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 بارینتفیو  ویب  نسخة
 باستخدام ، ھذه) OLV(  اإلنترنت عبر التحقق عملیة توفر.  لطالبك السنویة اإلنترنت عبر التحقق عملیة إلكمال إرشادات المستند ھذا یوفر

ParentVUE  ، علیھا والحفاظ  الدقیقة الطالب معلومات لتحدیث طریقة. 
 . العملیة  إكمال فقط الوصي/  الوالدین أحد على یجب  �

  المحمول جھازك على  ویب  مستعرض فتح یمكنك ، ذلك  ومع.  للجوال  ParentVUE تطبیق في  مدعومة غیر اإلنترنت عبر السنویة التحقق  عملیة  � 
 . العملیة ھذه وإكمال  االرتباط  إلى  للوصول

 PARENTVUE إلى  الدخول تسجیل 

 .  https://portal.lcps.org إلى انتقل   ،  بك  الخاص الویب  متصفح في .1

  I am a parent>>.  الوالدین أحد أنا  فوق انقر .2

 
  Login الدخول تسجیل  فوق وانقر بك  الخاصین المرور وكلمة المستخدم اسم  أدخل. 3

 
 

 � لـ  بك الخاصة المرور كلمة تعیین إعادة  إلى بحاجة  كنت إذا ParentVUE  ، 

  دعم  موقع في  المتداولة األسئلة قسم   إلى الرجوع  یرجى ParentVUE. Frequently Asked Questions  

 

  

https://portal.lcps.org/
https://www.lcps.org/Page/150204
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 اإلنترنت  عبر   التحقق  عملیة بدء

  Begin Registration or Verification.التحقق أو  التسجیل بدء الزر فوق انقر.  منھم التحقق یجب  الذین  الطالب یسرد  إشعار یظھر.  .1

 
 Begin New Registration and الزر فوق وانقر المنسدلة القائمة من Online Verification 22-2021 حدد ،   العملیة  لبدء .2

Verification.< 

  
 District ParentVUE لموقع التشعبي االرتباط  فوق فانقر ،   المتداولة األسئلة لمراجعة أو العملیة ھذه   حول المعلومات من مزید في ترغب  كنت إذا. 3

Online Verification  .متابعة "  الزر  فوق انقر ،   العملیة لبدء جاھًزا تكون عندما."District ParentVUE Online Verification Site 

 
 

https://www.lcps.org/Page/229648
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  ھذا  ینص>.   ومتابعة حفظ الزر فوق انقر.  الصفحة من العلوي األیمن الركن في یظھر  كما تماًما واألخیر األول اسمك بإدخال Signature   التوقیع صفحة أكمل. 3
  Save And Continue  .تحدیثھا  أو/  و  منھا بالتحقق  ستقوم التي  المعلومات جمیع  دقة  على اإللكتروني التوقیع
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 والطوارئ   األمور وأولیاء   بالعائلة  االتصال صفحات 
 . الطوارئ  حاالت في االتصال ومعلومات الوصي /   الوالدین ومعلومات  العائلة بعناوین المتعلقة المعلومات تحدیث/   من بالتحقق ستقوم  ،  الصفحات  ھذه في

 العائلة صفحات
  Save and Continue >.ومتابعة  حفظ على انقر ثم  ،  العائلة  منزل عنوان صحة من تحقق 1.  

 
 Save and Continue >.ومتابعة  حفظ  على انقر ثم ، للعائلة البریدي العنوان صحة  من تحقق     2 .

