તમે IAR પેરન્ે ટ પોટટ લ સાથે શું કરી શકો
ઇલલનોઇ એસેસમેન્ટ ઓફ રેડીનેસ (IAR) પેરન્ે ટ પોટટ લ માતા-લપતા અને વાલીઓને ઇલલનોઇ એસેસમેન્ટ ઓફ
રેડીનેસ ટે સ્ટ પર તમારા બાળકની કામગીરી જોવા ઓનલાઈન ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે . તમારું એકાઉન્ટ બનાવ્યા
અને પલિ કયાટ પછી, તમે IAR પેરન્ે ટ પોટટ લમાું લૉગ ઇન કરી શકશો. તે પછી તમે તમારા લવદ્યાથીના પરીક્ષણ
પલરણામો અને સમજૂ તીત્મક માલિતી જોવા માટે તમારા લવદ્યાથીના વ્યલિગત લવદ્યાથી અિેવાલ (ISR) ની પેપર
કોપી પર મળે લ કોડ દાખલ કરશો. તમે લસ્પ્રુંગ 2021 ઇલલનોઇ એસેસમેન્ટ ઓફ રેડીનેસ ફોર ઇું લલલશ લેંલવેજ
આર્ટસટ/લલટરસી એન્ડ મેથેમેલટક્સ (ELA/L અને Math) થી શરૂ થતા બિલવધ વિીવટ અને લવદ્યાથીઓ માટે
પલરણામો પણ ઍક્સેસ કરી શકશો.
એકું દરે, IAR પેરટ
ેં પોટટ લ તમારા લવદ્યાથી(ઓ) માટે પરીક્ષણ પલરણામોને ઍક્સેસ કરવાની સરલક્ષત અને અનકૂ ળ
રીત પ્રદાન કરે છે. નીચેનો આકૃ લત IAR પેરન્ે ટ પોટટ લની ઍક્સેસ મેળવવા અને તેનો ઉપયોગ કરવાની પ્રલિયા
દશાટવે છે . અમે નીચેના પૃષ્ઠો પર દરેક પગલા લવશે વધ લવગતવાર વાત કરીશ.ું તમારું એકાઉન્ટ બનાવવું અને પલિ
કરવી એ એક વખતની પ્રલિયા છે , પરું ત એકવાર તમે તમારું એકાઉન્ટ સેટ અપ કરી લો તે પછી, તમારી પાસે આ
માગટદલશટકામાું આવરી લેવામાું આવેલી અન્ય પ્રવૃલિઓની અમયાટલદત ઍક્સેસ િશે.

અિીું શરૂ કરો
જો તમારે IAR પેરન્ે ટ પોટટ લ એકાઉન્ટ બનાવવાની જરૂર િોય, તો પૃષ્ઠ 2 પર જાઓ.
જો તમારી પાસે પિેલેથી જ IAR પેરન્ે ટ પોટટ લ એકાઉન્ટ છે , તો પૃષ્ઠ 3 પર જાઓ.
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એકાઉન્ટ બનાવો
પગલાાં
કમ્પ્યટર અથવા મોબાઇલ ઉપકરણનો ઉપયોગ
કરીને, il-results.pearsonaccessnext.com પર
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જાઓ અને સાઇન અપ (Sign Up) લલુંક પસુંદ
કરો. સુંદર્ટ માટે , આ સ્િીન પર પણ લરપોલટિં ગ
પર વધ માલિતી લવશે સીધી નીચેની લલુંક નોુંધો.
આગલી સ્િીન પર, તમારું પ્રથમ નામ, છેલલું નામ,
ઈમૈલસરનામું અને પ્રારું લર્ક પાસવડટ દાખલ કરો.
પાસવડડ આવશ્યકતાઓ:
• ન્યૂનતમ 8અક્ષરો
• ઓછામાું ઓછો એક અપર કે સ અક્ષર
• ઓછામાું ઓછો એક લોઅર કે સ અક્ષર
• ઓછામાું ઓછો એકનુંબર
એકાઉન્ટ બનાવો (Create Account) પસુંદ કરો.
તમને ઓનસ્િીન મેસજ
ે દે ખાશે.
જો તમને એકાઉન્ટ બનાવવામાાં સમસ્યા હોય તો,
પૃષ્ઠ 6 લીવનવામુલાકાત લો.મુલાકાત લો.
તમારા એકાઉન્ટની પુવિ કરો
પગલાાં
•

