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GoGuardian Splash Screen Website Blocked

English
Website Blocked. This website has been blocked by Highline Public Schools (GG). You agreed to Policy 2022 of Highline Public Schools.
Highline allows Chromebook usage during the hours of 6am to 2am Monday through Friday and 8am to 12am Saturday and Sunday. If
you receive a Blocked Page result that locks the device, please log off to reset the browser. Internet access outside these listed hours is
blocked. If you have questions, please start with your teacher, librarian or school office staff. Allow up to 24 hours for review. Thank you.

Spanish
Sitio web bloqueado. Este sitio web ha sido bloqueado por las Escuelas Públicas de Highline (GG). Usted aceptó la Política 2022 de las
Escuelas Públicas de Highline. Highline permite el uso de Chromebook durante las horas de 6am a 2am lunes a viernes y de 8am a 12am
sábado y domingo. Si recibe una Página Bloqueada (Website Blocked) que bloquea el dispositivo, por favor cierre la sesión para reiniciar
el navegador. El acceso al internet fuera del horario indicado está bloqueado. Si tiene preguntas, por favor empiece con su maestro,
bibliotecario o el personal de la oficina de la escuela. Espere por lo menos 24 horas para su revisión. Gracias

Vietnamese
Mạng lưới bị khóa. Mạng lưới này đã bị khóa bởi Khu Học Chánh Highline (GG). Bạn đã đồng ý với Chính Sách 2022 của Khu Học Chánh
Highline. Học khu Highline chấp nhận việc sử dụng thiết bị Chromebook trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng tới 2 giờ sáng từ thứ Hai tới
thứ Sáu và từ 8 giờ sáng tới 12 giờ sáng vào ngày thứ Bẩy và Chúa Nhật. Nếu bạn nhận được Trang Bị Chặn Khóa (Blocked Page) thiết bị,
vui lòng đăng xuất để cài đặt lại. Truy cập mạng lưới ngoài danh sách giờ đã niêm yết này đã bị ngăn chặn. Nếu bạn có câu hỏi, xin khởi
đầu hỏi giáo viên của bạn, nhân viên thư viện hoặc nhân viên văn phòng nhà trường. Cho phép tối đa 24 giờ để duyệt xét. Cám ơn.

Somali
Shaashada ama websaydka waa la xanibay. Websaydhka waxaa xanibay Degmo dugsiyeedka Highline( GG). Waxaad ogolaatay sharciga
2022 ee degmo dugsiyeedka Highline. Degmo dugsiyeedka Highline waxay ogolaatay isticmaalka choermbooka saacadaha 6am ilaa 2am
Isniinta ilaa Jimcaha iyo 8am ilaa 12am Sabtid iyo Axada. Hadaad la kulanto boga oo xidhan, ka bax oo dib oo soo gal. wixii ka baxsan
saacadahaa halkan ku qoran, internetku waa xanibanyahay oo shaqayn maayo. Hadaad su’aalo hayso, fadlan la xidhiidh macalinka,
shaqaalaha Maktabada, ama shaqaalaha asguulka. Ogolow 24 saacadood inta aad jawaab helayso.
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