مدارس مقاطعة بيدفورد العامة
310 S. Bridge Street; Bedford, VA 24523
الهاتف )540(1045-586:
PowerSchool
بوابة أولياء األمور والطالب
تستخدم مدرستنا  ،PowerSchoolوهو دفتر درجات عبر اإلنترنت .يُرجى استخدام اإلرشادات خلف هذه الورقة للوصل إلى بيانات طفلك في
 . PowerSchoolيمكنك مراجعة درجات طفلك وأي تغيير يطرأ عليها باإلضافة إلى األعمال الفائتة في أي وقت .لديك الخيار بتنزيل التطبيق
على هاتفك وضبط التنبيهات للبقاء على علم بتقدم طفلك وأدائه في المدرسة .كما يمكنك االطالع على الدرجات من جهاز كمبيوتر .يستطيع أولياء
األمور/األوصياء إنشاء حساب يمكن من خالله الدخول إلى جميع الحسابات بتسجيل الدخول لمرة واحدة .يمكنك إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور
خاصين بك واستخدامهما في كل عام حتى يتخرج طفلك.
تأكد من االحتفاظ باسم المستخدم وكلمة المرور في مكان آمن
حيث أنه سيتبع طفلك طوال الوقت حتى المدرسة الثانوية.
رقم وصول الطالب

كلمة المرور

إذا كان لديك حساب بالفعل ولكنك بحاجة إلى إضافة طفل جديد إلى حسابك:
سجل الدخول إلى بوابة أولياء األمور ،وحدد "تفضيالت الحساب" ،وعالمة التبويب "الطالب" ،ثم أضف طفلك باستخدام رقم الوصول وكلمة
المرور المقدمة .إذا كان لديك أكثر من طفل في حسابك ،يمكنك التبديل بين كل طفل من خالل نقر اسم الطفل الذي يظهر في شريط القائمة
األزرق أعلى الصفحة.

كيف تنشئ حسابًا لولي األمر على البوابة.
 .1حدد أحد الخيارات أدناه للدخول على بوابة أولياء األمور.
https://bedford.powerschool.com/public/home.html .A
 .Bانتقل إلى صفحة ويب المقاطعة أو مدرستك ،ثم انقر " روابط سريعة " ثم " بوابة أولياء األمور " لتسجيل الدخول
 .2انقر عالمة التبويب " إنشاء حساب ”

ثم الزر األزرق " إنشاء حساب ".

 .3أكمل الخانات المطلوبة .رقم الوصول وكلمة مرور لطفلك موجودان في الجزء األمامي من هذه الورقة .مرر ألسفل وانقر "إرسال".
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إذا كان الوالدان  /األوصياء يشاركون نفس الحساب ،
يجوز لشخص واحد فقط الوصول إلى الحساب في وقت واحد.

