
અનતં ક��પસ પોટ�લ વપરાશકતા� માગ�દિશ�કા
ક�ટોસા કાઉ�ટ� સાવ�જિનક શાળાઓ

● નવો વપરાશકતા� તમારા વબે �ાઉઝરનો ઉપયોગ પોટ�લ લ Logગ-ઇન ���ન New�સેસ કરવા માટ� કર� શક�
છે (નવો વપરાશકતા�) અમે ઇ�ટરનેટ એ�સ�લોરર (માઇ�ોસો�ટ), ફાયરફો�સ (મો�ઝલા) અથવા સફાર�
(Appleપલ) નો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કર�એ છ�એ.

● વબે સરના�ુ ંhttps://campus.catoosa.k12.ga.us/campus/portal/catoosa.jsp છે અથવાકાઉ�ટ� પ��લક
��લૂ વબેસાઇટ પરપોટ�લ �લ�કનો ઉપયોગ કરો ક� � ક�ટટોસાપેર�ટhttp: //wvvw.catoosa.k12 છે .ga.usલ
accountગ

● જો તમે નવા વપરાશકતા� છો તો તમાર�-ઇન કર� શકો તે પહ�લા ંતમાર� તમા�ંુ એકાઉ�ટ બનાવવાની જ�ર
રહ�શ.ે

● તમાર� પાસે તમાર� િવ�ાથ�ઓની ��લૂની પોટ�લ એ��ટવશેન ક� હોવી જોઈએ (જો તમાર� પાસે એક કરતા
વધાર� િવ�ાથ�ઓ હોય તો પણ ફ�ત એક જ આવ�યક છે). �ૃપા કર�ને તમા�ંુ એકાઉ�ટ શરે કરશો નહ�.

** મહ�રબાની કર�ને ન�ધ કરો ક� છબીની બા�ુના લાલ બ boxes�સમા ંછબીમાથંી ભાષાતં�રત ટ���ટ શામેલ
છે. **

�ુ ંઆ એકાઉ�ટન ેto�સસે
કરવાની તમાર� આ

પહ�લી વાર છે? તમાર�
સ��યકરણ ક� દાખલ
કરવા માટ� સહાય ��લક

કરો.

● �યાર� તમે સહાય ટ�બને ��લક કરો છો �યાર� ���ન િવ��તૃ થશ ેઅને ��લક કરવા માટ� તમને ક�ટલીક વ�ુ
�લ��સ મળશ.ે

● "જો તમાર� પાસે Activ��ટવશેન ક� ન હોય તો, અહ� ��લક કરો" �લ�ક પર ��લક કરો તમને ��લૂનો સદંભ� આપે

છે.
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જો તમાર� પાસતેો અહ�
��લક કરો.

● એ�ટ�વશેન ક� હોય"એ�ટ�વશેન ક� નથી" પર ��લક કરવાથી તમે ફર�થી સપંક�  કર� શકો છો સ��યકરણ ક�
માટ� શાળા. એ��ટવશેન ક� એ તમારા અને તમારા બાળકો વ�ચેની સલામત કડ� છે.

● તમાર� સ��યકરણ ક� દાખલ કરો અને "સબિમટ કરો" બટન દબાવો.આ નબંર તમાર� અર� સબિમટ કયા�
પછ� તમને શાળા તરફથી �ા�ત થયેલા પ� પર હશ.ે જો તમે એ��લક�શનની જ�ર છે, �ૃપા કર�ને તમારા
બાળકની શાળાનો સપંક�  કરો.
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�લ�ે�સમા ંતમાર� ક�
દાખલ કરો અન ેસબિમટ
બટનન ે��લક કરો.

