
 

 
 

Pittsburgh Public Schools | 341 S Bellefield Ave Pittsburgh PA 15213 

सहायता (Support): 412-529-HELP (4357) | support@pghschools.org 

 

 

पिट्सबर्ग िपलिक स्कुल्स 

 

आमाबुबा/अपििावकहरूका िापर् 

Schoology 

 

 

 

  



अद्यावधिक 8/24/2020 

 

पषृ्ठ 2 

Schoology मा स्वार्त छ !  

Schoology (/स्कू-ल-जी/ उच्चारण गररने) धपट्सबगग पधललक स्कुल्स धवद्यार्थीहरूद्वारा प्रयोग गररने धसकाइ व्यवस्र्थापन प्रणाली 

(Learning Management System, LMS) हो । 

  

Schoology मा आमाबुबाको पह ुँच 

आमाबुबाको पह ुँचमा कोसगका धवषयवस्तुलाई "हेनग मात्र धमल्ने" को अनुमधत ह न्छ । आमाबुबाहरूले सबै असाइमेन्ट, छलफल, पूरा 

गररएका असाइमेन्ट, क्यालेन्डर अपडटे वा बच्चाका धिक्षकहरूद्वारा साझा गनुगह ने कुनै पधन धवषयवस्तुलाई हेनग सक्नुह नेछ । 

Schoology ले यो प्लेटफमगमाफग त प्रत्यक्ष सम्पकग  (वा सञ्चार) को मौका धिएर धिक्षक तर्था आमाबुबा बीचको सञ्चारलाई बढाउुँछ । 

 

मैले Schoology मा कसरी लगइन गने ? 

तपाईलें होम एक्सेस सेन्टर (Home Access Center, HAC) मा लगइन गनग प्रयोग गने युजरनेम र पासवडग प्रयोग गरेर Schoology 

मा लगइन गनुगह नेछ ।  

1. कुनै पधन ब्राउजर प्रयोग गरेर https://app.schoology.com मा जानुहोस् । 

 

2. आफ्नो युजरनेम प्रधवष्ट गनुगहोस् र तपाईलें पासवडग हाल्ने ठाउुँको मुधन “School or Postal Code” भएको ठाउुँ आएको 

िेख्नुह नेछ ।  

 

3. आफ्नो पासवडग प्रधवष्ट गनुगहोस् र “School or Postal Code” ठाउुँमा आफ्नो बच्चाको स्कुिको नाम टाइप गनग सुरु 

गनुगहोस् ।  

a. सबै धपट्सबगग पधललक स्कुलहरूको आधिकाररक नाम “धपट्सबगग” बाट सुरु ह न्छ । आफ्नो बच्चाको स्कुल छनोट 

गरेर लगइन गनुगहोस् ।  

 
 

 

 

4. Log In छनोट गनुगहोस् । 

a. ध्यान धिनुपने कुरा: तल िेखाइएका अन्य वेबसाइटहरूबाट लगइनसम्बन्िी सुझावहरू नधलनुहोस् । यसका 

अधतररक्त, यधि आफ्नो पासवडगको सम्बन्िमा तपाईलंाई मद्दत आवश्यक पछग भने कृपया हाम्रो सिोटग सेन्टरिाई 

यधि तपाईकंा एकभन्िा बढी स्कुलहरूमा पढ्ने बच्चाहरू छन् भने 

एउटा स्र्थान छनोट गनुगहोस् । लगइन गररसकेपधछ तपाईलें धपट्सबगग 

पधललक स्कुलको स्र्थान छनोट गिागसम्म तपाईलंाई सही ठेगानामा 

लधगनेछ । 

https://app.schoology.com/
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412-529-HELP मा सम्िकग  र्नुगहोस ्वा www.pghschools.org/letstalk मा Let’s Talk (लेट्स टक) 

माफग त धटकट बुझाउनुहोस् । तपाई ंआफैले आफ्नो Schoology को पासवडगलाई ररसेट गनग सक्नुह ने छैन ।  

 

 
5. एकपटक लगइन गररसकेपधछ, तपाईलें धवद्यार्थीको धियाकलाप हेनग र आफै आफ्नो account notifications 

(एकाउन्टका नोपटपिकेसनहरू) लाई व्यवधस्र्थत गनग सक्नुह नेछ । कृपया याि राख्नुहोस् धक यधि तपाई ंइमेल 

नोधटधफकेसनहरू चाहनुह न्छ भने कृपया आफ्नो account settings (एकाउन्ट सेपटङहरू) मुधन आफ्नो इमेल ठेगाना 

प्रधवष्ट गनुगहोस् ।  

 

6. आमाबुबा/अधभभावक तर्था उहाुँहरूको धवद्यार्थीहरूलाई स्टुडेन्ट इन्फमसेन धसस्टम (Student Information System, 

