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے آئی ای پی کی معلومات کس کے ساتھ شیئرکرتے ہیں اوراگرضرورت پڑے تو اسے
اس ِانکر پٹڈ پیغام کو آگے بھیجیں – َِ
براہ کرم نوٹ کرلیں کہ اگر
پرکلک کر یں – َِ
یروں
ت
واقع
جانب
دائیں
کے
پیج
اس
بھیجنےکیلئے،
آگے
کو
میل
ای
۔
ے
ئ
چاہ
بھیجنا
صرف اپنے والدین /سر پرست کو آگے
ِ
ِ
آپ اسے آگے بھیجتے ہیں تو یہ ای میل ایک َِانکر پٹڈ میسیج کے طور پر آگے جائےگی۔

●

براہ کرم فارغ ہوجانےکے بعد یہ ونڈو بندکرنا یاد رکھیں۔
َِ

براہ کرم نوٹ کر یں کہ آئی ای پی پر مشتمل ای میلز آپ کے بچے کے اسکول کے جی میل اکاؤنٹ میں بھیجی جائیں گی  --انہیں کسی دوسرے پلیٹ فارم کے ذر یعہ نہیں بھیجا
َِ
جائےگا ،بشمول برائٹ اسپیس یا سی سا۔

