APS Canvas

ከቤት ውስጥ በሚማሩበት ጊዜ ላፕቶፖች በመጠቀም ተማሪዎችን
ለሚደግፉ ወላጆች
ይህ ለመረጃነት የሚያገለግል ህብት የሚያሳየው፡
● ተማሪዎች ወደ APS Canvas እንዴት እንደሚገቡ
● The Global Navigation Menu (የሁሉን አቀፋዊ አሰሳ ምናሌ)
● Dashboard (ዳሽቦርዱን) በማሰስ
● Canvas Calendar (ቀን መቁጠሪያን) እንዴት መጠቀም
እንደሚቻል
● Canvas Course (ኮርስ) ውስጥ
● የተሰጡ ስራዎችን እንዴት እንደሚያስረክቡ
● የተደራሽነት መሣሪያዎች

የታረመው
4/1/2020

ሁሉንም Student Canvas Guides (የተማሪ የካናቫስ መምሪያዎች) ለማየት ይህን አገናኝ ጠቅ ያድርጉ።

ለ APS ወደ Canvas መግባት
ለምርጥ አፈፃፀም የ Google Chrome የኢንተርኔት አሳሽን እንዲጠቀሙ እንመክራለን።
የኢንተርኔት አሳሽዎ የተዘመነ መሆኑን ያረጋግጡ።
ወደ ድህረገጹ ይሂዱ፡ https://www.apsva.us/

Canvas የሚለውን አዶ ጠቅ ያድርጉ። ይህ በተማሪ
1 ማስረጃዎችዎ እንዲገቡ ወደ MyAccess ሊወስዶት
ይችላል።
ወይም በተማሪ ማስረጃዎችዎ ለመግባት እና ሁሉንም

2 የተማሪ መለያዎች ለማግኘት Students (ተማሪዎች)
=> APS Resources => MyAccess ጠቅ ያርጉ።

ማስታወሻ: ወደ Canvas የሚያገናኙ አገናኞች እንዲሁ
በእያንዳንዱ የትምህርት ቤት ገጽ ላይ ሊገኙ ይችላሉ፣
ነገር ግን የአገናኞች መገኛ ቦታ ሊለያይ ይችላል።

Canvas፡ Global Navigation Menu (የሁሉን አቀፋዊ አሰሳ ምናሌ)
የሁሉን አቀፋዊ ዳሰሳ ምናሌ በ Canvas ወስጥ በእያንዳንዱ ገጽ በግራ በኩል ይገኛል። ሁሉን አቀፋዊ ዳሰሳ አገናኞች ተዘውትሮ
ጥቅም ላይ ለሚውሉ የ Canvas ባህሪዎች ፈጣን መድረሻን ይሰጣሉ። እነዚህ አገናኞች በአንድ ላይ ለሁሉም ኮርሶችዎ መድረሻን
ይሰጣሉ። ነባሪ አገናኞች የሚከተሉትን ያካትታሉ: የተጠቃሚ መለያ፣ ዳሽቦርድ፣ ኮርሶች፣ ቡድኖች፣ ቀን መቁጠሪያ፣ የገቢ መልእክት
ሳጥን እና የእገዛ ምናሌ።
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1

የተጠቃሚ መረጃዎን ለማየት Account የሚለውን አገናኝ ጠቅ ያድርጉ። መገለጫዎን፣
የተጠቃሚ ቅንብሮችዎን የማስታወቂያ ምርጫዎዎች፣ የግል ፋይሎችዎን እና ሌሎችን
ለመድረስ አንድ ምናሌ (ዝርዝር) ይስፋፋ እና አገናኞችን ያሳያል።

2

Dashboard ወደ Canvas ሲገቡ የሚያርፉበት ገጽ ነው።

3

Courses የተመዘገቡባቸውን ሁሉንም ወቅታዊ ኮርሶች ይዘረዝራል። የኮርስ ዝርዝርዎን
ለማበጀት ወይም ሁሉንም የ Canvas ኮርሶችዎን ለመመልከት Courses => All
Courses ጠቅ ያድርጉ።

4

የቀን መቁጠሩያዎን ለማየት Calendar የሚለውን አገናኝ ጠቅ ያድርጉ።
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ውይይቶችን፣ የ Canvas መልዕክት መላላኪያ ስርዓትን ለመመልከት Inbox ን ጠቅ ያድርጉ።
ከአስተማሪዎ ጋር ለመገናኘት Inbox ን ይጠቀሙ። የአዲስ መልዕክቶች ቁጥር በ Inbox (ገቢ
መልእክት ሳጥን) አዶ ላይ ይታያል።
ለአንድ አስተማሪ መልዕክት ለመላክ ወይም Student Canvas Guides (የተማሪ የካናቫስ
መምሪያዎችን) ለማግኘት Help (እገዛን) ጠቅ ያድርጉ።

Canvas፡ Dashboard (ዳሽቦርዱን) ማሰስ
Dashboard (ዳሽቦርድ) ወደ Canvas ሲገቡ የሚያዩት የመጀመሪያው ነገር ነው። ዳሽቦርዱ በሁሉም የወቅቱ ኮርሶችዎ ውስጥ ምን
እየሆነ እንዳለ እንዲያዩ ይረዳዎታል። እንዲሁም ሁሉን አቀፍ ማስታወቂያዎችን ሊያዩ ይችላሉ። ማስታወቂያውን ከዳሽቦርድዎ ላይ
ለማስወገድ X (Remove) የሚለውን አዶ ጠቅ ያድርጉ። በ Global Navigation (ሁሉን አቀፍ ዳሰሳ) ውስጥ ያለውን የዳሽቦርድ
አገናኝ ጠቅ በማድረግ ወደ ተጠቃሚ ዳሽቦርድዎ በማንኛውም ጊዜ መመለስ ይችላሉ።

የ
Canvas ዳሽቦርዱ ምናባዊ ጉብኝት ያድርጉ።
በጉብኝቱ ውስጥ የበለጠ ለማወቅ በእያንዳንዱ አረንጓዴ ቀስት ላይ ያንዣብቡ።

የቀን መቁጠሪያው ለሁሉም ኮርሶችዎ ማድረግ ያለብዎትን ሁሉንም ነገር በአንድ ቦታ ላይ ለማየት ጥሩ
መንገድ ነው። የትኛውን የቀን መቁጠሪያዎች ማሳየት እንደሚፈልጉ ማብራት እና ማጥፋት ይችላሉ።

Canvas፡ የቀን መቁጠሪያ

● ለመማር እዚህ ጠቅ ያድርጉ፡ እንደ ተማሪ የቀን መቁጠሪያው እንዴት እጠቀማለሁ?
● ለመማር እዚህ ጠቅ ያድርጉ፡ እንደ ተማሪ የቀን መቁጠሪያው እይታን በኮርስ እንዴት አጣራለሁ?
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[1] ሁሉንም የኮርስ ቀን መቁጠሪያዎች
ለመመልከት በሁሉን አቀፍ ዳሰሳ ምናሌ ውስጥ
የቀን መቁጠሪያን ጠቅ ያድርጉ።
[2] ከወር፣ ሳምንት ወይም ከአጀንዳ እይታ
ይቀየሩ።
[3] ከኮርስ የቀን መቁጠሪያዎች በተለየ ስምዎ
ያለበት ቀን መቁጠሪያ የግል ቀን መቁጠሪያዎ
ነው።
[4] ሳጥኑን ጠቅ በማድረግ አንድ የቀን
መቁጠሪያን ያንቁ። ንቁ ከሆነ ሳጥኑ በቀለም
ይሞላል። እሱን አጣርቶ ለማጥፋት ወደ ሳጥን
ጠቅ ያድርጉ እና ግራጫ ይሆናል።
[5] እያንዳንዱን ኮርስ ለመለየት ቀለሞችን
መምረጥ ይችላሉ። የቀለም አማራጮችን
ለመመልከት ሦስቱን ቋሚ ነጥቦችን ጠቅ ያድርጉ።
[6] የቁርጥ ቀናት ያላቸው የተሰጡ ስራዎች እና
5 ኩነቶች ከኮርሱ ቀለም እና አዶ ጋር የቀን
መቁጠሪያው ላይ ይታያሉ። አዶዎች፡ ቀን
መቁጠሪያው ኩነት ነው። ከወረቀት ጋር እርሳስ
የተሰጠ ስራ ነው። መንኮራኩር ጥያቄ/ፈተና ነው።
ሁለት የውይይት ሳጥኖች ውይይት ነው።
[7] ቀን የሌላቸው የተሰጡ ስራዎች እና ኩነቶች
በቀን መቁጠሪያው ላይ አይታዩም ነገር ግን
ተዘርዝረዋል።

Canvas Course (ኮርስ) ውስጥ
አንዴ በኮርስ ውስጥ ከገቡ የኮርስ ምናሌ እና የመነሻ ገጽ ያያሉ። አስተማሪው
ላይ በመመርኮዝ እነዚህ ከኮርስ ወደ ኮርስ ሊለያዩ ይችላሉ።

ይህ የናሙና ኮርስ ነው።
[1] በእያንዳንዱ ኮርስ በስተግራ በኩልCourse
Menu አለ። አስተማሪዎች ለኮርሳቸው የማያስፈልጉ
የምናሌ ነገሮችን እና እይታን ቀለል ለማድረግ ከኮርስ
ምናሌው ሊደብቁ ይችላሉ። ነገሮች ለማየት በኮርስ
ምናሌው ውስጥ እነዚያን ነገሮች ጠቅ ያድርጉ።
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[2] ይህ ኮርስ ወደ ሞጁሎች ወይም ምዕራፎች
አገናኞች ያሉትየመነሻ ገጽአለው። በዚህ ገጽ ላይ
አንድ ሰው በቀጥታ ወደ ተለየ Module (ሞጁል)
(ወይም ምዕራፍ) ለመሄድ አገናኞችን ጠቅ ማድረግ
ይችላል።
Modules (ሞጁሎች) ይዘትን ለማደራጀት
ሊያገለግል እና የሚከተሉትን ሊያካትት ይችላል፡
ገጾች፣ የተሰጡ ስራዎች፣ ጥያቄዎች፣ ውይይቶች፣
ውጫዊ አገናኞች እና ፋይሎች።

የ Canvas የተማሪ መምሪያዎች: የተሰጡ ስራዎች
አስተማሪዎች በ Canvas በኩል የሚረከቡ የተሰጡ ስራዎችን ሊመድቡ ይችላሉ። ከዚህ በታች ያሉት አገናኞች ቀርበው ከሆነ የተለዩ
የተሰጡ ስራዎች ዓይነቶችን በማስረከብ እና ግብረመልስ እንዴት መድረስ እንደሚቻል ላይ ሊረዱዎት የሚችሉ Canvas የተማሪ
መምሪያዎች ናቸው። እነዚህ መምሪያዎች ለኢንተርኔት አሳሾች/ላፕቶፖች ናቸው።

●
●
●
●
●

●

●

አንድን ኦንላይን የተሰጠ ስራን እንዴት
አስረክባለሁ?
የጽሑፍ ግቤት የተሰጠን ስራ እንዴት አስረክባለሁ?
አንድን URL እንደ የተሰጠ ስራ ማስረከቢያ
እንዴት አስገባለሁ?
እንደ አንድ የተሰጠ ስራ ማስረከቢያ አድርጌ አንድን
የሚዲያ ፋይል እንዴት አስገባለሁ?
በ Canvas (ካናቫስ) ውስጥ እንደ አንድ የተሰጠ
ስራ ማስገባት አድርጌ አንድን ፋይል እንዴት
እጭናለሁ?
በ Canvas (ካናቫስ) ውስጥ እንደ አንድ የተሰጠ
ስራ ማስገባት አድርጌ ከ Google Drive እንዴት
ፋይል እሰቅላለሁ?
አንድን በክላውድ (cloud) የተሰጥን ስራ በ
Google Drive እንዴት አስገባለሁ?

●
●
●
●
●

●

የተሰጠው ስራዬ ሲገባ እንዴት አውቃለሁ?
አስተማሪዬ የተሰጠ ስራዬን ሲያርም እንዴት
አውቃለሁ?
ከአስተማሪዬ የተሰጠ ስራ አስተያየቶችን እንዴት
እመለከተዋለሁ?
እንደ ተማሪ DocViewer በ Canvas የተሰጡ
ስራዎች ውስጥ እንዴት እጠቀማለሁ?
በተሰጠ ስራዬ ማስረከብ ውስጥ በቀጥታ
ከአስተማሪዬ የማብራሪያ ግብረመልስ
አስተያየቶችን እንዴት እመለከታለሁ?
ለተሰጠ ስራዬ የመመሪያ ውጤቶችን እንዴት
እመለከተዋለሁ?