SIS) (धवद्यार्थी सूचना प्रणाली) धभत्र एकअकागसुँग जोधडन्छ । यधि तपाईलें आफ्नो Schoology एकाउन्टमा आफ्ना सबै 

धवद्यार्थीहरूलाई सूधचकृत गररएको िेख्नुह न्न वा तपाईकंो एकाउन्टमा गलत तररकाले बच्चाहरूलाई जोधडएको छ भने यी 

गल्तीहरूलाई सच्च्याउनका लाधग कृपया हाम्रो सिोटग सेन्टरिाई 412-529-HELP मा सम्िकग  र्नुगहोस ्वा 

www.pghschools.org/letstalk मा Let’s Talk (लेट्स टक) माफग त धटकट बुझाउनुहोस् । तपाईलें तल िेखाइएको 

“Add Child” धफचरलाई प्रयोग गनग सक्नुह ने छैन - सबै पररवतगनहरूलाई अधनवायग रूपमा हाम्रो SIS माफग त गररनुपछग ।  

 

  

यो सुझावलाई वास्ता नगनुगहोस् ! 

तपाईलें आफ्नो Schoology को पासवडगलाई ररसेट गनग 

सक्नुह न्न । यधि आफ्नो पासवडगको सम्बन्िमा तपाईलंाई 

समस्या परेमा कृपया हाम्रो सपोटग सेन्टरलाई 412-529-

HELP मा सम्पकग  गनुगहोस् वा 

www.pghschools.org/letstalk मा Let’s Talk 

(लेट्स टक) माफग त धटकट बुझाउनुहोस् । 

https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000803-Personal-Account-Parent-Notifications
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000863-Personal-Account-Parent-Settings
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मैले मेरो आमाबुबा/अधभभावक Schoology एकाउन्ट प्रयोग गरेर Schoology मा के-के हेनग र गनग सक्छु ?  

Schoology सुँग तपाईलें आफ्नो Schoology एकाउन्टमा के-के हेनग र गनग सक्नुह न्छ भनेर तपाईलंाई बुझ्नमा मद्दत गने धवधभन्न 

उत्कृष्ट श्रोतसािनहरू छन् ।  

1. आमाबुबाको एकाउन्टको मागगधनिेधित टुरका लाधग Schoology का बारेमा आमाबुबाको यो पवचार हेनुगहोस् ।   

2. प्यारेन्ट होम पेजको धवस्तृत धववरणका लाधग Schoology को यो कार्जित्र पढ्नुहोस् । 

3. आमाबुबा/अधभभावक एकाउन्ट र धवद्यार्थी एकाउन्ट बीचको धभन्नतालाई स्पष्ट पाने संधक्षप्त धववरणका लाधग कृपया यो 

पिपियो हेनुगहोस ्।  

 

मैले मेरो धवद्यार्थीहरूको ग्रेडहरू कहाुँ हेनग सक्छु ?  

ग्रेडहरू र हाधजरीका लाधग धडधस्िक्टको स्टुडेन्ट इन्फमेसन धसस्टम, eSchoolPlus धटचर एक्सेस सेन्टर अझैं पधन आधिकाररक रेकडग 

ह नेछ । धिक्षकहरूद्वारा प्रधवष्ट गररने ग्रेडहरू र हाधजरी Home Access Center (HAC) मा िेधखनेछन् र आमाबुबाहरूले त्यसमा 

पह ुँच बनाउन सक्नुह न्छ ।   

 

के मैले Schoology लाई आइप्याड, आइफोन वा अन्य ट्याललेट धडभाइसमा प्रयोग गनग सक्छु ?  

सक्नुह न्छ ! आफ्नो धडभाइसका लाधग सही एपमा जानका लाधग Schoology को यो िेजमाजानुहोस् । तपाईलें आमाबुबाको रूपमा 

Schoology iOS एपलाई प्रयोग गरेको िेखाउने यो पिपियोिाई पधन हेनग सक्नुह न्छ ।  

 

 

सहायता (Support)  

यधि तपाईकंा कुनै पधन प्रश्न वा समस्याहरू छन् भने कृपया हाम्रो सिोटग सेन्टरिाई 412-529-HELP मा सम्िकग  र्नुगहोस ्वा 

www.pghschools.org/letstalk मा Let’s Talk (िेट्स टक) माफग त धटकट बुझाउनुहोस् । 

https://youtu.be/GXy_A5SuC0g
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000833-Home-Page-Parents-
https://youtu.be/BUKTfMtvcXI
https://youtu.be/BUKTfMtvcXI
https://www.pghschools.org/Page/5012
https://www.schoology.com/k-12/mobile-app
https://youtu.be/yPPzXX-F_Ps
http://www.pghschools.org/letstalk
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