الدخول من كومبيوتر مكتبي:
 .1قم بتسجيل الدخول إلى  Q Parent Portalأو :Q Student Portal
اآلباء  /األوصياءParent Portal (https://sis.sanjuan.edu/ParentPortal/) :

الطالبStudent Portal (https://sis.sanjuan.edu/StudentPortal) :

 .2انقر على الدرجات\عالمات ()Marks

 .3انقر على الرابط الخاص بالدرجات (على سبيل المثال  ،بطاقة التقرير االبتدائية  -الفصل الثالث  ،بطاقة الدرجات
للربع الرابع  ،بطاقة الدرجات للفصل الثاني  ،وما إلى ذلك  ،والتي تم تحديدها باللون األبيض كما هو موضح ادناة
Elementary Report Card – Trimester 3, Quarter 4 Report Card, Semester 2 Report
 )Card, etceteraلعرض أو طباعة أو حفظ ملف  PDFمن بطاقة الدرجات.

Arabic

الوصول إىل الـ ( Parent Portalبوابة
وىل األمر) من الجهاز المحمول
ي
 - 1قم بزيارة عنوان الـ  URLالتال ف متصفح ر
اإلنتنت الخاص بك:
ي ي

https://sis.sanjuan.edu/parentportal

 - 2قم بتسجيل الدخول باستخدام الـ ( pinرقم
الشخص) و الـ ( passwordكلمة
التعريف
ي
المرور) الخاصي يف الـ  .Parent Portalوقم
بالنقر عىل عالمة التبويب " "Linksإذا لم يكن
الشخص) و الـ
لديك الـ ( pinرقم التعريف
ي
( passwordكلمة المرور) الخاص بك ويمكن
ر
ون.
عت ر
أن يتم إرسالها لك ر
التيد اإللكت ي

Ar

تتوفر إجراءات إضافية هنا ،بما يف ذلك
إعادة التسجيل وتحديث معلومات
االتصال يف حاالت الطوارئ يف بداية كل
اس جديد.
عام در ي

SS
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 - 3قم باختيار اسم تلميذك عن
طريق النقر عىل
”“My Students
ثم قم باختيار
"" Select Information
للحصول عىل الخيارات بما يف
ذلك الحضور ،وجهات االتصال
يف حاالت الطوارئ ،وبيانات
اعتماد تسجيل الدخول إل الـ
( student portalبوابة
الطالب) ،والدرجات الدراسية
ر
وأكت من ذلك!

Arabic

الوصول اىل الدرجات الدراسية يف
وىل األمر)
الـ ( Parent Portalبوابة ي

 - 1قم باختيار اسم تلميذك
عن طريق النقر عىل
”“My Students

 - 2قم باختيار
” “Select Informationو
قم بالنقر على
”“Marks

اس الذي ترغبه
 - 3قم باختيار الفصل الدر ي

اس 2222-2212
الفصول الدراسية للعام الدر ي
Trimester 1 Aug. 15 - Nov. 12
Trimester 2 Nov. 13 - Mar. 6
Trimester 3 Mar. 2 - June 2

الكبي
 - 3قم بالنقر عىل المفتاح األصفر ر
الـ ”( “Report Cardبطاقة تقرير الدرجات)
الصغية
قم بالنقر عىل األيقونة الصفراء
ر
المعلمي
للحصول عىل "مالحظات" إضافية من
ر
SS

26/22

Student Name

Class/Grade Level
Teacher Name

