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 االستخدام  التنشيط وParentVUE): (أساسيات البارنتفيو 

 ن تبدا أقبل 

 من خالل متصفح الويب عىل أي جهاز كمبيوتر.  بارنتفيو • يمكنك الوصول إىل 

ا تطبيق 
ً
يلهو  بارنتفيو ال• يوجد أيض ز  كلمة:   أي جهاز محمول. ما عليك سوى البحث عنعىل  يمكنك تنز

ParentVUE  ي متجر التطبيقات لجهازك المحمول و
ا. ت فز

ً
يله مجان ز  نز

ويب أو  الباستخدام مستعرض  ParentVUEويب ال• يمكن إجراء التنشيط األوىلي للحساب إما من خالل موقع 
 للجوال.  ParentVUEباستخدام تطبيق 

ز حالًيا بمدارس  ParentVUE• يتيح لك  الوصول إىل . و   TUSDعرض معلومات حول أطفالك الملتحقي 
لي اتالواجب الدرجات و  معلومات الحضور و  ز  . ةالمنز

ها طفلك إنشاء مفتاح  ParentVUE• قبل أن تتمكن من تسجيل الدخول إىل  ي يحضز
، يجب عىل المدرسة الت 

ي البداية. ال
 تنشيط لتتمكن من تسجيل الدخول فز

 إليها الوصول يتم التي ParentVUE واجهة المستند  هذا في للشاشة التوضيحية الرسوم  تعكس: مالحظة
 .ويبال مستعرض خالل  من

parent.tusd1.org :بارنتفيو عبر االنترنيت   

https://parent.tusd1.org/
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انقر فوق تسجيل الدخول. تابع إلى الصفحة   كلمة المرور و  إذا قمت بالفعل بتنشيط حسابك، أدخل اسم المستخدم و

 ( لبدء االستكشاف. 6ص  (ة ِلبارنتفيو الرئيسي

 إذا كنت بحاجة إلى تنشيط حسابك، فما عليك سوى االنتقال إلى الصفحة التالية.

 تسجيل الدخول األولي / تفعيل الحساب 

في المرة    TUSD ParentVUE:انتقل إلى عنوان الويب  على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، افتح متصفح الويب و. 1

 األولى التي تقوم فيها بتسجيل الدخول، ستحتاج إلى استخدام مفتاح التنشيط الخاص بك إلنشاء حسابك.

ويب أو من خالل تطبيق الباستخدام مستعرض  ParentVUEويب اليمكن إجراء التنشيط األولي للحساب من خالل موقع 

ParentVUE  .للجوال 

 

 كلمة المرور لتوسيع الخيارات.حساب أو نسيت الانقر فوق إنشاء  .2   

  انقر فوق تنشيط الحساب.. 3    
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.ا قبوله في الشاشة التالية، ستتم مطالبتك بقراءة بيان الخصوصية و. 4

 

 انقر فوق أوافق للمتابعة  .5

.ستنتقل إلى الشاشة التالية في عملية تنشيط الحساب .6

 

 التنشيط. مفتاح  و يسم العائلاال و لشخصياكتب االسم ا .7

 .هام: اكتب اسمك تماًما كما يظهر على الورقة المطبوعة مع رمز التفعيل الخاص بك

 . 3" إلى الخطوة تابع انقر فوق " .8
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.كلمة المرور  في الشاشة التالية، اكتب اسم المستخدم و .9

 

 قم بتأكيد كلمة المرور الخاصة بك عن طريق كتابتها مرة أخرى. .10

 األساسي.أدخل عنوان بريدك اإللكتروني   .11

 الرئيسية.  ParentVUE بارنتفيو: تظهر شاشةسانقر فوق "إكمال تنشيط الحساب".  .12

ترغب في تسجيل الدخول مرة أخرى الحقًا، ما عليك  كنت إذا  تم إنشاء حسابك! بمجرد تسجيل الخروج ولقد  .13

 النقر فوق تسجيل الدخول. كلمة المرور و سوى إدخال اسم المستخدم و
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 المرور؟ نسيت كلمة 

إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فيمكنك إما النقر فوق "نسيت كلمة المرور" بالقرب من زر تسجيل الدخول أو . 1

."فوق "نسيت كلمة المرور   اضغط  بعد ذلك  النقر فوق "إنشاء حساب" أو "نسيت كلمة المرور" لتوسيع الخيارات ثم

 