વવઝ્યુઅલ એઇડ

તમારું ઈમૈલ એકાઉન્ટ ઍક્સેસ કરો જેનો
ઉપયોગ તમે તમારું IAR પેરન્ે ટ પોટટ લ એકાઉન્ટ
બનાવવા માટે કયો િતો.

•

noreply@pearsonaccessnext.com પરથી
ઈમૈલ શોધીને “કૃ પા કરીને તમારા નવા

એકાઉન્ટની (Please Confirm Your New
Account) પલિ કરો”. ર્લવષ્યના ઈમૈલ માટે આ
પ્રેષકને વ્િાઇટલલસ્ટ કરવાની ખાતરી કરો અને
તમારી એડર ેસ બકમાું પીયસટન ઉમેરો.
•

જો તમને ઈમૈલ ના મળી હોય, તો પૃષ્ઠ 6 પરના
મુશ્કે લીવનવારણ વવભાગની મુલાકાત લો.

•

તમારું IAR પેરન્ે ટ પોટટ લ એકાઉન્ટ એલક્ટવેટ કરવા
માટે ઈમૈલમાું કન્ફમેશન લલુંક પસુંદ કરો અને
લોલગનપેજ પર પાછા ફરો.
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તમારા એકાઉન્ટમાાં લોગ ઇન કરો
પગલાાં
• il-results.pearsonaccessnext.com પર
•

જાઓ
તમારું ઈમૈલ સરનામુાં અને પાસવડડ દાખલ
કરો

•

લોગ ઇન પસુંદ કરો. તમને ટોચ પર પોટટ લ
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શીષટક સાથેનું પૃષ્ઠ દે ખાવું જોઈએ.
જો તમને લૉગ ઇન કરવામાાં સમસ્યા હોય તો, પૃષ્ઠ 6
પરના મુશ્કે લીવનવારણ વવભાગની મુલાકાત લો.
ક્લેમ કોડ ઉમેરો
પગલાાં
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તમારા લવદ્યાથીના વ્યલિગત લવદ્યાથી
અિેવાલ(ઓ)ની પેપર કોપી પર ક્લેમ કોડ શોધો.
આ એક જ ક્લેમ કોડ ELA/L અને Math પલરણામો
માટે કામ કરશે.
જો તમારી પાસે ક્લેમ કોડ તૈયાર ન હોય, તો પૃષ્ઠ
6 પર મુશ્કે લીવનવારણ વવભાગની મુલાકાત લો.
•

તમારા IAR પેરટ
ેં પોટટ લ એકાઉન્ટના ટે સ્ટ
પલરણામો શોધો લવર્ાગમાું યોલય
ફીલ્સમાું, લવદ્યાથીનું પ્રથમ નામ, છે લ લું
નામ, જન્મ તારીખ અને ક્લેમ કોડ
બરાબર એમજ દાખલ કરો જે રીતે તે
વ્યલિગત લવદ્યાથી અિેવાલ પર (અક્ષર
સુંવેદનશીલતા સલિત) છાપવામાું આવેલ
છે .

•

પવરણામો શોધો (Find Results) પસુંદ કરો.
તમારા લવદ્યાથી પછી સ્િીનની જમણી બાજએ
સૂલચબદ્ધ િશે.

