
 

Schoology for Parents 
 
Dear Parents/Guardians,  
 
Dearborn Public Schools is now using Schoology, an integrated learning management 
solution that provides course management, mobile learning, and support for system-wide 
communication.  Schoology enables our students, parents, and teachers to engage with 
learning materials and their school community from the classroom and beyond.  
 
With Schoology, students can digitally submit homework assignments, review grades, 
participate in interactive discussions, receive announcements and feedback, take tests, 
write academic blogs, and more. As a parent, you will be able to view your child’s activity 
within the platform.  
 
Parents will be able to see the work that is being assigned to their children. Schoology will 
also be used to communicate important information from the School. Schoology can be 
used on the web or via the Schoology App for iOS or Android. 
 
Grades will still be available in ParentConnect through MiStar.  
 
You will be receiving an email with your login information. These emails will be sent to 
parent email addresses on file via the Emergency Information Forms.  
 
Schoology also has a Parent Guide available to support you and your questions. One of the 
most important topics is Parent Notifications. You can choose how and how often you are 
notified by Schoology. You may also find the Parent Overview Video useful.  
 
We value your participation in your child’s education, and we encourage you to read 
Schoology’s Privacy Policy & Terms of Use at  https://www.schoology.com/privacy. Student 
progress and activity will be monitored by faculty to ensure a safe, secure, and controlled 
environment.  
 
Sincerely,  
Troy Patterson 
Director, Technology & Media Services 

 

 

https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000873-Parent-Guide
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000803-Personal-Account-Parent-Notifications
https://www.youtube.com/watch?v=_RIZNKJFb-8
https://www.schoology.com/privacy


 

 منصة سكوُلجي لألهل
 

 أولیاء األمور واألوصیاء القانونیین الكرام:  
 

 تستخدم مدارس دیربورن الرسمیة حالیًا منصة سكولجي المتكاملة إلدارة التعلیم التي تقدم إدارة للمواد الدراسیة وتعلیم متنقل
 ودعم لنظام  تواصل واسع النطاق. تمكن المدرسة طالبنا وأولیاء األمور والمعلمین من التفاعل مع المواد التعلیمیة ومجتمعهم
   تمكن منصة سكولجي طالبنا وأولیاء األمور والمعلمین من الوصول إلى المواد.المدرسي من الفصول  الدراسیة وخارجها

 .التعلیمیة والتفاعل مع مجتمعهم  المدرسي داخل الفصول الدراسیة وخارجها
 

   (عبر اإلنترنت) ، ومراجعة العالمات، والمشاركة في مع منصة سكولجي سیتمكن الطالب من تقدیم الواجبات المنزلیة رقمًیا
  المناقشات التفاعلیة، وتلقي اإلعالنات والمالحظات، وإجراء االختبارات، وكتابة المدونات األكادیمیة، وإلى ما هنالك. ستتمكن

 كولي  لألمر من متابعة نشاط طفلك داخل المنصة. 
 

 و سیتمكن أولیاء األمور من رؤیة العمل الذي یجري تخصیصه ألطفالهم. كما سیتم استخدام سكوُلجي إلیصال المعلومات
 الهامة  الصادرة عن المدرسة. یمكن الدخول إلى المنصة من على شبكة اإلنترنت أو عن طریق تطبیق سكولجي أجهزة آیفون

 .وأندروید
 

 سوف تتلقى رسالة عبر البرید االلكتروني تتضمن معلومات تسجیل الدخول الخاصة بك. سیتم إرسال هذه الرسائل اإللكترونیة
 إلى عناوین  البرید اإللكتروني الخاصة باألهل المدرجة على نماذج معلومات الطوارئ.  

 
 تحتوي المنصة أیضًا على دلیل األهل   Parent Guide  لتقدیم المساعدة واإلجابة على أسئلتكم   .من أهم األمور المتوفرة

Parent  على  المنصة أنه بإمكانكم اختیار كیفیة ووتیرة الحصول على تنبیهات من المنصة من الرابط التالي 
Parent Overview Video  كما  یمكنكم أیضًا االستفادة من المعلومات المتاحة على الروابط التالیة  .Notifications 

. 
 

 نحن نقدر مشاركتك في تعلیم طفلك، و نشجعك على قراءة سیاسة الخصوصیة وشروط االستخدام الخاصة بـمنصة سكوُلجي 
 المتوفرة على الموقع التالي:    https://www.schoology.com/privacy  لضمان بیئة تعلیمیة آمنة ومأمونة

 وخاضعة  للمراقبة سیتم مراقبة تقدم الطالب ونشاطهم من قبل أعضاء هیئة التدریس  .
 
 

 مع جزیل الشكر  

 تروي باترسون

 مدیر قسم التكنولوجیا والخدمات اإلعالمیة

 

Copyright © 2018 | Schoology 2 Penn Plaza, 10th floor, New York, NY 10121 | schoology.com 

https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000873-Parent-Guide
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000803-Personal-Account-Parent-Notifications
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000803-Personal-Account-Parent-Notifications
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000803-Personal-Account-Parent-Notifications
https://www.youtube.com/watch?v=_RIZNKJFb-8
https://www.schoology.com/privacy
http://www.schoology.com/
http://www.schoology.com/

