प्यारे न्ट पोर्ट ल: क्रोमबुक वितरण फारममा विध्युतीय (ई) हस्ताक्षर गर्ने
वमवत: अगस्त ३१, २०२०

जिल्लाबाट क्रोम्बुकहरु प्राप्त गर्ने जिद्यार्थीहरूकालाजग कलम्बस जसटी स्कूलहरूले आिश्यक प्रजक्रया अध्यिजि गरे को
छ। यस अजि अजििािकहरूले उपकरण प्राप्त गर्नन कागिातमा उल्लल्लल्लित दाजयत्वहरू बुझेको मार्नेर क्रोमबुक जितरण
फाराममा हस्ताक्षर गर्नुन पर्थ्यो। अजहले पररिारहरूले क्रोमबुक प्राप्त गर्ने फारममा सीिै प्यारे न्ट पोटन लबाट ई-हस्ताक्षर
गर्नेछर्न्। यी प्रजक्रयाहरू कसरी पूरा गर्ने िन्ने जर्नदे शर्नहरू तल जदइएका छर्न्।
चरण १: तँपाईको इन्फिर्नाइर्् क्याम्पस प्यारे न्ट पोर्ट लमा साइर्न इर्न गर्नुटहोस्
जसजसएस िेबसाइट् :www.ccsoh.us को अजििािक पृष्ठमा प्यरे न्ट पोटन ल पृष्ठको जलिंक प्रयोग गरर पोटन लमा लग-इर्न्
गर्नुनहोस । यजद तँ पाईले आफ्र्नो प्रयोगकतान र्नाम र/िा पासिर्न सम्झर्न सक्नु िएर्न िर्ने तँपाईले सेटअप गदान प्रयोग
गर्नुनिएको ईमेल ठे गार्ना लगाएर तँपाईले ल्लिर्नको पोटन लमा लग अर्न् गरर इमेल माफनत िार्नकारी प्राप्त गर्नन अर्नुरोि गर्नन
सक्नुहुर्नेछ।

चरण २: कागजात ट्याब खोल्र्नुहोस्
िब पोटन ल िुल्छ यसले स्वचाजलत रूपमा
"सन्दे श केन्द्र" पृष्ठलाई प्रदशनर्न गदन छ।
"कागिातहरूको" ट्याबमा ल्लिक गर्नुनहोस्।
यजद तँ पाईले ल्लिर्नको बाँ या पजि
ट्याबहरूको सूची दे ख्र्नु िएर्न िर्ने जत
ट्याबहरूको सूचीलाई प्रदशनर्न गर्नन
इल्लिर्नाइट् क्याम्पस लोगो पछाजर्को तीर्न
िकानमा ल्लिक गर्नुनहोस्।

चरण ३: २०२०/२०२१ िर्टको क्रोमबुक वितरण, अवििािक/संरक्षकको कागजात पत्ता लगाउर्नुहोस्
कागिातले "ध्यार्न जदर्नुपर्ने" ल्लथर्थजत दे िाउँ दछ। तँपाईले कागिात िोल्र्न, हस्ताक्षर र्थप्नकालाजग अिथर्था (स्टाटस)को
छे उमा िएको सार्नो एरोमा ल्लिक गर्नुनहोस्।
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चरण ४: कागजातको समीक्षा गर्नुटहोस्
तँपाईको िीर्नमा कागिात िु ल्र्नेछ। पूरा कागिात हेर्ननकालाजग तँपाईले तल िा माजर्थ िोल गर्नन सक्नुहुन्छ।
कागजातमा ध्यार्न विएर पढ् र्नु महत्वपूणट छ अवर्न यो वर्नवित गर्नट तँपाईले सबै सतटहरूसँग सहमत हुर्नुपिट छ।

चरण ५: तँपाईको ई-हस्ताक्षर संलग्न गर्नुटहोस् र कागजात पेश गर्नुटहोस्
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कागिातको सजमक्षा गरे पजछ अल्लिम पृष्ठमा िोल गर्नुनहोस् र आइकर्नमा ल्लिक गर्नुनहोस् िहाँ तँ पाईको हस्ताक्षर, र्थप
कागि र पेल्लिल दे िाउँ दछ। एक सिंिाद कोठामा के तँपाई 'हस्ताक्षर' िा 'अस्वीकार' गर्नन चाहार्नुहुन्छ? िजर्न सोजिएको
दे िा पर्नेछ। 'हस्ताक्षरमा' ल्लिक गर्नुनहोस्। तँपाईको ई-हस्ताक्षर अब कागिातमा प्रदशनर्न हुन्छ। ल्लिर्नको तल िएको
'सबजमट' (पेश) बटर्नलाई ल्लिक गर्नुनहोस्।

चरण ६: तँपाईको कागजात बुझाइएको छ
कागिात ट्याबको पछाजर् २०२०/२०२१ स्कूल बर्नमा अजििािक/सिंरक्षकका कागिातमा अब 'हस्ताक्षर गररएको तर
तँपाईको क्रोमबुक जितरण “जिचारािीर्न’' ल्लथर्थजतमा िएको दे िाउँ दछ। तँपाईले अरू केजह गर्नन आिश्यक छै र्न। एकचोजट
ििर्न जर्नमानण कमनचारीले तँपाईको कागिात स्वीकार गररसकेपजछ ल्लथर्थजत 'पूणन' मा पररितनर्न हुर्नेछ।
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