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 الوالد العزيز
 لطالب الفصل

االمووضووعع: إإبالغغ االبيیاناتت للددخوولل إإلى خددمة Argo ScuolaNext (االتسجيیلل ااإللكتررووني) 

 ااوولل ددخوولل االخددماتت / تغيیيیرر بيیاناتت ااالعتمادد 
مع ااإلددخالل ااألوولل ٬، سيیتعيینن عليیكك ااإلشاررةة إإلى بيیاناتت االنهھائيیة 

يیفضلل ااستخدداامم Google Chrome على جهھازز كمبيیووترر شخصي أأوو جهھازز لووحي. 
 http://www.sc26538.scuolanext.info :(أأوو اانسخ االرراابطط وواالصقهھ) 1) ااكتبب االرراابطط االتالي

2) أأددخلل بيیاناتت ااالعتمادد هھھھذذهه لتسجيیلل االددخوولل ألوولل مررةة 

Codice Utente (االمستعملل): 
Password(كلمهھ االسرر): 

3) أأددخلل ااسمم االمستخددمم االشخصي ووكلمة االمرروورر ٬، ووستكوونن أأنتت االمالكك االووحيیدد لهھما. 

مالحظظة مهھمة: سيُیستخددمم ااسمم االمستخددمم االذذيي تختاررهه لتحدديیدد هھھھوويیتكك في االنظظامم ووال يیمكنن تغيیيیررهه الحًقا (باستثناء إإعاددةة تعيیيینن بيیاناتت ااالعتمادد). 
بددالً منن ذذلكك ٬، يیمكنهھ تغيیيیرر كلمة االمرروورر االخاصة بهھ عنددما يیررااهھھھا مناسبة. 

االووصوولل عبرر االتططبيیقق - االهھاتفف االذذكي 
للووصوولل إإلى خددماتت Argo Scuola-Famiglia ٬، نووصيیكك بتنززيیلل تططبيیقق االهھاتفف االذذكي االمجاني (لكلل منن Android وو IOS) االمسمى: 

 .Didup Famiglia
بمجرردد بددء االتططبيیقق ٬، أأددخلل ررمزز االمددررسة: SC26538 ووبيیاناتت ااالعتمادد االخاصة بكك (االنهھائيیة ٬، االتي قمتت بتغيیيیررهھھھا بعدد تسجيیلل االددخوولل 

ألوولل مررةة ٬، على جانبب االوويیبب). 

االووصوولل عبرر االمتصفح (االكمبيیووترر / االكمبيیووترر االلووحي) 
 Google :٬، أأيیًضا عبرر متصفح االوويیبب (مووصى بهھ Argo Scuola/ Famiglia كبدديیلل للتططبيیقق ٬، يیمكنكك االووصوولل إإلى خددماتت
Chrome). ااكتبب في شرريیطط االعنوواانن http://www.sc26538.scuolanext.info ووأأددخلل بيیاناتت ااالعتمادد االنهھائيیة (االتي قمتت بتغيیيیررهھھھا 

بعدد تسجيیلل االددخوولل على جانبب االوويیبب) 

ااستعاددةة كلمة االسرر 
إإذذاا فقددتت كلمة االمرروورر االخاصة بكك ٬، يیمكنكك ااستخدداامم رراابطط هھھھلل نسيیتت كلمة االمرروورر ٬، االمتووفرر في االجززء االسفلي ااأليیسرر منن صفحة تسجيیلل 
االددخوولل ٬، عبرر متصفحكك. بإددخالل ااسمم االمستخددمم االخاصص بكك ثمم ررقمم االضمانن ااالجتماعي االخاصص بكك ٬، سيیتمم إإررسالل برريیدد إإلكتررووني إإليیكك يیحتوويي 

على إإررشاددااتت إلعاددةة االتعيیيینن. إإذذاا كنتت ال تتذذكرر ااسمم االمستخددمم االخاصص بكك ٬، فيیررجى ااالتصالل بمعلمي االقسمم *. 

* ال تقدمم Argo Software مساعدةة مباشرةة لآلباء ووغيیر مصرحح لهھا بإعاددةة تعيیيین بيیاناتت ااعتمادد تسجيیل االدخولل لمستخدمي 
 .ScuolaNext

  
مع تحيیاتي 

توورريینوو ٬، 25/01/2021 
  مدديیرر االمددررسة  
Mira Francesca CARELLO ااألستاذذةة 


