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 أول�اء بوابة لدخول
 :ب��ارة تفضل األمور،

 األمور أول�اء بوابة
WWW.TPS.ORG 

 

 
 فوق الماوس مؤ�ش  مرر

Students and 
Parents  الطالب( 

 انقر ثم ،)األمور وأول�اء
 Parent Portal  ع�

)األمور أول�اء بوابة(

http://www.tps.org/
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 ع� هنا انقر  
 لتسج�ل الرابط

 بوابة إ� الدخول
 الروابط هذە األمور أول�اء

 ع� الموجودة
 دالئل �ي  ال�سار

 بوابة الستخدام
 األمور أول�اء
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ي  ب��دك عنوان هو المستخدم اسم
وين  اإلل��ت

 .األحرف لحاالت متحسسة المرور كلمة
ي . المرور وكلمة المستخدم اسم أدخل الدخول، لتسج�ل

ي  األو� المرة �ن
 الدخول، بتسج�ل فيها تقوم اليت

 .التحدي أسئلة و�دخال مرورك كلمة تغي�ي  منك سُ�طلب
 

 أو المستخدم اسم �س�ت(  User Name or PasswordForgot My ع� فانقر مرورك، كلمة �س�ت إذا
 ).المرور كلمة

 هنا النقر" (Click Here to Register with Access Code" استخدام عدم ير�� 
 )مرور رمز باستخدام الدخول لتسج�ل
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ي 
ي  األو� المرة �ن

 عل�ك س�كون. مرورك كلمة تغي�ي  إ� ستضطر الدخول، بتسج�ل فيها تقوم اليت
ا ا التحدي أسئلة ع� اإلجابات. التحدي أسئلة إدخال أ�ض�  إذا. األحرف لحالة حساسة أ�ض�

 .األمور أول�اء بوابة إ� الدخول لتسج�ل التحدي أسئلة عن اإلجابة �مكنك مرورك، كلمة �س�ت
 Home مركز إ� متابعة( Continue to Home Access Center الزر ع� انقر

Access Center (األمور أول�اء بوابة إ� لالنتقال. 
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 للطالب األسب�ع عرض ط��قة �ي  هذە .ستظهر شاشة أول �ي  هذە

ي  اخت�ارە تم الذي
. الشاشة أع� الرموز صف الحظ. األسب�ع جدول عرض سيتم .الرئ�س�ة الصفحة �ف

ستخدم
ُ
ن  للتنقل الرموز هذە �  .ابنك معلومات بني
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 نموذج إ� للوصول) الدرا�ي  ابنك جدول( األسب�ع عرض ط��قة إ� ستنتقل بنجاح، الدخول �سج�ل بعد
 ).التسج�ل( Registration رمز ع� انقر التسج�ل،

 
 
 
 
 
 

 

 اسم الطالب
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ي ) الق�د تحد�ث( Update Enrollmen التب��ب عالمة ع� انقر. 1
 ).التسج�ل( Registration شاشة �ن

 
 
 
 
 
 

 

 )العائد الطالب �سج�ل( Returning Student Registration نموذج إ� هذا سينقلك
 ).العائد الطالب �سج�ل( Returning Student Registration نموذج استكمال لبدء) البدء( Start الرابط ع� انقر

 
 



 

ي  لأل� �مكن
ي  �شط طالب من أ���  لديها اليت

ن  التبد�ل األمور أول�اء بوابة �ن  من أبنائهم معلومات بني
ن  ع� المنسدلة القائمة زر ع� النقر خالل . أدناە الطالب أبنائهم أسماء ستظهر. الطالب اسم �مني

) إرسال( Submit الزر ع� والنقر لعرضه الطالب اسم �سار ع� الموجود الزر ع� النقر �مكنهم
 .الطالب هذا معلومات لعرض
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ا أبنائك من طالب كل حدد  المنسدلة القائمة رمز ع� النقر خالل من اآلخر تلو واحد�
 .طالب ل�ل) العائد الطالب �سج�ل( Returning Student Registration نموذج استكمال لبدء) البدء( Start الرابط ع� وانقر

 
 

 

 3# الطالب 

 2# الطالب 

 1# الطالب 



10  

ي  التوار�ــــخ. ابنك حضور ع� للتعرف) الحضور( Attendance رمز ع� انقر
 �ي  باأللوان تظل�لها تم اليت

 أدناە الرموز مفتاح يوضح. الغ�اب سبب لرؤ�ة التار�ــــخ فوق الماوس مؤ�ش  مرر. ابنك غ�اب توار�ــــخ
ن  استخدم اللون حسب المحتملة الغ�اب أسباب ا الخلف أو األمام إ� لالنتقال السهمني  لعرض شهر�

 .السابقة الحضور معلومات
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 .التق��م رموز لمفتاح موسعة عرض ط��قة أدناە توجد
ن  الغ�اب  . اللون حسب مبني

