
 برای خانواده « Canvasکانوس» از استفادهراهنمای 

https://sites.google.com/gm.sbac.edu/alachua-digital-academy/home?authuser=0:  س است ی اینجا  در دستر  اطالعات بیشتر
 

و   .کنداستفاده می    «آکادمی شهرستان آالچوآدیجیتال »در  «پارچه کرباس =  کانوس»  به نام چیزی   ازفرزندتان این پاییز شما ممکن است شنیده باشید که 
 بروم؟! فروشی فروشگاه پارچه به یک  من  است باشید، آیا نیاز  فکر کرده ممکن است شما  

استفاده  در مدرسه منطقه شما برای تدریس آنالین  ، امسالدر پاییز از آن  کهاست نام یک وبسایت  کانوس روید! شما نمی  نه  ، پاسخ منفی است،خدا را شکر
کسانی که در مدارس  برای  همنیطور، و کننداستفاده می  در کارشان در دانشگاه فلوریدا کانوسئی نوشته شده که از برای اولیاکوتاه  راهنمایشود. این می

  را . ما این راهنمااستفاده کنند شیوه ها انواع به از آن توانند معلمین میاست که  قدرتمندیک ابزار  کانوسدانیم که ما میشهرستان آالچوآ فرزندی دارند. 
  روی صفحه کامپیوتر ،فرزندتاندر طول روز  باشید که چیزی بدهیم و شما در جریان  کانوسدر مورد  مختصری نوشتیم تا به سایر اولیاء اطالعات  

شما داشته  برای   بیشتری یپیشنهادات  شما  خودو مدرسه   منطقهمدرسه ممکن است بدانید،  کانوس اگر شما بخواهید بیشتر در مورد . دهدانجام می  روبرویش 
 باشد. 

 چیست؟  کانوس  . ۱
مثل حضور   یموارد ، و آموزان به اشتراک بگذارندکنند تا اطالعات را با دانش یادگیری« است. معلمین از آن استفاده میمدیریت  افزاریک »نرم  انوسک

 .کنندمی  ثبت و غیاب در درسها و نمرات را در آن

  ی ممکن است نمودار آنهانویسد. الس می در کبا گچ یا دست  ینمعلم که ی های چیز تمام اینکه: تصور فکر کنید که این طوری  کانوسراجع به برای کمک 
  «بردگان یآزاد  هی اعالم»هایی از نسخه  آموزاندانش  ه، یا ب بدهندحل یک مسئله ریاضی برای   ای با سواالتی برگه ، یا یک بکشند ی سلول  می حل تقسامراز 
یک  و یا ، را خود ئل ریاضی  پر شده حل مسا هایبرگه دهند. آنها ممکن است آموزان چی به معلمین میحاال فکر کنید که دانش برای خواندن بدهند.  را

 .دهندمی  به معلمین خودرا ، از اینکه دیوار بزرگ چین چطور ساخته شده است، یا یک گزارش یآزمایشگاه یادداشت کار 

خود را   کامل شده  تکالیف هم از این طریق، آموزان ، و دانش به اشتراک بگذارند این مطالب درسی را یتمامکنند تا می ده ااستف کانوس از این پاییز، معلمین 
از   آنها ، همهو به آن نمره بدهند، و این نمرات را در دفتر ثبت نمرات وارد کنند  دادهکارها را ببینند، روی آن نظر توانند دهند. معلمین میتحویل می 

 وبسایت.  همینطریق 

 کنند؟ استفاده می   کانوسچرا مدارس از   . ۲
از طریق  را مطالب ویدئویی   توانندمعلمین همچنین میقبلی شود.  کاغذی  تبادالتتقریباً همه  تواند جایگزینمی  کانوسببینید،  توانیدمی ه شما ک همانطور

در یک   ! زیرا همه چیزآنهاو با اولیاء  آموزاندانش  یکایکرا انجام دهند، با  مجازی های  جلسه   برگزاریبرنامه ریزی و به اشتراک بگذارند، و  کانوس
« استفاده  Google Classroom روم گوگل کالس»ی مثل ی از ابزارها اینکه تا ،تر است ه ساداستفاده از آن  برای معلمین شده است،  عسر جموبسایت 

 کنند.

