The Source
ምንጭ የሚፈቅድ የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች መስመር የመገናኛ መሣሪያ ነው ወላጆች, አሳዳጊዎች እና ተማሪዎች
መርሐግብር, ክትትል, ግምገማ ውጤቶች ላይ መድረስ እና ተጨማሪ! ሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ክፍሎች ምንጭ ላይ ደግሞ
ናቸው. ተማሪዎች ምንጭ ለመድረስ ያላቸውን ትምህርት ቤት የተመደበ የተጠቃሚ ስም እና የይለፍ ቃል ይጠቀሙ.
እንዴት ለመጀመር:

1. እርስዎ እንደ መዝገብ ላይ መሆን አለበት ወላጅ ወይም አሳዳጊ የሲያትሌ ውስጥ ተመዝግበው አንድ ተማሪ.
2. የእርስዎ ኢሜይል አድራሻ እያንዳንዱ ተማሪ ትምህርት ቤት መዝገብ ላይ መሆን አለበት.
3. እርስዎ ያቀረቡት እርግጠኛ ይሁኑ ተመሳሳይ የኢሜይል አድራሻ በእርስዎ ቤተሰብ ውስጥ ለእያንዳንዱ የሲያትሌ ተማሪ.
አንድ ወላጅ ወይም አሳዳጊ ምንጭ መለያ ለማዋቀር:
1. ይጎብኙ http://ps.seattleschools.org እና ጠቅ አዋቅር አዝራር.
2. የእርስዎ ይተይቡ የኢሜይል አድራሻ የቀረበውን መስክ ውስጥ. ጠቅ ያድርጉ ያስገቡ .
3. ከ መልዕክት ኢሜይልዎን ይመልከቱ sourcesupport@seattleschools.org
ይህን ኢሜይል ካልተቀበልን:
o የአይፈለጌ መልዕክት ወይም መጣያ አቃፊዎችን ይፈትሹ.
o የኢሜይል አድራሻዎ ለመስጠት ትምህርት ቤት (ቶች) ያነጋግሩ.
4. የኢሜይል ይክፈቱ እና አገናኝ ጠቅ ያድርጉ.
5. ውስጥ የኢሜይል አድራሻዎን ያስገቡ የተጠቃሚ ስም መስክ እና ፍጠር የይለፍ ቃል .
o የእርስዎ የይለፍ 5 ወይም ከዚያ በላይ ቁምፊዎች ርዝመት መሆን አለበት.
o የይለፍ ቃልዎ ውስጥ በአፓስትሮፍ 'መጠቀም አይስጡ.
6. ጠቅ ያስገቡ ምንጭ ማሰስ መጀመር!
ምንጭ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት, በ ምንጭ ድረ-ስለ ይጎብኙ: www.seattleschools.org/source
ጥያቄዎች ካሉዎት ወይም ኢሜይል እባክዎ እርዳታ ከፈለጉ sourcesupport@seattleschools.org

Schoology የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች የትምህርት አስተዳደር ስርዓት (ኤልኤምኤስ) ነው. አንድ
መሣሪያ መምህራን ስራዎችን, መልዕክቶች, ክስተቶች ለመለጠፍ መጠቀም ይችላሉ ነው እና የቀን መቁጠሪያውን ያካትታል.
የ Schoology መለያ ለመፍጠር, ወላጆች እና አሳዳጊዎች ምንጭ ከ Schoology መዳረሻ ኮድ ማግኘት አለበት. ምንጭ በእርስዎ
የተማሪ ግምገማ ውጤቶች, ክትትል, እና ለ ሀብት ነው ሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ኛ. አንድ ምንጭ መለያ ከሌለዎት, ይጎብኙ
www.seattleschools.org/SourceSetup
Schoology መለያዎች መፍጠር አይደለም ተማሪዎች, እነርሱ ክፍል ውስጥ የተመዘገቡ መሆን በማድረግ አባላት ናቸው. የእርስዎ
የተማሪው መምህር ወይም የትምህርት ቤት የላይብረሪያን Schoology ላይ የእርስዎን ተማሪ ምዝግብ ይረዳል.
Schoology ለ መመዝገብ

1. በ የምንጭ መለያህ ላይ መዝግብ http://ps.seattleschools.org
2. የ ጠቅ Schoology መዳረሻ ኮዶች በግራ ምናሌ ንጥል.
3. ቅዳ እና ለጥፍ ወይም ጻፉ Schoology መዳረሻ ኮድ . (ከአንድ በላይ ተማሪ ካሎት, በኋላ በመጠቀም ቀሪ መዳረሻ ኮዶች
ይገባሉ የልጅ ያክሉ + ባህሪ.)
4. የ ጠቅ Schoology ለለንደን ይግቡ እስከ አዝራር.
5. የ ያስገቡ መዳረሻ ኮድ እና ጠቅ ይቀጥሉ .

6. ጋር ያለውን ቅጽ ይሙሉ የእርስዎ ስም, ትክክለኛ ኢሜይል አድራሻ እና ይለፍ ቃል ፍጠር.
7. ጠቅ ይመዝገቡ . አንተ ብቻ አንድ ተማሪ ከሆነ, የ ምዝገባ ካጠናቀቁ!
8. ወደ መለያዎ ተጨማሪ ተማሪዎች ለማከል, ከላይ በቀኝ በኩል ያለውን የወደታች ትይዩ ቀስት ጠቅ ያድርጉ እና ጠቅ + የልጅ
አክል አገናኝ.

9. የ ያስገቡ መዳረሻ ኮድ ምንጭ የመጡ እና ጠቅ አጠቃቀም ኮድ አዝራር.
10. እናንተ የሲያትሌ ውስጥ የተመዘገቡ ተጨማሪ ልጆች ካልዎት እነዚህን ደረጃዎች መድገም.
Schoology በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት, ይጎብኙ www.seattleschools.org/Schoology
ጥያቄዎች ካሉዎት ወይም ኢሜይል እባክዎ እርዳታ ከፈለጉ sourcesupport@seattleschools.org

