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 Aeriesنام اونالین معرفی اکانت ثبت
 

دھد تا فوراً پروسھ نام اونالین امکان میخوش آمدید. ثبت Twin Riversنام اونالین اتحادیھ مکاتب والسوالی بھ ثبت
ھای عاجلی، معلومات طبی و لسان راجستر کردن طفلتان در مکتب را شروع کنید. معلومات مربوط بھ طفلتان مانند تماس

 آوری خواھد شد.جمع
 

نام اونالین، معلومات متعلم طرز کردن ثبتبرد. بعد از مکمل دقیقھ زمان می 30الی  20پروسھ اونالین عموماً بین 
 شود.شود، اما تا وقتی کھ ھمھ اسناد ضروری تأیید نشود، راجستریشن مکمل نمیالکترونیکی بھ مکتب ارسال می

 دسترسی داشتھ باشید Aeriesنام اونالین ةوانید بھ ثبتمی http://www.twinriversusd.org/enrollmentدر 
 

 :Aeriesنام اونالین معلومات ثبت

اند، نیست. برای نام کردهثبت Twin Riversکھ حال حاضر در  TK-12نام اونالین برای متعلمین صنف ثبت •
 ماس شوید.(مکاتب اختصاصی) در ت Charter Schoolsنام و راجستریشن باید مستقیما با ثبت

 

نام اولیھ نام اولیھ متعلمین جدید در والسوالی طراحی شده است. برای ثبتبرای ثبت Aeriesنام اونالین سیستم ثبت •
 نام متعلم جدید بسازید.طفلتان، باید یک اکانت ثبت

 

در والسوالی  نیستید. اگر طفلی دارید کھ در عین وقت در مکتبی Aeriesلطفاً توجھ کنید کھ در پورتال والدین  •
خود استفاده کنید؛ باید یک اکانت  Aeriesکند، سعی نکنید از بخش ورود بھ اکانت پورتال والدین تحصیل می

 نام اولیھ بسازید.اونالین جدید برای ثبت
 

 ھای واضح سیستم اونالین پیش بروید و بھ راحتی معلومات متعلم رانام خود، با طرزالعملبعد از ایجاد اکانت ثبت •
نام معوق داخل توانید از سیستم خارج شوید و بعداً برای ادامھ پروسھ ثبتدرج کنید. در ھر مرحلھ از پروسھ می

 شوید.
 

نام اونالین، باید اسناد ضروری را دانلود، مکمل، چاپ/درج تاریخ کنید و امضا کنید. اگر در در بخش اسناد ثبت •
سناد قابل دانلود ضروری را در دستگاه الکترونیکی خود ذخیره و/یا توانید یک سند یا تمام اپروسھ اونالین، نمی

چاپ کنید، از سیستم خارج شوید و وقتی توانایی این کار را داشتید، ادامھ دھید. وقتی بھ بخش بعدی بروید، تمام 
ا خالی را از اسناد دانلود شده دیگر در دسترس نیستند. حتما قبل از رفتن بھ بخش بعدی، تمام اسناد مکمل شده ی

 بخش اسناد ذخیره کنید.
 

نام راحت برای متعلمتان ارائھ ھا را در تمام صفحات بخوانید چون معلومات مھمی برای تضمین ثبتلطفاً طرزالعمل •
نام ارائھ و اسناد ثبت TRUSDنام در ھا بھ صفحات ویب خاصی برای ثبتھایی در این طرزالعملشده است. لنک

 شود.می

بعد از چاشت، دوشنبھ الی جمعھ، با بخش خدمات  4:30صبح الی  7:30نام کدام سوالی دارید، در ساعات ه راجستریشن و ثبتاگر دربار
 بھ تماس شوید. 1620-566(916)متعلمین بھ نمبر 

  

http://www.twinriversusd.org/enrollment


 

 Aeriesنام اونالین ساختن اکانت ثبت

 

دھد تا پروسھ بھ والد/قیم اجازه می Aeriesثبت نام اونالین 
ھای راجستریشن را شروع کنند و معلوماتی مانند تماس
 اضطراری، معلومات طبی و لسان را ارائھ دھند.

 
 

برای شروع پروسھ، یک لسان (انگلیسی یا ھسپانوری) را برای مشاھده 

 جدیدنام متعلم ثبتانتخاب کنید و باالی دکمھ  Aeriesنام اونالین ثبت

 کلیک کنید.

