
 

    
    

 
 

  
  

  
  

   
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 

AMHARIC 

Chrome Profiles ፣ Chrome Sync እና Password Manager 
ድጋፍ ሰጪ ሰነዶች 

ማውጫ 

Why Use Chrome Sync? 1 
Important Information about Chrome Sync 2 
Before Turning On Chrome Sync: Bookmarks 3 

Exporting Your Bookmarks 3 
Import Your Bookmarks 3 
Import Bookmarks from Other Browsers to Chrome 3 
Organize your Bookmarks 4 

Switch Between Chrome Profiles 4 
Remove a Chrome Profile 5 
Change a Name or Photo 5 
Create a Chrome Profile and Turn On Chrome Sync 6 
Customize Advanced Chrome Sync Setting 6 
Password Manager and Checkup 7 
Summary of Important Points 8 

LS-IT-Chrome Profiles-Sync and Password Manager Support Document 



 
   

 
    

      
 

    
 

   
  
    
     
     

 
       

                  
   

                     

  
     

       
   

         
 

         
                 

    
            

 
  

           
   

           

ተንቀሳቃሽ 
ምስል 

ተጽሁፍ መመሪያ 

Clip 1 

ለምን Chrome Sync እንጠቀማለን? 
ይህን Chrome Sync መጠቀም አማራጭ ነው። 

Chrome Syncን ለምን መተቀም አስፈለገ? 

Chrome Sync የሚፈቅድላችሁ ነገር: 
● ቃሉንkmarks አስቀምት
● የይለፍ ቃሉን አስቀምጥ
● የChrome Extensions መገኛ ተጭኗል
● የsynced መረጃዎን በማንኛውምመሳሪያ ላይ አግኝ

Chrome Sync ከመራጅ ደህንነት ጋር እገዛ ያደርጋል ፡ 
● ውስብስብ የይለፍ ቃላትን መጠቀም ቀላል ያደርገዋል። ለእያንዳንዱ የኢንተርኔት አካውንት መለያ ልዩ የተወሳሰበ የይለፍ ቃል መኖሩ መረጃዎን ለመጠበቅ

ይረዳል ፡፡
● የ FCPS አውታረ መረብ መለያዎን የሚጠቀሙ የይለፍ ቃላትን ዳግም አያስጀምሩ ፡፡ እነዚህን ማለፊያ ቂጥሮች እንደገና መጠቀም ምንም አይደለም።

Clip 2 

ስለ Chrome Sync አስፈላጊ መረጃ 
ተቀባይነት ያለው የአጠቃቀም ፖሊሲን መከተልዎን አይርሱ። 
Staff Version | Student Version: 

● የትምህርት ቤት መረጃን ወደ የእርስዎ fcpsschools.net መለያ ብቻ ያመሳስሉ።

ከት / ቤት ጋር የተዛመዱ መረጃዎችን ብቻ እያመሳሰሉ መሆኑን ለማረጋገጥ-
● መረጃ በተናጠል ለማቆየት የተለያዩ የ Chrome መገለጫዎችን ይጠቀሙ። ከሌሎች የቤተሰብ አባላት ጋር ሊጋሩ የሚችሉ የግል መሣሪያዎችን ሲጠቀሙ

ይህ በጣም አስፈላጊ ነው።
● በሚሰሩት ስራ ላይ በመመርኮዝ በመገለጫዎች መካከል ለመቀያየር ማስታወስ አለብዎት ፡፡

አስፈላጊ 
● የ FCPS መሣሪያዎን ወይም የራስዎን መሣሪያ ሲጠቀሙ ወደ Chrome ብቻ ይግቡ።
● Use different profile photos

የትኛው መገለጫዎን እንደሚጠቀሙ በቀላሉ ለመመልከት ለእርስዎ @ fcpschools.net የ Chrome መገለጫ እና ሌሎች የ Chrome

https://www.youtube.com/watch?v=SIEUgp1aDVI&list=PLPjQQpx4L5DHpnsWh3nP9NBtWYoUkFUka&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=gmvQhf30ZgM&list=PLPjQQpx4L5DHpnsWh3nP9NBtWYoUkFUka&index=2
https://idm.fcps.edu/#/
https://www.fcps.edu/about-fcps/policies-regulations-and-notices/student-rights-and-responsibilities/appendices


  

