Canvas တြင္ မိဘ ေစ င္္ပ့ၾ္ပ့ၾ္္ ့
္ ရႈသူ အေ့ င္္တစ္္အ
ခ ား ဖန္တားတ ျ္င္ား
ေစ င္္ပ့ၾ္ပ့ၾ္္ ့
္ ရႈသူ အေ့ င္္အ ား ့င္ မဖန္တတား ေ့ား္င္တြင္ ့င္၏ ေ့ င္ား့ ားျဖစ့္မ
ရႈသူ သူမွ ထခတလ
္ ၾ
ခ ္ေဆ င္ ့
ြ ထ
္
ားေ့ “ေ့ င္ား့ ား တြဖ
ြဲ ့္ ့ခဒ္နံၾါတ္” တစ္္ခအ ား
့င္ လိခအၾ္မၾ္ ျဖစ့္ၾ္္။

အၾိခင္ား I -

ေ့ င္ား့ ား ျဖစ့္ရႈသူမသူမွ ေဆ င္ ့
ြ ့
္ ၾ္

1)

ေ့ င္ား့ ားျဖစ့့္
ရႈသူ ၾ္ slcschools.instructure.com ့ိခ႔ ့ြ ားေ

့္ျၾတားီး၊ ၎တိ႔၏
ခ SLCSD Canvas အေ့ င္္အတြင္ား့ိ႔ခ စ

2)

ဘယ္ဘ့္ လမ္ားၾန္ မတီႏ မားမသူမွ ့င္၏ Account (အေ့ င္္) ့ိ႔ခ ့ြ ားေ

3)

ၾ ဘ့္တင
ြ ္ ့င့္ၾ္ ေအ ့္ေဖ ္ျၾၾါတိ႔အ
ခ ား ေတြြ႕ သူမွိ မၾ္ျဖစ့္ၾ္ -

င္ား့ြင္ား ၀င္ေ

့့္ၾ္္။

့္ၾါ္။ ထိ႔ေ
ခ န ့္ Settings ့ိ႔ခ ့ြ ားၾါ္။

“Pair with Observer (ေစ င္္ပ့ၾ္ပ့ၾ္္ ့္ရႈသူျဖင္္ တြဖ
ြဲ ့္ၾါ)”
အ ား ေ ြား္ ယ္ၾါ
4)

့ခဒ္အ ား ေ ြား္ ယ္္၍ ဟိင
ခ ္ားလိ့
ခ ္ျၾ လခၾ့
္
၎အ ား မိတမ့ရႈသူားၾါ (Ctrl+C ့ိ႔မ
ခ ဟခတ္ Cmd+C) ီး၊ ့ိ႔မ
ခ သူမွမဟခတ္ ေ ား္ ထ ားၾါ္။ စ လံခားအပ့တားီး၊အေ့ားအ ား
အထရႈသူားဂ ချၾ ၾါ္။

အၾိခင္ား II - မိဘ ျဖစ့္မရႈသူ သူမွ ေဆ
1)

င္ ြ့့
္ ၾ္

တ့္ဘ္အ့စ္တစ္္ခ ့ိ႔မ
ခ ဟခတ္ ၀င္ားဒိားခ အ့စ္တစ္္ခအ ား ဖြင္ၾါ္။ https://slcschools.instructure.com/login/canvas ့ိ႔ခ ့ြ ားေ
့ၾ္ ေ့ င္ား့ ားမ ား အ့ံခားျၾ ့ၾ္္ တစ္္ချဖင္္ ့ြျြဲ ၾ ားျ္ ားန ား့ၾ္ျဖစ္

့္ၾါ ဤ URL

၎အ ား အတိအ့ ေ့္ ထၾ့္္ြငား္ ေ ား့ ားၾါ္။

“Parent of a Canvas User? (Canvas အ့ံခားျၾ ့ရႈသူတစ္်တား၏
မိဘျဖစ္ၾါ့လ ား္။) Click here for an account
(အေ့ င္္တစ္္ခအတြ့္ ဤတြင္ ့လစ္ီႏသူမွိၾ္ၾါ)” အ ား ီႏသူမွိၾၾ
္ ါ္။

2)

့င္၏ အမၾ္ီး၊ အတားေမားလ္ီး၊ လသူမွ ိ ြ႕ ၀သူမွ့စ
္ ့ ားလံခား ီႏသူမွင္ ေ့ င္ား့ ား

တြဖ
ြဲ ့္ ့ခဒတ
္ ႔အ
ိခ ား ထၾ့္္ြင္ားၾါ္။ အ့ံခားျၾ မ္ဆိခင္

စၾ္ားမ ်္ား့တ္မတ
သူမွ ္္ ့္မ ားအ ား

လ့္္ံ န္ ေ့တတ ့ြ့္အ ား စစ္ေဆားအမသူမွတ္အ့ ားျၾ ၾါ္။
ထိ႔ေ
ခ န ့္ “Start Participating (စတင္ ၾါ၀င္ေဆ င္ ြ့္ျ္င္ား)”အ ား ့လစ္ီႏၾ
သူမွိ ္ၾါ္။
3)

့င္၏ အေ့ င္္အ ား အတၾ္ျၾ ေၾား့ၾ္္ အတားေမားလ္တစ္ေစ င္အ ား ့င္ လ့္္ံ

့င္ ေစ င္္ပ့ၾ္ပ့ၾ္္ ္လိခေ့ အ္ ိနတ
္ ိခင္ားတြင္ မသူမွန့
္ န္ေ့ URL ီႏသူမွင္ ့င္၏ စ

သူမွိမၾ္ျဖစ့္ၾ္္။ ထိ႔ေ
ခ န ့္တင
ြ ္မရႈသူ ့င္္ေ့ င္ား့ ား၏ အေ့ င္္အ ား

င္ား့ြင္ား အ္ ့္အလ့္မ ား့ိခ အ့ံခားျၾ န့္ ့တိ လိ့
ခ ၾ
္ ါ္။
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