APS ወላጅ አካዳሚ ቪዲዩ አስተያየት
ይህ

ቪዲዮ በአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ውስጥ በድርጅት መፍትሄዎች ጽ/ቤት የተፈጠረ ነው፡፡

የአርሊንግተን ትምህርት አስተዳደር ስርዓት አጠቃቀምን እና ይህን የርቀት ትምህርት በዚህ ወቅት በተለይም
የመስመር ላይ መመሪያ ለማደራጀት እና ለመደገፍ ለማገዝ ይህ ዲጂታል መሳሪያ በ “አሳሽ እይታ” ውስጥ ተማሪዎች
እንዴት ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ አጭር መግለጫ ይሰጣል፡፡ይህ ሀብት ለተማሪዎች እና ለወላጆች ተፈጥሯል፡፡

የቴክኖሎጂ ዝመና፡ LMS ካናቫ
የወላጅ አካዳሚ ቪዲዮ ለተማሪዎች፡በኮምፒውተር ላይ ለተማሪዎች የካናቫ ጉብኝት
ዳሽቦርድ
ሰላም!ስለተቀላቀሉን እናመሰግናለን፡፡በዚህ ቪዲዮ ውስጥ እንደ ተማሪ እንዴት የተደራጁ እንዲሆኑ የሚያግዝዎትን
ካናቫ ማሰስ እንደሚችሉ እናያለን፣እናም የት መሄድ እናዳለብዎ፣ምን ማድረግ እንዳለብዎ፣መች እንደደረሰ፣እንዴት
እንደሰሩ እና እንዴት እርዳታ እንደሚያገኙ ያውቃሉ፡፡ወደ ካናቫስ ሲገቡ መጀመሪያ የሚያዩት ነገር ዳሽቦርዱን-በግራ
በኩል ያለው አለምአቀፍ አሰሳ እና በቀኝ በኩል ያለው የጎን አሞሌ ነው፡፡

አለም አቀፍ አሰሳ
የካናቫ ግሎባል ዳሰሳ ዝርዝር ወደ ኮርሶችዎ እና ወደ ሌሎች አካባቢዎች ቀጥተኛ መዳረሻ ይሰጥዎታል፡፡በማንኛውም
ጊዜ ወደ ካናቫ ዳሽቦርድ ለመመለስ የዳሽቦርዱን አገናኝ ጠቅ ያድርጉ፡፡ያለፉ ምዝገባዎችን ጨምሮ ሁሉንም ለመድረስ
የኮርስ አገናኝን ጠቅ ያድርጉ፡፡በስምዎ የሚለየውን የግል የቀን መቁጠሪያዎን እና የኮርስ ቀን መቁጠሪያዎችን ለማየት
የቀን መቁጠሪያ አገናኝን ጠቅ ያድርጉ፡፡ለተመረጡ ኮርሶች ወይም ለሁሉም ትምህርቶች እቃዎችን ለማጣራት እና
ለማየት የቀን መቁጠሪያዎችን ማብሪያ እና ማጥፊያ ማጣሪያ ማድረግ ይችላሉ፡፡በቀን መቁጠሪያዎ ላይ ላሉት
ለእያንዳንዱ ኮርስ እቃዎችን በቀላሉ ለመለየት የኮርስ ቀለምዎን እዚህ መቀየር ይችላሉ፡፡የአሳይመንት አይነት
ለመለየት አዶዎች ይረዱዎታል፡፡እናም አንድ ነገር ሲያስረክቡ ይሻገራል፡፡በካናቫ ውስጥ ላሉት አስተማሪዎችዎ
ውይይቶችን ለመመልከት እና ለመላክ የገቢ መልዕክት ሳጥን አገናኝን ጠቅ ያድረጉ፡፡አዲስ መልዕክት ለመጀመር
በእርሳስ አዶው ላይ ጠቅ ያድርጉ => ኮርሱን ይምረጡ => እና አስተማሪውን ይምረጡ፡፡እና በመጨረሻ ጠቃሚ
መረጃዎችን ለማግኘት የእገዛ አገናኙን ጠቅ ያድርጉ፡፡ለካናቫስ ተጨማሪ ድጋፍ ለማግኘት እባክዎ አስተማሪዎን
እና/ወይም ትምህርት ቤት ቴክኒካዊ ድጋፍዎን ያነጋግሩ፡፡
ወደ ዳሽቦርዱ እንመለስ
ዳሽቦርዱ የሁሉም ወቅታዊ ትምህርቶችዎን የከፍተኛ ደረጃ አጠቃላይ እይታ የሰጣል፡፡በዳሽቦርድ እይታዎች መካከል
መቀያር ይችላሉ፡፡ይህንን ለማድረግ የኮርስ ካርድ እይታን-የዝርዝር እይታን-ወይም የቅርብ ጊዜ እንቅስቃሴን
ለመምረጥ የአማራጮች አዶን ጠቅ ያርጉ፡፡

