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 اللغتين ويتحدث طفلكم معلومات بإعطائه تثقوا أن يمكنكم شخص مع العمل على نحثكم نحن، األعزاء اآلباء أيها

 ".الرئيسي المدخل" في المعلومات إلى للوصول التالية اإلرشادات الستخدام والعربية اإلنجليزية

 

 ؟الجديد األسرةو الوالدين لمصدر معلومات التسجيل لماذا
 تعليم عن قيمة معلومات إلى الوصول التعليمية فيالدلفيا منطقة في الوالدينمصدر معلومات لك  تيحي

 بإمكانك. النظام خالل من لطفلك األكاديمي السجل مشاهدة على قادرا   تكون سوف. والمدرسة طفلك

 الهامة األمور حول الهاتفية المكالمات أو/و اإللكتروني البريد رسائل، النصية الرسائل تلقي طلب

عن  طفلك غيبي عندما، والتأخيرات بالطقس المتصلة اإلغالقات مثل، طفلك على تؤثر التي

 .األسر إلى االهتمام ذات المقبلة واألحداث، المدرسة

 اإلعدادية للمدارسلعملية تقديم الطلبات مصدر المعلومات  األسرستخدم الكثير من تأيضا سوف 

 .5102-5102 الدراسي للعام الخريف هذا فتحالتي ت والثانوية

 

 متصل باإلنترنت!باستطاعتك الدخول في أي وقت من أي جهاز كمبيوتر 

 

 ؟بي الخاص الحساب وإعداد الجديد األسرةوالوالدين  مصدر معلومات  في الشتراكلسجل ل كيف

 على للحصول التسجيل يمكنك. األسرةوالوالدين  مصدر معلومات في  حساب لتسجيل شخصي إلكتروني بريد عنوان لديك يكون أن يجب

 .مماثلة خدمة أو جوجل، ياهو، باستخدام مجاني إلكتروني بريد حساب

 

 االبتداء

  signup.philasd.orgاذهب إلى  .1

 انقر "تسجيل".. اإللكترونيأدخل اسمك األول، االسم األخير، وعنوان البريد  .2

اذهب إلى حساب بريدك اإللكتروني لعنوان البريد اإللكتروني الذي أدخلته وابحث عن رسالة تأكيد. انقر على رابط الموقع  .3

 داخل رسالة البريد اإللكتروني إلكمال التسجيل. 

 .الثالثة منيةاأل األسئلة على إجابات وتقديم مرور كلمة بتحديد قم". األمان إعدادات" بتحضير ستقوم، التسجيل تأكيد بعد .4

 .الجديدة المرور وكلمة بك الخاص اإللكتروني البريد عنوان مع الجديد حسابك إلىادخل  .5

 

 

 

سوف  فإنكمن اجل إكمال تسجيلك 

 تحتاج:

 رقم هوية الطالب الخاص بك.1

 عنوان بريد إلكتروني شخصي.2

مدخل إلى رقم هاتف في الملف .3

 مع مدرسة طالبك
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 الطالب أو الطالب جهاز مع بك الخاص الحساب ربط

 

 "الرئيسية".الصفحة انقر على أيقونة "طالبي"، التي تقع على  .0
 فوق انقر. الميالد وتاريخ ك،لطالب العائلة اسملطالبك،  أرقام- سبعة الطالب هوية رقم بإدخال قم .5

 ".متابعة" 

 هاتفال لرقم الرمز إرسال سيتم. "طالبمؤقت للرمز تحقق " أرقام خمسةل اآلن تحتاج سوف .3

 أو الملف فيرقما  تملك ال كنت إذا. نصية رسالة أو مكالمة تلقي يمكنك .الملف فيلك  موجودال 

 ك.طالب مدرسة زيارة الرجاءالرمز،  تتلقى ال

 إلى بطالرا" فوق انقر". طالبال تحقق رمز" المربع في أدخله، أن تحصل على الرمز بمجرد .4

 .بك الخاص الطالب مع دائم بشكلك حساب سيربطهذا ". يطالب 

 .ينإضافي طالبل 4 إلى 0 من الخطوات كرر .2

 
 

 إعداد ملف التعريف الخاص بك

 

 "الرئيسية".انقر فوق أيقونة "ملفي" التي تقع على الصفحة  .1

 .  في اشعاركالستخدامهم  أكثرواحد أو رقم هاتف ادخل  .2

 كنت ترغب بتلقي اإلعالمات كاتصاالت هاتفية أو رسائل نصية. إذالكل رقم هاتف، اختار ما  .3

 

 

 
 

 اختيار اإلشعارات

 

شعارات إ"خيارات ملفك، ستصبح أيقونة  بمجرد االنتهاء من الربط مع طفلك )أطفالك( وتحديد .0

 اإلشعار.  إعداداتاختيار  من تتمكن وسوف مرئيةاألهل" 

 نوع بجوار هاتفك أرقام من ولكل بك الخاص اإللكتروني البريد حدد المربعات لعنوان .5

، الحضور معلومات، إعالنات مثل) طفلك مدرسة من اهاتتلق أن تود كنت التياإلشعارات 

 (.التأخير أو المدرسة وإغالق

 انقر "حفظ". .3

 

 
 

 بزيارة قم، األسرة الجديدوالوالدين  مصدر معلومات  حول المعلومات من المزيد تريد أو مساعدة إلى بحاجة كنت إذا

http://philasd.org/face/stayconnected ،   ارسل بريد إلكتروني إلىask@philasd.org  :أو اتصل 

 منطقة فيالدلفيا التعليمية 

  مكتب ترابط األسرة والمجتمع

440 North Broad Street, Suite 114 
Philadelphia, PA 19130 

Telephone: 215.400.4000 

http://philasd.org/face/stayconnected
http://philasd.org/face/stayconnected
mailto:ask@philasd.org

