
GOOGLEساسکیٹون پبلک کے طالب علم والے 
اکاؤنٹس کے لیے والدین کا رہنما



SPS طالب علم کاGoogleاکاؤنٹ

وسائل تک رسائی G-Suiteاکاؤنٹ کے ساتھ Gmailطلباء ذاتی •
۔نہیں کر سکتے

•PK-12 کے تمام طلباء کو ایک محفوظSPS الگ ان اور پاس ورڈ
فراہم کیا جاتا ہے۔

: اکاؤنٹ کا صارف نامGoogleطالب علم کے•
student#@spsd.sk.ca

کی/براہ کرم اس کی معلومات کے لیے اپنے بچے کے: پاس ورڈ•
ٹیچر سے رابطہ کریں۔

*اکاؤنٹ نہیں۔Gmailاکاؤنٹ ہے، Googleیہ ایک *

:اکاؤنٹسGoogleطلباء کے لیے ساسکیٹون پبلک سکولز 

mailto:student#@spsd.sk.ca


:اکاؤنٹ تک رسائیSPS Googleکہیں سے بھی 

اکاؤنٹ میں رسائی کر سکتے ہیں۔Googleسے ( Firefoxیا Internet Explorer،Microsoft Edge،Chrome،Safari)آپ کسی بھی براؤزر 

 Chromebook, iPadلیپ ٹاپ،: اکاؤنٹ تک رسائی کے لیے مختلف قسم کی ڈیوائسز استعمال کر سکتے ہیںGoogleآپ اپنے 
،Samsungٹیبلٹ۔



SPS Googleاکاؤنٹ میں کیسے الگ ان کریں:
.https://accounts.google.com: میں یہ درج کریںURLبراؤزر 1.

.2Google Sign inپر اپنا صارف نام درج کریں :student#@spsd.sk.ca( اگر ضروری ہو تو اپنےGmailاکاؤنٹ سے سائن آؤٹ کریں۔)

اپنا پاس ورڈ درج کریں۔3.

.4SPSطالب علم نمبر اور پاس ورد درج کریں۔: کا تنظیمی الگ ان

mailto:student#@spsd.sk.ca


–اب آپ دیکھیں گے 
میں سائن ان ہیں۔Google Suite for Educationاکاؤنٹ کے ساتھ SPS Googleاب آپ اپنے 

Google Suite for Education کی پروڈکٹس دیکھنے

مربع والے 9کےلیے دائیں جانب اوپر والے کونے میں 

آئیکن پر کلک کریں۔( مکعب نما/جالی نما)

G-Suite for Education میںGoogleپروڈکٹس:

•Google Drive–کالؤڈ فائل اسٹوریج

•Google Docs, Sheets, Slides
•Google Classroom
•Google Meet/Hangouts
•Google Calendar



Classroomمیں نیویگیٹ کرنا

1

2

ر اپنے مخفف نام کے سامنے جالی نما شکل پ. 1

کلک کریں۔
2 .Google Classroomں۔کے آئیکن پر کلک کری

ٹیچر نے طالب علم کو شامل کر➢

لیا ہو گا، اور کالس نظر آئے۔

یا

ٹیچر آپ کو ایک کالس کوڈ ➢

کے+ بھیجیں گے۔ پھر آپ جوڑ 

نا نشان پر کلک کریں گے اور اپ

کوڈ درج کریں گے۔



اسائنمنٹس. 2اعالنات واال صفحہ. 1

(ایپ ڈائرکٹری)جالی نما بٹن . 4ٹیچرز اور کالس کے ساتھی. 3

لنکGoogle Meet. 6آپ کا اکاؤنٹ. 5

ٹیچرز کی جانب سے اپ ڈیٹس. 8آئندہ اسائنمنٹس. 7

اسائنمنٹس. 9


