ParentVUE for Elementary Parents
الجواب

األسئلة المتداولة

هو البوابة اإللكترونية التي تتيح ألوليء األمور الحصول على المعلومءت ذات الصلة بءلطلبة .يمكن
للوالدين واألوصيء عرض تقءويم الطالّب الخءصة بهم،والحضوروالغيءب،والتقرير المدرسي،وكل
المعلومءت المدرسية وجهءت اإلتصءالت في حءالت الطوارئ و التطعيمءت/اللـقءحءت
في الوقت الحءلي.

ماهـو بيرنت فيـو ParentVUE؟

من خالل الرابط المتءح ويمكن العثور عليه في الموقع اإللكتروني لمنطقة بيفرتون التعليمية تحت
أوليء األمور والطالب Parents & Students
https://ParentVUE.beaverton.k12.or.us

أين يمكنني أن أجد الرابط لـ
بيرنت فيـوParentVUE؟

يجب أن يكون لديك مفتءح التفعيل الذي يتم توفيره لك من قِبل مدرسة طفلك.يجب عليك أن تذهب كيف يمكنني الحصول على اسم
إلى مكتب المدرسة مع هوية /بطءقة شخصية مع صورتك لتلقي هذا المفتءح.سوف تكون بعد ذلك المستخدم وكلمة المرور للدخول
قءدرً ا على إنشء اسم المستخدم وكلمة المرور الخءصة بك.
إلى
مفتءح التفعيل Activation Key
بيرنت فيـو ParentVUE؟
يعمل بشكل أفضل مع اإلنترنت ذو اإلتصال عالي السرعة يمكن الوصول إليه عبر أي صفحة إلكترونيـة ماهي متطلبات النظام إلستخدام
– الويب.
بيرنت فيـوParentVue؟
بيرنت فــيو متاح حاليا باللغة العربيـة واإلنجليزية واألسبانية والصينية والكورية والفيتنامية
والروسية واليابانية.
يعرض التقويم التفاصيل المهمة من اليوم الدراسي لطفلك .وهو يبين نوعين من المعلومات :أحداث
المنطقة التعليمية أوأحداث المدرسة و مهام كتاب الصف.

في أي لـغات يمكنني عرض
بيرنت فـيوParentVue؟
ماهي المعلومات التي
يمكنني الحصول عليها
من التقويم /الرزنامة؟
التقويم Calendar
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ParentVUE for Elementary Parents
الجواب

األسئلة المتداولة

بءلضغط على الحضور في الجهة اليسرى،يمكنك عرض الحضور لطفلك بطريقتين:
*عرض القائمة:يعرض كل األيءم التي كءن الطءلب إمء غءئبًء أو متأخرً ا مع المالحظءت المرتبطة بكل
يوم.إجمءلي عدد األيءم سيعرض في أسفل القءئمة.

كيف يمكنني أن أرى سجل
الحضور والغياب لطفلي؟

عرض القائمة List View

الحضور Attendance

*عرض التقويم:يعرض الغيءب في تءريخ وقوعه.هذا مفيد لعرض فترة محددة من الوقت.
عرض التقويم Calendar View

 مع هذه الشءشءت يمكنك أن تضغط على سبب الغيءب لعرض التفءصيل. في بعض الحءالت قد ترى أن الطءلب غءئبًء بدون أي رمزللسبب.هذا قد يحصل في حءالت قليلة مثل:تبديل الصفوف أو عند تغيير سبب التغيب.
 يمكن للوالدين التأكد من صندوق إخطار الحضور التلقائي لتلقي اإلخطءرات على البريد األلكتروني فيحءل الطءلب تأخر أو تغيب عن الصف.
 يمكن للوالدين أيضء إدخءل عنءوين بريد إلكتروني إضءفية (مثل البريد اإللكتروني للعمل)إلخطءراتالغيءب.
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ParentVUE for Elementary Parents
الجواب

األسئلة المتداولة

جدول الطءلب في المرحلة االبتدائية يتألف من الصف الرئيسي/الهوم رووم ،الموسيقى والريءضة.

لماذا ليس هناك المزيد من
المعلومات على شاشة جدول
الصف؟

تءريخ المواد الدراسية غير متوفر للمرحلة اإلبتدائية.

