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واﻟﺪﯾﻦ،

فورٹ بینڈ  ISD ClassLinkکا استعامل کر رہا ہے ،یہ ایک سنگل سائن-آن پلیٹ فارم ہے جو طلباء کو اپنے ڈیجیٹل وسائل اور ٹولز تک رسائی حاصل کرنے کے لئے ایک
صارف نام اور پاس ورڈ استعامل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سنگل سائن-آن نتیجہ خیز فاصالتی تعلیم کے لئے ایک الزم و ملزوم ٹول ہے۔  FBISD 1Linkویب پر مبنی
ہے اور کالس روم یا گھر سے دستیاب ہے۔  FBISD 1Linkتک کسی کمپیوٹر یا پھر موبائل آلہ سے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ رشوع کرنے کیلئے برائے مہربانی ذیل
کی ہدایات پر عمل کریں۔
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ڈﯾﺴﮏ ﮢﺎپ

ئے https://launchpad.classlink.com/fbisd ،پر جائزں
 Chromeکا استعامل کرتے ہ
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منتخب کریں
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ﻣﻮﺑﺎﺋﻞ

 Apple Storeیا  Google Playسے
 ClassLinkایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔
اپنا اسکول ڈسٹرکٹ تالش کریں اور منتخب کریں
)رصف پہلی مرتبہ کیلئے(۔

طالب علم کے ڈسٹرکٹ ای میل اور پاس ورڈ کے ساتھ الگ ان کریں۔ طالب علم
الگ ان کی معلومات کو بازیافت کرنے کے لئے  Skywardفیملی رسائی
مالحظہ کریں۔
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اپنا ڈسٹرکٹ ای میل اور پاس ورڈ درج کریں۔

مطلوبہ ایکسٹینشن انسٹال کریں۔
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ٹیوٹوریل پر عمل کریں۔

ﺑﺮاؤزر اﯾﮑﺴﮣﯿﻨﺸﻦ

 ClassLinkایکسٹینشن کا استعامل کچھ سنگل سائن-آن ایپلیکیشنز تک رسائی
حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ اگر ایکسٹینشن کی ہدایت ظاہر ہوتی ہے ،تو
"ایکسٹینشن انسٹال کریں" کے لنک پر کلک کریں اور انسٹال کرنے کی
ہدایات پر عمل کریں۔

 1Linkڈﯾﺶ ﺑﻮرڈ

 1Linkطالب علم کے گریڈ لیول اور کورسز کی بنیاد پر ہر صارف کے
لئے ایک حسب رضورت ڈیش بورڈ مہیا کرتا ہے۔ والدین بدستور والدین
الگ ان صفحہ لنک کا استعامل کرتے ہوئے  Schoologyمیں الگ ان
کر سکیں گے۔

 1Linkﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﺎﻣﻮن ﮨﮯ۔ ﺳﺎﻓﭧ وﯾﺌﺮ طﺎﻟﺐ ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ذاﺗﯽ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻮ ﮐﺒﮭﯽ اﮐﮣﮭﺎ نﮨﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ اور نه ﮨﯽ ﺷﯿﺌﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔

اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں ،تو  fortbendisd.com/1Linkپر ہامرا
 1Linkسپورٹ صفحہ مالحظہ کریں ،یا آپ
 support.fortbendisd.comپر FBISD
سپورٹ ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

