
ડેટાસંગ્રહમાટે SIMS પેર ેંટસૂચનાઓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ન ધંણી પ્રક્રિયાઓ શરૂ કરતા પહેલા, તમાર ેનીચેની જરૂર પડશે: 

 

• તમારં અનન્ય ન ધંણી ઇમઇેલ. તમારી શાળા તમને એક ન ધંણી ઇમેઇલ મ કલશે જમેાં ન ધંણી ક્રલકં અને આમંત્રણ 

ક ડ હશે. આ ઇમેઇલ Capita SIMS (noreply@sims.co.uk) પરથી મ કલવામાં આવશે. જ  તમને આ ઇમઇેલ ન 

મળે, ત  કૃપા કરીને તમાર  જંક મેઇલ તપાસ  અને ખાતરી કર  કે તે સ્પામ તરીકે ક્રચક્રિત થયેલ નથી. 

 તમારી શાળામાં ભણતા તમારા બાળક માંથી એકની જન્મ તારીખ. 

 માઈિ સ ફ્ટ (ઓક્રિસ 365 સક્રહત), ગગૂલ, િેસબુક, ક્રિટર અથવા ક્રસમ્સ આઈડી એકાઉન્ટ. તમે હાલના ખાતા 

(દા.ત. હ ટમેલ એકાઉન્ટ) ન  ઉપય ગ કરી શક  છ  અથવા નવું ઓનલાઈન બનાવી શક  છ  - તે મિત છે, સટે 

કરવા માટે સરળ છે અને તમ ેક ઈપણ માન્ય ઇમેઇલ સરનામું અને પાસવડડ  વાપરી શક  છ . 

 

 

 

 

 

ડેટા કલેક્શન હવે ક્રસમ્સ પરેને્ટ એપ અથવા વબેસાઇટ પર થશ.ે એકવાર રક્રજસ્ટડડ  અને લ ગ ઇન 

થયા પછી, કૃપા કરીને તપાસ  કે તમારા બાળક માટે બધી માક્રહતી સાચી છે. 

 

જ , એકવાર તમે ડેટાની સમીક્ષા કરી લ , તયાં ક ઈ િેરિાર  નથી, ત  કૃપા કરીને ખાતરી કર  કે તમે 

'ક ઈ િેરિાર ની પકુ્રિ કર '  ‘Confirm No Changes’  બટનને ટેપ / ક્રલલક કર . 

 

જ  તમે ક ઈ િેરિાર કયો હ ય, ત  કૃપા કરીને ખાતરી કર  કે તમે 'સેવ' ‘Save’ બટનને ટેપ કર /ક્રલલક 

કર  તેની ખાતરી કરવા માટે િેરિાર  શાળામાં પાછા સબક્રમટ કરવામાં આવે છે. 

 

એકવાર શાળાએ તમારા િેરિાર ની સમીક્ષા કરી લીધા પછી, તમને મજૂંરી આપવામા ંઆવી છે 

તેની પુક્રિ કરવા માટે SIMS પરેેંટ એપ સંદેશા ક્રવભાગમાં તમને એક સંદેશ પ્રાપ્ત થશે. 

 

મહતવપૂણડ ન ધં: કૃપા કરીને ખાતરી કર  કે તમારી ઇમેઇલ સક્રહત તમામ સંપકડ  માક્રહતી સાચી છે. 

તમાર ેખાતરી કરવી જ ઈએ કે તમારા બાળકની પ્ર િાઇલ સાથ ેટેક્રલિ ન નંબર  સાથે ઓછામાં 

ઓછા 2 સપંકો જ ડાયેલા છે. 

 



પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ: 

 ઇમેઇલ ખ લ  અન ેસૂચના મુજબ ક્રલંક અથવા વેબસાઇટ પર ક્રલલક કર . નવી ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝર ક્રવન્ડ  

ખુલશ ેઅન ેતમને લ ગ ઇન (Login) કરવાનુ ંકહેવામાં આવશે. 

