.

PARENT CONNECT (ਪੇਰੈਂਟ ਕਨੇਕਟ) ਰੈਫਰੈਂਸ ਗਾਇਡ

ਪਪਆਰੇ Amber Trails ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਪਰਵਾਰ,
ਅੱ ਜ ਦੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਬੈਂਪਕਿੰ ਗ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧੁਪਨਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪਵੱ ਚ, ਸਕੂਲ ਕੁੱ ਝ ਵੱ ਖ
ਨਹੀਂ ਹਨ। Amber Trails ਕਪਮਉਪਨਟੀ ਸਕੂਲ, Seven Oaks ਸਕੂਲ ਪਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Parent Connect (ਪੇਰੈਂਟ
ਕਨੇਕਟ) ਨਾਮ ਦੇ ਇੱ ਕ ਕਾਗਜ਼ਰਪਹਤ ਪਸਸਟਮ ਵੱ ਲ ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਜਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
Parent Connect (ਪੇਰੈਂਟ ਕਨੇਕਟ) ਪਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਹੇਠ ਪਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ:
 ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ (ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਪਵੱ ਚ ਅਤੇ ਅੱ ਜ ਦੇ ਪਦਨ ਤੱ ਕ)
 ਪਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਿੰ ਕ ਅਤੇ ਪਟੱ ਪਣੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ
 ਮਾਪੇ/ਟੀਚਰ ਕਾਨਫਰਿੰ ਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ

 ਜਣਸਿੰ ਪਖਅਕਾਂ (ਪਤਾ, ਸਰਪਰਸਤ ਅਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਨੂਿੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਣਾ
 ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੈਲਿੰਡਰ ਦੇਖਣਾ
 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱ ਸ ਰੂਟ ਨੂਿੰ ਦੇਖਣਾ
 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂਿੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣਾ

ਇਹ ਪਪਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਕ ਪਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਅਪਜਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਈ-ਮੇਲ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਪਜਸ ਨੂਿੰ ਉਹ ਪਨਯਮਤ
ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। Amber Trails ਵੱ ਲੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮੈਮੋ ਅਤੇ ਸਿੰ ਚਾਰ ਪਪਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੈਮੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਪਵੱ ਚ
ਆਉਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਕੁਝ ਪਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰ ਪਪਊਟਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਮਾਪੇ, ਪਜਸ ਨੂਿੰ ਵੀ ਕਿੰ ਪਪਊਟਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋਵ,ੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਰਪਨਿੰਗ ਕਾਮਨਸ ਪਵੱ ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੰ ਪਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਬਨਾਂ ਪਕਸੇ ਪਝਜਕ ਦੇ, ਸਾਡੇ
ਦਫ਼ਤਰ ਪਵੱ ਚ ਆਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਦੱ ਸੋ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਪਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਪਨਮਰਤਾ ਸਪਹਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਪਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਨਾਪਮਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੜਤਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂਿੰ ਤੁਸੀਂ
ਇੱ ਕ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਇਹ Parent Connect (ਪੇਰਿੰਟ ਕਨੈਕਟ) ਪਰਸੋਰਸ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ
ਗਾਈਡ ਨੂਿੰ ਭਪਵੱ ਖ ਪਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਘਰ ਪਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ।
ਪਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰਿੰ ਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੁਪਕਿੰ ਗ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਧਆਨ ਪਦਉ!

Parent Connect (ਪੇਰੈਂਟ ਕਨੇਕਟ) ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ
Parent Connect (ਪੇਰੈਂਟ ਕਨੇਕਟ) ਤੇ ਲਾਗ-ਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ
ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਭਰੋ (ਪਜਹੜਾ ਸਕੂਲ ਨੂਿੰ ਪਦੱ ਤਾ ਪਗਆ ਹੈ), “Select a Student” (ਸਲੈ ਕਟ ਏ ਸਟੂਡਟ
ੈਂ ) ਤੇ ਕਪਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ
ਪਾਸਵਰਡ ਭਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਪਹਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗ-ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, “Forgot My Password” (ਫੋਰਗੋਟ ਮਾਈ ਪਾਸਵਰਡ) ਤੇ ਕਪਲੱਕ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪਾਪ-ਅਪ ਬਾਕਸ ਪਦੱ ਸੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਆਪਣਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਸਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਇੱ ਕ ਆਰਜ਼ੀ
ਪਾਸਵਰਡ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ MET ਨਿੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲਾਗ-ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ
ਪਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂਿੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂਿੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਮਾਪਪਆਂ ਨੂਿੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Parent Connect (ਪੇਰਿੰਟ ਕਨੈਕਟ) ਲਈ ਪਲਿੰਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਵੱ ਚ “Parents” (ਪੇਰੰਟਸ) ਉੱਤੇ ਕਪਲੱਕ ਕਰਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅੱ ਗੇ ਪਦੱ ਤੇ ਐਡਰੈੈੱਸ ਨੂਿੰ ਐਡਰੈੈੱਸ ਬਾਰ ਪਵੱ ਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ:
https://schoolconnect.7oaks.org/schoolconnect/parentsignone.aspx (ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਨ-ਆਨ ਕਰਨ ਲਈ)
ਜਾਂ https://schoolconnect.7oaks.org/schoolconnect/parentsignon.aspx (MET ਨਿੰਬਰ ਨਾਲ ਸਾਈਨ-ਆਨ ਕਰਨ ਲਈ)
ਇਹਨਾਂ ਪਲਿੰਕਸ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਫੈਵਪਰਟਸ ਪਵੱ ਚ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ!
ਈ-ਮੇਲ ਸਾਈਨ-ਆਨ

ਪਪਹਲੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂਿੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, “Password” (ਪਾਸਵਰਡ) ਟੈਬ ਤੇ ਕਪਲੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪਵਚ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜ ਪਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Parent Connect (ਪੇਰਿੰਟ ਕਨੈਕਟ) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਹਾਜ਼ਰੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂਿੰ “Attendance” (ਅਟੈਂਡ) ਟੈਬ ਤੇ ਕਪਲੱਕ ਕਰ ਕੇ ਦੇਪਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਦਨ ਪਵਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਦਨ ਦੇ ਅਿੰ ਤ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।.

ਬੁਧਨਆਦੀ (ਧਵਧਦਆਰਥੀ ਜਨਸੰ ਧਿਅਕਾਂ – ਬਦਲਣਯੋਗ)
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਜਨਸਿੰ ਪਖਅਕਾਂ (ਪਤਾ, ਸਰਪਰਸਤ ਅਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਨੂਿੰ “Basic” (ਬੇਪਸਕ) ਟੈਬ ਤੋਂ ਦੇਪਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ ਦੇ ਫੋਨ ਨਿੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ, ਆਪਾਤਕਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਨਿੰਬਰ ਅਤੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਟੈਬ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਪਤੇ ਪਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟ: ਮੁੱ ਢਲੇ ਸਰਪਰਸਤ ਕੋਲ ਪਕਸੇ ਵੀ ਸਿੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਿੰਬਰਾਂ ਨੂਿੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਸਰਪਰਸਤ ਪਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਸਿੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ
Parent Connect (ਪੇਰਿੰਟ ਕਨੈਕਟ) ਮਾਪਪਆਂ ਨੂਿੰ ਪਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਟੱ ਪਣੀਆਂ ਨੂਿੰ ਦੇਖਣ
ਦੀ ਆਪਗਆ ਪਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। “Folder” (ਫੋਲਡਰ) ਟੈਬ ਤੇ ਕਪਲੱਕ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਪਜਹੜਾ ਪਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ “VIEW” (ਦੇਖਣਾ) ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਉਸ
ਦੁਆਲੇ ਪਵਊ ਤੇ ਕਪਲੱਕ ਕਰੋ।
ਪੇਰੰਟ/ਟੀਚਰ ਇੰਟਰਧਵਊ
Parent Connect (ਪੇਰਿੰਟ ਕਨੈਕਟ) ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਪਬਨਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂਿੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪੇ/ਟੀਚਰ ਕਾਨਫਰਿੰ ਸ ਸਮੇਂ ਪਨਸ਼ਚਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਚਰ(ਰਾਂ) ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵਧ
ਬੱ ਚੇ Amber Trails ਸਕੂਲ ਪਵੱ ਚ ਪੜਹਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵੇ ਸਪਹਤ ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰ ਨਾ 5 ਵੇਖੋ
Parent Connect (ਪੇਰਿੰਟ ਕਨੈਕਟ) ਤੇ ਹੋਰ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੈਲਿੰਡਰ ਦੇਖਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂਿੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ,
ਪਰੋਫਾਈਲ ਪਰਪੋਰਟ ਪਪਰਿੰ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਪਟਸਾਂ ਨੂਿੰ ਪਦਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੁਲੇਪਟਨ ਬੋਰਡ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਦਿੰ ਪਦਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ
Parent Connect (ਪੇਰਿੰਟ ਕਨੈਕਟ) ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਿੰ ਚਾਲਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂਿੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ।
Parent Connect (ਪੇਰਿੰਟ ਕਨੈਕਟ) ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਵਚਾਰ ਪਬਨਾਂ ਪਝਝਕ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ
ਪਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂਿੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਪੇਰੰਟ/ਟੀਚਰ ਇੰਟਰਧਵਊਅਰ
Parent Connect Interview (ਪੇਰਿੰਟ ਕਨੈਕਟ ਇਿੰ ਟਰਪਵਊ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਪਆਂ ਨੂਿੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਪੇ/ਟੀਚਰ ਇਿੰ ਟਰਪਵਊ ਲਈ ਸਾਈਨ
ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਜਹੜੇ ਪਕ ਪਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਨਸ਼ਚਤ ਪਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਮਆਂ ਤੇ ਅਧਾਪਰਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਸੂਪਚਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਕ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Parent Connect (ਪੇਰਿੰਟ ਕਨੈਕਟ) ਤੇ ਨਵਿੰ ਬਰ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਾਪੇ/ਟੀਚਰ/ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਕਾਨਫਰਿੰ ਸਾਂ ਤੋਂ