  لتغییرات المدرسة إتمام  بمجرد.  الطالب  بمدرسة  واتصل  Logout الخروج تسجیل زر على فانقر ،   صحیح غیر البریدي  العنوان  أو المنزل عنوان كان إذا  .3.
 بعد  أخرى مرة الدخول   تسجیل إلى  بحاجة كنت  إذا.  اإلنترنت عبر التحقق عملیة إلكمال  ParentVUE إلى  أخرى مرة الدخول تسجیل  من ستتمكن ،   العنوان

 . جدید من والبدء التسجیل حذف إلى فستحتاج ، العنوان بتحدیث المدرسة قیام

 

 الوصي /   الوالدین معلومات صفحات
 .العنوان نفس  في  یعیش آخر وصي/  والد  وأي علیك الوصي/  الوالدین تفاصیل ستراجع   ،  الوصي /   الوالد صفحات في

 Save and Continue >.ومتابعة حفظ فوق انقر ثم  ،  الصفحة على معلوماتك من أوالً  تحقق. 1 

 الشفوي  والتواصل المكتوبة للمواد المفضلة  اللغة•  

 فقط  واحد أساسي رقم تحدید یرجى:  الھواتف أرقام•  

 اإللكتروني  البرید  عنوان • 
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  األوصیاء ) / الوالدین( الوالدین بجمیع  الخاصة المعلومات من للتحقق Progress  "  التقدم  قید"  أو Edit" تعدیل " الزر فوق  انقر ،   معلوماتك من االنتھاء عند. 2
 عنوان  في المقیم  القانوني  الوصي أو الوالدین بأحد   الخاصة المعلومات تحدیث أو عرض من تتمكن لن.  العنوان  نفس في المقیمین   اآلخرین) األوصیاء( القانونیین

 . مختلف

 
  Save and Continue  >.ومتابعة  حفظ فوق انقر ،   الوصي/  الوالد قسم  اكتمال  بمجرد. 3

 

 الطوارئ حاالت  في  االتصال صفحات
 . مدرجة طوارئ  اتصال جھة لكل االتصال ومعلومات السكانیة  المعلومات من ستتحقق ، الطوارئ  صفحة في

 . الطوارئ حاالت  في اتصال لجھة التقدم قید أو تحریر الزر فوق انقر. 1

 
 Save and Continue  >.ومتابعة حفظ فوق انقر ثم ، صفحة  كل في الموجودة المعلومات من تحقق. 2
 .األخرى الطوارئ  اتصال جھات لجمیع 2 و 1 الخطوتین كرر. 3 
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 جدیدة طوارئ اتصال جھة بإنشاء قم  Delete ." حذف"  الزر  باستخدام الطوارئ حاالت في اتصال  جھة بإزالة قم  ، األمر لزم إذا. 4 
 . جدیدة Add  New Emergency Contact طوارئ اتصال جھات إضافة زر باستخدام

 
 Save and Continue >.ومتابعة حفظ فوق انقر  ، الطوارئ اتصال جھات جمیع اكتمال بمجرد. 5
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  التفصیلیة الطالب  صفحات 

  في الحالي الطالب من التحقق قسم  في المدرجین النشطین الطالب لجمیع المعلومات تحدیث/  من بالتحقق ستقوم ،  التالیة العدیدة الصفحات في
  Existing Student Verification .األعلى

 :التالیة السیناریوھات من  أي وجود حالة  في طفلك  بمدرسة واتصل الخروج سّجل 
 . 22-2021 الدراسي  العام  في LCPS یحضر سوف  األسفل في    Students to Exclude" المستبعدون الطالب"  قسم في المدرج الطالب•  

 . صحیح غیر صف مستوى لدیھ  Existing Student Verification" الحالي الطالب من التحقق"  قسم في المدرج الطالب•  

 ).الطالب( الطالب ھؤالء من التحقق إلكمال ParentVUE إلى  ارجع  ، أعاله المذكورة السیناریوھات حل من طفلك مدرسة تتحقق أن بمجرد 
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 الطالب عملیة  على عامة  نظرة
 Existing Student Verification .الحالي   الطالب من التحقق قائمة في  طالب لكل الخطوات ھذه اتبع

  بمدرسة واالتصال الخروج بتسجیل فقم ، للطالب صحیحة غیر معلومات أي كانت إذا.  القائمة  في لطالب Edit " تحریر"  الزر فوق انقر. 1 
 . جدید من للبدء الحالي التحقق وحذف أخرى مرة الدخول تسجیل إلى تحتاج سوف ، المعلومات بتحدیث المدرسة تقوم أن بمجرد.  الطالب