 
      

                 
   

   

   
        
   
   
         
      
              
    

 
 

   
 

               
          
       
         
        
   
              

             

 
      

          

መገለጫዎች። 

Clip 3 

ወደ Chrome Sync ከመቀየሮ በፊት: Bookmarks 
Chrome Sync ን ከማብራትዎ በፊት ምትኬ እንዲኖርዎት የአሁኑን ዕልባቶችዎን ወደ ውጭ ይላኩ ፡፡ አስፈላጊ ከሆነ ዕልባቶችዎን ከመጠባበቂያ ቅጂው 
ወደነበሩበት መመለስ ይችላሉ። 

የርሶን Bookmarks መፈተሽ 

1. ይህን Chrome ይክፈቱ 
2. ከChrome አናት በስተቀኝ በኩል More የሚለው ላይ ጠቅ ያድርጉ 
3. Bookmarksን ይምረጡ 
4. bookmark managerን ይምረጡ 
5. የላይኛው ቀኝ ላይ የሚገኘውን more ሰማያዊ ምልክት ጠቅ ያድርጉ 
6. Export bookmarks የሚለውን ጠቅ ያድርጉ 
7. bookmarks ለማስቀመጥ የት እንደሚፈልጉ ይምረጡ። እንደ HTML file አድርገው ወደ ኮምፒተርዎ ላይ ያወርዳሉ ፡፡ 
8. Save የሚለውጥ ጠቅ ያድርጉ 

Clip 4 የ Bookmarksን ያሰመጡ 

Chrome Syncን ካበሩ በኋላ ምንም bookmarks ከጎደሉ ሊያስመጧቸው ይችላሉ። Bookmarksን ስታስገቡ ወደ imported ማቀፊያ ይገባል። እነሱን 
እንደገና ለማስተካከል Bookmarks ን በማደራጀት ላይ ያለውን ክፍል ይመልከቱ ፡፡ 

1. ከChrome አናት በስተቀኝ More የሚለው ላይ ጠቅ አድርግ። 
2. Bookmarks የሚለውን ምረጥ ቀጥሎ Import Bookmarks እና Settings። 
3. ወደታች ከሚወርደው ማውጫ ውስጥBookmarks HTML file የሚለውን ምረጥ ቀጥሎ ምረጥ። 
4. ሰነድ ይምረጡ 
5. ወደ ውጭ የተላኩትን የ bookmarks.html ፋይል ይፈልጉ እና ከዚያ ክፍት የሚለውን ጠቅ ያድርጉ 

ዕልባቶቹ ከውጭ በሚመጡ bookmarks አቃፊ ውስጥ ይሆናሉ ፡፡ ከፈለጉ እንደገና ማደራጀት ይችላሉ። 

Clip 5 

ከሌሎች Browsers ወደ Chrome Bookmarks ያስመጡ 

ይህንን bookmarks ከአብዛኛው browsers ከእንደ Internet Explorer አይነቱን browsers ለማስመታት: 

https://www.youtube.com/watch?v=36Zs7rVCbN4&list=PLPjQQpx4L5DHpnsWh3nP9NBtWYoUkFUka&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=rLNmNXv0e-U&list=PLPjQQpx4L5DHpnsWh3nP9NBtWYoUkFUka&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fB9jLiIDJMQ&list=PLPjQQpx4L5DHpnsWh3nP9NBtWYoUkFUka&index=5


   
       
         
           
      

             

 

   
            

 
   
       
       
                 

      
             

 

 
     

          

                
  

 
     

   
       
      

1. ይህን Chrome ይክፈቱ 
2. ከChrome አናት በስተቀኝ More የሚለው ላይ ጠቅ አድርግ።. 
3. Bookmarks የሚለውን ምረጥ ቀጥሎ Import Bookmarks እና Settings። 
4. ወደታች በሚወርደው ዝርዝር Browser you want,የሚለውን እና ከዛ Import የሚለውን ጠቅ አድርግ 
5. ይህን Done የኢለውን ጠቅ ያድርጉ ። 

