Parent Teacher Conference 2018-2019
Please follow the instructions below to schedule parent teacher conferences on November 26,
2018:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Click on the link https://www.ptcfast.com/schools/King_Abdullah_Academy_2
Select the grade/teacher for the conference, click submit.
Register the student’s name and contact information, click submit.
A confirmation email will be sent: click on the blue link “Click here to select conference
time.”
Select from the list of available times by clicking in the box next to the time.
On the column on the left, select EITHER “Register another conference at KAA for the
same student” or select “Add a different student at KAA” for another student enrolled at
KAA.
Click on the button “confirm selections” in the bottom right hand corner.
All appointments (if selected multiple teachers/multiple students) will be confirmed by
email.
Parents may print conference schedules by clicking “Display/Print Schedule”.

Art, Drama and PE teachers will meet with the parents on a first come first serve basis.
Please contact with the Admin. Assistants with any difficulty accessing internet:
Maha Darwish/ ES at 571-775-0361
Afnan Abdul-Rahman/MS at 571-775-0381 & Martha Abouhamda/ HS at 571-775-0345
:2018  من نوفمبر26الرجاء اتباع التعليمات ادناه لتحديد مواعيد اجتماعات اآلباء والمعلمين في ال.
https://www.ptcfast.com/schools/King_Abdullah_Academy_2 اذهب الى الرابط التالي
. أرسلsubmit قم باختيار المرحلة الدراسية\اسم المعلم والضغط على
. أرسلsubmit س َجل اسم الطالب ومعلومات التواصل واضغط
"اضغط هنا إلختيار وقت االجتماع: سيقوم النظام بإرسال رسالة عبر البريد االلكتروني اضغط الرابط المذكور باللون األزرق
"الذي تريده
.قم باختيار الوقت الذي تريده من خالل قائمة المواعيد الموجودة وذلك بالضغط على المربع الموجود بجانب كل موعد
 "س َجل الجتماع آخر في األكاديمية لنفس الطالب " أو قم ب"إضافة طالب آخرEITHER في العمود االيسر قم باختيار أو
. موجود في األكاديمية " إلضافة طالب اخر
.اضغط الزر "تأكيد االختيارات " في الزاوية اليمنى السفلية
.سيتم تأكيد كافة االجتماعات المطلوبة (اذا تم اختيارها لعدة معلمين \لعدة طلبة) بواسطة البريد اإللكتروني
" بإمكان أولياء األمور طباعة تقرير تظهر فيه كافة االجتماعات التي تم تحديدها من خالل الضغط على "اعرض \اطبع الجدول

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 في حال.مالحظة يمكن االجتماع مع معلمات التربية الفنية التربية الرياضية والتمثيل حسب أولوية الوصول وبدون تحديد موعد مسبق
:وجود أية صعوبات بما يتعلق بكيفية استخدام النظام او عند تعذر وجود شبكة االنترنت يرجى االتصال هاتفيا بأرقام الهواتف التالية
Maha Darwish/ ES at 571-775-0361
Afnan Abdul-Rahman/MS at 571-775-0381 & Martha Abouhamda/ HS at 571-775-0345