یا  سال تحصیلی فعلینام برای امکان انتخاب ثبت انتخاب سالصفحھ 
(در صورت وجود) برای سال تحصیلی آینده را ارائھ  نام اولیھثبت
 دھد.می

 

نام لطفاً بررسی کنید کھ متعلم خود را در سال تحصیلی صحیح ثبت
 اید.کرده

 

 

شود. بعد از نام در صفحھ معلومات ضروری نشان داده میبعد از انتخاب یک سال، اسناد الزم برای مکمل کردن پروسھ ثبت
 کلیک کنید. بعدیبررسی معلومات، باالی گزینھ 

 برای استفاده از سیستم:
 باشید. Twin Riversاتحادیھ مکاتب ولسوالی  سرحداتباید ساکن آدرس معتبر داخل  •

o  بھ تماس شوید. خدمات متعلمیناگر آدرس شما خارج از سرحدات منطقھ است، لطفا با 

 .دھدھای رایگان ارائھ میگوگل اکانت باید یک آدرس ایمیل معتبر داشتھ باشید. آدرس ایمیل ندارید؟ •

نام اونالین در یوتر داشتھ باشید. سیستم ثبتممکن است برای مکمل کردن این پروسھ ضرورت بھ استفاده از کمپ •
 کند.بوک بھ خوبی کار نمیھای ھمراه یا نوتتلیفون

  

https://www.twinriversusd.org/find-your-school
https://www.twinriversusd.org/find-your-school
http://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Interdistrict-Transfers/index.html
http://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Interdistrict-Transfers/index.html
https://accounts.google.com/SignUp


 

 Aeriesنام اونالین ادامھ ساخت اکانت ثبت

 

لطفاً برای ساختن اکانت جدید، نام مکمل، آدرس 

 ایمیل و کلمھ عبورتان را درج کنید.

والسوالی از نام یک متعلم در اگر قبالً برای ثبت

توانید منحیث اید، میاین ویب سایت استفاده کرده

 یک مستفید قبلی داخل شوید.

در صورتی کھ ضرورت بھ صفر کردن کلمھ 

 فراموشی کلمھ عبورعبورتان دارید، باالی لنک 

 کلیک کنید. مستفید فعلیذیل قسمت 

کنید، تمام معلومات نام میموافقت کنید کھ شما والد/قیم متعلم ھستید کھ ثبت خدماتشرایط استفاده از شود با از شما خواستھ می لطفا توجھ کنید کھ:

 نام ارسال شده دقیق و صحیح است و صحت این معلومات را تایید خواھید کرد.ثبت

 

 دھد:بھ موارد ذیل دسترسی می Aeriesنام اونالین ثبتمنیوی 
دھد کھ در آنجا، معلومات می مستفید را بھ صفحھ اکانت خود عودت -اکانت من  •

 ھای در حال انتظار و مکمل شده، لست شده است.نامثبت
دھد تا آدرس ایمیل مرتبط با اکانت خود را تغییر بھ مستفید راھی می -تغییر ایمیل  •

 دھد.
 دھد تا کلمھ عبور اکانت خود را تغییر دھدبھ مستفید راھی می -تغییر کلمھ عبور  •
دھد از جلسھ کاری فعلی خود خارج شود. زمانی کھ اجازه میبھ مستفید  -خروج  •

نام ای از پروسھ ثبتنام او در ھمان مرحلھشود، ثبتمستفید دوباره وارد سیستم می
 کند کھ آخرین بار انجام شده بود.ادامھ پیدا می

دھد تا لسان مطلوب را برای مکمل کردن پروسھ بھ مستفید امکان می -انتخاب لسان  •
 نام انتخاب کند.ثبت

 

  



 

 Aeriesنام اونالین ادامھ ساخت اکانت ثبت

 

لطفاً حتماً نام را قسمی کھ در تذکره  رھنمایی:

 نوشتھ شده است درج کنید.

