ما الذي يمكنك فعله من خالل بوابة تقييم إلينوي للجاهزية ()IARألولياء األمور
توفر بوابة أولياء األمور لتقييم االستعداد في إلينوي ( )IARألولياء األمور واألوصياء إمكانية الوصول عبر اإلنترنت إلى أداء طفلك في اختبارات
تقييم الجاهزية في إلينوي .بعد إنشاء حسابك وتأكيده ،ستتمكن من تسجيل الدخول إلى بوابة أولياء األمور لتقييم الجاهزية في إلينوي ( .)IARيمكنك بعد
ذلك إدخال الرمز الموجود في النسخة الورقية من تقرير الطالب الفردي ( )ISRالخاص بطالبك لعرض نتائج اختبار الطالب والمعلومات التوضيحية.
ستتمكن أيضًا من الوصول إلى نتائج العديد من اإلدارات والطالب بد ًءا من  IARربيع  2021آلداب اللغة اإلنجليزية  /القراءة والكتابة والرياضيات.
بشكل عام ،توفر بوابة أولياء أمور  IARطريقة آمنة ومريحة للوصول إلى نتائج اختبارات طالبك (طالبك) .يوضح الرسم البياني أدناه عملية
الدخول إلى بوابة أولياء األمور  IARوكيفية استخدامها .سنتحدث عن كل خطوة بمزيد من التفصيل في الصفحات التالية .يعد إنشاء حسابك وتأكيده
عملية يتم إجراءها مرة واحدة ،ولكن بمجرد إعداد حسابك ،سيكون لديك وصول غير محدود إلى األنشطة األخرى التي يغطيها هذا الدليل.

أبدأهنا
إذا كنت بحاجة إلى إنشاء حساب على بوابة  IARألولياء األمور ،فانتقل إلى الصفحة .2
إذا كان لديك بالفعل حساب على بوابة  IARألولياء األمور ،فانتقل إلى الصفحة .3
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إنشاء حساب
الخطوات
باستخدام جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول ،اذهب إلى
 il-results.pearsonaccessnext.comواختر
رابط التسجيل ( .)Sign Upكمرجع ،الحظ أيضًا في
هذه الشاشة الرابط الموجود في األسفل مباشرة ً لمزيد
من المعلومات حول إعداد التقارير.

المساعدة المرئية

في الشاشة التالية ،أدخل اسمك األول واسم العائلة وعنوان
بريدك اإللكتروني وكلمة مرور أولية.
متطلبات كلمة المرور:
•  8أحرف على األقل
• حرف واحد كبير على األقل
• حرف واحد صغير على األقل
• رقم واحد على األقل
اختر إنشاء حساب (.)Create Account

سترى رسالة على الشاشة.
إذا واجهت أي مشكلة في إنشاء حسابك ،قم بزيارة قسم
استكشاف األخطاء وإصالحها في الصفحة .6

أكد حسابك
الخطوات
• ادخل إلى حساب بريدك اإللكتروني الذي استخدمته
إلنشاء حساب بوابة  IARألولياء األمور الخاص
بك.
• ابحث عن بريد إلكتروني مفاده "الرجاء تأكيد
حسابك الجديد" ( Please Confirm Your New
 )Accountمن
.noreply@pearsonaccessnext.com
تأكد من إدراج هذا المرسل في قائمة رسائل البريد
اإللكتروني اآلمنة المستقبلية وإضافة Pearson
إلى دفتر العناوين الخاص بك.
• إذا لم تتلق البريد اإللكتروني ،فانتقل إلى قسم
استكشاف األخطاء وإصالحها في الصفحة .6
• اضغط على رابط التأكيد الموجود في البريد
اإللكتروني لتنشيط حساب بوابة  IARألولياء األمور
والعودة إلى صفحة تسجيل الدخول.

المساعدة المرئية
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تسجيل الدخول إىل حسابك
الخطوات
• اذهب إلى results.pearsonaccessnext.com-il
• أدخل بريدك اإللكتروني وكلمة المرور
• اختر تسجيل الدخول ( .)Log Inيجب أن تشاهد
صفحة يوجد في أعالها عنوان البوابة.

المساعدة المرئية

إذا واجهت أي مشكلة أثناء تسجيل الدخول ،قم بزيارة قسم
استكشاف األخطاء وإصالحها في الصفحة .6

أدخل رمز مطالبة
الخطوات
ستجد رمز المطالبة على النسخة الورقية من التقرير (التقارير)
الفردية للطالب .نفس رمز المطالبة سيعمل مع نتائج آداب اللغة
اإلنجليزية  /القراءة والكتابة ( )ELA/Lوالرياضيات.

