
  

ਸਕੂਲ ਕੈਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ 

ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ 
___________________________________________________________________________________________________________.    

 ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਜ ਿੱਤ ੇਜਵਜ ਆਰਥੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਜਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. 

ਜਵਜ ਆਰਥੀ  ਾ ਨਾਮ:                                                               ਗਰੇਡ:     

ਜਵਜ ਆਲਾ:                                                                             ਜਵਜ ਆਰਥੀ ਨੰਬਰ:  

  

ਸੁਰਿੱਜਿਆ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਲਟਨ ਜ਼ਿਲਹ ਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ (ਐਚਡੀਐਸਬੀ) ਸਾਰੇ ਪਜਰਵਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਕੈਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ  ੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰਜ ਆਾਂ ਫੀਸਾਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅ ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਾ ਹੈ.  ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਾਣ ਕੇ 

ਲਾਭ ਹੁੰ ਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਵਿੱਚ ਨਕ  ਨਹੀ ਾਂ ਲੈ ਰਹ ੇਹਨ ਿੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁਿੱਲ ਿਾਣਗ,ੇ 

ਗਲਤ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਿਾਾਂ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਸਕੂਲ   ੇ ਫਤਰ ਜਵਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਸੌਂਪ ਸਕ .ੇ 50,000+ ਐਚਡੀਐਸਬੀ 

ਮਾਜਪਆਾਂ / ਸਰਪਰਸਤਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਿ ੋਪਜਹਲਾਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁਿੱਕ ੇਹਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕਰਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ  ੀ ਸਹਲੂਤ  ਾ ਅਨੰ  ਲੈ ਰਹ ੇਹਨ! ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਜਵਚ 

ਪੰਿ ਜਮੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘਿੱਟ ਸਮਾਾਂ ਲਿੱਗ ਾ ਹੈ. ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਬਿੱਚੇ (ਬਿੱਜਚਆਾਂ) ਨਾਲ ਿੁੜ ੇਆਉਣ 

ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਈਮੇਲ ਸੂਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਹਾਾਂ 

ਕ ਮਾਾਂ ਤੇ ਹ ਾਇਤਾਾਂ  ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ.ੋ  

ਸਕੂਲ ਕੈਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆ ਂ/ ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੁਝ ਲਾਭ: 

• ਕਰੈਜਡਟ ਕਾਰਡ  ਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ,ੋ ਸਮੇਤ ਵੀ਼ਿਾ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਵੀ਼ਿਾ ਡੈਜਬਟ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਡੈਜਬਟ 

• ਰੀਮਾਈ ਾਂਡਰ ਈਮੇਲਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਿ ੋਤੁਸੀ ਾਂ ਭੁਗਤਾਨ  ੀ ਤਾਰੀਿ  ੀ ਜਮਤੀ ਨੰੂ ਕ  ੇਨਹੀ ਾਂ ਿੰੁਝੋਗ ੇ

• ਜਸਰਫ ਉਹ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਵੇਿੋ ਿੋ ਆਨਲਾਈਨ ਿਰੀ ਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਿ ੋਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ  

• ਇਕ ਵਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਸੇ਼ਨ - ਜਵਜ ਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਿਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਿਾਣਗ ੇ

• ਗੂਗਲ ਅਨੁਵਾ , ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 100 ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 

• ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਸੀ  ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ $ 20 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ   ੇ ਾਨ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ੋ

• ਪੇਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਪੋਰਟ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਹੈ 

  

 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਪਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ.ੋ 

  

 ਕਦਮ 1: ਮਾਪਿਆ ਂ/ ਸਰਿਰਸਤ ਰਪਜਸਟ੍ਰੀਕਰਣ  

a)  ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਕੈਸ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ https://hdsb.schoolcashonline.com/ 'ਤੇ ਿਾਓ 

ਅਤੇ "ਅੱਜ ਹੀ ਅਰੂੰਭ ਕਰ"ੋ  ੀ ਚਣੋ ਕਰ.ੋ 

    

    

  

Punjabi 



b) ਜਤੰਨ (3) ਰਜਿਸਟਰਸੇ਼ਨ ਪਗ ਪੂਰੇ ਕਰ ੋ

c) * ਸੁਰਿੱਜਿਆ ਕਾਰਨਾਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲਈ ਅਿੱਠ (8) ਅਿੱਿਰ, ਇਿੱਕ (1) ਵਿੱਡੇ ਅਿੱਿਰ, ਇਿੱਕ (1) ਛੋਟੇ ਅਿੱਿਰ, ਅਤੇ ਇਿੱਕ (1) ਨੰਬਰ  ੀ ਼ਿਰਰੂਤ 

ਹੈ.  

 ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਚਣੁਨ ਤੋਂ ਬਾਅ , ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਜ ਆਰਥੀ ਨਾਲ ਿੁੜੀਆਾਂ ਨਵੀਆਾਂ ਫੀਸਾਾਂ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਨੋਟੀਜਫਕੇਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਡੇਟਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਹਮਤੀ  ੇਣ ਲਈ "ਹਾਾਂ" ਤੇ 

ਬਾਕਸ ਨੰੂ ਚੈਿੱਕ ਕਰ ੋਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ.  

   

ਕਦਮ 2: ਿੁਸ਼ਟ੍ੀਕਰਣ ਈਮਲੇ 

ਇਿੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ  ੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਿੀ ਿਾਏਗੀ. 