લવદ્યાથીનું પલરણામ ન મળે અથવા લવદ્યાથીનું નામ
અથવા જન્મ તારીખ વ્યલિગત લવદ્યાથી અિેવાલમાું
ખોટા િોવાથી, પૃષ્ઠ 6 પરના મુશ્કે લીવનવારણ
વવભાગની મલાકાત લો.
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પવરણામો જુ ઓ
પગલાાં
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મારા લવદ્યાથીની કસોટીના પલરણામો િેઠળ (Under
My Student’s Test Results), તમારા લવદ્યાથીએ
લીધેલી પરીક્ષા(ઓ) અને તેમના એકું દર આુંકડાકીય
સ્કોર અને પ્રદશટન સ્તરની સમીક્ષા કરો.
પલરણામોનું અથટઘટન કે વી રીતે કરવું તે લવશે વધ
માલિતી માટે , પેરન્ે ટ સ્કોર અથટઘટન માગટદલશટકાની
સમીક્ષા કરો.

વધમાું, પલરણામોમાું વ્યલિગત કરેલ લવલડઓની લલુંક
શામેલ િશે જે તમારા લવદ્યાથીના પલરણામોનું પગલેદર-પગલે લવિું ગાવલોકન પ્રદાન કરે છે . લવલડયો લલુંક
તમને તે વિીવટ દરલમયાન તમારા બાળક માટે ના
તમામ IAR પલરણામો દશાટવતી સુંયિ લવલડયો પર
લઈ જશે.
જ્યારે તમે લવદ્યાથી માટે પલરણામો જોવાનું પૂણટ કરી
લો, ત્યારે અન્ય લવદ્યાથી (જો લાગ િોય તો) માટે
અલગ ક્લેમ કોડ દાખલ કરવા માટે મખ્ય સ્િીન પર
પાછા આવવા માટે તમારા બ્રાઉઝર પરના IAR પેરન્ે ટ
પોટટ લ(Parent Portal) શીષટક અથવા પાછળના

બટનનો (Back) ઉપયોગ કરો. બધા લવદ્યાથીઓનું પૂણટ
કયાટ પછી, ઉપલા જમણા ખૂણે તમારું ઈમૈલ સરનામું
પસુંદ કરતી વખતે દે ખાતા મેનમાુંથી લોગ આઉટ (Log
Out) લવકલપ પસુંદ કરો.
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તમારી એકાઉન્ટ પ્રોફાઇલ બદલવી
પગલાાં
જો કોઈપણ સમયે સફળતાપૂવટક લૉગ ઇન કયાટ
પછી તમે તમારા એકાઉન્ટ સાથે સુંકળાયેલ નામ
અથવા પાસવડટ ને સુંપાલદત કરવા માુંગતા િો, તો
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ઉપરના જમણા ખૂણામાું તમારું ઈમૈલ સરનામું
પસુંદ કરો, અને પછી ડર ોપ-ડાઉન મેનૂમાુંથી
પ્રોફાઇલ (Profile) પસુંદ કરો.
પછીની સ્િીન પર, યોલય ક્ષેત્રોમાું તમારા નામ
અને/અથવા તમારા પાસવડટ માું ફે રફારો દાખલ
કરો, અને પછી પાસવડટ સાચવો અને/અથવા

અપડેટ કરો (Save and/or Update Password)
પસુંદ કરો.
નોુંધ: તમે તમારા IAR પેરટ
ેં પોટટ લ એકાઉન્ટ સાથે
સુંકળાયેલ ઈમૈલ બદલી શકતા નથી. જો તમે િવે તે
ઈમૈલ એડર ેસને એક્સેસ કરી શકતા નથી, તો તમારે
નવું IAR પેરન્ે ટ પોટટ લ એકાઉન્ટ બનાવવું પડશે.
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મુશ્કે લીવનવારણ
તમારા એકાઉન્ટની સમસ્યાઓ અથવા પરીક્ષણ પલરણામોનાઍક્સેસ માટે નીચેના કોિકનો ઉપયોગ કરો.
મુદ્દો
ઠરાવ
લસસ્ટમે કહ્ું કે નવું ખાતું
તમે કદાચ પિેલાથી જ IAR પેરન્ે ટ પોટટ લ માટે એકાઉન્ટ બનાવ્યું િશે. લૉગ ઇન
બનાવવાનો પ્રયાસ કરતી
કરવાનો પ્રયાસ કરો. જરૂરી િોય તો, લૉલગન પેજ પર પાસવડડ ભૂલી ગયા? (Forgot
વખતે મારું ઈમૈલ એડર ેસ
password?) લલુંકનો ઉપયોગ કરો.
િાલના એકાઉન્ટ માટે પિેલેથી
ઉપયોગમાું છે .
મારા એકાઉન્ટની પલિ કરવા
માટે મને પ્રારું લર્ક ઈમૈલ પ્રાપ્ત
થયી નથી.

