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Քայլ Գործողություն Պատկեր 
1 Այս կարճ ուղեցույցը կբացատրի, թե 

ինչպես մուտք գործելSchoology ձեր 
 երեխայի   դասընթացները դիտելու   
 համար: 
Ծնողներին և օրինական 
խնամակալներին տրվում է Schoology 
հաշիվ իրենց LAUSD Ծնողների 
պորտալի հաշվին: Ծնողների 
պորտալի համար օգտագործվող 
անունը և գաղտնաբառը նույնը 
կլինեն Schoology հաշվի համար, երբ 
երկու հաշիվները կկապվեն: 

 

 

2 Ձեր համակարգչում սկսեք հետևյալ 
հասցեով՝  
https://parentportal.lausd.net 

 
3 Մուտք գործեք ձեր ծնողական պորտալ: 

 
Եթե սա առաջին անգամ է մուտք 
գործելիս, գրանցվեք հաշվի համար 
`տրված քայլերին հետևելով: Դրանից 
հետո ձեր երեխային կկապեք ձեր 
հաշվին: Այս քայլով հետագա 
օգնության համար օգտագործեք այս 
ռեսուրսները. 
Տեսանյութ. 
 

https://lausd.wistia.com/medias/oxjg0ejh9v 
Ուղեցույց: http://bit.ly/ParentPortalLinking 
LAUSD Ծնող Օգնություն: (213) 443-1300 

 
 
 
 
 
 

  

4 Հիմնական ընտրացանկից սեղմեք ձեր 
երեխայի անվան վրա 
 

 

 
5 Ընտրել կանաչ կոճակը 

դասարանների և 
հանձնարարականների համար 
Grades and Assignments. 

 

 

https://lausd.wistia.com/medias/oxjg0ejh9v
http://bit.ly/ParentPortalLinking
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6 Սեղմել որևէ առարկայի վրա 
նշանակված ձեր երեախային  
Course Name. 

 
Եթե ձեր ծնողական պորտալը 
Schoology- ին կապելը առաջին 
անգամ է, ձեզանից կպահանջվի 
մուտքագրել ձեր օգտվողի անունը և 
գաղտնաբառը: Ձեզ հարկավոր է դա 
անել միայն մեկ անգամ  

 

 

7 Դուք այժմ ունեք Schoology- ին 
մուտք գործելու երկու տարբերակ ՝ 
Ծնողների պորտալի միջոցով – 
https://parentportal.lausd.net  կամ 
Schoology-ի միջոցով – 
https://lms.lausd.net 

 

8 Schoology- ում, ծնողի դիտման և 
ուսանողի դիտման միջև փոխվելու 
համար սեղմեք Schoology էջի վերին 
աջ անկյունում, որտեղ ցուցադրվում 
է ձեր անունը: 
 
Կհայտնվի բացվող ընտրացանկ: 
 
Ընտրեք ձեր ուսանողի անունը `ձեր 
ուսանողի կողմից տեսած 
առաջադրանքներն ու 
խոսակցությունները տեսնելու 
համար: 

 

9 Դուք կիմանաք, որ դիտում եք որպես 
ձեր երեխան, քանի որ էկրանի 
վերևում ցույց կտա, [ձեր]երեխայի 
անունը]: 
 
Նշում ՝ պաշտպանել ուրիշի 
գաղտնիությունը 
ուսանողները ձեր երեխայի դասերի 
ժամանակ, դուք չեք կարողանա 
տեսնել այլ ուսանողների անունները 
կամ մեկնաբանություններ 

 

 
 
 
 

 

https://parentportal.lausd.net/
https://lms.lausd.net/
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10 Էկրանի ձախ կողմում կտեսնեք 
տարբերակ `դիտելու ուսանողական 
գործունեությունը կամ 
ընդգրկվածությունըտեղադրված 
ձեր երեխայի ուսուցիչների և 
դպրոցի աշխատակազմի կողմից: 
Գրանցումները թույլ են տալիս 
դիտել հայտարարությունների դասը 
ըստ դասի:. 

 
 
 
 

 

11 Schoology- ի էկրանի աջ կողմում 
տեսեք ձեր երեխայի վերջին 
դասարանների առաջադրանքները, 
թեստերը և աստիճանական 
քննարկումները:.  

12 Վերջին դասարանների ներքևում 
կտեսնեք ժամկետանց: Այս բաժինը 
հնարավորություն է տալիս 
իմանալ, թե որ 
հանձնարարականները 
ժամկետանց են: Ստուգեք ձեր 
երեխայի հետ և / կամ 
հետաքրքրվեք ձեր երեխայի 
ուսուցչի հետ այդ 
առաջադրանքների վերաբերյալ։ 

 

13 Ժամկետանց ժամկետից ցածր, 
գալիք իրադարձությունները 
հնարավորություն են տալիս ձեզ և 
ձեր երեխային իմանալ, թե 
առաջիկայում ինչ 
հանձնարարականներ են 
ունենալու:. 

 
14 Եթե ցանկանում եք Schoology-ի 

միջով կապվել ձեր  
երեխայի ուսուցիչների հետ,  
1) ընտրեք գրանցումներ, 
2) ընտրեք այն դասը, որով ձեր 
երեխան ընդգրկված է, և 

3) Սեղմեք բաց կապույտ ծրարի վրա: 
4) Հաղորդագրության պատուհանը 
կհայտնվի, որպեսզի կարողանաք 
մուտքագրել հաղորդագրություն 
դեպի ուսուցիչը. 
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