MPS phụ huynh/người giám hộ:
Canvas là hệ thống quản lý học tập mà MPS giáo viên sẽ sử dụng để cung cấp hướng dẫn kỹ thuật số và
nội dung trong lớp học và là cách chính của chúng tôi để quản lý học tập kỹ thuật số và giảng dạy nếu
chúng tôi chuyển sang học tập ảo. Canvas cũng có thể được sử dụng để giao tiếp giữa giáo viên và phụ
huynh/giám hộ.
Vui lòng sử dụng mã ghép nối được cung cấp và các hướng dẫn này để thiết lập tài khoản của bạn. (Giữ
trong tâm trí mã gọt hết hạn sau 7 ngày.)
Thực hiện theo các bước dưới đây hoặc truy cập vào liên kết này để xem một video hướng dẫn
(bit.ly/CanvasParentMPS).
Bước 1-mở một trang web MPS và tìm biểu tượng canvas bằng cách nhấp vào trình đơn hộp thả xuống
(vòng tròn w/ba dòng ở góc trên bên phải) hoặc di chuyển xuống phần tài nguyên Moore.
Nhấp vào nút Canvas trông giống như thế này:

Bước 3-cuộn xuống các khối nói "phụ huynh/người giám hộ đăng nhập" và nhấp vào
Bước 4-bạn sẽ thấy một màn hình đăng nhập, ở góc trên chọn "phụ huynh của một người dùng
Canvas?"
Bước 5-bây giờ bạn sẽ được nhắc để thiết lập tài khoản của bạn với tên, email, mật khẩu và mã ghép nối
sinh viên. Một khi tất cả các thông tin đã được thêm chọn "bắt đầu tham gia"
Bước 6-bạn đã làm nó! Chọn "tài khoản" > > "cài đặt" > > trong "cách để liên hệ" chọn "+ email" hoặc "+
phương thức liên hệ" để cập nhật thông tin liên hệ của bạn (thay đổi chi tiết tài khoản khác nếu cần)
Bước 7-từ "bảng điều khiển" xem bạn sẽ thấy học sinh của bạn "thẻ khóa học" bấm vào các thẻ này để
vào khóa học như là một người quan sát phụ huynh. * Lưu ý bạn sẽ chỉ nhìn thấy nội dung của con bạn
(ren) và thông tin phản hồi của giáo viên.

Khi bạn đã thiết lập tài khoản bằng cách sử dụng các hướng dẫn này, bạn có thể truy
cập Canvas từ bất kỳ trang web MPS nào hoặc tải xuống ứng dụng Canvas Parent.
Tài nguyên bổ sung: Canvas Parent Inforamtional video: https://youtu.be/t5sWZODhY8
Các MPS "Tìm hiểu thêm về Canvas Page:
https://www.mooreschools.com/Page/55421