የተደራሽነት መሣሪያዎች
በፕሮግራሞች እና መሳሪያዎች ጋር አብረው የተሰሩ ልዩ ልዩ የተደራሽነት መሣሪያዎች አሉ።

በ Canvas ውስጥ
●
●

በ Canvas ውስጥ ያለ ተደራሽነት
የ Canvas Pages (ካናቫስ ገጾች) Immersive
Reader (አስማጭ አንባቢ) (ማስታወቂያዎች፣ ውይይቶች፣
የተሰጡ ስራዎች፣ ጥያቄዎች፣ ወዘተ. ወስጥ አይደለም) አላቸው።
በ iPad ላይ በ Safari ውስጥ ሞክረነዋል እና በኢንተርኔት አሳሹ
ውስጥ ይሰራል (መቆጣጠሪያዎቹን ለማየት የ Canvas የተማሪ
መተግበሪያን እንዲከፍቱ የሚጠይቅዎትን ሰንደቅ መዝጋትዎን
ያረጋግጡ)። አስማጭ አንባቢ በተማሪ መተግበሪያው ላይ
አይገኝም ነገር ግን ጮክ ብሎ ለማንበብ ተማሪዎች አብሮ
የተሰራውን፣ የጽሑፍ-ወደ-ንግግር የ iPad ተደራሽነት ባህሪ
መጠቀም ይችላሉ (Settings > Accessibility > Speech >Speech
Selection ያብሩ። ከዚያ Text ይምረጡ እና Speak ይምረጡ)።

●

የ Microsoft ቡድኖች ስብሰባዎች የቀጥታ መግለጫ
ጽሑፎች

ከመሳሪያዎች ጋር አብረው የተሰሩ
●
●
●
●
●

የ Mac (ማክ) ተደራሽነት አማራጮች
የ Mac (ማክ) ተደራሽነት አቋራጮች
በ Mac (ማክ) ላይ ተደራሽነት የመጨረሻ የተሻለው መመሪያ
ለ iPad/iPhone የተደራሽነት አቋራጭ
ለ iPad/iPhone ተደራሽነት - የመጨረሻ
የተሻለው መመሪያ

አንድን ኦንላይን የተሰጠ ስራን እንዴት አስረክባለሁ?
ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
(ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
በማርች 28 ቀን 2020
እትም 51


በኤፕሪል 21 ቀን 2017•ለመጨረሻ ጊዜ የተስተካከለው በ Canvas

መውደድ • 25 መወደዶችን አሳይ25
 አስተያየት • 4



በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ

በርከት ያሉ የማስረከቢያ አይነቶችን በመጠቀም በ Canvas ኦንላይን የተሰጡ ስራዎችን ማስረከብ ይችላሉ።
አስተማሪዎች ምን ዓይነት የኦንላይን ማስረከቦችን እንዲጠቀሙ እንደሚፈልጉ መምረጥ ይችላሉ። እንዲሁም
አስተማሪዎ የሚፈቅድ ከሆነ የተሰጡ ስራዎችን ዳግም የማስገባት አማራጭ ሊኖርዎት ይችላል።
እንደ የሚታረም የተሰጠ ስራ ማስረከቢያ አካል ሆነው የታከሉ ማንኛቸውም ተያያዦች እንዲሁ ወደ
እርስዎ የተጠቃሚ ፋይሎች ይገለበጣሉ ነገር ግን በተጠቃሚ ኮታዎ ላይ አይቆጠሩም። ሆኖም ፋይሉ አንዴ እንደ
ማስረከብ ሆኖ ከተጫነ ፋይሉን መሰረዝ አይችሉም። ፋይሎች በማስረከብያዎች ማህደር ውስጥ ይቀመጣሉ።
አንድን የተሰጠ ስራን ከማስረከብዎ በፊት ካለ እንደ የተሰጠው ስራ መግለጫ ያሉ ሁሉንም የተሰጠውን ስራ
መረጃዎችን ለመከለስ ይፈልጉ ይሆናል።
ይህ ትምህርት መደበኛ የኦንላይን የተሰጠን ስራ እንዴት እንደሚያስገቡ ያሳያል። የእኩዮች ግምገማ የተሰጠ ስራ
እንዴት እንደሚያስረክቡ ይረዱ።
የሶስተኛ ወገን ፋይል ማመልከቻ ማስረከቢያዎች
ከGoogle Drive፣ Dropbox (ድሮፕቦክስ) ወይም በሌላ የሶስተኛ ወገን አገልግሎት በዴስክቶፕ ኮምፒተርዎ
በኩል ከሚከተሉት ሁለት መንገዶች በአንዱ ማስረከብ ይችላሉ፡
1. ፋይሉን ወደ ኮምፒተርዎ ያውርዱ እና እንደ ፋይል መጫን አድርገው ያስረክቡ
2. ፋይሉን ያጋሩ፣ የፋይሉን URL ይቅዱ እና እንደ ድህረ ጣቢያ URL ያስረክቡ
የሞባይል ማስረከቦች
እንዲሁም የ Android ወይም የ iOS መሣሪያዎን በመጠቀም የተሰጡ ስራዎችን ማስረከብ ይችላሉ።
ማስታወሻዎች፦


በአስተማሪዎ በተመደበው የማስረከቢያ አይነት ላይ በመመስረት ለተሰጠ ሥራዎ ሁሉም የፋይል አይነቶች
አይገኙም።



ሁሉም የተሰጡ ስራዎችዎ ኦንላይን ላይ ማስረከብ አይችሉም። Submit Assignment (የተሰጠ ስራን አስረክብ)
የሚለውን አገናኝ ማየት ካልቻሉ አስተማሪዎ የተሰጠውን ስራ በተለየ መንገድ እንዲያስረክቡ ሊፈልግ ይችላል
ወይም የሚገኝበት ቀን አልፏል። መመሪያዎችን ለማግኘት የተሰጠውን ስራ መግለጫውን ይመልከቱ ወይም
እርዳታ ለማግኘት አስተማሪዎን ያነጋግሩ።



Canvas ከ 5 GB በላይ የሆኑ የፋይል መጫኖችን አይደግፍም።

የተሰጡ ስራዎች ይክፈቱ

በ Course Navigation (ኮርስ ዳሰሳ) ውስጥ Assignments (የተሰጡ ስራዎች) የሚለውን አገናኙ ጠቅ
ያድርጉ።
ማስታወሻ፦ እንዲሁም የተሰጡ ስራዎችዎን በተጠቃሚ ወይም በኮርስ ዳሽቦርድዎ ተሰጡ ስራዎችዎን
በተጠቃሚ ወይም በኮርስ ዳሽቦርድዎ፣ Syllabus (መርአ ትምህርት)፣ Gradebook (በውጤት መጽሐፍ)፣
Calendar (ቀን መቁጠሪያ) ወይም Modules (ሞዱሎች) በኩል መድረስ ይችላሉ።

የኮርስ የተሰጡ ስራዎችን ይመልከቱ

አንድ የተሰጠን ስራ ስም ጠቅ ያድርጉ።

የተሰጠን ስራ ያስረክቡ

ስራዎን ለማስረከብ አንድን የተሰጠ ስራ ለማስገባት Submit Assignment (የተሰጠውን ስራ
አስረክብ) የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ።
ማስታወሻ: Submit Assignment (የተሰጠ ስራን አስረክብ) የሚለውን ቁልፍ ማየት ካልቻሉ አስተማሪዎ
የተሰጠውን ስራ ኦንላይን እንዲያስረክቡ ላይፈልግ ይችላል ወይም የሚገኝበት ቀን አልፏል። መመሪያዎችን
ለማግኘት የተሰጠውን ስራ መግለጫውን ይመልከቱ ወይም እርዳታ ለማግኘት አስተማሪዎን ያነጋግሩ።

የመጨረሻ ውጤት ማስታወቂያ ይመልከቱ

ከአጠቃላይ የውጤት ስሌቶች ውስጥ የተሰጠውን ስራ አስተማሪዎ ያስወገደው መሆኑን የሚያመለክት ሰንደቅ
ከተሰጠው ስራዎ በላይ ሊታይ ይችላል። ሆኖም ይህ ቅንብር የተሰጡ ስራ ማስረከቦች ላይ ተጽዕኖ የለውም።

የማስረከብ አይነት ይምረጡ

አስተማሪዎ ለእያንዳንዱ የተሰጠ ስራ ምን ዓይነት ማስረከቦች ተገቢ እንደሆኑ ይወስናል። አራት የማስረከቢያ
ዓይነቶች አሉ፡ ፋይል ይጫኑ፣ የጽሑፍ ግቤት ያስረክቡ ፣ የድህረ ጣቢያ URL ያስገቡ ወይም ሚዲያ ያስረክቡ።
ማስታወሻ፡ በአስተማሪዎ በተመደበው የማስረከቢያ አይነት ላይ በመመስረት ለተሰጠ ሥራዎ ሁሉም የፋይል
አይነቶች አይገኙም።

የፋይል ጭነት ያስረክቡ

ከኮምፒውተርዎ አንድ ፋይል ለመጫን እና እንደ የተሰጠ ስራዎ ለማስረከብ የ File Upload (ፋይል
መጫኛ) ትሩን ይምረጡ።

የጽሑፍ ግቤትን ያስረክቡ

አንድን የጽሑፍ ግቤት የተሰጠ ስራ ለማስረከብ Text Entry (የጽሑፍ ግቤት) ትሩን ይምረጡ።
ማስታወሻ፡ የተሰጠ ስራ ማስረከቢያ Rich Content Editor (የበለፀገ ይዘት አርታኢ) ከጽሑፍ ሳጥኑ ታችኛው
ቀኝ ጥግ በታች የቃላት ቆጣሪ ማሳያን ያካትታል።

የድህረገፅ URL ያስረክቡ

አንድ የድህረገፅ URL ለማስረከብ Website URL (የድህረገፅ URL) የሚለውን ትር ይምረጡ።

የተቀረጸ ሚዲያ ያስረክቡ

አንድ የተቀረጸ ሚዲያን ለማስረከብ Media (ሚዲያ) የሚለውን ትር ይምረጡ።

የተሰጠን ስራ ያስረክቡ

የተሰጠ ስራዎን ለማስረከብ ዝግጁ ሲሆኑ Submit Assignment (የተሰጠ ስራን ያስረክቡ) የሚለውን ቁልፍ
ጠቅ ያድርጉ።

ያስረከቡትን ይመልከቱ

ሥራዎን ካስረከቡ በኋላ ስለ አስረከቡት መረጃ በ በጎን ማሳያው ውስጥ ይመለከታሉ [1]። ለፋይል መጫኖች
የጎን ማሳያው አስፈላጊ ከሆነ ለማውረድ ወደ ያስገቡበት ስራ አገናኝ ያቀርባል።
ከፈለጉ Re-submit Assignment (የተሰጠን ስራ ዳግም ያስረክቡ) የሚለውን ቁልፍ በመጠቀም የተሰጠ
ስራዎን ሌላ እትም ዳግም ማስረከብ ይችላሉ [2]። የጎን ማሳያው ውስጥ ማየት የሚችሉት በጣም በቅርቡ
ያስረከቡትን ዝርዝሮች ብቻ ነው ነገር ግን አስተማሪዎ ሁሉንም ያስረከቡትን ማየት ይችላል።
አንዴ አስተማሪዎ ላስረከቡት ውጤት ከሰጠ በኋላ በ Course Navigation (በኮርስ ዳሰሳ) ወስጥ ያለው የ
Grades (የውጤቶች) አገናኝ የወጤት አሰጣጥ አመልካች ያሳያል።
እንዲሁም ስለ ተሰጠ ስራዎ ዝርዝሮችን እና ወደ ተጨማሪ ግብረመልሶች አገናኞችን በ ውጤቶች ገጽዎ ውስጥ
ማየት ይችላሉ።
ማስታወሻዎች፦


የተሰጠ ስራዎ አሁንም Assignments (የተሰጡ ስራዎች) እና Syllabus (መርአትምህርቱ) ውስጥ ይታያል፤
ዝርዝሩ ከተሰጡ ስራ ማስረከብ ጋር አይወገድም።



አንድን የተሰጠ ስራን ሲያስረክቡ በጣም በቅርብ ጊዜ ያስረከቡትን ብቻ መድረስ እና ማየት ይችላሉ። ሆኖም
አስተማሪዎች ሁሉንም የእርስዎን ማስረከቦችን ማየት ይችላሉ።
ቀደም ያለ ርዕስ፡ለውጫዊ መሣሪያ የተሰጠ ስራዬ መግለጫ እንዴት እመለከተዋለሁ?
ቀጣይ ርዕስ፡የጽሑፍ ግቤት የተሰጠን ስራ እንዴት አስረክባለሁ?
እዚህ ነዎት
የማውጫ ሰንጠረዥ > የተሰጡ ስራዎች > አንድን ኦንላይን የተሰጠን ስራ እንዴት አስረክባለሁ?

