
ਸਾਸਕਾਟੂਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਿਾਂ ਲਿਖੇ ਲਿਲਿਆਰਥੀ ਖਾਤੇ 

ਸਾਸਕਾਟੂਨ ਪਬਲਿਕ (PK-12) ਲਿਖੇ ਹਰ ਲਿਲਿਆਰਥੀ ਿਾ ਇੱਕ ਲਿਲਿਆਰਥੀ ਨੰਬਰ ਹ ੰ ਿਾ ਹੈ ਲਿਸ ਉੱਤੇ SPS ਿਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਿਾਂਿਾ ਹੈ।  

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੂਰਿ-ਲਨਰਧਾਰਤ ਪਾਸਿਰਡ ਲਿੱਤਾ ਿਾਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਿ ਉਹ ਪਲਹਿੀ ਿਾਰ ਿੌਗ ਔਨ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸਨੰੂ ਬਿਿਣ ਿਈ 

ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਿਾ ਹੈ। 

ਸਕੂਿ ਕੰਲਪਊਟਰਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤ ੇਿੌਗ ਔਨ ਕਰਨ ਿਈ ਲਿਲਿਆਰਥੀ ਖਾਤੇ: 

ਲਿਲਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨੰਬਰ: 123456  

ਪੂਰਿ-ਲਨਰਧਾਰਤ ਪਾਸਿਰਡ: YYYYMMDD   

ਨਿਾਂ ਪਾਸਿਰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਅੱਖਰ-ਲ ੰਨਹ ਾਂ ਿਾ ਹੋਣਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

ਿੇ ਤ ਹਾਡਾ ਬੱ ਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਿਰਡ ਨਹੀਂ ਿਾਣਿਾ, ਤਾਂ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਾਸਰੂਮ ਿੇ ਅਲਧਆਪਕ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।   ਉਹ ਤ ਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ 
ਪਾਸਿਰਡ ਬਿਿ ਿਣੇਗੇ ਅਤ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਤ ਹਾਨੰੂ ਿਾਪਸ ਭੇਿ ਿਣੇਗੇ। 

ਇਸ ਖਾਤੇ ਨਾਿ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਲਿਲਭੰਨ ਲਡਜ਼ੀਟਿ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹ ੰ   ਲਮਿੇਗੀ: 

SPS Google ਖਾਤਾ  

ਿਰਤੋਂਕਾਰ-ਨਾਮ: student#@spsd.sk.ca 

ਉਹੀ ਪਾਸਿਰਡ ਿੋ ਉਹ ਸਕਿੂ ਲਿਖੇ ਿੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਿਈ ਿਰਤਿੇ ਹਨ 

SPS ਲਿਖੇ EDU ਿਾਸਤ ੇG-Suite ਲਿਿੱ ਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਿਈ: 

https://accounts.google.com 

ਲਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਲਿਲਿਆਰਥੀ ਿਾ ਿਰਤੋਂਕਾਰ-ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਿਰਡ ਿਾਖਿ ਕਰੋ। 

 

mailto:student#@spsd.sk.ca
https://accounts.google.com/


*ਨੋਟ: ਜ ੇਲਿਲਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਿ ਪਲਹਿਾਂ ਹੀ ਕਈੋ Gmail ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ SPS G-Suite ਸਰੋਤਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹ ੰ ਚ ਕਰਨ ਿਈ ਉਹਨਾਂ ਿਾਸਤ ੇਇਸ ਲਿਿੱ ਚੋਂ 
ਿੌਗ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਅਤ ੇਆਪਣੇ SPS ਖਾਤੇ ਲਿਿੱ ਚ ਿੌਗ ਇਨ ਕਰਨਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ G-Suite EDU ਖਾਤੇ ਤਿੱ ਕ ਪਹ ੰ ਚ ਪਰਿਾਨ ਕਰੇਗਾ 

ਆਪਣ ੇਖਾਤੇ ਲਿੱ , ਲਿਲਿਆਰਥੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆ ਂG-Suite ਐਪਾਂ ਿੇਖਣਗੇ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਿਈ ਉਪਿਬਧ ਹਨ। 

 

ਫਾਈਿਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਿਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ G Drive ਤੱਕ ਪਹ ੰ  ਉਪਿਬਧ ਹੈ। ਉਹ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ, ਸ਼ੀਟਾਂ, ਿਾਂ ਸਿਾਈਡਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਾਈਿਾਂ ਬਣਾ 
ਸਕਿੇ ਹਨ। 

