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Completing the Impact Aid Packet in ParentVUE-Urdu 

 پیرنٹ ویو میں امپیکٹ ایڈ پیکٹ مکمل کریں 

 

ویب سائٹ پر الگ ان ہوں۔ اگر   پیرنٹ ویواپنے پیرنٹ ویو یوزر نیم اور پاس ورڈ کو استعمال کرتے ہوئے  پیرنٹ ویو ایپ یا  .1

 سکول سے رابطہ کریں۔ آپ کو اپنے پیرنٹ ویو اکاؤنٹ تک رسائی کے لیے مدد درکار ہے تو براہ مہربانی اپنے 

 پر کلک کریں۔   ریکارڈ آن الئن یعنی Online Record  ونے کے بعد، سکرین پر دائیں طرف اوپرپیرنٹ ویو میں الگ ان ہ  .2

 ۔کھولیں آن الئن رجسٹریشن یعنی Open Online Registrationاگر ایپ استعمال کر رہے ہیں تو اگلی سکرین  •

 

 منتخب کریں۔ Impact Aid** 2022-2023 آن الئن رجسٹریشن ہوم سکرین پر،  .3

 

 

  آن الئن پیکٹ کا آغاز کریں، پر کلک کریں۔ یعنی  Begin Online Packet کا عمل شروع کرنے کے لیے ایڈ کٹامپ  .4

  

https://va-pwcps-psv.edupoint.com/PXP2_Login_Parent.aspx?regenerateSessionId=True/


 امپکٹ ایڈ 

PWCS SIS Office  Page 2 of 3 9/22/2022 
 

 مکمل کریںامپکٹ ایڈ پیکٹ  ➢

ایڈ پیکٹ کے لیے درکار معلومات کو مکمل کرنے کے طریقے کے ساتھ ہدایات  کٹیہ سیکشن ہر ایک اسکرین کا جائزہ لے گا جسے آپ امپ 

 کے ساتھ دیکھیں گے۔

پر کلک    محفوظ کریں اور جاری رکھیںکٹ ایڈ پیکٹ کے ذریعے اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے، ہر سکرین کے آخر میں  امپ  •

 کریں۔ 

کے بٹن پر کلک کر سکتے ہیں یا بائیں جانب   واپس جائیں سے    نپچھلے سیکشن پر واپس جانے کے لیے، آپ کسی سکری  •

 نیویگیشن بار سے ماڈیول منتخب کر سکتے ہیں۔

 

اگر ایپ استعمال کر رہے ہیں تو بائیں جانب اوپر کونے میں مینو کو منتخب کرے سائیڈ مینو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سکرین کے نچلے حصے  

 کرینوں پر جا سکتے ہیں۔میں جاری رکھیں پر کلک کر کے بھی مختلف س

 

Welcome  ویلکم سکرینیعنی 

پیکٹ کے بارے میں معلومات ہیں۔ براہ    کٹ ایڈامپ   سکرین سپرنٹنڈنٹ کی طرف سے ایک پیغام فراہم کرتی ہے جس میںخوش آمدید  

 مہربانی آگے بڑھنے سے قبل ان معلومات کا جائزہ لیں۔ 

 

 

 سٹوڈنٹ سمری سکرین 

سکرین میں ان تمام طلباء کی فہرست شامل ہے جو آپ کے پیرنٹ اکاؤنٹ سے منسلک ہیں۔ اگر   کی معلومات کی سمری  طالبعلم/طالبہ

کوئی معلومات غلط ہے یا کوئی طالبعلم/طالبہ شامل نہیں، تو براہ مہربانی آگے بڑھنے سے پہلے اپنے بچہ/بچی کے سکول سے رابطہ  

 کریں۔ 

 

 دستخط کرنے کی سکرین 

ے کے قریب ہوں گے تو آپ سے ایک الیکٹرانک دستخط مکمل کرنے کو کہا جائے گا۔  براہ مہربانی کٹ ایڈ پیکٹ کو مکمل کرن جب امپ 

  اپنا نام اسی طرح لکھیں جیسا سکرین کے اوپر دائیں جانب نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کا نام غلط ہے، تو براہ مہربانی اسامپیکٹ ایڈ پیکٹ پر

 آگے بڑھنے سے پہلے اپنے سکول سے رابطہ کریں۔

 