የጽሑፍ ግቤት የተሰጠን ስራ እንዴት አስረክባለሁ?
ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
(ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
በማርች 28 ቀን 2020
እትም 37


ፌብሩዋሪ 3 ቀን 2018•ለመጨረሻ ጊዜ የተስተካከለው በ Canvas

መውደድ • 2 መወደዶችን አሳይ2
አስተያየት • 6





በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ

የጽሑፍ ግቤትን በመጠቀም በ Canvas ውስጥ አንድን የተሰጠ ስራ ማስረከብ ይችላሉ። በጽሑፍ ግቤት የተሰጡ
ስራዎች Rich Content Editor (ሪች የይዘት አርታኢ) ውስጥ የተፈጠሩ ናቸው። እንዲሁም አስተማሪዎ
የሚፈቅድ ከሆነ የተሰጡ ስራዎችን ዳግም የማስገባት አማራጭ ሊኖርዎት ይችላል።
አንድን የተሰጠ ስራን ከማስረከብዎ በፊት ካለ እንደ የተሰጠው ስራ መግለጫ ያሉ ሁሉንም የተሰጠውን ስራ
መረጃዎችን ለመከለስ ይፈልጉ ይሆናል።
ማስታወሻዎች፦


ሁሉም የተሰጡ ስራዎችዎ ኦንላይን ላይ ማስረከብ አይችሉም። Submit Assignment (የተሰጠ ስራን አስረክብ)
የሚለውን አገናኝ ማየት ካልቻሉ አስተማሪዎ የተሰጠውን ስራ በተለየ መንገድ እንዲያስረክቡ ሊፈልግ ይችላል
ወይም የሚገኝበት ቀን አልፏል። መመሪያዎችን ለማግኘት የተሰጠውን ስራ መግለጫውን ይመልከቱ ወይም
እርዳታ ለማግኘት አስተማሪዎን ያነጋግሩ።



እንዲሁም የ Android ወይም የ iOS መሣሪያዎን በመጠቀም የተሰጡ ስራዎችን ማስረከብ ይችላሉ።

የተሰጡ ስራዎች ይክፈቱ

በ Course Navigation (ኮርስ ዳሰሳ) ውስጥ Assignments (የተሰጡ ስራዎች) የሚለውን አገናኙ ጠቅ
ያድርጉ።

የኮርስ የተሰጡ ስራዎችን ይመልከቱ

አንድ የተሰጠን ስራ ስም ጠቅ ያድርጉ።

የተሰጠን ስራ ያስረክቡ

አንድን የተሰጠ ስራ ለማስገባት Submit Assignment (የተሰጠውን ስራ አስረክብ) የሚለውን ቁልፍ ጠቅ
ያድርጉ።
ማስታወሻ: Submit Assignment (የተሰጠ ስራን አስረክብ) የሚለውን ቁልፍ ማየት ካልቻሉ አስተማሪዎ
የተሰጠውን ስራ ኦንላይን እንዲያስረክቡ ላይፈልግ ይችላል ወይም የሚገኝበት ቀን አልፏል። መመሪያዎችን
ለማግኘት የተሰጠውን ስራ መግለጫውን ይመልከቱ ወይም እርዳታ ለማግኘት አስተማሪዎን ያነጋግሩ።

የመጨረሻ ውጤት ማስታወቂያ ይመልከቱ

ከአጠቃላይ የውጤት ስሌቶች ውስጥ የተሰጠውን ስራ አስተማሪዎ ያስወገደው መሆኑን የሚያመለክት ሰንደቅ
ከተሰጠው ስራዎ በላይ ሊታይ ይችላል። ሆኖም ይህ ቅንብር የተሰጡ ስራ ማስረከቦች ላይ ተጽዕኖ የለውም።

የጽሑፍ ግቤትን ይምረጡ

አንድን የጽሑፍ ግቤት የተሰጠ ስራ ለማስረከብ Text Entry (የጽሑፍ ግቤት) ትሩን ይምረጡ።

የጽሑፍ ግቤትን ያስረክቡ

ጽሑፍን ወደ Rich Content Editor (ሪች ይዘት አርታኢ) ውስጥ ይተይቡ ወይም ቀድተው ይለጥፉ
[1]። Submit Assignment የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ [2]።

ሚዲያ ያክሉ

እንደ የጽሑፍ ግቤት የተሰጠ ስራዎ ማስረከብያ አንድ አካል ቪድዮ መቅረጽ ወይም የቪድዮ ፋይል
መጫን ይችላሉ[1]።እንዲሁም ድምጽ መቅረጽ ወይም የድምጽ ፋይል መጫን ይችላሉ።
እንዲሁም በጽሁፍ ግቤት የተሰጠ ስራ ማስረከብዎ ውስጥ ምስሎችን መክተት ከ Canvas ወይም ከድህረ
ገጽ ይችላሉ [2]። እንዲሁም Canvas በጽሑፍ ግቤት የተሰጠ ስራዎ ማስረከቢያዎች ውስጥ ከ Flickr ምስሎችን
እንዲያካትቱ ይፈቅድልዎታል።
እንደ የሚታረም የተሰጠ ስራ ማስረከቢያ አካል ሆነው የታከሉ ማንኛቸውም ፋይሎች እንዲሁ ወደ እርስዎ
የተጠቃሚ ፋይሎች ይገለበጣሉ ነገር ግን በተጠቃሚ ኮታዎ ላይ አይቆጠርብዎትም። ሆኖም ፋይሉ አንዴ እንደ
ማስረከብ ሆኖ ከተጫነ ፋይሉን መሰረዝ አይችሉም። ፋይሎች በማስረከብያዎች ማህደር ውስጥ ይቀመጣሉ።

ያስረከቡት ይመልከቱ

የጎን ማሳያው ስለአስረከቡት መረጃ ያሳያል [1]።
በአስተማሪዎ የሚፈቀድልዎት ከሆነ Re-Submit Assignment (የተሰጠን ስራ ዳግም ያስረክቡ) የሚለውን
ቁልፍ ጠቅ በማድረግ የተሰጠ ስራዎን ሌላ እትም ዳግም ለማስረከብ መምረጥ ይችላሉ [2]። የጎን ማሳያው
ውስጥ ማየት የሚችሉት በጣም በቅርቡ ያስረከቡትን ዝርዝሮች ብቻ ነው ነገር ግን አስተማሪዎ ሁሉንም
ያስረከቡትን ማየት ይችላል።
አንዴ አስተማሪዎ ላስረከቡት ውጤት ከሰጠ በኋላ በ Course Navigation (በኮርስ ዳሰሳ) ወስጥ ያለው የ
Grades (የውጤቶች) አገናኝ የወጤት አሰጣጥ አመልካች ያሳያል። እንዲሁም ስለ ተሰጠ ስራዎ ዝርዝሮችን እና
ወደ ተጨማሪ ግብረመልሶች አገናኞችን በውጤቶች ገጽዎ ውስጥ ማየት ይችላሉ።
ማስታወሻዎች፦


አንድን የተሰጠን ስራ ካስረከቡ በኋላ የተሰጠው ስራ አሁንም Assignments (የተሰጡ ስራዎች) እና Syllabus
(መርአትምህርት) ውስጥ ይታያል፤ ዝርዝሩ ከተሰጡ ስራ ማስረከብ ጋር አይወገድም።



አንድን የተሰጠ ስራን ሲያስረክቡ በጣም በቅርብ ጊዜ ያስረከቡትን ብቻ መድረስ እና ማየት ይችላሉ። ሆኖም
አስተማሪዎች ሁሉንም የእርስዎን ማስረከቦችን ማየት ይችላሉ።
ቀደም ያለ ርዕስ፡አንድን ኦንላይን የተሰጠ ስራን እንዴት አስረክባለሁ?
ቀጣይ ርዕስ:አንድን URL እንደ የተሰጠ ስራ ማስረከቢያ እንዴት አስገባለሁ?
እዚህ ነዎት
የማውጫ ሰንጠረዥ > የተሰጡ ስራዎች > የጽሑፍ ግቤት የተሰጠን ስራ እንዴት አስረክባለሁ?

አንድን URL እንደ የተሰጠ ስራ ማስረከቢያ እንዴት
አስገባለሁ?
ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካንቫስ) ሰነድ ቡድን
(ካንቫስ) ሰነድ ቡድን
በማርች 28 ቀን 2020
እትም 37


ፌብሩዋሪ 3 ቀን 2018•ለመጨረሻ ጊዜ የተስተካከለው በ Canvas

መውደድ • 1 መወደዶችን አሳይ1
አስተያየት • 0





በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ

በ Canvas ውስጥ እንደ የተሰጠ ስራ ማስረከብ የድህረገጽ URL ማስገባት ይችላሉ። አንድ URL እንደ የተሰጠ
ስራ ሆኖ ሲረከብ ማስረከቡ በተደረገበት ጊዜ Canvas የድህረ-ገጽን ቅጽበታዊ ገጽ እይታን ይወስዳል።
አንድን የተሰጠ ስራን ከማስረከብዎ በፊት ካለ እንደ የተሰጠው ስራ መግለጫ ያሉ ሁሉንም የተሰጠውን ስራ
መረጃዎችን ለመከለስ ይፈልጉ ይሆናል። እንዲሁም አስተማሪዎ የሚፈቅድ ከሆነ የተሰጡ ስራዎችን ዳግም
የማስገባት አማራጭ ሊኖርዎት ይችላል።
የሶስተኛ ወገን ፋይል ማመልከቻ ማስረከቢያዎች
ከGoogle Drive፣ Dropbox (ድሮፕቦክስ) ወይም በሌላ የሶስተኛ ወገን አገልግሎት በዴስክቶፕ ኮምፒውተርዎ
በኩል ከሚከተሉት ሁለት መንገዶች በአንዱ ማስረከብ ይችላሉ፦


ፋይሉን ወደ ኮምፒውተርዎ ያውርዱ እና እንደ ፋይል መጫን አድርገው ያስረክቡ



ፋይሉን ያጋሩ፣ የፋይሉን URL ይቅዱ እና እንደ ድህረ ጣቢያ URL ያስረክቡ
ማስታወሻዎች፦



ሁሉም የተሰጡ ስራዎችዎ ኦንላይን ላይ ማስረከብ አይችሉም። Submit Assignment (የቤት ስራን አስረክብ)
የሚለውን አገናኝ ማየት ካልቻሉ አስተማሪዎ የተሰጠውን ስራ በተለየ መንገድ እንዲያስረክቡ ሊፈልግ ይችላል
ወይም የሚገኝበት ቀን አልፏል። መመሪያዎችን ለማግኘት የቤት ስራውን መግለጫውን ይመልከቱ ወይም
እርዳታ ለማግኘት አስተማሪዎን ያነጋግሩ።



እንዲሁም የ Android ወይም የ iOS መሣሪያዎን በመጠቀም የቤት ስራዎችን ማስረከብ ይችላሉ።

የቤት ስራዎችን ይክፈቱ

በ Course Navigation (ኮርስ ዳሰሳ) ውስጥ Assignments (የቤት ስራዎች) የሚለውን አገናኝ ጠቅ ያድርጉ።

የኮርስ የቤት ስራዎችን ይመልከቱ

አንድ የተሰጠን ስራ ስም ጠቅ ያድርጉ።

የተሰጠን ስራ ያስረክቡ

አንድን የተሰጠ ስራ ለማስገባት Submit Assignment (የተሰጠውን ስራ አስረክብ) የሚለውን ቁልፍ ጠቅ
ያድርጉ።
ማስታወሻ: Submit Assignment (የተሰጠ ስራን አስረክብ) የሚለውን ቁልፍ ማየት ካልቻሉ አስተማሪዎ
የተሰጠውን ስራ ኦንላይን እንዲያስረክቡ ላይፈልግ ይችላል ወይም የሚገኝበት ቀን አልፏል። መመሪያዎችን
ለማግኘት የተሰጠውን ስራ መግለጫውን ይመልከቱ ወይም እርዳታ ለማግኘት አስተማሪዎን ያነጋግሩ።

የመጨረሻ ውጤት ማስታወቂያ ይመልከቱ

ከአጠቃላይ የውጤት ስሌቶች ውስጥ የተሰጠውን ስራ አስተማሪዎ ያስወገደው መሆኑን የሚያመለክት ሰንደቅ
ከተሰጠው ስራዎ በላይ ሊታይ ይችላል። ሆኖም ይህ ቅንብር የተሰጡ ስራ ማስረከቦች ላይ ተጽዕኖ የለውም።

