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 بوابة األھل واألسرة األسئلة الشائعة
 

 ما ھي بوابة األھل واألسرة؟ .1
 ما ھو المطلوب للوصول إلى بوابة األھل واألسرة ؟ .2
 من المؤھل للحصول على حساب بوابة األھل واألسرة ؟ .3
 كیف یمكنني التسجیل للدخول؟ .4
 كان لدي حساب في البوابة القدیمة لكنھ لم یعد یعمل. ماذا أفعل؟ .5
 كیف أقوم بتغییر عنوان بریدي اإللكتروني؟ .6
 لم یعد بإمكاني الوصول إلى عنوان البرید اإللكتروني الذي استخدمتھ إلعداد حساب البوابة الخاص بي. ماذا أفعل؟ .7
 كیف أقوم بتغییر رقم (أرقام) ھاتفي؟ .8
 یر كلمة المرور أو أسئلة األمان؟كیف یمكنني تغی .9

 نسیت كلمة المرور الخاصة بي. كیف أقوم بإعادة ضبط كلمة المرور الخاصة بي؟ .10
 لقد نسیت اسم المستخدم الخاص بي. كیف استرده؟ .11
ال یمكنني تسجیل الدخول وال یمكنني الوصول إلى حساب البرید اإللكتروني المستخدم للتسجیل. كیف یمكنني استعادة  .12

 ي؟حساب
 ؟طالبابنائى الكیف أرتبط ب .13
 ؟ )Confirmation Code(  ما ھو رمز التأكید .14
 متى أحتاج إلى رمز تأكید؟ .15
 لماذا ال یعمل رمز التأكید الخاص بي؟ .16
 ماذا لو لم یكن لدي ھاتف ، أو تم قطع اتصال أرقام الھواتف المسجلة في سجل طفلي؟ .17
 كیف أعرف أن بیانات طفلي ذات خصوصیة وآمنة؟ .18
 لسنوات الدراسة السابقة؟ یمكنني االطالع على سجالت الطالب كیف  .19
 كیف أرى دروس ابنائى الطالب وحضورھم ودرجاتھم؟ .20
 كیف یمكنني التسجیل لتلقي البرید اإللكتروني والرسائل النصیة واإلشعارات األخرى من مدرسة ابنائى الطالب؟ .21
 ر اللوحي (التابلت)؟ھل یمكنني استخدام تطبیق على ھاتفي المحمول أو الكمبیوت .22
 the Parent  &Family ما ھي رموز التطبیقات التي یمكنني الوصول إلیھا من لوحة اإلنطالق لألھل واألسرة  .23

Launchpad ؟ 
 ؟ the Student Launchpadلماذا ال یمكنني الوصول إلى رموز التطبیقات الموجودة في لوحة اإلنطالق للطالب  .24

______________________________________________________________________ 
 

بوابة األھل واألسرة ھي طریقة یمكنك من خاللھا الوصول إلى مدرسة الطالب  ما ھي بوابة األھل واألسرة؟ .1
التعلیمیة وسجالت  والمعلومات األكادیمیة عبر اإلنترنت ، بما في ذلك الجداول الزمنیة ، الحضور ، الدرجات ، المواد

بتسجیل الدخول لتلقي إشعارات (مثل إعالنات إغالق المدرسة ذات الصلة بالطقس)  البوابةسمح لك تالتحصین. كما 
 من مدرسة الطالب عبر الھاتف أو البرید اإللكتروني أو رسالة نصیة.

 
یمكن الوصول إلى بوابة األھل واألسرة من أي متصفح ویب  ما ھو المطلوب للوصول إلى بوابة األھل واألسرة؟ .2

 أو Edge ایدج أو Internet Explorer انترنت اكسبلورار أو Safari سافارى أو Chrome كروم  تقریبًا مثل
 ، باستخدام جھاز كمبیوتر أو جھاز جّوال متصل باإلنترنت. Firefox فایرفاكس 

 

یجب أن تكون أحد الوالدین أو وصیًا لواحد أو أكثر من  من المؤھل للحصول على حساب بوابة األھل واألسرة ؟ .3
والتي تدیرھا منطقة فیالدلفیا التعلیمیة  من الروضة الى الصف الثانى عشر  الطالب الملتحقین فعلیا في مدرسة

