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تحذير :ال يمكنك القيام بهذه األمور إال إذا كانت المنطقة التعليمية الخاصة بك تسمح لك بهذا .ر
يفتض هذا القسم أن
المنطقة التعليمية تسمح لك بهذا  -أما إذا كنت ال تستطيع القيام باألمور الموضحة هنا ،فهذا ُيعزى إىل أن منطقتك لم
ً
تمنحك إذنا للقيام بها؛ وليس بسبب فشل يف النظام.
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مقدمة
ه وسيلة آمنة لعرض السجالت المدرسية الخاصة بطفلك عن العام
إن أداة بوابة التالميذ /أولياء األمور لدى  Genesisي
الحاىل .إذا وافقت منطقتك التعليمية ،فقد يكون من حقك الوصول إىل المعلومات التالية:
اس
ي
الدر ي
-

-

ر
ون وأرقام الهواتف وجهات االتصال يف حاالت الطوارئ)
معلومات االتصال الخاصة بأطفالك ( ر
التيد اإللكت ي
ر
فتة التصحيح واالختبار والتقديرات النهائية ألطفالك
بطاقات التقارير الخاصة بطفلك أو أطفالك
اليوم الخاص بطفلك أو أطفالك وربما سجالت حضور الفصول الدراسية (إذا كانت مدرسة طفلك
سجل الحضور
ي
تستخدم سجالت حضور للفصول الدراسية).
تكليفات ر
دفت درجات المعلم أو درجات التكليفات الخاصة بطفلك أو أطفالك.
اس المقبل.
طلبات المواد الدراسية الخاصة بطفلك أو أطفالك وربما جدولهم للعام الدر ي
درجات االختبار القياسية لطفلك (مثل )NJ ASK
سجالت االنضباط الخاصة بطفلك أو أطفالك
الخطابات المرسلة إليك بخصوص طفلك:
 oالخطابات ذات األغراض العامة
 oخطابات الحضور
 oخطابات االنضباط
 oخطابات الجداول
 oخطابات الغرامات /الرسوم
ر
الت تم تحميلها بالنسبة لتالميذك.
المستندات ي
ر
عت اإلنتنت.
االستبيانات أو النماذج المتاحة ر

ستوجهك ر
عت جميع الشاشات ر
الت قد تظهر أمامك وكيفية استخدامهاُ .ي ر
رج العلم بأنه من الممكن
باف أجزاء هذا الدليل ر
ي
ي
أال ترى كل شاشة لكل تلميذ من تالميذك (إذا كان لديك ر
أكت من تلميذ يف المنطقة التعليمية).
ُ
ر
توفتها .وقد ال تعرض الشاشات إذا لم تكن منطبقة عىل تلميذك.
الت يمكن ر
وتختار المنطقة التعليمية الشاشات ي
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تسجيل الدخول وتسجيل الخروج

تسجيل الدخول

إن تسجيل الدخول إىل ٌ Genesis
أمر يف غاية السهولة:
 .1انتقل إىل عنوان  URLالخاص بالوصول إىل الويب المرفق بحزمة ر
التحيب المستلمة من
منطقتك التعليمية.
ُ
ر
ون يف حقل ( Usernameاسم المستخدم)
.2
ِ
أدخل عنوان بريدك اإللكت ي
 .3أدخل كلمة مرور  Web Accessالخاصة بك يف حقل ( Passwordكلمة المرور).
 .4انقر عىل زر ( Loginتسجيل الدخول)
تسجيل الدخول للمرة األوىل
ُ
تغيت كلمة مرورك.
عند تسجيل دخولك للمرة األوىل ،سيطلب منك ر
ُ
ماذا لو نسيت كلمة مروري؟
بجوار زر ( Loginتسجيل الدخول) ،يمكنك العثور عىل الرابط ( Forgot My Passwordنسيت كلمة مروري):

