
Rêbernameya Bikarhêner Portala Kampusa Bêsînor
Dibistanên Giştî yên wîlayeta Catoosa

● Bikarhênerên nû dikarin geroka xweya webê bikar bînin da ku bigihîjin ekrana Têketinê ya
Portalê (Bikarhênerê Nû) Em pêşniyar dikin ku Internet Explorer (Microsoft), Firefox (Mozilla),
an Safari (Apple) bikar bînin.

● Navnîşana malperê https://campus.catoosa.k12.ga.us/campus/portal/catoosa.jsp e an lînka
PARENT PORTAL bikar bînin li ser malpera Dibistanên Giştî yên wîlayeta Catoosa ku
http://wvvw.catoosa.k12 e. .ga.us

● Ger hûn bikarhênerek nû bin, berî ku hûn têkevinê, divê hûn hesabê xwe biafirînin.
● Pêdivî ye ku hûn ji dibistana xwendekarê xwe mifteyek aktîvkirina portalê hebe (heta ku we ji

yekê zêdetir xwendekar hebin jî tenê yek hewce ye). Ji kerema xwe hesabê xwe parve nekin.

**Ji kerema xwe bala xwe bidin qutikên sor ên li kêleka wêneyê, nivîsa wergerandina wêneyê
heye.**

Ev cara yekem e ku
hûn xwe digihînin vê

hesabê? Alîkarî
bikirtînin da ku têkevin

Mifteya Çalakkirina
xwe.

● Gava ku hûn tabloya HELP-ê bikirtînin, ekran dê berfireh bibe û çend lînkên din bide we ku
hûn bikirtînin.

● Li ser lînka "Ger Mifteya Çalakkirinê tunebe, li vir bikirtînin" bikirtînin dê we bigihîne dibistanê.
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Ger ku we KILÊKE
AKTIVATION heye li

vir bikirtînin.

● Bi tikandina li ser "Kîlîda Çalakkirinê tune" dê we vegere navnîşana dibistan ji bo mifteyek
aktîvkirinê. Mifteya aktîvkirinê girêdana ewledar e di navbera we û zarokên we de.

● Mifteya Çalakkirina xwe têkevin û bişkoja "Submit" bikirtînin. Ev hejmar dê li ser nameya ku
hûn ji dibistanê werdigirin piştî ku serlêdana xwe bikin. Ger hûn ji kerema xwe serî li dibistana
zaroka xwe bidin.
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Mifteya xwe di
valahiyan de binivîsin

û bişkoja SUBMIT
bikirtînin.

● Hesabê xwe bi çêkirina navek bikarhêner û şîfreyek çêbikin. Navê bikarhêner pêdivî ye ku ew
yek be ku nayê bikar anîn da ku hûn bijartina xweya yekem negirin. Piştî ku hûn du caran navê
bikarhêner û şîfreya xwe binivîsin (ji bo ku hûn rast binivsînin) "Create Account" bikirtînin.
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● Ger navek bikarhênerek dubare tune be, pergal dê ji we re bêje ku hesab bi serfirazî hatî
çêkirin. Naha hûn dikarin têkevin portalê û agahdariya xwendekarê xwe bibînin.

● Zencîreya li ser ekrana çêkirina hesabê serfiraz bişopînin an geroka xweya webê bikar bînin
da ku bigihîjin ekrana PortaLog-ê.
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○ URL (navnîşana malperê) httros://campus.catoosa.k12.cia.usicampusiportalicatoosa.jsp
e. An jî bi riya malpera Dibistanên Giştî yê wîlayeta Catoosa bigihînin portalê.

○ Dîmenek dîmendera dîmendera têketinê li jor e (grafika yekem).
○ Navê bikarhêner û şîfreya xwe li cîhên hatine peyda kirin binivîse û bişkoka "Têketin"

bikirtînin.
○ Ger hewildana têketina we bi ser neket:

■ Piştrast bikin ku navê bikarhêner û şîfreya rast rast in. Dibe ku ev hêsan xuya
bike lê navê bikarhêner û şîfreya hêdî hêdî binivîsin û piştrast bikin ku ew rast e.

■ Piştî 5 hewildanên neserkeftî, nermalavê bixweber hesabê bikarhênerê we digire.
Ev e ku pêşî li gihîştina bêdestûr bi texmînkirina şîfreyê bigire. Dibe ku hûn neçar
bin ku bi dibistanê re têkilî daynin da ku hesabê we vebe.

■ Pergal dê piştî 5 hewildanan têketinek alternatîf bide we, ji ber vê yekê heke hûn
şîfreya xwe zanibin hûn dîsa jî dikarin têkevinê. Dîmender dişibihe ekrana jêrîn.
Tîpên ku di qutiya jêrîn de têne xuyang kirin digel navê bikarhêner û şîfreya xwe
ji bo têketinê têkevin

● .

● Mala Portala Kampusa Bêdawî

Rêbernameya Portala Kampusa Bêsînor 12-03-2012 Rûpel5



Ger ji yek
xwendekarek we bêtir
hebe, xwendekarek

hilbijêrin ku not û
beşdarbûnê bibînin.

Ev îkona malê dê we
vegerîne vê ekranê.

