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عزيزي الوالد(ة) ،
إننا ندعوك إلنشاء حسابك الخاص في نظام مدارس مدينة نيويورك ،والذي سيمنحك طريقة جديد لالطالع على معلومات أساسية حول تقدم طفلك في المدرسة.
سيم ّكنك حسابك الخاص في نظام مدارس مدينة نيويورك ،من االطالع على سجل حضور طفلك ،وبطاقة التقرير والعالمات ،والمعلومات العامة حول التلميذ بأي من
اللغات العشر على جهاز الكمبيوتر ،أو الهاتف ،أو الكومبيوتر اللوحي.
يمكنك إنشاء حسابك الخاص من أي كمبيوتر أو جهاز متصل باالنترنت باتباع الخطوات التالية:
 .1زر الموقع اإللكتروني ، http://schools.nyc.gov/myaccount :وقم بالنقر على رابط “إنشاء حساب” على صفحة تسجيل الدخول.
 .2أدخل رقم تعريف التلميذ الخاص بطفلك والمكون من  9أحرف .يمكنك إيجاد رقم تعريفه في تقرير كشف الدرجات الخاص به .إذا لم يكن لديك رقم تعريف
طفلك ،اطلبه من مدرسته.
 .3أدخل الرمز الخاص إلنشاء الحساب ،والذي هو محدد بشكل خاص لك ولطفلك:
رمز إنشاء الحساب:
 .4اختر "تابع".
 .5قم بالدخول وتأكيد عنوان بريدك اإللكتروني وكلمة المرور.
 .6اختر "إنشاء حساب" ،ثم بعد ذلك اختر "تسجيل الدخول" لكي تتمكن من الدخول باستخدام بريدك اإللكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.
إذا كان لديك أكثر من طفل ملتحق بأحد المدارس العامة في مدينة نيويورك ،سوف تتوصل برسالة واحدة تحتوي على رمز إلنشاء حساب لكل طفل .وسوف تحتاج
إلدخال رقم تعريف التلميذ ورمز إنشاء الحساب ألحد أطفالك فقط في الخطوتين  2و  3أعاله إلنشاء حسابك الخاص .بمجرد إنشاء حساب ،يمكنك إضافة أطفالك
اآلخرين بإدخال أرقام تعريف التلميذ الخاصة بهم ورموز إنشاء الحساب على صفحة "إدارة حسابي".
كل رمز إلنشاء حساب هو خاص بك وبطفلك ،وال ينبغي تقاسمه مع اآلخرين .إذا لم تكن أنت الوالد(ة) المذكور اسمه في هذه الرسالة ،اتصل بمدرسة طفلك أو بالرقم
 311للحصول على المساعدة على الوصول إلى سجالت طفلك.
إننا نأمل أن يكون حسابكم ( )NYC Schoolsوسيلة قيمة لكم للمشاركة في تعليم طفلكم .ندعوك لزيارة الموقع اإللكتروني:
 http://schools.nyc.gov/nycschoolsللحصول على المزيد من المعلومات .إذا كان لديك أسئلة حول استخدام الحساب الخاص بك ،يرجى االتصال بمدرسة
طفلك ،أو بالرقم  .311إذا كنت بحاجة إلى المساعدة إلنشاء حسابك بلغة غير اإلنجليزية ،يرجى االتصال بمنسق الخدمات اللغوية في المدرسة أو منسق شؤون اآلباء.

مع خالص االحترام والتقدير،
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