 

بعد از درج تاریخ تولد متعلم، محاسبھ سن و سطح 

مقطع فعلی متعلم مطابق با تاریخ تولد ارائھ شده 

 شود.نمایش داده می

 

 

آدرس آدرس محل سکونت فعلی تان را در قسمت 

 درج کنید. متعلم

 

تا زمانی کھ آدرس معتبری را درج نکنید  نوت:

کھ با آدرسی در جدول سرک مطابقت داشتھ 

 نام وجود نخواھد داشت.باشد، امکان ادامھ ثبت

 

 

بربنیاد آدرس خانھ تان، بھ شما اطالع داده می 

اص داده شده شود کھ کدام مکتب بھ شما اختص

 است.

 

نام شما جھت اگر ضروریات مربوط بھ ثبت نوت:

حضور در مکتبی غیر از مکتب تعیین شده برای 

نام را ادامھ دھید. ، لطفاً ثبتتایید شده استشما 

بعد از اتمام، با مکتب دیگر بھ تماس شوید تا 

 نام شما را بھ مکتب خود منتقل کنند.بتوانند ثبت

  



 

 Aeriesنام اونالین ادامھ ساخت اکانت ثبت

 

را کھ از » Aeriesنام اونالین ثبت - Twin Riversاتحادیھ مکاتب والسوالی «باید وارد آدرس ایمیل خود شوید و ایمیلی با عنوان  نوت:

AeriesEnrollment@twinriversusd.org ارسال شده است، جستجو کنید 

 

 کھ برای جواز اکانت باید باالی آن کلیک کنید. این ایمیل حاوی لنکی است

 

 وارد شوید. Aeriesنام اونالین توانید بعداً با آدرس ایمیل و کلمھ عبور از طریق دکمھ ورود، مجدداً بھ ثبتبعد از تأیید، می

 دسترسی داشتھ باشید. Aeriesنام اونالین بھ ثبت http://www.twinriversusd.org/enrollmentتوانید در می

 

نمایش داده  اکانت منبا این کار صفحھ 

نام در حال شود کھ ھم تقاضاھای ثبتمی

انتظار و ھم تقاضاھای مکمل شده اکانت شما 

 شود.را شامل می

 

نام در صورت ضرورت بھ ثبت رھنمایی:

توانید از معلومات بیش از یک متعلم، می

ھای ذخیره شده (معلومات والد/قیم، تماس

 اضطراری و غیره) استفاده کنید.

 
  

http://www.twinriversusd.org/enrollment


 

 معلومات متعلم

 

تعلیمی کالیفرنیا مکاتب را مکلف کند. ضمن این، مجموعھ قوانین نوت: قانون فدرال، ارائھ معلومات مربوط بھ نژاد و قومیت متعلم را الزامی می
 کند، از طریق سروی لسان در منزل تعیین کنند.ھایی را کھ ھر متعلم در خانھ صحبت میسازد کھ لسان یا لسانمی

 

 خواھد بھ سواالت ذیل جواب دھید:سروی لسان در منزل از شما می
 لسان را یاد گرفت؟شما برای اولین بار شروع بھ صحبت کرد، کدام  زمانی کھ طفل •
 کند؟شما در خانھ بیشتر بھ کدام لسان صحبت می طفل •
تان بیشتر از کدام لسان استفاده شما (والدین یا سرپرستان) در وقت صحبت با طفل •

 کنید؟می
ھا کنند؟ (والدین، سرپرستان، پدرکالنساالن در خانھ بیشتر بھ کدام لسان صحبت میکالن •

 سال دیگری)النھا یا ھر کو مادرکالن
  



 

 معلومات والد/قیم
سازد. این صفحھ مستلزم آن است کھ معلومات والد/قیم فراھم می 2ای را برای درج معلومات تماس مربوط بھ ھر گزینھ معلومات والد/قیم صفحھ

 نام را ادامھ دھد، ارائھ شود.حداقل یکی از والدین/سرپرستان قبل از اینکھ شخص بتواند پروسھ ثبت

 

 

 

 

لطفاً در مورد والد/قیم/مراقب کھ با متعلم زندگی  یادآوری:

 کند، معلومات بیشتری را ارائھ دھید.می

نمبر برای ادامھ درخواست باید معلومات خاصی ازقبیل 

 ارائھ شود. تلیفون اصلی

 

معلومات مربوط بھ مخاطبین اضطراری کھ با متعلم زندگی 

 شد.آوری خواھد کنند بعداً جمعنمی

 

 
 
 

دھد تا مشخص شود کھ آیا اجازه می محدودیت شخصحکم 
 یک شخص باید از برقراری ارتباط با متعلم منع شود یا خیر

 
) اپلود اسنادنام (در بخش توانید در ختم این پروسھ ثبتمی

اسناد حکم محکمھ/حکم محدودیت را اپلود کنید، چون ما 
مگر اینکھ سند آن ارائھ توانیم کدام دستور را اجرا کنیم نمی

 شود.
 