 
 ). وجدت إن( وتحدیثھا  الطالب بھذا   الخاصة المعلومات  من التحقق  .2

 . أدناه  صفحة  كل حول التفاصیل عرض یتم.   أخرى إلى صفحة  من لالنتقال Save and Continue>  ومتابعة حفظ الزر فوق انقر. 3 

 . اآلخرین الطالب  لجمیع العملیة كرر ،  األول بالطالب  الخاصة  المعلومات  إكمال بمجرد. 4 

 الدیموغرافیات  صفحة
 . طفلك بمدرسة  واالتصال  الخروج تسجیل  یرجى ،   الصفحة  ھذه في   صحیح غیر شيء أي  ھناك كان إذا
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 إضافیة  معلومات   صفحة
 .  االسم المختار لطفلك ومعلومات التأمین واالتصال العسكريقد یتم تحدیث 
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 السیاسات صفحات
 السیاسة وثائق بجمیع إقرار مطلوب.  الطالب  تعلم جھاز وإجراءات ومسؤولیاتھم الطالب حقوق مثل السیاسة وثائق  من العدید مع تقدیمك سیتم
 . دراسي  عام  كل في

 . المستند ومراجعة لتنزیلView " عرض"  فوق انقر. 1 

 . اإلقرار إلكمال االختیار خانة حدد . 2 

 
 . التالي القسم  إلى والتقدم األخرى السیاسة لوثائق العملیة  لتكرار   Save and Continue >ومتابعة حفظ فوق انقر. 3
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 الصل العرقي وا  العرق صفحة
 . طفلك بمدرسة  واالتصال  الخروج تسجیل  یرجى ،   الصفحة  ھذه في   صحیح غیر شيء أي  ھناك كان إذا
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 الوصي /  الوالدین عالقات  صفحة
 .طفلك  بمدرسة واالتصال الخروج تسجیل یرجى ،  الصفحة ھذه في صحیح غیر شيء أي ھناك كان إذا

 

 الطوارئ حاالت  في االتصال  عالقات  صفحة
  الطالب لھذا الطوارئ اتصال جھات بأحد االتصال یتم لم إذا.  القائمة  في مدرجة  األقل  على واحدة طوارئ اتصال جھة طالب لكل یكون أن یجب

  No Relationship. عالقة ال االختیار خانة  فحدد ،
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 الطوارئ  حاالت في االتصال  طلب  صفحة
  LCPS سیحاول ، األمر عن  النظر بغض.  الطوارئ  حاالت في االتصال وجھات للوالدین االتصال جھات ترتیب لتحدید واإلفالت بالسحب قم

 .أوالً   بالوالدین االتصال دائًما

 

 الصحیة  الشروط صفحة
 . الحاجة حسب وتحدیث مراجعة
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 األدویة  صفحة
 . الحاجة حسب وتحدیث مراجعة
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 المعلومات  إصدار  صفحة
 .األمر لزم إذا اختیارك بتحدیث وقم بعنایة حقل كل راجع).  طالبك( لطالبك عام كل المعلومات إصدار تفاصیل معظم  تحدیث یجب

 المنشورات في LCPS بواسطة رقمیًا المنشورة المعلومات في الطالب بمشاركة للسماح " نعم"  حدد: الفیدیو/  الصور وسائط بمشاركة السماح•  
 المختلفة

 بواسطة رقمیًا المنشورة المعلومات في الطالب بمشاركة للسماح" نعم"  حدد:  الدراسي  والفصل الفیدیو/  الصور مدرسة بمشاركة السماح•  
 الدراسي  فصلھم أو/  و مدرستھم

 السنوي للكتاب رقمیًا المنشورة المعلومات في الطالب بمشاركة للسماح" نعم"  حدد: الفریق ومشاركة الفیدیو/  للصور السنوي للكتاب السماح•  
 . الریاضي فریقھم أو/  و
 .LCPS أو مدرستھم بواسطة رقمیًا الطالب عمل بنشر للسماح " نعم"  حدد:  الفني العمل وسائط مشاركة•  
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 المبكر  واإلصدار  األذونات صفحة
 .األمر لزم  إذا اختیارك بتحدیث وقم بعنایة حقل كل راجع

