
 

Quick Start Guide (ઝડપી શરૂઆત કરવાની માર્ગદર્શગકા) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PowerPTC માાં લૉર્ઇન કરવ ાં 

1. PowerSchool માાં લૉર્ઇન કરો 

a. જો તમારી પાસ ેPowerSchool ખાત ાં નથી, તો ખાત ાં 

બનાવવા માટ ેકૃપા કરીન ેps.glenbard.org પર જાવ 

b. PowerPTC માાં તમારાં ખાત ાં સક્રિય બને ત ેપહેલાાં 1 
સપ્તાહ રાહ જ ઓ 

2. ટોચના જમણા ખૂણામાાં     ચચહ્ન પર ચલલક કરો 

3. PowerPTC ચલલક કરો 

4. અાંગ્રેજી અથવા ર્ જરાતી પસાંદ કરો 

5. Guardians & Parents - Click Here to 

Login (વાલીઓ અન ેમાતાચપતા – લૉર્ઇન કરવા 

અહીં ચલલક કરો) >>> લલાંક ચલલક કરો. 
 

 

 

______________________________________________ 
 

ચાલ  ખાતામાાં ઍચલટવશેન કોડ ઉમરેવો 

 
1. વેબ બ્રાઉઝર ખોલો અને નીચનેી વેબસાઇટ પર 

જાવ: https://www.powerptc.net 

 

2. તમારા ચાલ  ખાતા સાથે લૉર્ઇન કરો. 

 
3. My Settings (મારા સટેટાંગ્સ) પર ચલલક કરો. 

 
4. Add New Activation Code (નવો ઍચલટવશેન કોડ 

ઉમરેો) ચવભાર્ હેઠળ તમારો એચલટવેશન કોડ દાખલ કરો. 

 

તમારી મ લાકાતો ર્ોઠવવી 

 
1. વેબ બ્રાઉઝર ખોલો અને નીચનેી વેબસાઇટ પર જાવ: 

https://www.powerptc.net 

 

2. તમારા ખાતા સાથે લૉર્ઇન કરો. 

 

3. Conference Schedule (મ લાકાતનો કાયગિમ) પર ચલલક કરો. 
 

4. તમે તમારી ઍપોઇન્ટમેન્્સ જે date (તારીખ)ે ર્ોઠવવા 
ઇચ્છતા હો ત ેપસાંદ કરો. 

 

5. તમારી ઍપોઇન્ટમેન્્સ માટ ેશરૂઆતનો time (સમય) પસાંદ કરો. 

 

6. જો તમે અમ ક અભ્યાસિમો સાથે મ લાકાતોમાાં હાજર રહેવા ન 

ઇચ્છતા હો, તો  Schedule (કાયગિમ) કૉલમની નીચેના ખાનામાાંથી 

ચનશાની કાઢી નાખો. 

 

7. Build Your Schedule Now (હવ ેતમારો કાયગિમ ર્ોઠવો) ચલલક 
કરો! 

a. જો તમે તમારી ઍપોઇન્ટમેન્્સ જાતે ર્ોઠવવા માાંર્તા હો, તો 

નીચ ેજમણી બાજ એ manually schedule (જાતે ર્ોઠવો) 

બટન પર ચલલક કરો. 

8. છેવટ,ે તમારા માતાચપતા-ચશક્ષક મ લાકાત કાયગિમની હાડગ કૉપી 

બનાવવા માટ ેPrint Schedule (કાયગિમ ચિન્ટ કરો) ચલલક કરો. 
 

9. જો તમે એકથી વધ  ચવદ્યાથી માટે ર્ોઠવણી કરતા હો, તો તમે ડાબી 

બાજ ના મેન માાંથી Select a Student (ચવદ્યાથી પસાંદ કરો) લલાંક પર 

ચલલક કરીને જેની ર્ોઠવણી કરી છે ત ેસક્રિય ચવદ્યાથી બદલી શકો છો. 

 

https://www.powerptc.net/
https://www.powerptc.net/