.اإللكتروني األساسي الذي أعددته للحساب أو اسم المستخدم الخاص بالحسابسيُطلب منك إدخال البريد  . 2

 

،  ParentVUEإذا لم يعد بإمكانك الوصول إلى حساب البريد اإللكتروني الذي أعددته لحساب  مالحظة:

فستحتاج إلى االتصال بمدرسة طفلك إلعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك. يمكن للمدرسة أيًضا البحث  

 اسم المستخدم الخاص بك للحساب. عن 

 انقر فوق إرسال بريد إلكتروني.. 3
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رسالة تخبرك بأنه قد تم إرسال بريد إلكتروني إليك ستظهر . 4

 

إذا لم تظهر الرسالة في بريدك   ParentVUE Passwordتتضمن:  عن رسالة وابحثتحقق من بريدك اإللكتروني . 5

 البريد أيًضا.  اتمجلد، فافحص كل Gmailالوارد، فتحقق من مجلد البريد العشوائي / غير المهم، أو إذا كنت تستخدم 

بريد إلكتروني لتغيير كلمة المرور، فاتصل ب وصلإذا لم تتلم يتم استالم البريد اإللكتروني الخاص بكلمة المرور: إذا  

 إلعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.  بمدرسة طفلك

 

 

 ط لتغيير كلمة المرور الخاصة بك.رابانقر فوق ال. 6
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.كما هما في الحساب  اسم العائلة  في شاشة تغيير كلمة المرور، أدخل اسمك األول و. 7

 .
 .للتأكيد أخرى مرة أدخلها ثم جديدة مرور كلمة أدخل. 8

 .المرور كلمة تغيير فوق انقر. 9

    .الجديدة المرور كلمة باستخدام الدخول تسجيل اآلن  يمكنك. 10
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 لبارنتفيو الصفحة الرئيسية

 
  إلى الجانب األيسر من الشاشة. انقر فوق منطقة المعلومات للطفل المحدد، انظر في  :التنقل شريط •

 (.7في الصفحة  التنقل شريط

، أحداث  جتماعاتالرئيسية. تواريخ فترة التقدير، أحداث االالمنطقة  :األخيرة األحداث •

 . المدرسة، مالحظات الحضور 

  .اتاإلعالن تّطِلع علىيقونة ِل األانقر فوق  :قاطعةالم إعالنات •

 طفل وعرض معلوماته. الانقر فوق القائمة المنسدلة لتحديد  :سجلون حالياالم  األطفال •

في   بارنت  حسابصفحة ل انظر (  ParentVUEانقر لعرض معلومات حساب :حسابي •

 (. ParentVUE My Account Page :8الصفحة 

الوصول إلى التسجيل عبر اإلنترنت. تعليمات التسجيل عبر   :اإلنترنت عبر التسجيل •

 اإلنترنت متوفرة على الرابط التالي:

http://tusd1.schooldesk.net/Portals/TUSD1/District/docs/Dist%20Info/Re
gistration/ParentVUEOnlineRegistration.pdf 

http://tusd1.schooldesk.net/Portals/TUSD1/District/docs/Dist%20Info/Registration/ParentVUEOnlineRegistration.pdf
http://tusd1.schooldesk.net/Portals/TUSD1/District/docs/Dist%20Info/Registration/ParentVUEOnlineRegistration.pdf
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لبارنت فيو صفحة حسابي     
شخصية المعلومات ال     

 

لتغيير  • مباشرة  بالمدرسة  اتصل  المدرسة.  مكتب  موظفي  قبل  من  فقط  للتغيير  قابلة  المعلومات  هذه 

 معلوماتك الشخصية. 

أو  استخدم "حساب   • الشخصية  الموجودة أسفل معلوماتك  المعلومات  بتغيير أي من  إذا قمت  التحديث" 

 استخدم زر "إلغاء" إذا قررت عدم إجراء التغيير.