مباشرة. آباء أو أولیاء أمور الطالب المسجلین في مدارس فیالدلفیا المتخصصة أو أبرشیة كنسیة أو مدارس خاصة 
 غیر مؤھلین.
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ستحتاج إلى عنوان بریدك اإللكتروني الشخصي. (إذا لم یكن لدیك عنوان برید  ؟ للدخول كیف یمكنني التسجیل .4

 أو Google جوجل إلكتروني شخصي ، فیمكنك التسجیل للحصول على حساب برید إلكتروني مجاني باستخدام
 a Parent  &Familyأو خدمات أخرى مشابھة.) للتسجیل لحساب "بوابة األھل واألسرة"( Yahoo یاھو

Portal account  استخدم متصفح الویب الخاص بك لزیارة ،(https://signup.philasd.org  واتبع التعلیمات
 Hereالتي تظھر على الشاشة. للحصول على دعم إضافي ، ارجع إلى صفحة إرشادات موقع البوابة الموجودة ھنا 

. 
 

لم یتم نقل حسابات الوالدین التي لم یكن لدیھا  كان لدي حساب في البوابة القدیمة لكنھ لم یعد یعمل. ماذا أفعل؟ .5
، , و ال للطالب الذي ال یمكن مطابقتھ مع أحد الوالدین /  2017سبتمبر  30طالب مسجل في منطقة المدرسة منذ 

الوصي ، من خالل بوابة األھل واألسرة القدیمة. إذا كنت تعتقد أن حسابك قد تم تعطیلھ ألحد األسباب المذكورة 
 لالشتراك. 4أعاله ، فاتبع الخطوات الواردة في السؤال 

 
یمكنك تغییر عنوان بریدك اإللكتروني عن طریق تسجیل الدخول إلى  كتروني؟كیف أقوم بتغییر عنوان بریدي اإلل .6

الموجود على لوحة بدء   )حسابي( ”My Account“حساب "بوابة األھل واألسرة" الخاص بك والنقر فوق رمز 
التشغیل. عند تغییر عنوان البرید اإللكتروني المقترن بحسابك ، ستتلقى رسالة على عنوان بریدك اإللكتروني الجدید 

تحتوي على رابط ویب لتأكید التغییر. یجب النقر فوق الرابط الموجود في الرسالة لتأكید عنوان البرید اإللكتروني 
 على الرابط إلنھاء العملیة ، فسیظل عنوان بریدك اإللكتروني بدون تغییر.الجدید. إذا لم تنقر 

 
 لم یعد بإمكاني الوصول إلى عنوان البرید اإللكتروني الذي استخدمتھ إلعداد حساب البوابة الخاص بي. ماذا أفعل؟ .7

          الرقم على مكتب مشاركة األسرة والمجتمعلتحدیث عنوان البرید اإللكتروني المقترن بحسابك ، اتصل ب
 .ask@philasd.orgأو على البرید اإللكتروني  215-400-4000

 
على                     یمكنك تحدیث رقم ھاتفك المنزلي بالنقر كیف أقوم بتغییر رقم (أرقام) ھاتفي؟  .8

“Household Information”  )على الجانب األیسر من شاشة البوابة. تتم إدارة جمیع أرقام ) معلومات األسرة
الھواتف األخرى المدرجة لكل شخص في مدرسة الطالب. لتحدیث أرقام ھواتفك الشخصیة ، یرجى االتصال 

 بمدرسة ابنكم/ابنتكم.
 

على لوحة  )يحساب( ”My Account“یمكنك النقر على أیقونة  كیف یمكنني تغییر كلمة المرور أو أسئلة األمان؟ .9
بدء التشغیل فى حساب بوابة اآلباء واألسرة من أجل تغییر كلمة المرور أو أسئلة األمان الخاصة بك. یجب تحدید 
ثالثة أسئلة أمان مختلفة وإدخال اإلجابات الشخصیة التي یمكن استخدامھا الستعادة كلمة المرور الخاصة بك في 

 حرفًا. 50و  2طول كل إجابة بین  حالة نسیانھا في المستقبل. یجب أن یتراوح
 

ال تكون إجابات األمان التي تم إدخالھا في وقت استرداد كلمة المرور حساسة لحالة األحرف ولكن یجب أن تتطابق 
مع اإلجابات المقدمة في ھذا الوقت. تأكد من تحدید مجموعة من األسئلة واألجوبة التي لن تكون معروفة أوال یسھل 

