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 نماذج الوالدين

خالل بوابة  التوجيهات التالية مخصصة ألولياء األمور الذين يحتاجون إلى إكمال نماذج أولياء األمور لطالبهم )طالبهم( للعام الدراسي القادم ، من

التعليمية ، فيرجى زيارة موقع   Cherry Creek. إذا كنت تسجل طالبك )طالبك( ألول مرة في منطقة مدرسة myCherryCreekالوالدين 

 Admissions Student Enrollmentقبول لتسجيل الطالب على الويبال

 

 myCherryCreekتسجيل الدخول إلى حساب بوابة الوالدين في 

 ، إلخ(.  Chrome  ،Firefoxافتح متصفح اإلنترنت ).  .1

 my.cherrycreekschools.org.اكتب في العنوان .2

، ثم انقر   PowerSchoolأدخل اسم المستخدم أو البريد اإللكتروني وكلمة المرور المستخدمين لتسجيل الدخول إلى حساب الوالدين في  .3

 فوق "انتقال". 

 
 

 
 

 إذا كنت ال تتذكر كلمة المرور الخاصة بك ، فانقر فوق هل تحتاج إلى مساعدة في الحساب؟ .4

https://www.cherrycreekschools.org/Page/13998
https://my.cherrycreekschools.org/
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4.  Parent Portal Password Reset Instructions   يمكن العثور على إرشادات إعادة تعيين كلمة مرور المدخل الرئيسي ومستندات

  CCSD Information Systems and Technologyالدعم الرئيسية األخرى على

  

https://www.cherrycreekschools.org/Page/4011
https://www.cherrycreekschools.org/Page/2849
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 الوصول إلى نماذج الوالدين

 . PowerSchool SIS: Parents، حدد  myCherryCreek Parent Portalبعد تسجيل الدخول بنجاح إلى . 1

 
 

 

 الخاصة بأولياء األمور في الشريط األزرق ، سترى الطالب )الطالب( المرتبطين بحساب الوالد / الوصي.  PowerSchool SISفي شاشة . 2
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 من لوحة التنقل اليمنى.  2023- 2022لبدء نماذج الوالدين ، حدد طالبًا في الشريط األزرق ، ثم انقر فوق نماذج الوالدين . 1

 

 
 

ن  انقر فوق الكرة األرضية في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة لتحديد لغة أخرى غير اإلنجليزية. حاليًا ، النموذج متاح أيًضا باللغتي . 2

 اإلسبانية والكورية 

 

 أدخل تاريخ ميالد الطالب ، ثم انقر فوق "متابعة". 

Parent Forms 

2022-2023 
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 استكمال نماذج الوالدين

تم إدخالها  يرجى قراءة صفحة المقدمة ، ثم النقر فوق "التالي" للمتابعة إلى الصفحة التالية والبدء في إدخال المعلومات. يتم حفظ المعلومات التي. 1

 . ، يمكنك العودة والمتابعة من حيث توقفت  Parent Formsتلقائيًا في صفحة 

 

 
 

المطلوبة ، وكل الحقول المطلوبة مطلوبة بجوار السؤال. قد يتم ملء بعض الحقول مسبقًا بالمعلومات الموجودة. أدخل المعلومات لجميع الحقول . 

 لن تتمكن من تغيير المعلومات في المربعات الرمادية. 
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لديك جميع عالمات االختيار الخضراء. سيكون للمعلومات  بمجرد إدخال المعلومات لجميع الحقول المطلوبة ، في صفحة الملخص ، تحقق من أن 

 يحة.المفقودة أو غير الصحيحة فقاعة حمراء مع عدد الحقول غير الصحيحة. انقر فوق الفقاعة الحمراء إلدخال المعلومات المفقودة أو غير الصح

ال يمكنتغيير 

 المعلومات
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اليمنى. في صفحة الملخص ، تحقق من أن لديك جميع عالمات االختيار بعد إجراء جميع التصحيحات ، انقر فوق الملخص في لوحة التنقل . 

 الخضراء ، ثم انقر فوق إرسال. 

 

 
 

إذا كنت تواجه مشكالت مع نماذج اآلباء ، فيرجى االتصال بمدرسة الطالب. ساعات الصيف سارية وسيكون الموظفون متاحين من االثنين  .  .1

 . العمل  مساًء. يرجى ترك رسالة إذا لم يرد أحد أو كانت مكالمتك بعد ساعات 3:00صباًحا حتى  9:00إلى الجمعة من الساعة 

 ystems CCSD Information Sألنظمة المعلومات والتكنولوجيا. CCSDيمكن العثور على وثائق دعم نماذج اآلباء على موقع ويب .  .2

 and Technology 

  

https://www.cherrycreekschools.org/Page/2849
https://www.cherrycreekschools.org/Page/2849
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 تحديث المعلومات التي تم إدخالها في النماذج األصلية 

الخاصة بك ، قم بتسجيل   Parent Formsبمجرد إرسال نماذج أولياء األمور للطالب ، لن تتمكن من إجراء أي تحديثات. لتحديث معلومات 

 وانقر فوق مربع تحديث معلومات االتصال الخاصة بك.  myCherryCreek Parent Portalالدخول إلى 

 

 
 


