
عن طریق ( الكانفاس) مدخل اآلباء للوصول إلى العالمات (الدرجات) و المواد  

إلدارة وظائف الطالب و عالماته قامت مدیریة التعلیم في "شورالین" بتطبیق نظام إدارة التعلیم و یسمى (كانفاس) و ذلك 
اإلعدادیة) و الثانویة بإعطاء الوظائف . یقوم معلمي الطالب  في المرحلتین المتوسطة ( 12إلى  7في الصفوف من 
لك بإستخدام نظام ( الكانفاس). إننا ندعو و ذ 12إلى  7مات طالب المراحل من تقییم و تسجیل عال وجمعها, و من ثم

الخاص  على جهاز التلفون المحمول نفاس بیرانت) (كاأولیاء الطالب لمتابعة مراحل تطور أبنائهم من خالل إما تطبیق 
و ذلك لمتابعة أعمال أبنائهم على  الولي المراقب ( بیرانت أوبسیرفر)أو ( أندروید) أو من خالل إنشاء حساب  ب (آبل)

كًل من التطبیق و الموقع معًا, و لكن علیكم أن  استخدامیمكنكم  مالحظة:[ موقع ( الكانفاس ) في الشبكة العنكبوتیة. 
یمكنكم أیضًا متابعة أكثر من طالب بالطریقة نفسها, و مشروح أدناه. تسجلوا في كل منهج منهما بشكل منفصل و كما هو 

]. لكن علیكم أن تكرروا اإلجراءات أدناه و ذلك لكل طالب على حدة  

:رانت أوبسیرفر) على الجھاز المحمولطریقة إعداد تطبیق برنامج الولي المراقب ( بی  

بإنشاء  ( كانفاس)تطبیق  لقد قاممتوفر لكل من نظامي التشغیل أي أو إس أو أندروید.  (كانفاس بیرنت )إن تطبیق 
لرابط المناسب لجهاز ا باختیارإرشادات التحمیل و التسجیل, و ربط ( كانفاس بیرنت) بأبنائكم و ذلك  خطوة بخطوة. قم 

بحاجة ألسم المستخدم  و كلمة المرور الخاصة . بهدف الربط لحساب ( الكانفاس ) الخاص بأبنائكم, فإنكم هاتفك المحمول
 باستخدامهاللكانفاس)  هي الجزء األول من العنوان البریدي ل ( جوجل) و الذي قمنا ستخدمین (بأبنائكم. إن أسماء الم
و یمكن الحصول علیها في رابط األسرة ضمن معلومات الطالب الموجودة في حقل  ) js0123456لعدة سنوات ( مثال 

ماء المستخدمین الخاصة ببرنامج سیقوم أبنائكم بتزویدكم بكلمات المرور  و أسد اإللیكتروني في المدرسة. البری
الكانفاس)(  

 

 

 

:آیفونو آیباد, آي توتش )آبل أي أو إس (   
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-7886   

 

 ھاتف أو اللوح المحمول أندروید :
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-7885    

( أندرویدز بلي )تیونز) أو متجر یمكنكم الحصول على تطبیق ( كانفاس بیرنت ) المجاني ضمن متجر ( أي   

 

 



   إلى الموقع  على انتقلطریقة إعدادات حسابات الولي المراقب ( بیرانت أوبسیرفر ) في متصفح اإلنترنت:  
https://shorelineschools.instructure.com .على الخیار في الزاویة الیمینیة العلیا و الذي یدلك على  انقر

 اسمإنشاء حساب الولي. فیما یلي یتوجب علیك أن تملئ أربعة حقول و ذلك إلنشاء حساب خاص بك, و من ضمنها 
-" ملحقًا برقم هویة " بطاقة " الطالبالكنیة  "األول المبدئي و النسبة  االسمبنائكم ( ألالمرور  و  	) 	pg0998877مثال  

	Startقم بالتجربة  مفتاحكلمات المرور الخاصة ب ( كانفاس ) و التي یتوجب على أبنائكم أن یزودونكم بها.  ثم قم بنقر 
Participating	  بمراحل التسجیل. مزیدًا من  االستمراریتضمن تعلیمات عن كیفیة  إلیكترونيفیما بعد ستستلم برید

في الرابط  متوفرةاب الولي المراقب ( بیرانت أوبسیرفر ) حس استخدامالمعلومات عن كیفیة 
4033-https://community.canvaslms.com/docs/DOC  

 

 

) یرجى مراسلتي إلى أولیاء الطالب, في حال صادفتكم صعوبات لدى إنشاء حساب الولي المراقب ( (بیرانت أوبسیرفر
.ipad@shorelineschools.orgعلى البرید اإللیكتروني:   

 

  

 	