 મહતવપૂણડ ન ધં: માત્ર હાલના SIMS ID ખાતા ધરાવતા વપરાશકતાડઓ પ્રદક્રશડત વપરાશકતાડનામ અન ે

પાસવડડ  કે્ષત્ર મા ંતેમની ક્રવગત  દાખલ કરી શકે છે. 

 • જ ેવપરાશકતાડઓ પાસ ેSIMS ID એકાઉન્ટ નથી તેઓએ માઇિ સ ફ્ટ (ઓક્રિસ 365 સક્રહત), ગૂગલ, 

િેસબુક અથવા ક્રિટર એકાઉન્ટ સાથે ન ધંણી કરાવવી જ ઈએ. સંબંક્રધત થડડ  પાટી એકાઉન્ટ (િેસબુક અન ે

ક્રિટર અન્ય પ્રદાતાન  ઉપય ગ કર  બટન દ્વારા સુલભ છે) માટે ક્રચિ પર ક્રલલક કર  અન ેતમને તમારી 

હાલની ક્રવગત ન  ઉપય ગ કરીને સાઇન ઇન કરવા માટે ક્રનદેક્રશત કરવામા ંઆવશે. 

 મહતવપૂણડ ન ધં: તમને પ્રવેશ પ્રક્રિયા દ્વારા માગડદશડન આપવામાં આવશે. એકવાર લગ ઇન (Login)થયા 

પછી, તમન ેપૂછવામા ંઆવશે કે શુ ંતમે તમારા એકાઉન્ટન  ઉપય ગ કરવા માટે SIMS પેરને્ટન ેઅક્રધકૃત 

કરવા માંગ  છ . 

 • હવે તમન ેઆમંત્રણ ક ડ માટે પૂછવામા ંઆવશે. 

 જ  તમે પ્રાપ્ત કરલેા ઇમેઇલમાં આ ક્રલંક પર ક્રલલક કરવા માટે ઉપય ગ કરી શક્યા હ વ, ત  આ કે્ષત્ર આપમેળે 

વસવાટ કરશ.ે 

 જ  તમાર ેઇમેઇલમાં વેબ સરનામંુ પસંદ કરવું હ ય, ત  તમાર ેઇમેઇલમાંથી આમંત્રણ ક ડની નકલ કરવાની 

અન ેઆપેલ જગ્યામા ંપેસ્ટ કરવાની જરૂર પડશ.ે 

 Your શાળામા ંભણતા તમારા બાળક માંથી એકની જન્મ તારીખ દાખલ કર . આ માત્ર સુરક્ષા હેતુઓ માટે 

છે અન ેઆ માક્રહતીન  ઉપય ગ SIMS પેરને્ટ ક્રસસ્ટમમાં કરવામા ંઆવશે નહી.ં 

 ચાલુ રાખવા માટે રક્રજસ્ટર બટન પર ક્રલલક કર . 
 

એપડાઉનલ ડકર  

પેર ેંટ એપ ‘SIMS Parent app’ એપલ સ્ટ ર અથવા પ્લે સ્ટ ર પરથી મિતમાં ડાઉનલ ડ કરી શકાય છે. 

ન ધં: તમે એક્રપ્લકેશનન  ઉપય ગ કરી શક  તે પહેલા,ં તમાર ેતમારા બાળકની શાળા દ્વારા SIMS પેરને્ટ માટે 

ન ધંણી માટે આમંક્રત્રત કરવાની જરૂર પડશ.ે 

તમારા ઉપકરણ પર પ્લે સ્ટ ર અથવા એપલ સ્ટ ર ખ લ . 

શ ધ સુક્રવધાન  ઉપય ગ કરીને, SIMS પેરને્ટ દાખલ કર . 

શ ધ પક્રરણામ માંથી Capita Plc દ્વારા SIMS Parent પસંદ કર . 

વધુ માક્રહતી માટે વધુ વાંચ  પર ટેપ કર  અથવા એપ ડાઉનલ ડ કરવા માટે ઇન્સ્ટ લ કર . 