ዕልባቶቹ ከውጭ በሚመጡ bookmarks አቃፊ ውስጥ ይሆናሉ ፡፡ ከፈለጉ እንደገና ማደራጀት ይችላሉ። 

Clip 6 

የርሶን Bookmarks ያሰተካክሉ 
bookmarks ከሚፈልጉት በተለየ ቅደም ተከተል ውስጥ ካሉ እነሱን ማደራጀት ይችላሉ። 

1. ይህን Chrome ይክፈቱ 
2. ከChrome አናት በስተቀኝ More የሚለው ላይ ጠቅ አድርግ።. 
3. Bookmarks ምረጥ ቀጥሎ Bookmark Manager ጠቅ አድርግ 
4. bookmarkን ወደላይ ወይም ወደ ታች ይጎትቱ ወይም bookmarkን በግራ በኩል ወዳለው አቃፊ ይጎትቱ። እንዲሁም bookmarkን በሚፈልጉት 

ቅደም ተከተል መቅዳት እና መለጠፍ ይችላሉ። 
5. እንዲሁም በግል bookmark በስተቀኝ ያለውን የmore icon ጠቅ በማድረግ bookmark ማረም ወይም መሰረዝ ይችላሉ። 

Clip 7 
ስለ Chrome አመሳስል አስፈላጊ መረጃ 

ስለ Chrome መገለጫዎች መረጃ ለማግኘት ለዚህ ክፍል የቪዲዮ ክሊፕን ይመልከቱ ፡፡ 

አስፈላጊ ሌላ ተጠቃሚ እንዲጠቀምበት ከመፍቀድዎ በፊት ሁል ጊዜ ከሚጠቀሙበት መሣሪያ ዘግተው ይግቡ። Chrome Sync በህዝብ ኮምፑተር ላይ 
አታብሩት። 

Clip 8 
በChrome መግለጫዎች መካከል ቀያይሩ 

1. ይህን Chrome ይክፈቱ 
2. ከላይ በቀኝ በኩል Profile የሚለውን ጠቅ አድርግ። 
3. መቀየር የምትፈልጉትን መገለጫ ይምረቱ ። 

https://www.youtube.com/watch?v=d9eTdU2vQnM&list=PLPjQQpx4L5DHpnsWh3nP9NBtWYoUkFUka&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=yA3lp7eoiJY&list=PLPjQQpx4L5DHpnsWh3nP9NBtWYoUkFUka&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=KIHvRxBeYI8&list=PLPjQQpx4L5DHpnsWh3nP9NBtWYoUkFUka&index=8
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Clip 9 

Chrome መገለጫውን ያስወግዱ 

1. በኮምፒውተሮ ላይ Chrome ይክፈቱ ። 
2. ከላይ በቀኝ በኩል Profile የሚለውን ጠቅ አድርግ። 

3. Manage People የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ ከOther People ሌላ 
4. More icon ላይ ጠቅ ያድርጉ ሊያስወግዱት በሚፈልጉትን የመገለጫ የላይኛው ቀኝ ጥግ ላይ 
5. ይህንን Remove this person የሚለውን ጠቅ ያድርጉ 
6. ቀጥሎ እርግተኛ ለመሆን Remove this person የሚለውን ጠቅ አድርግ ። 

Clip 10 

ስም ወይም ፎቶ/ Name or Photo ቀይሩ 
1. ይህን Chrome ይክፈቱ 
2. መቀየር ወደሚፈልጉት መገለጫ ይዛወሩ ትክክለኛውን መገለጫ አስቀድመው እየተጠቀሙ ከሆነ ቁጥር 3 ይዝለሉ 

● ከላይ በቀኝ በኩል Profile የሚለውን ጠቅ አድርግ። 
● መጠቀም የሚፈልጉትን መገለጫ ይምረጡ 

3. ከመገለጫው በላይ ያለውን ምስል ጠቅ ያድርጉ 
4. አዲስ ስም ወይም ፎቶ ያስገቡ ለውቱ በራሱ ያስቀምጣል 

Clip 11 
የChrome Profile ይፍተሩ 

የChrome Profile ለመፍጠር: 

1. ይህን Chrome ይክፈቱ 
2. ከላይ በቀኝ በኩል Profile የሚለውን ጠቅ አድርግ። 
3. Add የሚለውን ጠቅ አድርግ ። 
4. ስም ያስገቡ እና ፎቶ ይምረጡ 
5. Add የሚለውን ጠቅ አድርግ ። 
6. እንደአስፈላጊነቱ ማንኛውም ተጨማሪ Profiles ለመጨመር እንሲህን ሂደቶች ድገም ። 

https://www.youtube.com/watch?v=m2X5Z3TGLac&list=PLPjQQpx4L5DHpnsWh3nP9NBtWYoUkFUka&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=qdWsJ5Vap0w&list=PLPjQQpx4L5DHpnsWh3nP9NBtWYoUkFUka&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=WEQqxRCj7NQ&list=PLPjQQpx4L5DHpnsWh3nP9NBtWYoUkFUka&index=11


