
 

 
 

 ، رنګ، عمر، عقیدې، مذھب، جنسیت (د جنسیتي ھویت یا څرګندون پھ ګډون) ) پھ خپلو پروګرامونو، فعالیتونو یا پھ دنده ګومارنھ کې د نژادPPSد پیتزبورګ عامھ ښوونځي (
 Boy Scoutsیت پر بنسټ تعصب نھ کوي او جنسیتي تمایل، اصل او نسب، ملي منشا، مندي حالت، مٻندوارۍ یا معلول

 برخې  ADA/504لقب ھمغږي کوونکي او یا د  IXې د زده کوونکو د خدمتونو مرستیال سرپرست، د او د ځوانانو نورو تعیین شویو ګروپونو تھ پھ مساوي توګھ خدمتونھ چمتو کوي. پوښتنې کٻدای شي چ
 ) لھ الرې واستول شي.HELP )4357-529-412یا  TitleIXCoordinator@pghschools.orgکې د  S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213 ,412-529-3950 341عنوان ھمغږي کوونکي تھ پھ  IIد 

 ) کې HACکور تھ د السرسي پھ مرکز (
 د مګنٻت نوم لیکنې تھ السرسی موندل

) تھ ننوځئ. پھ یاد ولرئ چې  HACپړاو: د خپل سرپرست لھ کارن نوم او پاسورډ څخھ پھ استفادې سره کور تھ د السرسي مرکز ( 1
 . ئره دلتھ کلٻک وکړتھ د ننوتلو لپا HACاسورډونھ خورا حساس دي.  

 
 کھ چٻرتھ ستاسو ماشوم... 

  م ټولګي کې پھ 11د اوس لپاره پھPPS  کې نوم لیکنھ کړې وي او پکې ګډون کوي، نو د نوم لیکنې د پیلولو لپاره دHAC   د ننوتلو لھ معلوماتو
 Forgot My Userکلی وي، نو کوالی شئ د پوښتنیز د ھویت احراز مو ټا 2څخھ ګټھ اخیستالی شئ. کھ مو خپل پاسورډ ھٻر کړی وي او د 

Name  یاPassword   ځانګړنې څخھ ګټھ واخلئ. کھ داسې نھ کوئ، نو تاسو باید دPPS  529-412د والدینو لھ ټلیفوني کرښې سره پھ-
HELP )4357 .شمٻره اړیکھ ونیسئ تر څو خپل حساب بیا تنظیم کړئ ( 

 
  د ښار یو اوسیدونکی چې پھ خصوصي، سیمھ ییز یا چارټر ښوونځي کې ګډون کوي، یا اوس پھPPS PreK  ،لھ  پروګرام کې ګډون کوي

مخکې لھ دې چې تاسو د مګنٻټ  کړئ.  حساب د فعالولو پھ اړه معلومات ترالسھ HACګډون څخھ مخکې پروسې تر بشپړولو وروستھ بھ د خپل 
تھ مراجعھ وکړئ او د دې پروسې د پیلولو   https://www.pghschools.org/enrollmentپروګرام لپاره نوم لیکنھ وکړئ، دې تھ اړتیا ده. 

 “ بیا کتنھ وکړئ. New Enrollment Guideلپاره پر ”
 
  کھPPS  ،نو تاسو بھ خپل د نوم لیکنې د پروسې لھ بشپړولو څخھ وروستھ، د خپل تھ نوي یاستHAC   حساب د فعالولو پھ اړه معلومات ترالسھ

  تھ https://www.pghschools.org/enrollmentمخکې لھ دې چې تاسو د مګنٻټ پروګرام لپاره نوم لیکنھ وکړئ، دې تھ اړتیا ده.  کړئ. 
 “ بیا کتنھ وکړئ.  New Enrollment Guideمراجعھ وکړئ او د دې پروسې د پیلولو لپاره پر ”

 
 پړاو: نوم لیکنھ بشپړه کړئ   4
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 ) شمٻره اړیکھ ونیسئ HELP  )4357-529-412کومھ پوښتنھ لرئ؟ د والدینو لھ ټلیفوني کرښې سره پھ   ننوتلو پھ اړه

لھ الرې اړیکھ ټینګھ   3991-529-412یا magnetoffice@pghschools.orgد مګنٻت لھ ادارې سره د    مګنٻت پروګرامونو پھ اړه پوښتنې لرئ؟
 کړئ 

نٻټھ   10.26.22پھ 
   

ئ چې تاسو د ھغھ لپاره  پړاو: ھغھ زده کوونکی وټاک  2
 د مګنٻټ نوم لیکنھ بشپړوئ. 

 
 

پړاو: د نوم لیکنې پر پاڼھ کلٻک وکړئ، بیا د ’نوم لیکنې اپډٻټول‘ پر  3
د  ټب کلٻک وکړئ تر څو د مګنٻټ د نوم لیکنې فورم تھ السرسی ومومئ. 
 پیلولو لپاره د مګنٻټ نوم لیکنې تر څنګ پر ’پیلول‘ باندې کلٻک وکړئ.

 

https://hac40.pps.k12.pa.us/HomeAccess4_1/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fhomeaccess4_1
https://hac40.pps.k12.pa.us/HomeAccess4_1/Content/Register/ForgotCredentials.aspx
https://hac40.pps.k12.pa.us/HomeAccess4_1/Content/Register/ForgotCredentials.aspx
https://www.pghschools.org/enrollment
https://www.pghschools.org/enrollment
mailto:magnetoffice@pghschools.org

