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Use your FCPS credent ials to login 

I FCPS username 

Password 

Fl:11:F 

~ ~ 
Fairfax County 
PUBLIC SCHOOLS 
ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

FARSI 

 !دیدمآ شوخ Schoology بھ FCPS ناتسپرسرو نیدلاو

 : https://www.fcps.edu/node/41905 دشابیمیدمدآشوخ Schoology بھ وئدیو لماش هوزج نیا

Schoology ؟تیسچ 

Schoology یم تیوقت ار رود هار و ور رد ور شزومآ ، یصخش یریگدای و یراکمھ ، طابترا قیرط زا ھک تسا یشزومآ یاضف کی 
 .ندک

 نازومآ شناد یارب ار نما یشزومآ یاضف کی و ؛دننک یم هدافتسا نیالنآ تروص ھب یسرد بلاطم لاسرا یارب Schoology زا ناملعم
 ونعییتیکونیرکتلاتروصھبارفلیاکتننیچمھو؛دکنن تکرشاھهژورپردودرناذگبکارشتاھباردوخیاھهدیااتدندروآیمدوجوب

 د.راد یم هاگن لصتم ار سالک و ندنک یھندامازس ار ودخ ایھ ھمارنب ات دنک یم کمک نازومآ شناد ھب ھمانرب نیا د.ننک یم یروآ عمج

 نیدوال باسح

:دھد یم ار ریز دراوم ھب یسرتسد ناکما امش ھب Schoology نیدوال باسح کی

 ● 

● 

● 

.ناتندفرز یاھسالک

.نادتنزرف یارب هدش نعییت فلیاکت

 .هورگ و سالک ،ھسردم ھب طوبرم رابخا

 مستسی ھبرورو

 یارب )https://www.fcps.edu/node/28091( را نیدوال SIS باحس ھحفص .دیوش تمسیس دراو SIS ParentVUE بساحهدفاتسا با
 .دکنی ھظحالم SIS مستسی هراربدرشتبی تاعالطابسک

 کلین ھب ●
 .دکنی

http://fcps.blackboard.com عجور 

 :یدنک اردوار ودخ FCPS روبع زمر و ربراک مان ●
 سردآ نامھ امش روبع زمر و ربراک امن ○

 باسح یارب ھک تسا یربراک امن ل /یمیا
SIS ParentVUE د.ینک یم هدافتسا 

 ھبدھیدرغییتاردوخروعب زمر یدابرگا ○
 https://sisparent.fcps.edu کلین
 د.ینک عوجر

 .دکنی کلیک Sign in یرو ●

 (https://www.fcps.edu/schoology/support). دینک ھجعارم Schoology ینایبشتپ کینل ھب رتشبی تاعالطا بسک یارب
LS-ISD-Welcome to Schoology Video Support Doc 

https://www.fcps.edu/schoology/support
https://www.fcps.edu/node/41905
https://www.fcps.edu/node/28091
https://lms.fcps.edu/
https://sisparent.fcps.edu/
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.CJ () Parent Name v 

ParentName ✓ 

Child Name 
Fa,r la<es Acade'nt 

@ AddCh,ld 

Your Profile 

@ Vou are ~Ing as Jeffrey Uttlepage 

s schooloGv couRSES GRouPS GRADE REPORT 

Tod.y,11 !<rSS1m 

G~ Harris Yearbook J020 
GtlOlddfl&l wt-co~t1lllll'IOM5PK!ll~ol)'Ol,lrlnCIMOu.alW'IOOIJourl'lf'/lllls~ "-hi.:.-t.alplCtl,ll'..s; 
•• 1pproprk• 1n0 wkt wi'th permtUIIII\ bul i- run1 su, !uned for, pi.on.-. mntlt"C rwprdr-c "-"' MIi lwndle 
otrltYIKhoolpholos,1~11wty1i.1 

lad.lJ'M1Ml1m 

Ill )effreyUttwp,1e ~ 1&118fot Whlt ls 1CommunltyHelpe,1 "' 

So,u MtndtliM West Brldfe M,dcle SChool 
Welcome back 10 sc:hocll! H you haven, done so yet, be su,e 10 sign our digital cltlZenship pledge belore the 

endoflheweek. 

