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1 ਮਾਈਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੀ ਸੀ  
ਮਾਈਐਜਕੂੇਸ਼ਨ ਬੀਸੀ (ਮਾਈਐ�ਡਬੀਸੀ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ (ਿਸਿਕਉਰ) ਪੋਰਟਲ ਹ,ੈ ਿਜਹੜੀ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ 

ਬਹੁਤੇ ਸਕਲੂ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਿਸਿਕਉਰਟੀ ਲਈ ਸੇਧ ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਫ�ੀਡਮ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡਂ 

ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ�ਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ (ਐ�ਫ ਓ ਆਈ ਪੀ ਪੀ ਏ) ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਕਾਇਿਦਆਂ ਤ� ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈੋ ਸਵਾਲ ਜ� 

ਸਰੋਕਾਰ ਹਵੋੇ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕਲੂ ਦੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

2 ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਨਾ   
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ� ਆਪਣਾ ਅਕਾ�ਟ ਬਣਾਉਣ ਸਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਲੌਗ-ਇਨ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਟ�ਪਰਰੇੀ ਪਾਸਵਰਡ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਮੇਲ 

‘sysadmin@myeducation.gov.bc.ca’ ਤ� ਆਵੇਗੀ। 

ਮਾਈਐ�ਡਬੀਸੀ ਦੇ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹ:ੈ https://www.myeducation.gov.bc.ca/aspen/logon.do   

1. ਆਪਣੀ ਲੌਗ-ਇਨ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਟ�ਪਰਰੇੀ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾਖਲ ਕਰ ੋ  
2. ਲੌਗ-ਇਨ `ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ ੋ  

 
 
3. ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਕਰੰਟ ਪਾਸਵਰਡ (ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਸਵਰਡ)" ਉਹ ਟ�ਪਰਰੇੀ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਿੇਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। "ਨਵ� ਪਾਸਵਰਡ" ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ "ਨਵ� ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (ਕਨਫਰਮ)" ਕਰ।ੋ ਪਾਸਵਰਡ 

ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਰਿਨੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਸਾਈਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ   

mailto:ESIS-OFFICE@surreyschools.ca
https://www.myeducation.gov.bc.ca/aspen/logon.do


  Family Portal User Instructions 
 

eSIS Department  Version 1.2 2 
 Published: 2017-02-08 
 

 
4. ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਸਿਕਉਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਯਾਦ 

ਰੱਖ ਸਕ,ੋ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆ ਂਿਸਿਕਉਰਟੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹ� ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਲੌਗ-

ਔਨ ਸਫੇ `ਤੇ "ਫਰੌਗੌਟ ਮਾਈ ਪਾਸਵਰਡ (ਮ� ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱ ਲ ਿਗਆ/ਗਈ ਹ�)" ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤ ਸਕੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰ ਸੈ�ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ�।    
 

 

2.1 ਪਰੈਫਰ�ਿਸਜ਼ (ਤਰਜੀਹ�) 
ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਨ� ਨਾਲ ਦੇ ਹੇਠ� ਨੰੂ ਖੁੱ ਲ�ਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰ (ਐਰ)ੋ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਿਸਖਰ `ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਿਲਖੇ 

"ਸੈ�ਟ ਪਰਫੈਰ�ਿਸਜ਼" ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਫੈਰ�ਿਸਜ਼ (ਤਰਜੀਹ�) ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 
 
 

2.2 ਪਾਸਵਰਡ ਿਰਕਵਰੀ 
ਜੇ ਤੁਸ� ਮਾਈਐ�ਡਬੀਸੀ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱ ਲ ਜ�ਦੇ ਹ,ੋ ਤ� ਤੁਸ� ਲੌਗ-ਇਨ ਸਕਰੀਨ `ਤੇ "ਆਈ ਫਰੌਗੌਟ ਮਾਈ ਪਾਸਵਰਡ" ਦੇ ਿਲੰਕ  

ਨੰੂ ਕਿਲੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਵ� ਟ�ਪਰੇਰੀ ਪਾਸਵਰਡ ਵਾਲੀ ਇਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
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3 ਨ� ਵੀਗੇਸ਼ਨ 
ਟੌਪ (ਉਪਰਲੀਆ)ਂ ਟੈਬਜ਼: ਮੇਨ ਪੇਜ (ਮੱੁਖ ਸਫ)ੇ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਿਸਰ ੇ`ਤੇ ਚਾਰ ਟੈਬ� (ਬਟਨ) ਹਨ। ਉਪਰਲੇ ਿਸਰੇ ਦੀ ਿਜਹੜੀ ਟੈਬ ਨੰੂ ਤੁਸ� 

ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਹਾਈਲਾਟੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸਾਈਡ (ਪਾਿਸਆ ਂਦੀਆਂ) ਟੈਬਜ਼: ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਰਲੀ ਟੈਬ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਈਡ (ਪਾਿਸਆਂ ਦੀਆ)ਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਬ� ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।  

 
 
 

3.1 ਪੇਜਜ਼ ਟੌਪ ਟੈਬ 
ਹਰ ਵੇਲੋ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਨ `ਤੇ ਤੁਸ� ਪੇਜਜ਼ ਟੌਪ ਟੈਬ `ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਗੋ। ਇੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ 

ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਬੰਦ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਨ� ਿਟਸ ਅਤੇ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲੇਗੀ। 

ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਮੱੁਖ ਸਫੇ (ਮੇਨ ਲ�ਿਡੰਗ ਪੇਜ) `ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਵੋੇਗਾ: 

ਤਾਜ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ (ਰੀਸ�ਟ ਐਕਿਟਵਟੀ)- ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰ� ਬਾਰੇ ਕੁੱ ਝ ਜਾਣਕਾਰੀ। 
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ਛਪੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� (ਪਬਿਲਸ਼ਡ ਿਰਪੋਰਟਸ)- ਜਦ� ਕਈੋ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੋਰਟਲ `ਤੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਹਵੋੇਗਾ, ਤ� ਇਹ ਛਪੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� 

(ਪਬਿਲਸ਼ਡ ਿਰਪਰੋਟਸ) ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਹਠੇ ਇਕ ਿਲੰਕ ਵਾਲੇ ਪੀ ਡੀ ਐ�ਫ ਦੇ ਡਾਕੂਮ�ਟ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ 

ਈਮੇਲ ਿਮਲੇਗੀ ਿਕ ਇਹ ਪੋਰਟਲ `ਤੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 
 
ਵੈ�ਬ ਦੇ ਿਜਹਨ� ਹੋਰ ਸਿਫਆਂ (ਪਜੇ�) ਨੰੂ ਤੁਸ� ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਜੇ ਡਾਇਰਕੈਟਰੀ `ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ।ੋ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ 

ਸਿਫਆਂ (ਪਜੇ�) ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡ `ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ।ੋ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸਫਾ (ਪੇਜ) ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਿਦੱਤੀ ਸਿਫਆਂ ਦੀ ਿਲਸਟ ਿਵੱਚ  

ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।    

 
 
3.2 ਫੈਿਮਲੀ ਟੌਪ ਟੈਬ   
ਇਸ ਟੈਬ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਡੈਮੋਗਰਾਿਫਕ (ਜਨ-ਅੰਕਿੜਆਂ ਸੰਬੰਧੀ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ।ੈ ਹਰ ਸਾਈਡ (ਪਾਸੇ ਦੀ) ਟੈਬ ਿਵੱਚ ਖਾਸ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕ ਤ� ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤ� ਫੈਿਮਲੀ ਟੌਪ ਟੈਬ  (ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨ� ਨਾਲ ਿਦੱਤੇ ਖਾਨ�  ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ) 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਿਫਰ ਤੁਸ� ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ �ਥੇ 

ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਾਈਡ (ਪਾਸੇ ਦੀਆ)ਂ ਟੈਬ� `ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋਗੇ।  
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ਿਡਟਲੇਜ਼ ਨ� ਦੀ ਸਾਈਡ ਟੈਬ ਡੈਮੋਗ�ਾਿਫਕਸ (ਜਨ-ਅੰਕੜੇ), ਘਰ ਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕ ਭਜੇਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ 

ਮੱੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਖਾ�ਦੀ ਹੈ।  

ਕੌਨਟੈਕਟਸ ਨ� ਦੀ ਸਾਈਡ ਟੈਬ ਮਾਪ/ੇਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਖਾ�ਦੀ ਹੈ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਚੈ�ਕ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵ ੇਤ� ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਦੱਸੋ।    

ਟ��ਸਕਿਰਪਟ ਨ� ਦੀ ਸਾਈਡ ਟੈਬ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਲਏ ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ� ਦੇ ਨੰਬਰ ਿਦਖਾ�ਦੀ ਹੈ।  

ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸਾਰ ੇਿਰਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਮੀਨੂ   ਨੰੂ ਆਲ ਿਵੱਚ ਬਦਲੋ।  

ਤੁਸ� ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਵ,ੋ ਉਸ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਿਫਲਟਰ  ਨੰੂ ਆਲ ਿਰਕਾਰਡਜ਼ (ਸਾਰੇ ਿਰਕਾਰਡ) ਜ� ਕਰੰਟ ਯੀਅਰ (ਮੌਜੂਦਾ 

ਸਾਲ) `ਤੇ ਸੈ�ਟ ਕਰੋ। 

 
 
