
ਸਕੂਲ ਕੈਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ 
 

 

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਖਵੱਚ ਆ ਰਹੇ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਚੈਕਾਂ ਦੀ ਖਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੁੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ 
ਮਾਖਪਆਂ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਖਮਲ ਹੋਵੋ ਜੋ ਪਖਹਲ਼ਾਂ ਹੀ ਰਖਜਸਟਰ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਨ ਨੂੁੰ  ਖਸਰਫ 5 ਖਮੁੰ ਟ 
ਲਿਦੇ ਹਨ। ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਖਦੱਤੇ ਖਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂਖਕ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਖਚਆ ਸਬੁੰ ਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆ ਿਤੀਖਵਖਧਆਂ ਬਾਰੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਂ। 

 

ਸੂਚਨਾ: ਜੇ ਤਹੁਾਨੂੁੰ  ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਖਦੱਤੇ ‘SUPPORT’ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰੋ। 
 

ਪਖਹਲਾ ਕਦਮ : ਰਖਜਸਟਰ
ਓ)  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਪਖਹਲਾਂ ਰਖਜਸਟਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕੈਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦ ੇਪਖਹਲੇ ਪੁੰ ਨੇ  

https://vsb.schoolcashonline.com  ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ "Get Started Today" ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ। 
ਅ)  ਰਖਜਸਟਰ ਖਕਖਰਆ ਦੇ ਖਤੁੰ ਨਾਂ ਕਦਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।  

*ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ, ਪਾਸਵਰਡ ਖਵੱਚ 8 ਅੱਿਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅੱਿਰ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੱਿਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੁੰ ਬਰ ਹੋਣਾ 
ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 
 

ਦੂਜਾ ਕਦਮ : ਈ-ਮੇਲ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਰਖਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਆਪਣਾ ਈ-ਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੈਸ਼ 
ਆਨਲਾਈਨ ਿਾਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਖਵੱਚ ਖਦੱਤੇ ਿਏ ਖਲੁੰ ਕ ਤੇ ਕਖਲੱਕ ਕਰੋ। 
ਖਦੱਤਾ ਹਇੋਆ ਖਲੁੰ ਕ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਸਕੂਲ ਕੈਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਿਾ ਅਤੇ ਿਾਤ ੇਖਵੱਚ ਸਾਇਨ-ਇਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਛੇਿਾ। ਸਾਇਨ-ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਐਡਰਸੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ-ਬਣਾਇਆ ਪਾਸਵਰਡ 
ਭਰੋ। 

 

ਤੀਜਾ ਕਦਮ : ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਲੱਭੋ   
ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਖਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਤੇ ਨਾਲ਼ ਜੋੜੇਿਾ।  

 ਓ) ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰੋ। 
  ਅ) ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰੋ। 
  ੲ) ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਟੁਡੈਂਟ ਨੁੰ ਬਰ, ਲਾਸਟ ਨੇਮ (ਿੋਤ) ਅਤ ੇਜਨਮ ਤਰੀਕ ਭਰੋ। 
  ਸ) Continue ਚੁਣੋਂ। 

  ਹ) ਅਿਲੇ ਪੱਨੇ ਤੇ ਪਸ਼ੁਟੀ ਕਰੋ ਕੇ ਤਸੁੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ਼ ਤਾਲੁਕ ਰੱਿਦੇ ਹੋ, Agree ਡੱਬੇ ਖਵੱਚ 

     ਕਖਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ Continue ਚੁਣੋਂ। 

  ਕ) ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਤੇ ਖਵੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ
 

ਚੌਥਾ ਕਦਮ : ਿਾਤਾ ਵੇਿੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਦਰਜ ਕਰੋ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ “Add Another Student” ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਕਦਮ 
ਦਹੁਰਾਓ। ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਦੇ ਿਾਤੇ ਖਵੱਚ 8 ਬੱਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਹੁੁੰ ਦੇ ਤਾਂ “View Items For Students” ਚੁਣੋ। 
ਿਰੀਦਣ ਯੋਿ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੇਿਣ ਖਵੱਚ ਅਵੇਿੀ। 
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