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 مرحبًا بكم في سكولوجي! 
 ( الذي يستخدمه طالب مدارس بيتسبرغ العامة. LMSسكولوجي )يُنطق / سكو لو جي/( هو نظام إدارة التعلم ) 
  

 وصول اآلباء واألمهات إلى سكولوجي 

سيتمكن اآلباء واألمهات من  ط" على محتوى الدورة التدريبية. تسمح ميزة "وصول اآلباء واألمهات" بنهج "االطالع فق

اركته بواسطة ُمعل ِّمي  االطالع على أي واجبات، أو مناقشات، أو تقييمات تم إكمالها، أو تحديثات تقويم، أو محتوى يتم مش 

يُعزز سكولوجي أيًضا التواصل بين المعلم وأولياء األمور بإتاحة ذلك عبر االتصال المباشر )أو التواصل( من خالل الهم. أطف

 النظام األساسي. 
 

 كيف يمكنني تسجيل الدخول إلى سكولوجي؟ 
ستقوم بتسجيل الدخول إلى سكولوجي باستخدام نفس اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين تستخدمهما لتسجيل الدخول إلى  

 . Home Access Center (HAC)حساب 
 https://app.schoology.com  باستخدام أي متصفح، انتقل إلى .1

 
 خاص بك، وستالحظ ظهور حقل يُسمَّى "المدرسة أو الرمز البريدي" أسفل حقل كلمة المرور. أدخل اسم المستخدم ال  .2

 
 .اسم مدرسة طفلك أدخل كلمة المرور الخاصة بك وفي حقل "المدرسة أو الرمز البريدي"، ابدأ في كتابة .3

يبدأ العنوان الرسمي لجميع مدارس بيتسبرغ العامة بكلمة "بيتسبرغ". اختر مدرسة طفلك، وقم بتسجيل   .أ

 الدخول. 

 
 
 
 

 اختر تسجيل الدخول.  .4
باإلضافة إلى ذلك،   ملحوظة: ال تختر اقتراح تسجيل الدخول من الموقع اإللكتروني اآلخر المعروض أدناه. .أ

مركز الدعم التابع لنا  ب إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بخصوص كلمة المرور الخاصة بك، فيُرجى االتصال

  عبر الرابط التالي Let’s Talk أو إرسال رسالة من خالل  HELP-529-412على الرقم

www.pghschools.org/letstalk.  لن تكون قادًرا على إعادة تعيين كلمة مرور سكولوجي

 بنفسك. 
 

إذا كان لديك أطفال في أكثر من مدرسة، فما عليك سوى   
اختيار فرع واحد. بمجرد اختيار فرع مدرسة بيتسبرغ العامة،  

 سيتم توجيهك إلى الموقع الصحيح عند تسجيل الدخول. 

https://app.schoology.com/
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الخاص بك. يُرجى مالحظة   إشعارات الحساببمجرد تسجيل الدخول، ستتمكن من االطالع على نشاط الطالب وإدارة  .5

إعدادات  أنه إذا كنت ترغب في تلقي إشعارات البريد اإللكتروني، فيُرجى إدخال عنوان بريدك اإللكتروني في 

 . حسابك
 

(. إذا كنت ال ترى جميع طالبك  SISيتم ربط اآلباء واألمهات/األوصياء وطالبهم معًا داخل نظام معلومات الطالب )  .6

الطالب ُمرتبطين بحسابك بشكل غير دقيق، فيُرجى   ُمدرجين ضمن حساب سكولوجي الخاص بك، أو إذا كان

  عبر Let’s Talkأو إرسال رسالة من خالل  HELP-529-412بمركز الدعم التابع لنا على الرقم االتصال 

لحل هذه األخطاء أو أوجه عدم الدقة. لن تتمكن من  www.pghschools.org/letstalk الرابط التالي

يجب إجراء جميع التغييرات من خالل نظام معلومات الطالب  -استخدام ميزة "إضافة طفل" المعروضة أدناه 

(SIS.الخاص بنا ) 
 
 

  

 تجاهل هذا االقتراح! 

لمة المرور الخاصة بك في  ال يمكنك إعادة تعيين ك 
. إذا واجهتك أي مشكالت تتعلق بكلمة سكولوجي

المرور الخاصة بك، فيُرجى االتصال بمركز الدعم  
أو إرسال  HELP-529-412 التابع لنا على الرقم 

عبر الرابط التالي   Let’s Talkرسالة من خالل 

www.pghschools.org/letstalk 

https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000803-Personal-Account-Parent-Notifications
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000863-Personal-Account-Parent-Settings
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000863-Personal-Account-Parent-Settings
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على الطالب  ما الذي يمكنني رؤيته والقيام به في سكولوجي باستخدام حساب سكولوجي لآلباء واألمهات/األوصياء

 الخاص بي؟ 
 سكولوجي به العديد من الموارد الممتازة لمساعدتك على فهم ما يمكنك رؤيته والقيام به في حساب سكولوجي الخاص بك. 

    للقيام بجولة إرشادية بشأن حساب اآلباء واألمهات. عرض سكولوجي لآلباء واألمهاتشاهد هنا  .1
 للحصول على وصف تفصيلي للصفحة الرئيسية لآلباء واألمهات.  وثائق سكولوجي هذهقم باالطالع على  .2
توضح الفرق بين حساب اآلباء واألمهات/األوصياء على الطالب وحساب الطالب، يُرجى  إللقاء نظرة عامة سريعة  .3

 . مشاهدة هذا الفيديو
 

 أين يمكنني أن أرى درجات طالبي؟ 
، مركز وصول  (District’s Student Information Systemسيظل نظام معلومات الطالب بالمنطقة التعليمية )

  ( هو السجل الرسمي لدرجات الطالب ونسبة الحضور.eSchoolPlus Teacher Access Centerالمعلمين )
 Home Access Center (HAC)ستكون درجات الطالب ونسبة الحضور التي أدخلها المعلمون معروضة في بوابة 

  يمكن لآلباء واألمهات الوصول إليها.و
 
 

 آخر؟  هل يمكنني استخدام سكولوجي على جهاز اآليباد أو اآليفون أو أي جهاز لوحي
  مقطع الفيديو هذاليتم توجيهك إلى التطبيق الصحيح لجهازك. يمكنك أيًضا مشاهدة  صفحة سكولوجي هذهقم بزيارة  نعم!

 كأحد الوالدين.  iOSلالطالع على عرض توضيحي بشأن استخدام تطبيق سكولوجي 

 

 

  الدعم
عبر الرابط  Let's Talk أو إرسال رسالة من خالل  HELP-529-412مركز الدعم التابع لنا على الرقم  يُرجى التواصل مع

 إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت تواجه أي مشكالت.  www.pghschools.org/letstalk التالي

https://youtu.be/GXy_A5SuC0g
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000833-Home-Page-Parents-
https://youtu.be/BUKTfMtvcXI
https://www.pghschools.org/Page/5012
https://www.schoology.com/k-12/mobile-app
https://youtu.be/yPPzXX-F_Ps
http://www.pghschools.org/letstalk
http://www.pghschools.org/letstalk
http://www.pghschools.org/letstalk
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