ਅਸੈ�ਸਮ�ਟਸ ਨ� ਦੀ ਸਾਈਡ ਟੈਬ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸਮ� ਐ�ਫ ਐ�ਸ ਏ ਜ� ਪ�ੋਿਵੰਿਸ਼ਅਲ ਇਮਿਤਹਾਨ� ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ� ਹਨ। 

ਸਕੈਜੁਅਲ ਨ� ਦੀ ਸਾਈਡ ਟੈਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰਸ ਿਦਖਾ�ਦੀ ਹੈ। ਸਕੈਜੁਅਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਹਨ: ਿਲਸਟ ਿਵਊ ਅਤੇ 

ਮੈਟਿਰਕਸ ਿਵਊ। ਤੁਸ� ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਿਸਖਰ `ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਿਦੱਤੀਆਂ << ਿਲਸਟ ਿਵਊ ਅਤੇ ਮੈਟਿਰਕਸ ਵੀਊ >> ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰਕੇ ਇਹਨ� ਦੋਵ� ਿਵਊਜ਼ ਿਵਚਕਾਰ ਟੌਗਲ (ਬਦਲੀ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ  

ਿਰਕੁਇਸਟਸ ਨ� ਦੀ ਸਾਈਡ ਟੈਬ ਿਵੱਚ ਅਗਲੇ ਸਕਲੂ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰੋਸ� ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ (ਿਰਕਇੁਸਟਸ) ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਤਰੱਕੀ 

ਦਾ ਸਾਰ (ਸਮਰੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ  

ਮ�ਬਰਿਸੱ਼ਪ ਨ� ਦੀ ਸਾਈਡ ਟੈਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ (ਇਨਰੋਲਮ�ਟ) ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਿਦਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਿਦਖਾ�ਦੀ 

ਹੈ ਿਜਹਨ� ਿਵੱਚ ਉਹ ਦਾਖਲ (ਇਨਰੋਲ) ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਪ�ੋਗਰਾਮਜ਼ ਨ� ਦੀ ਸਾਈਡ ਟੈਬ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵੀ ਿਦਖਾ�ਦੀ ਹੈ।  

ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਨ� ਦੀ ਸਾਈਡ ਟੈਬ ਿਵੱਚ ਫੀਸ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
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ਡਾਕੂਮ�ਟਸ ਨ� ਦੀ ਸਾਈਡ ਟੈਬ ਿਵੱਚ ਡਾਕੂਮ�ਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਨ� ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨ� ਦੀ ਸਾਈਡ ਟੈਬ ਇਸ ਸਮ� ਵਰਤ� ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹ।ੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਇਸ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹ।ੈ   

3.3 ਅਕੈਡਿਮਕਸ ਟੌਪ ਟੈਬ 
ਅਕੈਡਿਮਕਸ ਨ� ਦੀ ਟੌਪ (ਉਪਰਲੀ) ਟੈਬ ਤੁਹਾਨੰੂ (ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਾਨ�  ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕ)ੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਫਰ 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਈਡ (ਪਾਸੇ ਦੀਆ)ਂ ਟੈਬ� `ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ� ਚੁਣੇ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਵਰੇਵੇ ਦੇਖਣ ਦੇਵੇਗੀ।    

 
 
ਅਸਾਈਨਮ�ਟਸ ਨ� ਦੀ ਸਾਈਡ ਟੈਬ ਅਸਾਈਨਮ�ਟ ਅਤੇ ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ (ਮੱੁਲ�ਕਣ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅਟ�ਿਡੰਸ ਨ� ਦੀ ਸਾਈਡ ਟੈਬ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਲਾਸ� ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਕਰੋਸ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਟੈਬ `ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਸ� ਿਲਸਟ ਿਵੱਚਲੇ ਕਰੋਸ� ਿਵੱਚ� ਇਕ ਤ� ਦੂਜੇ `ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 

ਿਸਖਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੂੰ ਝੇ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਨ� ਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਰੋਜ਼ (ਤੀਰ�) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਨ� ਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਟਨ ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾਣਾ 

ਸੌਖਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ।  

 
 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ਟ ਕਰੋ: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਿਦਖਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਰਪਰੋਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੰਬਰ� ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ।  

3.4 ਕੈਲੰਡਰ ਟੌਪ ਟੈਬ    
ਤੁਸ� ਕੈਲੰਡਰ ਨੰੂ ਿਦਨ, ਹਫਤੇ ਜ� ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਲੰੈਡਰ ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਿਧਆਪਕ� ਵੱਲ� ਅਸਾਈਨਮ�ਟ� ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ 

ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕ� ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
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ਤੁਸ� ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਮੀਨੂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਐਡ ਅਪੁਆਇੰਟਮ�ਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਆੁਇੰਟਮ�ਟ� ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱਚ ਦਰਜ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
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