
 

Quick Start Guide 

 شروعات کا رہنما( ی)فور
 

 

PowerPTC ں الگ ان کرنایم 

1. PowerSchool ںیں الگ ان کریم 
a.  اگر آپ کے پاسPowerSchool ں ہے تو براہ کرم یاکاؤنٹ نہ

مالحظہ  ps.glenbard.orgے یک اکاؤنٹ بنانے کے لیا

 ںیکر

b. PowerPTC ں آپ کا اکاؤنٹ فعال ہونے سے قبل براہ کرم یم
 ںیہفتہ انتظار کر 1

 ںیکن پر کلک کریآئ             ںیں کونے میدائ یاوپر .2

3. PowerPTC ںیپر کلک کر 

 ںیکو منتخب کر اردوا ی یزیا تو انگری .4

5. Guardians & Parents - Click Here to Login 

ہاں یے یالگ ان کرنے کے ل -ن ی)سرپرست اور والد
 ۔ںیکے لنک پر کلک کر ں( <<<یکلک کر

 

___________________________________________________ 

 

 ت کا کوڈ شامل کرنایں فعالیموجودہ اکاؤنٹ م

 
ل پر یں اور درج ذیب براؤزر کھولیو .1

 ں:یٹ کریگیوین
https://www.powerptc.net 

 
 ۔ںیاپنے موجودہ اکاؤنٹ کے ساتھ الگ ان کر .2

 
3. My Settings ۔ںیر کلک کربات( پیترت یری)م 

 
4. Add New Activation Code ت کا کوڈ شامل یفعال ی)نئ

ت کا کوڈ درج یفعال یکشن کے تحت اپنیوالے س ں(یکر
 ۔ںیکر

 ڈول کرنایکانفرنسز ش یاپن

 
ل پر یں اور درج ذیب براؤزر کھولیو .1

 ں:یٹ کریگیوین

https://www.powerptc.net 

 
 ۔ںیاپنے اکاؤنٹ کے ساتھ الگ ان کر .2

 

3. Conference Schedule ۔ںیپر کلک کر ڈول(ی)کانفرنس ش 

 
 یخ کو آپ اپنیں جس تاریمنتخب کر خ(ی)تار dateوہ  .4

 ۔ںیڈول کرنا چاہیاپائنٹمنٹس ش

 

 ۔ںیآغاز منتخب کر )وقت( timeک یے ایاپائنٹمنٹس کے ل یاپن .5

 

ں حاضر ہونا پسند یکانفرنسز م یاگر آپ مخصوص کورسز وال .6

چے کے یوالے کالم کے ن ڈول(ی)ش Scheduleں تو یکر ںینہ

 ۔ںیر نشان زد کریباکس کو غ

 

7. Build Your Schedule Now پر  ں(یڈول طے کری)اب اپنا ش 

 ں!یکلک کر

a. ں تو یڈول کرنا چاہیطور پر ش یاپائنٹمنٹس دست یاگر آپ اپن

طور پر  ی)دست manually scheduleں طرف یچے دائین

 ۔ںیں( بٹن پر کلک کریڈول کریش

ڈول یکانفرنس کے اپنے ش ین اور استاد کیں، والدیآخر م .8
ڈول ی)ش Print Scheduleے یبنانے کے ل یہارڈ کاپ یک

 ۔ںیپر کلک کر ں(یپرنٹ کر

 

ڈول بنا رہے یے شیک سے زائد طالب علم کے لیاگر آپ ا .9

ک ی)ا Select a Studentنو سے یں طرف کے میں تو بائیہ

کے لنک پر کلک کر کے، جس فعال  ں(یطالب علم منتخب کر
اس سے ا ہے یا گیڈول طے کیے آپ کا شیطالب علم کے ل

 ۔ںیسوئچ کر سکتے ہ
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