
የ Seattle Colleges መለያዎች እና መግቢያዎች 
ሁሉም ተማሪዎች፣ የትምህርት ክፍል እና ሰራተኞች የ “ctcLink” እና የ “MySeattleColleges” መለያዎች ይቀበላሉ። 

 

ctcLink ምንድን ነው?   
ctcLink ን ለመመዝገብ፣ ክፍያ ለመክፈል፣ የትምህርት ውጤትዎን ለማየት፣ የግል መረጃዎን ለማዘመን እና ሌሎችንም 
ለማድረግ ይጠቀሙበታል።    
 

በመለያዎ መጠቀም ከመጀመርዎ በፊት ማንቃት (ንቁ ማድረግ) ይጠበቅብዎታል። 

ለማንቃት 2 እርምጃዎች አሉ። 

   

   እርምጃ 1. የ ctcLink መለያዎን ለሁሉም የ Seattle Colleges ያንቁ።        
                                                                                                             

 

    እርምጃ 2. የእርስዎን የ MySeattleColleges መለያ ይስሩ (በካምፓስዎ ውስጥ ለመጠቀም፤ North፣ Central 

ወይም South Seattle College)         *ከዚህ ወረቀት በስተጀርባ 

 

 

    እርምጃ 1፦  የ ctcLink መለያዎን እንዴት ማንቃት ይችላሉ።  

  የእርስዎ ctcLink ID (የተዘበራረቀ) ቁጥር ያስፈልገዎታል፣ ወይም ተመላሽ ተማሪዎች የድሮውን የራሳቸውን SID መጠቀም 
ይችላሉ።   

 
1.  ወደ https://myaccount.ctclink.us ይሂዱ 

2.  የ ctcLink መታወቂያ ቁጥርዎን ያስገቡ። 
 

3.  “Activate Your Account (መለያዎን ያንቁ)”  
የሚለውን አገናኝ ይጫኑ። 
በሚቀጥሉት ስክሪኖች የሚከተሉትን ያደርጋሉ  
-የደህንነት ጥያቄዎችዎን ያዘጋጃሉ እና 
-የእርስዎን የግል የ ctcLink የይለፍ ቃል ያዘጋጃሉ 

 

4.  የእርስዎን የ ctcLink መታወቂያ (የተዘበራረቀ) ይመለከታሉ  
ይህ የእርስዎ የተማሪ መታወቂያ ቁጥርዎ ነው። 

 

⚫   አስፈላጊ! የእርስዎን የ ctcLink መታወቂያ  
እና የይለፍ ቃል ይጻፉ - የእርስዎን  
የ MySeattleColleges መለያ   ለማዘጋጀት እና  ወደ 
ctcLink እና Canvas ለመግባት ያስፈልግዎታል። 

 
 
 
 

*የ ctcLink መታወቂያዎን እና የይለፍ ቃልዎን መፃፍዎን አይርሱ!  

https://myaccount.ctclink.us/


 
 

እርምጃ 2. የእርስዎን የ MySeattleColleges መለያ ለትምህርት ቤትዎ ይስሩ (በካምፓስዎ ውስጥ ለመጠቀም፤ 
ሰሜን፣ ማእከላዊ ወይም ደቡብ ሲያትል ኮሌጅ)። 

የ እርስዎ የ ctcLink (የተዘበራረቀ) እና የይለፍ ቃልዎ ያስፈልግዎታል።  ተመላሽ ተማሪዎች የድሮውን የራሳቸውን SID መጠቀም 
ይችላሉ።  
 

             

1.  ወደ https://tools.seattlecolleges.edu ይሂዱ 

2.  በመገልገያዎች ገጽ ላይ የ                               መጫኛን ይጫኑ። 

3.  የ ctcLink መታወቂያን እና የ ctcLink የይለፍ ቃልን ያስገቡ። 

4.  የይለፍ ቃልዎን ለ MySeattleColleges acct. ያስገቡ። 

5.  የ CAPTCHA ሙከራን ያጠናቁ። 

6.  “Reset Password (የይለፍ ቃል እንደገና ያሰናዱ)” የሚለውን ይጫኑ እና የ  

ተጠቃሚ ስምዎን ይመለከታሉ። (የተጠቃሚ ስም ምሳሌ “መጀመሪያ.መጨረሻ”)  

 

⚫   አስፈላጊ! የእርስዎን የ MySeattleColleges የተጠቃሚ ስም  
እና የይለፍ ቃል ይጻፉ። ይህ የእርስዎ መለያ ነው  
የካምፓስ መገልገያዎች ላይ ይግቡ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሳጥን እና ያረጋግጡ እና የ 
CAPTCHA ሙከራ 

ይውሰዱ። 

የ MySeattleColleges መግቢያ  
የመግቢያ መረጃዎች፦ የተጠቃሚ ስም (ለምሳሌ፦ First.Last@seattlecolleges.edu) እና እርስዎ በግልዎ የፈጠሩት የ 

ይለፍ ቃል 

የመግቢያ መዳረሻን ያቀርባል ለ፦     

> Starfish እና MyNorth/MyCentral/MySouth (ተቀባይነት ላገኙ ተማሪዎች) 

> ኢሜይል፣ 0ffice 365፣ ኮምፒውተሮች፣ ዋይፋይ፣ ማተምያ እና የቤተ-መጽሃፍት አገልግሎቶች (የተመዘገቡ ተማሪዎች) 

https://tools.seattlecolleges.edu/

