
የDCPS ሃትስፓት (Hotspot) ዲቫይስን እንዴት ማዋቀር (configure) ማድረግ እንደሚቻል 
 

ደረጃ 1- ዲቫይሱን፣ በቀኝ በኩል የሚገኘውን የማብሪያ 
ቁልፉን በመጫን ያብሩት። 

 
 

ደረጃ 2- የእንኳን ደህና መጣችሁ መልዕክቱ ሲመጣ፣ ጣትዎን 
በመጠቀም ወደሚቀጥለው ማሳያ መስኮት ለመሄድ መግፋት 

(swipe ማድረግ)። 

 
 

ደረጃ 3-  የ“Mobile HotSpot” የሚለውን ምስል (icon) 
ይጫኑ። 

 

 
 



ደረጃ 4- ከታች ቀስቱ እንደሚያመለክተው፣ ጣትዎን 
ተጠቅመው ክቡን ያነቃንቁ።    
 
ይህ የሃት ስፓቱ (hotspot) እንዲበራ ያደርገዋል። ከጎን 

ያለው ጽሁፍ ‘Off’  ከሚለው ወደ ‘On’ ይቀየራል።  
 
ለመብራት ጥቂት ሰከንዶችን ሊወስድ ስለሚችል፣ እባክዎን 
ትንሽ ይታገሱ።  

 
 

ደረጃ 5- የኔትወርኩን የሚስጥር ቁልፍ (password) 

ለማግኘት ‘Configure Mobile Hotspot’ የሚለውን 

ይጫኑ። ይህንን የሚስጥር ቁልፍ (password) በኋላ 
ኮምፒውተርዎን ከኢንተርኔት ጋር ለማገናኘት 
ይጠቀሙበታል።    
 
‘Configure Mobile Hotspot’ በሚለው የእይታ መስኮት 

(screen) ላይ እንዳሉ፣ ጣትዎን በመጠቀም ወደታች 

በመውረጃው (scroll down) አድርገው በመውረድ፣ 

የሚስጥር ቁልፍ (Password) የሚለውን እስኪያዩ ድረስ 
ይውረዱ።   

 
የኔትወርኩ ስም (SSID) እና የኔትወርኩ የሚስጥር ቁልፍ 

(password)፣ ዲቫይሱ በመጣበት ካርቶን ውስጥም ሊያገኙ 
ይችላሉ።   
 

 
 

ደረጃ  6- አሁን፣ ኮምፒተርዎ ወደ ኢንተርኔት በማገናኘት 
ዲቫይሱን ለመጠቀም ዝግጁ ነዎት። 
 
በሃት ስፓት (hotspot) ዲቫይስዎ አጠቃቀም ላይ 

ተጨማሪ እርዳታን ለማግኘት፣ ቲ-ሞብል (T-mobile)ን 
በ1-877-347-2127 ያነጋግሩ። 

 

 

ይህን ዲቫይስ ተጠቅመው እንዴት ወደ ኢንተርኔት መገናኘት 
እንደሚቻል የሚጠቁሙትን ትዕዛዞች፣ ማንበብዎን ይቀጥሉ። 

 
 
 
 



የሃት ስፓት (Hotspot) ዲቫይስዎን እንዴት ተጠቅመው ወደ ኢንተርኔት መገናኘት እንደሚችሉ 
 

ደረጃ 1- በስክሪኑ (screen) የታችኛው የቀኝ በኩል የሚገኘውን፣ የዋይፋይ ምልክቱን (Wifi icon)          ይጫኑ። ‘DCPS_DL’ የሚለውን 

ከአማራጩ ይፈልጉ። ‘Connect Automatically’ የሚለውን ሳጥን ይምረጡ። ‘Connect’ የሚለውን ይጫኑ።  

 
 
ደረጃ 2-  የኔትወርክ ሴኩሪቲ ቁልፍ (Network Security Key)ን ያስገቡ እና ‘Next’ የሚለውን ይጫኑ። የኔትወርክ ሴኩሪቲ ቁልፉ 

(Network Security Key)፣ ከዚህ በላይ በደረጃ 5 በተገለጸው የትዕዛዝ ማቀናጃ ላይ፣ የሚያገኙት የኔትወርክ የሚስጥር ቁልፍ 

(password)ነው።   
 

 



 
ደረጃ 3 -   ‘Yes’ የሚለውን ይጫኑ።  
 

 
 
ደረጃ 4- እባክዎን “Connected, secured” የሚለውን እስኪመለከቱ ድረስ ይጠብቁ። ካልተሳካልዎት፣ ከደረጃ 1-3 ያለውን እንደገና 
ይድገሙ።  
 

 



ደረጃ 5- ጉግል ክሮም (Google Chrome)ን ሁለት ጊዜ ይጫኑት (Double Click)። ይህ ለDCPS የመግቢያ ገጽ  (home page) 

ወደሆነው፣ ክሌቨር (CLEVER) ይወስድዎታል።  
 

 
 
ደረጃ 6- ወደ ክሌቨር (CLEVER) ይግቡ (ሎግ ያድርጉ)። ስለ ክሌቨር (CLEVER) መግቢያዎ (log-in) መረጃዎች ላይ እርዳታን ማግኘት 

ከፈለጉ፣ ወደ DCPS.Clever@k12.dc.gov ኢሜል ይላኩ።  

 

 

mailto:DCPS.Clever@k12.dc.gov

