
پورٹل  کارڈ  پورٹ   ر 
آٹوا -کارلیٹن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ نے ایک محفوظ آن الئن ر پورٹ کارڈ پورٹل متعارف کرایا ہے جس کی مدد سے والدین 

اپنے بچےکا ر پورٹ کارڈ دیکھ سکتے ہیں۔ والدین کو اس پورٹل تک رسائی کیلئے رجسٹرکروانےکی ضرورت ہے۔

ہے؟ 1. رجسٹرکیسےکرنا 

ہوگی: ضرورت  کی  معلومات  ذیل  درج  کو  رجسٹرکرنےکیلئے، آپ 

یس، ایڈر  میل  ای  کا  پرست/ رابطہ  والدین/ سر   •

نام، پہال  کا  پرست/ رابطہ  والدین/ سر   •

نام، آخری  کا  پرست/ رابطہ  والدین/ سر   •

سےکم عمر  سب  شدہ  رجسٹر  میں  اسکول  بی  ایس  ڈی  سی  نمبر — او  گھرکا   •
میں نمبر، اور بچےکےگھر کے پتے 

چھوٹے بچےکی  سے  سب  میں  خاندان  شدہ  رجسٹر  میں  اسکول  بی  ایس  ڈی  سی  او   •
تار یخ پیدائش۔

پورٹل  کارڈ  پورٹ  ر  تو  ہوں  موجود  معلومات  بہ  مطلو تمام  پاس  کے  آپ  جب 
 Report Card Portal :یں کر  مالحظہ  سائٹ  یب  و  یہ  یا  یں  کر  پرکِلک 
 https://compass.ocdsb.ca/portal/parent/index.do

یں۔  کر  پرکِلک  ِلنک  نیچے دی ہوئی تصو یر میں دکھائےگئے 

رجسٹر یشن کا عمل مکمل کرنےکیلئے طلب کی گئی 
معلومات درج کر یں۔ اس بات کو یقینی بنانےکیلئے چیک کر 
یں کہ والدین واال ٹیب منتخب کیا گیا ہے۔ تصدیق پر، آپ کو 
اپنا اکاؤنٹ متحرک کرنےکیلئے ایک ای میل موصول ہوگی۔ 

جب آپ اپنا اکاؤنٹ متحرک کر چکیں گے، تو آپ پورٹل تک 
رسائی حاصل کرنےکے قابل ہوں گے۔ اس ای میل کیلئے اپنے 

جنک میل/ اسپیم فولڈرکو چیک کرنا نہ بھولیں۔

چاہئے؟ کرنا  کیا  اب  مجھے 
یں: کر  عمل  پر  کار  یقہ  طر  کے  اقدامات  تین  ان  کیلئے  رسائی  تک  پورٹل  کارڈ  پورٹ  ر 

دیکھیں کارڈ  پورٹ  3. ر  2. سائن ِان 1. رجسٹر

یب  و  یہ  کیلئے  ہدایات  تفصیلی 
ocdsb.ca/ :یں کر  سائٹ مالحظہ 

reportcardportal

خصوصیت کی  یٹ 
َ

چ

دوران  کے  عمل  کے  یشن  رجسٹر  آپ  اگر 
آپ  ہیں، تو  رہے  کر  سامنا  کا  مشکالت 

میں  کونے  دائیں  نچلے  کے  پیج  ِان  الگ 
رابطہ  سے  عملے  سپورٹ  کو  فنکشن  یٹ 

َ
چ

ہیں۔ سکتے  کر  استعمال  کرنےکیلئے 

سپورٹ 

بچےکے  کے  آپ  کو  معلومات  گئی  کی  درج 
عین  کے  معلومات  شدہ  درج  میں  اسکول 

اگر آپ کو مددکی ضرورت  مطابق ہونا چاہئے۔ 
ای  ہو، تو reportcards@ocdsb.ca پر 

میل اکاؤنٹ  ای  کا  آپ  یا، اگر  بھیجیں  میل 
یں 596-8738 613. کر  کال  ہے، تو  نہیں 

رجسٹرکروانےکی  بار  ایک  صرف  کو  آپ 
آپ  میں  بی  ایس  ڈی  سی  او  ہے، خواہ  ضرورت 
محفوظ  کا  آپ  ہوں۔  بچے  یادہ  ز  سے  ایک  کے 

کارڈ  پورٹ  ر  کے  بچوں  کے  آپ  کو  آپ  اکاؤنٹ 
کرےگا۔ فراہم  رسائی  تک  ڈیٹا  تمام  کے 

یخیں تار  کلیدی 
گے ہوں  دستیاب  کارڈز 24 جون، 2020 کو  پورٹ  ر  کیلئے  اسکولوں  ایلیمینٹری 

گے ہوں  دستیاب  کارڈز 3 جوالئی، 2020 کو  پورٹ  ر  کیلئے  اسکولوں  سیکنڈری 

https://compass.ocdsb.ca/portal/parent/index.do
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ِان 2. سائن 

ایسا  گے۔  کرسکیں  ِان  سائن  آپ  گے، تو  کرلیں  متحرک  کو  اکاؤنٹ  اپنے  آپ  جب 
یں: کر  مالحظہ  سائٹ  یب  و  یہ  یا  یں  کر  پرکِلک   کرنےکیلئے، سائن ِان 

https://compass.ocdsb.ca/portal/parent/index.do

براِہ کرم نوٹ کر لیں کہ ‘گوگل   اپنا یوزر نام )ای میل ایڈر یس( اور پاس ورڈ درج کر یں۔ 
کے ساتھ سائن ان کر یں‘ آپشن کو سائن ِان کرنےکیلئے استعمال نہیں کرنا ہے۔

اسکر ین کے نیچے بائیں طرف الگ ِان بٹن پرکِلک کر یں۔ آپ کو رسائی کی شرائط 
سے اتفاق کرنا ہوگا۔

دیکھیں کارڈ  پورٹ  ر  بچےکا  3. اپنے 

دیکھیں  معلومات  دیگر  اور  کارڈ  پورٹ  ر  بچےکا  اپنے  آپ  جہاں  ہوگی  ظاہر  ین  اسکر  ہوم  ہیں، تو  ہوجاتے  ِان  الگ  ساتھ  کے  کامیابی  آپ  جب 

طلباء کیلئے 3 جوالئی، 2020 تک  سیکنڈری  اور  طلباء کیلئے 24 جون، 2020 تک  ایلیمینٹری  اسٹیٹس  کارڈزکا  پورٹ  ر  گے۔ 

گا۔ کرے  ہے‘ ظاہر  نہیں   ‘دستیاب 

سیٹ ری  ورڈ  پاس 
اگر آپ اپنا پاس ورڈ بھول گئے ہیں تو ، ‘پاس ورڈ 

بھول گئے، یہاں ری سیٹ کر یں‘ ِلنک )نیچے 
تصو یر دیکھیں( کو استعمال کر یں۔ تفصیلی 

ہدایات کیلئے  یہاں کِلک کر یں یا یہ و یب 
 سائٹ مالحظہ کر یں

ocdsb.ca/reportcardportal

 )tabs( ٹیبز تین  پر  او کے  ین  اسکر  ان  سائن 
براِہ  علم۔  طالب  اور  ہیں  —  اساتذہ، والدین 

اور  رجسٹر  کہ  بنائیں  یقینی  کو  بات  اس  کرم 
منتخب  ٹیب  واال  والدین  وقت  کرتے  ِان  سائن 

ہے۔ گیا  کیا 
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