
ي مدارس برينس ويليام  الصفحة 
 9/22/2022  3من   1مكتب نظام اإلدارة الطالبية ف 

Completing the Impact Aid Packet in ParentVUE-ARABIC 

 إكمال حزمة المساعدة التعويضية في منصة بارينتفيو

 

مستخدما اسم المستخدم و كلمة المرور الخاصي      ParentVUEموقع بارينتفيو قم بتسجيل الدخول إىل تطبيق بارينتفيو أو إىل  .1

جى االتصال بمدرسة ولدك  م. ببارينتفييو. إذا احتجت إىل أية مساعدة للوصول إىل حساب بارينتفيو، في 

نت حالما تسجل الدخول إىل بارينتفيو، انقر عىل زر  .2 ي أعىل الشاشة.  Online Recordsالسجالت عبر االنبر
 
 ف

ي الشاشة التالية.   Open Online Registration  زر  "افتح التسجيل أنالين"إذا كنت تستخدم التطبيق، انقر عىل   •
 
 ف

 

ي الصفحة الرئيسية للتسجيل أنالين قم باختيار  .3
 . 2023-2022" للعام الدراسي Impact Aidلمساعدة التعويضية "ا  ف 

 

 

   المساعدة التعويضيةكي تبدأ بإجراءات   Begin Online Packet  البدء بحزمة المستندات أنالينانقر عىل زر  .4

  

https://va-pwcps-psv.edupoint.com/PXP2_Login_Parent.aspx?regenerateSessionId=True/
https://va-pwcps-psv.edupoint.com/PXP2_Login_Parent.aspx?regenerateSessionId=True/
https://va-pwcps-psv.edupoint.com/PXP2_Login_Parent.aspx?regenerateSessionId=True/


Impact Aid 
 

ي مدارس برينس ويليام  الصفحة 
 9/22/2022  3من   2مكتب نظام اإلدارة الطالبية ف 

 

 حزمة المساعدة التعويضيةإكمال  ➢

ونها مع التعليمات الالزمة إلتمام المعلومات المطلوبة ي ي سير
 . لحزمة مستندات المساعدة التعويضيةراجع هذا القسم كل شاشة من الشاشات التر

ي أسفل كل شاشة.  Save and Continueلتصفح حزمة المساعدة التعويضية، انقر عىل زر الحفظ والمتابعة  •
 
 ف

يط التمرير والتصفح إىل    Backللعودة إىل القسم السابق يمكنك النقر عىل زر العودة   • ي أي شاشة، أو اخير عنوان القسم من شر
 
ف

 اليسار. 

صول إلى القائمة الجانبية باختيار زر القائمة في الزاوية اليسرى أسفل الشاشة. يمكنك أيضاً التجاوز والتقدم  إذا كنت تستخدم التطبيق، فيمكنك الو 

 " في أسفل الشاشة.continueعبر الشاشات بالنقر على زر "االستمرار 

 

حيب   شاشة البر

حيبتعرض   ف العام عىل المدارس تتضمن معلومات عن حزمة المساعدة التعويضية. يرجى مراجعة    Welcome  شاشة البر رسالة من المشر

 هذه المعلومات قبل التقدم والمتابعة. 

 

 

 شاشة خالصة معلومات الطالب 

ي حال وجود أية    Student Summary  خالصة معلومات الطالبتدرج شاشة  
قائمة بجميع الطالب المنضمي   إىل حساب وىلي األمر. ف 

جى التواصل مع مدرسة ولدكم قبل المتابعة.   معلومات غي  صحيحة أو فقدان معلومات أي طالب، في 

 

 شاشة التوقيع 

.  لذا يرجى إدخال  سوف يطلب منك إكمال التوقيع  حزمة المساعدة التعويضية  عند إكمال   ي
ون  ي الزاوية العليا االلكير

اسمك بدقة كما يظهر ف 

ي 
جى التواصل مع مدرسة ولدكم قبل المتابعة ف   . حزمة المساعدة التعويضيةإىل يمي   الشاشة. إذا كان اسمك غي  صحيح، في 