ਆਪਣ ੇਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੈਸ਼ ਿਾਤਾ ਨਲਾਈਨ ਿਾਤ ੇ ੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਈਮੇਲ ਜਵਿੱਚ ਜ ਿੱਤ ੇਜਲੰਕ ਤੇ ਕਜਲਿੱਕ ਕਰ.ੋ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਜਲੰਕ ਸਕੂਲ ਕੈਸ਼ 

ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੰੂ ਿੋਲਹ   ੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਾਤ ੇਜਵਿੱਚ ਸਾਈਨ-

ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਿੱਛੇਗਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਤ ੇਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਾਂ ਿ ੋਈਮੇਲ ਪਤਾ 

ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰ.ੋ 

  

ਕਦਮ 3: ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ੋ

ਇਹ ਕ ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਜਚਆਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਤ ੇਨਾਲ ਿੜੋ  ੇਵੇਗਾ.   

a) ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ  ੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ੋਨਾਮ “ਹਲਟਨ ਜ਼ਿਲਹ ਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ”ਹੈ।  

b) ਡਰਾਪਡਾਉਨ ਸੂਚੀ ਜਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣ ੇਬਿੱਚ ੇ ੇ ਸਕੂਲ  ਾ ਨਾਮ ਚਣੁ.ੋ 

c) ਆਪਣ ੇਬਿੱਚ ੇ ਾ ਜਵਜ ਆਰਥੀ ਨੰਬਰ (ਸਕੂਲ  ਆੁਰਾ ਜ ਿੱਤਾ ਜਗਆ), ਆਿਰੀ ਨਾਮ (ਹੇਠਾਾਂ 

ਜ ਿਾਇਆ ਜਗਆ) ਅਤੇ ਿਨਮ ਜਮਤੀ  ਰਿ ਕਰ.ੋ * 

d) ਿੁਸ਼ਟ੍ੀ  ੀ ਚੋਣ ਕਰ.ੋ  

e) ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ, ਜਵਜ ਆਰਥੀ ਿਾਣਕਾਰੀ  ੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ,ੋ "ਸਪਹਮਤ" ਬਾਕਸ ਨੰੂ  ੇਿ ੋਅਤੇ ਬਿੱਚੇ 

ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਜਰਸ਼ਤੇ  ੀ ਚੋਣ ਕਰ.ੋ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਚਣੁੋ.  

f) ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਤ ੇਜਵਿੱਚ ਿਜੋੜਆ ਜਗਆ ਹੈ.  

  

*  ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ  ਆੁਰਾ ਪਰ ਾਨ ਕੀਤੇ ਆਿਰੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਵਜ ਆਰਥੀ ਨੰਬਰ  ੀ ਵਰਤੋਂ 

“ਜਵਜ ਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ”ੋ ਪਰਜਕਜਰਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ  ਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ.ੋ 

ਜਵਰਾਮ ਜਚੰਨਹ, ਹਾਈਫਨ ਅਤੇ ਿਾਲੀ ਥਾਾਂਵਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ੋਿ ੇਲਾਗੂ ਹੋਵੇ.  

   

ਜਵਜ ਆਰਥੀ ਨੰਬਰ: 

ਆਿੀਰਲਾ ਨਾਾਂਮ:   

 

 ਕਦਮ 4: ਇਕ ਹੋਰ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ੋ  

ਿ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਚ ੇਿੋੜਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ "ਇਕੱ ਹੋਰ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ"ੋ  ੀ ਚੋਣ ਕਰ ੋਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕ ਮਾਾਂ ਨੰੂ  ਹੁਰਾਓ. ਇਕ ਮਾਜਪਆਾਂ / 

ਸਰਪਰਸਤ ਿਾਤ ੇਜਵਚ ਅਿੱਠ ਬਿੱਜਚਆਾਂ ਨੰੂ ਿੋਜੜਆ ਿਾ ਸਕ ਾ ਹੈ.  

  

ਿ ੇਇਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਮਾਪੇ / ਸਰਪਰਸਤ ਹਨ ਿ ੋਤੁਹਾਡੇ ਜਵਜ ਆਰਥੀ (ਸ)  ੀ ਤਰਫੋਂ ਫੀਸਾਾਂ  ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗ,ੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ  ੀ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰ.ੋ ਇਿੱਕ ਜਵਜ ਆਰਥੀ ਨੰੂ ਪੰਿ ਮਾਜਪਆਾਂ / ਸਰਪਰਸਤ ਿਾਤ ੇਜਵਿੱਚ ਿੋਜੜਆ ਿਾ ਸਕ ਾ ਹੈ.  

  

ਿਰਸ਼ਨ? ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਟ੍ੈਬ ਤ ੇਕਪਲਕ ਕਰ.ੋ 

ਇਿੱਥ,ੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਅਕਸਰ ਪੁਿੱਛੇ ਿਾਾਂ  ੇਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ   ੇਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ. ਿ ੇਤੁਸੀ ਾਂ ਿਵਾਬ ਨਹੀ ਾਂ ਲਿੱਭ ਸਕ ,ੇ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਕੈਸ਼ 

ਿਰਤੀਪਨਧ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਤੀਜਨਧੀ ਤੋਂ ਵਾਧ ੂਸਹਾਇਤਾ  ੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ "ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ"ੋ ਤੇ ਕਜਲਕ ਕਰਨ  ਾ ਜਵਕਲਪ ਵੀ ਹੈ. 


