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ن  LCPS قام ة  بتمكني ن ي  المقدم األص�ي  االسم نطق م�ي
ة  هذە  باستخدام.  ParentVUE �ن ن   ع�ب  ، �سج�ل إ�شاء األوص�اء/  للوالد  �مكن  ، الم�ي

ا  التسج�ل هذا  س�كون.   الطالب اسم لنطق  ، للجوال  ParentVUE  تطبيق ن  متاح� ن  للمعلمني ن   والمسؤولني   النطق  إ� لالستماع والموظفني
ي  حذفه أو  التسج�ل تحد�ث  الو�ي /  للوالد  �مكن.   الطالب السم الصحيح

 . وقت أي �ن

 ParentVUEقم بتنزیل تطبیق 
�ل قم . 1  ن ي  للجوال ParentVUE تطبيق   بت�ن

�ل  �مكن.  المجاين ن  .Android أو  iOS (Apple) بنظام �عمل جهاز  أي ع�  التطبيق ت�ن
�دي  رمزك أدخل.  مدرستك كمنطقة  العامة لودون مقاطعة مدارس  حدد . 2   ال�ب

 

 حدد طالًبا وأضف تسجیًال لنطق االسم 
ي  ترغب الذي الطالب فوق انقر  ،  ParentVUE  إ�  الدخول �سج�ل بمجرد . 1 

 له  اسم  نطق �سج�ل إضافة �ن
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ي   ترغب هل.   الطالب اسم نطق �سج�ل يتم  لم"  إ� �ش�ي  برسالة مطالبتك فستتم ، بالفعل للطالب نطق  �سج�ل يتم  لم  إذا . 1 
  �سج�له �ن

ا  للتسج�ل ال  أو  ، اآلن للتسج�ل نعم  حدد "   اآلن؟   التذك�ي  عدم حددت إذا .  بذلك  مطالبتك  تتم  ال  حىت  أخرى  مرة التذك�ي  عدم أو  ، الحق�
 . الطالب شاشة ع�  الصوت  مك�ب   رمز  تحد�د  ط��ق عن الطالب اسم  نطق �سج�ل ب�مكانك   يزال  فال  ، أخرى  مرة

 
ي  األحمر  الزر  حدد  ، التسج�ل شاشة من . 2

 . بك الخاص الطالب  اسم لتسج�ل السف�ي  الجزء �ن
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 والحفظ  اإلغالق أو  التسج�ل إعادة أو  حذفه أو  التسج�ل مراجعة  �مكنك  .2

 
ن   �مكن.  الطالب اسم نطق  �سج�ل تم  أنه إ� �ش�ي  مما  ، الصوت  مك�ب  رمز  اآلن الطالب  سجل س�عرض  .  3 . ن  للمدرسني   والمسؤولني

ن   . صحيح �شكل الطالب  اسم  لنطق التسج�ل �شغ�ل اآلن والموظفني

 
ي  ترغب  كنت  إذا  .４

ي   كما   العمل�ة بنفس تمر   وقد  ، الصوت مك�ب  رمز  فحدد  ، حذفه أو  التسج�ل  تغي�ي  �ن
 . 4-3 الخطوات �ن
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