
 إرشادات البوابة الرئیسیة (المدخل الجدید)
 

وسوف تجلب لك إلى صفحة  .  https://my.cherrycreekschools.orgیرجى الذھاب إلى   ،   myCherryCreekمرحبا بكم في بوابة 
 أدناه في التنقل في المدخل: تسجیل الدخول.  ستساعدك الخطوات التالیة الموضحة 

 صفحة تسجیل الدخول  •

 
 الخاص بك  myCherryCreek.  أدخل اسم  المستخدم 1
"بحاجة إلى  .  إذا كنت بحاجة إلى مساعدة الحساب (إعادة تعیین كلمة المرور أو إنشاء حساب أصل جدید)، یرجى تحدیدالرابط2

 مساعدة الحساب"
 

 لمة المرور الخاصة بك وحدد "الذھاب" الرجاء إدخال ك --كلمة السر الصفحة  •

 

https://my.cherrycreekschools.org/


•  

 
 منطقة التطبیقات الخاصة بي .   1استخدام المدخل األصل

o  الكل: یعرض جمیع التطبیقات المتوفرة 
o  اإلشارات المرجعیة: تعرض جمیع التطبیقات ذات اإلشارات المرجعیة 

  وتشمل ھذه التطبیقات المرجعیة من قبلCCSD  الفردي وكذلك المستخدم 
o myParentLinks  :  یظھر جمیع التطبیقات المتاحة للوالدین 

 البحث العالمي  .2
o یسمح لك بالبحث عن التطبیقات حسب االسم أو الكلمات الرئیسیة ضمن الوصف 

 البالط  ھناك خیارات متعددة / أزرار یمكنك تحدید على  -- التطبیق بالط .3
o  إطالق  – زر التشغیلs  التطبیق في نافذة جدیدة 

  وفیما یلي   التطبیقات ملحق متصفح إضافي للحصول على أفضل تجربة تسجیاللدخول.قد تتطلب بعض
االستمرار   البرنامج المساعد أو    یمكنك النقر على الرابط واتباع التعلیمات لتثبیت   مثال على ما قد تراه.   

 ستحتاج فقط لتسجیل الدخول مرة أخرى.  ذلك. في الموقع دون

 
o   جانبیا لعرض مزید من التفاصیل حول أحد التطبیقات.  یمكن أیضا أن تنطلق من ھذا یفتح شریطا   –زر التفاصیل  

 الجانبي   الشریط
o Bookmark Button - المستقبلیة، وسوف    تحدیده، فإنھ سیتم حفظ ھذا التطبیق كعالمة مرجعیة للجلسات    عند

انھ رمز أدناه  T قاف تشغیل اإلشارة المرجعیة. تعبئة رمادیة.  یمكنك أیضا إلغاء تحدید ھذا الزر مرة أخرى إلی  sتظھر
 : المرجعیة ھو مثال على رمز 

 
 انقر على اسمك لمشاھدة  قائمة الملف الشخصي   –  منطقة ملفي الشخصي  .4

o  معلومات أساسیة حول حسابك  –إعدادات الملف الشخصي 
o  حدد ھذا الخیار إذا كنت ترید تغییر كلمة المرور –تغییر كلمة المرور 
o   غیر مستخدمة لآلباء  –تحدیث استجابات التحدي 
o  یستخدم لتسجیل الخروج من جلسة عمل المدخل الحالي –تسجیل الخروج 


	إرشادات البوابة الرئيسية (المدخل الجديد)