በኮርስ ካርዶች ላይ የቀለም መደራረብን የሚያስተካሉበት ቦታ ይህ ነው፡፡የቀለም መደረቢያዎችን ለማስወገድ ወይም
ለማሳየት በቀላሉ የቀለም ተደራቢ አማራጩን ያረጋግጡ ወይም ምልክት ያንሱ፡፡ይህ በጣም የተለመደ እይታ ነው፡
የካርድ እይታ፡፡የካርድ እይታ ለእያንዳንዱ ለሚወደት ኮርሶች የኮርስ ካርድ ያሳያል፡፡አዳዲስ ኮርሶች ወዲያው
በዳሽቦርዱ ላይ ይታከላሉ፡፡የኮርስ ካርዶችዎን በመጎተት እና በመጣል በቀላሉ በመረጡት ቅደም ተከተል ማደራጀት
ይችላሉ፡፡ከኮርስ ካርድ አማራጮች ውስጥ የኮርስዎን ቀለም መቀየር ይችላሉ፡፡በቀን መቁጠሪያው ውስጥ የኮርስ
ቀለምን እንዴት እንደቀየርን ያስታውሳሉ;እዚያ የመረጡት ቀለም በኮርሱ ካርድ ላይ እዚህ ይታያል፣ እና እዚህ ከቀየሩ
በቀን መቁጠሪያው ላይ ይለወጣል፡፡እያንዳንዱ ካርድ እንደ ማስታወቂያዎች እና ውይይቶች ያሉ ማንቂያዎች ያሉት
የተወሰነ አዶ ሊኖረው ይችላል፡፡በስተቀኝ በኩል የጎን አሞሌ ነው፡፡የጎን አሞሌው የተለያዩ አሳይመንት ተከታትሎ
ለመስራት የሚያግዙ የስራ ዝርዝሮችን ይዟል፡፡የማንኛውንም አሳይመንት ስም ጠቅ በማድረግ አሳይመንቱን ለማየት
ይችላሉ፡፡
የቅርብ ግብረመልስ ክፍል መምህራን ባቀረቧቸው አሳይመንቶች ላይ የሰጧቸውን ማናቸውም የቅርብ ጊዜ
አስተያየቶችን ያሳያል፡፡
ልብ ይበሉ፤ካናቫዎችን በትንሽ ማያ ጥራት ሲመለከቱ የጎን አሞሌ ይዘቱ ወደ ማያ ገጹ ታችኛው ክፍል ይወርዳል፡፡
ሁለተኛው ዳሽቦርድ እይታ የዝርዝር እይታ ነው፡፡የዝርዝሮች እይታ በሁሉም ትምህርቶችዎ ውስጥ ያሉ የስራ
ዝርዝሮችዎን በቀላሉ ለማስተዳር እንዲረዳዎ በአጀንዳ እይታ ውስጥ በማድረግ ሁሉንም ኮርሶች ያሳያል፡፡የዝርዝር
እይታ የአሁኑን ቀን ይከፍታል፡፡ያለፈውን ወይም የወደፊቱን ነገር ለማየት ገጹን ወደላይ እን ወደታች በማንሸራተት
ማየት ይቻላል፡፡

ወደ ወቅታዊው ቀን በፍጥነት ለመመለስ፣ከላይ ያለውን የዛሬውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ፡፡ከዝርዝር እይታ ውስጥ የእድል
ማንቂያ ዝርዝርን እረስዎ ያመለጥዎትን አሳይመንቶች በአንድ ቦታዎች ላይ በማግኘት ውጤትዎን እንዲያሻሽሉ
የሚረዳ ዝርዝርን መመልከት ይችላሉ፡፡
የመጨረሻው የዳሽቦርድ እይታ የቅርብ ጊዜ እንቅስቃሴ ነው፡፡የቅርብ ጊዜ እንቅስቃሴ ማስታወቂያዎችን፣ንግግሮችን፣
አሳይመንቶችን፣ውይይቶችን እና የአቻ ግምገማዎችን ጨምሮ ከሁሉም ትምህርቶችዎ የቅርብ ጊዜ ማሳወቂያዎችን
ያሳያል፡፡አዲስ ወይም ያልተነበቡ እንቅስቃሴዎች ያልተነበበ አዶን ያሳያሉ፡፡ተጨማሪ አሳይ የሚለውን አገናኝ ጠቅ
በማድረግ የእያንዳንዱን የእንቅስቃሴ ዓይነተተ ዝርዝሮችን ማየት ይችላሉ፡፡
እነዚህ ሁሉ እይታዎች የሁሉም የትምህርት ክፍሎችዎን አጠቃላይ እይታ እንዲመለከቱ ይረዳዎታል፡፡ግን ወደ ካርድ
እይታ ተመልሰን አንድ ኮርስ እንፈትሽ፡፡

