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Google Classroom  څھ دي؟

Google Classroom  د زده ستاسویو مجازی ځای دي چی
ونکي زده کو/!کیږيتنظیم، تکمیل او ذخیره دنديکوونکي د ښوونځی 

ي کوي تھ چی ښوونکي یی وړاندویدیوګانوکولي شی سرچینو، دندو او 
دنديخپلیزده کوونکي کولی شي ستاسو/!لھ دی الري السرسی ومومي

/!کړی او واستويبشپړيدلتھ 



تھ  Google Classroomزما زده کوونکي څنګھ کولی شي 
السرسی ومومي؟ 

پھ د حساب نوم او رمز څخھحوزيتعلیمیزده کوونکي کولی شي د خپل ستاسو
کولی شی د دوي/!ټولګی تھ السرسی وموميدي، اخیستنيګتھ

portal.sanjuan.edu معلوماتو لھ الری خپل حساب تھ ځانګرواو د حساب د
/!ننوځي



کي پھ Q Parent Portalکولی شي د زده کوونکو د حساب معلومات پھ والدین
https://sis.sanjuan.edu/ParentPortal/کلھ چی /!پتھ وموميparent 

porta l تھ ننوتلی، د زده کوونکو د حساب معلومات دLOGIN 
CREDENTIALSعنوان الندي لیدلی شی!/

https://sis.sanjuan.edu/ParentPortal/


تھ د مور یا پالر پھ حیث  Google Classroomآیا زه کولی شم 
السرسی ولرم؟ 

د خپلو زده کوونکو لپاره اخیستنياو رمز څخھ پھ ګټھ  PINکولی د خپل نشیوالدین
Google Classroomم باید د خپل زده کوونکي د حساب نووالدین/!تھ السرسی ومومي

/!!!او رمز، حساب تھ د ننوتلو لپاره وکاروي

لنډ اونیزو بوختیاووزده کوونکو د د کي  Google Classroomکولی شي پھ والدین
/!!راپور د برٻښنالیک لھ الری الس تھ راوړي



حساب تھ د ننوتلو پړاوونھGoogleد زده کوونکو 

.1google.com  تھ
ورشي

چیټڼي”SIGN IN“پھ 2.
پاس ښي اړخ کي ده، 

/!!کلیک وکړي



ي پھ ھغھ وسیلھ کتاسوچیريکھ 
ھ کاروي، لھ پخوا نتاسوچی یی 
حساب تھ  Googleکوم بل 

غھ اړ یاست د ھتاسوننوتلی وي، 
ּתووځيحساب څخھ 



 ”,SIGN IN“کلھ مو چی پھ 
کلیک وکړ، بیا د زده کوونکي

 ”NEXT“او ولیکیبریښنالیک
�کلیک کړي ּפ



د زيحوتعلیمیبھ بیا د تاسو
ول تھ استپانيننوتلوحساب
�کیږي د د خپل زده کوونکيּפ

نھ د ھغوي بشپړءحساب نوم 
�بریښنالیک �ياو رمز وکارو؟ � ּפ



لي، حساب تھ ننوتتاسوکلھ چی 
یک کلباندينښياو پھ ښی خوا 

بھ د خپل زده تاسووکړي، 
ּפکوونکي معلومات وګوري

نښھ چی د ځالیزهدغھ 
Waffle  د یادیږيپھ نوم ھم ،

Google Classroom پھ
�ټول پروګرامونھ لريګدون ּפ



�Waffleءځالیزهپھ  ا او بیټڼي؟
Google Classroomپھ   

�نښھ کلیک وکړي � ּפ



ھغھ ټولګی چی غواړي 
�وګوري، غوره کړي ּפ



توکيپانيد 

ډیرلپاره د والدینود
=پام وړ



ئیاتجزد دندو 



ساب تھ ححوزیتعلیمیولی شي د خپل ټیلیفون لھ الری د کتاسو
ּתننوځی

JسرښوونکيStarr Kingچی د ویدیودغھ پھ زړه پوری  oh n  
Kw ia tow sk iجوړه کړي، وګوري� ھیادداښتونپھ ویدیود یادداښتونھاضافیּפ
�برخھ کي کتلي شي ּפ

https://www.youtube.com/watch?v=mRBCZJsMPCU&featur
e=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=mRBCZJsMPCU&feature=youtu.be


لري؟اړتیاتھمرستينوريال

لري، د خپل زده کوونکي ښوونکي سره پھ پوښتنييپھ اړه نورGoogle Classroomد تاسوچیریکھ 
کو سره د تھ د ښوونتاسودا لست بھ /لست لرياړیکيد ښوونکو د پانھھر ښوونځي پر خپلھ ویب /!اړیکھ شي

دالندنيپانھد خپل ښوونځي پر ویب /!الرو پھ اړه معلومات درکړيبیالبیلواړیکيکاری وخت پھ بھیر کي د 
/موميو(لینک*څیرپیوندپھنښو
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