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LCPS  
گ

 ، والدین /   ParentVUE تلفظ را در Parent Submitted Name و�ژ�
گ

از ط��ق    توانند �  ��رستانفعال کردە است. با استفادە از این و�ژ�
س خواهد بود تا تلفظ صحیح نام   ضبطتلفظ نام دا�ش آموز خود را   ParentVUE برنامه م��ا�ل کنند. این ضبط برای معلمان ، مدیران و کارکنان در دس�ت

 .دا�شجو را گوش دهند. ضبط را � توان در هر زمان توسط والدین / ��رست به روز کرد �ا حذف کرد

DOWNLOAD PARENTVUE APP 
ی کن�د.  ParentVUE برنامه را�گان تلفن همراە  .1 ی کرد Android �ا دستگاە iOS (Apple) برنامه را � توان در هررا بارگ�ی  .بارگ�ی
 .را به عنوان منطقه مدرسه خود انتخاب کن�د. کد �سیت خود را وارد کن�د Loudoun County مدارس دولیت  .2

 

SELECT A STUDENT AND ADD A RECORDING OF NAME PRONUNCIATION 
 .ر روی دا�شجویی که � خواه�د برای او ضبط تلفظ تلفظ کن�د ، کل�ک کن�د، ب ParentVUE �س از ورود به س�ستم .1
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خواه�د آن را ضبط ا�ر تلف�ض برای دا�ش آموز قبً� ضبط �شدە باشد ، از شما پ�ا� ارسال � شود که �شان � دهد «تلفظ نام دا�شجو ضبط ن� شود. آ�ا �  .2
برای ضبط بعدا� انتخاب کن�د �ا هرگز دو�ارە �ادآوری نکن�د تا د�گر از شما خواسته �شود. ا�ر هرگز د�گر �ادآوری نکن�د ، کن�د؟ " بله را برای ضبط ا�نون ، خ�ی را 

 همچنان � توان�د تلفظ نام دا�شجو را با انتخاب نماد بلندگو در صفحه دا�ش آموز ضبط کن�د. 

 
ض انتخاب کن�د، دکمه  Record برای ضبط نام دا�ش آموز ، از صفحه  .3  .قرمز رنگ را در پاینی

 
ە کن�د .4  .شما � توان�د ضبط را مرور کن�د ، ضبط را حذف کن�د ، دو�ارە ضبط کن�د ، �ا ببند�د و ذخ�ی
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معلمان ،   (ضبط نام دا�شجو) ضبط شدە است.  Student Name در پروندە دا�شجویی شما ا�نون نمادی از بلندگو نما�ش دادە � شود که �شان � دهد تلفظ .5
 .��رستان و کارمندان ا�نون � توانند ضبط را برای تلفظ صحیح نام دا�ش آموز شما پخش کنند

 
 .را � کن�د 4-3را تغی�ی ده�د �ا حذف کن�د ، نماد بلندگو را انتخاب کن�د و ممکن است همان مراحل مرحله  شدە  ضبط اسم ا�ر � خواه�د  .6
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