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आिाबुवा/अमििावक: परीक्षण मवद्यार्थीको
वेस्ट मस्िङफिल्ड पमलिक स्कु ि मडमस्िक्टिे मवद्यार्थीहरूको आिाबुवा/अमििावकहरूसँग सम्पकक गर्ने ियास जारी गरररहेको छ।
हाम्रो मवद्यार्थीको जार्नकारी िणािी PowerSchool िे अमििावक पोटकि िािक ि सुरमक्षि पहँचको अर्नुिमि फिन्छ।
अमििावक पोटकििे आिाबुवा/अमििावकहरूिाई एकि अमििावक खािा मसजकर्ना गर्नक अर्नुिमि फिर्नेछ जसिे मिर्नीहरूिाई
मडमस्िक्टिा रहेका आफ्र्नो सबै बािबामिकािा पहँच फिर्नेछ।
अमििावक पोटकिको ियोग सुरुवाि गर्नकको िामग, कृ पया http:\\wsps.org\parentportal िा जार्नुहोस् र अमििावक
पोटकिको िामग मिङ्किा मक्िक गर्नुकहोस्। यो वेबसाइटिा अमििावक पोटकिका मर्निेशर्नहरू उपिलध छर्न्।
यफि िपाईंसँग पमहिेिमे ख र्नै खािा छ र अको बच्चा र्थप्न आवश्यक छ िर्ने, अमििावक पोटकििा िगइर्न गर्नुकहोस् र "खािाको
िार्थमिकिाहरू" (बायाँमिरको िेर्नु बारिा मस्र्थि) िा मक्िक गर्नुकहोस्, त्यसपमछ "मवद्यार्थीहरू" ट्याबिा मक्िक गर्नुकहोस्।
मस्िर्नको िायाँपट्टीको साइडिा रहेको "Add+" र्नािक बटर्निा मक्िक गर्नुकहोस्। एउटा सन््याि िेखा पर्नेछ र िपाईं यस क्षेत्रिा
रहेका आफ्र्नो मवद्यार्थीको जार्नकारीको िामग िमवष्ट गर्नक सक्नुहन्छ (मवद्यार्थीको र्नाि, पहँच ID, पहँच पासवडक र सम्बन्ध – जुर्न
िि सूचीबद्ध छ) र पेश गर्नुकहोस् िा मक्िक गर्नुह
क ोस्। िपाईंिे पररविकर्नहरूिाई बचि गररयो िन्ने संिश
े िाप्त गर्नुह
क र्नेछ र िेरो
मवद्यार्थीहरू अन्िगकि, िपाईंिे र्थप गर्नुि
क एको मवद्यार्थी िेख्नह
ु र्नेछ। कु र्नै पमर्न र्थप मवद्यार्थीिाई आफ्र्नो PowerSchool
अमििावक पोटकि खािािा र्थप्नको िामग यी चरणहरू िोहोयाकउर्नुहोस्।
कृ पया ध्यार्न फिर्नुहोस् फक िपाईंिे आफ्र्नो पररवारिा रहेका ित्येक मवद्यार्थीको पहँच ID र पहँच पासवडक सिावेश हर्ने िरकिरक पत्रहरू िाप्त गर्नुकहर्नेछ।
यफि िपाईं अमििावक पोटकििा र्नयाँ हर्नुहन्छ िर्ने, िपाईंिे "एक र्नयाँ खािा मसजकर्ना" गर्नक आवश्यक हर्नेछ। िपाईंिे
मर्नम्नमिमखि जार्नकारी िमवष्ट गराउर्न आवश्यक पर्नेछ:
* िपाईंको पमहिो र अमन्िि र्नाि
* िपाईंको िान्य इिेि ठे गार्ना
* िपाईंको इमछछि ियोगकिाक र्नाि - आफ्र्नो ियोगकिाक र्नाििा इिेि ठे गार्ना वा खािी ठाँउहरू िमवष्ट र्नगर्नुकहोस्
* िपाईंको पासवडक - िपाईंको पासवडक कम्िीिा 6 अक्षर िािो हर्नुपिकछ
* मवद्यार्थीको र्नाि: (पमछल्िो र्नाि) (अमन्िि र्नाि)
* मवद्यार्थीको पहँच ID:
* मवद्यार्थीको पहँच पासवडक:
िपाईं र मवद्यार्थी बीचको सम्बन्ध
िपाईंको खािा सिििापूवक
क मसजकर्ना गररसके पमछ, िपाईंिे हािै मसजकर्ना गर्नुकिएको आफ्र्नो ियोगकिाक र्नाि र पासवडक ियोग
गरे र PowerSchool िा िग इर्न गर्नक सक्नुहन्छ। यो पोटकि मवद्यािय वर्कको अवमधिा 24/7 उपिलध छ। त्यहाँ िपाईंको
खािािा र्थप गररएको ित्येक मवद्यार्थीका िामग स्िकर्नको िामर्थ एउटा ट्याब हर्नेछ। कृ पया आफ्र्नो मवद्यार्थी(हरू) सँग आफ्र्नो
िग इर्न जार्नकारी बारे साझा र्नगर्नुकहोस्।
हािीिाई आशा छ फक िपाईंिे यो उपकरण सञ्चारको िामग र्नयाँ िररकाहरू पत्ता िगाउर्न र िपाईंिाई आफ्र्नो मवद्यार्थीको
िगमि बारे सूमचि राख्न एक साधर्नको रूपिा ियोग गर्नुह
क न्छ। यफि िपाईंिाई खािा मसजकर्ना गिाक वा अमििावक पोटकि पहँच
गिाक कु र्नै पमर्न सिस्या छ िर्ने, कृ पया मवद्याियको ििुख कायाकियिाई 413-263-xxxx िा सम्पकक गर्नुकहोस्।
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