مثال: از تعامل شخص دارای حکم محدودیت صادر شده از 
 شود.محکمھ با متعلم جلوگیری می

 
  



 

 سوابق طبی متعلم
یک صفحھ اختیاری است کھ معلومات  معلومات داکتر محلی صفحھ

 شود.شما را شامل می تماس داکتر و مرکز صحی طفل

 

ھای تجویز دوا، و برای اطالع از الزامات واکسیناسیون، فورم
بھ  خدمات صحیھای صحی/کلینیک، از ویب سایت منابع مراقبت

 دیدن کنید. https://bit.ly/TRUSDHealthServicesآدرس 

 

 

 

مکتب و والسوالی را از ھر  سروی صحت،صفحھ  نوت:
 سازد.نوع شرایط طبی متعلم مطلع می

برای ارائھ جزئیات بیشتر در مورد ھر یک از شرایط طبی 
 توانید از بخش نظرات استفاده کنید.می

 

 

 

 یا تصویر) PDFتوانید یک کاپی (رھنمایی: می
 اپلود اسنادرا در بخش  سوابق واکسیناسیون

 اپلود کنید.

 

 :K Needیا  TKمتعلمین پذیرفتھ شده در 
دوز مشکلی  4دوز (اگر در روز تولد چھارم یا بعد از آن یک دوز تجویز شده باشد،  5 - )DTaP, DTPدیفتری، تیتانوس و سیاه سرفھ ( •

 کند)را ایجاد نمی
ه باشد، این میزان دوز مشکلی را ایجاد دوز (اگر در روز تولد چھارم یا بعد از آن یک دوز تجویز شد 4 - )IPVیا  OPVاطفال (فلج •

 کند)نمی
 دوز B - 3ھپاتیت  •
 شود)سالگی یا بعد از آن تجویز می 1دوز (ھر دو در روز تولد  2 -) MMRچھ (سرخکان، کلھ َچَرک و سرخکان •
 دوز 2 - واریسال (چیچک) •

 

) یا دوکتورای MDپذیرفتھ نخواھد شد. صرفاً یک داکتر دارای جواز (لطفاً متوجھ باشید کھ معافیت از واکسیناسیون الزامی بربنیاد باور شخصی 
 تواند معافیت طبی را ارائھ دھد.) میDOطبابت استئوپاتیک (

 
  

https://bit.ly/TRUSDHealthServices


 

 ھای والسوالینامنمبر تماس عاجلی و سایر ثبت

 

این فرصت  مخاطبین اضطراریصفحھ  در

را دارید کھ الی چھار مخاطب اضطراری 

را بھ آن اضافھ کنید (و معلومات والد/قیم 

 را مجددا درج نکنید).

 

این صفحھ مستلزم آن است کھ معلومات 

حداقل یکی از مخاطبین اضطراری قبل از 

نام را ادامھ اینکھ شخص بتواند روند ثبت

 دھد، ارائھ شود.

 

 

بھ  والی دیگرھای والسنامثبت بخش

دھد تا ھر نوع معلومات والد/قیم اجازه می

نام در مکتب قبلی متعلم برای مربوط بھ ثبت

را اضافھ  12-(TK)دوره مھدطفل انتقالی 

 کنند.

 »آیا این متعلم در ایاالت متحده متولد شده است؟«کند: سوال ذیل را مطرح می نام والسوالی دیگرثبتضمن این، صفحھ 
 شود تا تاریخی کھ متعلم وارد ایاالت متحده شده است (تاریخ تولد او) را درج کنید.، از شما خواستھ میبلیدر صورت انتخاب جواب  •

 ، لطفاً تاریخ ورود متعلم بھ ایاالت متحده را درج کنید.نیدر صورت انتخاب جواب  •

 

 

اگر متعلم قبالً در صنوف کودکستان  نوت:

در مکتب والسوالی  12) الی TKانتقالی (

دیگری اشتراک کرده است، لطفاً تا حد 

امکان معلومات بیشتری را برای حداکثر 

 چھار مکتب آخر ارائھ دھید.

