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در مدارس عمومی کانتی فیرفکس راھھای بی خطری را برای دستیابی بھ اطالعات فرزندتان در حضور وغیاب,  SISحساب والدین سیستم 
کارھای کالس, اطالعات مربوط بھ جمعیت و مدراک و وسایل کالس مربوطھ محفوظ میدارد.  لینک مخصوص برای دانش اموزان ابتدایی, 

 SISفراھم شده است.  سیستم  FCPS 24-7نیز برای اطالعات در  SISوالدین در سیستم   متوسطھ و دبیرستان فراھم شده کھ دسترسی بھ حساب
قابل  SISمخصوص والدین مجرای دیگری برای ارتباط با مدرسھ فرزندتان فراھم کرده است.  اطالعات ذیل در حساب والدین در سیستم 

 دسترسی میباشند: 
 

 جزئیات: :بخش 

این تقویم تاریخھای مھم, مثل تعطیالت عمومی, روزھایی کھ دانش اموزان کالس ندارند  ابتدائیدوره  لیستی از تاریخ ھای مھم مدرسھ –تقویم
 را نشان میدھد.  

 
این تقویم تاریخھای مھم, مثل تعطیالت عمومی, روزھایی کھ دانش دبیرستان/ مدارس متوسطھ: 

اموزان کالس 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. 

 

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

اطالعات حضور وغیاب روزانھ در این صفحھ پیدا میشود.  اطالعات بیشتر در دوره ابتدائی:  
مورد حضور و غیاب و تاخیر را میتوانید با کلیک بر تاریخ پیدا کنید, لطفا توجھ داشتھ باشید کھ 

اینکھ مدرسھ اطالعات را  در بعضی موارد تاخیر در سترسی بودن اطالعات وجود دارد بدلیل
 وارد میکند. 

 

حضور وغیاب ھر پریود در این صفحھ یافت میشود.  اطالعات دبیرستان/ مدارس متوسطھ: 
بیشتر در مورد حضور و غیاب و تاخیر را میتوانید با کلیک بر تاریخ پیدا کنید, لطفا توجھ داشتھ 

وجود دارد بدلیل اینکھ مدرسھ باشید کھ در بعضی موارد تاخیر در سترسی بودن اطالعات 
 اطالعات را وارد میکند.

 برای ھر سولی در رابطھ با غیبتھای خاص با مدرسھ تماس بگیرید یادداشت:
کالس اصلی یا لیست کالسھا بر  –برنامھ کالس 
 طبق ھر کواتر

برنامھ کالس معلم کالس اصلی و لینک ادرس ایمیل او را نشان میدھد.  بعضی ار دوره ابتدائی: 
 مدارس تعداد معلم ھای بیشتری را برای دانش اموزان میبینند. 

 

 برنامھ روزانھ دانش اموز نشان داده شده, بھ اضافھ ادرس ایمیل معلم ھا. دبیرستان/ راھنمایی: 

کالسھای کردیت داری کھ دانش  –خالصھ کالسھا 
 اموز براداشتھ است. 

 خالصھ کالسھا در حال حاضربرای دانش اموزان ابتدایی قابل دسترس نمیباشد. دوره ابتدائی: 
 

خالصھ کالسھای کلیھ درس ھای کردیت دار دبیرستان را ھمانند کردیت ھای دبیرستان/ راھنمایی: 
 رد. دیگر بدست امده در بر دا

 خالصھ کالسھا ریز نمرات رسمی نمیباشد. یادداشت:

مدرسھ راھنمایی و دبیرستان  –درخواست کالس 
 برای سال اینده تحصیلی درخواست میدھد

درخواست کالسھا در حال حاضربرای دانش اموزان ابتدایی قابل دسترس دوره ابتدائی: 
 . نمیباشد

 

درخواست کالسھا کالسھای درخواستی را توسط دانش اموز برای سال دبیرستان/ راھنمایی: 
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. 

FARSI 

 لطفا با مدرسھ فرزندتان رد طول ساعات مدرسھ برای ھر گونھ کمک تماس بگیرید. 
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اطالعات بسیار محدودی مثل تاریخ,  –انضباط 
 جرم و حالت و موقعیت قابل دسترس میباشد. 

انضباط اطالعات محدودی در باره اتفاقات انضباطی را فراھم میکند کھ دانش اموز را 
در بر میگیرد.  کلیھ شرحیات محرمانھ, توضیحات, قربانیان و دیگر اطالعات قابل 

 :exاریخ, نوع اتفاق و موقعیت ان را میتوانند مشاھده کنند.  (روئت نمیباشند.  والدین ت
 والدین در جریان گذاشتھ شدند) –استفاده نادرست از تلفن ھمراه 

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

 میگذارند

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

کتاب درسی تکالیف و نمرات بدست امده را بنمایش میگذارد کھ دبیرستان/ راھنمایی: 
در قسمت کتاب درسی معلم بوجود امده است.  اطالعات اضافی در مورد تکالیف نیز 

 میتواند در اتباط قرار گیرد. 

