
Dear Parents, 

 اآلباء األعزاء، 

 

Your child’s school is now using ClassLink, a single sign-on platform that will 
allow teachers and students to use one username and password to access 
everything they need. Single sign-on is an essential tool for productive remote 
learning, and ClassLink will serve as your child’s homebase for education, whether 
it’s in the classroom or on the couch at home. 

 

  درسين يسمح للم .وهو نظام أساسي لتسجيل الدخول الفردي  ،ClassLinkبرنامج   مدرسة طفلك تستخدم

واحدة للوصول إلى كل ما يحتاجون  ( passwordسر)وكلمة ال  واحد و  usernameلطالب باستخدام  لو

كقاعدة أساسية   ClassLinkإليه. يعد تسجيل الدخول األحادي أداة أساسية للتعلم المثمر عن بُعد، وسيعمل 

 ، سواء كان ذلك في الفصل الدراسي أو على األريكة في المنزل. لتعليم طفلك

 

Please follow the directions below to get started. 
 

 يرجى اتباع التوجيهات أدناه للبدء. 

 

:retupmoc on a  edtarts dilhc urot yep gleh otw oh si ereH 

 : الحاسوب إليك كيفية مساعدة طفلك على بدء استخدام 

 

  : etisbew siht ot oG

21cakitum/onk.cliasslc.daphncual//:pstth 

 https://launchpad.classlink.com/uticak12هذا الموقع:    زور 1.

 

Click the button 

 ( (Click Here to Log Inعلى انقر2. 

 

 Enter your username (school email address) and password 

 سر )عنوان البريد اإللكتروني للمدرسة( وكلمة ال usernameأدخل  . 3

 

https://launchpad.classlink.com/uticak12
https://launchpad.classlink.com/uticak12


Follow the attached tutorial (Spanish) for a quick guide to ClassLink (A message will prompt you 
to install an extension when accessing applications). 

 

 

)ستطالبك رسالة بتثبيت ملحق   ClassLinkاتبع البرنامج التعليمي المرفق للحصول على دليل سريع لـ . 4

 عند الوصول إلى التطبيقات(. 

 

ClassLink is a safe and secure way to ensure your child has access to everything 
needed for continued learning. We want you to know our software never collects or 
shares any personal student information. Read more about our commitment to  privacy 
here: 
If you have questions, visit our  FAQ for home users, or you can contact the school tech 
support team or email ClassLink directly:  helpdesk@classlink.com. 

 

 

ClassLink    هي طريقة آمنة لضمان وصول طفلك إلى كل ما هو مطلوب لمواصلة التعلم. نريدك أن

تعرف أن برنامجنا ال يجمع أو يشارك أي معلومات شخصية خاصة بالطالب. اقرأ المزيد عن التزامنا  

 :بالخصوصية هنا

  إذا كانت لديك أسئلة، فتفضل بزيارة األسئلة الشائعة للمستخدمين المنزليين، أو يمكنك االتصال بفريق الدعم 

: إلى إلكتروني ا  اوارسل بريدا   الفني بالمدرسة   

helpdesk@classlink.com 

 

Thank You! 

 شكرا!  
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