
ይህ የተተረጎመው የጉግል ትርጉም ወይም ሌላ የመስመር ላይ ሶፍትዌር በመጠቀም ነው ፡፡ እባክዎን 

ለማንኛውም ስህተቶች ይቅርታ ያድርጉ ፡፡ 
  

ገጽ 1: ኪንደርጋርደን - 8 ኛ ክፍል 
ገጽ 2-ከ 9 ኛ -12 ኛ ክፍል 
  
ውድ የ CPS K-8 ቤተሰቦች 
የተማሪ አይፓዶችን እና የበይነመረብ ግንኙነትን በተመለከተ ዝመና አለን። 
  
ወደ ኩባንያው እኛ ስለ መጠቀም እርዳታ iPads ከበይነመረቡ ጋር መገናኘት አንዳንዶቹ ዓርብ ላይ ዝማኔዎች, 

መስከረም 4. ቲ ባርኔጣ የ ጋር በመገናኘት ጋር አንዳንድ ተጨማሪ ችግሮች ምክንያት ሆኗል እኔ nternet. የቴክኖሎጅ 

ቡድናችን ጥገናን ለመወሰን ላለፉት 24 ሰዓታት ሰርቷል ፡፡  
  
እሁድ የተላኩትን የዝማኔ ደረጃዎች ከተከተሉ በኋላ አሁንም ከ I ንተርኔት ጋር መገናኘት ካልቻሉ እባክዎ የተማሪዎን 

መሣሪያ ዳግም ለማስጀመር በዚህ ቪዲዮ ውስጥ ያሉትን ደረጃዎች ይከተሉ። አንዴ ይህንን 

ሂደት ከጨረሱ ከ I ንተርኔት ጋር መገናኘት ይችላሉ ፡፡   
የተማሪዎን መሣሪያ እንዴት እንደገና ማስጀመር እንደሚቻል- https://youtu.be/Fqcl6-aFHA8 

የ ጋር የተገናኘ አንድ ጊዜ እኔ nternet, ተማሪዎች መድረስ ይችላል ወደ መተግበሪያዎች የሚያስፈልጋቸውን ወደ 

በመግባት በመሣሪያው ላይ ያለውን የራስ አገልግሎት መተግበሪያ በኩል ወይም በ ተማሪ 

መተላለፊያውን . የስኮሎጂ ትምህርቶች ማክሰኞ ጠዋት ይቀርባሉ ፡፡    
  
ድስትሪክቱ ቴክኒሽያኖች የሚገኙ ይኖራቸዋል , ሰኞ, መስከረም 7 ዛሬ ማታ ወደ ላይ, የትምህርት 

ድስትሪክት አንድ dministration ለ ሰዎች ለ 4 ሰዓት እስከ 7:30 pm ድረስ uilding ሰዎች እርዳታ 

ያስፈልጋቸዋል. ህንፃው በ 1818 W. Worley Street ላይ ይገኛል ፡፡ 
  
በሚከተሉት ጊዜያት ቴክኒሻኖች ለመርዳት ዝግጁ ይሆናሉ 

• ማክሰኞ ፣ መስከረም 8 - አርብ ፣ መስከረም 11 

o 7 30 AM - 4 PM 

o ሁሉም መካከለኛ ትምህርት ቤቶች - የህንፃው መግቢያ መግቢያ 

• ማክሰኞ ፣ መስከረም 8 - ሐሙስ ፣ መስከረም 10 

o 4 PM - 7 PM 

o የትምህርት ቤት ወረዳ አስተዳደር ህንፃ - የህንፃው መግቢያ መግቢያ (1818 West Worley Street) 
  
እርዳታ ለመስጠትም በነገው ማክሰኞ መስከረም 8 ሠራተኞች በእያንዳንዱ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ይገኛሉ ፡፡  
  
ተማሪዎች ለእርዳታ 573-214-3334 መደወል ይችላሉ ወይም በቴክኖሎጂ እገዛ ወደ አንዱ ስፍራ መድረስ ካልቻሉ 

ትምህርት ቤታቸውን ማነጋገር ይችላሉ ፡፡ 
  
ችግሩን ለመፍታት በሠራንበት ወቅት ስለ ትዕግሥትዎ እናመሰግናለን ፡፡ 
  
የኮሎምቢያ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 
1818 W. Worley Street 
Columbia, MO 65203 www.cpsk12.org | www.cpsk12.org/fall2020  
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--------------------------------------------- 
  
  
D ጆሮ 9-12 ቤተሰቦች 
  
የተማሪ ላፕቶፖች ሁለት ጥቃቅን ጉዳዮች ሪፖርቶች አሉን ፡፡  
  
ከዚህ በታች ለእያንዳንዱ ጉዳዮች መፍትሄዎች አሉ- 
“ ተኪ ” መልእክት በአንዳንድ ላፕቶፖች ላይ ይታያል መሣሪያውን እንደገና ያስጀምሩ እና ብቅ ባይ መልዕክቱ 

ይጠፋል።   
  
“ ማይክሮሶፍት ” የፈቃድ መልእክት-መልዕክቱን ዝጋ ፡፡ መሣሪያው ከሲፒኤስ ዋይፋይ ጋር በሚገናኝበት 

በሚቀጥለው ጊዜ የሚጠፋ ማሳወቂያ ነው ። ላፕቶ laptop እንዴት እንደሚሰራ ላይ ተጽዕኖ የለውም ፡፡  
  
የስኮሎጂ ትምህርቶች ማክሰኞ ጠዋት ይቀርባሉ ፡፡  
  
ድስትሪክቱ ቴክኒሽያኖች የሚገኙ ይኖራቸዋል , ሰኞ, መስከረም 7 ዛሬ ማታ ወደ ላይ, የትምህርት 

ድስትሪክት አንድ dministration ለ 4 pm ጀምሮ ፍላጎት እርዳታ እንደሆነ ሰዎች 7:30 pm ወደ 

uilding. ህንፃው በ 1818 W. Worley Street ላይ ይገኛል ፡፡ 
  
በሚከተሉት ጊዜያት ቴክኒሻኖች ለመርዳት ዝግጁ ይሆናሉ 

• ማክሰኞ ፣ መስከረም 8 - አርብ ፣ መስከረም 11 

o 7 30 AM - 4 PM 

o ሁሉም መካከለኛ ትምህርት ቤቶች - የህንፃው መግቢያ መግቢያ 

• ማክሰኞ ፣ መስከረም 8 - ሐሙስ ፣ መስከረም 10 

o 4 PM - 7 PM 

o የትምህርት ቤት ወረዳ አስተዳደር ህንፃ - የህንፃው መግቢያ መግቢያ (1818 West Worley Street) 
  
ተማሪዎች ከቴክኖሎጂ ዕርዳታ ወደ አንዱ መሄድ ካልቻሉ ለእርዳታ 573-214-3334 መደወል ወይም ት / ቤታቸውን 

ማነጋገር ይችላሉ ፡፡ 
  
ነገ ማክሰኞ መስከረም 8 ወደ ትምህርት ወደ መመለሻችን በጉጉት እንጠብቃለን ፡፡ 
  
የኮሎምቢያ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 
1818 W. Worley Street 
Columbia, MO 65203 www.cpsk12.org | www.cpsk12.org/fall2020  
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