 

  

   

      
             
         
                   

           
              

            
     

     
                    

        
   
       
            

 
               

                    

          

  
      

          
 

Clip 12 

Chrome Sync ማስተካከል 

Chrome Sync ምርጥ ተለምዶዎች 

● ይህን Chrome Sync መጠቀም አማራጭ ነው 

● ለእርስዎ fcpsschools.net መገለጫ ለእርስዎ በተመደበው የትምህርት ቤት መሣሪያ ወይም በባለቤትዎ መሣሪያ Use Chrome አመሳስልን ያብሩ። 
● Chrome Sync በህዝብ ኮምፑተር ላይ አታብሩት ። 
● የህዝብ ኮምፑተር ሲጠቀሙ የእንግዳ መግቢያውን ይጠቀሙ። ማንነት የማያሳውቅ / የግል የአሰሳ ክፍለ ጊዜ እንዲጠቀሙ ይመከራል ፡፡ የእንግዳ ሞድ እና 

ማንነት የማያሳውቅ አሰሳ በ FCPS መሣሪያዎች ላይ እንደማይገኝ ልብ ይበሉ ፡፡ 
● ሌላ ተጠቃሚ ወደ መሣሪያው እንዲገባ ከመፍቀድዎ በፊት ሁል ጊዜ ከሚጠቀሙበት የ FCPS መሣሪያ ይውጡ። 

ማመሳሰልን/Syncን ለማብራት በGoogle መለያ ወደ Chrome መግባት ያስፈልግዎታል። ወደ Chrome የሚገቡበት የ Google መለያ የእርስዎ መረጃ 
የሚመሳሰልበት መለያ መሆኑን ያስታውሱ። 

1. በኮምፒውተሮ ላይ Chrome ይክፈቱ ። 
2. ከላይ በቀኝ በኩል Profile የሚለውን ጠቅ አድርግ። (ከአድራሻ ምልክት በስተቀኝ ያለውን የመገለጫውን ምስል ጠቅ ማድረግዎን እርግጠኛ ይሁኑ ፡፡ ከ 

Drive ፣ ሰነዶች ወዘተ ጋር ከተያያዘው ጋር አያምታቱት፡፡) 
3. ወደ Google Account ይግቡ። 
4. እንደአስፈላጊነቱ ተጨማሪ መገለጫዎችን ለመፍጠር ይድገሙት። 
5. መረጃዎን በሁሉም መሣሪያዎችዎ ላይ ለማመሳሰል ከፈለጉ syncን አብራ የሚለውን ጠቅ ያድርጉ። 

ከ fcpsschools.net መለያዎ ጋር ለማመሳሰል ለሚፈልጉት እያንዳንዱ መሣሪያ ከዚህ በላይ ያለውን ሂደት ይድገሙ። የ Chrome ማመሳሰል እንደአማራጭ 
ነው ፣ እና እርስዎ በ Chrome FC በተሰጠዎት መሣሪያዎ ላይ ወይም እርስዎ በያዙት መሣሪያ ላይ ብቻ Chrome Sync ን ማብራት አለብዎት። 

በሚሰሩት ስራ ላይ በመመርኮዝ በመገለጫዎች መካከል ለመቀያየር ማስታወስ አለብዎት ፡፡ 

Clip 13 

ይህንን Advanced Chrome Sync አስተካክሉ። 

1. በChrome Profile ጠቅ ያድርጉ እና ይህንን Chrome Sync ያስተካክሉ። 

https://www.youtube.com/watch?v=FqBvN2ric70&list=PLPjQQpx4L5DHpnsWh3nP9NBtWYoUkFUka&index=12
https://support.google.com/chrome/answer/6130773
https://www.youtube.com/watch?v=jmAPckJQhqo&list=PLPjQQpx4L5DHpnsWh3nP9NBtWYoUkFUka&index=13


                     

  
 

           
  
  
  
  
  

   
  
  

    
                

       

 

         
             

  
    

               
 

                 
      

Training Account 

1501 Training Account 

o. El 9 

CD Sync isoff 

Tum on sync. 

