
                      
 SIS حساب نظام معلومات الوالدین المعروف بـ

 دلیل المستخدم
 

) للدخول على معلومات الطالب فیما FCPSھو الحل اآلمن في مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة ( SISأن حساب نظام معلومات الوالدین المعروف بـ 
بالمعلومات  SISیتعلق بالدوام في المدرسة، والتعرف على أداؤه في الصف، والبیانات السكانیة ومواد المقررات الدراسیة. یرتبط نظام معلومات الوالدین 

قناة أخرى لألتصاالت من  SISیة بشكل منفرد. یزود نظام وھو مصمم وفقاً لمتطلبات المدارس األبتدائیة والمتوسطة والثانو FCPS 24-7الخاصة بموقع 
 :SIS والى مدرسة الطفل. تتوفر المعلومات التالیة من حساب نظام معلومات الوالدین

 

 التفاصیل: الفقرة:

یبین التقویم التواریخ المدرسیة المھمة مثل العطل، أیام األجازة وأیام عدم دوام  المدارس األبتدائیة: قائمة بالتواریخ الرئیسیة في المدرسة -التقویم 
 الطالب في المدرسة. 

 

یبین التقویم التواریخ المدرسیة المھمة مثل العطل، أیام األجازة وأیام عدم المدارس المتوسطة/الثانویة 
المكلف بھا الطالب على التقویم لیطلع دوام الطالب في المدرسة.  كما یمكن للمعلم أدخال الواجبات 

 علیھا ولي أمر الطالب. تأكد من معلمة الطالب فیما أذا كانت تستخدم ھذا التطبیق.
 

تفاصیل الحضور الیومي أو الخاص بكل  -الحضور 
 حصة دراسیة

ن تتوفر معلومات الحضور الیومي على ھذه الصفحة. بأمكانكم أیجاد المزید مالمدارس األبتدائیة: 
المعلومات الخاصة بالغیاب أو التأخر وذلك بالنقر على التاریخ، یرجى مالحظة بأنھ في بعض 

 الحاالت سیكون ھناك بعض التأخیر نظراً لقیام المدرسة بأدخال المعلومات.
 

بأمكانكم أیجاد معلومات الحضور الخاصة بكل حصة دراسیة على المدارس المتوسطة/الثانویة: 
بأمكانكم أیجاد المزید من المعلومات الخاصة بالغیاب أو التأخر وذلك بالنقر على ھذه الصفحة. 

التاریخ، یرجى مالحظة بأنھ في بعض الحاالت سیكون ھناك بعض التأخیر نظراً لقیام المدرسة 
 بأدخال المعلومات.

 غیابات.مالحظة: یرجى االتصال بالمدرسة في حال وجود أي أسئلة أو أستفسارات لدیكم بخصوص ال

قاعة الصف الرئیسیة  -جدول الحصص الدراسیة 
 أشھر 3أو قائمة الصفوف الدراسیة لفترة 

یبین جدول الحصص الدراسیة أسم معلمة الصف األساسیة ورابط لمراسلة المعلمة المدارس األبتدائیة: 
 عبر البرید األلكتروني. بعض المدارس ستدرج أسماء معلمین أضافیة.

 

أشھر ویتضمن  3یعرض جدول الحصص الدراسیة الحالیة للطالب لفترة المدارس الثانویة/المتوسطة: 
 روابط لمراسلة المعلمین عبر البرید األلكتروني. 

المعلومات الخاصة بالمقررات الدراسیة التي درسھا 
الصفوف ذات الوحدات الدراسیة (كردت)  -الطالب 

 التي درسھا الطالب. 

 ال تتوفر حالیاً المعلومات الخاصة بالمقررات الدراسیة التي درسھا طالب المدارس األبتدائیة.بتدائیة: المدارس األ

تضم ھذه المعلومات كافة مقررات المرحلة الثانویة ذات الوحدات المدارس الثانویة/المتوسطة: 
حدات الدراسیة المحققة الدراسیة المعتمدة التي درسھا الطالب في المرحلة المتوسطة باالضافة الى الو

 التي حصل علیھا الطالب مع دراسة ھذه المادة.
 مالحظة: ال تعتبر المعلومات الخاصة بالمقررات الدراسیة التي درسھا الطالب وثیقة رسمیة.

