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شروع کریں
آپ کی رہنما کے لیے

ForældreIntra
-پیرنٹ اِنٹرا

انگریزی میں تبدیل
تبدیلیوں میں جا کر آپ زبان کو
ِ
کرنے کا اِنتخاب کر سکتے ہیں
صِ رف اِنٹرفیس تبدیل ہوا ہے
سکول کی طرف سے اِس مواد کا کوئی ترجمہ نہیں
ہے اگرنہ وہ کر دیں۔

پیرنٹ اِنٹرا میں کیسے الگ اِن کریں
سکول آپ کے لیے یوزر نام مہیا کرے گا۔ Tآپ کے پہلے الگ اِن کا پاس ورڈ آپ کا ذاتی شناختی نمبر ہوگا [یا سکول کی
طرف سے دیا گیا کوڈ]۔
پہلی بار الگ اِن کرنے پر آپ کو اپنا پاس ورڈ تبدیل کرنے کو کہا جائے گا۔

آپ کی رسائی
پیرنٹ اِنٹرا کو

ہوم پیج

این بی | کچھ سکولوں میں یہ ہے ممکن
ہے آپ کا نیم آئی ڈی اِستعمال کرنا۔
آپ کا یوزر بام:

اِٹز لرنِنگ ڈنمارک
نوریگیڈ  ۲۸اے۱ ،۔ سیل ۱۱۶۵ ،کوبن ہیون کے
اِٹز لرنِنگ۔ ڈیکے

پیرنٹ اِنٹرا

 سکول سے مذید قریب ہوںپیرنٹ اِنٹرا سکولینٹرا کا حِصہ ہے – سکول کا ذاتی اِنٹرانیٹ۔
پیرنٹ اِنٹرا سے آپ کر سکتے ہیں:
• اپنے بچے کی کالس روم میں کیا ہورہا ہے کی اپ ڈیٹ حاصل کریں
• سکول کے مالزمین اور دوسرے والدین سے رابطہ کریں
• واقعات اور مالقات کے لیے سائن اپ کریں

URDU

پیرنٹ اِنٹرا آن
بہت سے پالٹفارمز

ایپ کو اِستعمال کریں
فوری رسائی اور نوٹیفیکیشنز کے لیے

پیرنٹ اِنٹرا اِستعمال ہوسکتا ہے
کمپیوٹر ،آئپیڈ/ٹیبلٹ پر
اور موبائل فونز پر۔

آپ پیرنٹ اِنٹرا ایپ کو آئی او ایس اور اینڈرائڈ فونز پر آسان رسائی کے لیے ڈاوّ ن لوڈ کرسکتے ہیں۔ جب آپ کے لیے
خبر ہوگی تو آپ کو نوٹیفائے کیا جائے گا۔ یہ ایپ دوسرے سکولوں میں موجود بچوں کے والدین کے لیے ایک سِ نگل
پوائنٹ آف ایکسس مہیا کرتا ہے۔
جب آپ پہلی بار ایپ کو کھولیں ،اپنے بچے کا سکول منتخب کریں [ایک سے زیادہ سکول ،اگر آپ کے بچے
مختلف سکولوں میں ہیں]۔ ہر منتخب کردہ سکول کے لیے ،آپ کو اُس مخصوص سکول کے لیے اپنا پیرنٹ اِنٹرا
یوزر نام اور پاسورڈ داخِل کرنا ہوگا۔

پیرنٹ ِانٹرا آن
آپ کا سمارٹ فون
اپنے سمارٹ فون پر
مینیو ایسا لگے گا:

						
اگر اُسی سکول میں آپ کے ایک سے زیادہ بچے پڑھتے
ہیں ،وہ تمام اِس ایپ میں سیٹ اپ کیے جائیں گے۔ سیٹ اپ
کے دوران ،اپ اپنے نئے ایپ کے لیے پاسورڈ بنا سکتے
ہیں۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے۔
یہاں آپ ایپ کی سیٹنگز تبدیل کرسکتے ہیں۔

اپنے سارے بچوں یا ایک خاص بچے کا خالصہ دیکھیں۔
سیکشن کو چھوٹا کرنے کے لیے اِسے اوپر کی طرف دبائیں۔
مینیو ہفتہ وار پالنز ،کانٹیکٹ بُک ،شیڈول ،خبر ،وغیرہ
تک رسائی دے گا۔
سکول کے سٹاف کو یا اُن کی طرف سے ،طالبعلموں اور والدین
کے پیغامات لِکھیں اور پڑھیں۔ ناموں کا اِنتخاب ایک لِسٹ میں
سے ہوتا ہے۔

ایک ہی کالس یا ٹیم کے بچوں کے والدین اور سکول
سٹاف کی کانٹیکٹ معلومات تالش کریں۔

جائیں :ریمائنڈرز میں ،پیغامات یا ہفتہ وار شیڈولز۔
[‘پیغامات’ یہاں منتخب ہوتے ہیں]۔

یہاں آپ پیرنٹ اِنٹرا کھول سکتے ہیں۔

یہ ایپ گوگل پلے اور ایپ
سٹور سے ڈاوّ ن لوڈ ہوسکتی

یہاں آپ اپنے بچوں کے صفحے میں سے منتخب
کرسکتے ہیں ،اگر آپ کے ایک سے زیادہ بچے ہیں۔

ہے اور یہ ‘فوریلڈ ریلنٹرہ’
کہالتی ہے

فوری ڈاوّ ن لوڈ
کے لیے کیو آر
کوڈز۔۔۔

ایس آئی لوگو کے لیے
دیکھیں۔

سیٹنگز میں سے آپ انگریزی زبان پر تبدیل کر سکتے ہیں۔
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