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SPS Google :

ਿੁਸੀਂ Google ਖਾਿੇ ਿੱਕ ਲਕਸੇ ਿੀ ਬਰਾਊਜ਼ਰ (Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Safari ਜਾਂ Firefox) ਿੋਂ ਪਹੁੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ Google ਖਾਿੇ ਿੱਕ ਪਹੁੁੰ ਚ ਕਰਨ ਿਈ ਿੁਸੀਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਡੀਿਾਈਸਾਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਿੈਪਟੌਪ, Chromebook, 
iPad, Samsung ਟੇਬਿੈੈੱਟ ਜਾਂ ਿੁਹਾਡਾ ਫੋਨ।



SPS Google ਖਾਿੇ ਲਿੱਚ ਿੌਗ ਇਨ ਲਕਿੇਂ ਕਰੀਏ:
1. ਬਰਾਊਜ਼ਰ URL ਲਿੱਚ ਇਹ ਦਾਖਿ ਕਰੋ: https://accounts.google.com. 
2. Google ਸਾਈਨ ਇਨ ਿਾਿੇ ਫੀਿਡ ਲਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਿਰਿੋਂਕਾਰ ਨਾਮ ਦਾਖਿ ਕਰੋ: student#@spsd.sk.ca. (ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਿੇ ਿਾਂ ਲਨੈੱਜੀ Gmail

ਖਾਿੇ ਲਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਆਊਟ ਕਰ ਲਦਓ।)
3. ਆਪਣਾ ਪਾਸਿਰਡ ਦਾਖਿ ਕਰੋ।
4. SPS ਦਾ ਸੁੰ ਸਥਾਗਿ ਿੌਗਇਨ: ਲਿਲਦਆਰਥੀ ਨੁੰ ਬਰ ਅਿੇ ਪਾਸਿਰਡ ਦਾਖਿ ਕਰੋ।
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–
ਹੁਣ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ SPS Google ਖਾਿੇ ਨਾਿ ‘Google Suite for Education’ ਲਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ।

‘Google Suite for Education’ ਉਿਪਾਦਾਂ ਨੂੁੰ  ਦੇਖਣ 
ਿਈ ਲਸਖਰਿੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਲਿੱਚ ਲਦੱਿੇ 9 ਿਰਗਾਂ ਦੇ ਲਚੁੰ ਨਹ  
(ਿੌਫਿ/ਰੁਬੀਕਜ਼ ਲਕਊਬ) ਉੱਿੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

‘G-Suite for Education’ ਲਿੱਚ Google ਉਿਪਾਦ:
• Google Drive – ਕਿਾਊਡ ਫਾਈਿ ਸਟੋਰੇਜ
• Google Docs, Sheets, Slides
• Google Classroom
• Google Meet/Hangouts
• Google Calendar



Classroom 

1

2

1. ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਲਹਿੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਦੱਿੇ 
ਿੌਫਿ ਉੱਿੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।2. Google Classroom ਲਚੁੰ ਨਹ  ਉੱਿੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

➢ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਲਿਆਪਕ ਨੇ 
ਲਿਲਦਆਰਥੀ ਨੂੁੰ  ਸ਼ਾਮਿ ਕੀਿਾ 
ਹੋਿੇ, ਅਿੇ ਕਿਾਸ ਲਦਖਾਈ 
ਦੇਿੇਗੀ।

ਜਾਂ
➢ ਅਲਿਆਪਕ ਿੁਹਾਨੂੁੰ  ਇੱਕ ਕਿਾਸ 

ਕੋਡ ਭੇਜੇਗਾ। ਫੇਰ ਿੁਸੀਂ ਜੋੜ + ਦੇ 
ਲਚੁੰ ਨਹ  ਉੱਿੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਂਗੇ ਅਿੇ 
ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਦਾਖਿ ਕਰੋਂਗੇ।



1. ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਂ ਪੁੰ ਨਾ 2. ਸਪੁਰਦਗੀਆਂ (assignments)

3. ਅਲਿਆਪਕ ਅਿੇ ਜਮਾਿੀ 4. ਿੌਫਿ ਬਟਨ (ਐਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ)
5. ਿੁਹਾਡਾ ਖਾਿਾ 6. Google Meet ਲਿੁੰ ਕ
7. ਆਗਾਮੀ ਸਪੁਰਦਗੀਆਂ (assignments) 8. ਅਲਿਆਪਕਾਂ ਿੱਿੋਂ ਅੱਪਡੇਟ
9. ਸਪੁਰਦਗੀਆਂ (assignments)