ً
(نسيت كلمة مروري) ،إذا كان موجودا .إذا لم يكن
إذا نسيت كلمة مرورك ،فانقر عىل الرابط
ً
موجودا ،يجب أن تتصل بمقر مدرستك أو المنطقة التعليمية التابع لها .قد تظهر المعلومات عىل الشاشة ر
الت ترى عليها
ي
معلومات مزيفة يف نموذج الشاشة الموضح أعاله:
فينبغ أن تكون قد استلمت معلومات حول المكان الذي يجب االتصال به يف الحزمة
إذا لم تكن تلك المعلومات موجودة،
ي
ُ
ً
.
.
الخاصة بالمنطقة التعليمية التابع لها وستحصل عىل كلمة مرور جديدة تم إنشاؤها عشوائيا وقد ترسل كلمة المرور
ر
ون الخاص بك .وعند تسجيل الدخول للمرة األوىل باستخدام كلمة مرورك الجديدة،
الجديدة إىل حساب ر
التيد اإللكت ي
ُ
تغيتها.
سيطلب منك ر
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تسجيل الخروج
من المهم أن تسجل خروجك من  Genesis Web Accessبشكل صحيح :من المهم أن تسجل خروجك من كافة
تطبيقات الويب بشكل صحيح.
لتسجيل الخروج ،حدد موضع الزر ( Log Outتسجيل الخروج) يف الركن العلوي األيمن من كل شاشة وانقر عليه:

لتسجيل الخروج ،انقر على الزر
( Log Outتسجيل الخروج) في
الركن العلوي األيمن من الشاشة.

حي تنقر عىل أيقونة تسجيل الخروج ،يتم تسجيل خروجك ً
فوريا:
ر

خروج؟ لماذا ال أغلق المتصفح أو "أتخلص منه"؟
لماذا أسجل
ي

إن إغالق متصفحك دون تسجيل الخروج ر
سيتك جلستك مفتوحة عىل ملقم  .Genesisوهذا يؤدي إىل إنشاء ثغرة أمنية ال
ً
َّ
يمكن ألحد سواك أن يغلقها:
تحر األمان والسالمة وقم بتسجيل خروجك دائما بشكل صحيح .يف هذه الحقبة من
ر
ً
َّ
ر
غت المرصح لهم
إمكانيات الوصول إىل اإلنتنت ،من المهم أن تغلق جلساتك دائما بشكل صحيح حت ال يتمكن األشخاص ر
من الوصول إىل معلوماتك.
وهذا ال ينطبق عىل  Genesisفحسب ،وإنما عىل أي تطبيق ر
إنتنت /ويب تستخدمه.
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ز
اإلنجلتية إىل اإلسبانية
التحويل من اللغة
السفىل األيرس من كل شاشة .للتحويل إىل اللغة اإلسبانية ،انقر عىل هذا
يف الركن
يوجد زر
ي
الزر .وستتحول لغة وحدة أولياء األمور إىل اللغة اإلسبانية.
 .انقر
وسيتغت الزر نفسه إىل
ر
اإلنجلتية.
عليه إذا أردت العودة إىل اللغة
ر

شاشة لوحة معلومات ملخص التلميذ
شاشة الملخص  -لوحة معلومات التلميذ

هذا هو التلميذ الحالي.

إن المادة الدراسية المميزة بلون مختلف
هي المادة التي يفترض أن يكون التلميذ
فيها خالل هذه اللحظة.

قم بالتمرير إلى األسفل لالطالع
على المزيد من التالميذ

ملخص بيانات التلميذ لوصول أولياء األمور لدى  - Genesisشاشة لوحة معلومات التلميذ
ه ملخص بيانات التلميذ الخاص بطفلك .هذه
حي تسجل دخولك إىل Access
ر
 ،Genesis Webفإن أول شاشة تراها ي
ه شاشة لوحة معلومات التلميذ .ر
ستى "لوحة المعلومات" بالنسبة لكل تلميذ مرتبطة بتسجيل دخولك .وسيظهر
ي
جميع تالميذك عىل شاشة واحدة.
وتحتوي "لوحة المعلومات" الخاصة بكل تلميذ عىل حدة عىل المعلومات التالية:







