
�यानभास भनेको के हो  Canvas 

Canvas �यानभास भनेको अनलाइन �सकाइ �यव�थापनको स�टवेयर �ो�ाम हो। यो कुन ैप�न 
वेब �ाउजर माफ� त वा तपा�को �माट�फोन वा मोबाइल उपकरणमा एपको  �पमा उपल�ध छ।  यसले क�ाकोठाको कामलाई एकै 
ठाउँमा �याउँछ जहाँ �श�कह�ले असाइनमे�टह�लाई पो�ट गन� र �ेड गन� स�दछन ्र �व�याथ�ह�ले कामह� परूा गन� र 
�श�कह�बाट ��त��या �ा�त गन� स�नेछन।्  Canvas �यानभास सब ैसाव�ज�नक �व�यालय िज�लाह�को ला�ग २०१४ मा नथ� 
�यारो�लनाको रा�य�वारा अपनाइएको �थयो।  UNCC (साल�टमा नथ� �यारो�लना �व�व�व�यालय) , CPCC (के���य �पडम�ट 
सामदुा�यक कलेज) , र  NCVPS (नथ� �यारो�लना भचु�अल साव�ज�नक �व�यालयह�) ले प�न �यानभासको �योग अपनाएका छन।् 
Canvas 

 
�यानभासको बारेमा थप जा�नको ला�ग : https://www.canvaslms.com/k-12/ 

 

https://www.canvaslms.com/k-12/


�व�याथ�ह�ले �यानभासमा कसर�  पहँुच  Canvas 
 
 

�व�याथ�ह�ले  NC Ed �लाउड माफ� त �यानभासमा पहँुच गद�छन।्  NC Ed �लाउड सेवा �वतरणको �लेटफम� हो वा साव�ज�नक 
�नद�शनको नथ� �यारो�लना �वभागबाट �दान ग�रएयो र सम�थ�त खाताह�मा पहँुच गन� �व�याथ�ह�को ला�ग वान �टप लगइन 
हो।  अक� श�दमा भ�दा , �तनीह�को  NC Ed �लाउडमा लग इन गदा� , �व�याथ�ह�लाई बहु  लग इनह� सि�झन ुनपन� गर� 
�तनीह�का सब ै�डिजटल खाताह�मा पहँुच हु�छ। 

 
वेब ठेगाना : http://my.ncedcloud.org 

 

http://my.ncedcloud.org/


“Canvas Parent App” �यानभास �यारे�ट  अन�ुयोग 
 
 
 
 
 

 
 
 

  मोबाइल उपकरणह�को ला�ग �न:श�ुक छ र या त गुगल �ले वा ए�पल एप �टोरमा भे�ट�छ।  Google Play 
o Apple App Store. 

 
 

 



�व�याथ�  जोडी  कोड 
“Student Pairing Code” 

“Canvas Parent App” 
एपमा तपा�को खाता सेट अप 
“Student Pairing Code” 
आव�यक छ।  अक� �लाइडका 
चरणह�लाई पालना गनु�होस ्
वा यो �भ�डयो हेनु�होस।् 

 

 



“Canvas Parent” वेबसाइट 
�यानभास �योगकता�को 
अ�भभावकमा ि�लक 
गनु�होस ् “Parent of a 
Canvas User?” 
खाताको ला�ग यहाँ ि�लक 
गनु�होस ्
खाता दता� र सेट अप गन� 
“Account to register” 

 
 
 
 
 
 
 



 https://cms.instructure.com/login/canvas
 



 
 

फारम परूा गनु�होस:् 
�व�याथ� पेय�रङ कोड प�ा लगाउनको ला�ग , तपा�को 
�व�याथ�ले उनीह�को �यानभास खातामा लग इन गन� 
आव�यक छ।  “Canvas account”. 

खाता �तीमामा ि�लक गनु�होस ् “Account icon” 

से�टङह�  “Settings” 

अवलोकनकता�सँग पेयरलाई चयन गनु�होस ्  

 “Pair with an Observer” 

   

     �व�याथ� पेय�रङ कोड प�ा लगाउन : 



�व�याथ�लाई उनीह�को �यानभास खातामा 
लग इन गन� आव�यक पद�छ  “Canvas 
Account” 

 (my.ncedcloud.org वा  cms.instructure.com) 
 

1. खाता �तीमामा  ि�लक गनु�होस ् “Account icon” 
2. से�टङह� छा�नहुोस ् “Settings” 
3. अवलोकनकता�सँग पेयरलाई चयन गनु�होस ्  “Pair with Observer” 

 
 
 
 
 

 





�योगको ला�ग मा� ैकाम 
ला�छ र २४ घ�टा प�छ 
�याद स�क�छ। 

 



 
 
 

वेब सेवाह� 
Canvas �यानभासले तपा�ले प�हले न ै�योग गनु�भएको वेब उपकरणह�सँग आफैलाई समावेश गरेर तपा�को जीवनलाई धेरै सिजलो 
बनाउन स�छ।  "Other Services” हा�ीले के भ�न खोजेको हेन�लाई अ�य सेवामा कुन ैप�न सेवाह� ि�लक गनु�होस।्  