  .LCPS من بالطقس المتعلقة اإلخطارات بتلقي لك للسماح نعم حدد:  بالطقس المتعلقة اإلخطارات• 

 
 .األسریة الحیاة تعلیم على بالحصول  لطالبك للسماح "نعم" حدد: األسریة الحیاة تعلیم في المشاركة• 

 
 . الدلیل معلومات بمشاركة LCPS لـ للسماح نعم حدد: الخارجیة الكیانات مع الدلیل معلومات مشاركة• 

 
 بك الخاص  الطالب حول  الدلیل معلومات بمشاركة LCPS لـ للسماح"  نعم" حدد: العسكریین المجندین مع الدلیل معلومات مشاركة• 

 .العسكریین المجندین مع

 
  المنزل في اإلنترنت  إلى الطالب  وصول یصف الذي األفضل الخیار حدد: المنزل من اإلنترنت إلى الوصول• 
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 . الطوارئ حاالت أو السیئ الطقس حالة في  الطالب  فصل كیفیة  حدد: المبكر الفصل معلومات• 

 
 ) فقط االبتدائیة المدرسة( المدرسة بعدنصراف اال خطة صفحة

 كل نفسھا ھي بطفلك الخاصة  االنصراف خطة تكن لم  إذا.  األسبوعیة الخطة حقول أكمل ، یوم كل الطریقة بنفس طفلكانصراف  سیتم كان إذا
 . الیومیة الخطة حقول فأكمل ، یوم

 

  



 اإلنترنت  عبر السنویة التحقق عملیة

ParentVUE: Annual Online Verification Process Page 18 April 18, 2022 

 ) فقط الثانویة   المدرسة(  ACL نقل   صفحة
  الطلبات توجیھ یتم ال قد.  لودون أكادیمیات إلى  بالحافلة النقل  رفض/  طلب یرجى  ، لودون أكادیمیات یحضر الثانویة المدرسة  طالب كان إذا

 . المدرسة من األول للیوم المناسب الوقت في اإلنترنت عبر التحقق عملیة أثناء المقدمة
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 وتقدیم  مراجعة
 .وإرسالھا المعلومات لمراجعة>  Save and Continueومتابعة حفظ فوق انقر ، كمكتمل الطالب جمیع على  عالمة  وضع بمجرد. 1

 
  Review ".مراجعة"  الزر فوق انقر. 2

 
 . األصفر باللون التغییرات تمییز  تم.  منطقة كل من أخرى مرة وتحقق ألسفل بالتمریر  قم. 3
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  Ready.تم زر على انقر.4        

 Submit.إرسال زر على انقر. 5 

 
 OK .موافق فوق انقر.  تأكید رسالة تظھر ، التحقق تقدیم بعد. 6

 
 . الطالب من التحقق إكمال حول اإللكتروني بالبرید تأكیًدا ستتلقى.  Status الحالة  صفحة  إلى ارتباط مع رسالة تظھر. 7

 
 فالرجاء ، المعلومات  ھذه عرض على  قادر غیر كنت إذا.  طفلك معلومات لعرض  ParentVUE   إلى الدخول تسجیل اآلن یمكنك. 8

  إلى أخرى مرة الدخول تسجیل ثم ، النظام بواسطة اإلنترنت عبر التحقق معالجة تتم حتى  دقیقة 30 إلى یصل بما السماح
ParentVUE . 

