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 وورد سكاي من العائلي االطالع برنامج 15 من 3 صفحة 7/8/2019 ةمراجع

 وورد سكاي من العائلي االطالع برنامج
 دلیل العائلة

 نظرة عامة على االطالع العائلي  -1
 وجدول الحصصیوفر الموقع المعلومات الدیموغرافیة التعلیمي.  اوإدارتھ لغرض اطالع العائالت على تقدم أبنائھ Family Accessتم تصمیم موقع االطالع العائلي 

 ألحداث والدرجات والحضور واالنضباط ونتائج االختبارات واألنشطة ومتطلبات التخرج. ھذا سیمكن العائالت من االطالع على تفاصیل الطالبا ورزنامةوالمھام 
 ومراقبة تقدمھم.

 

 عملیة الدخول
، یمكن لولي LaunchPad. وبمجرد تسجیل الحساب في LaunchPadللدخول إلى موقع االطالع العائلي، یجب أوال أن یقوم ولي األمر بالتسجیل للحصول على حساب 

. ھذه التعلیمات موجودة في موقع مدارس مقاطعة Skywardمات برنامج یرجى الرجوع إلى تعلی. Skywardلى االطالع العائلي بالنقر على أیقونة إاألمر عندئذ الدخول 
. ویمكن OCPS website > Students and Parents > Skyward > Documentation > Skyward Family Access Documentationأورانج العامة 

 .ھنا للعائالت االطالع على التعلیمات من 

 الصفحة الرئیسیة -أ
تبویب تعرض معلومات مھمة عن الطالب. وتتضمن التبویبات الصفحة الرئیسیة ورزنامة السنة الدراسیة ودفتر الدرجات  16موقع االطالع العائلي مقسم إلى 

ة والخدمات الطالبیة ومتطلبات التخرج والتاریخ األكادیمي والحافظة ومعلومات واالنضباط ونتائج االختبارات واألنشطوالحضور وبیانات الطالب وجدول الحصص 
ھي  Homeإلظھار المزید من المعلومات عن الطالب. الصفحة الرئیسیة  أحد التبویباتاالستجابة للتدخل والمعلومات الصحیة وسجل الدخول. یختار ولي األمر 

 منالمستخدم وحسابي وخروج ومترجم غوغل (إذا تم اختیارھا  واسم والرزنامة تعرض األیقونات التالیة جمیع الطالب واألحداث القادمة والتبویب االفتراضي 
 حسابي) ورابط المساعدة وروابط الدائرة.

 

 تبویب الصفحة الرئیسیة 1 -الجدول أ
 الوصف التصفح

 عرض الصفحة االفتراضیة. الصفحة الرئیسیة -1
 عرض طالب واحد أو جمیع طالب العائلة. جمیع الطالب -2
 عرض اسم المستخدم. اسم العائلة -3
 عرض معلومات االتصال بالعائلة. یجب معالجة التغییرات في مدرسة الطالب. حسابي -4

 غلق االطالع العائلي. خروج -5
 تغییر اللغة. مترجم غوغل -6
 ألولیاء األمور.توفیر روابط مساعدة  رابط المساعدة -7
 توفیر مصادر مفیدة أخرى لیست من خالل االطالع العائلي. روابط الدائرة -8
 لكل طالب.عرض مواعید الدائرة  األحداث القادمة -9

 توفیر عرض یومي أو أسبوعي أو شھري. الرزنامة -10
 

https://www.ocps.net/cms/one.aspx?pageId=1158765
https://www.ocps.net/cms/one.aspx?pageId=1158765


 وورد سكاي من العائلي االطالع برنامج 15 من 4 صفحة 7/8/2019 ةمراجع

 مترجم غوغل 

 .مترجم غوغلیستطیع برنامج االطالع العائلي ترجمة الصفحات إلى عدة لغات. اتبع الخطوات التالیة لتفعیل 
 

 .حسابي اختر .1
 . إظھار مترجم غوغل في االطالع العائليمربع ضع عالمة في  .2
 . حفظ  انقر .3
 لغة.الختیار ال سھم القائمة المنسدلة. انقر على مترجم غوغلستظھر قائمة منسدلة بلغات  .4

  



 وورد سكاي من العائلي االطالع برنامج 15 من 5 صفحة 7/8/2019 ةمراجع

 الرزنامة -ب
ب تبوی 1 -المربع ب :إلظھار المزید من المعلومات في مربع حوار. المرجع ملحقة بروابطمھام الطالب ومواعید الدائرة. األحداث  الرزنامةیعرض تبویب 

