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के तँपाईको प्यारेन्ट पोर्टल खाता (एकाउन्ट) सक्रिय गराइएको छ? कलम्बस सससि सू्कलको प्यारेन्ट पोिटल स्थासपत गरर 

त्यसमा साइन्-इन गरेर आफ्नो बच्चाको सिक्षामा संलग्न हुनुहोस। प्यारेन्ट पोिटल मार्ट त तँपाईले सुरसक्षत रूपमा आफ्नो 

सिद्याथी (हरू)का बहुमूल्य जानकारीहरू पहँुच गनट सकु्नहुनेछ: 

 

▪ सिक्षकसँग सम्पकट  

▪ तह र पाठ्पक्रम तासलकाहरु   

▪ दैसनक उपस्स्थसत  

▪ छुिेका कामहरू 

▪ कागजरसहत सनिेदनहरु: सू्कल सिकल्प, ग्रीष्मकालीन सू्कल र क्याररयर िेककालासग 

▪ सम्पकट का जानकारी अध्यािसिक गनट 

▪ िुल्क सतनट 
 

२०१९-२०२० का लाक्रग नयाँ! तँपाईको बच्चाकालासग सबैभन्दा नयाँ सम्पकट  र्ोन नम्बर सजल्ला र यसका सू्कलहरूलाई 

तँपाईको पररिारसँग र्ोन, म्यासेज र ईमेल मार्ट त कुराकानी गनट, जानकारी सदन आिश्यक छ। तँपाईको बच्चाको प्रते्यक 

बर्ट सम्पकट  जानकारीको अध्यिसिक गनट अत्यन्त महत्त्वपूर्ट छ र अब यो प्यारेन्ट पोिटल मार्ट त अनलाइन मार्ट त ससजलो 

हुन्छ।                              

 

तँपाईको सम्पकट  जानकारी अपडेर् गननट पने छ? यो सबै अनलाइन पोिटल मार्ट त िासर्टक अद्यािसिक गनट ससकन्छ। यसले 

आपतकालीन सम्पकट हरू, र्ोन नम्बरहरू र ईमेल ठेगानाहरू समािेि गदटछ। कोलम्बस ससिी सू्कलहरूले सू्कल छनौि 

लिरी, क्याररयर िेक, ग्रीष्मकालीन सू्कल र अन्य उसचत घोर्र्ाकाबारेमा अिो-डायलरहरू र ईमेल सम्पकट हरू मार्ट त 

जानकारी सञ्चार गदटछ। 

 

के तपाईको ठेगाना पररवतटन गननट छ? असभभािक र संरक्षकहरूले अब उनीहरूको घर ठेगाना अद्यािसि गनट र केन्द्रीय 

भनाट केन्द्रमा नगइकन उनीहरूको सिद्याथीको ठेगाना अनलाइन मार्ट त िासर्टक रूपमा अद्यािसिक पररितटन गनट अनुरोि गनट 

सके्नछन्। 

 

 महत्त्वपूर्ट वाक्रषटक फारामहरू पसन पोिटल मार्ट त िासर्टक अद्यािसिक अनलाइनबाि पूरा गनट ससकन्छ। यसले 

आपतकालीन सम्पकट  जानकारी, सिद्याथीको जानकारी जारी गनट सहमसत, इन्टनेिको स्वीकायट प्रयोग, पररिारको िैसक्षक 

असिकार र गोपनीयताको हक (FERPA)र संझौता र्ाराम जस्ता स्वीकृसतहरू समािेि गदटछ। 

 

िासर्टक अद्यािसिक तुरून्त प्रकृयामा लसगनेछ र असिभािकहरूले अद्यािसिक पूरा गरेपसछ पुसिकरर् ईमेल प्राप्त गनेछन्। 

 

मद्दत प्राप्त गनट जरुरी छ? प्रते्यक असभभािक िा संरक्षकको आफ्नै सनजी कोड हुन्छ। 

 

प्यारेन्ट पोर्टल सक्रिय गनट सक्रजलो छ। 

१. www.ccsoh.us मा हाम्रो िेबसाइिमा जानुहोस् र पररिारहरू (FAMILIES) ट्याबमा स्िक गनुटहोस्।  

२. बायाँपसिको प्यरेन्ट पोिटल सलंकमा स्िक गनुटहोस् 

३. पसहलो पल्ट प्रयोगकताट ससक्रयता (FIRST TIME USER ACTIVATION) भने्न बिनलाई स्िक गनुटहोस् 

४. तँपाईको एस्िभेिन कोड लगाउनुहोस् (यसद आिश्यक भएमा एउिा प्राप्त गनट आफ्नो सू्कललाई सम्पकट     

    गनुटहोस्। हामीलाई थाहा छ यो लामो छ - जसले डािा सुरसक्षत राख्न मद्दत गदटछ - त्यसैले साििानीपूिटक िाइप   

   गनुटहोस्। एक पिक कोड ससक्रय भएपसछ यो रे्रर प्रयोग गनट ससकँदैन। 

५. तँपाईको प्रयोगकताट नाम/पासिडट सेि अप गनट र ररकभरी ईमेल ठेगाना थप्न सऺकेतहरूको     

    पालना गनुटहोस्। 

असभभािक/संरक्षकलाई सूसचत राख्नकालासग 

महत्त्वपूर्ट जानकारी  
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 ६.यसद तँपाईले आफ्नो प्रयोगकताटनाम/पासिडट सबसटनु भएको छ भने पोिटलमा अिस्स्थत प्रयोगकताटमा स्िक   

    गनुटहोस्, त्यसपसछ स्िक गनुटहोस् र्ोरगि प्रयोगकताटनाम / पासिडटमा, र जानकारी खाता सेि अप गनट प्रयोग   

    गररएको ईमेलमा पठाइनेछ। यसद तँपाईसँग अब खाता सेिअप गदाट तँपाईले प्रयोग गनुटभएको ईमेलमा पहँुच  

    छैन भने,कृपया एक सचत्र आईडी portalportalaccess@columbus.k12.oh.us मा पठाउनुहोस्। 

    प्यारेन्ट पोिटल लगइनले तँपाईलाई सनजीकृत सतकट ताहरू तपाईंको स्मािटर्ोनमा सीिा कोलम्बस क्रसक्रर् सू्कल   

    मोबाइल एप्स्माफट त पठाउन अनुमसत सदनेछ। अब तँपाईले सन:िुल्क कोलम्बस ससिी सू्कल मोबाइल एप््स      

   डाउनलोड गनट आफ्नो मोबाइलको एप््स भण्डारमा "कोलम्बस क्रसर्ी सू्कल्स" खोजी गरेर डाउनलोड   

   सकु्नहुनेछ।   

  

  अझै प्रश्नहरू छन्? सजल्लाको फ्यािलाइनलाई ६१४-२२१-३२२८ मा िा केन्द्रीय भनाट केन्द्रलाई ६१४- ३६५-    

  ४०११ मा सम्पकट  गनुटहोस्। 

mailto:portalportalaccess@columbus.k12.oh.us

