
 

 
 

 ة او التعبير الجنسي( ( ال تميز على أساس العرق، اللون، العمر، العقيدة، الدين، الجنس، )بما في ذلك الهويPPSمدارس بيتسبرغ العامة ) 
 على التوجيه الجنسي، النسب، األصل القومي، الحالة االجتماعية، الحمل، اإلعاقة في أنشطة برامجها، او الوظيفة ويوفر المساواة في الحصول  

 / ٥٠٤منسق العنوان التاسع أو القسم الـالكشافة وغيرها من المجموعات الشبابية المعينة. يمكن توجيه االستفسارات إلى المشرف المساعد لخدمات الطالب أو   
 . ٤١٢-٥٢٩-٤٣٥٧أو    takeixcoordinator@pghschools.org، ٤١٢-٥٢٩-٣٩٥٠، S. Bellefield Avenue ،Pittsburgh ،PA  15213 341( منسق العنوان الثاني على ADAقانون اإلعاقة األمريكية  )

 الوصول إلى تطبيق الطلب لماكنيت في  
 (HACمركز الوصول المنزلي )

( باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الجارديان  HACقم بتسجيل الدخول إلى مركز الوصول المنزلي )  الخطوة أألولى:
 .HACانقر هنا لتسجيل الدخول إلى الـالخاص بك. مالحظة ان كلمات المرور حساسه لنوع الحرف. 

 
 إذا كان طفلك… 

)اسم المستخدم وكلمة المرور(   HACيمكنك الحصول على بيانات اعتماد الـ  ،١١  –في الصفوف الروضة   PPSمسجلين حاليا ويحضرون الـ ❑
 . ٤١٢-٥٢٩-٤٣٥٧من مدرسة طفلك أو الخط الوالدين الساخن على 

 

ستتلقى بيانات اعتماد   ،PPSأو يحضر حاليا برنامج الروضة في الـسة خاصة أو أبرشيه أو مستأجرة، مقيم في المدينة يحضر حاليا مدر ❑
  الخاصة بك بعد إكمال عملية التسجيل المسبق. هذا مطلوب قبل أن تتمكن من طلب التقديم لبرنامج الماكنيت. قم بزيارة HACالـ

https://www.pghschools.org/enrollment  .ومراجعة "دليل التسجيل الجديد" لبدء هذه العملية 
 

الخاصة بك بعد إكمال عملية التسجيل المسبق. هذا مطلوب قبل أن تتمكن من  HACستتلقى بيانات اعتماد الـجديد في مدارس بيتسبرغ العامة،   ❑
ومراجعة "دليل التسجيل الجديد" لبدء هذه   https://www.pghschools.org/enrollment يارةتقديم لبرنامج الماكنيت. قم بزطلب ال

 العملية.  

 

 الخطوة الرابعة: أكمل التطبيق الطلب!  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤١٢-٥٢٩-٤٣٥٧اتصل بخط الوالدين الساخن على  تسجيل الدخول؟  أسئلة حول 
 ٤١٢-٥٢٩-٣٩٩١أو  magnetoffice@pghschools.orgاتصل بمكتب الماكنيت،    أسئلة حول برامج الماكنيت؟ 

 ١٠.٣٠.٢٠٢١محدثة 

الخطوة الثانية: حدد الطالب الذي ستكمل تطبيق الطلب  
 الماكنيت له/ها.

 
 

تسجيل، ثم على عالمة التبويب "تحديث  انقر على شاشة ال  الخطوة الثالثة:
" للوصول إلى نموذج طلب الماكنيت. update enrollmentالتسجيل/

 " بجوار تطبيق الماكنيت للبدء. startانقر على "ابدأ/
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