આ પગલાું અજમાવી જઓ:
1. તમારા સ્પૅમ અથવા જું ક મેઇલફોલડરોતપાસો
2. તમારા એકાઉન્ટને સેટ અપ કરવા માટે શરૂઆતમાું ઉપયોગમાું લીધેલા ઈમૈલ સાથે
નવું વપરાશકતાટ એકાઉન્ટ બનાવવાનો પ્રયાસ કરો. જો તમને સફળતાનો સુંદેશ મળે
છે , તો આ સૂચવે છે કે એકાઉન્ટ બનાવવામાું આવ્યું ન િતું અથવા ઈમૈલ ખોટી
રીતે દાખલ કરવામાું આવી િતી. તમને એક ઈમૈલ મળી છે કે કે મ તેની તમારે
તપાસ કરવી જોઈએ. અથવા, જો તમને "ઈમૈલ સરનામું અલસ્તત્વમાુંના એકાઉન્ટ
સાથે સુંકળાયેલું છે " (Email address is associated with an existing account)
કિેતો સુંદેશ પ્રાપ્ત થાય છે . આગલા પગલા પર જાઓ.
3. તમારી એડર ેસ બકમાું પીયસટન ઉમેરો.
4. સુંપકટ કરો પીયસટન કસ્ટમર સપોટટ નો.

લૉગ ઇન કરવાનો પ્રયાસ કરતી તમારે પ્રારું લર્ક ઈમૈલમાું મોકલેલ લલુંકને અનસરીને તમારું એકાઉન્ટ ચકાસવું પડશે.
વખતે મને "એકાઉન્ટ ચકાસાયેલ ઉપલા જમણા ખૂણે તમારું ઈમૈલ સરનામું પસુંદ કરતી વખતે દે ખાતા મેનમાુંથી લોગ
નથી" (Account Not Verified) આઉટ (Log Out) લવકલપ પસુંદ કરો, તમારું એકાઉન્ટ ચકાસવા માટે ઈમૈલમાુંની લલુંક
સુંદેશ પ્રાપ્ત થયો.

પર લક્લક કરો અને ફરીથી લોલગન કરો.. નોુંધ: જો તમને િજ પણ “એકાઉન્ટ ચકાસાયેલ
નથી” (Account Not Verified) સ્િીન દે ખાય છે , તો લોગ આઉટ કરીને ફરી પાછા લોગ
ઇન કરવાનો પ્રયાસ કરો.

મને મળ્યો "પૂરાયેલ

આ પગલાું અજમાવી જઓ:

ઓળખપત્રો (Supplied

1. લોલગન સ્િીન પર પાસવડટ ર્ૂલી ગયાની (Forgot Password) લલુંક પર લક્લક

credentials are invalid.)
અમાન્ય છે . ઈમૈલ એડર ેસ કે
પાસવડટ ખોટો િતો.” (Email

કરો. જો તમને ઈમૈલ મળે , તો તમારો પાસવડટ રીસેટ કરો અને ફરી લોગઈન
કરવાનો પ્રયાસ કરો.
2. નવું વપરાશકતાટ એકાઉન્ટ બનાવવાનો પ્રયાસ કરો. નવું એકાઉન્ટ બનાવતી

address or password was

વખતે ઈમૈલ એડર ેસ ખોટી-રીતે ટાઈપ થઈ ગયું િોઈ શકે અથવા એકાઉન્ટ

incorrect) લૉગ ઇન કરવાનો

શરૂઆતમાું બનાવવામાું આવ્યું ન િોઈ શકે .

