Schoology là Seattle Public Schools Hệ thống quản lý học tập (LMS). Đó là một giáo
viên công cụ có thể sử dụng để gửi bài tập, bài viết, sự kiện và bao gồm một lịch.

Để tạo một tài khoản Schoology, phụ huynh và người giám hộ phải có một mã truy cập Schoology từ
nguồn. The Source là nguồn của bạn cho điểm số của học sinh đánh giá, tham dự, và thứ lớp sinh viên.
Nếu bạn không có một tài khoản nguồn, vui lòng truy cập www.seattleschools.org/SourceSetup
Học sinh không tạo tài khoản Schoology, họ là thành viên bằng cách ghi danh trong lớp. Giáo viên hoặc
học thư viện của học sinh của bạn sẽ giúp log sinh viên của bạn vào Schoology.

Để đăng ký cho Schoology
1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại Nguồn http://ps.seattleschools.org
2. Nhấp vào Codes Schoology truy cập menu bên trái.
3. Sao chép và dán hoặc ghi lại bạn mã truy cập Schoology . (Nếu bạn có nhiều hơn một sinh viên,
bạn sẽ nhập mã truy cập còn lại sau bằng cách sử dụng + Thêm Child tính năng.)
4. Nhấp vào Đăng ký cho Schoology LMS nút.
5. Nhập mã truy cập và nhấn Continue.

6. Điền vào biểu mẫu với BẠN tên, địa chỉ email hợp lệ, và tạo ra một mật khẩu.
7. Nhấn vào Register . Nếu bạn chỉ có một sinh viên, bạn đã hoàn thành đăng ký của bạn!
8. Để thêm sinh viên vào tài khoản của bạn, nhấp vào mũi tên xuống đối mặt với phía trên bên phải
và nhấp vào + Child Thêm liên kết.

9. Nhập mã truy cập từ các nguồn và nhấp vào Sử dụng Mã nút.
10. Lặp lại các bước này nếu bạn có nhiều trẻ em tham gia vào SPS.
Để biết thêm thông tin về Schoology, vui lòng truy cập www.seattleschools.org/Schoology
Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần giúp đỡ xin vui lòng gửi email cho sourcesupport@seattleschools.org

The Source là công cụ giao tiếp trực tuyến Seattle Public Schools' cho phép các bậc cha mẹ, người

giám hộ và sinh viên tiếp cận với lịch trình, tham dự, điểm đánh giá và hơn! Lớp học sinh trung học cũng
đang trên Source. Học sinh sử dụng tên giao trường của họ và mật khẩu để truy cập vào mã nguồn.

Làm thế nào để bắt đầu:
1. Bạn phải vào kỷ lục là cha mẹ hoặc người giám hộ của một học sinh ghi danh trong SPS.
2. Bạn địa chỉ email phải vào kỷ lục ở trường của mỗi học sinh.
3. Hãy chắc chắn rằng bạn đã cung cấp một địa chỉ email cho mỗi học sinh SPS trong gia đình bạn.
Để thiết lập một tài khoản phụ huynh hoặc người giám hộ Nguồn:
1. Thăm http://ps.seattleschools.org và nhấp vào Thiết lập nút.
2. Gõ của bạn địa chỉ email trong trường được cung cấp. Nhấn Enter .
3. Kiểm tra email của bạn cho một tin nhắn từ sourcesupport@seattleschools.org
Nếu bạn không nhận được email này:
o Kiểm tra Spam hoặc Thùng rác của bạn thư mục.
o Học liên thông (s) để cung cấp địa chỉ email của bạn.
4. Mở email và nhấp vào liên kết.
5. Nhập địa chỉ email của bạn vào Tên đăng nhập lĩnh vực và tạo ra một Mật khẩu .
o Mật khẩu của bạn phải dài 5 hoặc nhiều ký tự.
o Xin đừng sử dụng một dấu nháy đơn 'trong mật khẩu của bạn.
6. Nhấn Enter để bắt đầu khám phá các nguồn!
Để biết thêm thông tin về Nguồn, vui lòng truy cập trang web Thông tin về các nguồn tại địa
chỉ: www.seattleschools.org/source
Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần giúp đỡ xin vui lòng gửi email cho sourcesupport@seattleschools.org