معلومات أساسية عن التلميذُ ( student id :م ِّ
عرف التلميذ)( homeroom ،حجرة الدراسة األساسية)،
ً
اس ،فستطلع أيضا عىل معلومات حول
( gradeالصف)( age ،العمر) .إذا كنت تشاهد الشاشة خالل اليوم الدر ي
ر
الت يحرصها تلميذك " يف هذه اللحظة"( current class :الحصة الحالية) ،وcurrent teacher
الحصة ي
الحاىل) و( current roomحجرة الدراسة الحالية).
(المعلم
ي
ر
الت يكون التلميذ فيها " يف هذه اللحظة" باللون األخرص.
الجدول الخاص بتلميذك .يتم ر
تميت الحصة ي
ً
ُ
َّ
ُ
الحاىل  -يظهر لك هذا الملخص رمز حضور مرمزا باأللوان لكل أسبوع عىل
ملخص حضور التلميذ بالنسبة لألسبوع
ي
حدة.
الحاىل  -عدد الواجبات المحددة لكل يوم عىل حدة.
ملخص الواجبات بالنسبة لألسبوع
ي
ُ
ستعرض مواعيد الحافالت الخاصة بالتلميذ.
بشكل اختياري،
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لوحة معلومات مخصصة لكل تلميذ عىل حدة

عالمات التبويب العلوية
ً
.
ممتة باللون األزرق الداكن وقد ال تراها جميعا ،فهذا يتوقف عىل نوعية
هناك أرب ع "عالمات تبويب علوية" ر
ر
الت تسمح بها منطقتك التعليمية .وتشتمل العالمات األربعة عىل:
الشاشات ي
-

(الصفحة الرئيسية) – هنا تقوم بإعداد ملف تعريف المستخدم الخاص بك والوصول إىل
ّ
ً
بأول عن تالميذك.
( Message Centerمركز الرسائل) والذي يقدم إليك رسائل محدثة أوال ٍ

-

ر
الت
(بيانات التلميذ) – هنا يمكنك رؤية المعلومات الخاصة بتلميذ محدد .إن الشاشة األوىل ي
ه لوحة المعلومات Summary
تراها عند النقر عىل عالمة التبويب
(بيانات التلميذ) ي
(الملخص) مع "لوحة معلومات" مستقلة لكل تلميذ عىل حدة من تالميذك.

-

فه ترسد لك كافة معلومات االتصال المسجلة بالنسبة
– أما ( Contactsجهات االتصال) ي
لتالميذك وقد تسمح لك بتحديثها.
(الدفع) – إذا كانت منطقتك التعليمية تسمح بسداد الرسوم عت ر
اإلنتنت من خالل ،Genesis
ر
فستظهر عالمة التبويب ( Paymentsالدفع) .وإذا لم تكن تسمح بذلك ،فلن تظهر عالمة التبويب هذه.

-

المزيد من المعلومات حول كل تلميذ
تتضمن شاشة ( Summaryالملخص) لوحة معلومات لكل تلميذ من تالميذك على حدة .وتعطيك عالمات التبويب األخرى
ذات اللون األزرق الفاتح مزيدًا من المعلومات حول تلميذ واحد في كل مرة.
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اسم المستشار
مسارات الحافالت

تكليفات دفتر الدرجات والحضور خالل
األسبوع

إذا كان لطالب المدرسة الثانوية أو المدرسة المتوسطة جدول للحصص ،فانقر على إحدى األيقونات
على نسخة من الجدول قابلة للطباعة .وهي قد تكون في صورة قائمة أو مربعات.

من أجل الحصول

التلميذ ُ
المحدد
ً
وحي "تحدد" تلميذا ،فستظهر معلومات هذا التلميذ عىل عالمات
يمكن "تحديد" تلميذ واحد فقط يف كل مرة عىل حدة .ر
وه عالمات التبويب ( Student Dataبيانات التلميذ) .عىل سبيل المثال ،إذا نقرت عىل عالمة
التبويب اإلضافية  -ي
ر
ً
اس.
التبويب ( Attendanceالحضور) ،فستى تقويما يتضمن الحضور
اليوم للتلميذ المحدد طوال العام الدر ي
ي

