
نٹ   اکاؤنٹ )والد/والدہ کا اکاؤنٹ( بناناپیر

 جو اسکول گ جانب ےس فراہم گ گئے تیھ۔ 
ی

نٹ اکاؤنٹ بنانے ےک نوٹ: یہ اکاؤنٹ بنانے ےک لئے والدین کو وہ ای میل استعمال کرنے ہو گ گھنئے بعد والدین    28- 24پیر

نٹ پورٹل میر دیا گیا لنک استعمال کرتے ہوتے اسکولوجی تک رسانے   ۔پیر  ےل سکئے ہیر

 

 

: CHROMEویب براؤزر  .1   استعمال کرتے ہوتے ذیل پر جائیر
https://baltimore.focusschoolsoftware.com/focu

s 
پر کلک  )ابیھ سائن اپ کریں(   Sign up nowنچےل دائیر کوتے میر   .2

 کریں۔

 
  Sendاسکول کو فراہم کیا گيا ای میل ایڈریس درج کریں اور  .3

Verification Code  )  پر کلک کریں۔ )تصدیقی کوڈ بھیجیں

 

ای میل کھولیر اور ذیل گ جانب ےس ای میل رابطہ تالش   .4
 ۔ myBCPS B2Cکریں

  Verificationای میل ےس کوڈ کانی کریں اور اےس  .5
Code )ےک نیچے پورٹل اسکرین پر درج کریں اور )تصدیقی کوڈ

Verify Code  )منتخب کریں۔)کوڈ یک تصدیق کریں 

 
 

ے کو چاہیر کہ  .6 )نیا  New Passwordکوڈ درج کرتے ےک بعد صارفیر
)نئے پاسورڈ یک Confirm New Passwordبنا کر، پاسورڈ( 
، اور اپنا تصدیق(   )پہال نام(  First Nameکر ےک یہ عمل جاری رکھیر

 Createدرج کریں، پھر  )آخری نام(Last Name اور 
Account )  پر کلک کریں۔ )اکاؤنٹ بنائیں

 
 

ے کو چاہیر کہ اپنا   .7 اور  )صارف نام(  usernameدوبارہ آنے واےل صارفیر
password  )پاسورڈ( درج کریں اورSign in )پر کلک کریں۔)سائن ان 
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نٹ اکاؤنٹ بنانا   سوشل اکاؤنٹ استعمال کرتے ہوتے  - پیر

 جو اسکول گ جانب ےس فراہم گ گئے تیھ۔ 
ی

نٹ اکاؤنٹ بنانے ےک نوٹ: یہ اکاؤنٹ بنانے ےک لئے والدین کو وہ ای میل استعمال کرنے ہو گ گھنئے بعد والدین    28- 24پیر

۔ نٹ پورٹل میر دیا گیا لنک استعمال کرتے ہوتے اسکولوجی تک رسانے ےل سکئے ہیر  پیر

 

 

 

:  HROMECبراؤزر  .1   استعمال کرتے ہوتے ذیل پر جائیر
https://baltimore.focusschoolsoftware.com/focu

s 
یا    Googleگوگل یا مائکروسافٹ ای میل پر اکاؤنٹ بنانے ےک لئے  .2

Microsoft ے پر کلک کریں۔  بیے

 
ای میل اور پاسورڈ درج کرتے گ ہدایات استعمال کرتے اسکرین پر  .3

 ہوتے اکاؤنٹ میر الگ ان کریں۔

 
  Sendاسکول کو فراہم کیا گيا ای میل ایڈریس درج کریں اور  .4

Verification Code  )  پر کلک کریں۔ )تصدیقی کوڈ بھیجیں

 
 

ای میل کھولیر اور ذیل گ جانب ےس ای میل رابطہ تالش   .5
 ۔ myBCPS B2Cکریں

  Verificationای میل ےس کوڈ کانی کریں اور اےس  .6
Code )ےک نیچے پورٹل اسکرین پر درج کریں اور )تصدیقی کوڈ

Verify Code)منتخب کریں۔ )کوڈ گ تصدیق کریں 

 
 

ے کو چاہیر کہ  .7  کوڈ درج کرتے ےک بعد صارفیر
 Continue) ۔ )جاری رکھیں  پر کلک کر ےک جاری رکھیر

 

ے کو سائن ان کرتے ےک لئے  .8 یا    Googleواپس آنے واےل صارفیر
Microsoft   ۔ ے استعمال کرنا چاہیر  بیے
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