 
اگر از تاریخ دقیق ورود و خروج مطمئن 
 نیستید، لطفاً یک روز تقریبی را درج کنید.

  



 

 اسناد و اپلود اسناد

 کند.رسانی میبھ والد/قیم اطالع Twin Riversھای اتحادیھ مکاتب والسوالی در مورد اسناد ضروری و پالیسی اسنادبخش 
 

ام من محتوای سند را خواندهنام، باالی ھر یک از اسناد کلیک کنند و آن را تایید کنند (خواھد تا قبل از ادامھ مراحل ثبتاین اسناد از والد/قیم می
 ).ھستم و با آن موافق

 

 طرز مثال:

 

 در ذیل توضیح مربوط بھ ھر یک از اسنادی کھ باید باالی آن کلیک کرده و آن را بررسی کنید، آمده است:
کند تا معلوماتی را بھ دست آورند کھ برای یک تجربھ تعلیمی مثبت و ھا و متعلمین کمک میبھ فامیل کتابچھ رھنمای متعلم و فامیل •

 موفق در مکاتب ما ضروری است.

 دھد.و کاتالوگ کورس را ارائھ می ھا و معلومات کتابچھ رھنمای متعلم والسوالی و فامیلبھ روزرسانی پالیسی ضمیمھ کتابچھ رھنما •

نامھ رفتاری مربوط بھ دسترسی بھ انترنت ھای آیین، والد/قیم و متعلمین را از طرزالعمله قابل قبول متعلم از تکنالوجیاستفاد پالیسی •
 سازد.شده در والسوالی خود مطلع میھای تکنالوجی ارائھاز طریق دستگاه

ھای اندازه صنف بھ مکتب بربنیاد پالیسی دھد کھ ممکن است متعلم شانبھ والد/قیم اطالع می معلم -تایید تخصیص متعلم مکتب  •
 دیگری منتقل شود.

و/یا  A، قسمت 1متعلمینی را کھ ممکن است واجد شرایط خدمات تعلیمی اضافی از طریق عنوان  Twin Riversمسکن استعالم  •
یشتر، بھ ویب سایت کند. برای کسب معلومات بخانمان باشند، شناسایی میبرای اشخاص بی McKinney-Ventoھای فدرال کمک

 مراجعھ کنید https://bit.ly/TwinRiversCWAرفاه و حاضری و غیرحاضری اطفال بھ آدرس 

 دھد در رابطھ با تبعیض غیرقانونی، آزار، ارعاب و/یا زورگویی شکایت کند.بھ شخص اجازه می )UCPفورم شکایت بخش ( •

است کھ در رابطھ با مطالب تعلیمی، شرایط اضطراری یا عاجل کھ ، نوع دیگری از فورم شکایت واحد فورم شکایت بخش ویلیامز •
تواند ناشناس ارائھ شود. شکایات ویلیامز نزد کند، نبودن معلم یا تخصیص غلط معلم است و میصحت و ثبات متعلمین را تھدید می

 شود.مدیر یا معین مکتبی کھ موضوع شکایت در آن مطرح شده است، ثبت می

دھد تا با مکمل کردن این سند، یک حادثھ زورگویی را راپور کند و آن را بھ مدیر بھ شخص اجازه می شکوکراپور زورگویی م •
 مکتب ارسال کند.

توانند با دھد تا تاخیر و توقیف خود را تعقیب کنند. ھمچنان متعلمین میبھ والدین و متعلمین اجازه می Heroپورتال والدین پروگرام  •
 ام جواز تاخیر الکترونیکی را دریافت کنند.استفاده از این پروگر

 
  



 

 ادامھ اسناد و اپلود اسناد
یا تصویر وجود  PDFدھد و امکان اپلود چندین سند برای ھر مورد مانند فایل لستی از اسناد را در اختیار والد/قیم/مراقب قرار می اپلود اسنادبخش 

 دارد.

