
Show My Homework Parent Guide  

 Show My Homework ببرنامج دليل أولياء األمور الخاص   

To find out how Show My Homework works please watch this video 

، يرجى  Show My Homework تستخدم البرنامج األلكترونيلمعرفة كيفية 

 بالظعض على الرابظ التالي مشاهدة هذا الفيديو

 

https://teamsatchel.wistia.com/medias/1x7nnmlskh 

As a parent, you will receive a code that you will need to use to create your parent account.  
Your child is already set up with an account and can use Show My Homework immediately 
(please see the Student Guide) 

ستحتاج إلى استخدامه الذي  بصفتك أحد الوالدين ، ستتلقى رمًزا

لقد تم إنشاءحساب لطفلك ويمكنه   إلنشاء حساب الوالدين الخاص بك.

ل على الفور )يرجى االطالع على دلي Show My Homeworkاستخدام برنامج 

 الطالب(
 

 

Create a parent account 

 كيفية إنشاء حساب الوالدين

 

1. Use Google Chrome to search for ‘satchel one login’ 

 "satchel oneللبحث عن "تسجيل الدخول إلى  Google Chromeاستخدم  .1

               

2. Click on ‘Satchel One Login’.  Then click on ‘Parent’ and ‘I don’t have an account yet’ 

https://teamsatchel.wistia.com/medias/1x7nnmlskh


". ثم انقر على "ولي Satchel Oneانقر على "تسجيل الدخول إلى   .2

 األمر" و "ليس لدي حساب بعد"

 
 

                 

2. In the ‘Search school’ box type in Acton.   Click on Ark Acton Academy 

 Ark. في مربع "ابحث عن مدرسة" اكتب أكتون. انقر فوق أكاديمية 3

Acton 
 

 

                                 

 

 

3.     Type your email address in to the box, ‘Enter your email address’ 
 

اكتب عنوان بريدك اإللكتروني في المربع ، "أدخل عنوان بريدك 5-

 اإللكتروني"
 



          
 

4. Enter the parent code that the school gives you  

 . أدخل رمز الوالدين الذي تمنحه لك المدرسة6

 

 

                    

5. Click on ‘I am not a robot’ and follow the instructions  

 . انقر على "أنا لست برنامج روبوت" واتبع التعليمات7
 

                         

 

6. Then click on ‘Sign up’     

 . ثم انقر فوق "تسجيل"8



 

                                           

 

Log in to your account 

Once you have created your account using your parent code, you can access your account 
on any device using your email address and password. 

1. Go to our login page  

2. Enter your child’s school (search by postcode) 

3.  Type your email address and password 

4.  Log in 

 تسجيل الدخول إلى حسابك

باستخدام رمزك األصلي ، يمكنك الوصول إلى  الخاص  بمجرد إنشاء حسابك

 حسابك على أي جهاز باستخدام عنوان بريدك اإللكتروني وكلمة المرور.

 إلى صفحة تسجيل الدخول ذهب. ا1

 البريدي(. أدخل مدرسة طفلك )البحث عن طريق الرمز 2

 . اكتب عنوان بريدك اإللكتروني وكلمة المرور3

 . تسجيل الدخول4
 

Forgot password? 

To reset your password, click on "Forgot password?" on the login page   

Type in your email and password reset email will be sent to you. Follow the instructions we 
sent you to create a new password. 

If you do not see the password reset email in your inbox, you may want to check your 
junk or spam folder. 

 هل نسيت كلمة المرور؟

إلعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك ، انقر فوق "هل نسيت كلمة 

 تسجيل الدخولالمرور؟" في صفحة 

https://www.showmyhomework.co.uk/login
https://www.showmyhomework.co.uk/login


اكتب بريدك اإللكتروني وسيتم إرسال البريد اإللكتروني الخاص بإعادة 

تعيين كلمة المرور إليك. اتبع التعليمات التي أرسلناها لك إلنشاء 

 كلمة مرور جديدة.

اإللكتروني إلعادة تعيين كلمة المرور في  إذا كنت ال ترى البريد

البريد  الئحةصندوق البريد الوارد ، فقد ترغب في التحقق من 

 العشوائي أو البريد العشوائي.
 

 

If your email is not recognised, please contact the school directly on  

بالمدرسة إذا لم يتم التعرف على بريدك اإللكتروني ، يرجى االتصال 

 بريد مباشرة على

 المدرسة اإلكتروني التالي
 

info@arkacton.org 

 

On a mobile device 

 على جهاز محمول
 

                      

Download our iOS (Apple) or Android app.  

1. Search for your child's school (by name or postcode) 

2. Tap Log in with a PIN or parent code 

3. Enter your parent code 

4. Follow the instructions on the screen to create your account. 

 .Androidأو  iOS (Apple)قم بتنزيل تطبيق 

mailto:info@arkacton.org
https://help.showmyhomework.co.uk/ArticleDetail/Parents/Mobile_Apps/iOS-App-for-parents
https://help.showmyhomework.co.uk/ArticleDetail/Parents/Mobile_Apps/Android-App-for-parents


 

 الرمز البريدي(. ابحث عن مدرسة طفلك )باالسم أو 1

 أو رمز األصل PIN. اضغط على تسجيل الدخول باستخدام رمز 2

 . أدخل رمز والديك3

 . اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة إلنشاء حسابك.4
 

Your account is now set up! You will no longer need your parent code. Moving forward you 
can access your account using your email and password combination.  

. يمكنك لن تحتاج بعد اآلن إلى رمز والديكتم إعداد حسابك اآلن! 

إلى حسابك باستخدام تركيبة البريد اإللكتروني وكلمة الحقا الوصول

 المرور.

 

Assisting with student logins 

Has your child forgotten their login details? As a parent, you should be able to assist.  
  
Open the Satchel One app and from the Menu go to Settings > Student management. 
You will be able to see the student PIN which they can use to reset their details.  

The PIN is also visible on the website, right on your dashboard. 

If your child does not have a PIN, please contact the school directly.  

  الطالب تسجيالت دخول بخصوصالمساعدة الحصول على 

هل نسي طفلك تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة به؟ بصفتك أحد الوالدين 

 تكون قادًرا على المساعدة.، يجب أن 

  

وانتقل من القائمة إلى اإلعدادات< إدارة  Satchel Oneافتح تطبيق 

الطالب. ستتمكن من رؤية رقم التعريف الشخصي للطالب الذي يمكنهم 

 استخدامه إلعادة تعيين تفاصيلهم.

، مباشرة على  المدرسةيظهر رقم التعريف الشخصي أيضًا على موقع 

 لوحة التحكم.

إذا لم يكن لدى طفلك رقم تعريف شخصي ، يرجى االتصال بالمدرسة 

 مباشرة.
 


