ﺣﺴﺎب واﻟﺪﯾﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ SIS
راھﻨﻤﺎی ﮐﺎرﺑﺮ

FARSI

ﺣﺴﺎب واﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ  SISدر ﻣﺪارس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻧﺘﯽ ﻓﯿﺮﻓﮑﺲ راھﮭﺎی ﺑﯽ ﺧﻄﺮی را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در ﺣﻀﻮر وﻏﯿﺎب,
ﮐﺎرھﺎی ﮐﻼس ,اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺪراک و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻼس ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯿﺪارد .ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای داﻧﺶ اﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ,
ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﮐﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب واﻟﺪﯾﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ  SISﻧﯿﺰ ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت در  FCPS 24-7ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ SIS
ﻣﺨﺼﻮص واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺠﺮای دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .اطﻼﻋﺎت ذﯾﻞ در ﺣﺴﺎب واﻟﺪﯾﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ  SISﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ:
ﺑﺧش :

ﺟزﺋﯾﺎت:

ﺗﻘوﯾم– ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﻣﮭم ﻣدرﺳﮫ

دوره اﺑﺗداﺋﯽ اﯾن ﺗﻘوﯾم ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎی ﻣﮭم ,ﻣﺛل ﺗﻌطﯾﻼت ﻋﻣوﻣﯽ ,روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ داﻧش اﻣوزان ﮐﻼس ﻧدارﻧد
را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.
دﺑﯾرﺳﺗﺎن /ﻣدارس ﻣﺗوﺳطﮫ :اﯾن ﺗﻘوﯾم ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎی ﻣﮭم ,ﻣﺛل ﺗﻌطﯾﻼت ﻋﻣوﻣﯽ ,روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ داﻧش
اﻣوزان ﮐﻼس ﻧدارﻧد را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .ﯾﮏ ﻣﻌﻠم ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﮑﻠﯾف درﺳﯽ ﯾﺎ وظﯾﻔﮫ ﺧﺎﺻﯽ را در
ﺗﻘوﯾم وارد ﮐﻧد .ﺑﺎ ﻣﻌﻠم ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد او از اﯾن ﺑﺧش اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧد.

ﺣﺿور و ﻏﯾﺎب – ﺣﺿور و ﻏﯾﺎب ﺗﻣﺎم روز ﯾﺎ ﻧﺻﻔﮫ
روز

دوره اﺑﺗداﺋﯽ :اطﻼﻋﺎت ﺣﺿور وﻏﯾﺎب روزاﻧﮫ در اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﭘﯾدا ﻣﯾﺷود .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در
ﻣورد ﺣﺿور و ﻏﯾﺎب و ﺗﺎﺧﯾر را ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﺑر ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ,ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ
در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ﺗﺎﺧﯾر در ﺳﺗرﺳﯽ ﺑودن اطﻼﻋﺎت وﺟود دارد ﺑدﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﻣدرﺳﮫ اطﻼﻋﺎت را
وارد ﻣﯾﮑﻧد.
دﺑﯾرﺳﺗﺎن /ﻣدارس ﻣﺗوﺳطﮫ :ﺣﺿور وﻏﯾﺎب ھر ﭘرﯾود در اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﯾﺎﻓت ﻣﯾﺷود .اطﻼﻋﺎت
ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺣﺿور و ﻏﯾﺎب و ﺗﺎﺧﯾر را ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﺑر ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ,ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ﺗﺎﺧﯾر در ﺳﺗرﺳﯽ ﺑودن اطﻼﻋﺎت وﺟود دارد ﺑدﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﻣدرﺳﮫ
اطﻼﻋﺎت را وارد ﻣﯾﮑﻧد.

