
 

 

اير 2020  فبر
،  عزيزي ولي األمر / الوصي

   
 .Go4Schools ي نهاية كل فصل. يسىم النظام الذي نستخدمه إلنشاء التقاري

ريتلقى طفلك حالًيا تقريًرا مطبوًعا ف   
   Go4School  ح هذه الرسالة كيف ستسجيل الدخول إل مدار  يمكنك تشر   

نت. كل يوم  .والوصول إل تقارير طفلك عبر اإلنبى
   ما هي مدارس Go4Schools؟   

ي اي وقت:  والدين / أولياء األمور الوصول إل معلومات "حية" عن أطفالهملل 
ف  Go4School  ستتيح مدار  

الحضور يوميا  ꙳ 

 يومي السلوك 
ً
ا  ꙳ 

ي للموضوع )يومًيا( 
 ꙳ جدول زمن 

ي السنة(
ي جميع المواد )يتم تحديثها ثالث مرات ف 

 ꙳ الدرجات المستهدفة والدرجات المتوقعة ف 

 
ي الوصول إل مدارس Go4Schools؟

  كيف يمكنن 
 

ا باستخدام الخدمات 
ً
ي ، يمكنك إنشاء واحد مجان

ون  . إذا لم يكن لديك عنوان بريد إلكبى ي
ون   ، يجب أن يكون لديك عنوان بريد إلكبى

ً
: التاليةأوال  

 
https://outlook.live.com/owa/      هوتميل 
https://accounts.google.com          جوجل 

Go4Schools ي قاعدة بياناتنا 
ي ف 
ون    ، فيمكنك تسجيل الدخول إل مدارسإذا كانت المدرسة تحتوي عىل بريدك اإللكبى

WWW.go4schools.com للوصول إل تقرير طفلك. لتسجيل الدخول ، يرجر الذهاب إل 
ي الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية

 والنقر عىل أيقونة اآلباء ف 
 

 
 

" ي هذه الشاشة ، يرجر النقر فوق 
مستخدم ألول مرة؟"سيتم نقلك إل شاشة تسجيل الدخول. ف    

 
 
 
 

https://outlook.live.com/owa/
https://accounts.google.com/
http://www.go4schools.com/


 
  
 

 

 

  . ي   إنشاءب
ون  يد اإللكبى كلمة مرور عشوائية وإرسالها إليك بالبر  Go4School ستقوم مدارس  

  
 

 
 

.Go4Schools ي وكلمة المرور لتسجيل الدخول
ون  يد اإللكبى إل يمكنك بعد ذلك استخدام البر  

 والوصول إل صفحة تقرير طفلك 
 

ء يسهل تذكره ي
ا تغيبر كلمة المرور الخاصة بك إل شر

ً
 .عند تسجيل الدخول ، يمكنك أيض

 
 
 

 يرجر المالحظة
 

ي قاعدة بياناتناا 
ي ف 
ون  ذا لم يكن لدى المدرسة عنوان بريدك اإللكبى Go4Schools ال يمكنك الوصول إل مدارس  

 
 

ي ، يرجر اتباع الخطوات التالية إذا لم تكن قد زودتنا 
ون  ي ، أو تم تغيبر عنوان بريدك اإللكبى

ون  : بعد بعنوان بريد إلكبى : 
 

Parents@cityofderbyacademy.org   ي عىل العنوان التالي
ون   1( إرسال بريد إلكبى

 
 

ي ، ما  (2 : 
ون  ي بريدك اإللكبى

عليك سوى تزويدنا بالمعلومات التاليةف   

 ꙳اسم الطفل 

 ꙳تاري    خ ميالد الطفل

 ꙳الجماعة العام 

 ꙳ مجموعة النماذج )إذا كانت معروفة(

 ꙳اسمك 

 ꙳عالقتك بالطفل

 
ي قاعدة بياناتنا .

ي وربطه بمعلومات طفلك ف 
ون   سنكون قادرين بعد ذلك عىل إضافة / تحديث عنوان بريدك اإللكبى

aharding@cityofderbyacademy.org  ي عىل
ون  يد اإللكبى ي عبر البر

يرجر م  إذا كان لديك أي أسئلة حول Go4Schools ,يرجر مراسلنى     
 

 المخلص لك,
 

Mr. A. Harding (Deputy Headteacher) 

mailto:Parents@cityofderbyacademy.org