 
 طرز مثال:

 

 در طرف راست سند حذف کرد.» X«باالی توان با کلیک اسناد را می

 توان اپلود کرد:ضمن این، اسناد ذیل را می
ھای کرایھ یا ِگرو؛ رسید مالیات بر دارایی؛ فیش ھای آب و برق یا رسید پرداخت؛ قرارداد: اسناد قابل قبول بشمول بلتایید آدرس •

 اظھارنامھ سکونت ذریعھ والد/قیم است.دھندگان؛ مکاتبات یک سازمان دولتی؛ یا نام رایپرداخت؛ ثبت
: اسناد قابل قبول عبارتند از: تذکره، تصدیق تعمید، پاسپورت، سند مھاجرت، سوابق کتاب مقدس، یا در صورت موجود کارت تولد •

 نامھ از طرف والد/قیم.نبودن ھیچ یک از این اسناد، استشھاد
 (در صورت وجود) اسناد حکم محکمھ/حکم محدودیت •
 (در صورت وجود) مکتب/سوابق متعلمین صنف نھم الی دوازدھم نمرات  •
 (در صورت وجود) Medical 540/IEP/504اسناد تعلیم خاص مانند  •

 

 

نام اونالین : وقتی متعلم دیگری را در پروگرام ثبترھنمایی
Aeries تواند بھ اسناد اپلود شده کنید، والد/قیم مینام میثبت
 نام قبلی) دسترسی داشتھ باشند.(از ثبت

 

شود و برای اپلود این اسناد در قسمت اپلود اسناد ظاھر می
) کلیک نامافزودن بھ این ثبتبرای متعلم جدید باالی آن (

 کنید.

 
  



 

 سواالت مکمل

شود. ھر دو سوال زندگی فعلی آنھا (سروی سکونت) و اینکھ آیا متعلم یک نوجوان پرورشی است یا خیر سوال میھا در مورد وضعیت از فامیل
 ھای اضافی دریافت کند یا خیر.تواند منابع و حمایتنام و حضور در مکتب میکنند کھ آیا متعلم بعد از ثبتمکمل تعیین می

 

شما واجد شرایط دریافت کمک  زندگی متعلم را انتخاب کنید. این معلومات برای تعیین اینکھ آیا طفللطفاً توضیحات ذیل را بخوانید و محل 
 اضافی است یا خیر استفاده خواھد شد.

 مسکن ثابت، منظم و مناسب از طرف شب. - مسکن دائمی •
 اشتراک مسکن بھ دلیل مشکالت اقتصادی. - اقامت مشترک بصورت موقت •
 بشمول پارکنگ تریلر یا زمین کمپ بخاطر نداشتن مسکن دائمی. - ھاھا / متلھوتل •
 سرپناه عاجلی/ انتقالی یا در انتظار استقرار دائمی در پرورشگاه. - سرپناه موقت •
 شود (مانند پارک یا موتر)اقامتگاه شبانھ معموالً بھ حیث مسکن استفاده نمی - خانمانی موقتبی •

دھد. خانمان ھستند، کاھش میھایی کھ در حال حاضر بینام در مکتب را برای فامیلموانع ثبت McKinney Vento (MV)خانمانی قانون بی
) بھ تماس شوید یا برای کسب معلومات بیشتر بھ CWAبا مرکز حاضر و غیرحاضری رفاه اطفال ( 1615-566 (916)از طریق نمبر 

bit.ly/TwinRiversCWA/https:/ .مراجعھ کنید 

 

 شوند؟کدام اشخاص نوجوان پرورشی محسوب می
 اند.کند و تحت تکفل محکمھ است و ھمچنان اطفالی کھ تحت سرپرستی حمایتی قرار گرفتھطفل یا نوجوانی کھ در خانھ زنگی می •
گیرد و بھ دستور محکمھ باید در محل دیگری قرار میطفل یا نوجوانی کھ بھ دلیل نقض بعضی قوانین جنایی، تحت سرپرستی محکمھ  •

 بھ جز خانھ خود زندگی کند.
 FYS:( https://bit.ly/TwinRiversFYSبرای کسب معلومات بیشتر در مورد خدمات نوجوان پرورشی والسوالی ( •

 

 

ھا پرسان ضمن این، از فامیل
آیا حداقل یکی از شود کھ می

والدین/سرپرستان طرز فعال در 
قوای مسلح ایاالت متحده وظیفھ 

 کنند یا خیر.اجرا می

 
  

https://bit.ly/TwinRiversCWA
https://bit.ly/TwinRiversFYS


 

