
How to register for the Sentral App 
 كيفية التسجيل في التطبيق المركزي

 

Click on the following that applies to you:   انقر فوق ما يلي حسب ما يناسبك 

 I already have a Sentral Parent Portal account.   لدي بالفعل حساب في التطبيق المركزي 

 I don’t have a Sentral Parent Portal account.        ليس لدي حساب في التطبيق المركزي 

 

I don’t have a Sentral Parent Portal account.ليس لدي حساب في التطبيق المركزي  
Step 1 - Go to the school's Sentral Portal web address  

 الخطوة 1 - انتقل إلى عنوان الويب الخاص بالبوابة المركزية للمدرسة

https://iqracollege.sentral.com.au/portal2/#!/register 

 

The following screen will display. سيتم عرض الشاشة التالية 

  

 

  

  

 

https://iqracollege.sentral.com.au/portal2/#!/register


Step 2 - Fill out details and select a password. Click on Create Account.  

انقر فوق إنشاء حسابو مأل التفاصيل وحدد كلمة مرورا - 2الخطوة  .. 

 

  

 

Step 3– Admin staff will then email you a confirmation of your registration for the portal. This email 

will also include an ‘Access Key’. Go back to the portal  

 سجيلك للبوابة اإللكترونيةبعد ذلك سوف يرسل لك طاقم اإلدارة تأكيًدا على ت –3الخطوة 

  سيتضمن هذا البريد اإللكتروني أيًضا "مفتاح الوصول. ارجع إلى البوابة

(https://iqracollege.sentral.com.au/portal2/#!/login) and log in with your email and password. 

 .وقم بتسجيل الدخول باستخدام بريدك اإللكتروني وكلمة المرور

 

https://iqracollege.sentral.com.au/portal2/#!/login


 

Step 4– Click on ‘My Access’ on the menu on the left-hand side. Then click on ‘Add New Access Key’ 

and paste your access key from the email you received. 

والصق مفتاح  اضافة مفتاح وصول جديد األيسر ثم انقر فوقفي القائمة الموجودة على الجانب     "My Access" ر على  : انق4  الخطوة

 .الوصول من البريد اإللكتروني الذي تلقيته

 

Click on ‘Add Key’ and then you should now be able to see your children’s information. 

 .انقر فوق "إضافة مفتاح" ومن ثم ستتمكن اآلن من رؤية معلومات أطفالك

 

 

 



Now follow the ‘I already have a Sentral Parent Portal account’ instructions to set up the mobile app. 

  اتبع اآلن إرشادات "لدي بالفعل حساب.إلعداد تطبيق الجوال

 

I already have a Sentral Parent Portal account. لدي بالفعل حساب 

Step 1  - Login to your Portal account (at https://iqracollege.sentral.com.au/portal2/#!/login) and from the 
portal home screen, from the left hand side menu, select the 'My Details' option. 

  

 الخطوة 1 - قم بتسجيل الدخول إلى حساب المدخل الخاص بك
at https://iqracollege.sentral.com.au/portal2/#!/login 

 

 My details ومن شاشة المدخل الرئيسية ، من القائمة الموجودة على الجانب األيسر ، حدد  
 

 
  

The following screen will display: سيتم عرض الشاشة التالية: 

https://iqracollege.sentral.com.au/portal2/#!/login
https://iqracollege.sentral.com.au/portal2/#!/login


 

 

Step 2 – Click on the blue 'Link Account' button. - اضغط على الزر األزرق 
  

 
  
The following screen will display.Enter in an email address and a password. 

 .ستظهر الشاشة التالية. أدخل فيها عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور

  

 
  
Step 3 - click I need a new App Account: 

 :الخطوة 3 - انقر فوق أحتاج إلى حساب تطبيق جديد

  

 
  

 

 



 
  
Before your app account will activate, you will need to go into your email account and click on the link in an 
email sent to you. This is to confirm that you are the owner of that email account – so that if you forget your 
password in the future, you can reset your own app password without having to contact your school. 
 

قبل تنشيط حساب التطبيق الخاص بك ، ستحتاج إلى الدخول إلى حساب بريدك اإللكتروني 
هذا لتأكيد أنك مالك حساب البريد  .والنقر على الرابط في رسالة بريد إلكتروني مرسلة إليك

بحيث إذا نسيت كلمة المرور في المستقبل ، يمكنك إعادة تعيين كلمة مرور  -اإللكتروني هذا 
 .التطبيق الخاصة بك دون الحاجة إلى االتصال بمدرستك

  
Please note: Depending on your email provider, this email may take up to fifteen minutes to appear in your 
inbox. 

يرجى مالحظة: اعتماًدا على مزود البريد اإللكتروني الخاص بك ، قد يستغرق هذا البريد اإللكتروني ما يصل إلى خمس عشرة دقيقة 
 .للظهور في صندوق البريد الوارد الخاص بك

  
Step 4 - Go to your email and open up the email from Sentral Education. 
  

 الخطوة 4 - انتقل إلى بريدك اإللكتروني وافتح البريد اإللكتروني من
Sentral Education 

  
  
 Step 5 - Click on the link inside the email. 

 .الخطوة 5 - انقر على الرابط داخل البريد اإللكتروني

  

 
  
Step 6 - The following screen will appear. Click on the green 'Set Password'. 
 

 

 

 



الخطوة 6- ستظهر الشاشة التالية انقر فوق "تعيين كلمة المرور"  .
 .الخضراء

  

 
Step 7 - The screen will ask you to type in a new password. Do so and click on the green 'Save Password'. 

 الخطوة 7- ستطلب منك الشاشة كتابة كلمة مرور جديدة. افعل ذلك وانقر على االخضر  .
  

 
You will receive confirmation that your app account is now fully registered. 

 .ستتلقى تأكيًدا بأن حساب التطبيق الخاص بك مسجل اآلن بالكامل

  

 

Then download and use the app.ثم قم بتنزيل التطبيق واستخدامه . 

 

Download and use the app تنزيل التطبيق واستخدامه . 
Step 1 - Download the app to your phone from either the Apple App Store (for iOS) or the Google Play Store 

(for Android). You can find it by searching for ‘Sentral for Parents’.  

 

  م بتنزيل التطبيق على هاتفك إما من متجر تطبيقاتق - 1الخطوة 

 Apple (لنظام iOS) أو متجر Google Play (لنظام Android).  

 "Sentral for Parents يمكنك العثور عليه من خالل البحث عن    

 

 

 

 

https://apps.apple.com/ro/app/sentral-for-parents/id1238744022?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sentral.mobile


  

Step 4 – When the App opens up, it will ask if you would like to accept push notifications (so when 

the school sends you a message, the app will notify you automatically). Click on Allow. 

الخطوة 4 - عندما يفتح التطبيق ، سيسألك عما إذا كنت ترغب في قبول اإلشعارات الفورية )لذلك عندما ترسل المدرسة رسالة إليك ،  

 سوف يخطرك التطبيق تلقائيًا 

Click on Allow. 

 

Step 5 – On the menu, click on Log in.الخطوة 5 - من القائمة ، انقر فوق  

 



Step 6 – Type in your app account details and click on Next.  

Next.    الخطوة 6 - اكتب تفاصيل حساب التطبيق الخاص بك وانقر فوق 

 

The app will now open up and you will have access to all the students you have linked in the portal. 

 .سيتم فتح التطبيق اآلن وستتمكن من الوصول إلى جميع الطالب الذين ربطتهم في البوابة اإللكترونية

  

 

 