የድህረ-ገጽ URL ይምረጡ

አንድ URL ለማስረከብ Website URL (የድህረገፅ URL) የሚለውን ትር ይምረጡ።

አንድ የድህረገፅ URL ያስረክቡ

URL ይተይቡ ወይም ይገልብጡ እና በድህረገጽ URL መስክ ላይ ይለጥፉ [1]። Submit
Assignment የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ [2]።
ፋይሎቹን በማጋራት፣ URL ን በመገልበጥ እና እንደ ድህረገጽ URL በማስረከብ የተሰጡ ስራዎችን ከ Google
Drive ፣ Dropbox ወይም ከሌላ የሶስተኛ ወገን አገልግሎት ማስረከብ ይችላሉ። በአማራጭ ፋይሉን ወደ
ኮምፒተርዎ ማውረድ እና የተሰጠው ስራ የሚፈቅድ ከሆነ እንደ ፋይል መጫን አድርገው ማስረከብ ይችላሉ።

ያስረከቡትን ይመልከቱ

የጎን ማሳያው ስለአስረከቡት መረጃ ያሳያል [1]።
በአስተማሪዎ የሚፈቀድልዎት ከሆነ Re-Submit Assignment (የተሰጠን ስራ ዳግም
ያስረክቡ) የሚለውን ቁልፍ ጠቅ በማድረግ የተሰጠ ስራዎን ሌላ እትም ዳግም ለማስረከብ መምረጥ ይችላሉ
[2]። የጎን ማሳያው ውስጥ ማየት የሚችሉት በጣም በቅርቡ ያስረከቡትን ዝርዝሮች ብቻ ነው ነገር ግን
አስተማሪዎ ሁሉንም ያስረከቡትን ማየት ይችላል።
አንዴ አስተማሪዎ ላስረከቡት ውጤት ከሰጠ በኋላ በ Course Navigation (በኮርስ ዳሰሳ) ወስጥ ያለው የ
Grades (የውጤቶች) አገናኝ የወጤት አሰጣጥ አመልካች ያሳያል። እንዲሁም ስለ ተሰጠ ስራዎ ዝርዝሮችን እና
ወደ ተጨማሪ ግብረመልሶች አገናኞችን በ ውጤቶች ገጽዎ ውስጥ ማየት ይችላሉ።
ማስታወሻዎች፦


አንድን የተሰጠን ስራ ካስረከቡ በኋላ የተሰጠው ስራ አሁንም Assignments (የተሰጡ ስራዎች) እና Syllabus
(መርአትምህርት) ውስጥ ይታያል፤ ዝርዝሩ ከተሰጡ ስራ ማስረከብ ጋር አይወገድም።



አንድን የተሰጠ ስራን ሲያስረክቡ በጣም በቅርብ ጊዜ ያስረከቡትን ብቻ መድረስ እና ማየት ይችላሉ። ሆኖም
አስተማሪዎች ሁሉንም የእርስዎን ማስረከቦችን ማየት ይችላሉ።
ቀደም ያለ ርዕስ፦የጽሑፍ ግቤት የተሰጠን ስራ እንዴት አስረክባለሁ?
ቀጣይ ርዕስ፦እንደ አንድ የተሰጠ ስራ ማስረከቢያ አድርጌ አንድን የሚዲያ ፋይል እንዴት አስገባለሁ?
እዚህ ነዎት
የማውጫ ሰንጨረዥ > የተሰጡ ስራዎች > አንድን URL እንደ የተሰጠ ስራ ማስረከቢያ እንዴት አስገባለሁ?

እንደ አንድ የተሰጠ ስራ ማስረከቢያ አድርጌ አንድን
የሚዲያ ፋይል እንዴት አስገባለሁ?
ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
(ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
በማርች 28 ቀን 2020
እትም 52


በኤፕሪል 19 ቀን 2017•ለመጨረሻ ጊዜ የተስተካከለው በ Canvas

መውደድ • 4 መወደዶችን አሳይ4
አስተያየት • 0





በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ

በ Canvas ውስጥ እንደ የተሰጠ ስራ ለማስረከብ የቪድዮ ወይም የድምጽ ፋይል መጫን ይችላሉ። እንደ የተሰጠ
ስራ ለማስረከብ የድምጽ ወይም የቪድዮ ፋይልን ለመቅዳት እንዲሁ Canvas መጠቀም ይችላሉ። አንድን
የተሰጠ ስራን ከማስረከብዎ በፊት ካለ እንደ የተሰጠው ስራ መግለጫ ያሉ ሁሉንም የተሰጠውን ስራ
መረጃዎችን ለመከለስ ይፈልጉ ይሆናል። እንዲሁም የ Android ወይም የ iOS መሣሪያዎን በመጠቀም የተሰጡ
ስራዎችን ማስገባት ይችላሉ።
እንደ የሚታረም የተሰጠ ስራ ማስረከቢያ አካል ሆነው የታከሉ ማንኛቸውም ተያያዦች እንዲሁ ወደ
እርስዎ የተጠቃሚ ፋይሎች ይገለበጣሉ ነገር ግን በተጠቃሚ ኮታዎ ላይ አይቆጠሩም። ሆኖም ፋይሉ አንዴ እንደ
ማስረከብ ሆኖ ከተጫነ ፋይሉን መሰረዝ አይችሉም። ፋይሎች በማስረከብያዎች ማህደር ውስጥ ይቀመጣሉ።
በ Canvas ውስጥ ሚዲያ ፋይሎችን ለመጠቀም ስለሚገኙ አማራጮች የበለጠ ለማወቅ የ Canvas የሚዲያ
ንፅፅር PDF ይመልከቱ።
ማስታወሻዎች፡


Canvas ከ 500 MB በላይ የሆኑ የሚዲያ መጫኖችን አይቀበልም።



አስተማሪዎ ምን ዓይነት ማስረከቦች እንደሚፈቀዱ ይወስናል። ከእነዚህ አማራጮች ውስጥ አንዱ ወይም
ሁለቱም ላይገኙ ይችላሉ። እንዲሁም አስተማሪዎ የሚፈቅድ ከሆነ የተሰጡ ስራዎችን ዳግም የማስገባት
አማራጭ ሊኖርዎት ይችላል።



ሁሉም የተሰጡ ስራዎችዎ ኦንላይን ላይ ማስረከብ አይችሉም። Submit Assignment (የተሰጠ ስራን አስረክብ)
የሚለውን አገናኝ ማየት ካልቻሉ አስተማሪዎ የተሰጠውን ስራ በተለየ መንገድ እንዲያስረክቡ ሊፈልግ ይችላል
ወይም የሚገኝበት ቀን አልፏል። መመሪያዎችን ለማግኘት የተሰጠውን ስራ መግለጫውን ይመልከቱ ወይም
እርዳታ ለማግኘት አስተማሪዎን ያነጋግሩ።

የተሰጡ ስራዎች ይክፈቱ

በ Course Navigation (ኮርስ ዳሰሳ) ውስጥ Assignments አገናኙን ጠቅ ያድርጉ።

የተሰጠን ስራ ይክፈቱ

የተሰጠውን ስራ ስም ጠቅ ያድርጉ።

የተሰጠን ስራ ያስረክቡ

Submit Assignment የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ።
ማስታወሻ: Submit Assignment (የተሰጠ ስራን አስረክብ) የሚለውን ቁልፍ ማየት ካልቻሉ አስተማሪዎ
የተሰጠውን ስራ ኦንላይን እንዲያስረክቡ ላይፈልግ ይችላል ወይም የሚገኝበት ቀን አልፏል። መመሪያዎችን
ለማግኘት የተሰጠውን ስራ መግለጫውን ይመልከቱ ወይም እርዳታ ለማግኘት አስተማሪዎን ያነጋግሩ።

የመጨረሻ ውጤት ማስታወቂያ ይመልከቱ

ከአጠቃላይ የውጤት ስሌቶች ውስጥ የተሰጠውን ስራ አስተማሪዎ ያስወገደው መሆኑን የሚያመለክት ሰንደቅ
ከተሰጠው ስራዎ በላይ ሊታይ ይችላል። ሆኖም ይህ ቅንብር የተሰጡ ስራ ማስረከቦች ላይ ተጽዕኖ የለውም።

ሚዲያ ይምረጡ

የሚዲያ መጫኛ መሣሪያውን ለመክፈት የ Media ትሩን ይምረጡ [1] እና Record/Upload Media ቁልፉን
ጠቅ ያድርጉ [2]።

ሚዲያ ይቅዱ

የተሰጠውን ስራ ለመጫን ቪድዮ የመቅዳት ወይም ድምጽ የመቅዳት ምርጫ አለዎት።
ለቀረጻው ማይክራፎን ለመምረጥ Mic የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ [1]። የድረገፅ ካሜራ ለመምረጥ ወይም
ለድምጽ-ብቻ ቀረፃዎች የድረገፅ ካሜራውን ለማጥፋት Webcam የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ [2]።
ማስታወሻ፡ “የሚዲያ አስተያየት መጫኛ በትክክል አልተዘጋጀም” የሚል ስህተት ከደረሰዎት እባክዎን
አስተማሪዎን ያግኙ።

ሚዲያ ይጫኑ

ወደ ተሰጠው ስራዎ አንድ የድምጽ ፋይል ይጫኑ [1] ወይም አንድ አንድ የቪድዮ ፋይል ይጫኑ [2] ይችላሉ።
ሂደቱ ለሁለቱም ተመሳሳይ ነው።

ሚዲያ ፋይል ይምረጡ

ሊጭኑ የሚፈልጉትን ፋይል ይምረጡ እና ፋይሉን መጫን ለመጀመር Open የሚለውን ጠቅ ያድርጉ።

ፋይል መጫንን ይቆጣጠሩ

ፋይሉን መጫንን ይቆጣጠሩ። የመጫን ሂደቱ በራሱ ይጨርሳል።

የተሰጠን ስራ ያስረክቡ

የጫኑትን የሚዲያ ቀረፃዎን በተሰጠ ስራ የማስረከቢያ ሳጥን ውስጥ ይመልከቱ [1]። የጽሑፍ አስተያየቶችን
በቀረጻዎ ላይ መጨመር ይችላሉ [2]።

የተሰጠ ስራዎን ከማስረክብዎ በፊት የተቀዳ ወይም የተጨነን ሚዲያ ለመተካት የድር አሳሽዎን ያድሱ እና
ሚዲያዎን እንደገና ይቅዱ ወይም ይጫኑ።
ቅጂዎን ለማስረከብ Submit Assignment (የተሰጠ ስራን ያስገቡ) የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ [3]።

ያስረከቡትን የተሰጠ ስራ ይመልከቱ

የጎን ማሳያው ስለአስረከቡት መረጃ ያሳያል [1]።
በአስተማሪዎ የሚፈቀድልዎት ከሆነ Re-Submit Assignment (የተሰጠን ስራ ዳግም
ያስረክቡ) የሚለውን ቁልፍ ጠቅ በማድረግ የተሰጠ ስራዎን ሌላ እትም ዳግም ለማስረከብ መምረጥ ይችላሉ
[2]። የጎን ማሳያው ውስጥ ማየት የሚችሉት በጣም በቅርቡ ያስረከቡትን ዝርዝሮች ብቻ ነገር ግን አስተማሪዎ
ሁሉንም ያስረከቡትን ማየት ይችላል።
አንዴ አስተማሪዎ ላስረከቡት ውጤት ከሰጠ በኋላ በ Course Navigation (በኮርስ ዳሰሳ) ወስጥ ያለው የ
Grades (የውጤቶች) አገናኝ የወጤት አሰጣጥ አመልካች ያሳያል። እንዲሁም ስለ ተሰጠ ስራዎ ዝርዝሮችን እና
ወደ ተጨማሪ ግብረመልሶች አገናኞችን በውጤቶች ገጽዎ ውስጥ ማየት ይችላሉ።
ማስታወሻዎች፡


አንድን የተሰጠን ስራ ካስረከቡ በኋላ የተሰጠው ስራ አሁንም Assignments (የተሰጡ ስራዎች) እና Syllabus
(መርአትምህርት) ውስጥ ይታያል፤ ዝርዝሩ ከተሰጡ ስራ ማስረከብ ጋር አይወገድም።



አንድን የተሰጠ ስራን ሲያስረክቡ በጣም በቅርብ ጊዜ ያስረከቡትን ብቻ መድረስ እና ማየት ይችላሉ። ሆኖም
አስተማሪዎች ሁሉንም የእርስዎን ማስረከቦችን ማየት ይችላሉ።
ቀደም ያለ ርዕስ፡አንድን URL እንደ የተሰጠ ስራ ማስረከቢያ እንዴት አስገባለሁ?
ቀጣይ ርዕስ፡አንድን ቡድን ወክዬ የተሰጠ ሥራን እንዴት አስረክባለሁ?
እዚህ ነዎት
የማውጫ ሰንጨረዥ > የተሰጡ ስራዎች > እንደ አንድ የተሰጠ ስራ ማስረከቢያ አድርጌ አንድን የሚዲያ ፋይል
እንዴት አስገባለሁ?