● વપરાશકતા� નામ અને પાસવડ� બનાવીને તમા�ંુ એકાઉ�ટ બનાવો. વપરાશકતા� નામ એક એ�ુ ંહો�ુ ંજોઈએ
� ઉપયોગમા ંન હોય �થી તમને તમાર� �થમ પસદંગી ન મળે. તમે તમારા વપરાશકતા� નામ અને
પાસવડ�ને બે વાર દાખલ કયા� પછ� (તે યો�ય ર�તે લખાયેલ છે તેની ખાતર� કરવા માટ�) "એકાઉ�ટ બનાવો"
દબાવો.
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● જો �ુ��લક�ટ વપરાશકતા� નામ ન હોય તો િસ�ટમ તમને કહ�શ ેક� એકાઉ�ટ સફળતા�વૂ�ક બનાવવામા ંઆ��ું

હ� ુ.ં હવ ેતમે પોટ�લમા ંલ logગ ઇન કર� શકો છો અને તમારા િવ�ાથ�ની મા�હતી જોઈ શકો છો.

● સફળ એકાઉ�ટ બનાવવાની ���ન પરની �લ�કને અ�સુરો અથવા પોટા�લોગ ઇન ���નને access�સેસ કરવા
માટ� તમારા વબે �ાઉઝરનો ઉપયોગ કરો.
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○ URL (વબે સરના�ુ)ં https: //campus.catoosa.k12.cia.usicampusiportalicatoosa.jsp છે.
અથવા ક��સૂા કાઉ�ટ� સાવ�જિનક શાળાઓની વબેસાઇટ �ારા પોટ�લને .�સેસ કરો.

○ લ inગ ઇન ���નનો ���ન શ shotટ ઉપર છે (�થમ �ા�ફક)
○ �દાન કર�લી જ�યાઓ પર તમા�ંુ વપરાશકતા� નામ અને પાસવડ� દાખલ કરો અને "લ Inગ ઇન"

બટન પર ��લક કરો.
○ જો તમારો લ inગ ઇન કરવાનો �યાસ િન�ફળ ગયો છે:

■ ખાતર� કરો ક� વપરાશકતા� નામ અને પાસવડ� સાચા છે. આ સરળ લાગશ ેપરં� ુવપરાશકતા�
નામ અને પાસવડ� ધીર� ધીર� લખો અને ખાતર� કરો ક� તે સા�ુ ંછે.

■ 5 અસફળ �ય�નો પછ� સ software�ટવરે આપમેળે તમારા વપરાશકતા� ખાતાને લ locક કર�
છે. આ પાસવડ� અ�મુાન �ારા અનિધ�ૃત prevent�સેસને રોકવા માટ� છે. તમા�ંુ એકાઉ�ટ
અનલockedક કરવા માટ� તમાર� શાળાનો સપંક�  કરવો પડશ.ે

■ િસ�ટમ 5 �ય�નો પછ� તમને વકૈ��પક લ logગ ઇન કરશ ે�થી જો તમને તમારો પાસવડ�
ખબર હોય તો તમે હ� પણ લ logગ ઇન કર� શકો છો. ���ન નીચેની ���ન �વી જ લાગે છે.
લ userગ ઇન કરવા માટ� તમારા વપરાશકતા� નામ અને પાસવડ� સાથ ેનીચેના બ in�સમાં
બતાવલે અ�રો દાખલ કરો.

● તમારા સફળ લ logગ ઇન પછ� તમને અનતં ક��પસ પોટ�લ હોમ ���નથી �વાગત કરવામા ંઆવશ.ે

● અનતં ક��પસ પોટ�લ હોમ
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જો તમાર� પાસ ેએક
કરતા વધાર� િવ�ાથ�ઓ
છે, તો �ેડ અન ેહાજર�
જોવા માટ� એક િવ�ાથ�ને

પસદં કરો.

આ હોમ આઇકન તમને
આ ���ન પર પાછા

લાવશ.ે

● સૌ �થમ �યાન ક����ત કરવાની બાબત એ છે ક� ક���ની ���નનો સદં�શ �ે�.
○ �જ�લા સદં�શાઓ ટોચ પર �દિશ�ત થાય છે. આ સદં�શા છે � ��લૂ િસ�ટમ પહોળા છે અને

�જ�લા �ારા પો�ટ કર� છે.
○ શાળા સદં�શાઓ આગળ છે અને �જ�લાની �મ શાળાઓ �ારા પો�ટ કર�લા સદં�શા છે. જો

