
 
 

 2019مایو  اآلباء واألوصیاء،
 

) في نھایة ھذا الصیف. Skywardیسر مدارس مقاطعة أورانج العامة أن تعلن عن انتقالنا إلى نظام معلومات جدید للطالب (
وفي  وفیما یخص اآلباء واألوصیاء، فإن ھذا یعني أنك لن تستخدم دفتر التقدم ونظام وصول اآلباء لعرض معلومات الطالب.

الجدید. ویعتبر نظام وصول األسرة بوابة  Skyward، ستستخدم نظام "وصول األسرة" 2019-2020بدایة العام الدراسي 
 تسمح بمشاھدة درجات الطالب وحضوره وجدولھ الزمني ومعلومات أخرى مھمة.

 
. انتقل إلى صفحة الویب Skywardلقد تم إنشاء موقع إلكتروني جدید لتزوید اآلباء واألوصیاء بأحدث المعلومات عن نظام 

". Skywardثم حدد "الطالب واآلباء" من القائمة العلویة. ثم انقر فوق " ) www.ocps.netOCPS(الرئیسیة لمدارس 
من المعلومات ذات الصلة بنظام ویمكنك زیارة ھذا الموقع اإللكتروني في أي وقت ترید فیھ التحقق من االتصاالت أو غیرھا 

.Skyward  وفي بدایة شھر أغسطس، سیتضمن ھذا الموقع اإللكتروني كیفیة التسجیل للحصول على حسابLaunchPad 
  Skyward، إلى جانب الوثائق المتعلقة بكیفیة استخدام نظام وصول األسرة Skywardللوصول إلى نظام وصول األسرة

 (یمكن إیجاد كلیھما في قسم "الوثائق").
 

المختلفة التي سیستفید منھا  OCPSبوابة إلكترونیة توفر لك إمكانیة الوصول التلقائي إلى أنظمة  LaunchPadیعتبر موقع 
رقم ھاتفك المحمول أو عنوان بریدك  LaunchPad. وتستخدم عملیة التسجیل في موقع Canvasمثل  -اآلباء واألوصیاء 

وإذا كان رقم ھاتفك المحمول أو عنوان بریدك  إللكتروني المحفوظ في المدرسة في نظام معلومات الطالب الحالي.ا
اإللكتروني قد تغیَّر حدیثًا، ولم تكن قد أخطرت المدرسة، فستحتاج إلى إخطار المدرسة قبل شھر أغسطس حتى تتمكن من 

 .LaunchPadإكمال التسجیل في 
 

. وبمجرد 2019أغسطس  5في  LaunchPadون اآلباء واألوصیاء قادرین على بدء عملیة التسجیل في ومن المتوقع أن یك
 .Skywardبعد ذلك تسجیل دخول تلقائي إلى نظام وصول األسرة  LaunchPadاالنتھاء من عملیة التسجیل، سیوفر لك 

 
ستكون موجودة على الموقع اإللكتروني المشار إلیھ ونشیر مرة أخرى إلى أن جمیع المعلومات المتعلقة بھذا االنتقال المثیر 

أعاله، ولذلك یُرجى التحقق من ھذا الموقع في بدایة شھر أغسطس للحصول على التفاصیل النھائیة والخطوات التي یجب علیك 
 اتخاذھا. وسیتم إرسال خطاب آخر إلیك في بدایة العام الدراسي لمراجعة نفس المعلومات.
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