
 

 
 

 ة او التعبیر الجنسي) ) ال تمیز على أساس العرق، اللون، العمر، العقیدة، الدین، الجنس، (بما في ذلك الھویPPSمدارس بیتسبرغ العامة ( 
 على التوجیھ الجنسي، النسب، األصل القومي، الحالة االجتماعیة، الحمل، اإلعاقة في أنشطة برامجھا، او الوظیفة ویوفر المساواة في الحصول  

 / ٥۰٤منسق العنوان التاسع أو القسم الـالكشافة وغیرھا من المجموعات الشبابیة المعینة. یمكن توجیھ االستفسارات إلى المشرف المساعد لخدمات الطالب أو   
 . ٤۱۲-٥۲۹-٤۳٥۷أو    ٤۱۲ ،takeixcoordinator@pghschools.org-٥۲۹-S. Bellefield Avenue ،Pittsburgh ،PA  15213 ،۳۹٥۰ 341) منسق العنوان الثاني على ADAقانون اإلعاقة األمریكیة  (

 الوصول إلى تطبیق الطلب لماكنیت في  
 )HACمركز الوصول المنزلي (

) باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الجاردیان  HACقم بتسجیل الدخول إلى مركز الوصول المنزلي (  الخطوة أألولى:
 .HACانقر ھنا لتسجیل الدخول إلى الـالخاص بك. مالحظة ان كلمات المرور حساسھ لنوع الحرف. 

 
 إذا كان طفلك… 

 مسجلین حالیا ویحضرون الـPPS   ك استخدام معلومات تسجیل الدخول إلى یمكن  .۱۱  –في الصفوف الروضةHAC   لبدء التطبیق! إذا نسیت
سیتعین  ذلك، مستخدم أو كلمة المرور. خالف ، فیمكنك استخدام میزة نسیت اسم القًاب مس كلمة مرورك وتم إعداد المصادقة المكونة من سؤالین

 .ادة تعیین حسابكإلع ٤۱۲-٥۲۹- HELP) ٤۳٥۷( على   عامةللوالدین في مدارس بیتسبرغ العلیك االتصال بالخط الساخن  
 
 أو یحضر حالیا برنامج الروضة في الـسة خاصة أو أبرشیھ أو مستأجرة، مقیم في المدینة یحضر حالیا مدرPPS، مات حول  ستتلقى معلو

  ھذا مطلوب قبل أن تتمكن من طلب التقدیم لبرنامج الماكنیت. قم بزیارة  الخاص بك بعد إكمال عملیة التسجیل المسبق.  HACیط حساب تنش
https://www.pghschools.org/enrollment ھذه العملیة.  ومراجعة "دلیل التسجیل الجدید" لبدء   

 
   ،ستتلقى معلومات حول تنشیط حساب جدید في مدارس بیتسبرغ العامةHAC .ھذا مطلوب قبل   الخاص بك بعد إكمال عملیة التسجیل المسبق

ومراجعة "دلیل التسجیل الجدید"   pghschools.org/enrollmentwhttps://ww. یارةتقدیم لبرنامج الماكنیت. قم بزأن تتمكن من طلب ال
 لبدء ھذه العملیة.  

 
 الخطوة الرابعة: أكمل التطبیق الطلب!  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤۱۲-٥۲۹- HELP) ٤۳٥۷( على  اتصل بخط الوالدین الساخن  تسجیل الدخول؟  أسئلة حول 
 ٤۱۲-٥۲۹-۳۹۹۱أو  magnetoffice@pghschools.orgاتصل بمكتب الماكنیت،    أسئلة حول برامج الماكنیت؟ 

 ۲٦/۱۰/۲۰۲۲محّدثة 

ستكمل تطبیق الطلب   الخطوة الثانیة: حدد الطالب الذي
 الماكنیت لھ/ھا.

 
 

تسجیل، ثم على عالمة التبویب "تحدیث  لانقر على شاشة ا الخطوة الثالثة:
" للوصول إلى نموذج طلب الماكنیت. update enrollmentالتسجیل/

 " بجوار تطبیق الماكنیت للبدء. startانقر على "ابدأ/

 

https://hac40.pps.k12.pa.us/HomeAccess4_1/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fhomeaccess4_1
https://www.pghschools.org/enrollment
https://www.pghschools.org/enrollment
https://www.pghschools.org/enrollment

