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 هوان،  سنخانواده های محترم حوزه تعليمی 
 

و    Q Parent Connection (AKA: Parent Portal)کارت گزارش نمرات را از طريق  آموز و  های الکترونيک گزارش پيشرفت دانش نسخه
Q Student Connection (AKA: Student Portal)اره  رسی به پورتال والدين يا دانش توانيد. برای دست ، دريافت کرده می آموز، به شم

میPINشناسايی شخصی ( ان را ن ی شخصی و رمز ورود ت اساي ن اره ش نک  ) و رمز ورود تان نياز داريد. اگر شم ي ه ل ً ب ا ف ط د، ل ي دان
loginreminder.sanjuan.edu  ل آدرس ي  helpdesksis@sanjuan.eduمراجعه نموده و ايميل آدرس تان را وارد کنيد؛ يا از طريق ايم

 ديپارتمنت خدمات تکنالوژی حوزه تعليمی به تماس شويد. ) به ٩١۶( ٧١٩۵-٩٧١يا شماره تلفن 
 

تاپ به تصوير های زير توجه  تاپ يا لب از طريق دستک  Qآموز به صورت آنالين در  برای مشاهده نسخه الکترونيک گزارش پيشرفت دانش
 کنيد، به تصوير مرتبط به تلفن همراه توجه کنيد. نمائيد. اگر از تلفن همراه استفاده می

 
 آموز نياز داريد؟ آيا به نسخه چاپی گزارش پيشرفت دانش

 
ی  اگر به نسخه چاپی گزارش پيشرفت دانش افت نسخه چاپ رای دري آموز تان نياز داريد، لطفاً به مکتب/مدرسه کودک تان به تماس شده و ب

 درخواست بدهيد.

 

 هوان هستيد. تشکر از اين که عضوی از خانواده حوزه تعليمی سن

 
 تاپ رسی از طريق کمپيوتر دسک دست

 
 ، وارد شويد:) Q Student Portalآموز ( يا پورتال دانش (Q Parent Portal). به سيستم پورتال والدين ١

 

 )/https://sis.sanjuan.edu/ParentPortal(پورتال والدين والدين/سرپرست ها: 
 

 
 
 

 
 )https://sis.sanjuan.edu/StudentPortal(آموز  پورتال دانشآموزان:  دانش
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 کليک کنيد. (Marks)ی  . باالی گزينه٢
 

اف کارت گزارش نمرات، باالی لينک سمستر مورد نظر تان (مثالً گزارش پيشرفت (سه ماهه، و  دی . برای مشاهده، چاپ يا ذخيره نسخه پی٣
 غيره) کليک کنيد.
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با پورتال والدين رسی به  دست
 استفاده از تلفون همراه

) تان  (Internet Browserبه آدرس انترنتی زير در مرورگر انترنت  -١
 ئيد: مراجعه نما

https://sis.sanjuan.edu/parentportal 
  

“ آموز من دانش” باالی گزينه   -٣
My Students) (  وده و م کليک ن

 آموز تان را انتخاب کنيد. دانش
  

ه  ا ب ه ه ن زي خاب گ ت بعداً برای ان
شمول حاضری، تماس های حالت 
ه  ات ورود ب الع رار، اط ط اض

ر  دانشپورتال  آموز، نمرات و ساي
ه  ن زي اطالعات ” مطالب، باالی گ

 “را انتخاب کنيد
 )Select Information ( يک ، کل

 نمائيد.
  

اقدامات اضافی در اين جا قابل 
رس است، از جمله ثبت نام مجدد  دست

روز رسانی اطالعات  برای تجديد/به
تماس اضطرار در آغاز هر سال 

 آموزشی.

) و PINشماره شناسايی شخصی (با استفاده از   -٢
رمز ورود تان برای پورتال والدين، وارد سيستم شويد. 

تان را   اگر شماره شناسايی شخصی يا رمز ورود
کليک کنيد. شماره “  Links”دانيد، باالی گزينه  نمی

شناسايی شخصی و رمز ورود شما برای تان ايميل 
 گردد. می
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رسی به نمرات در  دست
 پورتال والدين

 “ آموز من دانش”باالی گزينه  -١
 My Students)  وده ) کليک نم

 آموز تان را انتخاب کنيد. و دانش
  
  
 
 
خاب ” گزينه   -٢ ت اطالعات را ان

د ) Select Information“ ( کني
ه  ن زي االی گ را انتخاب نموده و ب

“Marks”  .کليک نمائيد 
  

يکی از سه سمستر مورد نظر تان را   -٣
  .انتخاب کنيد

 
 ٢٠٢٠-٢١٢٠سمستر های سه گانه 

 نوامبر ١٣ —اگست ١: ١سمستر 
 مارچ ۵ —نوامبر ٢: ٢سمستر 
 جون ٨ —مارچ ٩: ٣سمستر 

  
پيشرفت            برای مشاهده اطالعيه   -۴
)Progress Notice باالی دکمه بزرگ ،(

 زرد رنگ کليک نمائيد.
  

برای مشاهده نظريات اضافی آموزگاران، 
 باالی دکمه کوچک زرد رنگ کليک نمائيد.

Student Name 

Class/Grade Level 
Teacher Name 