તમાર� પાસે એક કરતા વ� ુશાળામા ંિવ�ાથ�ઓ છે, તો શાળાના બધા સદં�શા કૌ�ંુ�બક ��ૃઠ
પર દ�ખાશ.ે

○ ઇન બ Box�સ એક એવી જ�યા છે �યા ંતમને �ય��તગત સદં�શા મળશ.ે આમા ંતમને ઇમેઇલ
�ારા �ા�ત થયેલા સદં�શાઓ શામેલ હશ ે(સદં�શાઓને કા deleteવા માટ� "એ�સ" ને ��લક કરો)

● �યાર� હોમ પેજ �લુે છે �યાર� ડાબી બા�ુ�ુ ંમે� ૂ�ે� કૌ�ંુ�બક આધા�રત હોય છે, તેથી બતાવલે મા�હતી તમારા
બધા િવ�ાથ�ઓ માટ� હશ.ે

○ ઘર��ુ ંમા�હતી બટન તમને તમારા ઘરનો ફોન નબંર બદલવાની મ�ૂંર� આપે છે. આ પ�રવત�ન ઘરના
બધા સ��ય સ�યોને અસર કરશ.ે બી� શ�દોમા ંકહ�એ તો, તે પ�રવારના બધા સ�યો (માતાિપતા
અને બાળકો) માટ�ના ઘરનો નબંર બદલશ.ે

○ ક schoolsલે�ડરમા ંતે પ�રવારની ભાગ �પે આવલેી તમામ શાળાઓના તમામ િવ�ાથ�ઓ માટ�ની
મા�હતી હશ.ે

○

અનતં ક��પસ પોટ�લ માગ�દિશ�કા 12-03-2012 ��ૃઠ6



કૌ�ંુ�બક ક�લ�ેડર �ુ�ંુબના
તમામ િવ�ાથ�ઓ દશા�વે

છે.

○ તમારા બાળકો � શાળાઓમા ં�ય છે તેના બધા સદં�શા બતાવવામા ંઆવશ.ે બધા ઇ મે�સ અને
�ચૂનાઓ પણ �દિશ�ત થશ.ે

○ તમારો પાસવડ� (એકાઉ�ટ મેનેજમે�ટ) બદલવાની પસદંગી છે. તમને તમારા �ૂના પાસવડ� માટ�
�છૂવામા ંઆવશ,ે પછ� તમારા નવા પાસવડ�ને બે વાર �છૂવામા ંઆવશ.ે તમે આને ગમે તેટલી વાર
બદલી શકો છો.

○ સપંક�  પસદંગીઓ બદલવી એ શાળાને તમારા સપંક�મા ંલેવાની ર�તને અસર કર� છે અને તેઓ કયા
દાખલાઓ તમારો સપંક�  કરશ.ે

○ ક��સૂા કાઉ�ટ�ની પસદંગી તમને ક�ટટોસા કાઉ�ટ� સાવ�જિનક શાળાઓની વબેસાઇટ પર લઈ જશ.ે

● ટોચ પરના મે�ઝૂ
○ તમે � િવ�ાથ�ને જોવા માગંતા હો તે પસદં કરવા માટ� તમને મ�ૂંર� આપો (િવ�ાથ� વપરાશકતા�ના

�ક�સામા ંતેઓ આપમેળે તેમની પોતાની મા�હતી પર �ડફulted�ટ થાય છે).
○ હોમ પેજ પર પાછા ફરો.
○ અનતં ક��પસ િસ�ટમમાથંી સાઇન આઉટ કરો.