~ ~ 
Fairfax County 
PUBLIC SCHOOLS 
ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

 دوخ باسح یاھ تلیاعف هدھاشم
 د.یا هدش دوخ باسح دراو ینعی دیدرک هدھاشم ھحفص یالاب تسار ھشوگ رد ار دوخ تاصخشم و امن اهگرھ

 د.وش یم هدھاشم Recent Activity تمسق رد دینک یم تکرش نآ رد ھک ییاھ هورگ و اھسالک ،ھسردم هدش زور ھب تاعالطا

زومآشاندباسحوتسررپس/یلوباسحنبی رغییت
 دینک کیلک دوخ امن رانک ھحفص یالاب تسار ھشوگ رد ناکپی دامن یرو •
 .دیوش دراو وا باسح ھب ات دینک باختنا ار دوخ دنزرف امن •

 ضراحلاح در ھک ھددیمناشنتسیلنیارد کتی تمالع
 .دینک یم هدھاشم ار باسح امدک

زومآشناد یاھ تیلاعف هدھاشم

 کیلک دوخ باسح ھحفص یالاب تسار ھشوگ رد ناکیپ دامن یرو
 .دینک باختنا یو تیلاعف هدھاشم یارب ار دوخ کدوک امن و دینک
 .درب یم ناتدنزرف باسح یلصا ھحفص ھب ار امش نای

 و اھ سالک ھمھ ھب طوبرم تانالعا دیناوت یم ، یلصا ھحفص زا
 نیا رد تیلاعف ھب رداق امش د.ینک هدھاشم ار دوخ کدوک یاھ هورگ

تفایرد یارب ،دیشاب ھتشاد ھوجتًافلط  .دوب دھیاوخن اھسالک
 شرزاگ و فیلاکت هرمن ،اھسالک ییاھن هرمن ھب وطبرم تاعالاط
 دینک کچ ار دوخ SIS نیدلوا باسح دیاب ،بایغ و روضح

(https://sisparent.fcps.edu). 

 (https://www.fcps.edu/schoology/support). دینک ھجعارم Schoology ینایبشتپ کینل ھب رتشبی تاعالطا بسک یارب

https://www.fcps.edu/schoology/support
https://sisparent.fcps.edu/


 

         

     
     

        
         

  
 

              
    

 

 

schooloGv· couRsEs GRouPs GRADE REPORT 

I 

Courses Current • 

U US History: Online 

L.:J Earth Science: Section 1 

L.:J English: First Period 

U Homeroom 8: Mr. G Harris 

t.:.:J Pre-Algebra: MS 1 

Groups 

Art Club 

MS Band 

• 
~ - ; Yearbook 2020 

~ ~ 
Fairfax County 
PUBLIC SCHOOLS 
ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

@ You are viewing as Jeffrey Littlepage 

Grade 

95% 

 زموآشنادیاھسالکهھداشم
 :نادتزنرف ایھسالک تسلی هدھاشم ایرب

 .دارد ارقر Student Activity تمسق رد ھنیزگ نیا د.ینک کیلک Enrollments ھب طوبرم کنیل یور ●
 هدھاشم صاخ سالک نآ یارب ار یسالک حثب و اتناحتما ،فیلاکت دیناوت یم امش د.ینک کیلک صاخ سالک کی یور ●

 .دکنی

 وتارمنشرزاگیلصھ ایاپ ، SIS متسیس ،دینک هدھاشم Enrollments شبخ رد ار )تارمن( Grade نوتس تسا نکمم ھچرگا :ھجوت
 د.نوشدروا SIS متسیس ھب دوخ زومآ شندا هرمن هدھاشم یارب دیاب نیدلوا ت.سا زومآ شندا ھمانراک