المساعدة المرئية

إذا لم يكن لديك رمز مطالبة جاهزً ا ،فانتقل إلى قسم استكشاف
األخطاء وإصالحها في الصفحة .6
•

•

أدخل االسم األول للطالب واسم العائلة وتاريخ
الميالد ورمز المطالبة تما ًما كما هو مطبوع (بما
في ذلك حساسية حالة األحرف) في تقرير الطالب
الفردي ،في الحقول المناسبة في قسم البحث عن
نتائج االختبار في حساب بوابة أولياء األمور IAR
الخاص بك.
اختر العثور على النتائج ( .)Find Resultsسيدرج
بعد ذلك اسم طالبك على يمين الشاشة.

إذا لم يتم العثور على نتيجة الطالب أو إذا كان اسم الطالب أو
تاريخ ميالده غير صحيحين في تقرير الطالب الفردي ،فانتقل إلى
قسم استكشاف األخطاء وإصالحها في الصفحة .6
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عرض النتائج
الخطوات

المساعدة المرئية

تحت نتائج اختبارات الطالب ( My Student’s Test
 ،)Resultsراجع االختبارات التي أجراها الطالب وإجمالي
درجته العددية ومستوى أدائه.
لمزيد من المعلومات حول كيفية تفسير النتائج ،راجع دليل أولياء
األمور لتفسير الدرجات.

باإلضافة إلى ذلك ،ستتضمن النتائج راب ً
طا لمقطع فيديو مخصص
يقدم نظرة عامة خطوة بخطوة على نتائج الطالب .سينقلك رابط
الفيديو إلى مقطع فيديو مدمج يعرض جميع نتائج  IARالخاصة
بطفلك أثناء تلك اإلدارة.
عند االنتهاء من عرض نتائج أحد الطالب ،اضغط على عنوان
بوابة  IARألولياء األمور ( )IAR Parent Portalأو على زر
"رجوع" ( )Backفي متصفحك للعودة إلى الشاشة الرئيسية
إلدخال رمز مطالبة مختلفة لطالب آخر (إذا أردت) .إذا انتهيت
من جميع الطالب ،حدد خيار تسجيل الخروج ( )Log Outمن
القائمة التي تظهر عند تحديد عنوان بريدك اإللكتروني في الزاوية
اليمنى العليا.
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تغيي ملف تعريف حسابك
ر

الخطوات
إذا في أي وقت بعد تسجيل الدخول بنجاح أردت تعديل االسم أو
كلمة المرور المرتبطين بحسابك ،حدد عنوان بريدك اإللكتروني
في الزاوية اليمنى العليا ،ثم حدد ملف التعريف ( )Profileمن
القائمة المنسدلة.

المساعدة المرئية

في الشاشة التالية ،قم بإجراء التغييرات على أسمائك و  /أو كلمة
المرور الخاصة بك في الحقول المناسبة ،ثم اضغط على حفظ
( )Saveو/أو تحديث كلمة المرور (.)Update Password
ملحوظة :ال يمكنك تغيير البريد اإللكتروني المرتبط بحسابك على
بوابة  IARألولياء األمور .إذا لم يعد بإمكانك الوصول باستخدام
عنوان البريد اإللكتروني هذا ،فستحتاج إلى إنشاء حساب جديد
على بوابة  IARألولياء األمور.
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استكشاف األخطاء وإصالحها

استخدم الجدول أدناه للتعرف على المشكالت المتعلقة بحسابك أو الوصول إلى نتائج االختبارات.
الحل
المشكلة
عندما أحاول إنشاء حساب جديد فإن النظام
ربما سبق وأنشأت حسابًا في بوابة  IARألولياء األمور .حاول تسجيل الدخول .إذا لزم األمر ،استخدم
يقول بأن عنوان بريدي اإللكتروني مستخدم في رابط هل نسيت كلمة المرور (? )Forgot passwordالموجود في صفحة تسجيل الدخول.
حساب آخر.
لم أتلقى رسالة بريد إلكتروني أولية لتأكيد حسابي .جرب هذه الخطوات:
 .1تحقق من مجلدات البريد العشوائي أو البريد غير الهام الخاصة بك
 .2حاول إنشاء حساب مستخدم جديد بالبريد اإللكتروني الذي حاولت استخدامه في البداية إلعداد
حسابك .إذا تلقيت رسالة نجاح ،فقد يشير هذا إلى أنه لم يتم إنشاء الحساب أو أن البريد اإللكتروني تم
إدخاله بشكل غير صحيح .يجب عليك التحقق لمعرفة ما إذا كنت فد تلقيت رسالة بريد إلكتروني .أو،
إذا تلقيت رسالة تنص على أن "عنوان البريد اإللكتروني مرتبط بحساب موجود (Email address .
 ،)is associated with an existing accountانتقل إلى الخطوة التالية.
 .3أضف  Pearsonإلى دفتر العناوين الخاص بك.
 .4اتصل بدعم عمالء .Pearson
عند محاولة تسجيل الدخول تلقيت رسالة تقول
بأنه "لم يتم تأكيد الحساب Account) Not
)Verified