إعالم تلقائي  •

 

يتيح لك مربع االختيار إشعار الحضور التلقائي إمكانية االشتراك أو إلغاء االشتراك. اإلخطار التلقائي  •

   .التحقق منها د اإللكتروني أو تحديثها ويمكن إضافة عناوين البري
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أرقام الهواتف / المستندات المعترف بها  •

 

يمكن تغيير أرقام الهواتف أو إضافتها أو حذفها. استخدم عالمة الجمع )+( لإلضافة. استخدم مربع  •

 .حذف للحذفال
 .راجع أي مستندات تم إقرارها  •

سجل الوصول إلى الحساب  •

 

 . ParentVUEوصولك إلى  أثناءالوقت  سوف تجد سجالت التاريخ و •
 . لغاء في أسفل الصفحةاإل تحديث الحساب وتتوفر أيًضا أزرار  •
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 شريط التنقل 

 الصفحة الرئيسية 

 .ك إلى الشاشة الرئيسيةسيرجع

 الرسائل 

 

 .لعرض محتوى الرسالة ظرفانقر فوق أيقونة ال

 أو اليومية  التقويم

لعرض مزيد من التفاصيل. توجد أيًضا عوامل تصفية في الجزء العلوي حتى   يوميةانقر فوق عنصر ال

تتمكن من تحديد فئة معينة أو نوع المهمة أو حالة الواجب للحد من كمية المعلومات التي تظهر. يمكنك  

 .اليوم األسبوع و عرض الشهر و عن طريقاالختيار 
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الحضور

 

فيه تبديل التفاصيل، يمكنك النقر فوقه لمزيد من التفاصيل أو إيقاف   في أي وقت ترى  تبديل التفاصيل:

.وصفالللحصول على  أو أيقونة تحوم فوق رمز قد أقل.  تفاصيل تشغيله مقابل
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   تفاصيل الحضور

         عرض الفترات ت ، ويومية، يتم توسيع "تفاصيل الحضور" أسفل اليوميةتاريخ في الالعند النقر فوق 

الدورات التدريبية  المعلمين و األوقات و و

 

   دوران الفترة   

يتم عقد فصول مختلفة في أيام مختلفة. في هذه الحالة،   تعمل بعض المدارس على جدول تناوب الفترة و

.عرض "تفاصيل الحضور" الدورات التدريبية لذلك اليومتحضور، العندما تنقر فوق تاريخ 
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 الحصص  جدول 

 

عرض جدول الفصل الدراسي للطالب. الجدول الزمني لليوم الحالي هو االفتراضي. انقر فوق فترة ربع أو فصل  

.دراسي في الجزء العلوي األيمن لعرض ذلك الجدول

 

 مواقع الفصل 

 

 و اإلعالنات ذلك في  بما الفصل عن إضافية معلومات لتقديم بالفصل الخاصة الويب مواقع استخدام للمدرسين  يمكن
 .الدراسي الفصل وثائق و المنزلية الواجبات
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 تاريخ الدورة 

 

تاريخ دورة الطالب. استخدم زر تشغيل / إيقاف التفاصيل   كذلك متطلبات االختبار و عرض التقدم نحو التخرج و

 .لعرض معلومات أكثر تفصيالً 

    دفتر التقديرات

 

 .معلومات التعيين. انقر فوق اسم الفصل أو فترة التقدير )ربع / فصل دراسي( عرض أداء الفصل و
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بالفصل و الخاصة  الواجبات  يتم عرض  بيانيةالمعلومات    ثم  واجب لعرض ال. انقر فوق  عن طريق رسوم 

.ةدراسي أو فترة تقدير مختلفالفصل  الالتفاصيل. استخدم خيارات القائمة المنسدلة في الجزء العلوي لتحديد  

 

 .إضافية بيانية انقر فوق سهم التوسيع على اليسار لعرض تفاصيل رسوم
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الصحة

 

 .تلقيحاتعرض حالة ال

تقريرالبطاقة 

 

استخدم القائمة المنسدلة لفترة التقدير  . PDF ال عندما تكون بطاقات التقارير جاهزة، يمكنك تنزيل نسخة

 سابقة. التقدير اللتحديد فترة 
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معلومات المدرسة 

 

 .معلومات االتصال بالمدرسة اطلع على
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بيانات الطالب 

 

راجع معلومات طفلك للتأكد من صحتها. إذا وجدت أي شيء يحتاج إلى التغيير، فأبلغ المدرسة أو انتقل إلى 

 قم بتحديث المعلومات.  و  ParentVUEسجيل عبر اإلنترنت في الجزء العلوي من  التالخاصة بعالمة التبويب  

اتاالختبارسجل 

 

 AzMerit تعرض هذه الشاشة حاليًا نتائج
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مستنداتال

 

 لسنوات السابقة. فقط انقر فوق العنصر الموجود في عمود المستند.ليمكنك الوصول إلى بطاقات التقارير 


