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إننا ندعوكم إلنشاء حساب مدارس مدينة نيويورك ،والذي سيمنحكم طريقة جديد لالطالع عىل معلومات أساسية حول تقدم طفلكم يف المدرسة .سوف
تتمكنون من خالل حساب مدارس مدينة نيويورك ( )NYC Schools Accountمن االطالع عىل معلومات طفلكم بأي من اللغات ر
العش بواسطة
اللوح.
الكومبيوتر ،أو الهاتف ،أو الكومبيوتر
ي
ر
باإلنتنت باتباع الخطوات التالية:
يمكنكم إنشاء حسابكم الخاص من أي كمبيوتر أو جهاز متصل
ر
ون https://mystudent.nycواختاروا رابط "إنشاء حساب" الموجودة يف صفحة تسجيل الدخول.
 .1زوروا الموقع اإللكت ي
َّ
والمكون من  9خانات .يمكنكم إيجاد رقم التعريف الخاص به يف تقرير كشف الدرجات الخاص
 .2أدخلوا رقم تعريف التلميذ(ة) الخاص بطفلكم
به .إذا لم يكن لديكم رقم تعريف التلميذ(ة) الخاص بطفلكم ،اطلبوه من مدرسته.
 .3أدخلوا الرمز الفريد إلنشاء الحساب ،والذي هو محدد بشكل خاص لكم ولطفلكم:
رمز إنشاء الحساب:
"التال".
اختاروا
ي

.4
ر
ون وكلمة المرور الخاصي بكم.
 .5ادخلوا وقوموا بتأكيد عنوان ر
التيد اإللكت ي
 .6اختاروا "انشاء حساب".
إذا كان لديكم ر
أكت من طفل يداوم بمدرسة عامة يف مدينة نيويورك ،فسوف تستلمون رسالة واحدة تحتوي عىل رمز إلنشاء حساب لكل طفل .وسوف
تحتاجون إلدخال رقم تعريف التلميذ ورمز إنشاء الحساب ألحد أطفالكم فقط يف الخطوتي  2و 3أعاله إلنشاء حسابكم الخاص .بمجرد إنشاء حساب،
حسان".
يمكنكم إضافة أطفالكم اآلخرين بإدخال أرقام تعريف التلميذ الخاصة بهم ورموز إنشاء الحساب عىل صفحة "إدارة
ري
كل رمز إلنشاء حساب هو خاص بكم وبطفلكم ،ويجب عدم مشاركته مع اآلخرين .إذا لم تكونوا أنتم الوالد(ة) المذكور اسمه يف هذه الرسالة ،اتصلوا
بمدرسة طفلكم أو بالرقم  311للحصول عىل المساعدة عىل الوصول إل سجالت طفلكم.
ِّ
إننا نأمل أن يوفر لكم حسابكم ( )NYC Schoolsوسيلة قيمة للمشاركة يف تعليم طفلكم .ندعوكم إل زيارة الرابط  https://mystudent.nycللمزيد من
المعلومات .إذا كان لديكم أسئلة حول استخدام حسابكم ،الرجاء االتصال بمدرسة طفلكم ،أو بالرقم  .311إذا كنتم بحاجة إل المساعدة إلنشاء حسابكم
يرح االتصال بمنسق الخدمات اللغوية يف المدرسة أو منسق شؤون اآلباء.
بلغة غت اإلنكلتية ،ر
ر
االحتام والتقدير،
مع خالص
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