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   عرض
ن
ن ف  التعلم الهجي 

  بوابة 
ن
 مدرس  الحرم ال األهل ف

 

  هذا ال التوجيه   رشاد اال
   األهل  أو األوصياء الذين لديهم بالفعل حساب موجود لبوابة ألهل لهو  مدرج )الدليل(الوارد ف 

ف 

   . إذا لم يكن لديك حساب المدرس  الحرم 
  الحرم األهل  بوابة ف 

حساب بوابة األهل    مدرج  إل  رجوع قم بال ،المدرس  ف 

 .واألرسة

 

من تحديد مجموعة التعلم الهجي    لألهل   المدرس  إمكانية الوصول إل الحرم  ن لديهم ي اللذأولياء األمور يتمكن وف  س

  حالة محاولة .  فلهم الطالبالخاصة بط
اير  22االطالع عىل هذه المعلومات قبل ف     شباط  / فبر

من أجل تأكيد األيام الت 

  أن يبدأ  من عىل البعد  طفلك الطالبيشارك فيها وف س
  الخطو / أولياء األمور ، ينبغ 

  الصفحة  1ة األوصياء ف 
. يبدأ  3ف 

  األسبوع بالحضور التعلم 
اير   22الشخص  ف  وا2021 شباط / فبر  إما أن يحض 

ً
ون شخصيا  :. الطالب الذين يحض 

 االثني   والثالثاء فقط •

 الخميس والجمعة فقط ، أو •

 .االثني   ، الثالثاء ، الخميس ، الجمعة )بالنسبة للطالب ذوي االحتياجات المعقدة( •

 

  الحرم المدرس  الوصول إىل 
ن
 بوابة األهل ف

 

على الجانب األيمن من الشاشة ،   Login زر تسجيل الدخول قم باختيار  http://www.philasd.org انتقل إلى .1

 .أسفل شعار اإلعالن في أعلى الصفحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Login . انقر فوق تسجيل الدخولالخاصة بك المرور وكلمةلديك  أدخل اسم مستخدم البوابة .2

 

https://sishelp.philasd.org/
https://drive.google.com/file/d/14oqqvmvhdingiZqw0pQkuUk0bEROjqKZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14oqqvmvhdingiZqw0pQkuUk0bEROjqKZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14oqqvmvhdingiZqw0pQkuUk0bEROjqKZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14oqqvmvhdingiZqw0pQkuUk0bEROjqKZ/view?usp=sharing
http://www.philasd.org/
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يتم وف ، س Campus Parent Portal عند فتح  . Campus Parent Portal عند تسجيل الدخول ، ستفتح .3

طفلك  . ستحتاج إلى اتخاذ بعض الخطوات اإلضافية لمعرفة ما إذا كان Message Center تحميل مركز الرسائل

 .في يوم معين بالحضور افتراضيا على االنترنتأو  الحضور شخصيا  بالطالب يذهب إلى المدرسة 

 

 

 اليوم؟  االنترنت على ا  افتراضي الطالب طفلي يحضر هل
 

 . Index أليسر من الشاشة ، في الفهرسفي الجانب ا  Todayانقر فوق "اليوم"  .1

 
 
 

. سترى مجموعة التعلم المدمج  Today’s schedule اليومجدول تتغير مساحة العمل الوسطى لتظهر وف س .2

أعلى الجدول   Virtual كلمةفسترى  اليوم، على االنترنت  افتراضي ا يحضرالطالب طفلك الخاصة بطفلك. إذا كان 

 .الزمني جنب ا إلى جنب مع يوم األسبوع

 

https://sishelp.philasd.org/
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 .virtualعلى االنترنت  االفتراضي لحضورافلن يتم عرض   الفصل، في  حضر شخصيا  إذا تمت جدولة الطالب لي ملحوظة: 

 

 

 أخرى  أليام للطالب  االنترنت على  ياالفتراض الحضور حالة من التحقق
 . Index في الفهرس الشاشة، في الجانب األيسر من  Calendar انقر فوق التقويم .1

 
 

الجدول   view . حدد إما عرضCalendar تتغير مساحة العمل الوسطى إلظهار طريقة عرض التقويمف وس .2

. يمكنك تحديد التاريخ في التقويم لمعرفة ما إذا كان الطالب الخاص  Attendance  أو الحضور Schedule الزمني

أعلى من الجدول الزمني جنب ا إلى جنب    Virtualفي ذلك اليوم. ستكون كلمة ى االنترنت عل Virtual بك افتراضي ا

 مع يوم األسبوع.

 
فبراير ، وهو اليوم األول الذي سيعود فيه الطالب للتعلم   22أي تواريخ قبل لن تظهر التسمية االفتراضية في  : ملحوظة

 .التعليمية شخصي ا عبر المنطقة

https://sishelp.philasd.org/
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ا ولم تشاهد كلمة افتراضي .3 أو  Schedule الجدول  view عرضبعد تحديد إما  Virtual إذا كنت قد حددت تاريخ 

ترى فقط  وف شخصي ا في ذلك اليوم المحدد. سالحضور ، فهذا يعني أنه يجب على الطالب  Attendance الحضور

ا أعلى الجدول.  يوم األسبوع معروض 

 

https://sishelp.philasd.org/