በ Canvas (ካናቫስ) ውስጥ እንደ አንድ የተሰጠ ስራ
ማስገባት አድርጌ አንድን ፋይል እንዴት እጭናለሁ?
ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
(ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
በማርች 28 ቀን 2020
እትም 52


በኤፕሪል 19 ቀን 2017•ለመጨረሻ ጊዜ የተስተካከለው በ Canvas

መውደድ • 9 መወደዶችን አሳይ9
አስተያየት • 16





በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ

አስተማሪዎ ፋይል መጫኖችን እንደ ማስረከቢያ አይነት የሚፈቅድ ከሆነ አንድ ፋይል እንደ ተሰጠ ስራ ማስረከብ
አድርገው ከኮምፒዩተርዎ ላይ መጫን ይችላሉ።
እንደ የሚታረም የተሰጠ ስራ ማስረከቢያ አካል ሆነው የታከሉ ማንኛቸውም ተያያዦች እንዲሁ ወደ
እርስዎ የተጠቃሚ ፋይሎች ይገለበጣሉ ነገር ግን በተጠቃሚ ኮታዎ ላይ አይቆጠሩም። ሆኖም ፋይሉ አንዴ እንደ
ማስረከብ ሆኖ ከተጫነ ፋይሉን መሰረዝ አይችሉም። ፋይሎች በማስረከብያዎች ማህደር ውስጥ ይቀመጣሉ።
ተቋምዎ Google Docs (ጎግል ሰነዶች) እንደ አንድ የማስረከብያ አይነት ካነቃው እንዲሁም አንድን ፋይል ከ
Google Drive መጫንይችላሉ።
ማስታወሻ፡ Canvas ከ 5 GB በላይ የሆኑ የፋይል መጫኖችን አይደግፍም።

የተሰጡ ስራዎች ይክፈቱ

በ Course Navigation (ኮርስ ዳሰሳ) ውስጥ Assignments (የተሰጡ ስራዎች) የሚለውን አገናኙ ጠቅ
ያድርጉ።

የተሰጠ ስራ ይምረጡ

የተሰጠውን ስራ ርዕስ ጠቅ ያድርጉ።

የተሰጠን ስራ ያስረክቡ

Submit Assignment የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ።

ፋይል ይጨምሩ

ከኮምፒዩተርዎ ላይ አንድ ፋይል ለመጫን Choose File (ፋይል ይምረጡ) የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ
[1]። የፋይሉ መስኮት ሲመጣ የፋይሉን ስም ይፈልጉ እና ጠቅ ያድርጉ። በመስኮቱ ግርጌ Choose
(ምረጥ) ወይም Browse (አስስ) ቁልፍ (በአሳሽዎ ላይ በመመስረት) ጠቅ ያድርጉ።
አስቀድመው ወደ Canvas የጫኑትን አንድን ፋይል ለመጫንClick here to find a file... (አንድ ፋይል
ለማግኘት እዚህ ጠቅ ያድርጉ) የሚለውን አገናኝ ጠቅ ያድርጉ [2]። የፋይሉ ዝርዝር ይስፋፋል። የፋይሉን ስም
ጠቅ ያድርጉ።
ከ Google Drive አንድ ፋይል ለመጫን የሚችሉ ከሆነ Google Doc (ጎግል ሰነድ) ትሩን ጠቅ በማድረግ የ
Google ፋይል ማስገባት ይችላሉ [3]።

ሌላ ፋይል ይጨምሩ

ሌላ ፋይል መጫን ካስፈለጎት Add Another File (ሌላ ፋይል ጨምር) የሚለውን አገናኝ ላይ ጠቅ ያድርጉ።
ማስታወሻ: ተጨማሪ ፋይሎችን መጫን የሚችሉት ከኮምቲውተርዎ ብቻ ነው።

የተሰጠን ስራ ያስረክቡ

Submit Assignment የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ።

ያስረከቡትን ይመልከቱ

ያስረከቡትን የተሰጠ ሥራ ማረጋገጫ ይመልከቱ።
ቀደም ያለ ርዕስ፡በእኩዮች ለተገመገሙ የተሰጡ ስራዎች የእኩዮቼን ግብረመልስ የት ማግኘት እችላለሁ?
ቀጣይ ርዕስ፡በ Canvas (ካናቫስ) ውስጥ እንደ አንድ የተሰጠ ስራ ማስገባት አድርጌ ከ Google Drive እንዴት
ፋይል እሰቅላለሁ?
እዚህ ነዎት
የማውጫ ሰንጨረዥ > የተሰጡ ስራዎች > በ Canvas (ካናቫስ) ውስጥ እንደ አንድ የተሰጠ ስራ ማስገባት
አድርጌ አንድን ፋይል እንዴት እጭናለሁ?

በ Canvas (ካናቫስ) ውስጥ እንደ አንድ የተሰጠ ስራ
ማስገባት አድርጌ ከ Google Drive እንዴት ፋይል
እሰቅላለሁ?
ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
(ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
በማርች 28 ቀን 2020
እትም 56
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በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ

ተቋምዎ Google Docs (ጎግል ሰነዶች) ወይም Google Drive እንደ አንድ የማስረከብያ አይነት ካነቃው ለተሰጠ
ስራ አንድን ፋይል ከ Google Drive መጫንይችላሉ። ከሌሎች የተሰጠ ስራ ማስረከቢያዎች በተቃራኒ ከ Google
Drive የሚመጡ ፋይሎች በ Canvas ተጠቃሚ ፋይሎችዎ ውስጥ አይጫኑም።
Canvas የ Google Doc ፣ Google Sheet (ጎግል ሉህ) እና Google Slide (ጎግል ስላይድ) ፋይሎችን ይቀበላል።
እንዲሁም ወደ Google Docs ቅርጸት ያለተቀየሩ ማንኛውንም የተጫነ Word (.doc/.docx) ፣ Excel
(.xls/.xlsx) ፣ PowerPoint (.ppt/.pptx) እና PDF ፋይሎችን መጫን ይችላሉ።
ማስታወሻዎች፦


የ Google Docs ወይም የ Google Drive ትር በማስረከቦት ላይ የማይገኝ ከሆነ የእርስዎ ተቋም ይህንን ባህሪ
አላነቃም።



ኮርስዎ በ Course Navigation Menu (የኮርስ አሰሳ ሜኑ) ውስጥ ወደ የእርስዎ Google Drive የሚወስድ
አገናኝ ካሳየ ኮርሱ በቀጥታ Google Drive ን አንቅቷል። ያለበለዚያ የ Google Drive ፋይሎችን
ለመጫን Google Drive የድር አገልግሎትን በተጠቃሚ መገለጫዎ ውስጥ ማንቃት አለብዎት።



በ Google Drive የተሰጡ ስራዎች ውስጥ ለማስረከቦ አንድ ፋይል ብቻ ማስገባት ይችላሉ።



የ Google Drive ፋይሎች (docs ፣ sheets እና slides) እንደ ማስረከቦች ሲጫኑ ፋይሎቹ ወደ Microsoft
ተጓዳኝ ፋይል ዓይነታቸው ይቀየሩ እና እንደ Word ፣ Excel ፣ ወይም PowerPoint ፋይሎች ሆነው በአስረከቡት
ወስጥ ይታያሉ። ይህ ለውጥ በመሠረቱ ያስረከቡትን ባለበት ሁኔታ ይጠብቀዋል፤ በ Google Drive ውስጥ
በፋይሉ ላይ የተደረጉ ማንኛቸውም ለውጦች በአስረከቡት ውስጥ አይዘምኑም።

የተሰጡ ስራዎች ይክፈቱ

በ Course Navigation (ኮርስ ዳሰሳ) ውስጥ Assignments (የተሰጡ ስራዎች) የሚለውን አገናኝ ጠቅ
ያድርጉ።

የተሰጠ ስራ ይምረጡ

የተሰጠውን ስራ ርዕስ ጠቅ ያድርጉ።

የተሰጠን ስራ ያስረክቡ

Submit Assignment የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ።

Google Doc ይክፈቱ

Google Doc ወይም Google Drive የሚለውን ትር ጠቅ ያድርጉ።
ማስታወሻ፡ የ Google Doc ወይም የ Google Drive ትር የማይገኝ ከሆነ የእርስዎ ተቋም ይህንን ባህሪ
አላነቃም።

የተሰጠን ስራ ያስረክቡ

Google Drive ሁሉንም የተፈቀዱ የፋይል አይነቶች ዝርዝር ያሳያል። የፋይሉን ስም [1] ጠቅ ያድርጉ
ከዚያ Submit Assignment የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ [2]።

ያስረከቡትን ማስታወቂያ ይመልከቱ

የተሰጠ ስራዎን ካስረከቡ በኋላ Canvas ያስረከቡት እየተካሄደ መሆኑን የሚገልጽ መልዕክት ያሳያል። የፋይሉን
መጫን ሳያቋርጥ ከተሰጠ ስራ ማስረከቢያ ገጽ ወደ ሌላ መሄድ ይችላሉ። እንዲሁም የማስረከቡ ሂደት ሲጠናቀቅ
የኢሜል ማሳወቂያ ይደርስዎታል።
ማስታወቂያውን ለማስወገድ OKየሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ።

ያስረከቡትን ይመልከቱ

ያስረከቡትን የተሰጠ ሥራ ማረጋገጫ ይመልከቱ።

እየጫነ ያለ እና ያልተሳኩ የማስረከቢያ አዶዎችን ይመልከቱ

ማስረከብዎ ለመጫን ወረፋ ከተያዘለት አንድ እየጫነ ያለ አዶ ይታያል [1]። ይህ አዶ ከመጫኑ በፊት የተሰጠው
ስራ ላይ ከደረሱበት ለአስተማሪዎ ጭምር ያታያል።
ያስረከቡት ለመጫን ካልተቻለ የመጫኑ አልተሳካም አዶ ይታያል [2]። ስህተቱን ለመመልከት ያስረከቡትን
ማውረጃ አገናኝን ጠቅ ያድርጉ።
ቀደም ያለ ርዕስ፡በ Canvas (ካናቫስ) ውስጥ እንደ አንድ የተሰጠ ስራ ማስገባት አድርጌ አንድን ፋይል እንዴት
እጭናለሁ?
ቀጣይ ርዕስ፡አንድን በክላውድ (cloud) የተሰጥን ስራ በ Google Drive እንዴት አስገባለሁ?
እዚህ ነዎት
የማውጫ ሰንጠረዥ > የተሰጡ ስራዎች > በ Canvas (ካናቫስ) ውስጥ እንደ አንድ የተሰጠ ስራ ማስገባት አድርጌ
ከ Google Drive እንዴት ፋይል እሰቅላለሁ?

አንድን በክላውድ (cloud) የተሰጥን ስራ በ Google
Drive እንዴት አስገባለሁ?
ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
(ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
በማርች 28 ቀን 2020
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አስተማሪዎ በአንድ Google Drive ፋይል የክላውድ የተሰጥን ስራ ከፈጠረ ሰነዱን በቀጥታ አርትኦ በማድረግ እና
ለውጦችዎን እንደ የተሰጥዎት ስራ ማስገባት አድርገው ማስገባት ይችላሉ።
የተሰጠውን ስራ ሲከፍቱ Google Drive እንደ የሚያስገቡት ስራ አድርጎ የፋይሉን ቅጂ ይፈጥራል። በተሰጠው
ስራ መመሪያዎች መሠረት ለውጦችን ማድረግ እና የተሰጠውን ስራ በቀጥታ ከተሰጠ ስራ ገጽ ላይ ማስገባት
ይችላሉ። የተቀዳው ሰነድ እንዲሁ ለኮርሱ ወደ የእርስዎ Google Drive ማህደር ይጨመራል።
የክላውድ የተሰጡ ስራዎች እንደማንኛውም ሌላ አይነት የተሰጠ የሚስገቡት ስራ በተመሳሳይ መንገድ
ይስተናገዳሉ። የተሰጠዎትን ስራ ሲያስገቡ አስተማሪዎ የማስገቢያ ቁልፍን ጠቅ ሲያደርጉ እንደነበረው
እንደዚያው ሆኖ የተሰጠውን ስራ ይመለከታል። ምንም እንኳን የክላውድ የተሰጡ ስራዎች በተሰጡ ስራዎች ገጽ
ላይ አሁንም ሊሻሻሉ ቢችሉም የተሰጠውን ስራ ድጋሚ እንደ ዳግም ማስገባት አድርገው ካላስገቡ በስተቀር
ከማስገባት በኋላ በተሰጠው ስራ ላይ የሚያደርጉት ማንኛውም ለውጥ በአስተማሪዎ ሊታይ አይችልም።

