
 

 
 

 ، )بیان یا جنسی ھویت شامل( جنسیت مذھب، عقیده، سن، رنگ، نژاد،  اساس بر) PPS( پتزبورگ عامھ مکاتب
 Boy Scotts بھ  برابر دسترسی  و شوندنمی قائل  یضتبع خود استخدام یا ھابرنامھ ھای فعالیت  در ناتوانی یا بارداری  تأھل، وضعیت ملی،  منشاء نسب، و  اصل جنسی، گرایش

 II عنوان کننده  ھماھنگ ADA/ 504 بخش  یا IX  عنوان کننده  اھنگھم  آموزان، دانش خدمات سرپرست معاون بھ  میتوانند سواالت. کند می فراھم  را شده تعیین جوانان ھای  گروه  سایر و
 ) راجع گردد. HELP )4357-529-412یا از طریق   S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412-529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org 341در 

  مگنیت برنامھ بھ دسترسی
 )HAC( خانھ بھ دسترسی مرکز در

 ھا پاسورد کھ باشید داشتھ یاد بھ. شوید) HAC(  خانھ بھ دسترسی مرکز وارد  خود سرپرست پاسورد و کاربری نام از استفاده با: 1 مرحلھ
 . کنید کلیک اینجا HAC بھ ورود ایبر. اند حساس حروف  کوچکی و بزرگی ھ

 
 ...شما طفل گر
 11 صنف   در حاضر  حال در PPS ورود   معلومات از تان نام ثبت نمودن آغاز برای توانھید می  شما کند،  می  اشتراک  آن  در   و  باشد راجستر  

HAC ویژگی از  توانید می شما  رید،دا  را پرسش  2 ھویت  احراز  تنظیمات  و  اید کرده  فراموش را تان پاسورد اگر! نمایید استفاده Forgot My 
User Name یا Password412- شماره طریق   از داشت  خواھید  نیاز مکلف خویش  حساب   مجدد تنظیم برای شما  آن، غیر در. نمایید استفاده

529-HELP )4357 ( شوید  تماس بھ  والدین  کمکی تماس خط  بھ . 
 
 برنامھ در   حاضر حال  در  یا   رود، می  چارتر یا  محلی  خصوصی،  مکتب  بھ  حاضر  حال در کھ  شھر ساکن  یک PPS PreK  شما دارد،  اشتراک  

 مگنیت  برنامھ بھ بتوانید کھ  آن  از قبل   .ردک  خواھید دریافت  معلومات HAC  حساب  فعالسازی  مورد  در  نام، ثبت از  قبل روند نمودن تکمیل از بعد
  پروسھ نمودن آغاز  برای و نمایید مراجعھ https://www.pghschools.org/enrollment بھ . است ضروری مورد این د،کنی  نام ثبت

 .کنید بررسی  را“ نام ثبت جدید  رھنمود”
 
 ھ ب اگر PPS حساب  فعالسازی   مورد در نام، ثبت از  قبل پروسھ  نمودن تکمیل  از  بعد ھستید، جدید HAC  کرد خواھید  دریافت  معلومات خویش .  

  مراجعھ  .pghschools.org/enrollmenthttps://www بھ . است  ضروری  مورد این کنید، نام ثبت  مگنیت برنامھ بھ  بتوانید کھ آن از  قبل
 . کنید  بررسی  را “ نام  ثبت جدید رھنمود”  پروسھ  نمودن آغاز  برای و نمایید

 
 !  نمایید تکمیل را نام ثبت: 4 مرحلھ

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 شوید  تماس  بھ ) HELP )4357-529-412 شماره  طرق  از والدین تماس خط   با ورود؟  مورد در سواالت
 شوید تماس  بھ  412-529-3991 یا magnetoffice@pghschools.org  طریق   از مگنیت  اداره با مگنیت؟ ھبرنام مورد  در   سواالت

بھ   10.26.22بھ تاریخ 
   

 برایش کھ نمایید انتخاب را آموزی انشد: 2 مرحلھ
 .نمایید می تکمیل مگنیت نام ثبت

 
 

 روز بھ’ تب روی سپس کنید، کلیک  نام ثبت صفحھ روی: 3 مرحلھ
.  یابید دسترسی مگنیت نام ثبت فورم بھ تا کنید کلیک‘ نام ثبت رسانی
 .کنید یککل  مگنیت نام ثبت کنار در‘ کردن آغاز’ روی نمودن آغاز برای

 

https://hac40.pps.k12.pa.us/HomeAccess4_1/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fhomeaccess4_1
https://hac40.pps.k12.pa.us/HomeAccess4_1/Content/Register/ForgotCredentials.aspx
https://hac40.pps.k12.pa.us/HomeAccess4_1/Content/Register/ForgotCredentials.aspx
https://www.pghschools.org/enrollment
https://www.pghschools.org/enrollment
mailto:magnetoffice@pghschools.org