 ہوم ایڈریس سکرین 

 خاندان کے گھر کا موجودہ پتہ دکھاتی ہے۔  سکرین گھر کے پتے کی

 

 میل ایڈریس سکرین 

 پر کلک کریں۔ محفوظ کریں اور جاری رکھیںسکرین فائل پر موجودہ ڈاک کا پتہ ظاہر کرتی ہے،  میل ایڈریس
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 والد یا والدہ/سرپرست کی ڈیموگرافک سکرین 

سے وابستہ والد یا والدہ/سرپرست کے لیے معلومات اور تحریری مواد کے  سکرین طالبعلم کے ریکارڈ   گرافکس والد یا والدہ/سرپرست ڈیمو

لیے والد یا والدہ/سرپرست کی ترجیحی زبان دکھاتی ہے۔ والد یا والدہ/سرپرست اس سکرین پر ضرورت کے مطابق درج ذیل معلومات میں  

 کر سکتے ہیں۔ تبدیلی 

 

 والدہ/سرپرست کی سکرینوالد یا 

سکرین ایک یا زیادہ طالبعلم/طالبہ کے ریکارڈ سے منسلک تمام والدین اور سرپرستان کو ظاہر کرتی ہے۔ باقی کے والد    والد یا والدہ/سرپرست

بٹن پر کلک کریں جو والد یا والدہ کے نام کے بائیں جانب موجود  ترمیم کریں کے یا والدہ کے ریکارڈ کی درستگی کا جائزہ لینے کے لیے، 

 فی والدین/سرپرستوں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ ہے۔ اگر ضروری ہو تو اضا

 والدین صرف ان والدین /سرپرستان کی معلومات میں تبدیلی کر سکتے ہیں جو اسی گھر کے پتے پر رہتے ہیں۔  

 

 سٹوڈنٹ سکرین 

فارم کو  ایڈ امپکٹ جائے گا۔اہلیت کا تعین کیا کٹ ایڈ پ امسکرین تمام فعال طور پر اندراج شدہ طلباء کی فہرست دیتا ہے جس کے لیے   طلباء

 کے بٹن پر کلک کریں۔  ترمیممکمل کرنے کے لیے ہر طالبعلم کے نام کے بائیں جانب 

پر کلک کریں۔  محفوظ کریں اور جاری رکھیں فارم  تمام طلباء کے لیے مکمل ہو جائے گا تو   ایڈ امپکٹایک بار جب  

 

 جمع کرانا /لینا  جائزہ

پیکٹ کا جائزہ لینے کے لیے   ایڈ امپکٹکے تمام پیکٹوں کا جائزہ الزمی لیا جانا چاہیے۔   ایڈ امپکٹسکول میں جمع کرانے سے قبل  

اں کی  سکرین پر تمام تبدیلیوں کا جائزہ لیں۔ آسان حوالے کے لیے تبدیلیاں نمای  جمع کرانا/لینا  جائزہکے بٹن پر کلک کریں۔  جائزہ  لیں

 گئی ہیں۔  

بٹن پر کلک کریں جو ترمیم   ، کےںرمیم کریتاگر کسی قسم کی اضافی تبدیلیوں کی ضرورت ہے تو سیکشن کے بائیں طرف  •

کے صفحے پر واپس   جمع کرانا/لینا  جائزہکرنے کے لیے مخصوص صفحے پر لے جائے گا۔ جب ترمیم مکمل ہو جائے تو 

 پر کلک کریں۔ محفوظ کریں اور جاری رکھیںجانے کے لیے 

میں نے رجسٹریشن کے تمام ڈیٹا کا جائزہ لیا ہے اور تصدیق کی ہے کہ یہ درست ہے،   کا جائزہ مکمل ہو جائے تو ایڈ امپکٹجب  

 پر کلک کریں۔ جمع کرائیںپر کلک کریں اور  کے باکس

ایڈ پیکٹ جمع کرانے کے بعد مزید تبدیلیاں نہیں کی جا   امپکٹتصدیق کا ایک پیغام ظاہر ہو گا، جس میں بتایا جائے گا کہ ایک دفعہ 

 پر کلک کریں۔ او کے پر کلک کریں؛ ورنہ  منسوخ کریںکی سکرین پر واپس جانے کے لیے،   ئزہ لیں/جمع کرائیںجاسکتیں۔ 

 
 


