الى عوائل منطقة سان خوان االعزاء،،،
يمكن الحصول على النسخة اإللكترونية لبطاقة درجات الطالب في ) Q Parent Connection (AKA: Parent Portalو
) .Q Student Connection (AKA: Student Portalللحصول عليها  ،ستحتاج إلى رقم التعريف الشخصي وكلمة
المرورالخاص بك .إذا لم يكن لديك رقم التعريف الشخصي وكلمة المرور  ،فيرجى زيارة loginreminder.sanjuan.edu
وإدخال عنوان بريدك اإللكتروني أو االتصال بقسم خدمات التكنولوجيا عبرالبريد اإللكتروني helpdesksis@sanjuan.edu
أو عبر الهاتف على 916-971-7195
لعرض بطاقات درجات الطالب اإللكترونية عبر اإلنترنت في  Qمن كومبيوتر مكتبي أو كمبيوتر محمول  ،انظر الرسوم
التوضيحية أدناه .من جهاز محمول  ،انزل لألسفل إلى الرسم التخطيطي للجهاز المحمول:
هل تحتاج إلى نسخة مطبوعة؟
إذا كنت بحاجة إلى نسخة مطبوعة من بطاقة درجات الطالب الخاصة بك  ،يرجى االتصال بمكتب مدرسة طفلك.
شكرا لكونك جزء من عائلة منطقة سان خوان الموحدة.
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.

الدخول من الجهاز المحمول:

الدخول من خالل اللهاتف المحمول الى صفحة االلكترونية
الخاصة بالوالدين Parent Portal
 .1قم بزيارة الموقع االلكتروني ادناة في متصفح االنترنت الخاص بك:
http://sis.sanjuan.edu/parentportal

 .2ادخل باستخدام رقم التعريف الشخصي وكلمة المرور الى الصفحة
االلكترونية الخاصة بالوالدين .اضغط على رابط “ "Linkفي حال
عدم معرفتك برمز المرور الخاص بك وسيتم ارساله لك بالبريد
االلكتروني.

 .3قم باختيار اسم الطالب بالضغط
على  .My Studentومن ثم
 Select Informationلخيارات
مثل الحضور ,بطاقة الطوارئ,
 ,student portalالدرحات واشياء
اخرى.
خيارات اضافية متاحة هنا  ,متضمنة  :اعادة
التسجيل من اجل تحديث معلومات بطاقة
الطوارئ مع بداية كل عام دراسي جديد.

الدخول او الحصول على الدرجات من خالل الصفحة االلكترونية
الخاصة بالوالدين Parent Portal

 .1اختار طالبك من خالل
النقرعلى””My Students

 .2اذهب الى ”“Select Information
ثم اضغط على ”“Marks

 .3اختار الفصل الذي يهمك
فصول 2020-2019
الفصل االول اغسطس  – 15نوفمبر12
الفصل الثاني نوفمبر  – 13مارس 6
الفصل الثالث مارس  – 9يوليو 9

 .4اضغط على الزر االصفر الكبير ل
”“Report Card
انقر على األيقونة الصفراء الصغيرة
للحصول على تعليق إضافي من المعلمين.