 تایید تقاضا و مراحل بعدی
ھا، این فرصت را خواھید داشت کھ قبل از ارسال درخواست اونالین، معلومات را بررسی کنید. ھر معلوماتی کھ دکمھ بعد از مکمل کردن تمام بخش

 قابل اصالح است. ختم و ارسالدر کنار آن نمایش داده شده است، قبل از کلیک باالی دکمھ  اصالح

 

 

نام اونالین، بعد از مکمل کردن ثبتمھم: 
معلومات متعلم طرز الکترونیکی بھ 

شود، اما تا وقتی کھ ھمھ مکتب ارسال می
اسناد ضروری تأیید نشود، راجستریشن 

 شود.مکمل نمی

 

لطفاً متوجھ باشید، در جریان سال 
تان تحصیلی، ممکن است الزم باشد طفل

از یک صنف بھ صنف دیگر یا بھ مکتبی 
 Twinدیگر در اتحادیھ مکاتب والسوالی 

Rivers  منتقل شود تا از قوانین و
ھای ایالتی و منطقوی مربوط بھ پالیسی

 اندازه صنف پیروی شود.

 

 

نام یک کاپی از معلومات ثبت چاپدکمھ 
 کند.ارسال شده را برای والد/قیم چاپ می

 

روز فرصت دھید تا مکتب  2-1لطفاً 
 معلومات را بررسی کند.

 Twin Rivers: http://www.twinriversusd.org/enrollmentبرای کسب معلومات بیشتر در مورد ثبت و راجستر در 

 
  

http://www.twinriversusd.org/enrollment


 

 

 https://www.twinriversusd.org :ویب سایت
 1600-566 (916): تلیفون
 Dudley Blvd, McClellan Park, CA 95652 5115: آدرس

