ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋ ਸਰਿ ਸਰੀ ਅਕਾਲ

ਸਾਂਨੂੰ ਿੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਿ ਿਹੀ ਹੈ ਕੇ Kindergarten ਅਿੇ First Grade ਦੇ ਬੱਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਲਈ Ipads ਰਿਲਣਗੇ I ipads ਦੀ ਵਿਿੋਂ ਸ਼ੁਿ ਕਿਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਿੁ ਹਾਡੀ ਿਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ I ਆਪਣੇ ਬਿੇ ਨੂੰ ipads ਸ਼ੁਿ
ਕਿਨ ਲਈ ਹੇਠ ਰਲਖੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹੈ I
ਜੇ ਿੁ ਹਾਨੂੰ ਰਕੱਸੇ ਿਿਾਂ ਦੀ ਿਕਨੀਕੀ ਿਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਦੇ Library Media Specialist ਨੂੰ ਸੂੰਪਿਕ ਕਿ
ਸਕਦੇ ਹੋ (ਇਹ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਕਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਿੇ ਲਾਇਬਰੇਿੀ ਦੇ ਪੇਜ ਿੇ ਰਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਜਾਂ ਰਿਿ ਿੋਨ ਨੂੰਬਿ 3606476816
ਿੇ ਦੱਬ 4 ਕੇ ਪੂੰਜਾਬੀ ਰਵਿ ਿੈਸਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ I
1) ਬੱਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਿੱਰਖਆ ਲਈ ipads ਸਕਲ ਿੋਂ ਹੀ ਕੂੰਟਿੋਲ ਰਕੱਿੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ I ਬਿੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਐੱਡ ਜਾਂ ਰਡਲੀਟ ਨਹੀ ਂ
ਕਿ ਸਕਦੇ I
2) ਅੱਸੀ ਂ ipads ਿੇ ਿੋਣਵੀਆਂ apps ਰਜਵੇਂ ਕੇ SeeSaw ਅਿੇ Zoom add ਕਿਾਂਗੇ ਰਜਸ ਰਵਿ ਬਿੇ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ I ਕੁਜ ਸਿੇ ਿੋਂ ਬਾਧ ਹੋਿ apps download ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ Iਜੇ ਿੁ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਿੇ ਦੇ ipad ਿੇ
ਕੋਈ app download ਕਿਵਾਉਣਾ ਿੋਂਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੇ ਦੀ ਅਰਧਆਪਕ ਨੂੰ ਜਾਂ Library Media Specialist ਨੂੰ
ਬੇਨਿੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ I

3) ਕੋਈ ਵੀ app ਿਲਾਉਣ ਿੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ipad ਨੂੰ Wifi ਨਾਲ ਜੋੜ੍ ਲਵੋ I
a) “settings” ਿੇ ਜਾ ਕੇ
>Wi-Fi, then “turn on Wi-Fi”
b) ਇਹਨਾਂ ਰਵਿੋਂ ਇੱਕ ਿੁਣੋ
• “A network”: ਜੇ ਪਾਸਵਿਡ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ਿਾਂ ਪਾ ਰਦਓ I
• “other”: ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਿ ਨੈੱਟਵਿਕ ਹੈ ਿਾਂ ਸਰਕਉਰਿਟੀ ਟਾਈਪ ਅਿੇ ਪਾਸਵਿਡ ਪਾ ਰਦਓ I
ਜੇ

ਰਦੱਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਿੁ ਹਾਡਾ ipad Wi-fi ਨਾਲ ਜੁੜ੍ ਰਗਆ ਹੈ I

4) ਅੱਸੀ ਂ ipad ਿੇ SeeSaw Class app ਦੀ ਵਿਿੋਂ ਕਿਾਂਗੇ I ਿੁ ਹਾਡੇ ਸਕਲ ਦੇ library media specialist ਨੇ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ
ipad ਿੇ log in ਕਿ ਰਦੱਿਾ ਹੋਵੇਗਾ I
5) ਿੁ ਸੀ Zoom meeting ਿੇ ਜਾਣ ਲਈ Seasaw app ਦੇ ਰਵਿ ਹੀ Zoom ਰਲੂੰ ਕ ਿੇ ਕਰਲਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ I Zoom
meeting ਿੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੇਠ ਰਲਖੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪੜ੍ੋ I
a) Seesaw ਦੀ app ਦੇ ਰਵਿ ਹੀ Zoom ਦੇ ਰਲੂੰ ਕ ਿੇ ਕਰਲਕ ਕਿੋ I
b) ਬਿੇ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਨਾਿ ਅਿੇ ਆਖਿੀ ਨਾਿ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਆਖ਼ਿ ਭਿੋ I
c) Zoom ਿੇ microphone ਿਲਾਉਣ ਲਈ “OK” ਕਰਲਕ ਕਿੋ I
d) “call using internet audio” ਿੇ ਕਰਲਕ ਕਿੋ I
e) “start Video” ਿੇ ਕਰਲਕ ਕਿੋ ਅਿੇ “Allow Zoom to access camera”