● Yekem tiştê ku bala meriv dikişîne qada peyamê ya di ekrana navendî de ye.
○ Peyamên navçeyê li jor têne xuyang kirin. Ev peyamên ku pergala dibistanê

berfireh in û ji hêla navçeyê ve têne şandin.
○ Peyamên Dibistanê yên din in û mîna navçeyê peyamên ku ji hêla dibistanan ve

têne şandin hene. Ger xwendekarên we li zêdetirî yek dibistanan hebin, dê hemî
peyamên dibistanê li ser rûpela malbatê nîşan bidin.

○ Di Box de cîhek e ku hûn ê peyamên kesane bistînin. Dê di van de peyamên ku
we bi E-nameyê wergirtibin hene (ji bo jêbirina peyaman "X" bikirtînin).

● Dema ku rûpela malê vedibe qada menuya çepê li gorî malbatê ye, ji ber vê yekê agahdariya
ku tê xuyang kirin dê ji bo hemî xwendekarên we be.

○ Bişkoka agahdariya malê dihêle hûn jimara têlefona malê biguhezînin. Ev guhertin dê
bandorê li hemî endamên çalak ên malbatê bike. Bi gotineke din, ew ê ji bo hemî
endamên malbatê (dêûbav û zarok) hejmara malê biguhere.

○ Salname dê ji bo hemî xwendekarên hemî dibistanên ku beşek ji malbatê ne agahdarî li
ser wê hebe.

○
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Salnameya malbatê
hemî xwendekarên
malbatê nîşan dide.

○ Hemî Mesajên ji bo hemî dibistanên ku zarokên we lê diçin dê werin xuyang kirin. Hemî
e-name û agahdarî jî dê bêne xuyang kirin.

○ Hilbijartinek heye ku şîfreya xwe biguhezîne (Rêveberiya Hesabê). Dê ji we şîfreya
xweya kevn û dûv re şîfreya weya nû du caran bê xwestin. Hûn dikarin vê yekê her ku
hûn dixwazin biguherînin.

○ Guhertina tercîhên pêwendiyê bandorê li awayê ku dibistan bi we re têkilî dike û ew ê bi
çi rewşên re têkilî daynin.

○ Hilbijartina wîlayeta Catoosa we digihîne malpera Dibistanên Giştî yê wîlayeta Catoosa.

● Pêşekên li jorê
○ Destûrê dide te ku hûn xwendekarê ku hûn dixwazin bibînin hilbijêrin (di mijara

bikarhênerek xwendekar de ew bixweber ji agahdariya xwe re têne destnîşankirin).
○ Vegere rûpela Malê.
○ Ji pergala Kampusa Bêsînor derkevin.

● Rûpelê Agahdariya Xwendekaran
○ Pêşeka li milê çepê dîsa naveroka sereke hildibijêre.
○ Hilbijartina Salnameyê li jêr nîşan dide (gava ku hûn xwendekarek hilbijêrin ew xwerû

ye).
○ Salname rojên dibistanê, betlaneyan û hwd
○ , test û hwd jî nîşan dide.
○ Bûyerên beşdarbûnê jî di salnameyê de têne dîtin (nebûn, dereng, hwd.).
○ Hilbijartina yek ji sembolan û tikandina wê agahdariya hûrgulî ji bo wê tarîxê vedike.
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○ Ev agahdarî dikare dîrokî, niha (îro), an ji bo bûyerên pêşerojê be. Tenê salnameyê
veguherînin mehê û bûyerên roja ku hûn dixwazin bibînin hilbijêrin.

● Bername hemî dersên xwendekaran ji bo her serdemê bi rengek tabloyek nîşan dide.
○ Ev çîn û bloka ku tê de ew ji bo heyama heyî dicivin dihewîne.
○ Gelek mamoste dikarin bi riya E-nameyê li vir re têkilî daynin. (Navên wan germ bi

navnîşanên E-nameyên wan ve girêdayî ne).

● Tevlêbûn dê bi hûrgulî bûyerên tevlêbûnê yên wekî derengbûn û nebûnan   (behane an ne
guncan) bişopîne.

● Notên xwendekaran di hemî polên ku tê de qeydkirî de notên nîşan dide.

Ev notên herî dawî
yên hatine şandin in.

Tîra piçûk mijarê fireh
dike an jî hildiweşîne.

Kursên ku bi tîpên şîn
têne xuyang kirin

qursên aktîf ên heyî
ne.

● Rapor
○ Karên wenda ne tenê ew e, peywirên ku li ber qedandinê ne, lê hêj nehatine not kirin an

jî ji mamoste re hatine şandin. Ev raporek nivîskî dide we.
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● Balance Kafeterya
○ Mîqdara pereyê di hesabê qehwexaneya xwendekaran de ye. Ger ew jimarek neyînî be

hesab zêde tê kişandin.

● Têkiliyên Rewşa Awarte
○ hemî têkiliyên acîl ên di pelê de ji bo ku dibistanê pêwendiyê bike navnîş dike. Heke

hûn dixwazin van biguherînin, ji kerema xwe dibistanê agahdar bikin (tercîh bi nivîskî).

Dema ku hesabê we were saz kirin hûn dikarin ji smartphone an tabletê xwe bigihîjin wê. Hûn dikarin
ji App Stores sepanek bistînin da ku portalê bimeşînin. Ji bo cîhaza xwe têkevin App Store-ê û li
Kampusa Bêdawî bigerin an ji geroka têlefonê an tabletên xwe lînkên li ser portala dêûbav bişopînin.
Ev belge dê wê navberê venegire. Li jêr dîmenek dîmendera Ekrana Xanî ya Amûra Mobîl heye.
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