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पिट्सबर्ग िपलिक स्कुल्स 

 

पसकाइ एपलिकेसनहरूमा िह ुँच बनाउने 

पिपस्िक्टको आइलयाि (iPad) प्रयोर् र्ने 

 

 

Clever, Schoology तथा Microsoft Teams 
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Clever मा िर्इन र्ने   

*अिरेपटङ पसस्टमसम्बन्धी आवश्यकता: आइलयािहरूिाई कम्तीमा िपन iOS 9.5.3 सम्म अििेट र्ररएको ह नैिर्ग ।  

IOS 9 भन्दा तिको कुनै िपन अिरेपटङ पसस्टम Clever मा काम र्दैन । 
 

1. आफ्नो आइलयािमा "PPS Clever" एि र्नोट र्नुगहोस ्।  

  
ध्यान दिनुपने कुरा: सभे गररएका पासवर्डहरूलाई काम गनड दिनका लादग दनयदमत "Clever" एप हुनैपर्ड तर तपाईलंाई PPS ले सपोर्ड नगने 

दवदि प्रगोग गरेर लगइन गनड भन्नेर् । 

2. तिाईिंाई PPS Clever िर्इन िेजमा िपर्नेर् ।   

 
सही िर्इन जानकारी र्नोट र्नुगहोस:् 

o पिट्सबर्ग स्कुल्स कर्गचारी:   

  इमेल: (उदाहरण: jdoe1@pghschools.org);  

  पासवर्ड: तपाईको एक्टिभ र्ाइरेटिरी (Active Directory) इमेल पासवर्ड  

o पिट्सबर्ग स्कुल्स पिद्यार्थी:  

 युजरनेम: (उदाहरण: stjdoe1)  

 क्वद्यार्थीको पासवर्ड  

• 3-12: तपाईकंो PPS पासवर्ड  

• PK: ppspk  

• K: ppsk  

• 1: pps1  

• 2: pps2  

 

3. एकिटक Clever मा िर्इन र्ररसकेिपर् श्रोतमा िह ुँच बनाउन तिाईिंे प्रयोर् र्नग चाहेको एपलिकेसनको टाइि र्नोट 

र्नुगहोस ्।   

mailto:jdoe1@pghschools.org
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Schoology मा िर्इन र्ने  
 

दवद्यार्थी तर्था कमडचारीहरूले आइप्यार्मा यात Schoology को वेबसाइर्मा गएर वा त्यसको एप प्रयोग गरेर Schoology मा लगइन 

गनड सक्र्न् ।  

 

Schoology को वेबसाइट संस्करण 

एकपिक तपाईलें माक्र्थका क्नदेशनहरूलाई प्रयोग गरेर लगइन गररसकेपक्ि क्रिनको सबैभन्दा माक्र्थ रहेको Schoology आइकनलाई 

िनोि गनुडहोस् र लगइन गने र्थप आवश्यकता क्बनानै तपाईलंाई Schoology मा पुन: लक्गनेि ।   

 

 
 

 

Schoology को एि संस्करण 

अिरेपटङ पसस्टमसम्बन्धी आवश्यकता: Schoology एप iOS 11 वा सोभन्दा माक्र्थका प्रयोग गरररहेका आइप्यार्हरूमा मात्र 

उपलब्ध ि । PPS ले एपलाई चल्ने सबै आइप्यार्हरूमा पठाएको ि । यक्द तपाईकंो आइप्यार्ले iOS 11 वा सोभन्दा माक्र्थको प्रयोग 

गरररहेको ि र तपाईलें सो एपलाई देख्नुहुन्न भने कृपया हेल्प र्ेरकलाई सम्पकड  गनुडहोस् ।  

 

 

 

आफ्नो आइप्यार्मा Schoology एप िनोि गनुडहोस् ।  

आफ्नो संरर्थालाई सचड (खोज) गनड “Find your school or domain” मा ि्याप 

गनुडहोस् । 
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आफ्नो रकुलको नाम प्रक्वष्ट गनड क्कबोर्ड प्रयोग गनुडहोस् । तपाईलें िाइप गदै जााँदा मेल 

खाने िनोिहरू सूचीमा आफै आउाँिन् ।  

 

सबै क्पि्सबगड पक्ब्लक रकुलहरूको आक्धकाररक नाम “क्पि्सबगड” बाि सुरु हुन्ि । 

आफ्नो रकुलको नाममा ि्याप गनुडहोस् र लगइन गनुडहोस् ।  

ध्यान क्दनुपने कुरा: लगइन गररसकेपक्ि तपाईलें क्पि्सबगड पक्ब्लक रकुलको रर्थान िनोि 

गदाडसम्म तपाईलंाई सही ठेगानामा लक्गनेि ।  

आफ्नो रकुलको नामलाई ि्याप गनुडहोस् र तपाईलंाई Clever लगइन क्रिनमा लक्गनेि ।  

 

सही िर्इन जानकारी र्नोट र्नुगहोस:्  

पिट्सबर्ग स्कुल्स कर्गचारी:    

  इमेल: (उदाहरण: jdoe1@pghschools.org);   

  पासवर्ड: तपाईको एक्टिभ र्ाइरेटिरी (Active Directory) इमेल 

पासवर्ड   

पिट्सबर्ग स्कुल्स पिद्यार्थी:   

  युजरनेम: (उदाहरण: stjdoe1)   

  क्वद्यार्थीको पासवर्ड   

• 3-12: तपाईकंो PPS पासवर्ड   

• PK: ppspk   

• K: ppsk   

• 1: pps1   

• 2: pps2   

 

 

mailto:jdoe1@pghschools.org
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एकपिक तपाईलें लगइन गररसकेपक्ि तपाईलंाई क्र्फल्ि Schoology होमपेजमा 

लक्गनेि ।  

क्वद्यार्थीहरू, आफ्नो आइप्यार्मा Schoology लाई कसरी चलाउने भनेर क्सटनका 

लाक्ग यो उियोर्ी पभपियो हेनुगहोस ्!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tj0aNbrlYX8
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आइलयािमा Microsoft Teams मा िर्इन र्ने 

 

1. Teams एि खोल्नुहोस,् PPS इमेि ठेर्ाना प्रयोर् र्रेर िर्इन र्नुगहोस ्र ‘Sign In’ र्नोट र्नुगहोस ्। 

उदाहरण: stjdoe1@students.pghschools.org 

 
 

 

 

 

2. एकिटक तिाईिें िर्इन र्ररसकेिपर् तिाईिंाई नोपटपिकेसन तथा सेक्युररटी सेपटङहरू र्नोट र्नग भपननेर् ।  

ध्यान दिनुपने कुरा: उत्कृष्ट नदतजाहरूका लादग कृपया Teams लाई नोदर्दिकेसन, माइक्रोिोन र क्यामेरामा एक्सेस (पहुुँच) को 

अनुमदत दिनुहोस् ।  
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3. पस्िनको ति रहेको मेनु प्रयोर् र्रेर हरेक Team िेजमा जानुहोस ्।

 
*सुझाि: मेनुका थि पवकल्िहरू देखाउनका िापर् मेनुमा मापथपतर स्वाइि र्नुगहोस ्। 

 

 

 

सहायता (Support)  
 

यक्द Microsoft Teams, Clever, Schoology मा लगइन गनड वा Clever क्भत्रका कुनै पक्न एक्प्लकेसनहरूमा तपाईलंाई कुनै पक्न समरयाहरू 

भएमा कृपया कल सेन्िरलाई support@pghschools.org मा सम्पकड  गनुडहोस् ।    

mailto:support@pghschools.org

