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 :SIS مشروع فیالدلفیا
 واألسرة األھلالتسجیل للحصول على حساب بوابة 

 )Confirmation Code( تأكیددون رمز بالتسجیل للحصول على حساب  
 .3، انتقل إلى الصفحة  بالفعل تأكیدإذا كان لدیك رمز 

 

 علي االنترنت موقع الأو ھاتف محمول ، قم بزیارة  تابلت باستخدام أي جھاز كمبیوتر أو جھاز لوحي .1
http://signup.philasd.org  في متصفح الویب الخاص بك. 

 . .No, I would like to look up my Confirmation Code علىانقر  .2

تحتاج إلى إدخال معلومات وف سانك لطالب. إذا كان لدیك أكثر من طالب ، فطفلك االمعلومات الشخصیة ل بادخالقم   .3
 فقط طالب واحد

http://signup.philasd.org/
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 أن تستلم كطلب رمز التأكید. یمكنمن اجل الطالب طفلك من سجل  حالي لدیك اسمك ورقم ھاتف ید اختیارحدقم بت .4
 .النصیةیة أو الصوت الرسائل عن طریق) Confirmation Code( رمز التأكید

 

 .الطالبطفلك رجى االتصال بمدرسة إذا لم تر اسمك أو رقم ھاتفك الحالي مدرًجا ، فی :ملحوظة

 

 .تسجیل الحساب ، وابدأ العملیةصفحة للعودة إلى  الرابط ، انقر فوق  الخاص بك اآلن لدیك رمز التأكید .5
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 )Confirmation Codeتأكید (رمز  باستخدامالتسجیل للحصول على حساب 
 

علي االنترنت موقع الأو ھاتف محمول ، قم بزیارة  تابلت باستخدام أي جھاز كمبیوتر أو جھاز لوحي  .1
http://signup.philasd.org  في متصفح الویب الخاص بك. 

 

 . .Yes, take me to Account Registration فوق انقر ، تأكید رمز لدیك كان إذا .2

 
 

 . Next على اسمك األخیر ورمز التأكید. انقر  قم بادخال .3

 

http://signup.philasd.org/
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 .عنوان بریدك اإللكتروني قم بادخال .4

 

واألسرة. إذا لم یكن لدیك  األھلیجب أن یكون لدیك عنوان برید إلكتروني شخصي لالشتراك في حساب  :ملحوظة
 أو Gmail  جي میل عنوان برید إلكتروني ، فیمكنك التسجیل للحصول على حساب برید إلكتروني مجاني باستخدام

 .أو خدمة مماثلة Yahoo  یاھو أو  Outlook اوتلووك 
 

اإللكتروني. انقر على رابط قم بتأكید حساب بریدك اإللكتروني من خالل النقر على الرابط الموجود في رسالة البرید  .5
 .الویب داخل رسالة البرید اإللكتروني إلكمال التسجیل
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د یحدقم بت. الخاصة بك "إعدادات األمان" ”Security Settings“تقوم بإعداد وف تأكید التسجیل ، سأن تقوم ببعد  .6
 . Save اع اإلرشادات المذكورة وانقر فوقكلمة مرور باتب

 . Save علىوانقر األمان  اسئلةمن قدم إجابات على ثالثة  .7

ً قم بتسجیل الدخول إلى حسابك الجدید  .8  .وكلمة المرور الجدیدة الخاص بك عنوان البرید اإللكتروني مستخدما

 