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻼس – ﮐﻼس اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﻟﯾﺳت ﮐﻼﺳﮭﺎ ﺑر
طﺑق ھر ﮐواﺗر

ﯾﺎدداﺷت :ﺑرای ھر ﺳوﻟﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻏﯾﺑﺗﮭﺎی ﺧﺎص ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد

دوره اﺑﺗداﺋﯽ :ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻼس ﻣﻌﻠم ﮐﻼس اﺻﻠﯽ و ﻟﯾﻧﮏ ادرس اﯾﻣﯾل او را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .ﺑﻌﺿﯽ ار
ﻣدارس ﺗﻌداد ﻣﻌﻠم ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری را ﺑرای داﻧش اﻣوزان ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد.
دﺑﯾرﺳﺗﺎن /راھﻧﻣﺎﯾﯽ :ﺑرﻧﺎﻣﮫ روزاﻧﮫ داﻧش اﻣوز ﻧﺷﺎن داده ﺷده ,ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ادرس اﯾﻣﯾل ﻣﻌﻠم ھﺎ.

ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻼﺳﮭﺎ – ﮐﻼﺳﮭﺎی ﮐردﯾت داری ﮐﮫ داﻧش دوره اﺑﺗداﺋﯽ :ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻼﺳﮭﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿرﺑرای داﻧش اﻣوزان اﺑﺗداﯾﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد.
اﻣوز ﺑراداﺷﺗﮫ اﺳت.
دﺑﯾرﺳﺗﺎن /راھﻧﻣﺎﯾﯽ :ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻼﺳﮭﺎی ﮐﻠﯾﮫ درس ھﺎی ﮐردﯾت دار دﺑﯾرﺳﺗﺎن را ھﻣﺎﻧﻧد ﮐردﯾت ھﺎی
دﯾﮕر ﺑدﺳت اﻣده در ﺑر دارد.

ﯾﺎدداﺷت :ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻼﺳﮭﺎ رﯾز ﻧﻣرات رﺳﻣﯽ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد.
درﺧواﺳت ﮐﻼس – ﻣدرﺳﮫ راھﻧﻣﺎﯾﯽ و دﺑﯾرﺳﺗﺎن
ﺑرای ﺳﺎل اﯾﻧده ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ درﺧواﺳت ﻣﯾدھد

دوره اﺑﺗداﺋﯽ :درﺧواﺳت ﮐﻼﺳﮭﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿرﺑرای داﻧش اﻣوزان اﺑﺗداﯾﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس
ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد.
دﺑﯾرﺳﺗﺎن /راھﻧﻣﺎﯾﯽ :درﺧواﺳت ﮐﻼﺳﮭﺎ ﮐﻼﺳﮭﺎی درﺧواﺳﺗﯽ را ﺗوﺳط داﻧش اﻣوز ﺑرای ﺳﺎل
اﯾﻧده ﻟﯾﺳت ﻣﯾﮑﻧد ,اﯾن ﻣورد ﮔﺎراﻧﺗﯽ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد ﺑرای ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻘﯾﯾر ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش آﯾد و ﻓﻘط
ﺑﻌد از ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺟدﯾد ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن رد طول ﺳﺎﻋﺎت ﻣدرﺳﮫ ﺑرای ھر ﮔوﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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ﺣﺴﺎب واﻟﺪﯾﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ SIS
راھﻨﻤﺎی ﮐﺎرﺑﺮ
اﻧﺿﺑﺎط – اطﻼﻋﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدودی ﻣﺛل ﺗﺎرﯾﺦ,
ﺟرم و ﺣﺎﻟت و ﻣوﻗﻌﯾت ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯾﺑﺎﺷد.