 

ਉਹ ਆਪਣੇ Google ਕਿਾਸਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹ ੰ   ਿੀ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹਨ। 

https://classroom.google.com 

https://classroom.google.com/


 

 

 

 

ਉਹ ਇਸ Google ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਹੋਰ ਲਡਜ਼ੀਟਿ EDU ਪਿੇਟਫਾਰਮਾਂ ਿਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਿਰਤ ਸਕਿ ੇਹਨ। 

 

ਉਹ ਇਸ Google ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਅਲਧਆਪਕ ਿੱਿੋਂ  ਿਰਤੀਆਂ ਿਾਂਿੀਆਂ ਹੋਰ EDU ਿੈੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਿੱ  ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਿਈ ਿਰਤ ਸਕਿ ੇਹਨ। 

ਨੋਟ: ਇਹ ਲਿਲਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਕੋਈ Gmail ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਲਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਈਮੇਿ ਸ ਲਿਧਾ ਆਪਣੇ Office 365 ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲਮਿਿੀ 
ਹੈ। ਉਹ ਲਕਸੇ ਲਨਿੱਜੀ Gmail ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ G-Suite ਸਰੋਤਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹ ੰ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿ।ੇ 

Office 365 ਖਾਤਾ 

ਸਾਸਕਾਟੂਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਿਜ਼ ਹਰ ਲਿਲਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇੱਕ Office 365 ਖਾਤਾ ਿੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਂਿਾ ਹੈ। 

ਲਿਲਿਆਰਥੀਆਂ ਿ ੇOffice 365 ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹ ੰ   ਕਰਨ ਿਈ, www.office.comਿੇਖ।ੋ 

http://www.office.com/


 

student#@spsd.sk.ca ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸਿਰਡ ਨਾਿ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ ਿੋ ਤ ਸੀਂ ਕੰਲਪਊਟਰ ਿੌਗ ਔਨ ਿਈ ਿਰਤਿੇ ਹੋ। 

 

 

ਤ ਹਾਨੰੂ SPS ਲਿੱ  ਿੂਿੀ ਿਾਰ ਿੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਿੀ ਿੋੜ ਪਿੇਗੀ।  

 

mailto:student#@spsd.sk.ca


 

ਲਿਲਿਆਰਥੀ ਿਾ ਈਮੇਿ ਪਤਾ ਹੈ: Student#@sps-student.sk.ca 

ਫਾਈਿਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਿਈ ਅਤੇ Word, Excel, ਿਾਂ Power Point ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਫਾਈਿਾਂ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਲਿਲਿਆਰਥੀ OneDrive ਤੱਕ ਪਹ ੰ  ਨੰੂ 

ਰੱਲਖਅਤ ਕਰ ਿੈਂਿੇ ਹਨ। 

 

 

ਈਮੇਿ, ਇੱਕ ਕਿੰੈਡਰ, ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਕੰਮਾਂ ਿੀ ਸ ੂੀ ਿਾਸਤੇ ਲਿਲਿਆਰਥੀ Outlook ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹਨ। 

mailto:Student#@sps-student.sk.ca


 

Word, Excel, Power Point ਅਤੇ OneNote ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਿੀ ਉਪਿਬਧ ਹਨ। 

 

ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਿਾਂ ਨੰੂ Google Classroom ਲਿੱ  ਿੀ ਅੱਪਿੋਡ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

ਲਿਲਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਿੇ Office 365 ਖਾਤੇ ਿੇ ਨਾਿ ਆਪਣੀਆ ਂਲਨੈੱਿੀ ਡੀਿਾਈਸਾਂ ਿਈ Office 365 ਿੇ 5 ਮ ਫ਼ਤ ਡਾਊਨਿੋਡ ਿੀ ਲਮਿਿੇ ਹਨ। 

ਅਲਿਹਾ ਕਰਨ ਿਈ Install Office ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। 

 

ਤ ਸੀਂ ਐਪਾਂ ਨੰੂ iOS ਅਤੇ Android ਡੀਿਾਈਸਾਂ ’ਤੇ ਿੀ ਡਾਊਨਿੋਡ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ SPS ਖਾਤੇ ਲਿੱ  ਿੌਗ ਇਨ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। 