و    کنند، این خیلی مهم است.آوری می مع جپول  فدرال   ،بر اساس حضوردارد. از آنجا که مدارس  و غیاب  حضورثبت  برای  ابزارهایی همچنین کانوس
آموزان حق دسترسی به سایت را  ، معلمین و دانش چوآمدارس شهرستان آال  کارکنانفقط   یری متمرکز است.گبسیار ایمن است، و روی یاد کانوس باالخره، 

 ی کالس پرت کند. اآموزان را از محتوچت کردن و یا تماس متفرقه وجود ندارد تا حواس دانش امکان دارند. هیچگونه 

 را بدست آوریم؟ کانوس چگونه   . ۳
یا یک اپ روی گوشی   ه به اینترنت وصل باشدکشما نیاز به یک کامپیوتر دارید  دسترسی پیدا کنید. اما کانوسچیزی بخرید تا به زم نیست تا  الشما 

آنها به  اگر  .تر است  بسیار ساده  ،برای استفاده آنها وسن اکاگر فرزند شما در »دیجیتال آکادمی« باشد،  فرزندتان وصل شوید.   هایتا به کالس نموبایل تا
 . بهتر است  ترجیحاً نسبت به یک موبایل  ،تاپ دسترسی داشته باشندرومیزی یا کامپیوتر لپ یک کامپیوتر 

 کنند؟ شود استفاده می »زوم« نامیده می از ابزاری که  «دیجیتال آکادمی»کردم من فکر می   . ۴
با   . معلمین«اسکایپ »یا  «فیس تایم» وصل شوند، مشابه دهد تا از طریق ویدئو با همدیگر اجازه می  افراد زوم« یک سرویس تله کنفرانس است که به »

 برای هر کالس تعبیه شده است.  کانوس وبسایت کنند، که در داخل ا هم تماس برقرار می زان با ابزار »زوم« در »دیجیتال آکادمی« ب وآمدانش

 استفاده کنند؟  انوسکاولیاء چگونه باید از  . ۵
و  برای هر کالس بر اساس برنامه  کانوسبه قسمتهای مختلف سایت  بنشینید و  خود  فرزند  در کنارتوانید های شروع مدرسه، شما می در اولین هفته 

که   آن است »تقویم«  کانوس ژگی یک وی بینید که کند. شما میکار می  چگونهکه این وبسایت  دبیاموزی شما هر دو کند تا این کمک می نگاه کنید.  ،زمانبندی
کند تا کارهای مستقل  به خانواده شما کمک می  دهد. استفاده از این تقویم، را نشان می شودبه او واگذار می تمامی کارهایی که در طول کالسهای فرزندتان 

را روی گوشی  «   Canvas Parents appاپ کانوس پرنت»شما . ممکن است پشتیبانی کنید ،دهندها این پاییز در »دیجیتال آکادمی« انجام میکه بچه را 

اپ های کانوس برای اولیاء و   .کنید دنبالرا  و یادآوری های معلمینمهلت هر موضوع ی پایان توانید تاریخ هامی بعد، نیدکموبایل خود دانلود 
  apps-https://canvas.instructure.com/courses/1045977/pages/canvas: اندزیر لیست شده اینترنتی در صفحه  آموزاندانش

 

https://sites.google.com/gm.sbac.edu/alachua-digital-academy/home?authuser=0
https://canvas.instructure.com/courses/1045977/pages/canvas-apps


 

 

 کند؟ استفاده می  کانوس از چگونه در مدرسه روزانه  فرزند من  .  ۶

 

مومی  ها باید به وبسایت مدارس عبرای گرفتن کانوس، بچه 

(. در قسمت  /https://www.sbac.edu) شهرستان آالچوآ بروند 

 .قرار دارد«  My Portalباال سمت راست یک لینک » 

 

کنید از فرزند شما خواسته  « کلیک میMy Portalوقتی روی »