ّ
معي
تحديد تلميذ ر

حدّد التلميذ الذي ترغب في
االطالع على معلوماته
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تغيت التلميذ ُ
المحدد
يتم عرض اسم "التلميذ ُ
المحدد ً
حاليا" يف القائمة المنسدلة ( Select Studentتحديد التلميذ) يف الجزء العلوي من
ر
الشاشة .الختيار تلميذ آخر ،انقر عىل القائمة المنسدلة ( Select Studentتحديد التلميذ) واخت اسم التلميذ الذي ترغب
ً
يف تحديده .بمجرد االنتهاء من هذا األمر ،ستنقلك عالمات التبويب إىل معلومات التلميذ الذي تم تحديده حديثا.
القائمة المنسدلة ( Select Studentتحديد التلميذ)
تحتوي هذه القائمة المنسدلة عىل أسماء كافة التالميذ المرتبطي بتسجيل دخولك .إذا نقص أحد التالميذُ ،
فت رج االتصال
ر
ر
تلميذ
بمقر مدرستك أو المنطقة التعليمية التابع لها .قد تطلب منك منطقتك التعليمية أن تقدم قسيمة إذن منفصلة لكل
ٍ
عىل حدة.
اللوحات الظاهرة عىل لوحة المعلومات
ُ َّ
تلخص معلومات التلميذ يف الجانب األيرس من لوحة
المعلومات .وقد تكون صورة التلميذ معروضة ،إىل
جانب المعلومات األساسية مثل حجرة الدراسة
التوجيه والعمر وتاري خ
األساسية والصف والمستشار
ي
الحاىل للتلميذ.
الميالد والموقع
ي
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النماذج

إكمال النماذج
إذا كانت هناك أي نماذج متاحة أمامك إلكمالها ،فستظهر عىل شاشة
( Student Dataبيانات التلميذ) ( Formsالنماذج) .يفتح كل نموذج بالنقر عىل اسمه ،ر
حت يمكنك اإلجابة عن
األسئلة المتضمنة فيه.
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إلكمال أحد النماذج
 .1اذهب إىل عالمة التبويب ( Student Dataبيانات التلميذ)( Formsالنماذج).
ز
ز
الممت:
 .2حدد النموذج الذي ترغب يف إكماله وانقر عىل اسمه

 .1بالنقر عىل اسم النموذج سيظهر النموذج ر
غته.
حت يمكن إكماله .وكل نموذج مختلف عن ر

 .2حين تنتهي من إكمال النموذج ،انقر على زر
إلى  .Genesisإذا لم تنقر على زر

(تحديث اإلجابات) .وهكذا يتم إرسال إجاباتك
(تحديث اإلجابات) ،فلن يتم تسجيل إجاباتك.
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إدارة جهات االتصال
ً
تسمح لك شاشة جهات االتصال باستعراض معلومات االتصال الخاصة بتالميذك وتحديثها أيضا عند الرغبة يف ذلك .إذا
ً
مسموحا لك بتحديث معلومات االتصال ر
عت  ،Web Accessفلن ترى الحقول واألزرار الموضحة هنا .إذا
لم يكن
مباشة ر
لم تجد تلك الحقول واألزرارُ ،
فت رج االتصال بمقر مدرستك أو منطقتك التعليمية من أجل تحديث المعلومات الخاصة
ر
بأطفالك.
قد تظهر أيقونة PDF
بهم.

بجوار اسم كل طفل من أطفالك عىل حدة لتسمح لك بطباعة معلومات االتصال الحالية الخاصة

تحذير :ال يمكنك القيام بهذه األمور إال إذا كانت المنطقة التعليمية الخاصة بك تسمح لك بهذا .ر
يفتض هذا القسم أن
المنطقة التعليمية تسمح لك بهذا  -أما إذا كنت ال تستطيع القيام باألمور الموضحة هنا ،فهذا ُيعزى إىل أن منطقتك لم
ً
تمنحك إذنا للقيام بها؛ وليس بسبب فشل يف النظام.

انقر على أيقونة
 PDFللحصول
على قائمة قابلة
للطباعة تتضمن
جميع جهات
االتصال الخاصة
بهذا التلميذ.

