
ن أمان كلمة المرور   مطلوب اتخاذ إجراء اآلن   -تحسي   

ن كلمة مرور المدارس الحكومية     ح هذا المستند كيفية تأمي  بشكل أفضل. تنطبق هذه التعليمات فقط عىل الطالب الذين ال يزالون     BCPSيشر

اضية بتنسيق ها تتضمن كلمة المرور األولية عيد ميالد ك .PMM / DD / YYYY يستخدمون كلمة المرور األولية االفتر ل طالب ، وإذا لم يتم تغيت 

اإلجراء أدناه  بعد ، فيجب عليك عىل الفور تغيت  كلمة المرور الخاصة بهم باستخدام . 

ي المدارس الحكومية  
نت فن ي تغيت  كلمة المرور الخاصة بك عىل اإلنتر

ي أي وقت ترغب فن
,يرجى مالحظة أن هذه التعليمات تنطبق فن إذا كنت تشعر أنه    

اق كلمة مرور  ك شاركت كلمة مرورك مع  ك ، أو أن كلمة مرورك تستخدم جزًءا من المعلومات العامة )مثل رقم موقع مدرستك( ، أو أنربما تم اختر

 .شخص آخر غت  الوالد أو الوصي ، فنحن نشجعك عىل تغيت  كلمة المرور الخاصة بك اآلن باستخدام هذه التعليمات

 التعليمات 

: 1الخطوة      

وري أن يكون جهاز كمبيوتر صادر عن المنطقة( ، قم بتسجيل الدخول إىل   باستخدام أي جهاز كمبيوتر أو هاتف )ليس من الضن  

https://sso.browardschools.com 

: 2الخطوة    

يجب أن ترى لقطة الشاشة أدناه. هذه هي صفحة    "Clever SSO".   ي الصورة( السمك وانقر فوقه
اء فن ن )بجانب األسهم الخضن انظر إىل أعىل اليمي 

رورللحصول عىل القائمة المنسدلة تغيت  كلمة م  AD.   أحرف أو    8معقدة )بحد أدنن  انقر فوق القائمة المنسدلة ، ويرجى اختيار كلمة مرور جديدة

ة(. انظر لقطة الشاشة   ة أو صغت  أدناه لمزيد من المعلومات حول إنشاء كلمة مرور  2أرقام أو رموز ، إما بأحرف كبت  . 

صفحة  -  1لقطة الشاشة    SSO  ذكية 

 

: 3الخطوة    

ي مقاطعة بالتيمور! متر قمت بالوصول إىلتم اآلن تغيت     
ي المدارس الحكومية فن

نت فن كلمة المرور الخاصة بك عىل اإلنتر  Clever SSO  أو تطبيقات ، 

BCPS جهاز به تسجيل دخول إىل) األخرى ، استخدم كلمة المرور الجديدة هذه. إذا كان لديك جهاز كمبيوتر محمول جديد Windows  يبدأ بـ

“06 XXXXXXX@my.Broward school.com”) فلديك كلمة المرور هذه لتسجيل الدخول إىل ، Windows وتطبيقات SSO   .نت عتى اإلنتر

ن عليك استخدام كلمة المرور القديمة لتسجيل الدخول إىلومع ذلك ، إذا كان لديك جهاز   كمبيوتر محمول قديم ، فسيتعي   Windows   للحصول(

المرور الجديدة لتسجيل الدخول إىل تطبيقات  عىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك( وكلمة  SSO نت حتر تعود فعلًيا إىل المدرسة  .عتى اإلنتر

ا هي تغيت  كلمة المرور الخاصة بك من وقت آلخر )عىل سبيل المثال ، كل عام دراسي تقريًبا(
ً
 .تذكر أن الممارسة األكتر أمان
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ن أمان كلمة المرور   مطلوب اتخاذ إجراء اآلن   -تحسي   

متطلبات كلمة المرور   -  2لقطة الشاشة    

 

 مالحظات 

ا عند الوصول إىل الدخول الموحد 
ً
ا شخصًيا ، فستستخدم كلمة المرور الجديدة هذه من هذه النقطة فصاعد

ً
 (SSO) إذا كنت تستخدم جهاز

ي المتصفح ، فستحتاج إىل
نت. إذا قمت بحفظ كلمة المرور الخاصة بك فن تحديث كلمة المرور المحفوظة. راجع الصفحة   والموارد األخرى عتى اإلنتر

ي يجب اتخاذها  3
ي قد تظهر بخصوص كلمة المرور المحدثة واإلجراءات التر

لالطالع عىل الرسائل المختلفة التر . 

