التاريخ

الوالد/الوصي:اختبار الطالب

تواصل المدارس الحكومية في ويست سبرينغفيلد جهودها للتواصل مع آباء/أوصياء الطالب.يتيح نظام معلومات الطالب لدينا -
 - PowerSchoolالوصول اآلمن عبر بوابة .Parent Portalستسمح بوابة  Parent Portalلآلباء /األوصياء بإنشاء حساب الوالد
الوحيد الذي يتيح لهم الوصول إلى جميع أطفالهم في المنطقة.
لبدء استخدام  ،Parent Portalيرجى زيارة  http:\\wsps.org\parentportalوالنقر فوق الرابط الخاص ببوابة Parent
.Portalتتوفر تعليمات  Parent Portalعلى موقع الويب هذا.
إذا كان لديك حساب بالفعل وتحتاج إلى إضافة طفل آخر ،فقم بتسجيل الدخول إلى  Parent Portalوانقر فوق "تفضيالت الحساب"
(الموجودة على شريط القائمة على اليسار)  ،ثم انقر فوق عالمة التبويب "الطالب".انقر فوق الزر " "+Addعلى الجانب األيمن من
الشاشة.ستظهر نافذة ويمكنك إدخال معلومات الطالب في هذه المنطقة (اسم الطالب ومعرف الوصول وكلمة مرور الوصول والعالقة -
المدرجة أدناه) وانقر فوق إرسال.ستتلقى رسالة التغييرات المحفوظة وسترى الطالب الذي أضفته في .My Studentsكرر هذه الخطوات
إلضافة أي طالب إضافيين إلى حساب  PowerSchoolعلى .Parent Portal
يرجى مالحظة أنك ستتلقى رسائل منفصلة لكل طالب في أسرتك والتي ستحتوي على معرف وصول كل طالب وكلمة مرور الوصول.
إذا كنت جديدًا على  ،Parent Portalفستحتاج إلى "إنشاء حساب جديد".سيُطلب منك إدخال المعلومات التالية:
* اسمك األول واألخير
* عنوان بريدك اإللكتروني صالح
* اسم المستخدم المطلوب  -ال تدخل عنوان البريد اإللكتروني أو المسافات في اسم المستخدم الخاص بك
* كلمة المرور  -يجب أن تكون كلمة المرور  6أحرف على األقل
* أسم الطالب(:االسم االول) (االسم االخير)
* معرف وصول الطالب:
* كلمة مرور وصول الطالب:
* عالقتك بالطالب
بعد إنشاء حسابك بنجاح ،يمكنك تسجيل الدخول إلى  PowerSchoolباستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين تم إنشاؤهما حديثًا.تتاح
البوابة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع خالل العام الدراسي.ستكون هناك عالمة تبويب في الجزء العلوي من الشاشة لكل طالب
يضاف إلى حسابك.يرجى عدم مشاركة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك مع الطالب (الطالب).
نأمل أن تستخدم هذه األداة كوسيلة الستكشاف طرق جديدة للتواصل واطالعك على تقدم الطالب.إذا واجهت أي مشكلة في إنشاء حساب أو
الوصول إلى  ،Parent Portalيرجى االتصال بالمكتب الرئيسي بالمدرسة .xxxx-364-314 ،
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
مدير المدرسة