يتناول كل قسم
جهة اتصال
مختلفة.

وقد ترى أرقام
الهواتف
و  /أو
عناوين
البريد اإللكتروني

جزء من شاشة جهات االتصال يرسد كافة معلومات االتصال الخاصة بتالميذك

ما هو ُ
المدرج عىل شاشة إدارة جهات االتصال؟
ُ
ر
يىل:
عت الهاتف ر
يدرج عىل شاشة جهات االتصال جميع معلومات االتصال ر
والتيد اإللكت ي
ون الخاصة بمن ي
ر
ون ورقم الهاتف الخلوي الخاص بأطفالك.
 التالميذ أنفسهم  -عناوين رالتيد اإللكت ي
 أوصياء التالميذ  -األوصياء القانونيون  -مثلك  -وهم المسموح لهم باالطالع عىل معلومات األطفال. جهات االتصال األخرى  -جميع األشخاص اآلخرين الذين ترغب أن تكون المدرسة عىل علم بهم يف حياة أطفالك،بما يف ذلك:
حي
 oجهات االتصال يف حالة الطوارئ  -وهم األشخاص الذين ترغب يف االتصال بهم يف حاالت الطوارئ ر
ال تكون ً
متاحا.
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تحتوي شاشة جهات االتصال عىل مساحة لكل طفل من أطفالك عىل حدة وداخل المساحة الخاصة بالطفل؛ هناك قسم
منفصل لكل جهة اتصال عىل حدة.
ز
عرض وطباعة معلومات جهات االتصال لكافة التالميذ المرتبطي بحسابك
لطباعة نسخة من كافة معلومات جهات االتصال الموجودة عىل شاشة جهات االتصال لتلميذ واحد ،حدد موقع رمز PDF
بجوار اسم التلميذ وانقر عليه.

ر

ز

التيد
ون :ابحث عن أيقونة علبة قمامة المحذوفات المناظرة لرقم الهاتف أو ر
حذف رقم هاتف أو عنوان بريد إلكت ي
ر
ون الذي ترغب يف حذفه وانقر عليها:
اإللكت ي
سيظهر مرب ع تأكيد:
التيد
انقر عىل زر " OKموافق" من أجل االستمرار وحذف عنوان ر
ر
ون أو رقم الهاتف .انقر عىل ( Cancelإلغاء) رلتك عملية
اإللكت ي
الحذف واإلبقاء عىل المعلومات.

ر ز
ر
ون جديد ،حدد موقع أداة
إضافة رقم هاتف أو عنوان بريد إلكت
ون :إلضافة رقم هاتف أو عنوان بريد إلكت ي
ي
"( "Add Phone/Emailإضافة هاتف /بريد إلكتر
ون) أسفل معلومات جهة االتصال:
ي
ر
ون" لجهة االتصال الصحيحة .حيث إن كل جهة اتصال عىل حدة
تأكد من تحديد موقع أداة "إضافة هاتف /بريد إلكت ي
يكون لديها
ر
ون" خاص بها:
حقل بعنوان "إضافة هاتف /بريد إلكت ي

ر
الت يمكنك إضافتها إىل جهة االتصال:
تحتوي القائمة المنسدلة عىل قائمة باألشياء ي
ال يمكنك إضافة شيء ليس ضمن األشياء الواردة في هذه القائمة .إذا كان هناك
شيء ناقص ،فال يُسمح لك بإضافته (على سبيل المثال :إذا كان البريد اإللكتروني
صا ،فليس مسموحًا لك بإضافة عناوين البريد اإللكتروني.
( )Emailناق ً

حدد نوع المعلومات ر
الت تريد إضافتها.
ي
ر
ون.
ثم انتقل إىل حقل النص الفارغ وأدخل رقم الهاتف أو عنوان ر
التيد اإللكت ي
انتقل إىل أعىل الشاشة أو أسفلها وانقر عىل الزر

