ParentVUE for Elementary Parents
الجواب

األسئلة المتداولة

هو البوابة اإللكترونية التي تتيح ألولياء األمورواألوصياء الحصول على المعلومات األكاديمية ذات الصلة بأبنائهم
في الوقت الحالي .يمكن للوالدين واألوصياء عرض تقاويم األبناء،والحضور/الغياب ،وبطاقة الدرجات ،والمعلومات
المدرسية وجهات اإلتصال في حاالت الطوارئ واللقاحات/التطعيمات.

ماهو بيرنت فيو
ParentVUE؟

الرابط متاح ويمكن العثور عليه في الموقع األلكتروني لمنطقة بيفرتون التعليمية تحت -أولياء األمور والطالب
Parents & Students
https://ParentVUE.beaverton.k12.or.us
يجب أن يكون لديك مفتاح التنشيط الذي تم توفيره لك من قِبل مدرسة طفلك.يجب عليك أن تذهب إلى مكتب
المدرسة مع هوية شخصية مع صورتك ألخذ هذا المفتاح.سوف تكون بعد ذلك قادرً ا على انشاء اسم المستخدم
وكلمة المرور الخاصة بك.
يمكن الوصول إليها عن طريق أي متصفح ويعمل بشكل أفضل مع اإلنترنت عالي السرعة.
متوفر حاليا ً باللغات :العربية واإلنجليزية واألسبانية والصينية والكورية والفيتنامية والروسية واليابانية.
التقويم يعرض تفاصيل مهمة عن اليوم الدراسي لطفلك.ويعرض نوعين من المعلومات :أحداث ستحصل في
المنطقة التعليمية أو أحداث ستحصل في المدرسة و تفاصيل دفتر الدرجات.
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أين ّيمكنني أن أجد
الرابط لـ
ParentVUE؟
كيف يمكنني
الحصول على اسم
المستخدم وكلمة
المرور للدخول إلى
ParentVUE؟
ماهي متطلبات
النظام إلستخدام
ParentVue؟
ما هي اللغات التي
يمكنني عرض الـ
ParentVUE؟
ماهي المعلومات
التي يمكنني
الحصول عليها من
التقويم؟

1

ParentVUE for Elementary Parents
الجواب

األسئلة المتداولة

* بالضغط على الحضور على جهة اليد اليسرى ،يمكنك عرض الحضور لطفلك بطريقتين:
عرض القائمة  ،وعرض التقويم.
*عرض القائمة :يعرض كل األيام التي كان الطالب إما غائبًا أو متأخرً ا مع المالحظات المرتبطة بكل يوم.إجمالي
عدد األيام سيعرض في أسفل القائمة.

كيف يمكنني أن أرى
سجل الحضور
لطفلي؟

*عرض التقويم:يعرض الغياب في تاريخ وقوعه.هذا مفيد لعرض فترة محددة من الوقت.

 مع هذه الشاشات يمكنك أن تضغط على سبب الغياب لعرض التفاصيل. في بعض الحاالت قد ترى أن الطالب غائبًا بدون أي رمز للسبب.هذا قد يحصل في حاالت قليلة مثل :تبديل الصفوف أو عند تغيير سبب التغيب.
 يمكن للوالدين التأكد من صندوق إخطار الحضور التلقائي لتلقي اإلخطارات على البريد اإللكتروني في حالالطالب تأخر أو تغيب عن الصف.
 -يمكن للوالدين أيضا إدخال عنوان بريد إلكتروني إضافي (مثل البريد اإللكتروني للعمل) إلخطارات الغياب.
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ParentVUE for Elementary Parents
األسئلة المتداولة

الجواب
جدول الطالب في المرحلة االبتدائية يتكون من الصف الرئيسي (الهوم روم) ،الموسيقى و الرياضة.

لماذا ليس هناك
المزيد من
المعلومات على
شاشة جدول
الحصص؟

تاريخ الصف غير متوفر في المرحلة اإلبتدائية.