G Manage your Goog le Account 

E!] Sign out 

2. ይህንን Sync Status ጠቅ ያድርጉ ። የበራ ወይም የጠፋ sync መሆኑ ላይ በመመስረት ከዚህ ምስል የተለየ ሊመስል ይችላል። 

3. Chrome Sync የሚለው ዝግጅት/settings ይህንን “Sync everything” ለማድረግ ነው የተዘጋጀው። ይህ የሚያካትተው፡ 
a. Apps 
b. በራስሞል/Autofill 
c. Bookmarks 
d. Extensions 
e. Omnibox history 
f. የይለፍ ቃል/Passwords 
g. Settings 
h. Themes 
i. Open tabs 

4. ማመሳሰል እንደሚፈልጉ Customize Sync ለመምረጥ ምን ዓይነት መረጃዎችን sync ማድረግ ይችላሉ። የተለየ የይለፍ ቃል አቀናባሪ የሚጠቀሙ 
ከሆነ የይለፍ ቃላትን ላለማመሳሰል አማራጭ አለዎት ፡፡ 

ማስታወሻ: 

● Google pay በኛ በኩል ስለማይሰራ ሊተገበር አልቻለም ። 
● መተግበሪያዎች አሁን ለ Chromebooks ብቻ ናቸው እና እስከ 2022 ድረስ ለሁሉም መሣሪያዎች ይቋረጣሉ። 

Clip 14 

Password Manager እና Checkup 
የይለፍ ቃል አስተዳዳሪ የይለፍ ቃላትዎን ሊያስታውስ እና ወደ እርስዎ መለያዎች በመለያ መግባት ይችላል ፡፡ 

“የይለፍ ቃላትን ለማስቀመጥ አቅርብ” ን ማብራት እንደ አማራጭ ነው። Chrome የይለፍ ቃላትዎን እንዲያስቀምጡ እንዲጠይቅዎት ካልፈለጉ ወደ የእርስዎ የ 
Chrome መገለጫ ቅንብሮች በመሄድ ሊያጠፉት ይችላሉ። 

https://www.youtube.com/watch?v=lbP36YEes0w&list=PLPjQQpx4L5DHpnsWh3nP9NBtWYoUkFUka&index=14


 
        

      
            
        
               

 
               

            
 

       
 

                  
                 

                
                     

            
 

 
     

   
      
                    

    
       
                  

 
                    

     
           
                   

                 
       

1. የChrome መግለጫ ምስል ላይ ጠቅ አድርግ። 

2. የይለፍ ቁልፉን ጠቅ አድርግ 
3. በመቀጠልም የይለፍ ቃላትን ለማስቀመጥ አቅርቦትን ለማብራት ወይም ለማጥፋት መምረጥ ይችላሉ ፡፡ 
4. በራስ-ሙላ ክፍል ስር የይለፍ ቃሎችን ጠቅ ያድርጉ 
5. የይለፍ ቃሉን ለማስቀመጥ Offer የሚለውን አብራ እንደፍላጎትዎ ማብራት ወይም ማጥፋት ይቻላል። 

ይህን “Offer to Save Passwords,” ሲጠቀሙ የይለፍ ቁልፍ ማረጋገጥ ይችላሉ። ይህ ጤናማ ቃላትን እንደገና እየተጠቀመባቸው ከሆነ ወይም ከተጠቂው 
ጤናማ ቃሎች ካሉዎት ይለየዋል። የተበላሸ የይለፍ ቃል ካለዎት መለወጥ አለብዎት ፡፡ 

የይለፍ ቃል ማረጋገጫ ለማድረግ ወደ Google Password Manager ይሂዱpasswords.google.com. 