 
 

पा�य�म/समहू साथी सद�यह�लाई मेरो �ोफाइलसँग �ल�क गरेको सेवाह� हेन� �दनहुोस ्
 
 

   दता� भएका 
सेवाह� 
       ��वटर 

       तपा�को �ोफाइल हेनु�होस ् c 
 

     �काइप 
     तपा�को �ोफाइल हेनु�होस ्

     गुगल �ाइभ 
          तपा�को �ोफाइल हेनु�होस ् stephanier.ferron@cms.k12.nc_us C 

 

       अ�य सेवाह� 
दता� गन�को ला�ग तलका कुन ैसेवा ि�लक गनु�होस:् 

 
�ल��डइन 
ड�ेल�सयडा
�डयगो 

'---- 
 



अक� चरणह�: 

तपा�ले ��व�ट गनु�भएको इमेलमा तपा�को खाता सेटअपलाई 
�मा�णत गनु�होस।् 

तपा�को खातामा लग इन गनु�होस:् 

 

 https://cms.instructure.com/login/canvas  
 
 
 

के तपाईसँग थ�नको ला�ग अ� �व�याथ�ह� छन ्? 
 



अ�त�र�त �व�याथ�ह� थ�दै: 
  
क��यटुरमा " Canvas Parent” खातामा लग इन गनु�होस:्  

 

 https://cms.instructure.com/login/canvas
तपा�को खाता  “Account” र से�टङह�मा 
“Settings” जानहुोस ्

 



अ�त�र�त �व�याथ�ह� थ�दै: 
 
 



● अवलोकन चयन गनु�होस ् “Observing” 



● �व�याथ�ह� थ�नहुोस ्मा ि�लक  “Add Students” 
गनु�होस ्र अ�  ID न�बरह� र पेय�रङ कोडह�लाई 
��व�ट गनु�होस ्

● तपा�ले अवलोकन ि��नअ�तग�त पेयर ग�रएका सब ै
�व�याथ�ह� दे�ु पछ�   “Observing”  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अब जब तपा�सँग पेय�रङ कोड छ , तपा� �यानभास अ�भभावक एपमा 
तपा�को  Canvas Parent App खाता �सज�ना गन� तयार हुनहुु�छ। 



प�हलो पटक 
अ�भभावक एप पहँुच 
गद� 

�यानभास  Canvas Parent App अ�भभावक एप  खो�नहुोस ्

प�हलो पटक एपमा पहँुच गदा�  "�व�यालय 
खो�नहुोस ्" "Find School” बटन चयन गरेर 
स�ु गनु�होस।् 

 



प�हलो पटक 
अ�भभावक  एप पहँुच 
गद� 

तपा�को �व�यालय वा िज�ला खो�नहुोस ् 
“Find your school or district”  
भ�ने  ब�समा  CMS ��व�ट गनु�होस।्   

 Charlotte-Mecklenburg Schools – Parents 

अ�भभावकह�  भ�ने �वक�प चयन गनु�होस ्

 



 



प�हलो पटक अ�भभावक 
एप पहँुच गद� 

प�हलो पटक एपमा पहँुच गदा�  “खाता �सज�ना 
गनु�होस ्” मा चयन गनु�होस।्  "CREATE 
ACCOUNT" 

अक� ि��नमा फारम परूा गनु�होस।् 

 
*�व�याथ� पेय�रङ कोडस�हत 
“Student Pairing Code”  

 

 



 



�व�याथ�को सं�था ��व�ट गनु�होस ्
“�व�याथ�को सं�था ” �फ�डमा 

“cms” ��व�ट  गनु�होस ्
  

Charlotte-Mecklenburg Schools - Parents  

छा�नहुोस ् 
  

  



 
 



 
 
 
 

तपा�को �व�याथ�को पा�य�मह� 
 
तपा�ले कुन ैप�न पा�य�मह� दे� 
स�नहुु�न य�द �श�कले तपा�को �व�याथ�ले 
हेन�को ला�ग �तनीह�को पा�य�म �का�शत 
गरेका छैनन।् 

 



 
 
 
 

तपा�को �व�याथ�को पा�य�मह� 
जब पा�य�मह� उपल�ध हु�छन ्, तपा�ले 
अि�तम �म�तह� साथ ै�यो असाइनमे�टको 
ला�ग तपा�को �व�याथ�ले बझुाएको काम ज�ता 
असाइनमे�ट �ववरणह� हेन� स�नहुुनेछ।   

 
 



 
 
 
 

�श�कलाई स�पक�  
गनु�होस ्
 
कमे�ट बटन चयन गरेर �श�कसँग 
कुराकानी गनु�होस।् 

 



 
 
 
 

�व�याथ�ह� थ�नहुोस ्
  
तपा�ले अवलोकन ग�ररहन ुभएका सब ै
�व�याथ�ह� हेन�को ला�ग �व�याथ�को 
नामको छेउमा भएको एरो चयन  “Add 
Student” गनु�होस।्  अ�त�र�त �व�याथ� 
थ�नको ला�ग �व�याथ� थ�नहुोस ्मा ि�लक 
गनु�होस।् 

 

 