 أي شخص آخر غیرك. تخمینھا من قِبل
 

إذا نسیت كلمة المرور ، فما  نسیت كلمة المرور الخاصة بي. كیف أقوم بإعادة ضبط كلمة المرور الخاصة بي؟  .10
أسفل قسم تسجیل الدخول  )نسیت كلمة المرور؟(  ”?Forgot Your Password“علیك سوى النقر فوق 

)https://www.philasd.org/login بریدك اإللكتروني لبدء العملیة. سیُطلب منك اإلجابة ) ، ثم أدخل عنوان
عن أسئلة األمان الخاصة بك للتحقق من ھویتك. بمجرد االنتھاء من ذلك ، ستتمكن من إعادة تعیین كلمة المرور 

 ، فیمكنك طلب إرسال برید إلكتروني إلیك إلعادة تعیین كلمة المرور.  أیًضا  الخاصة بك. إذا نسیت أسئلة األمان
 
 
 
 

http://signup.philasd.org/
mailto:ask@philasd.org
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سیكون اسم مستخدم بوابة األھل واألسرة ھو عنوان بریدك  لقد نسیت اسم المستخدم الخاص بي. كیف استرده؟ .11
   اإللكتروني دائًما. إذا كنت غیر متأكد من عنوان البرید اإللكتروني الذي استخدمتھ للتسجیل ، فانقر على

“Forgot Your Password?”   )وحاول كل عنوان برید إلكتروني لدیك. إذا كان عنوان  )نسیت كلمة المرور؟
البرید اإللكتروني الذي تدخلھ یطابق أحد حساباتنا ، فسنعرض أسئلة األمان لھذا الحساب. إذا نسیت أیًضا أسئلة 

 األمان ، فیمكنك طلب إرسال برید إلكتروني إلیك إلعادة تعیین كلمة المرور.
 

نني الوصول إلى حساب البرید اإللكتروني المستخدم للتسجیل. كیف یمكنني ال یمكنني تسجیل الدخول وال یمك .12
لدى مكتب المشاركة األسریة والمجتمعیة أدوات لمساعدة الوالدین وأولیاء األمور على استعادة  استعادة حسابي؟

المساعدة.  لمزید من   4000-400 (215)حساباتھم. یرجى االتصال بمكتب مشاركة األسرة والمجتمع على الرقم 
 كن مستعًدا لتوفیر المعلومات للتحقق من ھویتك.

 
سیتم ربط الطالب تلقائیًا بحسابك من خالل عملیة التسجیل. إذا لم یظھر طالب في حسابك ،  كیف أرتبط بطالبي؟ .13

فیالدلفیا  فیرجى االتصال بالمدرسة التي تم تسجیل ھذا الطفل فیھا. قد ال یظھر الطالب الملتحقین بمدارس 
 المتخصصة أومدرسة كنسیة  أبرشیة أو مدرسة خاصة في بوابة األھل واألسرة.

 
یستخدم رمز التأكید إلثبات ھویتك كأحد الوالدین أو الوصي عند  ؟ )Confirmation Code(  ھو رمز التأكیدما  .14

مرة واحدة فقط عند التسجیل للحصول على حساب.  التسجیل في حساب بوابة األھل واألسرة. رمز التأكید مطلوب 
بمنطقة فیالدلفیا  عدد الطالب الذین ألحقتھم بصفتك ولي أمر أو وصي ، لدیك رمز تأكید واحد ، بغض النظر عن 

 التعلیمیة.
 

تتطلب منك عملیة تسجیل للبوابة توفیر رمز التأكید أثناء التسجیل. قد تتلقى ھذا الرمز  متى أحتاج إلى رمز تأكید؟ .15
حدة عن طریق االتصال بمدرستك أو عن طریق طلب رمز عبر اإلنترنت ھنا. ھناك حاجة إلى رمز التأكید لمرة وا

 فقط عندما و ھى تقوم بالتسجیل في البدایة للحصول على حساب بوابة األھل واألسرة.
 

یتم تغییر رموز التأكید شھریًا في الیوم األول من كل شھر ؛ لذا من المھم  لماذا ال یعمل رمز التأكید الخاص بي؟ .16
إكمال عملیة تسجیل للبوابة قبل انتھاء صالحیة الشفرة. إذا كنت غیر قادر على القیام بذلك ، یمكنك طلب رمز 

 محدث من مدرستك أو عبر عملیة االشتراك عبر اإلنترنت.
 