التغيتات).
(حفظ جميع
ر
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إضافة جهة اتصال جديدة
السفىل األيرس من قائمة جهات
(إظهار إضافة جهة اتصال )...يف الجزء
إذا ظهر لديك زر
ي
يعت أنه ليس
يعت أنه مسموح لك بإضافة جهة اتصال جديدة! إذا لم يظهر ذلك الزر ،فهذا ي
االتصال الخاصة بالتلميذ ،فهذا ي
ُ
ً
رج االتصال بالمدرسة من أجل تحديث معلومات االتصال.
مسموحا لك بإضافة جهة اتصال :ي ر
إلضافة جهة اتصال ،انقر عىل زر
"( "New Contactجهة اتصال جديدة)
تحت الزر ر
مباشة:

(إظهار إضافة جهة اتصال .)...وهذا ُيظهر مساحة

قم بإدخال الحقول التالية:
 ( Contact First Nameاالسم األول لجهة االتصال) – االسم األول للشخص  ( Contact Last Nameإسم العائلة لجهة االتصال) – اسم العائلة للشخص ( Relation to Studentالعالقة بالتلميذ)  -حدد عالقة جهة االتصال الجديدة بالتلميذ :صديق؟ جار؟ توجدالعديد من العالقات المدرجة بالقائمة .من المهم أن تحدد العالقة الصحيحة.
 هل الشخص من ضمن جهات االتصال المخصصة لحاالت الطوارئ لطفلك؟ هل ترغب يف أن نتصل به يفحاالت الطوارئ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،فحدد أحد خيارات جهات االتصال يف حاالت الطوارئ.
يمكنك إدخال عدد يصل إىل ست جهات اتصال يف حاالت
الطوارئ لكل تلميذ من تالميذك .إن جهات االتصال يف
ه األشخاص الذين ترغب يف أن نتصل
حاالت الطوارئ ي
بهم يف حاالت الطوارئ .قم بإدخال هؤالء األشخاص
ر
بالتتيب الذي تود منا أن نراعيه عند االتصال بهم.
تنته من إدخال جميع المعلومات ،انقر فوق زر
بمجرد أن
ي
الجديدة.

(إضافة جهة اتصال) إلضافة جهة االتصال

تحذير :إذا كان لديك ر
واحد ،وترغب يف استخدام جهة االتصال الجديدة لجميع تالميذك ،فيجب عليك
أكت من تلميذ
ٍ
إضافتها بشكل منفصل إىل جهات االتصال الخاصة بكل طفل عىل حدة.

تغيت معلومات العالقة أو حذف جهة اتصال حالية

ً
(خيارات) يف السطر العلوي من
مسموحا لك بتحديث معلومات إحدى جهات االتصال ،فسيكون هناك زر
إذا كان
.
معلومات جهة االتصال لتحديث بيانات االسم الخاصة بإحدى جهات االتصال أو حذف جهة االتصال بالكامل ،استخدم
(خيارات):
هذا الزر
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حي تنقر عىل
ر
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(خيارات) ،ستظهر نافذة منبثقة:

ثالثة خيارات:
تعطيك النافذة المنبثقة
تغيتات.

(إغالق)  -بالنقر عىل زر ( Closeإغالق) يتم استبعاد النافذة المنبثقة وعدم إجراء أية ر
تغيت جهة االتصال) يسمح لك
تغيت جهة االتصال) -إن النقر عىل

( ر
( ر
ر
.
ون
تغيت أرقام الهواتف وعناوين ر
بتغيت االسم ومعلومات العالقة الخاصة بجهة االتصال هذه (يتم ر
ر
التيد اإللكت ي
عىل النحو الموضح أعاله).
(حذف جهة االتصال) يؤدي إىل حذف
(حذف جهة االتصال)  -إن النقر عىل

ر
ون .تحذير :ال يوجد زر ( UNDOتراجع).
جهة االتصال بالكامل :االسم وأرقام الهواتف وعناوين ر
التيد اإللكت ي
حي تنقر عىل
حذف جهة اتصال :ر

التاىل:
(حذف جهة اتصال) ،سيظهر مرب ع التأكيد ي

نهان .إذا نقرت عىل ( Noال) ،فسيتم إغالق
إذا نقرت عىل ( Yesنعم) ،يتم حذف جهة االتصال وجميع معلوماتها بشكل ي
النافذة المنبثقة ولن يتم حذف جهة االتصال.
حي تنقر عىل
تغيت جهة اتصال :ر

