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जाँचमा सहभागी न ने छूटको अनुरोध 
उपयोगी स भ गाइड - अिभभावक सं रण 

अिभभावक पोटलबाट जाँचमा सहभागी न ने छूट अनुरोध गन फाराम प ँच गन 
त रका  

यो गाइडले कुनै िव ाथ लाई रा /िड का परी ाह मा सहभागी नगराउन परेमा कसरी छूट मा े भनेर देखाउँछ 
। 

⮚ सावधान: िव ाथ का कानूनी आमा/बुवा/अिभभावकसँग मा  आ नो ब ालाई रा /िड का परी ाह मा 
सहभागी नराउने छूट मा े अिधकार छ ।  

िव ाथ लाई रा /िड का परी ाह मा सहभागी नगराउने छूट मा  िन  कदमह  चा नुहोस् । 

1. DPS को अिभभावक पोटलमा 
लगइन गनुहोस् । खाता अनुरोध 
गन यहाँ क गनुहोस् वा वेब 
ठेगाना टाइप गन बारमा 
www.myportal.dpsk12.org 
टाइप गनुहोस् । 

 

2. See All Apps (सबै 
एपह  हेनुहोस्) नाम गरेको 
िवक मा क गनुहोस् । 
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3. यो पृ को िवक ह को 
मेनुबाट Assessment Opt-Out 
Form (जाँचबाट बािहर िन ने 
फाराम) मा क गनुहोस् । 

4. डप डाउन मेनुबाट 
िव ाथ को नाम चयन गनुहोस् । 
िव ाथ को नाम चयन गरेपिछ, 
उपल  परी ाह को एउटा 
सूची दे खनेछ । परी ा(ह ) 
चयन गनुहोस् र Save 
Assessment Excuse 
Selection (जाँचमा सहभागी 
न ने छूटको छनौट सुरि त 
गनुहोस्) नाम गरेको िवक मा 

क गनुहोस् । 
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5. चयन गरेको कुरा(ह ) ठीक 
छ भनेर पुि  गनुहोस् । 
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6. चयन ग रएका परी ाह  पुि  
गन इमेल पठाउन, फाराम पूरा 
गनुहोस् र Send 
Confirmation Email (पुि  
गन इमेल पठाउनुहोस्) नाम 
गरेको िवक मा क गनुहोस् ।  

जारी रा  Complete an   
Assessment Excuse Form 
for  

another child (अक  
ब ाको लािग जाँचमा सहभागी 
न ने छूट अनुरोध गन फाराम 
पूरा गनुहोस्) ले खएको बटनमा 

क गनुहोस् वा िव ो ब  
गरेर अिभभावक पोटलमा फिकन 
click here to close 
this window (यो िव ो ब  
गन यहाँ क  
गनुहोस्) ले खएको िल मा 

क गनुहोस् । 

 
 

 


