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የ CRLS መግቢያ: ለ CRLS ተማሪዎች የክሮምቡክ መግለጫ  
 
ጤና ይስጥልኝ፥ የ CRLS ተማሪዎችና ቤተሰቦች! እንኳን ለ CRLS የክሮምቡክ መግለጫ አደረሳችሁ። ምን ያህል 

ዕድለኛ እንደሆናችሁ ታውቃላችሁ? ለመጀመሪያ ጊዜ በ CRLS የክሮምቡክስ ተጠቃሚ  የመጀመሪያ ክፍል 

አባላት እንደመሆናችን መጠን፥  እንዲያዉ ታመሰግኑን ዘንድ ግዜ መዉሰድ እንፈልጋለን። እነዚህ እቃዎች በ 
CRLS ላሉ ሁሉም ተማሪዎች ተስማሚ ይሆኑ ዘንድ ብዙ ላብና እንባ ያፈሰስንበት፥ እንዲሁም እንዳስፈላጊነቱ 

ከቁጥር በላይ ምላሽ ሰዐታት ያቀረብንበት ነዉ።  ስለዚህ፥ አብሮ ይስጥልን!  
 
ዛሬ የምንወያየዉ ስለክሮምቡካችሁ በጥንቃቄ መጠበቅና  ሃላፊነት አንዳንድ አስፈላጊ የሆኑ ደንቦችን ነዉ። 
ክሮምቡካችሁ ለመማሪያና የትምህርት ስኬት ለመደገፍ የሚውል ነዉ።  ከከፍተኛ ሃይል ጋር ከፍተኛ ሃላፊነት 

ይያያዛል፥ ስለዚህ የሚቀጥሉትን መመሪያዎች እንመልከት።  

 

አያያዝ 

● ባትሪዉ ሙሉ በሙሉ የተሞላ ክሮምቡካችሁን በየቀኑ ወደ ትምህርት ቤት ይዛችሁ መምጣታችሁን 

እርግጠግኛ ሁኑ።  በድጋሚ እንለዋለን፦ ባትሪዉ ሙሉ በሙሉ የተሞላ ክሮምቡካችሁን በየቀኑ ወደ 

ትምህርት ቤት ይዛችሁ መምጣታችሁን እርግጠግኛ ሁኑ።   ይህም ማለት፡ ቻርጀራችሁን ቤት ተዉት። 
● አስቸኳይ መሙላት ስትፈልጉ?  ይመልከቱ የ CRLS ቤተ መፅሃፍትና ተጠቀሙ ክሮምቡካቸዉን የመሙያ 

ምሰሶ! 
● ሁልጊዜ ክሮምቡካችሁ በመያዣ ዉስጥ ይሁን፥  ስራም እየሰራችሁም ቢሆን።  በሚታዘል ቦርሳችሁ 

ዉስጥም ቢሆን፥ ልትጠነቀቁለት ይገባል።  
● ክሮምቡኩ ላይ አትሳሉ ወይም አትለጥፉበት፥ ብሎም ቀለም እንዳታስነኩት።  ግሩምና ንፁህ አድርጋችሁ 

ልትይዙት ይገባችሗል። 
● ክሮምቡካችሁን ለኮምፑተር በተለየ ማፅጃ ብቻ ያፅዱ -- የሚነፉ ወይም ስፖንጆች ወይም ማንኛዉም ነገር 

አይሆንም።  
● ያዉ እንደሚታወቀዉ ምግብና ፈሳሽ በክሮምቡክ አጠገብ የተከለከለ ነዉ። ይህም አስቀያሚና አፀያፊ ነዉ።  
● ተናግረናል እንዴ ክሮምቡካችሁን በየእለቱ  ባትሪዉ ሙሉ እንደሆነ ወደ ትምህርት ቤት ይዛችሁት 

መምጣት እንዳለባችሁ። ቻርጀራችሁን (መሙሊያችሁን) ቤት ተዉት። 
 
 
AUP ፡ ተቀባይነት ያለዉ ያጠቃቀም ፖሊሲ 
እነዚህን ኮምፕዩተሮች CRLS ለእናንተ ከመስጠቱ በፊት ልትገነዘቡ የሚገባችሁ ጥቂት ነገሮች አሉ።  

