आमाबाबुकोलागि क्यानभास मार्गदर्गक(िाईड)
के क्यानभासकोलागि कुनै एप्प (app) छ?
हो, क्यानभासमा स्टु डेन्ट एप्प (app) छ। तपाईले यी दु बै
िूिल प्ले स्टोर र एप्पल एप्प स्टोरमा पाउन सक्षमहुनु
हुनेछ।
खोज्नु होस्: क्यानभास स्टु डेन्ट

मैले स्टु डेन्ट एप्पलाइ कसरी सेटअप िने?
१.

तपाईंले तपाईंको एप्प स्टोरबाट क्यानभास
स्टु डेन्ट एप्पलाई डाउनलोड िनुुहोस्।

२.

क्यानभास स्टु डेन्ट एप्पलाई खोल्नुहोस्

३.

गबद्यालय खोज्नुहोस् भन्ने बटनमा दबाउनुहोस् (१)

४. प्रगिष्ट िनुुहोस्: fcps.instructure.com फेएट
काउन्टी होइन
५.

एफसीपीएस-(केिाई) FCPS- (KY) गिद्यार्थीहरू र
कमुचारीहरू (Students & Staff) लाई चयन
िनुुहोस् (२)

६.

तपाईंको एफसीपीएस (FCPS) ईमेल ठे िाना र
पासिडु राखेर लिइन िनुुहोस् (३)
क. तपाईको इ-मेल ठे िानाको अन्तको भािलाई
सम्झिनुहोस्
@stu.fayette.kyschools.us

सुझाव: सूचनाहरू पाउन अनुमगत गदनुहोस्, तागक जब
तपाईंको गिक्षकले नयााँ पोष्ट िा घोषणािनुु हुाँ दा तपाई
सूगचत हुनुहुनेछ।

मलाई क्यानभास स्टु डेन्ट एप्पको आवश्यकता छ?
यो एप्प तपाईंको व्यम्िित उपकरणहरूमा तपाइाँ कोलागि उपलब्ध छ। यसको प्रयोििनु आिश्यक छै । यसलाई
केिल द्रु त जानकारीकोलागिमात्र प्रयोििनु गसफाररस िररन्छ, तर तपाईंको क्रोम्बूकमा काम र िृहकायु हरू
(असाइनमेंटहरू) पूरािनुकोलागि हो। एप्प तपाईंलाइ सफलहुनकोलागि मददिनुकोलागि एक अगतररि
उपकरण हो।

गवद्यार्थी र पररवार मद्दत डे स्क
गिद्यार्थीहरू र पररिारहरूले गजल्लाबाट-जारी िररएको उपकरणहरू िा हटस्पटहरूमा प्रागिगिक समस्याहरूको
अनुभि िनुुभयो भने गिद्यार्थी र पररिार मद्दत डे स्कबाट सहयोिगलन सक्दछन्।
फोन नम्बर: ८५९-३८१-४४१०
गबद्यालय िषुको समय: सोमबार - िुक्रिार, गबहान ८ बजे दे म्ख ८ बजे अपराह्न

Canvas Guide for Parents
Is there an app for Canvas?
Yes, Canvas has a Student app. You should
be able to find these in both the Google Play
Store and the Apple App Store.
Search: Canvas Student

How do I set up the Student App?
1. Download the Canvas Student app
from your app store.
2. Open the Canvas student app
3. Tap the Find School button (1)
4. Enter: fcps.instructure.com NOT
Fayette County
5. Select FCPS- (KY) Students & Staff
(2)
6. Log in with your FCPS Email Address
and Password (3)
a. Remember the ending of your
email address
@stu.fayette.kyschools.us

Tip: Allow Notifications, so you are able to
get notified when your teacher makes a new
post or announcement.

Do I need the Canvas Student App?
The app is available for you to have on your personal devices. It is not required to
use. It is recommended to only use the app for quick information but to complete work
and assignments on your Chromebook. The app is an extra tool to help you be
successful.

Student and Family Help Desk
Students and families that experience technical issues with district-issued devices or
hotspots can get assistance from the Student and Family Help Desk.
Phone Number: 859-381-4410
School Year Hours: Monday – Friday, 8 am to 8 pm

