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पिट्सबर्ग िपलिक स्कुल्स 

 

पसकाइ एपलिकेसनहरूमा िह ुँच बनाउने  

व्यपिर्त कम्पलयुटर प्रयोर् र्ने  

 

 

Clever तथा Schoology 
 

  



 

 

पषृ्ठ 2 

Clever मा िर्इन र्ने   

*ब्राउजरसम्पबन्धी आवश्यकता: प्रयोर्कतागहरूिे अपनवायग रूिमा Firefox (फायरफक्स), एज (Edge) वा Chrome 

(क्रोम) प्रयोर् र्नुगिर्ग ।  

 

1. Clever एक्सटेन्सनिाई डाउनिोड र्नुगहोस ्। 

तपाईलें एक्सटेन्सन डाउनलोड गनन आवश्यक पनेछ जसको कारण प्रवेश गररसकेपछछ तपाईलें Clever का थप श्रोतसाधनहरूमा 

पहुुँच बनाउन सक्नुहुनेछ । यो एक-पटक गरे हुने प्रछिया हो ।   

 

Google Chrome का लाछग छनर्देशनहरू 

Mozilla Firefox का लाछग छनर्देशनहरू  

Microsoft Edge का लाछग छनर्देशनहरू 

 

यछर्द तपाईलें ब्राउजरको माछथल्लो र्दायाुँ भागमा Clever को सानो आइकन र्देख्नुभयो भने तपाईलें तपाईसंुँग प्रयोग हुने Clever 

एक्सटेन्सन छ भनेर थाहा पाउनुहुनेछ । 

 
*ध्यान पिनुिने कुरा: यछर्द तपाईलें Clever एक्सटेन्सन प्रयोग गनन असफल हुनुभयो भने छडछरिक्टको पासवडन आवश्यक पने कुनै 

पछन एछललकेसनमा तपाईलें लगइन गने प्रयास गर्दान तपाईलंाई र्दोस्रोपटक सोछधनेछ । 

 

यपि र्नग भपनएता िपन कुनै िपन िासवडगहरूिाई अिडेट नर्नुगहोस,् मात्र उपलब्ध गराइएको the Clever Extension 

छलंकमा छक्लक गनुनहोस् र एक्सटेन्सनलाई डाउनलोड गनुनहोस् । तपाईलें एक्सटेन्सनलाई डाउनलोड गररसकेपछछ एछललकेसनमा 

पहुुँच बनाउने कायनलाई पुन: सुरु गननका लाछग लगइन पेजमा जानुहोस् । 

 

 
 

 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/clever/nopfnnpnopgmcnkjchnlpomggcdjfepo
https://chrome.google.com/webstore/detail/clever/nopfnnpnopgmcnkjchnlpomggcdjfepo
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027935/microsoft-edge-add-or-remove-browser-extensions
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2. www.pghschools.org मा जानुहोस ्र Find it Fast मेनुमा Clever र्नोट र्नुगहोस ्। 

 

 

तिाईिंे पसधै www.pghschools.org/clever मा िपन नेपभरे्ट र्नग सक्नुह न्र् ।  

कमगचारीहरूिे Web Tools मेनु अन्तगनतको mypps.sharepoint.com मा Clever मा पहुुँच बनाउन पछन सक्छन् । 

 

3. तिाईिंाई PPS Clever िर्इन िेजमा िपर्नेर् ।   

 

सही िर्इन जानकारी र्नोट र्नुगहोस:् 

o पिट्सबर्ग स्कुल्स कर्गचारी:   

  इमेल: (उर्दाहरण: jdoe1@pghschools.org) 

  पासवडन: तपाईको एछक्टभ डाइरेक्टरी (Active Directory) इमेल पासवडन  

o पिट्सबर्ग स्कुल्स पिद्यार्थी:  

 युजरनेम: (उर्दाहरण: stjdoe1)  

 छवद्याथीको पासवडन  

• 3-12: तपाईकंो PPS पासवडन  

1. PK: ppspk  

2. K: ppsk  

3. 1: pps1  

4. 2: pps2  

 

4. 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. एकपटक तपाईलें आफ्नो पडपस्िक्टद्वारा उििलध र्राइएको ल्यािटि प्रयोग गरेर लगइन गररसकेपछछ छरिनको सबैभन्र्दा 

माछथ रहेको Schoology आइकनलाई छनोट गनुनहोस् र लगइन गने थप आवश्यकता छबनानै तपाईलंाई Schoology मा 

पुनछननर्देछशत गररनेछ ।   

 

 
 

*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 लाछग तपाईलें कुनै पछन ब्राउजर प्रयोग गनन सक्नुहुनेछ ।    

  

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

     

https://portal.office.com/
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2. त्यसिपर् तिाईिंाई आफ्नो PPS िासवडग प्रपवष्ट र्नग भपननेर् ।    

  

  

3. ‘Teams’ आइकन र्नोट र्नुगहोस ्।    

  

 
 

 

सहायता (Support)  
 

यछर्द Microsoft Teams, Clever, Schoology मा लगइन गनन वा Clever छभत्रका कुनै पछन एछललकेसनहरूमा तपाईलंाई कुनै पछन 

समरयाहरू भएमा कृपया कल सेन्टरलाई support@pghschools.org मा सम्पकन  गनुनहोस् ।     

mailto:support@pghschools.org