یمكنك أیًضا الحصول على  قطع اتصال أرقام الھواتف المسجلة في سجل طفلي؟ماذا لو لم یكن لدي ھاتف ، أو تم  .17
 رمز التأكید من خالل زیارة مدرستك وتقدیم إثبات ھویتك وعالقتك بطفلك.

 
جمیع  تلتزم منطقة فیالدلفیا التعلیمیة بشدة بأمان وخصوصیة  وآمنة؟ذات خصوصیة كیف أعرف أن بیانات طفلي  .18

بیانات الطالب. تستخدم المقاطعة معاییر الصناعة للوصول إلى البیانات وتخزینھا ، وتصفح متصفح الویب المشفر 
وفرض قیود على كیفیة استخدام البیانات. یمكن العثور على معلومات حول إجراءات وممارسات المنطقة 

 .philasd.org/studentdataprivacyیة بیانات الطالب على الویب على العنوان لخصوص
 

یمكنك الحاضرة. الدراسیة العوائل تعرض المعلومات للسنة وھل بوابة األاألعوام السابقة؟ كیف أنظر إلى سجالت طالبي من  .19
 ةوالعائل ھلألل" في أسفل منصة اإلطالق Schoolnetأیقونة " لنقربامات عن طالبك للسنوات الماضیة على المعلو أن تحصل

 العوائل.و ھلحسابك الجدید على بوابة األفي 
 

قم بتسجیل الدخول إلى حساب بوابة األھل واألسرة وحدد  كیف أرى دروس ابنائى الطالب وحضورھم ودرجاتھم؟  .20
ى تھ. یمكن الوصول إلى البیانات المتاحة من خالل خیارات عالمة التبویب علطفلك الذي ترغب في عرض معلوما

 للحصول فیدیو یحتوى على على نظرة عامة حول استخدام البوابة. )ھنا( Here الجانب األیسر من الشاشة. انقر
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 ابنائى الطالب؟كیف یمكنني التسجیل لتلقي البرید اإللكتروني والرسائل النصیة واإلشعارات األخرى من مدرسة  .21
 Contactبمجرد إنشاء حساب "بوابة األھل واألسرة" ، یمكنك تحدیث تفضیالت اإلعالم بالنقر فوق 

Preferences )على الجانب األیسر من الشاشة. یمكن تعیین كل رقم من أرقام الھاتف ) تفضیالت االتصال
إذا كان یلزم تحدیث  الرجاء مالحظة:أو كلیھما.  SMSالخاصة بك لتلقي رسائل صوتیة أو رسائل نصیة قصیرة 

 أرقام الھاتف المدرجة في حسابك ، فیرجى االتصال بمدرسة ابنكم/ابنتكم.
 

 ؟ (التابلت) ھل یمكنني استخدام تطبیق على ھاتفي المحمول أو الكمبیوتر اللوحي .22
بة من ھاتفك المحمول ، قم بتشغیل ال تحتاج إلى تطبیق للوصول إلى بوابة اآلباء واألسرة. للوصول إلى البوا

 .https://www.philasd.org/loginمتصفح الویب واالنتقال إلى 
 

&  the Parent ما ھي رموز التطبیقات التي یمكنني الوصول إلیھا من لوحة اإلنطالق لألھل واألسرة  .23
Family Launchpad ؟ 

 
تحتوي لوحة اإلنطالق لألھل واألسرة الموجودة في بوابة األھل واألسرة على رموز للتطبیقات التالیة: اختیار 

نطقة ) ، واالستبیانات على مستوى الم 18-2017علومات المدرسة لطفلك قبل (م Schoolnetالمدرسة ،اسكولنت 
 .التعلیمیة

 
 the Studentلماذا ال یمكنني الوصول إلى رموز التطبیقات الموجودة في لوحة اإلنطالق للطالب  .24

Launchpad ؟ 
 First االول فى الحسابو Edgenuity ادجنویتى و Achieve3000 3000ارشیف تتوفر رموز برامج مثل

in Math أحد الوالدین / الوصي بالنقر فوق لوحة اإلنطالق للطالب الستخدام الطالب فقط. إذا قام  الموجودة في
 أحد ھذه الرموز ، فلن یتمكن من الوصول إلى البرنامج.

 


