गृह पह�ँच के न्द्र (HAC) मा
म्याग्नेट एिप्लके सन पह�ँच गन�

अद्याविधक ग�रएको िमित
10.30.21

चरण 1: तपाईको
ं अिभभावक प्रयोगकतार् र पासवडर् प्रयोग गरेर गृह पह�ँच के न्द्र (HAC) मा लग इन गनर्हु ोस्। पासवडर्ह� के स सवं ेदनिशल हन� ् भनी ध्यान िदनहु ोस्। HAC मा लग इन
गनर् यहाँ िक्लक गनर्हु ोस्।
यिद तपाईको
ं बच्चा…
 ग्रेड k-11 मा हाल नामाङ् िकत रहेको र PPS उपिस्थत भइरहेको भएमा, तपाईं आवदे न सु� गन� आफ्नो HAC लग-इन जानकारी प्रयोग गन� स�ु�न्छ! यिद तपाईंले

आफ्नो पासवड� िबिस�नुभयो र 2 वटा प्रमाणीकरण सेट अप प्र� छ भने तपाईं मेरो प्रयोगकता� नाम वा पासवड� िबिस�नुभयो सुिवधा प्रयोग गन� स�ु�न्छ।
अ�था, तपाईंले आफ्नो खाता �रसेट गन�का PPS अिभभावक हटलाइनबाट लािग 412-529-HELP (4357) मा स�क� गनु�पन� �न्छ।



शहर िनवासी हाल िनजी, स्थानीय नसर्री वा चाटर्र िवद्यालयमा उपिस्थत भइरहेको वा हाल PPS PreK कायर्क्रममा उपिस्थत भइरहेको भएमा, तपाईलें पूवर्-दतार् प्रिक्रया पूरा गरे पिछ आफ्नो
HAC खाता सिक्रय गन�बारे जानकारी प्रा� गनुर्ह�ने छ। तपाई ंम्याग्नेट कायर्क्रममा आवेदन िदन सक्नुभन्दा अिघ यो कुराको आवश्यकता पछर् । Https://www.pghschools.org/enrollment मा
जानुहोस् र यो प्रिक्रया सु� गनुर्भन्दा अगािड “नयाँ नामाङ् कन मागर्दशर्क” को समी�ा िलनुहोस्।



PPS को लािग नयाँ, तपाईलें पूवर्-दतार् प्रिक्रया पूरा गरे पिछ आफ्नो HAC खाता सिक्रय गन�बारे जानकारीप्रा� गनुर्ह�ने छ। तपाई ंम्याग्नेट कायर्क्रममा आवेदन िदन सक्नुभन्दा अिघ यो कुराको

आवश्यकता पछर् । Https://www.pghschools.org/enrollment मा जानुहोस् र यो प्रिक्रया सु� गनुर्भन्दा अगािड “नयाँ नामाङ् कन मागर्दशर्क” को समी�ा िलनुहोस्।

चरण 2: तपाईलें म्याग्नेट एिप्लके सन परू ा ग�ररहनभ
ु एको
िवद्याथ�लाई चयन गनर्हु ोस्।

चरण 3: रिजस्ट्रे सन स्क्र�नमा िक्लक गनर्हु ोस्, त्यसपिछ म्याग्नेट आवेदन फाराम पह�ँच
गनर् 'नामाङ् कन अपडेट गनर्ुहोस्' मा िक्लक गनर्हु ोस्। स�ु गनर्का लािग म्याग्नेट
एिप्लके सनको छे उमा रहेको 'सु� गनर्ुहोस्' मा िक्लक गनर्हु ोस्।

चरण 4: आवेदन पूरा गनर्हु ोस्!

लग इन गन�बारे प्र�ह� छन्? अिभभावक हटलाइनलाई 412-529-HELP (4357) मा सम्पकर् गनुर्होस्।
म्याग्नेट कायर्क्रमह�बारे प्र�ह� छन्? म्याग्नेट कायार्लयलाई सम्पकर् गनुर्होस्, magnetoffice@pghschools.org वा 412-529-3991

िपट्सबगर् पिब्लक स्कू ल्स (PPS) ले आफ्नो कायर्क्रमह�, िक्रयाकलापह� वा रोजगारमा जाित, रङ, उमेर, िसद्धान्त, धमर्, िलङ् ग (लैङ्िगक पिहचान वा अिभव्यि� लगायत),
यौन झक
ु ाव, वंश, रािष्ट्रय मूल, वैवािहक िस्थित, गभर्वस्था वा अपाङ् गताको आधारमा भेदभाव गद�न र ब्वाय स्काउट र अन्य िनिदर्� युवा समुहह�लाई समान पह�ँच उपलब्ध गराउँछ। सोधपुछह� िवद्याथ� सेवाह�का लािग 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh,
PA 15213, 412-529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org मा सहायक सुप�रवे�क, शीषर्क IX समन्वयक वा धारा 504/ADA शीषर्क II समन्वयकलाई वा 412-529-HELP (4357) मा िनद�िशत गनर् सिकन्छ।

