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Що таке Google Classroom?

Google Classroom - це Інтернет платформа, на сторінці якої 
будуть знаходитись всі шкільні завдання для вашої дитини. 
Вони будуть відповідно впорядковані, збережені та доступні 
для перевірки. Викладачі надають ресурси, завдання та 
відео уроки, до яких ваш учень має доступ у Google 
Classroom. Також на цій сторінці ваш студент буде 
виконувати та здавати завершені завдання та проекти.



Як моя дитина отримає доступ  до Classroom? 

Ваш учень може отримати доступ до сторінки користуючись своїм 
ім'ям користувача/login та паролем округу. Так як він/вона, входили 
у класі через portal.sanjuan.edu за допомогою своїх даних.  



Батьки можуть отримати доступ до облікових даних учнів, 
через окружний портал для батьків Q Parent. 
https://sis.sanjuan.edu/ParentPortal/ Після входу на 
батьківський портал, інформація для входу вашого студента 
знаходиться у розділі

LOGIN CREDENTIALS.



Чи можу я отримати доступ до Google Classroom
користуючись паролем для батьків?

Батьки не можуть використовувати свій власний PIN-код та 
пароль для доступу до Google Classroom для своїх учнів. Ви 
повинні використовувати ім'я та пароль своїх учнів для 
входу в систему так як цей ресурс створений для учнів.
Батьки можуть отримувати щотижневий дайджест, відносно 
досягнень своїх учнів, у класі Google на вашу електронну 
пошту.



Покрокове пояснення як увійти/Log на 
сторінку учня/ Student’s Google Account

1. Відкрийте 
google.com

2. Перейдіть 
натиснувши
“SIGN IN” у 
верхньому
правому куті



Якщо сторінка 
Google, яку ви 
використовуєте, 
відкрита під вашим 
акаунтом
(обліковий запис), 
вам потрібно буде 
вийти!



Натисніть “SIGN IN,” 
напишіть адресу
email вашого учня та 
натисніть “NEXT”



Ви перейдете на 
сторінку округу/
District’s Portal.  
Напишіть ім'я 
користувача
username (НЕ
пишіть повністю 
адресу email) та 
пароль/password.



Після того, як ви 
увійшли в систему, ви 
побачите інформацію 
вашого учня, якщо ви 
наведіть курсор миші 
на значок в кутку. 
Сітка, яка також 
називається Waffle, 
містить усі програми, 
включаючи Google 
Classroom



Натисніть на 
посилання/ 
значок “дошка”, 
для переходу на 
сторінку 
Google 
Classroom.



Виберіть клас, який ви 
маєте бажання 
переглянути



Важливі 
інструменти

= Зіркою
позначене те
що особливо
цікаво для
батьків



Деколадніше
про завдання



Ви також можете зайти на портал на 
своєму мобільному телефоні!  

Перегляньте відео, яке записав викладач зі школи
Starr King Джон Квятовський. Додаткові пояснення
також є у розділі відео коментарів.  
https://www.youtube.com/watch?v=mRBCZJsMPCU&featur

e=youtu.be

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


Вам потрібна додаткова допомога?

Якщо у вас є додаткові запитання 
щодо Google Classroom, зверніться до 
вчителя вашої дитини. Кожна школа 
має докладний перелік КОНТАКТІВ ІЗ 
ВЧИТЕЛЕМ, розміщений на домашній 
сторінці школи. Цей список дозволить 
вам дізнатись про різні шляхи для 
звязку із вашим викладачем в робочий 
час. Знайдіть посилання на домашній 
сторінці школи.