પ્રયાસ કરતી વખતે સુંદેશ.

3. જો તમને "ઈમૈલ સરનામું અલસ્તત્વમાુંના એકાઉન્ટ સાથે સુંકળાયેલું છે ." (Email
address is associated with an existing account) સુંદેશ પ્રાપ્ત થાય છે , તો
પગલાું 1 અને 2 પૂણટ કયાટ પછી, કૃ પા કરીને પીયસટન ગ્રાિક સપોટટ નો( Pearson
Customer Support.) સુંપકટ કરો.
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મારો પાસવાડટ ર્લાઈ ગયો છે .

પાસવડડ ભૂલી ગયા? (Forgot password?) લલુંક લૉલગન પેજ પર પસુંદ કરો. તમને

તમારું ઈમૈલ સરનામું દાખલ કરવા માટે સુંકેત આપવામાું આવશે, અને તમારો પાસવડટ
રીસેટ કરવા માટે એક નવી લલુંક સાથે તમને તરત જ લસસ્ટમ દ્વારા જનરેટ કરેલ એક
નવો ઈમૈલ મોકલવામાું આવશે. કૃ પા કરીને નવા ઈમૈલમાું આપેલી લલુંકનો ઉપયોગ કરો
અને પિેલાના પાસવડટ નો ઉપયોગ કરશો નિીું.

મારી પાસે મારા લવદ્યાથીનું
ISR નથી. ISR માું ક્લેમ કોડ

તમારા એકાઉન્ટમાું લવદ્યાથી પલરણામો ઉમેરવા માટે તમારે એક ISR ની જરૂર પડશે

શામેલ નથી.

છે . જો ISR માું IAR પેરન્ે ટ પોટટ લ માટે ક્લેમ કોડ શામેલ નથી, તો તમે પલરણામો ઉમેરી

જેમાું ક્લેમ કોડ શામેલ િોય. ફિ સપોટે ડ એડલમલનસ્ટર ે શન ISR માું ક્લેમ કોડ શામેલ
શકશો નિીું. તમારી પાસે સપોટે ડ એડલમલનસ્ટર ે શન ISR છે તેની પલિ કરવા માટે

તમારી પાસે ક્લેમ કોડ ન િોય તો તમારા બાળકની શાળા અથવા લશક્ષકને પૂછો.
મને સ્ટડન્ટ લરઝલટ નોટ ફાઉન્ડ પ્રથમ નામ, છે લ લું નામ, જન્મ તારીખ અને ક્લેમ કોડ ISR પર દે ખાય છે તે રીતે બરાબર
મેસજ
ે મળ્યો.
મેળ ખાય છે તે ચકાસો. જો િજ પણ સમસ્યાઓ છે , તો કૃ પા કરીને
તમારીશાળા/લજલલાનોસુંપકટ કરો.
ISR પર લવદ્યાથીની માલિતી

જો તમને ખાતરી છે કે ISR તમારા લવદ્યાથી માટે છે , તો આગળ વધો અને તમારી

ખોટી છે .

પ્રોફાઇલમાું લવદ્યાથીના પલરણામો ઉમેરો અને પછી નામ બદલવા માટે તમારી
શાળા/લજલલાનો સુંપકટ કરો. શાળા/લજલલા દ્વારા એડલમલનસ્ટર ે શન ડેટાબેઝમાું અપડેટ
કયાટ પછી તમે IAR પેરન્ે ટ પોટટ લમાું નામ બદલાવને જોશો. જો તમને ખાતરી ન િોય કે
ISR તમારા લવદ્યાથી માટે છે , તો કૃ પા કરીને તમારી શાળા/લજલલાનો સુંપકટ કરો.
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