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Schoology تعليمات الوصول إىل
الطالب وأولياء األمور
الطالب
(Chromebook) إذا كنت تستخدم كرومبوك
CSD Schoology  يف متصفحك وانقر عىل عالمة صفحةCSD ●استخدم مجلد
) كمبيوتر محمول/ جميع األجهزة األخرى (كمبيوتر
Firefox أوEdge ●انقر عىل
www.christinak12.org/schoology  اكتب، ● يف رشيط العنوان
(firstname.lastname@students.christina.k12.de.us) التعريف
●اكتب الرقم
ي
 أو رقم الغداء، وه رقم الطالب الخاص بك
 ي، ●اكتب كلمة المرور

تعليمات تطبيقات الجوال
 اضغط عىل أيقونة. من متجر التطبيقات الخاص بكSchoology  قم بتنيل تطبيق، بمجرد أن يكون لديك حساب
.التطبيق لفتحه عىل جهازك
:ابدأ باختيار مدرستك
. ستتم تعبئة االختيارات المطابقة كقائمة،  أثناء الكتابة. استخدم لوحة المفاتيح إلدخال اسم مدرستك أو مؤسستك.1
.النيدي أدناه
يجب أن يظهر اسم المدرسة ورقم الهوية والمدينة والوالية والرمز ر
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. اضغط عىل اسم مدرستك أو مؤسستك عندما يتم عرضها.2
ً
ر
 اعتمادا عىل كيفية إعداد، ون أو اسم مستخدم لتسجيل الدخول إىل التطبيق
 يمكنك استخدام عنوان بريد إلكن ي.3
.حسابك
. اضغط عىل تسجيل الدخول إلكمال.4

https://support.schoology.com  قم بزيارة، Schoology لمزيد من التعليمات حول كيفية استخدام
:هاىل
اال ي
.www.schoology.com  اذهب إىل.1
ر
.Parent واخن
 انقر فوق تسجيل يف أعىل الصفحة.2
ً
ر
الت قد تلقيتها من أحد
 يxxxx-xxxx-xxxx  رقما بتنسيق12  يتكون هذا الرمز من. أدخل رمز دخول الوالدين الخاص بك.3
.معلم طفلك
ي
. امأل النموذج بمعلوماتك.4
. انقر فوق تسجيل إلكمال.5
ً
.تلقائيا بطفلك
 يتم ربطك، * عندما تستخدم رمز دخول أحد الوالدين إلنشاء حساب

ً 12  إذا كان الرمز ال يحتوي عىل، إذا كان رمز دخول الوالدين الخاص بك ال يسمح لك بالتسجيل أو
 رفن رج االتصال، رقما
.بمعلم طفلك أو مدرسته للحصول عىل مزيد من المعلومات
Multiple Children at Different Districts
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إذا كان أطفالك ملتحقون بمدارس مختلفة ليست ف نفس المنطقة (أو ليست ً
جزءا من نفس حساب Schoology
ي
 )،Enterpriseفستظهر لك رسالة خطأ عند محاولة استخدام الزر "إضافة طفل" لربط حساب الوالد بحساب الطالب
الخاص بهم:
يجب أن يكون لدى اآلباء حساب منفصل لكل طفل من مدرسة مختلفة .عىل سبيل المثال  ،إذا كان لديك طفل واحد يف
مدرسة ثانوية يف منطقة واحدة  ،وطفل آخر يف مدرسة متوسطة يف منطقة مختلفة  ،فيجب أن يكون لديك حسابات يف
معا .يتيح لك ربط الحسابات التبديل بي حسابي أو ر
المنطقتي وربط حساباتك ً
أكن دون الحاجة إىل تسجيل الخروج
كلتا
ر
ر
ر
والعودة مرة أخرى .تدير كل منطقة حسابات الوالدين بشكل منفصل ويمكنها بعد ذلك التواصل معك حسب الضورة
تعليمات تطبيقات الجوال
بمجرد أن يكون لديك حساب  ،قم بتنيل تطبيق  Schoologyمن متجر التطبيقات الخاص بك .اضغط عىل أيقونة
التطبيق لفتحه عىل جهازك.
ابدأ باختيار مدرستك:
 .1استخدم لوحة المفاتيح إلدخال اسم مدرستك أو مؤسستك .أثناء الكتابة  ،ستتم تعبئة االختيارات المطابقة كقائمة.
النيدي أدناه.
يجب أن يظهر اسم المدرسة ورقم الهوية والمدينة والوالية والرمز ر
 .2ضغط عىل اسم مدرستك أو مؤسستك عندما يتم عرضها.
ً
ر
ون أو اسم مستخدم لتسجيل الدخول إىل التطبيق  ،اعتمادا عىل كيفية إعداد
 .3يمكنك استخدام عنوان بريد إلكن ي
حسابك.
 .4اضغط عىل تسجيل الدخول إلكمال.
لمزيد من التعليمات حول كيفية استخدام  ، Schoologyقم بزيارةhttps://support.schoology.com
*إذا كنت تواجه مشكالت يف تسجيل الدخول  ،تحقق مرة أخرى من رقم التعريف وكلمة المرور أو اتصل بمعلمك*
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