 الرزنامة

 
 تبویب الرزنامة 1 -الجدول ب

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 عرض الرزنامة 2 -الجدول ب
 الوصف التصفح

 االفتراضي للرزنامة وإخفاء العطالت األسبوعیة.تغییر خیارات العرض  خیارات العرض -8
 لوحة األلوان واختر لون جدید.إلى انقر على سھم القائمة المنسدلة لمربع األلوان للدخول  مربع األلوان -9

 
 یتیح للعائالت اختیار لون لكل طالب. أحداث الطالب -10
 الحدث على الرزنامة. انقر داخل مربع اختیار إلظھار مربع االختیار -11
 یجب على العائالت النقر على زر حفظ لحفظ التغییرات. زر الحفظ -12

 الوصف الوصف
داخل كل شھر  تصفحعرض شھري وأسبوعي ویومي وتتضمن مھام وأحداث ممیزة باأللوان.  توفر تبویب الرزنامة -1

 باستخدام األسھم. زر "الیوم" سیعود بالمستخدم إلى التاریخ الجاري.

 عرض الرزنامة. أیقونة الرزنامة -2
 طباعة الرزنامة. أیقونة الطابعة -3
 روابط أحداث الرزنامة المزید من المعلومات عن جدول الطالب. تظھر أحداث الرزنامة -4
لوان لألحداث وتغییر عرض الرزنامة االفتراضي وإخفاء العطالت أیتیح الرابط للمستخدم ضبط  عرض الرزنامة -5

 عرض الرزنامة 2 -الجدول د :األسبوعیة. المرجع
 .خاصتھم ربط أحداث الرزنامة بالرزنامة اإللكترونیة الشخصیةیتیح للعائالت والطالب  تصدیر إلى الرزنامة الشخصیة -6

 یمكن للمستخدم عرض الرزنامة بالعرض الشھري أو األسبوعي أو الیومي. تبویبات الشھر واألسبوع والیوم -7



 وورد سكاي من العائلي االطالع برنامج 15 من 6 صفحة 7/8/2019 ةمراجع

 دفتر الدرجات -ج
 اتوتقریر التقدم ودرجات المواطنة والمھام غیر المنفذة والواجبات المدرسیة ومتوسط الدرج السنویةیعرض تبویب دفتر الدرجات درجات الطالب الفصلیة أو 

)GPA .(الطالب ) الحاضرون في مدارس متعددة سیكون لدیھم دفاتر درجات متعددة. لكل من طالب المدارس اإلعدادیة والثانویة متوسط درجاتGPA .(المرجع: 
 تبویب دفتر الدرجات. 1 -الجدول ج

 
 تبویب دفتر الدرجات 1 -الجدول ج

 الوصف التصفح
 معین إذا كان للعائلة أكثر من طالب.استخدم سھم القائمة المنسدلة الختیار طالب  الطالب -1
ھذه المنطقة عدد المھام غیر المنفذة حسبما یحددھا تعرض منطقة المھام غیر المنفذة التاریخ وبیانات الفصل والمعلم.  تعرض المھام غیر المنفذة -2

 المعلم في دفتر الدرجات.
معین. تظھر  ترمومواعید المقابالت والمھام واسم المعلم ودرجة  المقرربیانات الفصل في جدول الفصل وبھا معلومات تعرض  درجات الفصل -3

 منطقة دفتر الدرجات في منطقة المھام غیر المنفذة بمجرد تحدیدھا من المعلم.المھمة غیر المنفذة في أعلى 
 

 دفتر الدرجات.استخدم أیقونة الطابعة لطباعة  أیقونة الطابعة -4
 إلظھار كل الدرجات أو الدرجات الحالیة أو الدرجات السابقة والحالیة. عرض الخیاراتتستخدم منطقة  عرض الخیاراترابط  -5
رابط متوسط الدرجة  -6

GPA 
متوسط درجات الطالب لمجموع الدرجات الفصلیة أو السنویة. لكل من طالب المدارس اإلعدادیة والثانویة  GPAتعرض 

 ).GPAمتوسط درجات (
ریر والدرجات الفصلیة. التبویب األخیر یظھر الدرجة ایحدد تبویب المقرر درجات المواطنة وتقاریر التقدم وبطاقات التق  المقررتبویبات  -7

 حرك مؤشر الفأرة فوق التبویب إلظھار مربع لوصف التبویب.. مقرر النھائیة لكل

 الحضور -د
 م حضورھا.یعرض تبویب الحضور مرات الغیاب والتأخیر للتاریخ الحالي المعروض وكذلك لفترات سابقة. تعرض مرات الغیاب بالفترات والحصص التي لم یت