6) Safari app ਦੇ ਰਵਿ ਬੱਰਿਆਂ ਦੇ ipads ਉੱਿੇ ਰਵਰਦਅਕ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਿਲਾ ਰਦੱਿੀਆਂ ਗਾਯੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ special
education department ਵੱਲੋਂ ਿਨਜ਼ਿਸ਼ੁਦਾ ਹਨ I ਇਹੋ ਰਜਹੀ ਸੋਿਟਵੈਿ ਸਕਲ ਦੇ ਕੂੰਰਪਊਟਿਾਂ ਿੇ ਿਲਾ ਰਦੱਿੀ ਗਈ ਹੈ
ਰਜਸਦਾ ਨਾਿ Lightspeed ਹੈ ਇਹ ਵੀ Safari app ਦੇ ਰਵਿ ਉਪਲਬਧ ਹੈ I

7) ਅੱਸੀ ਂ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ Screen time ਸ਼ੁਿ ਕਿ ਰਦੱਿਾ ਹੈ ਿਾਂ ਕੇ ਿੁ ਸੀ ਬੱਰਿਆਂ ਲਈ ipads ਦੀ ਵਿਿੋਂ ਿੇ ਸਿੇ ਦੀ
ਸੀਿਾ ਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ I
“Screen Time” ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਿਨ ਲਈ ਹੇਠ ਰਲਖੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇਖੋ I
a. “Settings” > ਿੇ ਜਾ ਕੇ “Screen Time” ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਿੋ I
b.

“Turn on Screen Time”, ਿੇ ਜਾ ਕੇ “Continue” ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਿੋ I

c. “This is My Child's [device]” ਨੂੰ ਿੁਣੋ
d. “Downtime”, “App Limits”, and “Content & Privacy” ਿੁ ਸੀ ਇਹ ਸਾਿੀਆਂ ਸੀਿਾਵਾਂ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਿ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਿ ਨਹੀ ਂ ਿਾਂ “Not Now” ਿੇ ਟੈਪ ਕਿੋ I
e. ਪਾਸਵਿਡ ਸੈੱਟ ਕਿਨ ਲਈ: Tap “Use Screen Time Passcode”, then enter a passcode when
prompted. Re-enter the passcode to confirm.
f. ਜੇ ਿੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ “Apple ID” ਅਿੇ ਪਾਸਵਿਡ ਹੈ ਹੁਣ ਭਿ ਸਕਦੇ ਹੋ I ਇਥੇ ਿੁ ਸੀ ipad ਦਾ ਪਾਸਵਿਡ ਵੀ
ਦੁਆਿਾ ਸੈੱਟ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ I ਜੇ ਿੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ Apple ID ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਾਂ ਿੁ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਿਡ ਸਕਦੇ ਹੋ
(“Skip” ਿੇ ਕਰਲਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ) I ਜੇ ਿੁ ਹਾਨੂੰ ਪਾਸਵਿਡ ਭੁੱਲ ਰਗਆ ਹੈ ਿਾਂ ਸਾਨੂੰ ipad ਦੁਆਿਾ ਿੀਸੈੱਟ
ਕਿਨਾ ਪਵੇਗਾ ਿੇ ਿੁ ਹਾਨੂੰ Seesaw ਅਿੇ ਬਾਕੀ apps ਿੇ ਦੁਆਿਾ login ਕਿਨਾ ਪਵੇਗਾ I
8) ਿੁ ਹਾਡੇ ਸਕਲ ਦੇ Library Media Specialist ਹੋਿ apps ਦੀ login ਜਾਣਕਾਿੀ ਿੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਿਨਗੇ
ਰਜਸਦੇ ਦੁਆਿਾ ਬਿੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਕਿਾਬਾਂ (e-books) ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ I
9) ਿੁ ਹਾਡੇ ਬਿੇ ਦੇ ਅਰਧਆਪਕ Dreambox ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਿੇ Lexia Core5 ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਾਂਝੀ ਕਿਨਗੇ ਪਿ
ipads ਿੇ ਇਹ apps ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ log in ਹੋਣਗੀਆਂ I