 

ل  ز  شاشة عنوان المبز

لتظهر شاشة  ز  Save and Continue ةالحفظ والمتابععنوان السكن الحاىلي لألشة.  انقر عىل زر  Home Address عنوان المبز

 

 شاشة العنوان البريدي 

يديتظهر شاشة  ي الملف. انقر عىل زر  Mail Address العنوان البر
 Save and Continue الحفظ والمتابعةعنوانك الحاىلي كما هو ف 



Impact Aid 
 

ي مدارس برينس ويليام  الصفحة 
 9/22/2022  3من   3مكتب نظام اإلدارة الطالبية ف 

 

 

 شاشة المعلومات اإلحصائية أو السكانية لولي األمر/الوصي 

المعلومات السكانية أو اإلحصائية لوىلي  Parent/Guardian Demographics المعلومات اإلحصائية لولي األمر/الوصي تظهر شاشة 

ث
ّ
ي سجل الطالب، وكذلك اللغة المفضلة لوىلي األمر/الوصي للمواد المطبوعة. يستطيع وىلي األمر/الوصي أن يحد

 
 األمر/الوصي كما هي مدرجة ف

ي هذه الشاشة عند 
 
ورة.  المعلومات ف  الض 

 

 شاشة ولي األمر/الوصي 

ي سجل الطالب. و جميع أولياء األمور  Parent/Guardian ولي األمر/الوصي تظهر شاشة 
 
لمعاينة كل سجل من  األوصياء كما هي مدرجة ف

إىل يسار اسم وىلي األمر. يمكنك إضافة وىلي األمر/وصي آخر إذا لزم  Edit التحريرسجالت أولياء األمور بهدف مزيد من الدقة، يرجى النقر عىل زر 

 األمر.  

 . يستطيع أولياء األمور أن يحدثوا معلومات أولياء األمور/األوصياء الذين يسكنون في نفس العنوان حصراً  

 

 شاشة معلومات الطالب

انقر عىل  قائمة بجميع الطالب الملتحقي   والذين تقرر لهم أهلية الحصول عىل المساعدة التعويضية Studentالطالب تدرج شاشة معلومات 

 إىل يسار اسم الطالب من أكمل نموذج المساعدة التعويضية.  (Editالتحرير )زر 

 Save and Continue الحفظ والمتابعةحالما يتم إكمال نموذج المساعدة التعويضية لجميع الطالب، انقر عىل زر 

 

 : اإلرسالالمراجعة/ 

المراجعة  قبل اإلرسال إىل المدرسة. لمراجعة حزمة المساعدة التعويضية، انقر عىل زر  حزم المساعدة التعويضيةيجب مراجعة 

Review.  ي شاشة
تم تظليل جميع التعديالت لسهولة الرجوع  .  Review/Submit المراجعة واإلرسالقم بمراجعة كافة التعديالت ف 

 إليها. 

ويسة العلوية لتنتقل إىل الصفحة   (Editالتحرير )إذا احتجت إىل إجراء أية تعديالت إضافية، انقر عىل زر  • إىل يسار الير

للعودة إىل  Save and Continueالحفظ والمتابعة المخصصة إلجراء التحديثات. حالما تنتهي من التحرير، انقر عىل زر 

 Review/Submitشاشة المراجعة واإلرسال 

ي المرب  ع ا
راجعت جميع بيانات التسجيل وتحققت من لذي يشي  إىل خيار "حالما تتم مراجعة حزمة المساعدة التعويضية، ضع عالمة ف 

 (. Submitاإلرسال )"، ثم انقر عىل زر صحتها

. للعودة إىل شاشة  حزمة المساعدة التعويضيةسوف تظهر رسالة تأكيد تشعرك بعدم إمكانية إجراء أية تعديالت حالما تقوم بإرسال 

 Okموافق ، وإال فاضغط رز Cancelاإللغاء زر  (، انقر عىلReview/Submitالمراجعة واإلرسال )

 

 