ኮርስ
ሊጉበኙ የሚፈልጉትን የኮርስ ስም ጠቅ ያድርጉ፡፡በኮርሱ ውስጥ አንዴ በመሃል ላይ ያለውን የመነሻ ገጽ፣የኮርስ
ዝርዝር፣ወይም የኮርስ አሰሳ አገናኞችን እና በስተቀኝ በኩል ያለውን የጎን አሞሌ ያያሉ፡፡አስተማሪዎ የተወሰነ ክፍል
ወይም ሞጁልን እንዲረዳዎ በማሰብ የመነሻ ገጽ ሰርቷል፡፡አንዴ እዛ ከገቡ በኋላ የሚቀጥለውን ወይም ያለፈውን ነገር
ለማየት ቁልፉን ጠቅ ያድረጉት፡፡ወደ ኮርስ መነሻ ገጽ ለመመለስ በኮርስ አሰሳ ውስጥ ያለውን የመነሻ አገናኝ ወይም
ብሬድክራምብ አሰሳን ጠቅ ያድርጉ፡፡
የኮርስ አሰሳ ዝርዝር ወደ ማስታወቂያዎች፣ሞጁሎች፣ውጤቶች እና ምናልባትም ሌሎች መሣሪያዎችን ወይም
የትምህርቱን አከባቢ አገናኞችን ሊያካትት ይችላል፡፡እንዲሁም ለቤተ-መጽሐፍት መገልገያ አገናኝ ያያሉ፡፡ያስገቡትን
ለማየት፣የሰሩት አሳይመንት እንዴት ውጤት እንደተሰጠበት እና የተሰጡ ግብረመልሶችን ለማየት በትምህርቱ አሰሳ
ውስጥ የውጤትን አገናኝ ጠቅ ያድርጉ፡፡ለአሰተማሪ አስተያየቶች ምላሽ ለመስጠት ያስረከቡትን አሳይመንት ያስገቡ፡፡
ልብ ይበሉ፤በካናቫ ውስጥ ውጤቶች ለተወሰኑ አሳይመንቶች ነው ስለዚህ ሁልጊዜም የ StudetVue ወይም
ParentVue በማጣራት ሙሉውን ውጤት የሚወክለውን መመልከት ያስፈልጋል፡፡በ
በቀኝ በኩል ያለው የጎን አሞሌ በእርሰዎ ዳሽቦርድ ላይ ካለው ጋር ተመሳሳይ ነው፤ነገር ግን በእርሰዎዳሽቦርድ ላይ
ያለውለሁሉም ኮርሶች ነበር- እና በኮርስዎ ውስጥ ያለው የጎን አሞሌ ዝርዝር ግን ለዚህ ኮርስ ብቻ ነው፡፡አሳይመንቱን
ለመመልከት ማንኛውንም የአሳይመንት ስም ጠቅ ማድረግ እና አሳይመንት ማስገቢያ የሚለውን ቁልፍ ጠቅ
ማድረግ ይችላሉ፡፡በኮርስ አሰሳ ውስጥ ያለውን የመነሻ አገናኝ ወይም ብሬድክራምብ አሰሳ ውስጥ የኮርሱን ስም ጠቅ
በማድረግ ወደ ኮርሱ መነሻ ገጽ ይመለሱ፡፡
የጎን አሞሌም እንዲሁ ስለ አሳይመንቱ የቅርብ ጊዜ ግብረመልስ እንድታውቁ ያደርጎታል፡፡የአሳይመንቱን ስም ጠቅ
ያድርጉ እና በማቅረቢያ ዝርዝር ገጽ ውስጥ ግብረመልስ ይመልከቱ፡፡

ይህ ጉብኝት እርስዎ እንዲጀምሩ እንደሚረዳዎት ተስፋ እናደርጋለንእናም በካናቫ ዙሪያ እንዴት እንደሚሰሩ ትንሽ
ያውቃሉ እና አሁን የት መሄድ እንዳለብዎ፣ምን ማድረግ እንዳለብዎ፣መቼ እንደደረሰ፣እንዴት እንዳደረጉ እና እንዴት
እንደሚችሉ እና እርዳታ ማግኘት እንደሚችሉ ያውቃሉ፡፡

