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 تواصل أولياء ا�مور مع المعلمين
في نظام سكوليرا للتعليم االلكتروني
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- أتاحت منصة سكوليرا ا�دوات التي من خاللها يستطيع أولياء ا�مور التواصل 
دون  المدرسة  داخل  أوالدهم  أداء  سير  معدالت  على  واالطالع  المعلمين  مع 
الحاجة إلى الذهاب للمدرسة و لقاء المعلم مباشرة لما يسبب ذلك المشقة 
المعلم  الوصول للمدرسة و على  الطرفين فعلى ولي ا�مر مشقة  على كال 
أكثر  ا�دوات  بتلك  التواصل  ، فأصبح  ا�مر  للقاء ولي  إيجاد وقت كاف  مشقة 
سهولة و فعالية حيث أن المعلم يمكنه استقبال الرسائل و الرد عليها في أي 
ومن أي مكان . ا�مر الذي سيخلص ولي ا�مر من استهالك الجهد والوقت في 
من  بأوالده  تتعلق  أمور  من  ُيستجد  ما  على  واالطالع  للمدرسة  الذهاب 

مالحظات سلوكية أو أداء أنشطة معينة .



www.skolera.com
m.esawi@skolera.com3

يمكنك أيضا مشاهدة فيديو شرح عملى لكيفية تواصل أولياء ا�مور مع المعلمين في 
نظام سكوليرا للتعليم االلكتروني .أضغط هنا لمشاهدة الفيديو.

https://www.skolera.com/ar/RequestSupport.aspx

نظام سكوليرا يتيح للمدرسين والطالب و أولباء االمور الحصول على نسخة تجريبية مجانية 
لتجربة الظام بشكل واقعي والتعرف على خصائصه وذلك من خالل الضغط هنا.

 https://www.skolera.com/ar/RequestDemo.aspx

ملحوظة: ستجد الفيديو بعنوان " كيفية تواصل أولياء ا�مور مع المعلمين في نظام سكوليرا 
للتعليم االلكترونيى " في الجزء الخاص بمصادر ولي ا�مر في صفحة المصادر التعليمية .
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• في البداية يمكن لولي ا�مر االطالع على الرسائل و االشعارات المدرسية التي تصله من خالل ا²تي :

- بعد القيام بعملية تسجيل الدخول .. من الصفحة الرئيسية قم باختيار قائمة  " تواصل " .

المعلمين  من  لك  المرسلة  الرسائل  على  االطالع  من  لتتمكن   " الرسائل   " على  بالضغط  قم  ثم   -

والمتعلقة بمالحظات معينة على أداء أو سلوك ابن من ابنائك .

- لالطالع على ا¹شعارات و ا¹عالنات المدرسية الخاصة با�حداث قم بالضغط على " ا¹عالنات " من قائمة 

تواصل لتتمكن من ذلك .

بالضغط على قائمة تواصل 
يمكن لولي ا�مر االطالع 
على الرسائل وا¹عالنات 

الجديدة التي تصله 
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• أما في حالة رغبة ولي ا�مر في إرسال رسالة للتواصل مع أحد معلمي أبنائه عليه القيام با²تي :

١. من الصفحة الرئيسية لواجهة ولي ا�مر قم بالضغط على قائمة " أوالدي " ثم اختر االبن الذي ترغب 
في التواصل مع المعلمين بشأنه .

٢. ستجد في يسار الشاشة روابط سريعة قم بالضغط على " المقررات " .

ثم اختر " المقررات " من 
قائمة روابط سريعة

من قائمة أوالدي اختر االبن الذي 
ترغب في التواصل مع معلميه 
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 ٣. قم باختيار المقرر الذي ترغب في التواصل مع معلمي المقرر الُمختار .

اختر المقرر الذي ترغب في 
التواصل مع معلميه
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٤. ستنتقل إلى الصفحة الخاصة بالمقرر .. قم باختيار " تواصل مع المعلم " .

قم بالضغط على " تواصل مع المعلم " 
من شاشة المقرر الذي اخترته
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٥. ستفتح ا²ن الصفحة الخاصة بإرسال الرسائل من خاللها قم بالتالي :

• اختر نوع الرسالة أي ا�مر المتعلق بالرسالة التي سترسلها للمعلم من بين : 

واجب 

اختبار 

 تقرير

سؤال

عذر

١

2

3

4

5
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• اختر اسم المعلم من قائمة أسماء المعلمين .
• اكتب عنوانÄ لموضوع الرسالة .

• ثم اكتب مضمون الرسالة في المربع المخصص لذلك .
• قم بالضغط على " إرسال رسالة " حتى يتم ا¹رسال بشكل صحيح .

ابحث عن اسم المعلم من 
قائمة المعلمين المسجلة 

بعد االنتهاء قم بالضغط 
على إرسال رسالة 

اكتب مضمون الرسالة 
هنا

اختر نوع الرسالة اكتب موضوع الرسالة 
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قدرتهم  بجانب  سكوليرا  مع  سهولة  أكثر   Åأمر المعلمين  مع  التواصل  عملية  أصبحت 
االطالع على معدالت أداء أبنائهم بخطوات سهلة و دون الحاجة إلى بذل مشقة الذهاب 

لمدارسهم و البحث عن معلميهم .

يمكنك أيضا مشاهدة فيديو شرح عملى لكيفية تواصل أولياء ا�مور مع المعلمين في 
نظام سكوليرا للتعليم االلكتروني .أضغط هنا لمشاهدة الفيديو.

https://www.skolera.com/ar/RequestSupport.aspx

ملحوظة: ستجد الفيديو بعنوان " كيفية تواصل أولياء ا�مور مع المعلمين في نظام سكوليرا 
للتعليم االلكترونيى " في الجزء الخاص بمصادر ولي ا�مر في صفحة المصادر التعليمية .


