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पिट्सबर्ग िपलिक स्कुल्स 

 

पसकाइ एपलिकेसनहरूमा िह ुँच बनाउने 

पिपस्िक्टद्वारा उििलध र्राइएको ल्यािटि 

वा क्रोमबुक प्रयोर् र्ने 

 

 

Clever, Schoology तथा Microsoft Teams 

 

  



 

 

पषृ्ठ 2 

Clever मा िर्इन र्ने   

*ब्राउजरसम्बन्धी आवश्यकता: प्रयोर्कतागहरूिे अपनवायग रूिमा Google Chrome (र्ुर्ि क्रोम) प्रयोर् र्नुगिर्ग । 

1. www.pghschools.org मा जानुहोस ्र Find it Fast मेनुमा Clever र्नोट र्नुगहोस ्। 

 
तिाई ंपसधै www.pghschools.org/clever मा िपन जान सक्नुह न्र् । 

कमगचारीहरूिे Web Tools मेनु अन्तर्गतको mypps.sharepoint.com मा Clever मा पह ुँच बनाउन पनन सक्छन् । 

 

2. तिाईिंाई PPS Clever िर्इन िेजमा िपर्नेर् ।   

 
सही िर्इन जानकारी र्नोट र्नुगहोस:् 

o पिट्सबर्ग स्कुल्स कर्गचारी:   

  इमेल: (उदाहरण: jdoe1@pghschools.org) 

  पासवर्ग: तपाईको एनक्िभ र्ाइरेक्िरी (Active Directory) इमेल पासवर्ग  

o पिट्सबर्ग स्कुल्स पिद्यार्थी:  

 युजरनेम: (उदाहरण: stjdoe1)  

 नवद्यार्थीको पासवर्ग  

• 3-12: तपाईकंो PPS पासवर्ग  

1. PK: ppspk  

2. K: ppsk  

3. 1: pps1  

4. 2: pps2  

 

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

र्नोट र्नुगहोस ्।  

http://www.pghschools.org/clever
https://mypps.sharepoint.com/
mailto:jdoe1@pghschools.org
mailto:stjdoe1@pghschools.org
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Schoology मा िर् इन र्ने  

 

1. एकपिक तपाईलें आफ्नो पिपस्िक्टद्वारा उििलध र्राइएको ल्यािटि प्रयोर् र्रेर लर्इन र्ररसकेपनछ नरिनको सबैभन्दा 

मानर्थ रहेको Schoology आइकनलाई छनोि र्नुगहोस् र लर्इन र्ने र्थप आवश्यकता नबनानै तपाईलंाई Schoology मा 

पुनननगदेनित र्ररनेछ ।   

 

 
 

*यपि Schoology िेजर्ा तिाईलंाई यजुरनेर् तर्था िासिर्ग हाल्न भपनएर्ा कृिया आफ्नो Schoology िासिर्गलाई 

ररसेट र्राउनका लापर् पर्पस्िक्ट कल सने्टरर्ा पटकट िठाउनुहोस ्।   

 

 

Microsoft Teams मा िर्इन र्ने    
portal.office.com मा जानका लानर् तपाईलें कुनै पनन ब्राउजर प्रयोर् र्नग सक्नुह नेछ ।    

  

1. आफ्नो PPS इमेि ठेर्ाना प्रपवष्ट र्नुगहोस ्र ‘Next’ र्नोट र्नुगहोस ्। 

     

https://portal.office.com/


 

 

पषृ्ठ 4 

2. त्यसिपर् तिाईिंाई आफ्नो PPS िासविग प्रपवष्ट र्नग भपननेर् ।    

  

  

3. ‘Teams’ आइकन र्नोट र्नुगहोस ्। 

  

  

 

 

 

सहायता (Support)  
 

यनद Microsoft Teams, Clever, Schoology मा लर्इन र्नग वा Clever नभत्रका कुनै पनन एनललकेसनहरूमा तपाईलंाई कुनै पनन 

समरयाहरू भएमा कृपया कल सेन्िरलाई support@pghschools.org मा सम्पकग  र्नुगहोस् ।    

mailto:support@pghschools.org

