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Parent Cloudإنشاء حساب على 

؛ لمتابعة درجات AISD Parent Cloudعن طريق  TEAMS Parent Self-Serveيستطيع أولياء األمور/األوصياء الوصول إلى 
 أبنائهم وجدول حضورهم.

كجهات  TEAMSحالًيا إال المستخدمون الُمدرجون في  Parent Cloudعن طريق  Parent Self-Serveلن يستطيع الوصول إلى  مالحظة:

ات/الخاالت واألعمام/األخوال( من الوصول إلى  اتصال بصفتهم أولياء أمور/أوصياء. وستتمكن جميع جهات االتصال األخرى )مثل: األجداد والعمَّ

 Parent Cloud. إذا كنت ولي أمر/وصًيا ولكن ال تستطيع ربط طالب بحساب Parent Cloudمعلومات الطالب في نهاية المطاف عن طريق 

األمور  الخاص بك باستخدام شاشة إنشاء الحساب، ُيرجى االتصال بحرم مدرسة ابنك/ابنتك، أو االتصال بخط المساعدة الخاص بالدعم التقني ألولياء

 .512-414-9187على الرقم 

 .my.austinisd.orgرنت. وانتقل إلىافتح متصفح اإلنت   -1

."Click here to create your parent account"انقر فوق    -2

.Next"، ثم انقر فوق I agree to the above terms of usageالخانة "اقرأ اتفاقية المستخدم. اختر    -3

https://my.austinisd.org/LoginPolicy.jsp


Parent Cloudإنشاء حساب على 

3من  2الصفحة 

، وأدِخلParent/Guardian Contact. اختر الخانة Parent Cloud Registrationقم بتعبئة نموذج التسجيل    -4
.Nextمعلومات ابنك/ابنتك، ثم انقر فوق 

. بمجرد أن تربط أحد أبنائك بالحساب TEAMSيجب أن تكون معلومات الطالب التي تم إدخالها مطابقة للمعلومات الُمسجلة في  مالحظة:
ء بحسابك تلقائًيا. وفي حالة الخاص بك، إذا كنت مدرًجا كجهة اتصال بصفتك ولي األمر/الوصي على أي أبناء آخرين، يتم ربط هؤالء األبنا

 .512-414-1726، ُيرجى االتصال بمكتب خدمات الطالب على الرقم Parent Self-Serveعدم رؤيتك لجميع أبنائك في 

.Nextألغراض األمان، أدِخل األحرف في الحقل المناسب، ثم انقر فوق    -5

سيتم إرسال رسالة إلكترونية إلى عنوان البريد اإللكتروني الذي قدمته. يجب أن تنقر فوق الرابط الموجود في الرسالة   -6
الخاص بك. Parent Cloudاإللكترونية؛ لتحقيق البريد اإللكتروني الخاص بك وتنشيط حساب 
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 Parent Cloudقم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين قمت بإدخالهما في نموذج التسجيل   -7
Registration وانقر فوق .Next.

انتظر بضع دقائق حتى يتم إنشاء الحساب الخاص بك. وبمجرد أن يصبح حسابك جاهًزا، انقر فوق الرابط لتسجيل الدخول.  -8

بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.قم    -9

 Parentفي أسفل الشاشة، ثم انقر فوق األيقونة  My Student-Estudiante، انقر فوق Parent Self-Serveللوصول إلى  -10
Self-Serve .الموجودة على سطح المكتب الخاص بالسحابة 