የተሰጡ ስራዎች ይክፈቱ

በ Course Navigation (ኮርስ ዳሰሳ) ውስጥ Assignments አገናኙን ጠቅ ያድርጉ።

የተሰጠን ስራ ይክፈቱ

የተሰጠውን ስራ ስም ጠቅ ያድርጉ።

የተሰጠን ስራ ይመልከቱ

በተሰጠውን ስራ በተሰጠ ስራ ገጽ ውስጥ ይመልከቱ።

የተሰጠን ስራ ያስተካክሉ

የተሰጠውን ስራ ለማጠናቀቅ እንደ አስፈላጊነቱ በቀጥታ በሰነዱ ላይ ማስተካከያዎችን ያድርጉ [1]። Google
ለውጦችዎን በየጊዜው ያስቀምጣል [2]።

የተሰጠን ስራ ያስገቡ

የተሰጠውን ስራ ለማስገባት ዝግጁ ሲሆኑ ሁሉም ማስተካከሎች መኖራቸውን ያረጋግጡ ከዚያ
የ Submit ቁልፉን ጠቅ ያድርጉ።

ማስገባትን ያረጋግጡ

የተሰጠው ስራዎ መግባቱን ያረጋግጡ።
ለውጦችን ማድረግ ካስፈለግዎት የተሰጠውን ስራ እንደገና ማስተካከል እና የተሰጠውን ስራ እንደ ዳግም
ማስገባት ማስገባት ይችላሉ።
ቀደም ያለ ርዕስ፡በ Canvas (ካናቫስ) ውስጥ እንደ አንድ የተሰጠ ስራ ማስገባት አድርጌ ከ Google Drive
እንዴት ፋይል እሰቅላለሁ?
ቀጣይ ርዕስእንደ አንድ የተሰጠ ስራ ማስገቢያ አድርጌ ከ Microsoft Office 365 (ማይክሮሶፍት ኦፊስ 365)
ፋይል እንዴት እሰቅላለሁ?
እዚህ ነዎት
የማውጫ ሰንጨረዥ > የተሰጡ ስራዎች > አንድን በክላውድ (cloud) የተሰጥን ስራ በ Google Drive እንዴት
አስገባለሁ?

የተሰጠው ስራዬ ሲገባ እንዴት አውቃለሁ?
ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
(ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
በማርች 28 ቀን 2020
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የተሰጠውን ስራ እንዳስረከቡ ለማወቅ የተሰጠ ስራ ማስረከብ ዝርዝሮችን ይመልከቱ።
ሁሉም የፋይል ማስረከቦች በእርሶ በግል ፋይል ባልተደረገ ማህደር ውስጥም ይታያሉ።

ውጤቶችን ይክፈቱ

በ Course Navigation (ኮርስ ዳሰሳ) ውስጥ Grades የሚለውን አገናኝ ጠቅ ያድርጉ።

የተሰጠ ስራ ይምረጡ

የተሰጠ ስራውን ስም ጠቅ ያድርጉ።

የማስረከቢያ ዝርዝሮችን ይመልከቱ

ለተረከቡት የተሰጡ ስራዎች የማስረከቢያ ማረጋገጫውን ይመልከቱ።
ቀደም ያለ ርዕስ፡እንደ አንድ የተሰጠ ስራ ማስገቢያ አድርጌ ከ Microsoft Office 365 (ማይክሮሶፍት ኦፊስ
365) ፋይል እንዴት እሰቅላለሁ?
Next Topic:አስተማሪዬ የተሰጠ ስራዬን ሲያርም እንዴት አውቃለሁ?
እዚህ ነዎት
የማውጫ ሰንጠረዥ > የተሰጡ ስራዎች > የተሰጠው ስራዬ ሲገባ እንዴት አውቃለሁ?

አስተማሪዬ የተሰጠ ስራዬን ሲያርም እንዴት
አውቃለሁ?
ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
(ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
በማርች 28 ቀን 2020
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በኮርስ ውጤቶችዎ ላይ ለውጥ በሚደረግበት ጊዜ በ Course Navigation (ኮርስ ዳሰሳ) ውስጥ ያለው የ
Grades (ውጤቶች) አገናኝ ከመጨረሻ ጉብኝትዎ በኋላ በአንድ ኮርስ ውስጥ የተደረጉትን ለውጦች ቁጥር
የሚወክል አመልካች ይጨምራል። የወጤቶች ገጽ የታረሙ የተሰጡ ሥራዎችዎን ዝርዝሮች ያሳያል።
ማስታወሻ፡ እንዲሁም አስተማሪዎ አንድን የተሰጠ ሥራ ሲያርም ለማወቅ ማሳወቂያዎችን ማዘጋጀት ይችላሉ።

ውጤቶችን ይክፈቱ

በ Course Navigation (ኮርስ ዳሰሳ) ውስጥ Grades የሚለውን አገናኝ ጠቅ ያድርጉ።

የተሰጠ ስራም ውጤት ይመልከቱ

ከተሰጠው ስራ አጠገብ ያለ ነጥብ የታረመን የተሰጠ ስራ ያሳያል [1]። ወደ ሌላ ሲሄዱ ወይም ገጹን ሲያድሱ
ጠቋሚው ይጠፋል።
የውጤት አምዱ ለተሰጠው ስራ የተሰጠውን ውጤት ያሳያል [2]።
እንዲሁም የተሰጠ ስራው የነጥብ አሰጠጥ ዝርዝሮችን፣ አስተያየቶችን ወይም መመሪያዎችን ያካተተ ከሆነ
በ Grades page (የውጤቶች ገጽ) ውስጥ ማየት ይችላሉ።
ቀደም ያለ ርዕስ፡የተሰጠው ስራዬ ሲገባ እንዴት አውቃለሁ?
ቀጣይ ርዕስ፡በ Microsoft Office 365 አንድን በ cloud የተሰጠ ስራን እንዴት አስረክበዋለሁ?
እዚህ ነዎት
የማውጫ ሰንጠረዥ > የተሰጡ ስራዎች > አስተማሪዬ የተሰጠ ስራዬን ሲያርም እንዴት አውቃለሁ?

ከአስተማሪዬ የተሰጠ ስራ አስተያየቶችን እንዴት
እመለከተዋለሁ?
ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
(ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
በማርች 28 ቀን 2020
እትም 53
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በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ

በውጤቶች ገጽ ውስጥ ከአስተማሪዎ አስተያየቶችን ማየት ይችላሉ። አብዛኛዎቹ አስተያየቶች የሚገኙት በተሰጠ
ስራ የጎን ማሳያ ውስጥ ነው። ሆኖም አስተማሪዎ ባስረከቡት የተሰጠ ስራ ላይ እንደ ማብራሪያዎች አድርጎ
አስተያየቶችንም ሊተው ይችላል።

ውጤቶችን ይክፈቱ

በ Course Navigation (ኮርስ ዳሰሳ) ውስጥ Grades የሚለውን አገናኝ ጠቅ ያድርጉ።

የተሰጠ ስራ አስተያየቶችን ይመልከቱ

የተሰጠ ስራውን ይፈልጉ እና የአስተያየት አዶውን ጠቅ ያድርጉ [1]። በተሰጠው ስራ ውስጥ አስተያየቶቹን
ይመልከቱ [2]። እንዲሁም የአስተያየቱን ጸሃፊ፣ ቀን እና ሰዓት ማየት ይችላሉ።

የተሰጠን ስራ ይክፈቱ

ያስረከቡት የተሰጠ ስራ እንዲሁ አስተያየቶችን ያሳያል። የተሰጠውን ስራ ርዕስ ጠቅ ያድርጉ።

አስተያየቶችን ይመልከቱ

ባስረከቡት ላይ የታከሉ ማንኛቸውም የአስተማሪ አስተያየቶች፣ እንዲሁም በእርስዎ የታከሉ ማንኛቸውም
አስተያየቶች በጎን ማሳያው የአስተያየቶች ክፍል ውስጥ ይታያሉ [1]።
የተሰጠ ስራዎ መመሪያን የሚያካትት ከሆነ [2] አስተማሪም በመመሪያ ውስጥ አስተያየቶችን ሊተው ይችላል።

የማብራሪያ አስተያየቶችን ይመልከቱ

የተሰጥውን ስራ በፋይል መጫን ከሆነ ያስረከቡት አስተማሪዎ በተሰጠ ስራዎ ውስጥ የተብራራ ግብረ መልስን
አካትቶ ሊሆን ይችላል።
ማብራሪያዎችን የሚደግፉ ፋይሎች ከማስረከቡ አጠገብ View Feedback የሚል አዝራር ያሳያሉ። የማብራሪያ
አስተያየቶችን እንዴት እንድሚያዩ ይማሩ።

አስተያየቶችን ያክሉ

ባስረከቡት በተሰጠ ስራዎ ላይ አስተያየቶችን ማከል ይችላሉ [1]። በቡድን የተረከበ የተሰጠ ሥራ ላይ የሚተው
ሁሉም አስተያየቶች ለአስተማሪው እና ለመላው ቡድን ይላካሉ።
የቡድን ያስረከቡት የተሰጠ ስራ የአስተያየት መስጫ አማራጮችን የሚያካትት ከሆነ እያንዳንዱ የቡድን አባል
በተናጥል ውጤት ይሰጠዋል። አስተያየትዎን ለአስተማሪዎ ለመላክ Send comment to instructor only
(አስተያየት ለአስተማሪ ብቻ ላክ) የሚለውን ይምረጡ [2]። አስተያየትዎን ለአስተማሪዎ እና ለመላው ቡድን
ለመላክ Send comment to the whole group (ለጠቅላላው ቡድን አስተያየት ላክን) የሚለውን
ይምረጡ [3]።
አስተያየትዎን ለማስረከብ Save አዝራሩን ጠቅ ያድርጉ [4]።

የሚዲያ አስተያየት ያክሉ

በማስረከቡት ላይ የሚዲያ አስተያየት ለማከል Media Comment አገናኙን ጠቅ ያድርጉ። ለአስተማሪዎ
ለመላክ አስተያየት በቪድዮ መቅዳት ወይም በድምጽ መቅዳት ይችላሉ።
ቀደም ያለ ርዕስ፡በ Microsoft Office 365 አንድን በ cloud የተሰጠ ስራን እንዴት አስረክበዋለሁ?
ቀጣይ ርዕስ፡እንደ ተማሪ DocViewer በ Canvas የተሰጡ ስራዎች ውስጥ እንዴት እጠቀማለሁ?
እዚህ ነዎት
የማውጫ ሰንጥረዥ > የተሰጡ ስራዎች > ከአስተማሪዬ በተሰጠ ስራ ላይ አስተያየቶችን እንዴት እመለከታለሁ?

እንደ ተማሪ DocViewer በ Canvas የተሰጡ ስራዎች
ውስጥ እንዴት እጠቀማለሁ?
ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
(ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
በማርቸ 28 ቀን 2020
እትም 62
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በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ

Canvas DocViewer በ Canvas ላይ በኦንላይን የተሰጠ ስራ ማስረከቦች ላይ ማብራሪያዎችን መጻፍ የሚፈቅድ
መሳሪያ ነው። ከአስተማሪዎ ወይም በየእኩዮች ግምገማ የተሰጡ ስራዎች ውስጥ ደግሞ ከሌሎች
ተማሪዎች የተብራራ ግብረመልስ ለማየት በጎን ማሳያው የተሰጠ ስራ ዝርዝሮች ክፍል ውስጥ DocViewer ን
መጠቀም ይችላሉ።
DocViewer አንድ ማስረከቢያ ከከፈቱበት ጊዜ የሚጀምር የ 10 ሰዓት ክፍለ ጊዜ ገደብ አለው። ማብራሪያ መጻፍ
ጀምረው ነገር ግን ክፍለ ጊዜው ከማለቁ በፊት ካላስረከቡት ማብራሪያው አይቀመጥም። የተረከቡ
ማብራሪያዎች ተቀምጠዋል እናም በክፍለ ጊዜው ገደብ አይጎዱም። Canvas በ 9 ሰዓታት ከ50 ደቂቃ ላይ አንድ
የክፍለ ጊዜ ማብቂያ ማስጠንቀቂያ ያሳይና የ10 ሰዓቱ ገደብ እስኪደርስ ድረስ የ5 ደቂቃ እና 1 ደቂቃ
ማስጠንቀቂያ ያስከትላል። የማስረከቢያ ገጹን በማደስ የ DocViewer ክፍለ-ጊዜን በማንኛውም ጊዜ እንደገና
ማስጀመር ይችላሉ።
የእርስዎ የኢንተርኔት አሳሽ አብሮ የተሰራ PDF መመልከቻ የሚያካትት ከሆነ PDF ኮምፒውተሩ ስርዓት
መመልከቻው ውስጥ የመመልከትን አማራጭ ይምረጡ።
ተስማሚ DocViewer ፋይሎች
አንድ ማስረከብ በ DocViewer ውስጥ ሊላክ የሚችል ፋይልን የሚያካትት ሆኖ ነገር ግን የማስረከቢያ ቅድመ
ዕይታ ገና ያልተጠናቀቀ ከሆነ፣ Canvas ሰነዱ አሁንም ሂደት ላይ መሆኑን የሚገልጽ መልዕክት ያወጣል።
ማስታወሻዎች፦


