
अभििावकको खाता भिर्जना गने 
 नोट: अभििावकहरूले यो खाता भिर्जना गनजका लाभग भवद्यालयमा प्रदान गरिएको इमेल प्रयोग गनज आवश्यक पर्ज । अभििावकहरूले 

उनीहरूको  अभििावक खाता भिर्जना गिेपभर् 24-48 घण्टाको अभििावक पोटजलको भलङ्क प्रयोग गिेि Schoology पहुँच गनज िकु्नहन्र्। 

 

1. वेब ब्राउर्ि प्रयोग गिेि, यिमा नेभिगेट गनुजहोि्: 

https://baltimore.focusschoolsoftware.com/focu

s 

2. तल्लो दायाुँ कुनामा िहेको Sign up now (अहिले नै साइन अप 

गननुिोस्) बटनमा क्लिक गनुजहोि्। 

 

3. भवद्यालयमा प्रदान गरिएको इमेल ठेगाना प्रभवष्ट गनुजहोि् ि Send 

Verification Code (प्रमाणीकरण कोड पठाउननिोस्) बटनमा 

क्लिक गनुजहोि्। 

 

4. इमेल खोल्नुहोि् ि myBCPS B2C बाट इमेल पत्राचाि पत्ता 

लगाउनुहोि्। 

5. इमेलमा आएको कोडको प्रभतभलभप बनाउनुहोि् ि त्यिलाई 

Verification Code (प्रमाणीकरण कोड) अन्तगजत पोटजल 

क्लिनमा प्रभवष्ट गनुजहोि् ि Verify Code (कोड प्रमाहणत 

गननुिोस्) बटन चयन गनुजहोि्। 

 
 

6. कोड प्रभवष्ट गिेपभर्, प्रयोगकताजहरूले New Password (नयााँ पासवडु) 

बनाएि, Confirm New Password (नयााँ पासवडु पनहि गरेर)  ि 

उनीहरूको First Name(पहिलो नाम)  ि  Last Name (थर) प्रभवष्ट 

गिेि, Create Account (खाता हसरु्ना गननुिोस्) बटनमा क्लिक गिेि 

र्ािी िाख्नुपर्ज । 

 
 

7. फकज ने प्रयोगकताजहरूले आफ्नो username (प्रयोगकताु नाम) ि 

password (पासवडु) प्रहवि गरी Sign in (साइन इन गननुिोस्) 

बटनमा क्लिक गनुजपर्ज । 
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अभििावकको खाता भिर्जना गने – िामाभर्क खाता प्रयोग गने 
नोट: अभििावकहरूले यो खाता भिर्जना गनजका लाभग भवद्यालयमा प्रदान गरिएको इमेल प्रयोग गनज आवश्यक पर्ज । अभििावकहरूले 

उनीहरूको  अभििावक खाता भिर्जना गिेपभर् 24-48 घण्टाको अभििावक पोटजलको भलङ्क प्रयोग गिेि Schoology पहुँच गनज िकु्नहन्र्। 

 

 

1. CHROME ब्राउर्ि प्रयोग गिेि, यिमा नेभिगेट गनुजहोि्: 

https://baltimore.focusschoolsoftware.com/focu

s 

2. तपाईंको Google वा Microsoft इमेलबाट खाता बनाउन 

Google  वा Microsoft  बटनमा क्लिक गनुजहोि्। 

 

3. इमेल ि पािवडज प्रभवष्ट गनज क्लिन प्रोम्प्टहरू प्रयोग गिी खातामा लग इन 

गनुजहोि्। 

 

4. भवद्यालयमा प्रदान गरिएको इमेल ठेगाना प्रभवष्ट गनुजहोि् ि Send 

Verification Code (प्रमाणीकरण कोड पठाउननिोस्) बटनमा 

क्लिक गनुजहोि्। 

 
 

5. इमेल खोल्नुहोि् ि myBCPS B2C बाट इमेल पत्राचाि पत्ता 

लगाउनुहोि्। 

6. इमेलमा आएको कोडको प्रभतभलभप बनाउनुहोि् ि त्यिलाई  

Verification Code(प्रमाणीकरण कोड) अन्तगजत पोटजल 

क्लिनमा प्रभवष्ट गनुजहोि् ि Verify Code(कोड प्रमाभित गनुजहोि्) 

बटन चयन गनुजहोि्। 

 
 

7. कोड प्रभवष्ट गिेपभर्, प्रयोगकताजहरूले  

Continue (र्ारी राख्ननिोस्) बटनमा क्लिक गिेि र्ािी िाख्नुपर्ज । 

 

8. फकज ने प्रयोगकताजहरूले िाइन-इन गनज Google  वा Microsoft 

बटनमा क्लिक गनुजपर्ज । 
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