نحوه درخواست یک حساب جدید  myDSDولی (والدین)
 .۱به صفحه اصلی (( Davis School District )DSDناحیه مکاتب دیویس) درویبسایت
 www.davis.k12.ut.usمراجعه کنید.
 myDSD .۲را که در گوشه سمت راست باالی صفحه اصلی  DSDقراردارد فشاردهید.
 .۳درخواست یک حساب را فشاردهید.
 .۴نمبر شناسایی متعلم خود را وارد کنید .سپس پن نمبر متعلم خود را وارد کنید .اگر پن نمبر متعلم
خود را نمی دانید ،می توانید آن را از ویب سایت درخواست کنید .اگرنمبر شناسایی متعلم خود را نمی
دانید ،برای دریافت کمک بیشتر لطفا با اداره مکتب تماس بگیرید.
 .۵خودرا مطمین کنید تا شما منحیث ولی (والدین) متعلم تان در مکتب ثبت باشید .خودرا انتخاب کنید و
بعدش کودتاییدی ولی را تقاضاکنید که آن به ایمیل آدرس و یا خانه تان فرستاده خواهد شد .اگرایمیل
آدرس شما در دوسیه طفل تان درمکتب ثبت نباشد؛ در آنصورت دریافت کود تاییدی را توسط ایمیل
تقاضا کرده نمیتوانید .شما میتوانید با اداره مکتب طفل تان تماس گرفته و آدرس ایمیل خودرا اضافه
نمایید.
 .۶بعد از دریافت کود تاییدی تان و تعقیب کردن هدایات که فراهم گردیده معلومات ذیل را فراهم
نمایید.
• آدرس ایمیل تانرا در قسمت ایمیل آدرس نوشته کرده و دکمه تایید را فشاردهید.حین ورود به
حساب ولی (والدین) ( usernameاسم استفاده کننده) همان ایمیل شما خواهد بود.
• ( Passwordکلیمه کلیدی) را در باکس پاسورد نوشته و دکمه تایید را فشاردهید.
 .دو سوال چالشی را انتخاب کنید و پاسخ های خود را در باکس های ارائه شده نوشته کنید.
 .دوسوال چالش دهنده را گزیده و جوابات تانرا درج نمایید.

 . ۷بعدآ دکمه ادامه را فشار دهید .پس از فشار دادن کلید ادامه در باال ،در صورتی که ولی متعلم این کار
را با وارد کردن کد تأیید ارسال شده از یک ایمیل انجام داده باشد ،و از همان آدرس ایمیل (از پیش پر
شده) به عنوان نام استفاده کننده خود در باال استفاده می کند ،مجبور نخواهد بود دوباره ایمیل خود را تأیید
کند.
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DISTRICT- How to Request a New myDSD Guardian Account