በ DocViewer ውስጥ አንድን ሰነድ ማብራራት ካልቻሉ ተቋምዎ ይህንን ባህሪ ገድቦት ሊሆን ይችላል።



ከ 100 MB በላይ የሆኑ ፋይሎች እና በይለፍ ቃል የተጠበቁ ፋይሎች በ DocViewer አይቀየሩም።



የ DocViewer ማብራሪያዎች Canvas Student (የካናቫስ ተማሪ) መተግበሪያ ውስጥ ሊታዩ ይችላሉ።



አስተማሪዎ ማንኛውንም አስተያየት ወይም ማብራሪያ በማንኛውም ጊዜ መሰረዝ ይችላል።



አስተማሪዎ ስም-አልባ በሆነ መንገድ የተሰጠ ስራን ካረመ የተሰጠው ስራ ከድምጽ አልባነት እስኪነሳ ድረስ በ
DocViewer ውስጥ ያሉ ማብራሪያዎች አይገኙም።

የ DocViewer Toolbar (የመሳሪያ ማሳያ) ይመልከቱ

DocViewer Toolbar የተሰጠውን ስራ ማስረከቡን ለማስተዳደር ይረዳዎታል።
የተብራራ ጽሑፍ ማስረከቡን PDF ለማውረድ Download የሚለውን አዝራሩን ጠቅ ያድርጉ [1]።
በርካታ ገጾች ካሉ የ Page number መስክ [2] ለማብራራት የሚፈልጉትን ገጽ ለማግኘት በማስረከቡ ወስጥ
እንዲያልፋ ያስችሎታል። ወደሌላ ገጽ ለመሄድ በገፁ መስክ ውስጥ የገጽ ቁጥር ያስገቡ። በማስረከቡ ወስጥ
ለማለፍ የቀስት አዶዎችን [3] መጠቀም ይችላሉ።
የአሁኑን ገጽ በ 90 ዲግሪ በሰዓት ዙረት አቅጣጫ ለማሽከርከር Rotate (አዙር) የሚለውን ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ
[4]። ማብራሪያ ያላቸው ገጾች ሊሽከረከሩ አይችሉም።
በማስረከብ ላይ ለማጉላት እና ለማሳነስ Zoom ቁልፎችን ይጠቀሙ [5]።
ማስረከቡን በሙሉ ማያ ገጽ ለመመልከት Full Screen የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ [6]።
ማስረከቡን ለማብራራት የማብራሪያ መሳሪያዎችን ይጠቀሙ [7]።
ማስታወሻ፡ በ DocViewer ውስጥ ያሉትን የማብራራያ መሳሪያዎች መጠቀም ካልቻሉ ተቋምዎ ይህንን ባህሪ
ገድቦት ሊሆን ይችላል።

የነጥብ ማብራሪያ ያክሉ

የነጥብ ማብራሪያ ለመተው Point የሚለውን የማብራሪያ አይነት ይምረጡ [1]።
ከቀለም ፓነል ውስጥ ለ ነጥብ ማብራሪያው ቀለሙን ይምረጡ [2]።
ያስረከቡትን ተፈላጊውን ቦታ ጠቅ ያድርጉ [3]። የማብራሪያውን መገኛ ቦታ የሚያመላክት የነጥብ ማብራሪያ
አዶው ይታያል። ነጥብ ማብራሪያው ላይ አስተያየት ለመጨመር በአስተያየቱ መስክ ላይ አስተያየቱን ይተይቡ
[4]። በአስተያየትዎ ውስጥ አዲስ መስመር ለመጀመር የ Shift+Enter/Return ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ።
አስተያየትዎን ለማስገባት Enter/Return ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ።
Reply የሚለውን አዝራር ጠቅ በማድረግ ለ DocViewer አስተያየቶች መልስ መስጠት ይችላሉ [5]።
ማብራሪያውን ለማንቀሳቀስ በሰነዱ ውስጥ ያለውን የነጥብ ማብራሪያ አዶ ላይ ያንዣብቡ። ማብራሪያውን
ጠቅ ያድርጉ እና ወደ አዲሱ አካባቢ ይጎትቱት።
አንድ የነጥብ ማብራሪያን ለመሰረዝ ማብራሪያውን ጠቅ ያድርጉና ከዚያDelete አዶውን ጠቅ ያድርጉ [6]።
DocViewer ማብራሪያውን መሰረዝ መፈለግዎን ያረጋግጣል። ማብራሪያ መሰረዝ ማንኛውንም የተዛመዱ
አስተያየቶችንም ይሰርዛል።

ማብራሪያዎችን ማድመቂያ ያክሉ

በሰነዱ ውስጥ ጽሁፍ ለማድመቅ የማብራሪያ ማድመቂያ አይነት ይምረጡ [1]።
ከቀለም ፓነል ውስጥ ለማብራሪያው ማድመቂያ ቀለሙን ይምረጡ [2]።
በማስረከቡ ውስጥ ጽሑፍን ለማድመቅ ጠቅ ያድርጉ እና ይጎትቱ [3]።
በደመቀ ማብራሪያው ላይ አስተያየት ለማከል Comment የሚለውን አዝራር ጠቅ ያድርጉ [4]። በአስተያየትዎ
ውስጥ አዲስ መስመር ለመጀመር የ Shift+Enter/Return ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ። አስተያየትዎን ለማስገባት
Enter/Return ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ።
የደመቀ ማብራሪያን ለመሰረዝ የደመቀውን ቦታ ጠቅ ያድርጉና ከዚያ Delete የሚለውን አዶ ጠቅ ያድርጉ
[5]። DocViewer ማድመቂያውን መሰረዝ መፈለግዎን ያረጋግጣል። ማብራሪያ መሰረዝ ማንኛውንም
የተዛመዱ አስተያየቶችንም ይሰርዛል።

የጽሁፍ ማብራሪያ ያክሉ

በማስረከቡ ውስጥ በቀጥታ ጽሑፍ ለመጨመር Free text የሚለውን የማብራሪያ ዓይነት ይምረጡ [1]።
ከቀለም ፓነል ውስጥ ለጽሁፍ ማብራሪያው ቀለሙን ይምረጡ [2]።
ለጽሑፍ ማብራሪያው ነጭ ወይም ግልፅ የሆነ ዳራ [3] እንዲሁም ለማብራሪያ ቅርጸ-ቁምፊ መጠን [4]
ይምረጡ።
የማስረከቡ ተፈላጊ ቦታ ላይ ጠቅ አድርገው ከዚያ ግቤትዎን ይተይቡ [5]። በአስተያየትዎ ውስጥ አዲስ መስመር
ለመጀመር የ Shift+Enter ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ።
ማብራሪያውን ለማንቀሳቀስ በሰነዱ ውስጥ ባለው የጽሑፍ ሣጥን ላይ ያንዣብቡ። ማብራሪያውን ጠቅ ያድርጉ
እና ወደ አዲሱ አካባቢ ይጎትቱት።
የጽሑፍ ማብራሪያውን ለመሰረዝ የጽሑፍ ሳጥኑን ጠቅ ያድርጉና ከዚያ Delete የሚለውን አዶ ጠቅ ያድርጉ
[6]። DocViewer የጽሑፍ ሳጥኑን መሰረዝ መፈለግዎን ያረጋግጣል።

የጭረት ጽሑፍ ማብራሪያን ያክሉ

ጽሑፍ መሰረዝ እንዳለበት ለማመላከት Strikeout የሚለውን የማብራሪያ አይነትን ይምረጡ [1]።
ለጭረት መስመሩ ከቀለም ፓነል ውስጥ ቀለም ይምረጡ [2]።
በማስረከቡ ውስጥ ጭረት ለማድረግ ጠቅ ያድርጉ እና ይጎትቱ። ጽሑፉ መጫሩን የሚያሳይ መስመር ይታያል
[3]።
በተጫረ ማብራሪያው ላይ አስተያየት ለማከል Comment የሚለውን አዝራር ጠቅ ያድርጉ [4]። በአስተያየትዎ
ውስጥ አዲስ መስመር ለመጀመር የ Shift+Enter/Return ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ። አስተያየትዎን ለማስገባት
Enter/Return ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ።
አንድን የተጫረ ማብራሪያን ለመሰረዝ የተጫረውን ቦታ ጠቅ ያድርጉና ከዚያ Delete የሚለውን አዶ ጠቅ
ያድርጉ [5]። DocViewer የጭረት መስመሩን መሰረዝ መፈለግዎን ያረጋግጣል። ማብራሪያ መሰረዝ
ማንኛውንም የተዛመዱ አስተያየቶችንም ይሰርዛል።

የመሳል ማብራሪያ ያክሉ

ነፃ የእጅ ስዕሎችን እና ማብራሪያዎችን ለመስራት Free Draw የሚለውን የማብራሪያ አይነት ይምረጡ [1]።
ከቀለም ፓነል ውስጥ ለተሳለ ማብራሪያው ቀለሙን ይምረጡ [2]።
የማብራሪያ መስመርዎን ስፋት ከመስመር ስፋት ፓነል ይምረጡ [3]።
ስዕል ለመጀመር ጠቅ ያድርጉ እና ይጎትቱ። የስዕል ቦታን የሚያመለክቱ የነፃ-ቅጽ መስመሮች ይታያሉ [4]።
በተሳለ ማብራሪያ ላይ በርካታ ጭረቶችን መጨመር ይችላሉ።
በተሳለ ማብራሪያው ላይ አስተያየት ለማከል Comment የሚለውን አዝራር ጠቅ ያድርጉ [5]። በአስተያየትዎ
ውስጥ አዲስ መስመር ለመጀመር የ Shift+Enter/Return ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ። አስተያየትዎን ለማስገባት
Enter/Return ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ።
የተሳለውን ማብራሪያ ለመቀበል Check የሚለውን አዶ ጠቅ ያድርጉ [6]።
አንድን ስዕል ለማንቀሳቀስ የስዕሉን ቅርጽ የሚያሳይ መስመር ላይ ያንዣብቡ፣ ከዚያ ስዕሉን ይጎትቱት እና ወደ
የሰነዱ አዲሱ ቦታ ወስደው ያውርዱት።
በማንኛውም ጊዜ አንድ ስዕልን ለመሰረዝ ስዕሉን ጠቅ ያድርጉ እና ከዚያ Delete የሚለውን አዶ ጠቅ ያድርጉ
[7]። DocViewer የስዕሉን መሰረዝ መፈለግዎን ያረጋግጣል። አንድን ማብራሪያ መሰረዝ ማንኛውንም
የተዛመዱ አስተያየቶችንም ይሰርዛል።
ማስታወሻ፡ የስዕል ማብራሪያዎች በአንድ ማብራሪያ የአንድ መስመር ስፋት ብቻ ሊኖራቸው ይችላል። የተለየ
ሰፋ ያለ አዲስ መስመር ከመፍጠርዎ በፊት ሁሉም ማብራሪያዎች መቀመጥ አለባቸው።

የስፋት ማብራሪያ ያክሉ

የስፋት ማብራሪያ ለማስቀመጥ Area የሚለውን የማብራሪያ አይነት ይምረጡ [1]።
ከቀለም ፓነል ውስጥ ለስፋት ማብራሪያው ቀለሙን ይምረጡ [2]።
በማስረከቢያው አካባቢ ዙሪያ አራት ማዕዘኑን ጠቅ ያድርጉ እና ይጎትቱ [3]። ለማብራሪያው ቦታውን
የሚጠቁም ሳጥን ይታያል።
የስፋት ማብራሪያው ላይ አስተያየት ለመጨመር በአስተያየቱ መስክ ላይ አስተያየቱን ይተይቡ [4]።
በአስተያየትዎ ውስጥ አዲስ መስመር ለመጀመር የ Shift+Enter/Return ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ። አስተያየትዎን
ለማስገባት Enter/Return ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ።
Reply የሚለውን አዝራር ጠቅ በማድረግ ለ DocViewer አስተያየቶች መልስ መስጠት ይችላሉ [5]።
ማብራሪያውን ለማንቀሳቀስ ድንበሩን ላይ ያንዣብቡ። ማብራሪያውን ጠቅ ያድርጉ እና ወደ የሰነድ አዲሱ
አካባቢ ይጎትቱት።
አንድ የስፋት ማብራሪያን ለመሰረዝ ማብራሪያውን ጠቅ ያድርጉና ከዚያ Delete አዶውን ጠቅ ያድርጉ [6]።
DocViewer አስተያየቱን መሰረዝ መፈለግዎን ያረጋግጣል። አንድን ማብራሪያ መሰረዝ ማንኛውንም የተዛመዱ
አስተያየቶችንም ይሰርዛል።