 .الغ�اب أنواع من عينة هذە
 
 
 



12  

ي  التوار�ــــخ
ي  الرمادي باللون تظهر اليت

 يوم المثال، سب�ل ع�. مغلقة كانت المدرسة أن تعين
ن  الرئ�س، اير 17 اإلثنني  2020 ف��
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ي  العمل( Classwork التب��ب عالمة ثم ،)الفصول( Classes رمز ع� انقر
ي  العمل عرض �مكنك. الواجبات ع� لالطالع) الفصل �ن

 من الفصل �ن
ة خالل الدرجات بطاقة( Report Card Run خالل ي  العمل( Classwork قائمة لتوسيع. المنسدل الم��ــع من السنة ر�ــع بتحد�د) ف�ت

) الفصل �ن
  Expand All الزر ع� انقر الواجبات إلظهار

 ).ال�ل توسيع(
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ظهر
ُ
ي  الواجبات) ��ــــع( Quick العرض ط��قة ت

ة خالل الدرجات بطاقة( Report Card Run �ن ة خالل) ف�ت ي  الف�ت
 عرض يتم. حددتها اليت

Date Due )االستحقاق تار�ــــخ (وDate Assigned Assignment )بالواجب التكل�ف تار�ــــخ (وCategory )الفئة (وScore )النت�جة (
 .ابنك �درسه درا�ي  مقرر بكل الخاصة الواجبات ع� لالطالع ألسفل بالتم��ر قم. واجب ل�ل) النقاط إجما�ي ( Total Pointsو

 .الواجب حول التفاص�ل من م��د ع� لالطالع) كاملة عرض ط��قة( Full View ع� انقر
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ظهر
ُ
ي  للعمل كاملة عرض ط��قة( Full View Classwork شاشة ت

 Weight Score) الفصل �ن
 Percentage forو) النسب�ة النقاط إجما�ي ( Weighted Total Pointsو) النسب�ة الدرجات(

each Assignment )ا) واجب ل�ل المئ��ة النسبة ، مقرر ل�ل الواجبات أسفل. أ�ض�  درا�ي
 .مقرر كل لفئات ملخص يوجد
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ي  الواجب لمعلومات ملخص �ظهر ،)الواجبات( Assignment فوق األ�� الماوس بزر النقر عند
 �ن

ي  العمل( Classwork معلومات إ� للعودة) إغالق( Close الزر ع� انقر. عرضها و�تم م��ــع
 ).الفصل �ن
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ي  ابنك متوسط لمعرفة) المتوسطات كل عرض( Show all Averages الزر ع� انقر
 .مقرر أي �ف
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ي  الدراس�ة المقررات متوسطات
 Q سنة ر�ــع �ن

E - االمتحان درجة عرض يتم 
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ي  العمل( Classwork ع� انقر
 Schedule التب��ب عالمة ثم ،)الفصل �ن

 فسيتم المعلم، اسم ع� بالنقر قمت إذا .الطالب جدول ع� لالطالع) الجدول(
ي  ب��د إلرسال نافذة فتح

وين  .المعلم إ� إل��ت
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 .الدرجات معلومات إ� لالنتقال) الدرجات( Grades رمز ع� انقر
ح يوجد. ال��ــع لهذا المرح�ي  التقدم تق��ر ع� لالطالع IPR التب��ب عالمة ع� انقر  �ش

ي  التعليق ألرقام
 .التعليق رموز مفتاح �ن

ي  ب��د إلرسال نافذة فتح فسيتم المعلم، اسم ع� بالنقر قمت إذا
وين  .المعلم إ� إل��ت
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 .الدرجات معلومات إ� لالنتقال) الدرجات( Grades رمز ع� انقر
 .الدرجات بطاقة لعرض) الدرجات بطاقة( Report Card التب��ب عالمة ع� انقر

ح يوجد ي ) ُوجد إن( التعليق ألرقام �ش
 التعليق رموز مفتاح �ن

ي  ب��د إلرسال نافذة فتح فسيتم المعلم، اسم ع� بالنقر قمت إذا
وين  .المعلم إ� إل��ت
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 انقر. الدرجات معلومات إ� لالنتقال) الدرجات( Grades رمز ع� انقر
 سجل ع� لالطالع) درجات سجل( Transcript التب��ب عالمة ع�

 .رسم�ة ل�ست السجل من النسخة هذە ول�ن الطالب، درجات
 
 
 


	انقر على Classwork (العمل في الفصل)، ثم علامة التبويب Schedule (الجدول) للاطلاع على جدول الطالب. إذا قمت بالنقر على اسم المعلم، فسيتم فتح نافذة لإرسال بريد إلكتروني إلى المعلم.
	إذا قمت بالنقر على اسم المعلم، فسيتم فتح نافذة لإرسال بريد إلكتروني إلى المعلم.