● િવ�ાથ� મા�હતી ��ૃઠ
○ ડાબી બા�ુએ મે� ૂફર�થી ��ુય સામ�ી પસદં કર� છે.
○ ક Calendarલે�ડર પસદંગી નીચે બતાવ ેછે (�યાર� તમે કોઈ િવ�ાથ� પસદં કરો �યાર� તે �ડફ .�ટ છે).
○ ક Theલે�ડર શાળાના �દવસો, ર�ઓ વગેર�
○ બતાવ ેછે. કસ�પણીઓ, પર��ણો, વગેર� પણ બતાવ ેછે.
○ calendarલે�ડરહાજર�ની ઘટનાઓ પણ ક�લે�ડર પર મળ� શક� છે (ગેરહાજર�, અ��થર વગેર�).
○ �તીકોમાથંી એક પસદં કરવા�ુ ંઅને તેના પર ��લક કરવાથી તે તાર�ખ માટ�ની િવગતવાર મા�હતી

�લુે છે.
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○ આ મા�હતી historicalિતહાિસક, વત�માન (આજની) અથવા ભિવ�યની ઘટનાઓ માટ� હોઈ શક� છે.
ફ�ત ક�લે�ડરને મ�હનામા ંખસેડો અને તે �દવસે � ઇવ�ે�સ તમે જોવા માગંો છો તે પસદં કરો.

● શડે�લૂ દર�ક શ�દ માટ�ના તમામ િવ�ાથ� વગ�ને ટ�બલ ફોમ�ટમા ંબતાવ ેછે.
○ આમા ંવગ� અને �લોક શામેલ છે �મા ંતેઓ વત�માન શ�દ માટ� મળે છે.
○ ઘણા િશ�કોનો અહ� ઇમેઇલ �ારા સપંક�  કર� શકાય છે. (તેમના નામ તેમના ઇમેઇલ સરનામાઓં સાથે

જોડાયેલા છે).

● હાજર�મા ંટાડ�ઝ અને એ�સ��સસ (માફ કરાયેલ અથવા અસ�ંકાર�) �વી હાજર�ની િવગતવાર િવગતો
આપવામા ંઆવશ.ે

● �ેડ એ િવ�ાથ�ઓ માટ�ના બધા વગ�મા ં�ેડ બતાવ ેછે �મા ંતેઓ ન�ધાયેલા છે.

આ તા�તરની પો�ટ
કર�લા �ેડ છે.

નાનો તીર આ િવષયને
િવ��તૃ કર� છે અથવા

પતન કર� છે.

વાદળ� ફો�ટમાં
બતાવવામા ંઆવલેા

અ�યાસ�મો વત�માન
સ��ય અ�યાસ�મો છે.

● અહ�વાલો

○ �મુ થયેલ સ�પણીઓ ફ�ત તે જ છે, સ�પણીઓ ક� � �ણૂ� થવાની બાક� છે પરં� ુહ�ુ �ધુી તે �ેડ
અથવા િશ�કમા ંફ�રવાશ.ે આ તમને લે�ખત અહ�વાલ આપે છે.
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● કાફ�ટ��રયા બેલે�સ
○ િવ�ાથ�ના કાફ�ટ��રયાના ખાતામા ંરકમની રકમ. જો તે નકારા�મક સ�ંયા છે, તો એકાઉ�ટ વ� ુખ�ચાય

છે.

● કટોકટ� સપંક�ઇમરજ�સી સપંક�ને
○ શાળા માટ� સપંક�  કરવા માટ� ફાઇલ પરના તમામ��ૂચબ� કર� છે. જો તમે આ બદલવા માગંો છો, તો

�ૃપા કર�ને શાળાને ��ૂચત કરો (�ાધા�ય લે�ખતમા)ં.

એકવાર તમા�ંુ એકાઉ�ટ સેટ થઈ �ય પછ� તમે તેને તમારા �માટ�ફોન અથવા ટ��લેટથી access�સેસ કર� શકો છો.
પોટ�લ ચલાવવા માટ� તમે એપ �ટોસ�થી એ��લક�શન મેળવી શકો છો. તમારા �ડવાઇસ માટ� એપ �ટોર પર લ Logગ
ઇન કરો અને અનતં ક��પસ માટ� શોધો અથવા તમારા ફોન અથવા ટ��લે�સ �ાઉઝરથી પેર�ટલ પોટ�લ પરની �લ��સને
અ�સુરો. આ દ�તાવજે તે ઇ�ટરફ�સને આવર� લેશ ેનહ�. નીચે મોબાઇલ �ડવાઇસ હોમ ���નનો એક ���ન શ shotટ
છે.
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