 تبویب الحضور 1 -الجدول د :تختار العائالت من المقرر ما یزودھا بمعلومات إضافیة عن الفصل، مثل وقت المقابلة. المرجع
 



 وورد سكاي من العائلي االطالع برنامج 15 من 7 صفحة 7/8/2019 ةمراجع

 
  

 تبویب الحضور 1-الجدول د 

 

 بیانات الطالب -ھـ
فقط) ومعلومات  تبویب بیانات الطالب المعلومات الدیموغرافیة للطالب وساعات خدمة المجتمع (لطالب الثانویة فقط) والغرفة المنزلیة (لطالب االبتدائیة یعرض

 بیانات الطالبتبویب  1 -الجدول ھـ :العائلة وجھات االتصال عند الطوارئ. المرجع
 

  

 الوصف التصفح
 إظھار الحضور والتأخیر للتاریخ الحالي. حضور الیوم -1
 والتواریخ السابقة ونوع الحضور والفترة والفصل.عرض اسم الطالب والمدرسة  تفاصیل الحضور -2
إجمالیات فترة السنة حتى  -3

 تاریخھ
 تظھر في صورة شكل توضیحي لمرات الغیاب أو التأخیر بعذر أو بدون عذر أو كالھما. إجمالیات فترة السنة حتى تاریخھ



 وورد سكاي من العائلي االطالع برنامج 15 من 8 صفحة 7/8/2019 ةمراجع

 بیانات الطالبتبویب  1 -الجدول ھـ
 

 

 

 

 

  جدول الحصص -و
 تبویب جدول الحصص 1 -الجدول و :تبویب جدول الحصص معلومات عن جدول حصص الطالب. المرجعیعرض 

 
 تبویب جدول الحصص 1 -الجدول و

 
 

 

 -ز

 االنضباط
 تبویب االنضباط 1 -الجدول ز :المتخذ بمجرد إدخال البیانات. المرجعیعرض تبویب االنضباط مخالفة الطالب واإلجراء 

 

 

 تبویب االنضباط 1 -الجدول ز

 الوصف التصفح
 عرض مخالفة/ مخالفات الطالب االنضباطیة الحالیة. الحالياالنضباط  -1
 المدرسة).عرض جمیع المخالفات بالتاریخ ونوع المخالفة والموقع والضابط (مدیر  المخالفات -2

 الوصف التصفح
 استخدم سھم القائمة المنسدلة الختیار طالب معین إذا كان للعائلة أكثر من طالب. الطالب -1

 
 أخرى. مھمةالمعلومات التحذیریة تعرض أنواع الحساسیة لدى الطالب أو أي معلومات  مھم تنبیھ -2
 معلومات الغرفة المنزلیة لطالب االبتدائیة فقط.نات مدرسة الطالب ھنا. یمكن االطالع على اتظھر بی مدرسة الطالب -3

 
 تظھر معلومات عائلة الطالب في الرابط. معلومات العائلة -4
 تعرض ساعات خدمة المجتمع لطالب الثانویة فقط. خدمة المجتمع -5
 تظھر جھات اتصال الطوارئ الخاصة بالطالب. جھات اتصال الطوارئ -6

 الوصف التصفح
 الحالیة من الجدول. صعرض الحص جدول الحصص الحالي -1
 المراحل الدراسیة).فترات ( جمیعھاالحالي أو  الترمللعائالت عرض  یتیح عرض الخیارات عرض الخیارات -2
 (المصفوفة). بالترمبالیوم األسبوعي أو تطلع العائالت على جدول الحصص  طرق العرض -3
 یمكن للعائالت طباعة جدول حصص الطالب. طباعة جدول الحصص -4
 عرض بیانات الفصل. معلومات الفصل -5



 وورد سكاي من العائلي االطالع برنامج 15 من 9 صفحة 7/8/2019 ةمراجع

 عرض تاریخ المخالفة/المخالفات واإلجراء المتخذ حیالھا. اإلجراء المتخذ -3
 إجمالیات مخالفات السنة حتى تاریخھ تعرض رسم توضیحي إلجمالیات مخالفات السنة حتى تاریخھ. إجمالیات مخالفات السنة حتى تاریخھ -4

  نتائج االختبارات -ح
 تبویب نتائج االختبارات 1-الجدول ح :االختبارات االختبار والنتائج المفصلة التي حصلھا الطالب. المرجعیعرض تبویب نتائج 

 تبویب نتائج االختبارات 1-الجدول ح

 الوصف التصفح
 عرض جمیع االختبارات التي خضع لھا الطالب. نتائج االختبار -1
 لالختبار.عرض معلومات النتیجة المفصلة  رابط النتیجة -2

