
በበይነመረብ ትምህርት ስኬታማ ለመሆን ጥቆማዎች 

ልጆችዎ ስራቸውን የሚሰሩበት ቦታ ያመቻቹ። 
ኮምፒውተሩ በደልዳላ ቦታ መቀመጥ አለበት። (ላፕቶፕ በልጅዎ ጭን ላይ 
መቀመጥ የለበትም) 
ካሜራው ሲከፈት ልጆው ያለበትን/ያለችበትን ሁሉም ሰው ይመለከታል ። 

ተማሪዎች ለአስተማሪያቸው በጂሜይል አካውንታቸው/አድራሻቸው በኩል መልእክት መላክ ይችላሉ። 
(studentID@fcpsschools.net). 
ልጅዎ ይህንን ኢሜይል አማካሪዎችን እና ሌሎች የትምህርት ቤት ሰራተኞችን ለማግኘት መጠቀም ይችላል/ትችላለች ። 
የወላጆች ኢሜይል በ fcpsschools.net ሊያልፍ አይችልም  

ፈተናዎችን እና መልእክቶችን በነዚህ ይመልከቱ 

FCPS 24- 7 Learning:- 
ወይም

Google Classroom 

ልጅዎ ከጊዜ ሰሌዳው ጋር እንዲጣበቅ ይርዱት/ዷት። 
ልጆዎ በጊዜ ሰሌዳው መሰረት ከአስተማሪ ጋር እንዲገኛኝ/እንድትገኛኝ ያድርጉ።   ልጅዎ 
በሌሎች ቀናት የተመደቡ ስራዎችን ለመጨረስ እና አስፈላጊ ሲሆን ለመግባት 
ይጠቀምባቸዋል/ትጠቀምባቸዋለች።  

ልጅዎን ይህንን አዲስ መንገድ እንዲማር/እንድትማር ነጻ እንዲሆን/እንድትሆን እና 
የተለይዩ ነገሮችን እንዲያደርግ/እንድታደርግ ያበረታቱ።  

LS-Professional Learning and Family Engagement-Tech Tips for Families 

AMHARIC 



የቴክኖሎጂ ችግር መፍቻ መመሪያ 

ለመማር የFCPS G Suite ይክፈቱ 
የምፈልገው ምንድን ነው? 

እንዴት እገባለሁ? 

    ይህን Google Chrome ይክፈቱ 
ወደ www.fcpsschools.net ይግቡ 

የልጅዎን ባለ 7 አሃዝ የተማሪ መታወቂያ ቁጥር/tudentID ያስገቡ እና Next 
የሚለውን ይጫኑ 

የልጅዎን የFCPS መለያ ቁጥር ያስገቡ እና Next የሚለውን ይጫኑ 

ጂሜይል/Gmail በላይኛው ቀኝ በኩል በሚገኘው የ3x3 apps grid ይግቡ  

ድረ መረቡን ማግኘት 
1. ድረ ገጹን ያድሱ ማደሻ ቁልፉን
ይጫኑ ።

2. ሌላ ብራውዘር ይጠቀሙ ።

3. የኢንተርኔት መስመርዎን ያረጋግጡ

ኢንተርኔት መገናኘት  
1. ያቋርጡ እና እንደገና ያገናኙ ።

2. መሳሪያውን ያጥፉ እና ያብሩ።

ወደ Blackboard Collaborate Ultra መገባት 
የምፈልገው ለምንድን ነው? 

የትምህርት ክፍለ ጊዜውን እንዴት መቀላቀል ይችላሉ? 
ልጅዎ በዚህ ማገናኛ መልእክት ያገኛል/ታገኛለች   
FCPS Gmail (fcpsschools.net) account. 

የተዘረዘሩትን ትምህርቶች ማየታቸውን ያረጋግጡ እና ኢሜይሉን 
ማስቀመጥዎን ወይም የኮከብ ምልክት ማድረግዎን ያረጋግጡ። ኢሜይሉ 
የግል መገናኛ እስከሆነ ድረስ ለሌላ ሰው እንዳይሰጡ። 

የቴክኖሎጅይ እርዳታ ከፈለጉ ? 
ከበታች ካሉት ምርጫዎች አንዱን ይሞክሩ። 

እገዛ ለማግኘት በትምህርት ቤት የሚገኘውን 
የቴክኖሎጂ ልዩ ባለሞያ (TSSpec) ወይም 
አስተማሪ ያነናጋግሩ። 

ችግር ከገጠሞት እና የቴክኖሎጂ እገዛ ከፈለጉ እባክዎ 
ወደቤተሰብ ቴክኖሎጂ ድጋፍ በበይነመረብ፡ https://
itweb.fcps.edu/itsupport/ ይግቡ  
(በኦገስት 26 የሚከፈት) 

እገዛ ለማግኘት በአንዱ የFCPS የወላጆች መረጃ ስልክ 
ቁጥር ይደውሉ ። 

571-423-4957

571-423-4952

571-423-4953

571-423-4954
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571-423-4956

http://www.fcpsschools.net/
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