ر
ون
تسجيل الوالدين لطالبهم للحضور بشكل الكت ي
التاري خ  24 :أب 2020 ,

بدأت مدارس مدينة كولمبوس العام الدراسي  2021/2020بالتعلم عن بُعد  ,يُتوقع من الطالب بالتسجيل يوميا ً في حساب حضور
الفصل الدراسي ,يُمكن للوالدين/االوصياء أيضا ً تسجيل طالبهم يوميا ً من خالل بوابة الوالدين ( )Parent Portal
فقط للتذكير! يُمكن أن تكون بوابة الوالدين والطالب (  )app( )Parent and Student Portalsو بامكانك تطبيقه على هاتفك !
الن  ! Infinite Campusقامت بتحديث هذا Appو تطبيقه بشكل سهل و سلس لالستخدام ,و هو مصمم ليكون مستخدماً على أجهزة
الكمبيوتر أو جهاز التلفون .سجل للدخول الى متجر APPLEأو  GOOGLE PLAYوقم يتنزيل  Campus Parentاليوم !

فيما يلي الخطوات التي يُمكن للوالدين /االوصياء اتخاذها الكمال عملية الحضور اليومية .
(سيكون تسجيل الحضور من الساعة  7:30صباحا ً  11:00-ليالً بالتوقيت الشرقي القياسي ) *:

مالحظة :تختلف الخطوات لطالب.المرحلة االبتدائية مقابل المرحلة االعدادية و الثانوية
الخطوة : 1قم بتسجيل الدخول الى بوابة االباء ( ) Parent Portalفي ()Infinite Campus
قم بتسجيل الدخول الى البوابة باستخدام الرابط ( ) linkبوابة الوالدين () Parent Portalالموجود في صفحة االباء في موقع
مدارس مدينة كولمبوس  , www.ccsoh.us.اذا لم تتذكر اسم المستخدم /أو كلمة السر الخاصة بك ,وقمت بادخال عنوان بريد
الكتروني أثناء االعداد ,فيمكنك طلب ارسال المعلومات عبر البريد الكمبيوتر عبر شاشة تسجيل الدخول .

الخطوة  : 2افتح عالمة التبويب اليوم
عند فتح البوابة () portalستُعرض تلقائيا ً
صفحة "مركز الرسائل" انقر فوق عالمة التبويب
"اليوم" اذا كنت لم ترى قائمة عالمات التبويب على
الجانب االيسر من الشاشة فانقر فوق االسطر الثالثة
الموجودة في الجزء العلوي بجوار شارة
 Infinite Campusلعرضها .
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الخطوة  : 3اختر مربع الحضور الصحيح لتسجيل الحضور .
مالحظة خاصة :اذا كان لديك أكثر من طالب في مدارس مدينة كولمبوس فيجب عليك تحديد الطالب الذي تقوم
بتسجيله من القائمة المنسدلة في الجزء العلوي االيمن من الشاشة .
في صفحة اليوم ستظهر معلومات الطالب الذي اخترته  ,في منتصف الشاشة يوجد قسم يسمى تسجيالت الحضور
” .“Check-Insمالحظة ال يمكنك تسجيل الحضور اال في التاريخ الفعلي للحضور
هذا المثال لطالب ابتدائي ,انقر فوق المربع الذي يشير للحضور للمدرسة االبتدائية ,
هذا هو المربع الوحيد الذي سيظهر تحت تسجيالت الحضور () Check-Ins.

هذا المثال لطالب المدرسة االعدادية أو الثانوية .ستظهر جميع
فصولهم المقررة التي تتطلب الحضور تحت عنوان تسجيالت
الحضور ,يجب عليك تحديد الدورة التعليمية الصحيحة التي
تُسجل الطالب فيها .
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الخطوة  :4هل الطالب هنا ؟
سيسألك الجهاز عما اذا كان الطالب يُشارك اليوم ,انقر فوق الزر "نعم" (اسم الطالب االول )
في هذا المثال ,الطالب في المدرسة االبتدائية ,سيكون عليهم التسجيل مرة واحدة فقط كل يوم حضور

في هذا المثال ,الطالب في المدرسة االعدداية أو الثانوية يجب أن يتم تسجيل الحضور لكل دورة تعليمية تتطلب الحضور ,تماما ً
كما لو كانوا يُغيرون الفصول الدراسية طوال اليوم ,حدد الدورة التي ترغب في حضور الطالب فيها ,و انقر فوق الزر "نعم"
(اسم الطالب االول)هنا ستختفي الدورة و ستتحول الى الدورة القادمة في أعلى القائمة .
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الخطوة  : 5تم تسجيل الحضور للطالب
بالنسبة لطالب المرحلة االبتدائية ,ستظهر رسالة المعة سريعة في الزاوية اليمنى العليا تقول "تم حفظ التسجيل" تُشير الشاشة
الرئيسية االن الى أنه ال يوجد المزيد من اجراءات الوصول المتاحة .اضغط على زر "رجوع" للعودة الى عالمة التبويب "اليوم "
سيختفي خيار التسجيل الحضور االن حتى يوم الحضور في ا ليوم التالي ,اذا قام الطالب بنفسه بتسجيل الحضور فلن ترى خيار
تسجيل الحضور .

بالنسبة لطالب المدرسة االعدادية و الثانوية ,يجب تسجيل الحضور الى كل دورة ,بعد تسجيلهم في الدورة االولى ,ستحصل
على رسالة "تم حفظ تسجيل الحضور" بعد أن يتم تسجيل الحضور ,يمكنك تسجيل الطالب في دورة أخرى ,أو اذا ضغطت على
زر "رجوع" و العودة الى صفحة اليوم ستالحظ أن الدورة قد اختفت من القائمة ضمن تسجيالت الحضور .

استمر في هذه العملية حتى يتم تسجيل الطالب في جميع الدورات .
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*اذا كنت تعتقد أن طفلك مؤهل للغياب المبرر ال ُمعتمد من  ,BOEيرجى ارسال بريد الكتروني أو االتصال بسكرتيرة مدرستك
لالبالغ عن الغياب و تقديم أي وثائق ضرورية.
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