طلبات دراسة  -طلب دراسة مقرر دراسي معین 
المقررات الدراسیة لطالب المرحلة المتوسطة 

 القادمةوالثانویة للسنة الدراسیة 

ال تتوفر المعلومات الخاصة بدراسة ھذا المقرر الدراسي لطالب المدارس األبتدائیة: 
 المدراس األبتدائیة.

 

تضم ھذه المعلومات المقررات الدراسیة التي طلب الطالب دراستھا المدارس الثانویة/المتوسطة: 
فیھا وال تكون متاحة اال بعد  للسنة القادمة، غیر أن ھذه المعلومات ال تعتبر ضمان لقبول الطالب

 توفر المعلومات الخاصة بالسنة الدراسیة الجدیدة.

تتوفر معلومات محدودة جداً مثل  -السجل التأدیبي 
تاریخ حصول المخالفة، وطبیعتھا والتدابیر المتخذة 

 ازاءھا

بالطالب. تكون یقدم حقل السجل التأدیبي معلومات محدودة حول الوقائع التأدیبیة المتعلقة 
كافة التفاصیل السریة المتعلقة بشرح ما حصل وأسماء الضحایا وغیرھا من المعلومات 

محجوبة. لكن بأمكان ولي امر الطالب رؤیة تاریخ حدوث الواقعة ونوعھا والتدابیر المتخذة 
تم أبالغ ولي أمر  -حیالھا. (على سبیل المثال: استخدام غیر الئق للھاتف المحمول 

 ب)الطال
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 -واجبات ودرجات الطالب على شبكة االنترنت 
عرض واجبات ودرجات الطالب المدونة في سجالت 

 المعلمین في المدارس المتوسطة والثانویة

ال تتوفر معلومات عن واجبات وسجل درجات الطالب على شبكة المدارس األبتدائیة: 
 االنترنت لطالب المدراس األبتدائیة.

 

یعرض الواجبات والدرجات التي حصل علیھا الطالب المدارس الثانویة/المتوسطة: 
المدونة في سجل المعلم. كما یمكن عرض معلومات أضافیة حول تحدید واجبات معینة 

 للطالب.

یعني تنبیھات  ال یعرض حقل الصحة معلومات تتسم بالسریة والخصوصیة. فحقل الصحة معلومات التنبیھ في حالة الطوارئ  -الصحة 
وأجراءات طبیة یتم اتخاذھا في حالة الطوارئ حال أدخالھا من قبل ممرضة الصحة. (على 

). epi pen أذا كان في حوزة الطالب محقن ابیبن -سبیل المثال: الحساسیة من الفول السوداني 
 النقر على رابط التطعیمات یعرض التطعیمات التي حصل علیھا الطالب.

الدرجات (العالمات) الفصلیة  - تقریر الدرجات
 والنھائیة للطالب.

یزود تقریر الدرجات بعالمات الطالب لكل فترة اعطاء درجات للسنة الدراسیة الحالیة 
للطالب. تظھر العالمات المستندة والمحسوبة وفقاً لمعاییر بالنسبة لطالب المرحلة األبتدائیة 

 المدارس المتوسطة والثانویة. فیما تظھر درجات على شكل حروف بالنسبة لطالب
 

وھي وسیلة سھلة إلیجاد  -معلومات المدرسة 
المعلومات حول اإلدارة المدرسیة، وھیئة المعلمین 

 وكادر الموظفین فیھا.

یعرض ھذا الحقل معلومات تتضمن عنوان المدرسة ورقم الھاتف وأسماء جمیع أعضاء 
 الكادر المدرسي وعناوین بریدھم األلكتروني.

یعرض مجموعة متنوعة من  -معلومات الطالب 
 البیانات السكانیة حول الطالب.

یزود ھذا الحقل بمعلومات عن البیانات السكانیة المدونة في نظام معلومات الطالب. 
  weCare@Schoolوباألمكان تحدیث ھذه البیانات على شبكة األنترنت عبر موقع

(FCPS 24-7) .یجب مراجعة جمیع البیانات للتأكد من   أو عن طریق االتصال بالمدرسة
 دقتھا، مثل معلومات االتصال في حالة الطوارئ والمعلومات الخاصة بالطبیب.

روابط الى مواقع  - FCPSروابط مدارس 
 الكترونیة ذات صلة.

مثل الصفحة الرئیسیة  FCPSیزود ھذا الحقل بروابط الى موارد أخرى تابعة لمدارس 
 ، مواقع المدارس وغیرھا.FCPS 24-7، موقع FCPSلمدارس 

یعرض ھذا الحقل المعلومات الخاصة بحسابك بضمنھا كلمة السر. وبأمكانك ھنا تحدیث  بأمكانك تغییر كلمة السر ھنا. -حسابي 
 المعلومات الخاصة بعنوان بریدك األلكتروني الرئیسي.