  

http://portal.lcps.org/
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 وإصالحھا  األخطاء استكشاف نصائح
 . اإلنترنت  عبر التحقق  عملیة متابعة  أثناء  لدیك تكون قد  التي األسئلة حول المھمة  النصائح  بعض یلي  فیما

 التحقق  أثناء التغییرات 
 . التالیة  القیم  تحریر فقط یمكنك  ،  المعلومات بمراجعة تقوم عندما 

 المكتوبة /  الشفویة  للمواد المفضلة  واللغة بالوالدین  الخاصة  االتصال معلومات•  

 الھواتف  وأرقام الطوارئ حاالت في  االتصال  اسم•  

 المتصل  العسكري الطالب وضع•  

 الطالب  صحة  ظروف •  

 للطالب  األدویة  تفاصیل•  

 المعلومات  إصدار حقول•  

 المبكر النصراف ال خطة •  

 ) فقط االبتدائیة المرحلة طالب ( المدرسة بعدانصراف ا خطة •  

  بالتحدیث وسیقومون ،  للتغییر  الداعمة  الوثائق  تقدیم المدرسة  موظفو منك سیطلب .  الطالب بمدرسة واتصل الخروج تسجیل  رابط على فانقر   ،   دقیقة غیر معلومات وجدت إذا 
  حذف فوق النقر  إلى فستحتاج ،   لطالبك المعلومات بتحدیث المدرسة قامت  إذا.  العملیة  إلكمال ParentVUE إلى أخرى مرة  الدخول لتسجیل بك  واالتصال
 .أخرى مرة العملیة لبدء ParentVUE إلى أخرى  مرة الدخول تسجیل  عند  Delete Registrationالتسجیل

 التطبیق  بدء  رسالة  
 An application has already been started..."  بواسطة  بالفعل تطبیق بدء تم" تفید  رسالة رأیت إذا.   التحقق إلكمال فقط الوصي/   الوالدین أحد یحتاج 

by ، الرسالة  في المدرج للطالب  اإلنترنت عبر التحقق  عملیة بدأ  الذي اآلخر الوصي /  الوالد  اسم الرسالة   تسرد . 

 
 : الدقة خیارات

 ).الطالب( للطالب اإلنترنت عبر التحقق إكمال اآلخر  الوصي/   الوالد  من اطلب. 1 

 .الطالب بمدرسة فاتصل ، اإلنترنت عبر التحقق إكمال  على  قادر غیر  الوصي/   الوالد ھذا كان إذا. 2 
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 التسجیل  استئناف
  مرة الدخول تسجیل بعد.  بدأ الذي التحقق إلكمال ParentVUE إلى أخرى مرة الدخول تسجیل یمكنك.  واحدة جلسة في التحقق إكمال یلزم ال

 .تكتمل لم عملیة بدأت أنك إلى  تشیر صفحة سترى ، ParentVUE إلى أخرى

 . التحقق عملیة إلكمال Resume Registration التسجیل استئناف فوق انقر 

  

 التسجیل  حذف
  Delete Registrationالتسجیل حذف الزر فوق النقر علیك فیجب  ، المدرسة قبل  من الصحیحة غیر المعلومات على تحدیثات إجراء تم إذا

 .المحدثة بالمعلومات التحقق عملیة بدء إلعادة

 
  



 اإلنترنت  عبر السنویة التحقق عملیة

ParentVUE: Annual Online Verification Process Page 23 April 18, 2022 

 PARENTVUE مساعدة
  واألدلة المتداولة األسئلة تتوفر.  بك الخاص  ParentVUE حساب تنشیط في لمساعدتك موارد على   District ParentVUE صفحات تحتوي

 التنقل  في للمساعدةReference Guides Quick العملیة خالل إلرشادك للتنزیل القابلة  Asked QuestionFrequently السریعة المرجعیة
 . النظام في

 . District ParentVUE  صفحات في VerificationOnline  اإلنترنت عبر التحقق قسم  في الشائعة واألسئلة الفیدیو  مقاطع على العثور یمكن 

 للعثور ParentVUE Global أیقونة على وانقر مدرستك موقع إلى انتقل.  حساباتھم في األمور أولیاء لمساعدة موظفین مدرسة  كل خصصت 
 . مساعدتك یمكنھم الذین الموظفین ھواتف وأرقام أسماء على

 

https://www.lcps.org/Page/154534
https://www.lcps.org/Page/150204
https://www.lcps.org/Page/184590
https://www.lcps.org/Page/229648
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