• એકવાર એક્રપ્લકેશન સિળતાપૂવડક ડાઉનલ ડ થઈ જાય, પછી ન ધંણી કરવા માટે ઓપન ટેપ કર  અન ે

એક્રપ્લકેશનન  ઉપય ગ શરૂ કર . 

ન ધં: એકવાર ડાઉનલ ડ કયાડ પછી, SIMS પેર ેંટ એક્રપ્લકેશન તમારા ઉપકરણ પર શ ટડકટ તરીકે ઉપલબ્ધ છે. 



 

પ્રશ્ન  
મન ેમારં એકાઉન્ટ રજીસ્ટરેશન ઇમેઇલ મળતું નથી. માર ેશુ ંકરવું જ ઈએ? 

જ  તમને આ ઇમેઇલ ન મળે, ત  કૃપા કરીને તમાર  જંક મેઇલ તપાસ  અન ેખાતરી કર  કે તે સ્પામ તરીકે ક્રચક્રિત 

થયેલ નથી. જ  તમને હજુ પણ તમારં એકાઉન્ટ રક્રજસ્ટરેશન ઇમેઇલ મળયું નથી, ત  કૃપા કરીને તમારી શાળાન  

સીધ  સંપકડ  કર  કે તેઓએ સાચા ઇમેઇલ સરનામા પર આમંત્રણ મ કલયું છે કે નહી.ં 

SIMS પેરને્ટને એક્સેસ કરવા માટે હંુ કયા ઉપકરણ ન  ઉપય ગ કરી શકંુ? 

SIMS પેરને્ટ વેબ ક ઈપણ ડેસ્કટ પ પીસી, લેપટ પ અથવા ટેબ્લેટ દ્વારા એક્સેસ કરી શકાય છે. એપલ અથવા 

એન્ડર  ઇડ ક્રડવાઇસ પર SIMS પેરને્ટ મ બાઇલ એપ એક્સેસ કરી શકાય છે. SIMS પેરને્ટ એન્ડર  ઇડ વઝડન 6 અને 

ઉપર અને iOS વઝડન 11 અન ેઉપરનું સપ ટડ  કર ેછે. 

 

હંુ SIMS પેરને્ટન ેકેવી રીતે નેક્રવગેટ કરી શકંુ? 

જ્યાર ેતમે SIMS પેરને્ટમા ંસાઇન ઇન કર  છ , તયાર ેતમે તમારા દરકે બાળક  માટે નામવાળી ટાઇલ અન ેસંદેશા 

અન ેકેલેન્ડર ટાઇલસ દશાડવતા હ મ પજે જ શ . સંદેશા ટાઇલ શાળામાં તમારા બધા બાળક  સાથે સંબંક્રધત સંદેશા 

દશાડવે છે. કલેન્ડર ટાઇલ સ્કૂલમાં તમારા દરકે બાળક  સાથે સંબંક્રધત ટમડ ડેટ્સ અન ેચાઇલડ-સ્પેક્રશયલ ડેટ્સ જવેી 

શેર કરલેી માક્રહતી દશાડવે છે. 

બાળકન  ડેટા જ વા માટે તેનું નામ અન ેિ ટ ગ્રાિ દશાડવતી ટાઇલ પર ક્રલલક કર . ટાઇલસ એ ક ઈપણ માક્રહતી 

માટે છે જ ેતમારી શાળાએ તમને ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે પસંદ કરી છે. ક્રવગતવાર માક્રહતી દશાડવવા માટે ટાઇલ પર 

ક્રલલક કર . 

 

મન ેમાર  પાસવડડ  યાદ નથી. માર ેશું કરવું જ ઈએ? 

તમારા એકાઉન્ટ પ્ર વાઇડરની વેબસાઇટની મુલાકાત લ  (એટલે કે માઇિ સ ફ્ટ, ગૂગલ, િેસબુક અથવા ક્રિટર) અન ે

તમાર  પાસવડડ  િરીથી સેટ કરવા માટે તેમની સૂચનાઓનું પાલન કર . 