لماذا تاريخ الصف
يظهر لي " ال يوجد
تاريخ الصف "؟

غالبا ال تستخدم المواقع اإللكترونية في المرحلة اإلبتدائية.

لماذا هناك
معلومات محدودة
أو
غير متوفرة لموقع
الصف اإللكتروني؟
لماذا اليوجد أي
معلومات عن دفتر
الدرجات للطالب؟

معلومات دفتر الدرجات حاليًا غير متوفرة في المرحلة اإلبتدائية.
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ParentVUE for Elementary Parents
األسئلة المتداولة

الجواب
نعـم ،يعرض عالمة التبويب"الصحة" ملخص اللقاحات /التطعيمات لطفلك.

هل يمكنني عرض
سجالت
اللقاحات/التطعيمات
الخاصة بطفلي؟

تصبح بطاقات تقرير متوفرة للمرحلة اإلبتدائية على أساس العام الدراسي الحالي وبعد نهاية تصحيح الدرجات من
كل  3شهور.

هل يمكنني
الحصول على
بطاقة التقرير من
خالل
ParentVUE؟

نعم .شاشة المعلومات المدرسية هو دليل سهل للمدرسة ومفيد ألنه يحتوي على أيقونة البريد اإللكتروني بجانب أسماء هل يمكنني ارسال
المعلمين.
إيميل لمعلمي طفلي
من خالل
ParentVUE؟
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ParentVUE for Elementary Parents
األسئلة المتداولة

الجواب
شاشة معلومات الطالب تظهر فيها المعلومات الديموغرافية للطالب ،وجهات اإلتصال في حاالت الطوارئ
ومعلومات الطبيب.

* ال .يتم تعيين لكل أسرة مفتاح تنشيط واحد فريد من نوعه.هذا يعطيك أنت فقط الوسيلة للوصول إلى
المعلومات عن عائلتك .باستخدام هذا المفتاح سوف يتم إنشاء إسم للمستخدم وكلمة المرور السرية الرجاء
ضمان حماية اسم المستخدم بك وكلمة المرور الخاصة بك.
* يرجى تذكر أن تضغط على زر اإلغالق في الزاوية اليمنى العليا من اإلطار الخاص بك عند اإلنتهاء.
هكذا سيتم تسجيل خروجك من النظام.اغلق المتصفح لزيادة تأكيد األمان.
إذا كان لديك اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك الرجاء اإلتصال بالسجالت أو سكرتير المكتب في مدرسة
الطالب .لألسف نحن غير قادرين على تقديم المساعدة على أجهزة الكمبيوتر المنزلية.
في شاشة تسجيل الدخول اضغط على نسيت كلمة السر؟اضغط هنا.أدخل عنوان بريدك اإللكتروني األساسي كما في
مدرسة طفلك .سيتم إرسال إيميل إلكتروني يحتوي على تعليمات إلعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك

 نعم ،مع تحميل التطبيق  ParentVUEوالدخول من هناك .بعض الخصائص لن تتوفر مع هذا التطبيق.– تحميل التطبيق  ParentVUE appعن طريق  iTunesستور.
https://itunes.apple.com/us/app/studentvue/id412050327?mt=8
* وهو مالئم مع أيفون وأيباد.
* يحتاج التطبيق للتحديث والتطبيق أفضل مع  iOS 8.1وما بعد

ماذا يوجد على
شاشة معلومات
الطالب؟

هل يمكن
لشخص آخر
الوصول إلى
معلومات
طفلي؟
ماذا لو كنت بحاجة
إلى دعم فني؟
ماذا أفعل إذا نسيت
كلمة المرور
الخاصة بي؟

هل يمكنني الدخول
من هاتفي على
ParentVUE؟

– تحميل التطبيق عن طريق اآلندرويد آب من الـ Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FreeLance.StudentVUE&hl=en
* وهو مالئم مع التلفون األجهزة األلكترونية مع اآلندرويد  2.3.3وما بعد
– س ُتطالب بإدخال العنوان اإللكتروني للمنطقة التعليمية في التطبيق:
https://parentvue.beaverton.k12.or.us
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