بھداشت قسمت ھای محرمانھ را نشان نمیدھد.  بھداشت یعنی اعالن وضیعت پزشکی   اطالعات اضطراری  –سالمتی و بھداشت 
 peanut – epiالرژی  :ex اضطراری و کارھای انجام شده بوسیلھ نرس بھداشت.  (

pen  حمل میکند.)  با کلیک کردن بر روی لینک واکسیناسیون خالصھ ای از
 دانش اموز نشان داده میشود.  واکسیناسیون

کوارتر و گزارش نھایی نمرات دانش  –کارنامھ 
 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 

 نگلیسی میبینند. نمرات را بصورت حروف الفبای ا
 

یک راه راحت برای اگاھی از  –اطالعات مدرسھ 
اطالعات در باره دفتر مدرسھ, کارکنان و کارمندان 

 میباشد. 

اطالعات مدرسھ ادرس و شماره تلفن برای مدرسھ و لیستی از کارکنان مدرسھ و ادرس 
 ایمیل شان را نشان میدھد. 

اطالعات گونانی از جمعیت دانش  –اطالعات دانش 
 اموزان را نشان میدھد. 

اطالعات دانش اموز اطالعاتی از جمعیت دانش اموزان در فایل سیستم اطالعات دانش 
اموزی را ارائھ میدھد.  این اطالعات میتواند بصورت انالین از طریق 

weCare@School  (FCPS 24-7) بروز شود.   کلیھ  یا بوسیلھ تماس با مدرسھ
 اطالعات میبایست برای درستی, مثل اطالعات اضطراری و پزشکی مرور گزدد. 

بھ وب سایتھای مربوطھ کینک  –  FCPSلینک 
 میشود. 

 را فراھم میکند , مانند صفحھ اصلی FCPS لینکھایی بھ منابع دیگر FCPSلینک ھای 
FCPS , FCPS 24-7  .سایتھای مدرسھ و غیره , 

رمز عبور شما اینجا میتواند تقییر  –حساب من 
 کند. 

اطالعات حساب شما را نشان میدھد, من جملھ اسم کاربرد   My Accountنشانھ 
username   .شما.  اینجا, شما میتوانید ایمیل اصلی خود را بروز نمایید 

ادرس ایمیل و شماره تلفن شما در این قسمت نمیتواند بروز شود.  قسمت  یادداشت:
ادرس ایمیل اصلی تنھا قسمتی است کھ میتواند بروز شود.  اگر ادرس خود را تقییر داده 

 اید, لطفا با مدرسھ تماس بگیرید. 
 
 
 
 
 

 جواب: سؤال:  

برای خانواده را بوجود  SISسیستم  FCPSچرا 
 اورده است؟ 

FCPS  ظرفیت سیستم جدید اطالعات دانش آموزSIS  را بصورت قابل استفاده در می
اورد. این بھ والدین اجازه میدھد کھ اطالعات 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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 آیا اطالعات من محفوظ خواھد ماند؟ 
 
 
  

FCPS ت استفاده میکند و کلیھ ز اخرین تکنولوژی برای محفوظ ماندن اطالعاا
اطالعات تحت کنترل و محافظت آن باقی خواھد ماند.  شما برای انتخاب یک رمز عبور 

خود را  loginمطمئن نگھ متوقف میشوید.  بخاطر داشتھ باشید رمز عبور و اطالعات 
  محفوظ نگھ دارید.  شما میتوانید رمز عبورخود را ھر زمان کھ بخواھید تقییر دھید. 

 
 ؟ FCPS 24-7 حساب والدین در

بھ شما اجازه میدھد تکالیف و دیگر اطالعات مربوطھ  FCPS 24-7 حساب والدین در
کلیک  FCPS 24-7 را برای کالس ھای بخصوص ببینید.  شما میتوانید روی لینک

کنید, و اطالعات مخصوص خود را وارد منید و اطالعات مربوط بھ کلیھ کالس ھای 
 ا ببینید.   دانش اموز خود ر

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

 درست کنم؟

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

عمومی کانتی فیرفکس دریافت میکنید کھ شامل شما یک نامھ پستی از مدارس  باز کنم؟ accountچطور میتوانم حساب 
میباشد.  بھ شما یک کد مخصوص  account دستورالعملھای مربوطھ برای باز کردن

 اختصاص داده میشود کھ برای برای ثبت نام از آن استفاده کنید. 

من بیشتر از یک فرزند دارم ولی نمیتوانم اطالعات 
 م دھم؟ ھمھ انھا را ببینم.  چھ کار باید انجا

 لطفا در ساعات مدرسھ با مدرسھ تماس بگیرید. 

چرا نمیتوانم اطالعات مربوط بھ کتاب درسی را 
 ببینم؟ 

لطفاً در طول ساعات مدرسھ با مدرسھ تماس بگیرید, ھر معلمی مسئول وارد کردن 
 موارد دربخش کتاب درسی میباشد. 

 اطالعات بخش کتاب درسی برای مدارس ابتدائی در دسترس نمیباشد. یادداشت: 

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

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

ادرس وب سایت برای دسترسی بھ حساب والدین 
 چھ میباشد؟  SISدر سیستم 

fcps.eduhttps://sisparent.  

من نامھ پستی ام را گم کرده ام.  چھ کار باید انجام 
 دھم؟

 با مدرسھ فرزند خود در ساعات مدرسھ تماس بگیرید. 

من رمز عبور خود را فراموش کرده ام.  چطور 
 میتوانم آنرا دریافت کنم؟ 

وجود دراد کھ بھ کاربر اجازه میدھد رمز  SISیک لینک برای حساب والدین در سیستم 
داشتھ باشید تا از  SISعبور خود را تقییر دھد.  شما میبایست یک ادرس ایمل در سیستم 

 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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