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 کرنا نیویگیٹ میں منظر کے والدین کے آپ میں اسکولوجی

  پیج ہوم کا والدین

 
 

 بورڈ ڈیش کا کورس

 کورسز اپنے کو آپ بورڈ ڈیش کورس

 اہل کا دیکھنے میں فہرست نما ٹائل کو

 کے بدلنے ترتیب کی کورسز ۔ہے بناتا

 کر گھسیٹ کو ٹائلز کے کورسز لیے

 سے، بورڈ ڈیش کے کورس۔ ڈالیں

 کریں کلک پر کورسز بھی کسی اپنے

 مرکزی کے اس راست براہ اور

 ۔جائیں پر صفحہ لینڈنگ

 

 منظر کا اکاؤنٹ

 مربوط بھی کسی کے علم طالب

 کے دیکھنے کو( اکاؤنٹس) اکاؤنٹ

 دائیں اوپری آگے، کے نام اپنے لیے

 ۔  کریں کلک پر تیر موجود پر کونے

 لگاہونا نشان میں مینو ڈاؤن ڈراپ اس

 کس الحال فی آپ کہ ہے کرتا ظاہر یہ

 ۔ہیں میں اکاؤنٹ

 



 دینا ترتیب اطالعات

 میں کونے کے طرف دائیں اوپر

 ترتیبات سے مینو ڈاؤن ڈراپ موجود

 ترتیبات کی اکاؤنٹ۔ کریں کلک پر

 کی اطالع اپنے سے، حصہ کے

 کے بنانے ضرورت حسب کو ترتیبات

 ۔  کریں کلک پر ٹیب کے اطالعات لیے

 

  کیلنڈر اور تالش

 کورسز، میں اسکولوجی کو آپ تالش

 کی کرنے تالش لوگ اور گروپس،

 ۔ ہے دیتا اجازت

 اور گروپس، کورسز، کے آپ کیلنڈر

 کرتا ڈسپلے کو واقعات کے تنظیموں

 ۔ہے

 

 اطالعات اور پیغامات

 BCPS دوسرے کو آپ پیغامات

 بات ساتھ کے صارفین اسکولوجی

 ۔  ہیں دیتے اجازت کی کرنے چیت

 میں وقت ایسے بھی کسی اطالعات

 پیغام کو آپ کوئی جب ہیں ہوتے ظاہر

 یا ہے، چاہتا ہونا مربوط ہے، بھیجتا

 تعلق کا جس ہے کرتا چیز کوئی ایسی

 ہو سے گروپس یا کورسز کے آپ

 (۔ ہے منحصر پر ترتیبات کی آپ)
 

 وسائل اور گروپس، کورسز،

 ڈسپلے کو کورسز ایسے کورسز

 پر طور ذاتی آپ میں جس ہیں کرتے

 ۔ہیں مندرج

 ڈسپلے کو گروپس ایسے گروپس

 ۔ ہیں مندرج آپ میں جس ہیں کرتے

 میں جس ہے جگہ ایسی ایک وسائل

 کو وسائل ہدایاتی سبھی اپنے آپ

 اور ترمیم، دیکھتے، کرتے، تخلیق

 ۔ہیں کرتے نظم
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