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   ВІДСКАНУЙТЕ, щоб відвідати нас 

 

Доступ до електронної пошти 
Усі зараховані студенти в коледжах Сіетлу отримують безкоштовну пошту Outlook та інші онлайн-
додатки з Office 365.До них належить Word, Excel і PowerPoint. Ви також можете використовувати 
OneDrive, щоб зберігати та ділитися своїми роботами. 

Щоб отримати електронну пошту Outlook, вам потрібне ім’я користувача та парольMySeattleColleges. 

Потім: 

1. Перейдіть на сайт Office 365 коледжів Сіетлу office365.seattlecolleges.edu.  

2. Введіть логін і пароль MySeattleColleges і натисніть Sign In (Увійти). 

3. Клацніть значок електронної пошти Outlook                                    ліворуч, щоб відкрити електронну 
пошту. 

Пересилання електронних листів до особистої 
електронної пошти 
Примітка:  так можна пересилати нові електронні листи лише з папки «Вхідні», не з вкладених папок. 

1. Відкрийте електронну пошту Outlook, виконавши три кроки, зазначені в розділі «Доступ до 
електронної пошти». 

2. В електронній пошті Outlook клацніть значок Налаштування (шестерня)           , який розташований у 
верхньому правому куті.  

3. У нижній частині панелі налаштувань натисніть View all Outlook settings (Переглянути всі 
налаштування Outlook). 

4. Натисніть Mail (Пошта). 

5. Натисніть Forwarding (Пересилання). 

6. Установіть прапорець Enable Forwarding 

(Дозволити пересилання). 

7. Введіть адресу електронної пошти, 
на яку ви хочете пересилати електронні листи. 

8. Установіть прапорець Keep a copy of all  
forwarded messages (Зберігати копію всіх пересланих повідомлень). 

9. Натисніть кнопку Save (Зберегти). 

Примітка. Якщо встановити прапорець Keep a copy of all forwarded messages (Зберігати копію всіх пересланих 
повідомлень), переслані повідомлення також залишаться у вашій поштовій скриньці SeattleColleges.edu. Це означає, 
що ви бачитимете їх в обох облікових записах електронної пошти. Це хороша ідея, оскільки деякі люди не хочуть, 
щоб їхня електронна пошта переносилася в інший обліковий запис. Це також хороша ідея, оскільки ваша особиста 
електронна пошта може не приймати переслані повідомлення через підозру на спам або фішингові електронні 
листи, які збирають вашу особисту інформацію. 

Для отримання допомоги зверніться до ІТ-служби підтримки: https://itservices.seattlecolleges.edu/contact-it-help-desk 
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