
                                                                      कसरी तपाईंको आई,ाड .योग गन2। 

लगइन जानकारी:  योगकता7 नाम ( Username): 
                                 पासवड7  ( Password): 

(पूव7िनधा7=रत >पमा, पासवड7  िव?ाथA आईडी नBर हो। पासवड7ह> अ>सँग साझेदारी गनु7 Jँदैन। .Lेक अनु.योगमा फरक पासवड7  Jन 
सNछ; िव?ाथAको िशQकलाई सोRनुहोस्।)

 

िव?ाथAको आई,ाड िसTको लािग आवUक अनु.योगह>को साथ पूव7लोड ग=रएको आउँदछ। अनु.योगह> िजXाबाट टाढाको >पमा 
\व]थापन ग=र^छ। यिद तपाईंसँग अनु.योगह> .योग गन7 कुनै सम_ा छ, कृपया िव?ाथAको िशQकलाई सaक7  गनु7होस्। 

 

टीम (Teams): यस अनु.योग लाईभ cास सd र कागजात बाँडफाँडको लािग .योग Jनेछ। टीमह> सु>वात गन7 आईकन ecक 
गनु7होस्, OPS िव?ाथA .योगकता7नाम र पासवड7  .िवf गनु7होस्। िव?ाथAको कQा पदा7को बायाँ ितर देखा पन2छ। 

 
आउटलुक (outlook ): िव?ाथA र प=रवारले उनीह>को ईमेल िशQकको साथ कुराकानी गन7 .योग गन7 सkछन् 

 
कलेवर  (Clever): कलेवर पोट7ल हो जुन धेरै अनलाइन संसाधनह>, पाl पुmकह>, फाईलह>, वेबसाइट िलंकह>, र 
अनु.योगह> पJँच गन7 .योग गन7 सिक^छ। िव?ाथAह> उनीह>को OPS िव?ाथA .योगकता7 नाम( Username ) र पासवड7  .योग 
गरेर लग इन गन7 सkछन्। युवा िव?ाथAह>ले उनीह>को कलेवर vाज .योग गरेर लग इन गन7 सkछन्.  

 

सम_ा िनवारण सXाहह>: 

Þ यिद आई,ाड सही ढंगले काम ग=ररहेको छैन भने: 

o टेल (पावर) बटन र गृह बटन दुबै होx गनु7होस् र एyल लोगो देखा नपदा7सz होx गनु7होस्. 

o यिद तपाईं अझै सम_ाह> छन् भने, कृपया िशQक वा {ूललाई सaक7  गनु7होस्। 

Þ थप समथ7न:   

o एyल समथ7न:  

o चौबीस घ~ा फोन समथ7न800-800-2775, िवक� 3 मा उपल� छ. 

§ :  https://support.apple.com/ipad 

o T-Mobile हटलाइन अिभभावकह>को लािग:  1-844-341-4834 

o िजXा वेबसाइट – https://1to1.ops.org 

Þ उपकरण मम7त: िजXाले आई,ाडह>को लािग एyल केयर खरीद गरेको छ, जसले .ित वष7 दुघ7टना Jने Qितको दुई घटनाह> 
सezिलत गद7छ। हराएको वा चोरी ग=रएको उपकरणको लागत सीिमत गन7 तपाईं थप कभरेज खरीद गन7 सTुJनेछ। मम7तका 

Þ  लािग सहयोगका लािग िशQक वा {ूललाई सaक7  गनु7होस्। 



अिभभावकह>को लािग इe�िनते �ाaस 
पोट7ल(Infinite Campus Portal for Parent): 
जुन OPS िव?ाथA सूचना .णालीको अंश हो, 
अिभभावकह>लाई िव?ाथAको शैिQक .गित 
अनलाइन िनगरानी गन7 अनुमित िद^छ। 
अिभभावकह>ले लगईन गन7 र िजXा र {ूल 
घोषणाह>, तािलकाह>, हालको र अe�म 
कQाह>, हराएको असाइनमे�ह>, उपe]थित, 
खोप रेकड7ह>, खाता िववरणह> र वग7 
�ूजलेटरह> हेन7 सQम Jनेछन्। थप >पमा, 
अिभभावकह>ले िशQकह>लाई ईमेल गन7 र 
आईईपीह>, हालको .गित =रपोट7ह>, हालका 
=रपोट7 काड7ह> (मा�िमक माd) र अनौपचा=रक 
ट� ा�ि��ह> सिहत िविभ� =रपोट7ह> छा� सQम 
Jनेछन्। अिधक जानकारी िजXा वेबसाइटमा 
पाउन सिक^छ https://district.ops.org 

 

 

 

सaक7 मा रहनुहोस्: OPS संग जिडत रहनुहोस् र हो वा  67587 मा 
टे� पठएर अ�-इन मौसम, सBe�त र�ता र मह�पूण7 
=रमाइ�र सिहत जानकारी। मा अिधक जानकारी 
https://district.ops.org/textmessaging 

 

 

 