لماذا تاريخ المواد الدراسية
يظهر لي:
"ال يوجد تاريخ للمواد
الدراسية"؟

جدول الصف class schedule

تاريخ المواد الدراسية
course History

غءلبء ً ال يستخدم موقع الصف اإللكتروني في المرحلة االبتدائية.

معلومءت كتءب الصف حءليًء غير متوفرة في المرحلة اإلبتدائية.

لماذا هناك معلومات
محدودة في موقع الفصل
اإللكتروني؟
لماذا اليوجد معلومات عن
كتاب الصف لتلميذي؟

كتاب الصف
Grade Book
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ParentVUE for Elementary Parents
الجواب

األسئلة المتداولة

نعم .تحت رابط الصحة سيعرض ملخص عن اللقاحات/التطعيمات لطفلك.
ملخص اللقاحات Immunization Summary

هل يمكنني عرض
سجالت التطعيم لطفلي؟

الصحة Health

بطءقءت التقرير  /كشف الدرجءت ستصبح متوفرة على مستوى المرحلة اإلبتدائية على حسب السنة
الدراسية الحءلية وبعد نهءية الفصل الدراسي.

هل يمكنني الحصول على بطاقة
التقرير لطفلي من خالل
بيرنت فيـوParentVUE؟

بطءقة التقرير/كشف الدرجءت Report Card

نعم .شءشة معلومءت المدرسة هو دليل سهل للمدرسة ومفيد ألنه يحتوي على أيقونة البريد اإللكتروني
بجءنب أسمء المعلمين.

هل يمكنني إرسال إيميل لمعلمي
طفلي من خالل
بيرنت فيـوParentVUE؟

معلومات المدرسة
School Information
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ParentVUE for Elementary Parents
األسئلة المتداولة

الجواب

شءشة معلومءت الطءلب يظهر فيهء المعلومءت الديموغرافية للطءلب ،وجهءت اإلتصءل في حءل الطوارئ ماذا يوجد على شاشة معلومات
الطالب؟
ومعلومءت الطبيب.

معلومات الطالب
Student Info

* ال.يتم تعيين )لكل أسرة(مفتاح تفعيل واحد فريد من نوعه.هذا يعطيك أنت فقط الوسيلة
للوصول إلى المعلومات عن عائلتك.باستخدام هذا المفتاح سوف يتم إنشاء اسم للمستخدم
وكلمة المرور السرية الرجاء ضمان حماية اسم المستخدم بك وكلمة المرور الخاصة بك.

*يرجى تذكر ان تضغط على زر اإلغالق في الزاوية اليمنى العليا من اإلطار الخاص بك عند
اإلنتهاء.هذا سيتم تسجيل خروجك من النظام.اغلق المتصفح لزيادة تأكيد حماية المعلومات.

هل يمكن لشخص آخر
الوصول إلى معلومات
طفلي؟
مفتاح التفعيل
Activation Key
ماذا لو كنت بحاجة إلى دعم فني؟

إذا كءن لديك اسم المستخدم أو كلمة المرور الخءصة بك الرجء اإلتصءل بءلسجالت أو سكرتير
المكتب في مدرسة الطءلب.لألسف نحن غير قءدرين على تقديم المسءعدة في حءل اإلتصءل من أجهزة
دعم فني Technical support
الكمبيوتر المنزلية.
ماذا أفعل إذا نسيت كلمة
في شءشة تسجيل الدخول اضغط على :نسيت كلمة السر؟اضغط هنء .أدخل عنوان بريدك اإللكتروني
السر/المرور الخاصة بي؟
األسءسي.سيتم إرسءل رسءلة بريد ألكتروني مع اسم المستخدم وكلمة المرور.
نسيت كلمة السر؟اضغط هنء Forgot your password? Click here
كلمة السر/المرور
password

نعم مع تحميل التطبيق والدخول من هناك .
يتطلب انترنت وايرلس مالئم مع أيفون و أيبود وأيباد.يتطلب التطبيق الحديث في حال استخدامه مع
تطبيق أيفون .5
يتطلب األندرويد ومافوق 2.2
ستطالب بإدخال عنوان المنطقة التعليمية للتطبيق المحمول للهواتف النقالة:
https://parentvue.beaverton.k12.or.us

10/5/2016

Arabic

هل يمكنني الدخول من هاتفي
على بيرنت فيـوParentVUE؟
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