
 



   تعلیمات الوصول إلى البوابة الرئیسیة

Parent Portal Access Instructions 

 

 على جھاز كمبیوتر أو على الھاتف   Parent Portal  إلنشاء حساب بوابة األھل  
 
 http://colonialhts.powerschool.com  افتح متصفحك وانتقل إلى الرابط 
 
 

Click on the Create Account Tab 
 انقر على عالمة التبویب إنشاء حساب

 
Student and Parent Sign In 

 تسجیل دخول الطالب وأولیاء األمور
 

Create Account 
 إنشاء حساب

 
Sign in 

 تسجیل الدخول
 

Username 
 اسم المستخدم

 
Password 
 كلمة المرور

 
Then click on the Create Account button: 

 ثم انقر على زر إنشاء حساب
 

Student and Parent Sign In 
 تسجیل دخول الطالب وأولیاء األمور

 
Create an Account 



 انشئ الحساب
  



 
Create a parent account that allows you to view all of your students with one account. 
You can also manage your account preferences. Learn more 

یمكنك أیًضا إدارة حسابك حسب إختیارك.  یسمح لك برؤیة جمیع طالبك من خالل حساب واحدإنشئ حساب أولي 
 أعرف أكثر

 
To create your account, all fields must be filled out: 

 : ألنشاء حسابك، یجب ملء جمیع البیانات
 

Create Parent Account 
 إنشاء حساب أولیاء األمور

 
Parent Account Details 

 تفاصیل حساب الوالدین
 

First Name 
 االسم االول

 
Last Name 

 إسم العائلة
 

Email 
 البرید االكتروني

 
Desired Username 

 إسم المستخدم المفضل
 

Password 
 كلمة المرور

  



 
Re-enter Password 

 اعادة ادخال كلمة السر
 

Username 
 إسم المستخدم

 
Password must: 

 كلمة المرور
 

Be at least 8 characters long 
 أحرف أو أكثر 8یجب أن تكون 

 
Link your student(s) to your account by using the information from the Parent/Student 
Letter: 

 :باستخدام المعلومات الواردة من رسالة أولیاء األمور/الطالب إربط حساب الطالب/الطالب بحسابك
 

Link Students to account 
 ربط الطالب بالحساب

 
Enter the Access ID, Access Password, and Relationship for each student you wish to add 
to your Parent Account 

 إضافتھ إلى حساب أولیاء األمور أدخل بطاقة الدخول، وكلمة المرور، والعالقة لكل طالب  ترغب في
 

Student name 
 إسم الطالب

Your Student’s Name 
 إسم الطالب الخاص بك

 
Access ID 

 بطاقة الدخول



Parent Access ID from Portal Letter 
 بطاقة دخول األھل من رسالة التبویب

 
Access Password 

 كلمة مرور الدخول
 

Parent Access Password from Portal Letter 
 ولي األمر من رسالة التبویب دخولكلمة مرور 

 
Relationship 

 العالقة
 

Choose your relationship to your child 
 إختر عالقتك بالطالب

 
Choose 

 إختار
 

Once you have created your account, you can download the “PowerSchool Mobile” app 
for your phone. Find it in your device’s app store. 

 
 لھاتفك. تجدھا في تطبیق متجر جھازك.  ”PowerSchool Mobile“بمجرد إنشاء حسابك، یمكنك تنزیل تطبیق 

 