ਪਪਹਲਾਂ ਇਿੰ ਟਰਪਵਊ ਫਿੰ ਕਸ਼ਨ ਤਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Parent Connect (ਪੇਰਿੰਟ ਕਨੈਕਟ) ਤੇ ਇੱ ਕ “Interview” (ਇਿੰ ਟਰਪਵਊ) ਟੈਬ ਹੈ ਪਜਹੜੀ ਪਕ ਮਾਪਪਆਂ ਨੂਿੰ ਇਿੰ ਟਰਪਵਊ ਸਪਮਆਂ ਨੂਿੰ ਜਾਂ ਤਾਂ
ਦੇਖਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਪਦਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਪਦੱ ਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੇਖੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਖੱ ਬੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਪਵਪਦਆਰਥੀ(ਆਂ), ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤ(ਸਰਪਰਸਤਾਂ) ਨੂਿੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵਧ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੇ
ਸਰਪਰਸਤ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਜਸ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਿੰ ਟਰਪਵਊ ਪਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਉਸ ਉਪਚਤ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨੂਿੰ ਚੁਣਨ ਲਈ
ਸਕਰੋਲ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਮਤੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂਿੰ ਖੱ ਬੇ ਟੇਬਲ ਪਵੱ ਚ ਚੁਣ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ ਪਕ ਕੀ ਪਨਸ਼ਚਤ
ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਪਮਆਂ ਨੂਿੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।
“Select a teacher” (ਸਲੈ ਕਟ ਏ ਟੀਚਰ) ਇਸ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨੂਿੰ ਪੜਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱ ਕ ਡੱ ਬਾ ਹੈ ਪਜਹੜਾ ਪਕ ਉਸ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨੂਿੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂਿੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਚੈਕ ਨਾਲ ਪਡਫਾਲਟ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਹੋਰ ਪਮਤੀਆਂ/ਸਪਮਆਂ ਨੂਿੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, “Next” (ਨੈਕਸਟ) ਤੇ ਕਪਲੱਕ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਮਆਂ ਲਈ “Limit to Date” (ਪਲਪਮਟ ਟੂ ਡੇਟ) ਅਤੇ “Start/Stop” (ਸਟਾਰਟ/ਸਟਾਪ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਸਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂਿੰ ਫ਼ਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਪਲਪਮਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਟਾਈਮਸਲਾਟ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੇ ਜਾਣਗੇ (ਨਾਂ ਪਕ ਉਹੋ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਸਪਮਆਂ ਨੂਿੰ ਪਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ)। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟੀਚਰ ਲਈ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਏ
ਪਬਨਾਂ ਇਿੰ ਟਰਪਵਊ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਕ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪਾਠਕ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਪੜਤ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇੱ ਕ ਪੀਡੀਐਫ ਪੜਤ ਪਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ “Print” (ਪਪਰਿੰ ਟ
ਕਰੋ) ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵਧ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱ ਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨੂਿੰ ਵੱ ਖਰੇ ਪਿੰ ਨੇ ਤੇ ਪਪਰਿੰ ਟ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰਬਿੰਧਕ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਪਗਆਨ ਦੇ ਟੀਚਰ (ਪਫਜ਼ੀਕਲ ਏਜੂਕੇਸ਼ਨ), ਸਿੰ ਗੀਤ ਦੇ ਟੀਚਰ (ਪਮਊਪਜ਼ਕ ਟੀਚਰ) ਜਾਂ ਪਰਸੋਰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ (ਪਰਸੋਰਸ ਟੀਚਰ)
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ “Display ALL Teachers” (ਪਡਸਪਲੇ ਆਲ ਟੀਚਰਜ਼) ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਡੱ ਬੇ ਤੇ ਕਪਲੱਕ ਕਰੋ,
“Limit to who teaches the student” (ਪਲਪਮਟ ਟੂ ਹੂ ਪਟਚਜ਼ ਦ ਸਟੂਡਟ
ੈਂ ) ਨੂਿੰ ਅਨ ਕਪਲੱਕ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਡਰੋਪ-ਡਾਊਨ ਡੱ ਬੇ ਪਵਚੋਂ ਉਸ
ਪਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ ਚੁਣੋ ਪਜਸ ਨੂਿੰ ਤੁਸੀਂ ਪਮਲਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ Parent Connect (ਪੇਰਿੰਟ ਕਨੈਕਟ) ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਬਨਾਂ ਪਕਸੇ
ਪਝਝਕ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂਿੰ ਪਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

