Truy cập của phụ huynh để xem các lớp và các khóa học trong Canvas
Khu Học Chánh Shoreline đã triển khai một hệ thống quản lý học tập được
gọi là Canvas để quản lý các bài tập và điểm học sinh từ lớp 7-12. Giáo
viên trung học phân công và thu thập công việc của trường, đánh giá và
ghi điểm cho học sinh lớp 7-12 sử dụng hệ thống Canvas. Chúng tôi mời
cha mẹ theo dõi quá trình của học sinh thông qua ứng dụng Canvas
Parent dành cho điện thoại di động của Apple iOS hoặc Android hoặc
bằng cách tạo tài khoản Parent Observer để theo dõi học sinh của bạn
trên trang web Canvas. [LƯU Ý: Bạn có thể sử dụng ứng dụng và trang
web, nhưng bạn sẽ cần phải đăng ký cho từng phương pháp riêng như
được giải thích bên dưới. Tương tự, bạn có thể theo học hơn một học
sinh, nhưng phải lặp lại các thủ tục dưới đây cho mỗi học sinh]
Thiết lập Canvas Parent Mobile App
Canvas Parent có sẵn cho cả hệ thống điều hành di động iOS và Android.
Canvas đã tạo hướng dẫn từng bước để cài đặt, đăng ký và liên kết
Canvas Parent với học sinh của bạn. Chọn liên kết dưới đây áp dụng cho
loại di động của bạn. Để liên kết với tài khoản Canvas của bạn, bạn cần
tên người dùng Canvas và mật khẩu của họ. Tên người dùng Canvas của
học sinh là phần đầu tiên của địa chỉ email Google chúng tôi đã sử dụng
trong nhiều năm qua (ví dụ: js0123456) và có thể tìm thấy trong Family
Access trong Student Info trong email của trường. Học sinh của bạn sẽ
cung cấp cho bạn mật khẩu và tên người dùng Canvas của họ.

Apple iOS (iPhone, iPad, iTouch):
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-7886
Android Phone hoặc Tablet:
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-7885
Được Canvas Parent app miễn phí tại Cửa hàng iTunes hoặc Cửa hàng
Android Play
Thiết lập Parent Observer Accounts trong Web Brower Đến trang

Vietnamese

Web https://shorelineschools.instructure.com. Nhấp vào tùy chọn ở góc
phía trên bên phải mời bạn tạo tài khoản phụ huynh: Tiếp theo, bạn cần
phải điền vào bốn địa điểm để tạo tài khoản của mình, bao gồm tên người
dùng Canvas của học sinh của bạn (tên và chữ đầu tiên họ sau là số học
sinh ID- ví dụ: pg0998877) và mật khẩu Canvas mà học sinh của bạn phải
cung cấp cho bạn. Sau đó, nhấp vào nút "Start Participating". Bạn sẽ
nhận được email với hướng dẫn về cách hoàn tất quá trình đăng ký.
Thông tin thêm về cách sử dụng tài khoản Parent Observer của bạn có
tại: https://community.canvaslms.com/docs/DOC-4033

Cha mẹ, nếu bạn gặp khó khăn trong việc tạo Parent Observer, hãy gửi
email ipad@shorelineschools.org.

Vietnamese