 (https://www.fcps.edu/schoology/support). دینک ھجعارم Schoology ینایبشتپ کینل ھب رتشبی تاعالطا بسک یارب

https://www.fcps.edu/schoology/support
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 دکنی هدھاشمار هدآین فلیاکت و ھشتذگ خریات یاھلیتاعف و اھراک ، راخی تارمن هدھاشم

 هدھاشم دوخ دنزرف فیلاکت دروم رد یرتشیب تاعالطا ، یلصا ھحفص تسار تمس یاھ کنیل ھب ھعجارم اب دنناوت یم ناتسرپرس و نیدلاو
 .دکنن

تامرن( Recent Grades/Attendance خشب●
 رد ھک ار یفیلاکت تارمن تسیل )بایغ و روضح و ریخا

 .ھددیمناشن،نداھتفگر راقر Schoology تمسیس
 یور ، ھتسد کی ھب طوبرم فیلاکت ھمھ هدھاشم یارب
 یاھ لمعلاروتسد هدھاشم یارب د.ینک کیلک ھتسد نآ
 یلاسرا فیلاکت نینچمھ و لمعم طسوت هدش ھئارا

 کیرد ودجومھنیگز ای وردمکییور،ناتندفرز
 SIS ParentVUE ، یورآادییابر د.ینککیلکهورگ
 ،سالک ییاھن هرمن تاعالطا دیناوت یم ھک تسا ییاج
 .دکنی دهھاشم ار بایغ و روضح قباوس و فیلاکت هرمن

 یم ناشن ار یسالک فیلاکت زا یتسیل Overdue خشب ●
 ت.سا هدادن امجنا ررقم دعوم رد امش دنزرف ھک دھد

 هدآین ایھدادویروفلیاکتزایستلی Upcoming خشب ●
 .ھددیمناشنارامش ندفرز

اھرابزا

 اھسالک

روی ● است آن عضو شما فرزند کھ کالسھایی لیست مرور  .دکنی کلیکھحفصالاب ویمن رد Coursesبرای
 یاوتحم هدھاشم ھب رداق طقف ،دیدش دوخ باسح دراو یتقو د.ینک کیلک سالک امن یور رگاشامت ناونع ھب سالک کی ھب دورو یارب ●

 .دبو دیھاخون فئاظو و فیلاکت نیا ماجنا ھب رداق امش .دوب دیھاوخ سالک

 اھ هورگ

 نکمم اھ هورگ نیا د.ینک کیلک ھحفص الاب یونم رد Groups یور تسا نآ وضع امش دنزرف ھک ییاھ هورگ تسیل رورم یارب ●
 د.نشاب ھسردم زا دعب یاھ تیلاعف ای یشزرو یاھ میت ، ھسردم یاھ پولک لماش تسا

 ھب رداق ،دیدش دوخ باسح تمسیس دراو یتقو طقف ، دیشاب ھتشاد دای ھب د.ینک هدھاشم ارنآ یوتحم ات دینک کیلک هورگ کی مان یور ●
 .دوب دیھاوخن اھ هورگ نیا رد تکرش ھب رداق امش د.وب دیھاوخ اوتحم هدھاشم

.)https://www.fcps.edu/schoology/support(دینک ھجعارم Schoology ینایبشتپ کینل ھب رتشبی تاعالطا بسک یارب

https://www.fcps.edu/schoology/support

	والدین وسرپرستان FCPS به Schoology  خوش آمدید!
	Schoology چیست؟
	حساب والدین
	ورور به سیستم

	با استفاده حساب SIS ParentVUE وارد سیستم شوید. صفحه حساب SIS والدین را  (https://www.fcps.edu/node/28091) برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سیستم SIS ملاحظه کنید.
	مشاهده فعالیت های حساب خود
	تغییر بین حساب ولی / سرپرست و حساب دانش آموز
	مشاهده فعالیت های دانش آموز
	مشاهده کلاس های دانش آموز
	مشاهده نمرات اخیر ، کارها و فعالیتهای تاریخ گذشته و تکالیف آینده را مشاهده کنید

	ابزارها
	کلاسها
	گروه ها



