
ਅਕਸਰ ਪ ੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲ ੇਪਰਸ਼ਨ

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭ ਲ ਿਗਆ ਹਾਾਂ   

ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ “ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭ

ਲ ਿਏ ਹੋ?” ਗਲਿੰ ਕ ਤੇ ਕਗਲਕ ਕਰੋ। ਇ ਕ  ਅਸਥਾਈ ਪਾਸਵਰਡ 

ਤ ਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਰਗਿਸਟਰ ਹੋਏ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਗਿਆ 

ਿਾਵੇਿਾ। 

ਮੇਰੀਆਂ ਖਰੀਦਾਰੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂੀ ਸੁਰਿੱਖਅਤ ਹਨ?

KEV ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਰਮ ਖ ਤਰਿੀਹ ਤ ਹਾਡੀ ਗਨੁੱ ਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਿੰ ੂ 

ਸ ਰ ਗਖਅਤ ਰ ਖਣਾ ਹੈ। 

https://helpdesk.supportschoolcashonline.co

m ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਲਈ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਵੇਖੋ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ/

ਸਕਦੀ? ਆਪਣੇ ਗਵਗਦਆਰਥੀ ਦੇ ਵੇਰਗਵਆਾਂ  ਦੀ ਪ ਸ  ਕਰਨ

ਲਈ  ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸ ਪਰਕ ਕਰੋ (ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ 

ਦੇ ਮਾਪਿਦ ਡ) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਕ ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਕਾਰਡ ਗਵ ਚ ਦਰਿ ਕੀਗਤਆਾਂ  ਨਾਲ ਗਬਲਕ ਲ ਮੇਲ 

ਖਾਾ ਦਾ ਹੈ।  

 ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਨ    ੋਈ ਚੀਜ਼  ਨਹੀ ਂ ਕਦ  ੁੱਖਦੀ? 

ਹਰ ਸਕੂਲ ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਾਂ  ਚੀਜਾਾਂ  ਗਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਗਵਗਦਆਰਥੀਆਾਂ  ਨਿੰ  ੂ ਗਿਦ ਦਾ ਹੈ।  ਇਕ ਵਾਰ ਗਨਰਧਾਰਤ 

ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਗਵਗਦਆਰਥੀ ਟੈਬ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ  

ਔਨਲਾਈਨ ਗਦਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ

ਮਦਦ ਦੀ ਲੜੋ ਹੈ? 
helpdesk.supportschoolcashonline.com ਤੇ ਜਾਓ

ਹੇਠ ਕਲਕਖਆਂ ਮ ੁੱਕਦਆਂ ਲਈ ਕਸੁੱਧਾ ਆਪਣੇ 

ਸ  ਲ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰ   ਰੋ:  

ਤ ਹਾਨੂਿੰ  ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਲਈ 

ਗਰਫਿੰਡ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹੈ।  

ਿਦੋਂ ਕਾਰਟ ਗਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਪਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੀ 

ਆਈਟਮ ਤ ਹਾਨੂਿੰ  ਤ ਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਰੋਕਦੀ ਹੈ।  

ਤ ਸੀ ਾਂ ਇਕ  ਆਈਟਮ ਤੇ ਿਲਤ  ਢਿੰਿ ਨਾਲ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹ ਿੰਦੇ ਹੋ।     

ਤ ਹਾਨੂਿੰ  ਉਹ ਚੀਜਾਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਗਹਆ ਹਨ ਿੋ ਤ ਸੀ ਾਂ ਸੋਚੀਆਾਂ ਸੀ 

ਗਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਕਦ 

ਔਨਲਾਈਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਮਾਗਪਆਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 

ਪਰਦਰਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਤ ਹਾਡੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਫੀਸਾਂ ਦ ੇਔਨਲਾਈਨ 

ਭ ਗਤਾਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕ ਵੇਂ  ਰੀਏ ਤੇਜ਼, ਸ ਰੁੱਕਖਅਤ, ਸ ਕਵਧਾਜਨ ।



Welcome to 

SCHOOLCASHONLINE 

ਸ  ਲ  ੈਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਤ ਹਾਡੇ ਬੁੱਕਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸ  ਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 

ਦਾ  

ਭ ਗਤਾਨ  ਰਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸ ਰੁੱਕਖਅਤ ਤਰੀ ਾ ਹੈ। 

ਗਵਗਦਆਰਥੀ ਦੀਆਾਂ ਫੀਸਾਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਭ ਿਤਾਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਕਰੋ  

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਮਾਾਂ ਨਾਲ ਿ ੜੇ ਅਤੇ ਿਾਣੂ ਰਹੋ 

ਕਦੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਗਟਰਪਸ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟਾਾਂ, ਯੀਅਰ ਬ ੁੱਕਸ ਅਤੇ 

ਹੋਰ 

ਤ ਹਾਨਿੰ ੂ ਬਸ ਰਗਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਵਗਦਆਰਥੀਆਾਂ  

ਨਿੰ  ੂ ਨੁੱ ਥੀ ਕਰਨਾ ਹ ੈਅਤੇ ਕ ਝ ਕ ਸਮੇਂ ਗਵ ਚ ਹੀ, ਤ ਸੀ ਾਂ  

ਔਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰ ਸਕੋਿੇ।

ਰਕਜਸਟਰ ਕ ਵੇਂ ਰੀਏ  

1. https://district.schoolcashonline.com/ ਤੇ ਿਾਓ ਅਤੇ

ਰਗਿਸਟਰ ਤੇ ਕਗਲੁੱਕ ਕਰੋ 

ਆਪਣਾ ਪਗਹਲਾ ਨਾਮ, ਆਖਰੀ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਦਰਿ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਇੁੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਓ।  

ਇੁੱਕ ਸ ਰੁੱਗਖਆ ਸਵਾਲ ਨੂਿੰ  ਚ ਣੋ। 

ਾਵਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ YES ਦੀ ਚੌਣ ਕਰੋ 

ਹਾਨ ਿੰ  ਇੁੱ  ਪ ਸ਼ਟੀ ਰਣ ਈਮੇਲ ਭੇਕਜਆ ਜਾਵੇਗਾ 

 ਸਪੈਮ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਕਰੋ 

   ਈਮੇਲ ਕਵੁੱਚ ਕਦੁੱਤੇ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰੋ।. 

