
   
 የወላጆች የክፍል ደረጃዎችና ኮርሶች በካንቫስ ውስጥ ለማየት።                                                

የሾርላይን ትምህርት ቤት  ዲስትሪክት (በካንቫስ) የተማሪዎችን የቤት ስራዎች እና የክፍል ደረጃዎች 
ለመቆጣጠር ካንቫስ (Canvas) የሚባል የመማር ማስተዳደሪያ ስርዓት ተፈጻሚ አድርጓል:: 
የመካከለኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መምህራን ከ 7 ኛ -12 ኛ ክፍል የ Canvas ስርዓትን 
በመጠቀም ለት / ቤት ተማሪዎች የቤት ስራ ወይንም አሳይመንት ይሰጣሉ, ይሰበስባሉ, ይመዘግባሉ:: 
እንዲሁም ወላጆች በካንቫስ የወላጅ ሞባይል ስልክ አፕ ላይ ለ Apple iOS ወይም Android ወይም 
የተማሪዎች የወላጅ Parent Observer አካውንትን እንዲከፍቱ በካቫንቫስ ድህረ ገፅ 
ላይ ለመከታተል እንዲችሉ ወላጆች እንዲሳተፉ እናበረታታለን:: [ማስታወሻ:  አፕንም እና ድረገፅን 
መጠቀም ይችላሉ ነገር ግን ከዚህ በታች  እንደተጠቀሰው ለእያንዳንዱ መንገድ  ለየብቻ መመዝገብ 
አለብዎ:: በተመሳሳይ ሁኔታ, ከአንድ በላይ ተማሪ መከተል ይችላሉ, ነገር ግን ለእያንዳንዱ ተማሪ ከዚህ 
በታች ያሉትን ሂደቶች መድገም ይችላሉ:: 

 የካንቫስ የወላጅ ተንቀሳቃሽ ስልክ አፕ ማቀናበር  
  

 የካንቫስ የወላጅ ስርዓት ለ iOS እና Android ላይ ለመጠቀም ይችላላል::  ካንቨስ  የካንቨስ ወላጆችን 
አስመዝግቦ  ከተማሪው ጋር ለማገናኘት ደረጃ በደረጃ መመሪያ አስቀምጧል::  ከታች ያለው መመሪያዎች 
ውስጥ ለእርሶ ሞባይል ስልክ የሚመለከተውን አገናኝ ይምረጡ:: ከተማሪዎ (ች) ካንቨስ  ጋር 
ለማገናኘት, የካንቫሱ የተጠቃሚ ስሞችን እና የይለፍ ቃላትን (ፖስወርድ)  ያስፈልገዎታል.:: ተማሪ 
የካንቫስ የተጠቃሚ ስሞች ለብዙ አመታት በተጠቀምናቸው የ Google ኢሜይል አድራሻዎች ውስጥ 
የመጀመሪያዎቹ ክፍል  (ለምሳሌ: js0123456) እና በትምህርት ቤት የኢሜል መስክ ባለው የተማሪ 
መረጃ የቤተሰብ ተደራሽነት ውስጥ የኢሜል መስክ ላይ የተማሪ መረጃ ማግኘት ይችላሉ::  የርስዎ ተማሪ 
(ዎች) የ Canvas ፖስወርድ እና ዩዘር ኔም) ይለፍ ቃላትን እና ተጠቃሚ ስሞችን ይሰጡዎታል። 
 
 
  

     
  

 
  

 
አፕል/ Apple iOS (iPhone, iPad, iTouch): 
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-7886   

 



አንድሮይድ ስልክ ወይንም ታብሌት/ Android Phone or Tablet: 
 https://community.canvaslms.com/docs/DOC-7885    
 

 በ iTunes መደብር ወይም በ Android Play መደብር ውስጥ ነፃ የካንቫስ የወላጅ መተግበሪያን 
ያግኙ  

  
 የወላጅ ተመልካች አካውንቶችን በድር ገፅ ውስጥ ማዘጋጀት በ 

https://shorelineschools.inststone.com ላይ ይመልከቱ:: የወላጅ አካውንት  ለመፍጠር 
ከላይኛው ቀኝ ጥግ ላይ ያለውን አማራጭ ጠቅ ያድርጉ:: ቀጥሎም የልጅዎን የካንቫስ ዮዘር ስም 
(መጀመሪያ እና የመጨረሻውን አስከትሎም የተማሪ መታወቂያ ቁጥር ተከትሎ - ለምሳሌ. 
pg0998877) እና ተማሪዎ ለርስዎ የካንቨስ ፖስወርድ/ ይለፍ ቃል መስጠት አለበት::  ከዚያም 
"Start Participation" ጠቅ ያድርጉ:: ከዚያም የመመዝገብ ሂደቱን እንዴት 
እንደሚያጠናቅቁ መመሪያዎችን በኢሜል ይላክልዎታል:: የወላጅ ተመልካች አካውንት አጠቃቀም 
በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ በሚከተለው ውስጥ ይገኛል https: 
//community.canvaslms.com/docs/DOC-4033  
 
 
 
 

    
  

 ወላጆች:- ይህንን ተመልካች አካውንት ለመክፈት ማንኛውም ችግር ከገጠሞት በዚህ ኢሜል 
ያሳውቁን  ipad@shorelineschools.org. 

 