 األنشطة (طالب المدراس اإلعدادیة والثانویة) -ط
 تبویب األنشطة 1 -الجدول ط :األلعاب الریاضیة. المرجعبیعرض تبویب األنشطة معلومات مفصلة متعلقة 

 

 تبویب األنشطة 1 -الجدول ط
 الوصف التصفح

 عرض تواریخ السنة الدراسیة بأكملھا. نطاق التاریخ -1
 عرض األنشطة الریاضیة اإلضافیة غیر المقررة للسنة الدراسیة الحالیة. النشاط -2
 عرض اسم المدرب. القائد -3
 عرض اسم المدرب المساعد. المساعدون -4
 عرض أنشطة ریاضیة من السنوات السابقة. إظھار أنشطة من سنوات سابقة -5



 وورد سكاي من العائلي االطالع برنامج 15 من 10 صفحة 7/8/2019 ةمراجع

 الخدمات الطالبیة -ي
الحالیة للطالب. یمكن للعائالت االطالع على  Section 504و IEPیعرض تبویب الخدمات الطالبیة البرامج االستثنائیة والترتیبات الخاصة ببرنامج التعلیم الفردي 

یعرض معلومات تقییم الطالب مع ترتیبات برنامج التعلیم  عرض الخیاراتللطالب. اختیار  Section 504و IEPالمعلومات السابقة لبرنامج التعلیم الفردي 
 تبویب الخدمات الطالبیة 1 -الجدول ي :للطالب. المرجع IEP 504الفردي 

 
 تبویب الخدمات الطالبیة 1 -الجدول ي

 الوصف التصفح
 لقادم.عرض تقییم الطالب وتاریخ بدء التقییم وتاریخ انتھاء التقییم والتقییم ا معلومات التقییم -1

 عرض إذن تقییم الطالب والدائرة المستلمة لھ وإذن اإلدراج والتواریخ. معلومات اإلذن -2

 تعرض البرامج االستثنائیة في ھذا المكان. البرامج االستثنائیة -3

 من سنوات سابقة. IEPاختر عرض الخیارات إلظھار  عرض الخیارات -4

 اإلعدادیة والثانویة)متطلبات التخرج (طالب المدارس  -ك
بالنسبة . لتخرجلللطالب الالزمة  المقررات الدراسیةیعرض تبویب متطلبات التخرج خطة تخرج الطالب. تتیح ھذه المنطقة لولي األمر االطالع على متطلبات 

 تطلبات التخرجم 1 -الجدول ك :لطالب اإلعدادیة، تعرض متطلبات التخرج متطلبات النجاح في المدرسة اإلعدادیة. المرجع
 

  



 وورد سكاي من العائلي االطالع برنامج 15 من 11 صفحة 7/8/2019 ةمراجع

 متطلبات التخرج 1 -المرجع الجدول ك
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التاریخ األكادیمي -ل
 التاریخ األكادیمي 1 -الجدول ن :ومعلومات المرحلة. المرجعتبویب التاریخ األكادیمي في االطالع العائلي یتیح  للعائالت االطالع على مقررات السنة السابقة للطالب 

 

 .بالترم یوضح الجدول التالي الخیارات المتعددة التي تندرج تحت المراحل الدراسیة  -بالترمالمراحل الدراسیة  .1
 تعرض تفاصیل تشمل مواعید المقابالت للفصل الذي یتم اختیاره. –معلومات الفصل  .2
 

 التاریخ األكادیمي 1 -الجدول ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوصف التصفح
 عرض التالي: منطقة متطلبات المقررات الدراسیة -1

 المطلوبة: إجمالي عدد الوحدات الدراسیة المطلوبة الستیفاء متطلبات التخرج. •
 المكتملة: عدد الوحدات الدراسیة التي أكملھا الطالب. •
 الدراسیة المعتمدة التي یدرسھا الطالب حالیا. الحالیة: عدد الساعات •
 المجدولة: الساعات الدراسیة المعتمدة المجدولة لیدرسھا الطالب في السنة القادمة. •
 المتبقیة: إجمالي عدد الوحدات الدراسیة التي مازالت مطلوبة الستیفاء متطلبات التخرج. •

 والسابقة من خالل اختیار متطلبات المقررات الدراسیة. عرض تفاصیل المقررات الحالیة إظھار جمیع المقررات -2
إتاحة الدخول إلى معلومات مفصلة عن الوحدات الدراسیة بناء على المقررات المطلوبة والتي حاول الطالب  إظھار المقررات -3

 إكمالھا.