تغيت جهة اتصال) ،ستظهر النافذة المنبثقة التالية:
( ر

تغيت ( Firstاالسم األول) أو  ( Lastاسم العائلة) ،وتحديد ما إذا كانت جهة االتصال مخصصة للطوارئ أم ال.
يمكنك ر
تغيتات عىل جهة االتصال ،قم بتحديث المعلومات ،ثم مرر إىل أعىل الشاشة أو إىل أسفلها وانقر عىل زر
إلجراء ر
التغيتات).
(حفظ جميع
ر
تحذير :ال يمكنك القيام بهذه األمور إال إذا كانت المنطقة التعليمية الخاصة بك تسمح لك بهذا .ر
يفتض هذا القسم أن
المنطقة التعليمية تسمح لك بهذا  -أما إذا كنت ال تستطيع القيام باألمور الموضحة هنا ،فهذا ُيعزى إىل أن منطقتك لم
ً
تمنحك إذنا للقيام بها؛ وليس بسبب فشل يف النظام.
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األسئلة الشائعة
.1

كيف أحصل عىل معلومات تسجيل الدخول الخاصة ر ين؟
ر
ر
ون.
ون ،الذي
ستعط عنوان ر
التيد اإللكت ي
عادة ما سيكون تسجيل دخولك إىل  Web Accessلدى  Genesisهو عنوان بريدك اإللكت ي
ي
ترغب يف استخدامه من أجل تسجيل الدخول ،إىل مدرستك أو منطقتك التعليمية.
حي يتم
ر
وستختك المدرسة أو المنطقة التعليمية ر
إدخال بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك يف نظام .Genesis

.2

ُ
ماذا لو نسيت كلمة مروري؟
الستبدال كلمة المرور المفقودة ،يجب عليك االتصال بمدرستك أو بالمنطقة التعليمية التابع لها.

.3

ما هو عنوان  URLالخاص ب Web Access؟
https://parents.pennsauken.net/genesis/parents?gohome=true

.4

خروج من Web Access؟
كيف أسجل
ر ي
صغت يحمل اسم ( Log Offتسجيل الخروج) عىل الجزء العلوي األيمن من كل شاشة من شاشات  .Web Accessانقر عىل زر
هناك زر ر
( Log Offتسجيل الخروج).

.5

ً
ً
هل توجد مشكلة إذا اكتفيت بإغالق المتصفح بدال من تسجيل الخروج؟ هل أحتاج حقا إىل تسجيل الخروج؟
إن إغالق متصفحك ال يمثل عملية تسجيل الخروج نفسها .بل يجب عليك تسجيل الخروج من  Web Accessلتجنب احتمالية
وصول شخص آخر بطريق الخطأ إىل معلومات تلميذك.
عىل سبيل المثال ،إذا كنت تقوم بالوصول إىل  Web Accessمن مكان عام ،مثل مكتبة أو غتها من نقاط الوصول العامة إىل ر
اإلنتنت،
ر
فإذا اكتفيت بإغالق متصفحك ومغادرة المكان ،دون تسجيل الخروج ،فستكون هناك فرصة بأن يتمكن شخص آخر من استعادة
حي تسجل خروجك بشكل صحيح ،فيتم إنهاء جلسة
جلستك عىل  Web Accessفور مغادرتك واالطالع عىل معلومات طفلك .أما ر
.Web Access

ً
احرص ً
تكتف مطلقا بإغالق متصفحك
دائما عىل تسجيل خروجك من  - Web Accessال
ِ
.6

ماذا لو كان ال يتوفر ّ
لدي إمكانية الوصول إىل جميع تالميذي؟
المرتبطي بتسجيل دخولك لدى  ،Web Accessفيجب عليك االتصال بمقر مدرستك
غت
إذا كنت بحاجة إىل الوصول إىل أحد التالميذ ر
ر
أو منطقتك التعليمية.