اﻧﺿﺑﺎط اطﻼﻋﺎت ﻣﺣدودی در ﺑﺎره اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻧﺿﺑﺎطﯽ را ﻓراھم ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ داﻧش اﻣوز را
در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد .ﮐﻠﯾﮫ ﺷرﺣﯾﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ,ﺗوﺿﯾﺣﺎت ,ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن و دﯾﮕر اطﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑل
روﺋت ﻧﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .واﻟدﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ,ﻧوع اﺗﻔﺎق و ﻣوﻗﻌﯾت ان را ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﻧد:ex) .
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺎدرﺳت از ﺗﻠﻔن ھﻣراه – واﻟدﯾن در ﺟرﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷدﻧد(

ﮐﺗﺎب درس ﻣرﺑوطﮫ – دﺑﯾرﺳﺗﺎن و ﻣدارس
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﺗﺎب درﺳﯽ ﻣﻌﻠﻣﯾن را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش
ﻣﯾﮕذارﻧد

دوره اﺑﺗداﺋﯽ :ﮐﺗﺎب درﺳﯽ ﺑرای ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ در دﺳﺗرس ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﺑﮭداﺷت – اطﻼﻋﺎت اﺿطراری

دﺑﯾرﺳﺗﺎن /راھﻧﻣﺎﯾﯽ :ﮐﺗﺎب درﺳﯽ ﺗﮑﺎﻟﯾف و ﻧﻣرات ﺑدﺳت اﻣده را ﺑﻧﻣﺎﯾش ﻣﯾﮕذارد ﮐﮫ
در ﻗﺳﻣت ﮐﺗﺎب درﺳﯽ ﻣﻌﻠم ﺑوﺟود اﻣده اﺳت .اطﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ در ﻣورد ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻧﯾز
ﻣﯾﺗواﻧد در اﺗﺑﺎط ﻗرار ﮔﯾرد.
ﺑﮭداﺷت ﻗﺳﻣت ھﺎی ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ را ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯾدھد .ﺑﮭداﺷت ﯾﻌﻧﯽ اﻋﻼن وﺿﯾﻌت ﭘزﺷﮑﯽ

اﺿطراری و ﮐﺎرھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻧرس ﺑﮭداﺷت :ex ) .اﻟرژی peanut – epi
 penﺣﻣل ﻣﯾﮑﻧد (.ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﮐردن ﺑر روی ﻟﯾﻧﮏ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺧﻼﺻﮫ ای از

واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون داﻧش اﻣوز ﻧﺷﺎن داده ﻣﯾﺷود.

ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ – ﮐوارﺗر و ﮔزارش ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﻣرات داﻧش
اﻣوز.

ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻧﻣرات داﻧش اﻣوز را ﺑرای ھر ﭘرﯾود از ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺟﺎری ﻓراھم
ﻣﯾﮑﻧد .ﻣدارس اﺑﺗداﺋﯽ ﻧﻣرات اﺳﺗﺎﻧدارد و داﻧش آﻣوزان دوره ﻣﺗوﺳطﮫ و دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﯽ
ﻧﻣرات را ﺑﺻورت ﺣروف اﻟﻔﺑﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد.

اطﻼﻋﺎت ﻣدرﺳﮫ – ﯾﮏ راه راﺣت ﺑرای اﮔﺎھﯽ از اطﻼﻋﺎت ﻣدرﺳﮫ ادرس و ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺑرای ﻣدرﺳﮫ و ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ و ادرس
اطﻼﻋﺎت در ﺑﺎره دﻓﺗر ﻣدرﺳﮫ ,ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﮐﺎرﻣﻧدان اﯾﻣﯾل ﺷﺎن را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.
ﻣﯾﺑﺎﺷد.
اطﻼﻋﺎت داﻧش – اطﻼﻋﺎت ﮔوﻧﺎﻧﯽ از ﺟﻣﻌﯾت داﻧش اطﻼﻋﺎت داﻧش اﻣوز اطﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺟﻣﻌﯾت داﻧش اﻣوزان در ﻓﺎﯾل ﺳﯾﺳﺗم اطﻼﻋﺎت داﻧش
اﻣوزان را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.
اﻣوزی را اراﺋﮫ ﻣﯾدھد .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺻورت اﻧﻼﯾن از طرﯾق
) weCare@School (FCPS 24-7ﯾﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺑروز ﺷود .ﮐﻠﯾﮫ
اطﻼﻋﺎت ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑرای درﺳﺗﯽ ,ﻣﺛل اطﻼﻋﺎت اﺿطراری و ﭘزﺷﮑﯽ ﻣرور ﮔزدد.
ﻟﯾﻧﮏ  – FCPSﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﮐﯾﻧﮏ
ﻣﯾﺷود.