አስተያየቶችን ይመልከቱ

እያንዳንዳቸው አስተያየቶች የማብራሪያውን ዓይነት እና ቀለም የሚያሳይ አዶ ያካትታሉ [1]። የማብራሪያ አዶ
ከአስተያየት ሰጪው ስም ቀጥሎ ይታያል እና ለአንድ ማብራሪያ ዋና አስተያየት ውስጥ ብቻ ያታያል።
ለአስተያየት የሚሰጡ ምላሾች አዶውን አያካትቱም።
አስተማሪዎች ተጨማሪ አስተያየቶችን ሊያስቀምጡልዎ ወይም ለአስተያየቶችዎ መልስ ሊሰጡ ይችላሉ።
የተብራራ አስተያየት ከአምስት በላይ የይዘት መስመሮችን ሲያካትት የይዘት ሳጥኑ ሞላላ አገናኝ ያሳያል [2]።
አንድን አስተያየት ለመዘርጋት ሞላላውን አገናኝ ጠቅ ያድርጉ። አንድ አስተያየት በርካታ ምላሾችን የሚያካትት
ከሆነ ሁሉም ምላሾች ይስፋፋሉ።
ምላሾች ያላቸው አስተያየቶች ይቆለላሉ [3]። በአንድ አስተያየት ላይ ጠቅ ሲያደርጉ በቡድኑ ውስጥ ሁሉም
ምላሾች ይሰፋሉ። የተቆለሉ ምላሾች ቁጥር ከመጀመሪያው አስተያየት በታች ይመለከታል።

አስተያየቶች ማብራሪያው በተሰጠበት ገጽ ላይ ይቀራሉ። በአንድ ገጽ ላይ ለማሳየት ብዙ አስተያየቶች ካሉ
የአስተያየቱ ክፍል የሚሸበለል ይሆናል እና አንዳንድ አስተያየቶች ተደብቀዋል። አንድ አመላካች ስንት አስተያየቶች
እንደተደበቁ ያሳያል [4]።
የሰርዝ አዶውን ጠቅ በማድረግ አስተያየቶችዎን መሰረዝ ይችላሉ [5]።

ስም-አልባ የአስተማሪ አስተያየቶችን ይመልከቱ

አስተማሪዎ Anonymous Instructor Annotations (ስም-አልባ አስተማሪ ማብራሪያዎችን) አንቅቶ ከሆነ፣
በማስረከብዎ ላይ የተሰጡ ማብራሪያዎች እና አስተያየቶች የአስተማሪውን ወይም የአራሚውን ስም አያሳዩም።

ሌሎች የተጠቃሚ ማብራሪያዎችን ይመልከቱ

ሌላ ተጠቃሚ በአንድ ሰነድ ውስጥ ማብራሪያ ሲያክል ማብራሪያውን ጠቅ በማድረግ የማብራሪያውን ደራሲ
ማየት ይችላሉ [1]።
በሌሎች ተጠቃሚዎች በተፈጠረ ማንኛውም ማብራሪያ ላይ አስተያየት መስጠት ይችላሉ [2]።

የተሰረዙ ነገሮችን ይመልከቱ

አስተማሪዎ ማንኛውንም አስተያየት ወይም ማብራሪያ በማንኛውም ጊዜ መሰረዝ ይችላል። አንድ አስተያየት
ወይም ማብራሪያ ከተሰረዘ የተደመሰሰው ነገር በጎን ማሳያው ውስጥ ይታያል [1]። ስረዛውን ያደረገውን
የተጠቃሚ ስም እና የተሰረዘበትን ቀን ማየት ይችላሉ። ነገሮች በአስተማሪዎች ወይም በአስተዳዳሪዎች ብቻ
ሊሰረዙ ይችላሉ።
ተመሳሳይ የአስተያየት ቅደም ተከተል ያላቸው የአስተያየቶች ምላሾችን ጨምሮ በርከት ያሉ አስተያየቶች ወይም
ማብራሪያዎች ከተሰረዙ እያንዳንዱ አስተያየት ወይም ማብራሪያ ስለ ስረዛው የራሱ አርዕስት መረጃን
ያካትታል።
የተሰረዘውን ነገር በቋሚነት ለማስወገድ Remove የሚለውን አዶ ጠቅ ያድርጉ [2]።
ማስታወሻ፦ እስከመጨረሻው የተሰረዙ ነገሮችን መልሶ ማግኘት አይቻልም።
ቀደም ያለ ርዕስ፡ከአስተማሪዬ የተሰጠ ስራ አስተያየቶችን እንዴት እመለከተዋለሁ?
ቀጣይ ርዕስ፡በተሰጠ ስራዬ ማስረከብ ውስጥ በቀጥታ ከአስተማሪዬ የማብራሪያ ግብረመልስ አስተያየቶችን
እንዴት እመለከታለሁ?
እዚህ ነዎት
የማውጫ ሰንጠረዥ > የተሰጡ ስራዎች > እንደ ተማሪ DocViewer በ Canvas የተሰጡ ስራዎች ውስጥ እንዴት
እጠቀማለሁ?

በተሰጠ ስራዬ ማስረከብ ውስጥ በቀጥታ ከአስተማሪዬ
የማብራሪያ ግብረመልስ አስተያየቶችን እንዴት
እመለከታለሁ?
ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
(ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
በማርች 28 ቀን 2020
እትም 54
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በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ

አስተማሪዎ የመስመሩ ውስጥ አስተያየቶችን ወይም ማብራሪያዎችን በመጠቀም በተሰጠ ስራ ማስረከብ ላይ
በቀጥታ አስተያየቶችን ማካተት ሊመርጥ ይችላል። የአንድ የተሰጠ ስራ ማስረከቢያ ዝርዝሮች ገጽ View
Feedback የሚል አዝራር የሚያካትት ከሆነ እነዚህን የማብራሪያ አስተያየቶች Canvas DocViewer በሚባል
የቅድመ እይታ መሣሪያ በኩል ማየት ይችላሉ። እንዲሁም ለአስተያየቶች መልስ ለመስጠት ወይም የራስዎን
ማብራሪያዎችን ለማድረግ Canvas DocViewer መጠቀም ይችላሉ።
አንዳንድ የኢንተርኔት አሳሾች ግብረ-መልስ ሲመለከቱ መጀመሪያ ላይ አስተያየቶችን በትክክል ላይሰጡ ይችላሉ።
የእርስዎ የኢንተርኔት አሳሽ አብሮ የተሰራ PDF መመልከቻ የሚያካትት ከሆነ PDF ኮምፒውተሩ ስርዓት
መመልከቻው ውስጥ የመመልከትን አማራጭ ይምረጡ። እንዲሁም በኮምፒተርዎ ለመመልከት ከአስተያየቶች
ጋር የPDF ፋይሎችን ማውረድ ይችላሉ። በPDF ውስጥ ማብራሪያዎችን ለመመልከት ወይም ለማተም
የሚያስፈልጉ ቅንጅቶች በኮምፒተርዎ ላይ በተጫነው ሶፍትዌር ላይ በመመርኮዝ ይለያያሉ።
ማስታወሻ፡ የተሰጠ ስራ ላይ የተያያዘው አባሪ ከ View Feedback አዝራር ይልቅ የ Preview አዝራር ካሳየ
ፋይልዎ ከ DocViewer ጋር ተስማሚ አይደለም እንዲሁም ማንኛውንም የማብራርያ አስተያየቶችን
አይጨምርም።

ውጤቶችን ይክፈቱ

በ Course Navigation (ኮርስ ዳሰሳ) ውስጥ Grades የሚለውን አገናኝ ጠቅ ያድርጉ።

የተሰጠ ስራ ዝርዝሮችን ይመልከቱ

የአንድን የተሰጠ ስራ ርዕስ ጠቅ ያድርጉ።

ግብረመልስ ይመልከቱ

View Feedback የሚለውን አዝራር ጠቅ ያድርጉ።
ማስታወሻ፡ የተሰጠው ስራ ላይ የተያያዘው አባሪ የ Preview አዝራር ካሳየ ፋይልዎ ከ DocViewer ጋር
ተስማሚ አይደለም።

የማብራሪያ አስተያየቶችን ይመልከቱ

ከአስተማሪዎ የማብራሪያ አስተያየቶችን ይመልከቱ [1]። ለአንድ አስተያየት መልስ ለመስጠት በአስተያየቱ ላይ
ጠቅ ያድርጉ እና Reply የሚለውን አዝራር ጠቅ ያድርጉ [2]። አንድ የተብራራ አስተያየት በርካታ የይዘት
መስመሮችን ሲያካትት የይዘት ሳጥኑ ሞላላ አገናኝ ያሳያል [3]። አንድን አስተያየት ለመዘርጋት ሞላላውን አገናኝ
ጠቅ ያድርጉ። የተቆለሉ ምላሾችን ለመመልከት ሁሉንም ምላሾች ለማስፋት አስተያየቱን ጠቅ ያድርጉ [4]።
በተሰጠ ስራዎ ላይ የራሶዎን ማብራሪያዎች ለማድረግምDocViewer መጠቀም ይችላሉ።

ሰነድ ያውርዱ

የማስረከቡን ወይም የማብራሪያዎችን PDF ለማውረድ Download የሚለውን አዶ ጠቅ ያድርጉ።
ቀደም ያለ ርዕስ፡እንደ ተማሪ DocViewer በ Canvas የተሰጡ ስራዎች ውስጥ እንዴት እጠቀማለሁ?
ቀጣይ ርዕስ፡ለተሰጠ ስራዬ የመመሪያ ውጤቶችን እንዴት እመለከተዋለሁ?
እዚህ ነዎት
የማውጫ ሰንጥረዥ > የተሰጡ ስራዎች > በተሰጠ ስራዬ ማስረከብ ውስጥ በቀጥታ ከአስተማሪዬ የማብራሪያ
ግብረመልስ አስተያየቶችን እንዴት እመለከታለሁ?

ለተሰጠ ስራዬ የመመሪያ ውጤቶችን እንዴት
እመለከተዋለሁ?
ሰነድ የተፈጠረው በ Canvas (ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
(ካናቫስ) ሰነድ ቡድን
በማርች 28 ቀን 2020
እትም 52
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በሙሉ ማያ ገጽ ሁኔታ ውስጥ ይመልከቱ

ለተሰጠ ስራዎ የመመሪያ ውጤቶችዎን በውጤቶች ገጽ ውስጥ ማየት ይችላሉ። እንዲሁም በመመሪያው ላይ
በአስተማሪዎ የተቀመጡ አስተያየቶች ማየት ይችላሉ።

ውጤቶችን ይክፈቱ

በ Course Navigation (ኮርስ ዳሰሳ) ውስጥ Grades የሚለውን አገናኝ ጠቅ ያድርጉ።

መመሪያ ይክፈቱ

አንድ የተሰጠ ስራ መመሪያ ካለው የተሰጠው ስራ የመመሪያ አዶውን ያሳያል። መመሪያውን
ለመክፈትRubric የሚለውን አዶ ጠቅ ያድርጉ።

መመሪያ ውጤቶችን ይመልከቱ

ለተሰጠ ስራዎ የመመሪያ ውጤቶችን ይመልከቱ።

ነጥብ የሌለው መመሪያ ውጤቶችን ይመልከቱ

አስተማሪዎ ከመመሪያው ነጥቦችን ካስወገደው አሁንም ቢሆን የተሰጠ ስራዎ የመመሪያ ውጤቶች ማየት
ይችላሉ።

የመመሪያ አስተያየቶችን ይመልከቱ

አስተማሪዎ በመመሪያዎ ውስጥ አስተያየቶችን ትቶ ከሆነ በመመሪያው መመዘኛ ስር ማየት ይችላሉ።
ማስታወሻ፡ ይህ ጽሑፍ የሚታየው አስተማሪዎ በመመሪያው ውስጥ አስተያየቶችን ትተው ከሆነ ብቻ ነው።
ቀደም ያለ ርዕስ፡በተሰጠ ስራዬ ማስረከብ ውስጥ በቀጥታ ከአስተማሪዬ የማብራሪያ ግብረመልስ
አስተያየቶችን እንዴት እመለከታለሁ?
ቀጣይ ርዕስ፡እንደ ተማሪ የስም ዝርዝር ጥሪ መገኘት ሪፖርቴን እንዴት እመለከተዋለሁ?
እዚህ ነዎት
የማውጫ ሰንጠረዥ > የተሰጡ ስራዎች > ለተሰጠ ስራዬ የመመሪያ ውጤቶችን እንዴት እመለከተዋለሁ?