ਤ ਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਤ ਹਾਡੀ ਪਰੋਫਾਈਲ ਗਵੁੱਚ ਤ ਹਾਡੇ ਉਪਭੋਿਤਾ ਨਾਮ ਵਿੋਂ 

ਵਰਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਫੀਸਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਖ਼ਬਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਸੂਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਫੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਸ ਚਨਾ ਪਰਾਪਤ  ਰਨ ਲਈ ਜ ੜੇ 

ਰਹੋ।   

 ਦੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਕਟਰਪਸ, ਯੀਅਰਬ ੁੱ  ਕਵ ਰੀ ਅਤੇ ਸ  ਲ ਦੇ 

ਸਮਾਗਮਾਂ ਕਵੁੱਚ ਖ ਿੰਝ ਨਾ ਜਾਓ।   

ਕ ਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕ ਤੇ ਵੀ ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ  ਰੋ।

ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਹ ਣ ਨ ਦ ਕਲਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈ ਪੈ ਾਂ 

ਨ ਿੰ  ਸ  ਲ ਜਾ  ੇ  ਚੈੁੱ   ਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀ ਂਹ ਿੰਦਾ।  

ਭ ਗਤਾਨ ਕ ਵੇਂ  ਰੀਏ 

1. ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਗਵਗਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨਾਲ ਿ ੜੇ ਗਕਸੇ ਵੀ

ਉਪਲਬਧ ਚੀਜਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਵੋਿੇ ਿੋ ਤ ਹਾਡੇ ਖਾਤੇ

'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ।

2. ਉਹ ਆਈਟਮ ਚ ਣੋ ਗਿਸ ਨੂਿੰ  ਤ ਸੀ ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹ ਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ

“ਕਾਰਟ ਗਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ” ਤੇ ਕਗਲਕ ਕਰੋ।”

3. ਇਕ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਟ ਗਵੁੱਚ ਆਈਟਮ ਨੂਿੰ

ਿੋੜਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਾਂ ਭ ਿਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਚੈੁੱਕ

ਆਊਟ" ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਤ ਸੀ ਾਂ ਇੁੱਕ ਚੈਕ ਆਉਟ ਗਵੁੱਚ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਗਵਗਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਦਾ 

ਭ ਿਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ   

ਰਕਜਸਟਰ ਕ ਵੇਂ  ਰੀਏ 
 

1.https://surreyschools.schoolcashonline.com/ ਤੇ
ਿਾਓ ਅਤੇ ਰਗਿਸਟਰ ਤੇ ਕਗਲੁੱਕ ਕਰੋ  
 

ਆਪਣਾ ਪਗਹਲਾ ਨਾਮ, ਆਖਰੀ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਦਰਿ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਓ।  

ਇੁੱਕ ਸ ਰੁੱਗਖਆ ਸਵਾਲ ਨੂਿੰ  ਚ ਣੋ। 

ਈਮੇਲ ਦੀਆਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ YES 

ਦੀ ਚੌਣ ਕਰੋ 

ਦੀਆਾਂ 2. ਚ   ਨਤ ਹਾਨ ਿੰ  ਇੁੱ  ਪ ਸ਼ਟੀ ਰਣ ਈਮੇਲ ਭੇਕਜਆ ਜਾਵੇਗਾ

 ਸਪੈਮ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਕਰੋ

3.    ਈਮੇਲ ਕਵੁੱਚ ਕਦੁੱਤੇ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ  ਰੋ।.

ਤ ਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਤ ਹਾਡੀ ਪਰੋਫਾਈਲ ਗਵੁੱਚ ਤ ਹਾਡੇ 

ਉਪਭੋਿਤਾ ਨਾਮ ਵਿੋਂ ਵਰਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਫੀਸਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਖ਼ਬਰਾਾਂ 

ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਸੂਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਇੁੱ  ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਨ ਿੰ  ਕ ਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ  ਰਨਾ ਹੈ 

1. ਸਕੂਲ ਕੈਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਗਵੁੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ

2. MY ACCOUNT ਤੇ ਿਾਓ।

3. ਡਰਾਪ ਡਾਉਨ ਮੀਨੂਿੰ  ਤੋਂ, My Students ਚ ਣੋ

4. ਇੁੱਕ ਗਵਗਦਆਰਥੀ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਗਲੁੱਕ

ਕਰੋ।

a. ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਖੋ

b. ਸੂਚੀ ਗਵੁੱਚੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਚ ਣੋ

c. ਗਵਗਦਆਰਥੀ ਮਾਪਦਿੰਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ (ਗਿਵੇਂ ਗਕ

ਤ ਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ

d. ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰੋ

ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰੋਫਾਈਲ 'ਤ ੇਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ 8 ਗਵਗਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ 

ਸਕਦੇ  

ਭ ਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕ ਸਮਾਂ ਸਵੀ ਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ 

 ਕਰੈਗਡਟ ਕਾਰਡ  ਈਚੇਕ 

https://district.schoolcashonline.com/
https://district.schoolcashonline.com/



