
  مكتب خدمات دعم الطالب  
   210جناح 

440 North Broad Street 
  Philadelphia, PA 19130 

 

Translation and Interpretation Center (6/2022)  2022 Attendance Reminder (Arabic) 

 

 

 2022يونيو/حزيران  8

 

 أعزاءي األهالي األوصياء بالمنطقة التعليمية في فيالدلفيا،

 

ودرجاته ،   ومع بلوغنا نهاية العام الدراسي، فمن األهمية بمكان أن يتم تسجيل سجل دقيق لحضور الطالب الخاص بكم

لذا، بشكل صحيح حتى يتسنى لنا أن نحدد أفضل السبل لدعم كل طالبنا في المستقبل.  وخاصة القراءة والرياضيات والعلوم ،

نبغي إعفاؤها، وفقا نود أن نذكركم بالتأكد من من أنك قد زودت مدرسة طفلكم بمالحظات عن أي غيابات تعتقد أنه ي

يرجى أيضا التأكد مع  يونيو/حزيران ، اليوم األخير من السنة الدراسية للطالب. 14لإلرشادات الخاصة بالحضور، قبل 

ت أنك تعالج أي تناقضات في درجامن التأكد و مدرسة طفلك من دقة سجالت حضور طفلك ومن أنها محدثة حتى تاريخه

  .طفلك مع المدرسة.

 

حساب بوابة األهل واألسرة، فاستخدم لديك إذا لم يكن يمكنك عرض معلومات الحضور لطفلكم في بوابة األهل واألسرة. 

  للتسجيل. هناالتوجيهات الموجودة 

 

بعد إنشاء حساب بوابة األهل والعائلة أو إذا كان لديك حساب بالفعل، استخدم مدرج الخطوات المناسبة المرتبطة أدناه 

لألهل في الحرم المدرسي  مدرج خطوات؛ فيديو تعليمي لألهل في الحرم المدرسي  ر طفلك.للوصول إلى معلومات حضو

 متوفرةخطوات ال اتمدرج. اإلصدارات المترجمة من كل ()االبتدائي مدرج خطوات لألهل في الحرم المدرسي ؛(متوسط/ثانوي)

  .هنا

 

إذا لم تكن لديك بوابة األهل، فيمكنك دائما عرض معلومات حضور طفلك )أطفالك( من خالل تسجيل الدخول إلى بوابة 

مدرج خطوات الطالب في  لى بوابة الطالب:الطالب الخاصة بهم معهم. تقدم الخطوات أدناه إرشادات حول كيفية الوصول إ

 .مدرج خطوات الطالب في الحرم المدرسي )االبتدائي( ؛ثانوي(/الحرم المدرسي )متوسط

 

  .هنا، يرجى زيارة الموقع االلكتروني للحضور والتغيب للحصول على معلومات إضافية مفيدة 

إذا كانت لديكم أسئلة تتعلق بالتوافق فيما يخص حضور طفلكم، فيرجى االتصال بمدرسة طفلكم واطلب التحدث مع 

  السكرتيرة.

 

 أتمنى لكم صيفًا آمنًا وسعيًدا.

 

 مع أطيب التمنيات،
 

 المنطقة التعليمية في فيالدلفيا
 مكتب خدمات دعم الطالب
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