
 حسابات الطالب في مدارس ساسكاتون الحكومية

( رقم الطالب الذي يُبنى PK-12يُخصص لكل طالب في مدارس ساسكاتون الحكومية في مرحلة ما قبل رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر )

وتُعطى هذه الحسابات كلمة مرور افتراضية، وعندما يسجل الطالب الدخول فيها للمرة األولى، يُضطر الطالب .  SPSعليه حساب مستخدم 

 لتغييرها.

 حسابات الطالب لتسجيل الدخول على أجهزة الحاسوب المدرسية والمصادر األخرى:

 123456رقم الطالب:  

   YYYYMMDDكلمة المرور االفتراضية:  

 أحرف  6المرور الجديدة يجب أن يكون طول كلمة 

إذا كان طفلك ال يعرف كلمة مروره، يُرجى االتصال بمعلم الصف الخاص بطفلك.  وسوف تتغير كلمة المرور لك وترسل إليكم المعلومات مرة 

 ثانية.

 ومع هذا الحساب، يُتاح لهم الدخول على الكثير من األدوات الرقمية: 

   Googleعلى  SPSحساب 

 student#@spsd.sk.ca اسم المستخدم: 

 كلمة المرور: نفس كلمة المرور التي يستخدمونها لتسجيل الدخول في المدرسة  

 :SPSفي  EDUمن أجل  G-Suiteلتسجيل الدخول إلى 

https://accounts.google.com 

 أدخل اسم المستخدم الخاصة بطفلك وكلمة المرور.

 

  SPS، يجب عليهم تسجيل الخروج منه، ثم تسجيل الدخول باستخدام حسابهم الذي يتبع  Gmailبالفعل حساب على موقع   *ملحوظة: إذا كان لدى الطالب

 . SPSالتي تخص   Suite-Gللدخول على مصادر 

 الخاص بهم. G-Suite EDUوسوف يُتاح لهم الوصول إلى حساب 

 متاحة لهم.  G-Suite Appsوفي حسابهم، سوف يرى الطالب تطبيقات 
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 لتخزين الملفات. ويمكنهم إنشاء الملفات باستخدام صيغة الوثائق أو أوراق العمل أو الشرائح.  G Driveأقراص  ويُتاح لهم الوصول إلى محرك

 

 الخاص بهم.  Google Classroomويمكنهم الوصول إلى 

https://classroom.google.com 

 

 

 

 

 األخرى.  Digital EDUللتسجيل لمنصات  Googleويمكنهم استخدام حساب 

https://classroom.google.com/


 

 كونها يستخدمها المعلم. EDUالخاص بهم لتسجيل الدخول إلى المواقع اإللكترونية األخرى لدى  Googleويمكنهم استخدام حساب 

. وال يمكن للطالب الدخول Office 365سابهم على للطالب. وللطالب بريد إلكتروني خالل ح Gmailملحوظة: هذا الحساب ليس حسابًا يتبع 

 شخصي. gmailبحساب  G-Suiteعلى مصادر 

 Office 365حساب 

 .Office 365تزود مدارس ساسكاتون الحكومية  كل طالب بحساب 

 www.office.com.الخاص بالطالب، يُرجى الدخول على الرابط التالي:   Office 365وللدخول على حساب 

 

لمرور التي يدخل عليها ونفس كلمة ا student#@spsd.sk.caيُرجى تسجيل الدخول باستخدام عنوان البريد اإللكتروني ذي الصيغة التالية:

 الحاسوب.
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 .SPSوسوف تحتاج إلى تسجيل الدخول للمرة الثانية إلى 

 

 

 student.sk.ca-Student#@spsعنوان البريد اإللكتروني للطالب هو:  

 . PowerPointأو  Excelأو  Wordلتخزين الملفات وإنشاء الملفات باستخدام  OneDriveيحفظ الطالب الدخول إلى 
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 للبريد اإللكتروني أو لعمل تقويم أو جهات االتصال، وقائمة المهام: Outlookويمكن للطالب استخدام 

 

   OneNoteوتطبيق  Power Pointوبرنامج العروض التقديمية  Excelوبرنامج الجداول اإللكترونية  Wordبرنامج معالجة النصوص 

 والتطبيقات األخرى متاحة أيًضا.

 

 أيًضا.  Google Classroomيمكن رفع هذه الملفات في 

 ألجهزتهم الشخصية. Office 365تنزيالت مجانية من  5الحصول على   Office 365ويمكن للطالب الذين لديهم حساب 

 . Install Officeولفعل ذلك، انقر على زر التنزيل 

 



 .SPSوتسجيل الدخول إلى حسابك على موقع المنطقة التعليمية  Androidوأجهزة بها نظام  iOSويمكنك أيًضا تنزيل التطبيق على أجهزة بها نظام 