ستحتاج إلى تأكيد حسابك باتباع الرابط المرسل إليك في البريد اإللكتروني األولي .اضغط على خيار
تسجيل الخروج ( )Log Outمن القائمة التي تظهر عند اختيار عنوان بريدك اإللكتروني في الزاوية
اليمنى العليا .ملحوظة :إذا كنت ال تزال ترى شاشة "لم يتم تأكيد الحساب،)Account Not) Verified
فحاول تسجيل الخروج والعودة مرة أخرى.

عند محاولة تسجيل الدخول تلقيت رسالة مفادها
"بيانات التأكيد المقدمة غير صالحة .عنوان
البريد اإللكتروني أو كلمة المرور غير
صحيحين )Supplied credentials are
invalid. Email address or password
.)was incorrect

جرب هذه الخطوات:
 .1اضغط على رابط نسيت كلمة المرور ( )Forgot Passwordالموجود في صفحة تسجيل
الدخول .إذا تلقيت البريد اإللكتروني ،أعد تعيين كلمة المرور وحاول تسجيل الدخول مرة
أخرى.
 .2حاول إنشاء حساب مستخدم جديد .ربما تكون قد أخطأت في كتابة عنوان بريدك اإللكتروني عند
إنشاء حساب جديد أو ربما لم يتم إنشاء الحساب من البداية.
 .3إذا تلقيت رسالة مفادها "عنوان البريد اإللكتروني مرتبط بحساب آخر موجود ( Email
 )address is associated with an existing accountبعد إكمال الخطوتين  1و ،2
فيرجى االتصال بدعم عمالء .Pearson
حدد رابط هل نسيت كلمة المرور؟ (? )Forgot passwordالموجود في صفحة تسجيل الدخول.
سيطلب منك إدخال عنوان بريدك اإللكتروني ،وسيتم إرسال بريد إلكتروني جديد إليك تم إنشاؤه بواسطة
النظام يحتوي على رابط جديد إلعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك .الرجاء استخدام الرابط في أحدث
بريد إلكتروني تلقيته ،وال تستخدم كلمة مرور سبق وأن استخدمتها.
ستحتاج إلى  ISRيشتمل على رمز مطالبة إلضافة نتائج الطالب إلى حسابك .فقط تقارير الطالب الذاتية
الخاصة باإلدارات المدعومة تحتوي على رمز تعريف .إذا لم يتضمن  ISRرمز تعريف لبوابة IAR
ألولياء األمور ،فلن تتمكن من إضافة النتائج .تحقق من مدرسة طفلك أو معلمه إذا لم يكن لديك رمز
مطالبة لتأكيد حصولك على  ISRخاص بإدارة مدعومة.

لقد نسيت كلمة المرور.

ليس لدي تقرير الطالب الفردي ( )ISRالخاص
بطالبي .ال يتضمن  ISRرمز المطالبة.

لقد تلقيت رسالة مفادها "لم يتم العثور على نتائج تحقق من أن االسم األول واسم العائلة وتاريخ الميالد ورمز المطالبة مطابقة تما ًما للمعلومات التي نظهر في
الطالب ( .ISR .)Student Results Not Foundإذا استمرت المشاكل ،يرجى التواصل مع مدرستك  /منطقتك التعليمية.
معلومات الطالب الموجودة في  ISRغير
صحيحة.

إذا كنت متأكدًا من أن  ISRمخصص لطالبك ،فابدأ بإضافة نتائج الطالب إلى ملف التعريف الخاص بك ،ثم
اتصل بمدرستك  /منطقتك التعليمية إلجراء تغيير االسم .سترى تغيير االسم ينعكس في بوابة  IARألولياء
األمور بعد أن تقوم المدرسة  /المنطقة التعليمية بتحديثه في قاعدة بيانات اإلدارة .إذا لم تكن متأكدًا من أن
 ISRيخص طالبك ،فيرجى االتصال بمدرستك  /منطقتك التعليمية.
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