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يدا تمنع أى نوع من أنواع لبينالس كاونتى بفلور االدارة المدرسية

ة أو التميز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الديانة أو المضايق

اآلصل العرفى أو الحالة الزوجية أو السن أو التوجه الجنسى أو 

.البرامج أو الخدمات أو النشاطات التى تقدمهاوذلك فى جميع العجز   

 
 كتيب المعلومات ممكن يحدث فيه التغيرات

 مرحبا

 بأولياء األمور

 لمدارس بينالس كاونتى

FOCUS 

 

 

أولياء الالمورخاص ب  

  على لديك حساب سابق 
 school messenger)مسنجر المدرسى 

 

  مسنجر المدرسىسبق وإستخدمت قد 
 لمتابعة درجات أو حضور و إنصراف طفلك

 

  إس أر إس )نظام تسجيل سبق وإستخدمت
نات طفلك ، حجذ ار بييلعمل تغي الطالب(

ألى من تقدمت بطلب  مكان بالمدرسة،أو
الماجنت أو بينالس كاونتى  مدارس

 الفندمنتل

  بك الخاص  نسيت إسم المستخدم لو
 وكلمة المرورلبرنامج  مسنجر المدرسى أ

        فيمكنك التوجه الى أى مدرسة لطلب             
المساعدة )مالحظة: سوف تحتاج الى توفير بطاقة 

    (  صالحه كما هو موضح أدناه شخصيه هوية 

ألولياء األمور الحصول على كيف يمكن 

سابقاّ على  حساب حساب إذا لم يكن لديهم

  مسنجر المدرسى؟

 
قم بزيارة أى مدرسة لتطلب حساب و إحضر 

بطاقة هوية سارية المفعول معك  

 دارخصة قي  

 هوية صادرة من أى والية   

 سفر( تأشيرة دخول)على جواز 

 هوية عسكرية 

 جواز سفر 

  البطاقة الخضراءgreen card 

 أومرا سوف تستخدم المدرسة برنامج جديد 
لتوفير اسم مستخدم وكلمه المرور  UMRA  

 
 
 

. 
 

http://www.pcsb.org/


 

 

 

:ولياء األمور أن يطلعوا على معلومات أطفالهم مثل يمكن أل  

 

 ب والحضوراالغي 

 الجدول المدرسى 

 االختبارات و التكليفات القادمة تواريخ 

 االمتحناتدرجات , درجات الواجبات المنزلية, 

 الدرجات الحالية و عمل المشاريع 

 ةالدرجات النهائيىو GPA دراسىمترتيبه فى الفصل ال 

 السلوك / االحاالت 

 المعلومات الشخصية 

 المعلومات الطبية 

 إبالغات, ة ذات أهميةيرسائل مدرس 

 وأحداث مدرسية مقبلة 

 التقويم السنوى المدرسى موضحا االجتماعات والتكليفات القادمة 

 التنبيهات الخاصة بحضور وغياب التلميذ منذ آخر مره 

 log in تم زيارة الموقع              

       البريد الاٍللكترونى المباشر للمدرس 

        الدخولب ااٍلجابة على األسئلة األمنية ليسمح لك 

 الموقع ااٍللكترونى لغرض إعادة تثبيت كلمة الدخولإلى       

 أو إستعادتها      

 

 

 

 

 

   htt://focus.pcsb.org ب          عنوان الوي

 

 فستعطيك المدرسة إسم مستخدم ،مستخدم جديدلو كنت   :تسجيل الدخول

 

 (school messenger)مسنجر المدرسى  لبرنامج مستخدم سابقلو كنت                         

 ونقطة(  p)حرف   pفإسم المستخدم سيكون .                        

 (school messenger)مسنجر المدرسى  يتبعها إسم المستخدم السابق                        
 

           كلمة المرور فسيعطى له المستخدم جديدلو كان       :كلمة المرور

          (العلوية والسفلية و األرقام من خليط من الألحرف مكونة)            

مع كلمة الدخول على الموفع                                                                

                                               

    (school messenger)لمسنجر المدرسى   المستخدم سابقلو كان                            
 ( أحرف 6ون على األقل ستة )فكلمة المرور يجب أن تك             
 ( أرقام 6قل من ستة )أ علوية أو أرقام. لو كانت كلمة المرور السابقه            

       ليصل العدد الكلى  Zالى أخرها عدة أحرف  فأو أحرف فأض                          
 (6و االرقام الى ستة ) للحروف                          

                                                                     

     أن يطلعوا, سوف يسمح لألولياء األمور الذين لديهم حساب واحد        :حساب واحد

 النظر عن المدرسة التىعلى كافة معلومات أطفالهم بغض               

 . ر إسم الطالب من أعلى يمين الموفعخالل تغي من يدرس بها               
 

قم بزيارة موقع مدارس بنالس كاونتى للدخول على معلومات تفصيليه عن برنامج        

  .https://focus.pcsb.org  (PCS FOCUS) فوكس بى سى أس

 

                                                                  

 
    

The FOCUS/SIS  (https://focus.pcsb.org) 

س موقع االنترنيت اآلمن لغرض عرض إس أى  إفوكس 

الخاصة بطفلك المعلومات . 

عنوان أو حجز مكان الر يالمستخدم وكلمة المرور تستخدم لتغينفس إسم   

https://focus.pcsb.org/