● ሌሎች ተማሪዎች በክሮምቡክህ/ክሽ እንዲጠቀሙ አትፍቀዱ ወይም ደግሞም መዝገባችሁን አታጋሯቸዉ። 
ይህ የማንነት ስርቆት ይባላል። 

● በሌሎች ላይ ክፉ ለመሆን ክሮምቡካችሁን አትጠቀሙ።  ኢንተርኔት ላይ ስትሆኑ ቀና ሁኑ–ይህም ማለት 

የኮምፕዩተር መልካም ዜጋ ሆኖ መገኘት ነዉ። 
● ክሮምቡክን ተጠቅሞ የሌላ ሰዉ ስራን ለመገልበጥና እንደራስ አድርጎ ለማቅረብ አትሞክሩ። ይሄም ኩረጃ 

ነዉ። 
● ሶፍት ዌር፥ ሙዚቃ፥ ተንቀሳቃሽ ምስል፥ ወይም ሌላ ይዘት በክሮምቡክ ላይ ለመጫን አትሞክሩ። ህገ 

ወጥ ነገር የተከለከለ ነዉ! 
● በክሮምቡኮች ዉስጥ ለመግባት የ CPSD ጂሜል መመዝገቢያችሁን ብቻ ነዉ መጠቀም የምትችሉት 

ስለዚህ የግል መመዝገቢያችሁ ስለማይሰራ አትሞክሩ። አይሰራም።  
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እንዲህ ቢሆንስ… 

● ክሮምቡክ ላይ ኔትፍሊክስ ማየት እችላለሁ? 
○ በትምህርት ቤት የሚሰሩት እነዛዉ ማጣሪያዎች በቤት ዉስጥም ይሰራሉ። ስለዚህ ኔትፍሊክስ 

ወይም ሌሎች በትምህርት ቤት ዉስጥ የታገዱ ድህረገፆች ለማየት ከፈለጋችሁ፥ ዘመናዊ 

ስልካችሁን ወይም ሌላ መሳሪያ መጠቀሙ ይበጃል።  
● ክሮምቡኬን ቤቴ ረሳሁ፥  አሁን ምን ላድርግ? 

○ ክሮምቡካቸሁን ከረሳችሁ፥ ሌላ መዋስ አይቻልም። ስለዚህ ሁልጊዜ ይዛቸሁት ኑ፥ ሙሉ በሙሉ 

ተሞልቶ፥ የባትሪ መሙያዉን ግን ቤት አስቀምጡት።. 
● ማለፊያ፥  እስቸጋሪዉ ትንሹ ወንድሜ ለመጠቀም ቢፈልግስ?  

○ ክሮምቡኩ ለእናንተና ለእናንተ ብቻ የተመደበ ነዉ፥ ስለዚህ ማንም ሊጠቀምበት አይችልም፥ 

በይበልጥ አስቸጋሪዉ ትንሹ ወንድም።   
● አንድ የመግቢያ ቁልፍ ቃሌን ረሳሁት። ምን ማድረግ ይኖርብኛል? 

○ በ CRLS ቤተመፅሃፍት ቤት የሚገኘዉን የፋልከን ፊክሰርስ የድጋፍ መስክ ጎብኙ፥ ወይም 

ለhelpdesk@cpsd.us ኢሜል ያድርጉ!  
● ክሮምቡኬ ቢጠፋብኝስ? 

○ በ CRLS ቤተመፅሃፍት ቤት የሚገኘዉን የፋልከን ፊክሰርስ የድጋፍ መስክ ጎብኙ፥ ወይም 

ለhelpdesk@cpsd.us ኢሜል ያድርጉ!  
 
እንግዲህ ይህ ነዉ፥ CRLS! እነዚህን መመሪያዎችና በ CRLS የተማሪዉ መፅሄት ዉስጥ ያለዉን ተጨማሪ 

መመሪያዎች ከተከተላችሁ፥ ለዘመኑ የትምህርት ክፍልች ዝግጁ ናችሁ።  በርቱ ፋልከንስ! 