አስፈላጊ የአውታረ መረብ ምስክርነቶችዎን ለሚጠቀሙ የ FCPS መሣሪያዎች የይለፍ ቃሎችን ዳግም አያስጀምሩ ፣ እንዲያደርጉ ሲቀርቡም እንኳ ፡፡ በመለያዎች 
ላይ አንድ ተመሳሳይ ምልክት የ FCPS አውታረ መረብዎን የተጠቃሚ ስም እና የይለፍ ቃል ይጠቀማሉ። (ምሳሌ ፡ G Suite ፣ FCPS 24/7 ፣ 
Schoology) የእርስዎ የ FCPS መለያዎች ተመሳሳዩን የይለፍ ቃል እንደገና መጠቀም እንደማይችሉ ማስጠንቀቂያ ይደርስዎታል። እነዚህን የይለፍ ቃላት 
መለወጥን ችላ ማለት ይችላሉ። ነገር ግን ለሁሉም ሌሎች መለያዎች አሁን ልዩ የሆነ ውስብስብ የይለፍ ቃል መፍጠር ይችላሉ ፡፡ Chrome ያስታውስ እና 
ያሰጋብዎታል ። የይለፍ ቃል ፍተሻውን ካከናወኑ በኋላ እንደዚህ ያለ ነገር ያያሉ: 

Clip 15 

ጠቃሚ ነጥቦች ማጠቃለያ 
የChrome Sync ጠቃሚ ነጥቦች ፡ 

● ይህን Chrome Sync መጠቀም አማራጭ ነው። 
● የ Chrome ማመሳሰል እንደአማራጭ ነው ፣ እና እርስዎ በ Chrome FC በተሰጠዎት መሣሪያዎ ላይ ወይም እርስዎ በያዙት የግል መሣሪያ ላይ ብቻ 

Chrome Sync ን ማብራት አለብዎት። 
● ምን sync ማድረግ እብደምምትችሉ መምረጥ ትችላላችሁ ። 
● ይፋዊ ኮምፒተርን ወይም እርስዎ የሌሉበትን ማንኛውንም መሳሪያ ሲጠቀሙ ወደ Chrome አይግቡ ፡፡ የእንግዳ መለያ እና ማንነት የማያሳውቅ ሁነታን 

ይጠቀሙ። 
● ለ ትምህርት ቤት አጠቃቀም እና ለሌላ አገልግሎት የተለየ የ Chrome መገለጫዎችን ማዘጋጀት ይችላሉ። ይህ የ ትምህርት ቤት መረጃን ከግል 

መለያዎች ጋር እንዳያመሳስል ያግዝዎታል። 
● በሚሰሩት ስራ ላይ በመመርኮዝ በመገለጫዎች መካከል ለመቀያየር ማስታወስ አለብዎት ፡፡ 
● የ Chrome ስምረትን ከማብራትዎ በፊት ምትኬ እንዲኖርዎት የአሁኑን ዕልባቶችዎን ወደ ውጭ ይላኩ ፡፡ Sync የሚለውን ካበሩ በኋላ ምናልባር 

bookmarks ይጠፋ ይሆናል። እንዲረዳህ/ሽ መጽሃፉን መጠቀም ትችላለህ/ትችያለሽ። Bookmarksን ስታስገቡ ወደ imported ማቀፊያ ይገባል። 
ይህን Manage Bookmarks የሚለውን በመምረጥ ማደራጀት ይቻላል። 

http://passwords.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=aDs0OLl2lQk&list=PLPjQQpx4L5DHpnsWh3nP9NBtWYoUkFUka&index=15


 
   

 
           
                

             
         
                 
          

 

Password Manager ጠቃሚ ነጥቦች: 

● ወደ passwords.google.com በመሄድ የይለፍ ቃል ፍተሻዎችን በመደበኛነት ያከናውኑ። 
● ተመሳሳይ የFCPS የመግቢያ አካውንት ማለፊያ ቁጥራችሁን እንድገና አታጥፉ ። (ምሳሌ፦ G Suite ፣ FCPS 24/7፣ Schoology ወዘተ...) 

በተመሳሳይ መግቢያ አካውንቶች ኡእርሶን የFCPS መጠቀሚያ ስም እና ማለፊያ ቁጥር ተጠቀሙ ። 
● “የይለፍ ቃላትን ለማስቀመጥ አቅርብ” ን ማብራት እንደ አማራጭ ነው። 
● የግል የይለፍ ቁልፍዎን አያዛምዱ ወይም በራስዎ አካውን @fcpsschools.net account መረጃ በራስ፟ እንዲሞላ አያድርጉ። 
● የግል Chrome መግለጫዎን ከትምህርት ቤት መረጃ ጋር አያዛምዱ ። 
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