 التعریف التصفح التعریف التصفح
PR1 مرحلة نصف الترم األول PR3 مرحلة نصف الترم الثالث 
CP1 مرحلة المواطنة األولى CP2 مرحلة المواطنة الثالثة 
RC1 مرحلة  الترم األول RC3 مرحلة  الترم الثالث 
PR2 مرحلة نصف الترم الثاني PR4 مرحلة نصف الترم الرابع 
CQ1 مرحلة المواطنة الثانیة CQ2 مرحلة المواطنة الرابعة 
RC2 مرحلة الترم الثاني RC4 مرحلة الترم الرابع 

S1 مرحلة الفصل الدراسي األول S2 الثاني مرحلة الفصل الدراسي 



 وورد سكاي من العائلي االطالع برنامج 15 من 12 صفحة 7/8/2019 ةمراجع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الحافظة -م

 من ھذه المنطقة.  یعرض تبویب الحافظة بطاقات تقاریر الطالب وخطابات الحضور. یتاح للعائالت خیار طباعة نسخ مطابقة من بطاقات التقاریر وخطابات الحضور

 

 RTIاالستجابة للتدخل  -ن
أو  للغیابقائمة المراقبة قائمة بالطالب المحتمل أن یكون لدیھم نزعة مزمنة  تشملمراقبة. الیعرض للعائالت حاالت إدراج الطالب في قائمة تبویب االستجابة للتدخل 

 تقدم قائمة المراقبة تحذیرا یحدد حاالت القلق من الغیاب.التسرب أو كالھما. 

 

 
 



 وورد سكاي من العائلي االطالع برنامج 15 من 13 صفحة 7/8/2019 ةمراجع

 المعلومات الصحیة -س
معلومات الصحة المتعلقة بالطالب. یمكن للعائالت النقر على إظھار التفاصیل لالطالع على الحالة الصحیة واختبارات السمع یعرض تبویب المعلومات الصحیة 

 المعلومات الصحیة 1 -الجدول س :والنظر. المرجع

 

 المعلومات الصحیة 1 -الجدول س

 الوصف التصفح

 والنظر للطالب.عرض رابط إلظھار نتائج اختبارات السمع  عرض الخیارات -1
 عرض تفاصیل نتائج االختبارات بما في ذلك السنة الدراسیة والتاریخ والمدرسة واالختبار والفاحص والقائم باإلحالة. إظھار االختبارات -2

 ھذا الرابط التشعبي یعرض النتائج بالتفصیل. النتائج -3



 وورد سكاي من العائلي االطالع برنامج 15 من 14 صفحة 7/8/2019 ةمراجع

 سجل الدخول -ع
سجل  1 -الجدول ع :والمناطق التي تمت زیارتھا. المرجع IPیعرض تبویب سجل الدخول سجل دخول العائلة. تشمل معلومات السجل التاریخ والوقت وعنوان 

 الدخول
 

 سجل الدخول 1 -الجدول ع
 

 
 
 

 
  

 الوصف التصفح
 .والمنتج والمناطق التي تمت زیارتھا IPالتاریخ والوقت وعنوان  عرض  أقسام سجل الدخول -1
 عرض المنطقة والوقت واسم الطالب ومدرسة الطالب. إظھار المناطق -2



 وورد سكاي من العائلي االطالع برنامج 15 من 15 صفحة 7/8/2019 ةمراجع

 استمارات إلكترونیة -ف
للعائالت طریقة سریعة لملء تبویب االستمارات اإللكترونیة یظھر فقط عند وجود استمارة متاحة ومطلوب من عائلة الطالب توقیعھا. توفر االستمارات اإللكترونیة 

 استمارات إلكترونیة. 1 -الجدول ف :االستمارات الواردة من الدائرة دون الحاجة لتقدیم نسخ ورقیة. المرجع
 

 
 
 
 
 

 
 استمارات إلكترونیة 1 -الجدول ف

 
 

 
 
 

 الوصف التصفح

 ملء االستمارات اإللكترونیة -1
 

 سیظھر إشعار باالستمارة اإللكترونیة في االطالع العائلي.عندما یوجد مستند من الدائرة مطلوب تعبئتھ، 

غالق اإلتعبئة االستمارة/التالي/ -2
 الحقا واإلكمال

 

 اختر خیار االستمارة اإللكترونیة لتعبئة استمارة الدائرة المطلوبة.

 تقدیم االستمارة -3
 

 تقدیم االستمارة.

 إشعار االكتمال -4
 

 بنجاح.عرض حالة تعبئة االستمارة 

 موقع االطالع العائلي، قم باالتصال بمدرسة الطالب لمساعدتك. بشأنلمزید من الدعم ملحوظة: 
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