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 یمكنكم أیضا طلب تلقي رسائل نصیة
 ورسائل إلكترونیة و / أو مكالمات

 ھاتفیة بشأن المشكالت المھمة التي قد
 تؤثر على طفلك (مثل إغالق المدارس
 المتعلق بالطقس، وتنبیھات الحضور

.(واألحداث القادمة التي تھم األسر

كیف یمكنني االشتراك في البوابة الجدیدة لألھل واألسرة وإعداد حسابي؟
 یجب أن یكون لدیك عنوان برید إلكتروني شخصي لالشتراك في حساب بوابة  األھل واألسرة. یمكنك التسجیل للحصول على حساب

أو خدمة مماثلة  (Yahoo) أو یاھو (Outlook) أو أوتلوك (Gmail) برید إلكتروني مجاني باستخدام جى میل

لمزید من المعلومات العداد بوابة االھل الخاصة بك ، اقلب الصفحة

بوابة األهل واألرسة
تفخرمنطقة فیالدلفیا التعلیمیة بأن تقدم أداة قد یستخدمھا اآلباء واألمھات وأفراد

األسرة للبقاء على اتصال مع طفلھم ومدرستھم

 تتیح لكم  بوابة االھل واألسرة بمنطقة فیالدلفیا التعلیمیة  الوصول إلى معلومات قیمة
.عن تعلیم طفلكم ومدرستھ

 من خالل البوابة، یمكنك عرض ما یخص طفلك من

التاریخ األكادیمي
نتائج االختبار
 الحضور 
وأكثر

یمكنك تسجیل الدخول في أي وقت من أي جھاز كمبیوتر أو تابلت أو الھاتف المحمول

 تلقى اشعارات عبر

 رسائل
نصیة

مكالمات ھاتفیة رسائل إلكترونیة



1) 
؟ (Confirmation Code) ما ھو رمز التأكید

 یتم استخدام رموز التأكید من قبل األھل أو
 األوصیاء للتسجیل. رموز التأكید مطلوبة فقط
 مرة واحدة وسوف تنتھي صالحیتھا في األول

 من كل شھر. یمكنكم الحصول على

 رمز التأكید الخاص بكم من مدرسة الطالب
 الخاص بكم أو یمكنكم التسجیل بصورة كاملة

على االنترنت

 انقر على نعم، خذني إلى تسجیل الحساب
 أدخل اسم العائلة ورمزالتأكید. انقر على التالي 

أدخل عنوان البرید اإللكتروني الخاص بك
 قم بتأكید حساب البرید اإللكتروني الخاص بك عن طریق

 النقر على الرابط المنصوص علیھ في رسالة البرید
اإللكتروني

 انقر على رابط الویب داخل رسالة البرید اإللكتروني 
الستكمال التسجیل

 بعد تأكید التسجیل، سوف تقوم بإعداد "إعدادات األمان".
حدد كلمة مرور وقدم إجابات عن ثالثة أسئلة أمان

 قم بالدخول إلى حسابك الجدید باستخدام عنوان بریدك
اإللكتروني وكلمة المرور الجدیدة

اتصل علینا400-4000(215) ask@philasd.org بالبرید االلكترونى

Translation and Interpretation Center (3/2018) Parent Portal Instructions (Arabic)

بوابة االهل واألرسة� البداية

من أین أبدأ؟
  دع رمز التأكید جاھز لدیك وفي متصفح الویب الخاص بك قم  بزیارة الموقع

http://signup.philasd.org .

2) إذا كان لدیك رمز التأكید

3) إذا لم یكن لدیك رمز التأكید

نحن ھنا لنساعد

 انقر على ال، أود أن ابحث عن  رمز التأكید
الخاص بى

 أدخل المعلومات الشخصیة للطالب (إذا كان لدیك
 أكثر من طالب ، تحتاج فقط إلى إدخال معلومات

(طالب واحد
 قم بتحدید اسمك ورقم الھاتف الحالي من سجل
 الطالب الخاص بك لتطلب رمز التأكید. یمكن

 استالم رمز التأكید عن طریق الصوت أو رسالة
نصیة

 اآلن یكون لدیك رمز التأكید الخاص بك، انقر على
الرابط  للعودة إلى تسجیل الحساب، وابدأ العملیة

زرنا فى الموقع

philasd.o
rg/pfport
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