کاربری  شود تا با نام کاربری و پاس ورودی وارد شود. نام می

شود. اگر نیاز دارید تا آنرا ریست کنید به  توسط مدرسه مشخص می 

 این صفحه بروید: 

https://fl02219191.schoolwires.net/Page/3512 

 

ای می روند که تمامی منابع  ها به صفحه بعد از ورود به سایت، بچه 

ارائه شده است.   منطقه آموزش و پرورش کترونیک از طرف ال

کلیک کنید تا وارد »آالچوآ دیجیتال آکادمی«   زون سب کروی آی 

 شوید. 

یک سایت   برنامه شانشود. آنها برای هر کالسی بر اساس برده می  کانوس کنند، فرزند شما به محیط وقتی آنها روی »دیجیتال آکادمی« کلیک می

 های کالس »زوم« قرار دارد. جلسه برای   لینک هاجداگانه دارند. داخل آن سایت مطالب درسی، تکالیف و   کانوس

های  جابجا شوند. شما در مورد برنامه   کانوس از کالس به کالس از طریق  آموزاندانش گیرد که چطور  هر کالس در مورد خودش تصمیم می

قبل از  در هفته مجازی « Campus Tourتور  کمپس»در همچنین خواهید شد و  مطلع بیشترمدرسه از طریق پیامهای ایمیلی از طرف مدرسه 

 شروع کالسها. 

 
 شود؟ منتشر می  کانوس.  چه نمراتی از طریق ۷

 

« منتشر  Skyward portal. نمرات در قسمت »االن هیچ تا

منطقه  توانید از طریق این آیکون در وب پیج خواهد شد. شما می 

 دسترسی پیدا کنید.  به آن مدرسه 

 با کی تماس بگیرم اگر ....   . ۸

ثبت نام کرده اما وقتی روی لینک کلیک   «دیجیتال آکادمی»فرزند من در 

 د.  می کند، پیام میآید که هیچ حسابی ندار

 زنگ بزنید. به دفتر اصلی مدرسه  

ها در  روی آموزش بچه   ،ایمیل بدهید. هفته اول کالسها فرزندتانبه معلم   کار کند.  کانوسچگونه در فرزند من نیاز دارد تا در بیاورد که  

 متمرکز است.   کانوس نحوه استفاده از 

  مورد های به تکنولوژی  ثبت نام کرده اما «دیجیتال آکادمی»فرزند من در 

 . دسترسی نداردنیاز، 

دسترس در    به مدرسه ایمیل بدهید یا زنگ بزنید. تکنولوژیهای در

 در این صفحه لیست شده است:  «دیجیتال آکادمی»

.https://www.sbac.edu/Page/30058 

 
  منتشر کرده است  یکوتاه سندیک   منطقه ی شروع مدارس آماده شوند. رادهند تا ب مسابقه میالچوآ  با هم آ شهرستان منطقه هر معلم، هر مدرسه، و تمام 

پیدا کنید.  3https://www.sbac.edu/Page/3005توانید آن را در صفحه  شما می  د.کنی  تنظیمکالسهای آنالین با دهد که چگونه پایه پاسخ می  سواالت که به 
. اطالعات  کنندارائه می  ر هفته قبل از شروع مدرسهد«  Campus Tourدر »کمپس تور دیگری  راهنما هایفرستند و مدارس جداگانه ایمیلهایی می

 . در دسترس است  ایهر مدرسه  « Open Houseاوپن هاوس» ابتدای پاییز در از بیشتر

در مدرسه فرزند شما  و معلمین   اولیاءانجمن قبل خواهد بود!  بات اودانیم این است که بسیار متفدر مورد امسال می واقعاً در حال حاضر تنها چیزی که 
 . باشد مثبت تر تا حد امکانخواهد کرد تا این تفاوتها را سخت کار  

https://www.sbac.edu/
https://fl02219191.schoolwires.net/Page/3512
https://www.sbac.edu/Page/30058
https://www.sbac.edu/Page/30053


 