 

શુ ંમાર ેSIMS પેર ેંટ એપમાંથી સાઇન આઉટ કરવાની જરૂર છે? 

ના. એકવાર તમે એપમા ંસાઇન ઇન કરી લ , પછી તમે 30 ક્રદવસ સુધી સાઇન ઇન રહેશ . આ સમયગાળા પછી, 

તમાર ેિરીથી એક્રપ્લકેશનમાં સાઇન ઇન કરવાની જરૂર પડશ.ે 

 

મેં પહેલા SIMS પેરને્ટમાં સાઇન ઇન કયુું છે પણ હવે હંુ સાઇન ઇન કરી શકત  નથી. માર ેશું કરવું જ ઈએ? 

 ખાતરી કર  કે તમે સાચા ખાતામાં લ ગ ઇન છ  

 ખ ટા એકાઉન્ટમાંથી સાઇન આઉટ કરવા માટે, એકાઉન્ટ પ્ર વાઇડરની વેબસાઇટ (દા.ત. ગૂગલ, િેસબુક, 

વગેર)ે ની મુલાકાત લ  અને સાઇન આઉટ કર . બ્રાઉઝર સંપૂણડપણે બંધ કર . નવી બ્રાઉઝર ક્રવન્ડ  ખ લ  



અન ેન ધંણી પ્રક્રિયા દરક્રમયાન તમે ઉપય ગમાં લીધેલ એકાઉન્ટની ક્રવગત ન  ઉપય ગ કરીન ેSIMS પેરને્ટમા ં

લ ગ ઇન કર . 

 વૈકક્રલપક રીત,ે ખાનગી બ્રાઉઝર ક્રવન્ડ  દ્વારા SIMS પેરને્ટને કરવાન  પ્રયાસ કર ; આ ક ઈપણ અન્ય login 

એકાઉન્ટ્સન ેઅવગણશ.ે આ ક્રવક્રવધ બ્રાઉઝસડન  ઉપય ગ કરીન ેપ્રાપ્ત કરી શકાય છે: 

 ઈન્ટરનેટ એક્સપ્લ રરમાં, કીબ ડડ  પર Ctrl + Shift દબાવી રાખ  અને P દબાવ . 

 ગૂગલ િ મમા,ં કીબ ડડ  પર Ctrl + Shift દબાવી રાખ  અને N દબાવ . 

 િાયરિ ક્સમા,ં કીબ ડડ  પર Ctrl + Shift દબાવી રાખ  અન ેસિારીમા ંપી દબાવ , સિારી> ખાનગી 

બ્રાઉક્રઝંગ પસંદ કર . 

 જ  તમે હજુ પણ આ ક્રવભાગમાં સલાહને અનુસરીન ેSIMS માતાક્રપતામા ંસાઇન ઇન કરી શકતા નથી, ત  

કૃપા કરીન ેoffice@stclaudines.co.uk પર ઇમેઇલ કર . 

 જ  મારી પાસે બાળક  છે જ ેજુદી જુદી શાળાઓમાં ભણે છે, અન ેજ  દરકે શાળાઓ SIMS પેરને્ટન  

ઉપય ગ કર ેછે, ત  શુ ંહંુ મારા બધા બાળક ને એક જ જગ્યાએ જ ઈ શકંુ? 

 બહુક્રવધ SIMS પેરને્ટ સ્કૂલ માં ન ધંણી માટે વાલીઓ માટે સમાન લ ક્રગન ક્રવગત ન  ઉપય ગ કરવ  હવે 

શક્ય છે. આ વપરાશકતાડઓને પૃષ્ઠના ઉપરના જમણા ખૂણામા ંશાળાના નામ પર ક્રસ્થત ડર  પડાઉન 

મેનૂમાંથી SIMS પેરને્ટની અંદર એકવાર શાળા બદલવાની મંજૂરી આપશે. 
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