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ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ ਇੱਥ ੇਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ https://studentportal.scsa.wa.edu.au 

ਆਪਣਾ WA ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰਬਰ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਿਰਪੋਰਟ/ਟ� ਉਪਰ ਲੱਭ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਸਮਾਰਟ ਰਾਈਡਰ ਉਪਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ – Nnddmmyyyy: 

• Nn = ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਨਾਮ ਦ ੇਪਿਹਲੇ ਦ ੋਅੱਖਰ: ਪਿਹਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ (A–Z) ਅਤੇ ਦਸੂਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਦਾ ਛਟੋਾ ਅੱਖਰ (a–z), ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਿਵਰਾਮ ਜ� ਖਾਲੀ ਥ� ਦ ੇ
• ddmmyyyy = ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਿਦਨ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ। 

ਚੈਕ ਬਾਕਸ ਨੰੂ ਿਟੱਕ ਕਰੋ (ਉਪਰ ਚਮਕਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ) ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ� ਵਰਤਣ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤ� ਪੜ� ਅਤੇ 

ਸਮਝ ਲਈਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ Login ਬਟਨ (ਉਪਰ ਚਮਕਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ) ਉਪਰ 

ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। 
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ਆਪਣਾ ਿਨ�ਜੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਬਣਾਓ 

ਜਦ� ਤੁਸ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਨ�ਜੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਹ ਿਨ�ਜੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਚਣੁ ੋਜੋ ਤੁਸ� ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਅਤੇ Set ਬਟਨ (ਉਪਰ ਚਮਕਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ) ਉਪਰ 

ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। 
ਨ� ਟ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨ�ਜੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੋਰਟਲ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤੇ 

ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਤ� ਵੀ ਵਰਤ ਸਕੋ। 

 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ �ਤ ੇਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

ਆਪਣ ੇਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣ ੇਿਨ�ਜੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਖਾਤ ੇ

ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਵੱਲ�  ਭੇਜੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਿਵੱਚਲੇ ਿਲੰਕ ਉਪਰ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਹੇਠ� ਚਮਕਾਈ  
ਗਈ ਹੈ)।  
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ਆਪਣਾ ਨਵ� ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਓ 
ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਪਾਸਵਰਡ ਨੰੂ ਦਬੋਾਰਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਵ� ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਅੱਖਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਅੰਕ (0–9), ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ (A–Z) ਅਤੇ ਘੱਟੋ 

ਘੱਟ ਇਕ ਛਟੋਾ ਅੱਖਰ (a–z) ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਵ� ਪਾਸਵਰਡ ਚੁਣ ੋਜੋ ਿਕ ਸੌਖੀ ਤਰ�� ਯਾਦ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ 

ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗ�ਾ ਉਪਰ ਰੱਖੋ। 
ਆਪਣ ੇਨਵ� ਪਾਸਵਰਡ ਨੰੂ ਦਬੋਾਰਾ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਆਪਣ ੇਨਵ� ਪਾਸਵਰਡ ਨੰੂ ਦਬੋਾਰਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ Reset 

ਬਟਨ (ਉਪਰ ਚਮਕਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ) ਉਪਰ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। 

 

ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣਾ ਨਵ� ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 

ਵਾਲੇ ਸਫੇ ਉਪਰ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ WACE ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤ� ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ ਜੋ ਿਕ 12ਵ� ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇEAL/D ਕੋਰਸ� ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 

ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
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ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ� ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਚੈਕ ਬਾਕਸ ਉਪਰ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ (ਹੇਠ� ਚਮਕਾਇਆ 

ਿਗਆ ਹੈ), ਅਤੇ ਿਫਰ Submit ਬਟਨ (ਹੇਠ� ਚਮਕਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ) ਉਪਰ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਵਰਤਣ (ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਿਜੱਤਦੇ ਹੋ), ਅਤੇ  

ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ� (ਿਬਨ� ਪਛਾਿਣਆ ਂਿਕ ਤਸੁ� ਕੌਣ ਹੋ) ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ�  

ਆਿਗਆ ਮੰਗਣਗੇ। 
ਹਰੇਕ ਿਬਆਨ ਵਾਸਤ ੇਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਹ� ਜ� ਨ�ਹ ਿਵੱਚ� ਇਕ ਉਪਰ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ (ਹੇਠ� ਚਮਕਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ) । 

ਜਦ� ਤੁਸ� ਹਰੇਕ ਿਬਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ Submit ਬਟਨ (ਹੇਠ� ਚਮਕਾਇਆ 

ਿਗਆ ਹੈ) ਉਪਰ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। 

 

ਨ� ਟ: ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੋਰਟਲ ਦ ੇਿਵੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਸਮ�. ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਡਾ WA ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰਬਰ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵ� ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
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