ﻟﯾﻧﮏ ھﺎی  FCPSﻟﯾﻧﮑﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕر  FCPSرا ﻓراھم ﻣﯾﮑﻧد  ,ﻣﺎﻧﻧد ﺻﻔﺣﮫ اﺻﻠﯽ
 , FCPS , FCPS 24-7ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی ﻣدرﺳﮫ و ﻏﯾره.

ﺣﺳﺎب ﻣن – رﻣز ﻋﺑور ﺷﻣﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﻘﯾﯾر
ﮐﻧد.

ﻧﺷﺎﻧﮫ  My Accountاطﻼﻋﺎت ﺣﺳﺎب ﺷﻣﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ,ﻣن ﺟﻣﻠﮫ اﺳم ﮐﺎرﺑرد
 usernameﺷﻣﺎ .اﯾﻧﺟﺎ ,ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﯾﻣﯾل اﺻﻠﯽ ﺧود را ﺑروز ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﯾﺎدداﺷت :ادرس اﯾﻣﯾل و ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺷﻣﺎ در اﯾن ﻗﺳﻣت ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑروز ﺷود .ﻗﺳﻣت
ادرس اﯾﻣﯾل اﺻﻠﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻗﺳﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑروز ﺷود .اﮔر ادرس ﺧود را ﺗﻘﯾﯾر داده
اﯾد ,ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺳؤال:

ﺟواب:

ﭼرا  FCPSﺳﯾﺳﺗم  SISﺑرای ﺧﺎﻧواده را ﺑوﺟود
اورده اﺳت؟

 FCPSظرﻓﯾت ﺳﯾﺳﺗم ﺟدﯾد اطﻼﻋﺎت داﻧش آﻣوز  SISرا ﺑﺻورت ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده در ﻣﯽ
اورد .اﯾن ﺑﮫ واﻟدﯾن اﺟﺎزه ﻣﯾدھد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت در ﺟرﯾﺎن را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺻورت ﮐﮫ در
ﺳﯾﺳﺗم وﺟود دارد ﺑﺑﯾﻧﻧد.

ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن رد طول ﺳﺎﻋﺎت ﻣدرﺳﮫ ﺑرای ھر ﮔوﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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ﺣﺴﺎب واﻟﺪﯾﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ SIS
راھﻨﻤﺎی ﮐﺎرﺑﺮ
آﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣن ﻣﺣﻔوظ ﺧواھد ﻣﺎﻧد؟

 FCPSاز اﺧرﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑرای ﻣﺣﻔوظ ﻣﺎﻧدن اطﻼﻋﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧد و ﮐﻠﯾﮫ
اطﻼﻋﺎت ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل و ﻣﺣﺎﻓظت آن ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد .ﺷﻣﺎ ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ رﻣز ﻋﺑور
ﻣطﻣﺋن ﻧﮕﮫ ﻣﺗوﻗف ﻣﯾﺷوﯾد .ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد رﻣز ﻋﺑور و اطﻼﻋﺎت  loginﺧود را
ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﮫ دارﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد رﻣز ﻋﺑورﺧود را ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾد ﺗﻘﯾﯾر دھﯾد.
ﺣﺳﺎب واﻟدﯾن در  FCPS 24-7ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯾدھد ﺗﮑﺎﻟﯾف و دﯾﮕر اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوطﮫ
را ﺑرای ﮐﻼس ھﺎی ﺑﺧﺻوص ﺑﺑﯾﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد روی ﻟﯾﻧﮏ  FCPS 24-7ﮐﻠﯾﮏ
ﮐﻧﯾد ,و اطﻼﻋﺎت ﻣﺧﺻوص ﺧود را وارد ﻣﻧﯾد و اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﮐﻼس ھﺎی
داﻧش اﻣوز ﺧود را ﺑﺑﯾﻧﯾد.