ال یمكنك تحدیث المعلومات الخاصة بعنوان البیت وأرقام الھواتف. حقل البرید  مالحظة:
األلكتروني الرئیسي ھو الحقل الوحید الذي بأمكانك تحدیثھ. یرجى االتصال بالمدرسة أذا 

 حدث تغییر في العنوان.
 
 
 
 
 

 األجابة: السؤال:  

بتطبیق نظام معلومات  FCPSلماذا تقوم مدارس 
 ؟ SISالوالدین المعروف بـ 

باالنتفاع من أمكانیات نظام معلومات الوالدین الجدید المعروف بـ  FCPSتقوم مدارس 
)SIS وھذا یفسح المجال أمام أولیاء أمور الطالب برؤیة المعلومات المحدثة كما تظھر .(

 في نظام السجالت لدینا. 

 ھل معلوماتي في أمان؟
 
 
  

أحدث التكنلوجیا المتوفرة لتأمین وحمایة كافة المعلومات التي في  FCPSتستخدم مدارس 
حوزتھا. ستظھر لكم تلمیحات ألختیار كلمة مرور آمنة. تذكر باالحتفاظ بكلمة المرور 

 ومعلومات الدخول بشكل آمن. بأمكانك تغییر كلمة المرور في أي وقت كان. 
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 ھل ھذا الحساب مشابھ
 ؟FCPS 24-7الدین على موقع لحساب الو

یفسح ھذا الحساب المجال لك باالطالع على الواجبات وغیرھا من المعلومات ذات الصلة 
وأدخال معلومات  FCPS 24-7بمقررات دراسیة معینة.   بأمكانك النقر على رابط موقع 

 الدخول على الموقع ورؤیة كافة المعلومات الخاصة بالمقررات الدراسیة للطالب.

أذا كان لدي أكثر من طالب، فھل یتوجب علي أنشاء 
 أكثر من حساب واحد؟

 یتوجب علیك أنشاء حساب واحد فقط. وھذا الحساب سیضم كافة المعلومات عن أطفالك. 

سوف تستلم ظرف بریدي من مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة یضم تعلیمات تفصیلیة  كیف بأمكاني انشاء حساب خاص بي؟
 أنشاء الحساب. كما سیتم تعیین رمز تسجیل خاص بك یتوجب علیك أستخدامھ.حول كیفیة 

لدي أكثر من طفل واحد لكني ال أرى المعلومات 
 الخاصة بھم جمیعھم. ما الذي یتوجب علي فعلھ؟

 یرجى االتصال بمدرسة الطفل خالل ساعات الدوام االعتیادیة للمدرسة.

ودرجات  لماذا ال أرى أي معلومات في حقل واجبات
 الطالب على شبكة االنترنت؟

یرجى االتصال بمدرسة الطفل خالل ساعات الدوام االعتیادیة للمدرسة، حیث أن كل معلم 
 مسؤول عن أدخال البیانات في ھذا السجل.

ال تتوفر معلومات عن واجبات ودرجات الطالب على شبكة االنترنت لطالب مالحظة: 
 المدراس األبتدائیة.

المعلومات المسجلة عن طفلي غیر صحیحة. بعض 
 ما الذي یتوجب علي فعلھ؟

 یرجى االتصال بمدرسة الطالب حول أي معلومات مدرجة غیر صحیحة.

ماھو الموقع األلكتروني للدخول على موقع حساب 
 ؟SISنظام معلومات الوالدین المعروف بـ 

//sisparent.fcps.eduhttps:  

لقد فقت الظرف البریدي الخاص بالمعلومات. ما 
 الذي یتوجب علي فعلھ؟

 یرجى االتصال بمدرسة الطفل خالل ساعات الدوام األعتیادیة للمدرسة.

یوجد رابط على صفحة الدخول الخاصة بموقع حساب نظام معلومات الوالدین المعروف بـ  نسیت كلمة المرور. كیف یتسنى لي أستعادتھا؟
SIS  تسمح للمستخدمین من خاللھا تغییر كلمة المرور. یجب أن یكون لدیك عنوان برید

لغرض أستخدام ھذا  SISالكتروني في موقع حساب نظام معلومات الوالدین المعروف بـ 
 التطبیق. 
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