
 إرشادات وإرشادات االعتماد

 الذاتي للطالب للحصول على الشهادة الذاتیة للطالب
●  ما النظام األساسي الذي سیتم استخدامه للحصول على الشهادة الذاتیة؟

○  .إلكمال الشهادة الذاتیة لطالبنا PowerSchool ستستخدم المنطقة

●  من الذي یجب أن یمأل استمارة الشهادة الذاتیة؟

○  .اآلباء / األوصیاء مسؤولون عن الشهادة الذاتیة للطالب

●  متى یجب أن تكتمل؟

○  یجب أن تكتمل في نفس تاریخ وجود الطالب في حافلة مدرسیة أو في مبنى المدرسة. یجب إكماله قبل دخولهم حافلة مدرسیة أو مبنى
 .مدرسة

●  ما هي األسئلة المتعلقة بالشهادة الذاتیة؟

○  .انظر التوجیهات أدناه تحت رقم ثالثة

●  ماذا یحدث إذا لم یكن الطالب معتمدًا ذاتیًا قبل ركوب الحافلة أو دخول المدرسة؟

○  لن یتمكن الطالب من الوصول إلى حافلة المدرسة أو مبنى المدرسة بدون لقطة الشاشة المسماة والمختومة بالوقت والتي توضح إكمال
 .نموذج الشهادة الذاتیة

●  كیف سیثبت الطالب لسائقي الحافالت والموظفین اآلخرین قبل دخول مبنى المدرسة أنهم أكملوا الشهادة الذاتیة؟

○  سیحصل الطالب على لقطة شاشة أو عرض حي لنموذج الشهادة الذاتیة المكتملة. سیكون العرض المرئي لهذه الرسالة المكتملة بمثابة
 ."تذكرة الدخول" إلى الحافلة ومبنى المدرسة

 توجیهات للحصول على الشهادة الذاتیة
1.  الخاص بالطالب ، انقر فوق ارتباط الشهادة الذاتیة. هذا االرتباط هو نفس رابطالموجود على جمیع مواقع المدرسة iPad للطالب على جهاز

(bhsd228.powerschool.com/public/home.html). 

2.  الخاص بك ، سواء من بوابة الوصي أو بوابة الطالب ، ستتم مطالبتك بـ "إرسال تقییم الطالب" كما هو "PowerSchool" عند فتح حساب
 .موضح في الصورة أدناه

 
 

https://bhsd228.powerschool.com/public/home.html
https://bhsd228.powerschool.com/public/home.html


3.  عندما ینقر الوالد على "إرسال تقییم الطالب" ، ستتم مطالبتهم بالعبارات التالیة. إذا كان بإمكانك اإلجابة بـ "نعم" على جمیع هذه األسئلة األربعة ،
 .فحدد "نعم" في الزاویة الیمنى العلویة وانقر فوق "تم" في الجزء السفلي

 

 
4.  بعد إكمال هذا النموذج والنقر على "تم" ، ستظهر على الشاشة التالیة شریط أخضر كما هو موضح أدناه.  یجب أن یلتقط الطالب لقطة شاشة لهذا

 .الشریط األخضر ، وسیكون هذا بمثابة "ممر دخولهم" إلى مباني الحافالت والمدارس
  

 