ﺣﺳﺎب واﻟدﯾن در FCPS 24-7؟

اﮔر ﻣن ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ داﻧش اﻣوز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ,آﯾﺎ
اﺣﺗﯾﺎج دارم ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﺣﺳﺎب account
درﺳت ﮐﻧم؟

ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﻓﻘط ﯾﮏ ﺟﺳﺎب ﺑﺎز ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺣﺳﺎب ﺗﻣﺎﻣﯽ داﻧش اﻣوزان ﺷﻣﺎ را در ﺑر
ﻣﯾﮕﯾرد.

ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧم ﺣﺳﺎب  accountﺑﺎز ﮐﻧم؟

ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﭘﺳﺗﯽ از ﻣدارس ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﻧﺗﯽ ﻓﯾرﻓﮑس درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل
دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺑرای ﺑﺎز ﮐردن  accountﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﮐد ﻣﺧﺻوص
اﺧﺗﺻﺎص داده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑرای ﺑرای ﺛﺑت ﻧﺎم از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﻣن ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﻓرزﻧد دارم وﻟﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧم اطﻼﻋﺎت ﻟطﻔﺎ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ھﻣﮫ اﻧﮭﺎ را ﺑﺑﯾﻧم .ﭼﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھم؟
ﭼرا ﻧﻣﯾﺗواﻧم اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺗﺎب درﺳﯽ را
ﺑﺑﯾﻧم؟

ﻟطﻔﺎ ً در طول ﺳﺎﻋﺎت ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ,ھر ﻣﻌﻠﻣﯽ ﻣﺳﺋول وارد ﮐردن
ﻣوارد درﺑﺧش ﮐﺗﺎب درﺳﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﯾﺎدداﺷت :اطﻼﻋﺎت ﺑﺧش ﮐﺗﺎب درﺳﯽ ﺑرای ﻣدارس اﺑﺗداﺋﯽ در دﺳﺗرس ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﺑﻌﺿﯽ از اطﻼﻋﺎت در ﺑﺎره ﻓرزﻧد ﻣن اﺷﺗﺑﺎه
ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﭼﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھم؟

ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧد ﺧود در ﻣورد ھر ﮔوﻧﮫ اطﻼع اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ادرس وب ﺳﺎﯾت ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب واﻟدﯾن
در ﺳﯾﺳﺗم  SISﭼﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد؟

https://sisparent.fcps.edu

ﻣن ﻧﺎﻣﮫ ﭘﺳﺗﯽ ام را ﮔم ﮐرده ام .ﭼﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧد ﺧود در ﺳﺎﻋﺎت ﻣدرﺳﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
دھم؟
ﻣن رﻣز ﻋﺑور ﺧود را ﻓراﻣوش ﮐرده ام .ﭼطور
ﻣﯾﺗواﻧم آﻧرا درﯾﺎﻓت ﮐﻧم؟

ﯾﮏ ﻟﯾﻧﮏ ﺑرای ﺣﺳﺎب واﻟدﯾن در ﺳﯾﺳﺗم  SISوﺟود دراد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑر اﺟﺎزه ﻣﯾدھد رﻣز
ﻋﺑور ﺧود را ﺗﻘﯾﯾر دھد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﯾﮏ ادرس اﯾﻣل در ﺳﯾﺳﺗم  SISداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ از
اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

IT- SIS Parent Support Guide

ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن رد طول ﺳﺎﻋﺎت ﻣدرﺳﮫ ﺑرای ھر ﮔوﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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