ا مع نافذة تسجيل دخول جديدة  
ً
ا مدرسًيا تم إصداره حديث

ً
ي  الجهاز الذي يحمل اسم مستخدم يشبه رسالة بر   -إذا كنت تستخدم جهاز

ونن يد إلكتر

06XXXXXXX@my.browardschools.com   ي   -عند تشغيله ألول مرة
ن
تها ف ي اختر

يجب استخدام كلمة المرور الجديدة. تذكر كلمة المرور التر  

SSO ي كل من تسجيل الدخول األوىلي إىل
ي  Windows ، وسوف تستخدمها من هذه النقطة إىل األمام فن

الخاص بك والموارد األخرى عتى   SSO وفن

ي المتصفح ، فستحتاج إىل تحديث كلمة المرور المحفوظة. راجع الصفحة الثانية لمعرفة ا
نت. إذا قمت بحفظ كلمة المرور الخاصة بك فن إلنتر

ي يجب اتخاذها
ي قد تظهر بخصوص كلمة المرور المحدثة واإلجراءات التر

 .الرسائل المختلفة التر

ن من كلمات المرور تتطلب بعض أجهزة الكمبيوتر المحمول  -مالحظة خاصة   ة كلمتي   

 تم إصداره مع نافذة تسجيل الدخول القديمة  
ا
ي اسم المستخدم عند تشغيله ألول   06حيث أدخلت رقم    -إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر محموًل

ن
ف

عند تسجيل الدخول إىل  فحينئٍذ تكون لديك خطوة أخرى. ستظل كلمة مرورك األصلية مخزنة عىل النظام المحىلي وستحتاج إىل استخدامها   -مرة    

Windows   .ي اليوم األول الذي تعود فيه إىل الحرم الجامعي ، يرجى إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول
. فن حتر تتمكن من العودة إىل الحرم الجامعي

ا ، سيتم تحديث كلمة ا BCPS WiFi بمجرد اتصال الكمبيوتر المحمول مرة أخرى بشبكة
ً
لمرور المخزنة إىل كلمة المرور بكلمة المرور المحددة حديث

ي 
تها فن ي اختر

حتر ذلك الوقت ، سيكون لديك كلمتا مرور لتذكرهما. ستستخدم كلمة مرورك القديمة عند بدء التشغيل للدخول إىل   .SSO الجديدة التر

ي تم اختي
ارها مؤخًرا. إذا قمت بحفظ كلمة المرور  الكمبيوتر ، وبعد ذلك عند االتصال بخدمة الدخول الموحد ، ستستخدم كلمة المرور المحدثة التر

ي قد تظهر 
ي المتصفح ، فستحتاج إىل تحديث كلمة المرور المحفوظة. راجع الصفحة الثالثة لالطالع عىل الرسائل المختلفة التر

الخاصة بك فن

ي يجب اتخاذها
 .بخصوص كلمة المرور المحدثة واإلجراءات التر



ن أمان كلمة المرور   جراء اآلن مطلوب اتخاذ إ  -تحسي   

 :ستتلقر رسائل مختلفة حول تحديث كلمة المرور الخاصة بك ، وهي مدرجة أدناه مع اإلجراءات الخاصة بك لكل منها

ي الخطوات التالية
ن ؛ سنصلحها فن ن األوليي  ن الرسالتي   :يمكنك تجاهل هاتي 

 

ا عندما ينبثق أحدهما
ً
تها حديث ي اختر

 :أدخل كلمة المرور التر

 

ن ..." ، وهذا متوقع ، أدخل كلمة المرور الجديدة  إذا قمت   بحفظ كلمة مرور ، فقد ترى خطأ برتقاىلي "معرف المستخدم أو كلمة المرور غت  صحيحي 

 وانقر فوق تسجيل الدخول

_____________________________________________________________________________ 

ي المتصفح ، عندما تنقر عىل العن
ن
ي صفحةف

ن
ارص الموجودة ف  SSO  ي المرة األوىل فقط ، قد يكون لديك كلمة المرور القديمة مخزنة

ن
الخاصة بك ، ف

ي المتصفح ، فقد تتلقر رسالة لتحديث كلمة المرور المحفوظة ، يمك
ا. إذا قمت بحفظ كلمة المرور فن

ً
نك النقر وستطالبك بكلمة المرور المنشأة حديث

 .فوق تحديث

 