https://www.twinriversusd.org/

	ساختن اکانت ثبتنام اونلاین Aeries
	برای شروع پروسه، یک لسان (انگلیسی یا هسپانوری) را برای مشاهده ثبتنام اونلاین Aeries انتخاب کنید و بالای دکمه ثبتنام متعلم جدید کلیک کنید.
	لطفاً بررسی کنید که متعلم خود را در سال تحصیلی صحیح ثبتنام کردهاید.
	ادامه ساخت اکانت ثبتنام اونلاین Aeries
	لطفاً برای ساختن اکانت جدید، نام مکمل، آدرس ایمیل و کلمه عبورتان را درج کنید.
	اگر قبلاً برای ثبتنام یک متعلم در والسوالی از این ویب سایت استفاده کردهاید، میتوانید منحیث یک مستفید قبلی داخل شوید.
	در صورتی که ضرورت به صفر کردن کلمه عبورتان دارید، بالای لنک فراموشی کلمه عبور ذیل قسمت مستفید فعلی کلیک کنید.
	لطفا توجه کنید که: از شما خواسته میشود با شرایط استفاده از خدمات موافقت کنید که شما والد/قیم متعلم هستید که ثبتنام میکنید، تمام معلومات ثبتنام ارسال شده دقیق و صحیح است و صحت این معلومات را تایید خواهید کرد.
	منیوی ثبتنام اونلاین Aeries به موارد ذیل دسترسی میدهد:
	 اکانت من - مستفید را به صفحه اکانت خود عودت میدهد که در آنجا، معلومات ثبتنامهای در حال انتظار و مکمل شده، لست شده است.
	 تغییر ایمیل - به مستفید راهی میدهد تا آدرس ایمیل مرتبط با اکانت خود را تغییر دهد.
	 تغییر کلمه عبور - به مستفید راهی میدهد تا کلمه عبور اکانت خود را تغییر دهد
	 خروج - به مستفید اجازه میدهد از جلسه کاری فعلی خود خارج شود. زمانی که مستفید دوباره وارد سیستم میشود، ثبتنام او در همان مرحلهای از پروسه ثبتنام ادامه پیدا میکند که آخرین بار انجام شده بود.
	 انتخاب لسان - به مستفید امکان میدهد تا لسان مطلوب را برای مکمل کردن پروسه ثبتنام انتخاب کند.
	ادامه ساخت اکانت ثبتنام اونلاین Aeries
	رهنمایی: لطفاً حتماً نام را قسمی که در تذکره نوشته شده است درج کنید.
	بعد از درج تاریخ تولد متعلم، محاسبه سن و سطح مقطع فعلی متعلم مطابق با تاریخ تولد ارائه شده نمایش داده میشود.
	آدرس محل سکونت فعلی تان را در قسمت آدرس متعلم درج کنید.
	نوت: تا زمانی که آدرس معتبری را درج نکنید که با آدرسی در جدول سرک مطابقت داشته باشد، امکان ادامه ثبتنام وجود نخواهد داشت.
	بربنیاد آدرس خانه تان، به شما اطلاع داده می شود که کدام مکتب به شما اختصاص داده شده است.
	نوت: اگر ضروریات مربوط به ثبتنام شما جهت حضور در مکتبی غیر از مکتب تعیین شده برای شما تایید شده است، لطفاً ثبتنام را ادامه دهید. بعد از اتمام، با مکتب دیگر به تماس شوید تا بتوانند ثبتنام شما را به مکتب خود منتقل کنند.
	ادامه ساخت اکانت ثبتنام اونلاین Aeries
	نوت: باید وارد آدرس ایمیل خود شوید و ایمیلی با عنوان «اتحادیه مکاتب والسوالی Twin Rivers - ثبتنام اونلاین Aeries» را که از AeriesEnrollment@twinriversusd.org ارسال شده است، جستجو کنید
	این ایمیل حاوی لنکی است که برای جواز اکانت باید بالای آن کلیک کنید.
	بعد از تأیید، میتوانید بعداً با آدرس ایمیل و کلمه عبور از طریق دکمه ورود، مجدداً به ثبتنام اونلاین Aeries وارد شوید.
	میتوانید در http://www.twinriversusd.org/enrollment به ثبتنام اونلاین Aeries دسترسی داشته باشید.
	با این کار صفحه اکانت من نمایش داده میشود که هم تقاضاهای ثبتنام در حال انتظار و هم تقاضاهای مکمل شده اکانت شما را شامل میشود.
	رهنمایی: در صورت ضرورت به ثبتنام بیش از یک متعلم، میتوانید از معلومات ذخیره شده (معلومات والد/قیم، تماسهای اضطراری و غیره) استفاده کنید.
	معلومات متعلم
	نوت: قانون فدرال، ارائه معلومات مربوط به نژاد و قومیت متعلم را الزامی میکند. ضمن این، مجموعه قوانین تعلیمی کالیفرنیا مکاتب را مکلف میسازد که لسان یا لسانهایی را که هر متعلم در خانه صحبت میکند، از طریق سروی لسان در منزل تعیین کنند.
	معلومات والد/قیم
	صفحه معلومات والد/قیم گزینهای را برای درج معلومات تماس مربوط به هر 2 والد/قیم فراهم میسازد. این صفحه مستلزم آن است که معلومات حداقل یکی از والدین/سرپرستان قبل از اینکه شخص بتواند پروسه ثبتنام را ادامه دهد، ارائه شود.
	یادآوری: لطفاً در مورد والد/قیم/مراقب که با متعلم زندگی میکند، معلومات بیشتری را ارائه دهید.
	برای ادامه درخواست باید معلومات خاصی ازقبیل نمبر تلیفون اصلی ارائه شود.
	معلومات مربوط به مخاطبین اضطراری که با متعلم زندگی نمیکنند بعداً جمعآوری خواهد شد.
	حکم محدودیت شخص اجازه میدهد تا مشخص شود که آیا یک شخص باید از برقراری ارتباط با متعلم منع شود یا خیر
	میتوانید در ختم این پروسه ثبتنام (در بخش اپلود اسناد) اسناد حکم محکمه/حکم محدودیت را اپلود کنید، چون ما نمیتوانیم کدام دستور را اجرا کنیم مگر اینکه سند آن ارائه شود.
	مثال: از تعامل شخص دارای حکم محدودیت صادر شده از محکمه با متعلم جلوگیری میشود.
	سوابق طبی متعلم
	صفحه معلومات داکتر محلی یک صفحه اختیاری است که معلومات تماس داکتر و مرکز صحی طفل شما را شامل میشود.
	برای اطلاع از الزامات واکسیناسیون، فورمهای تجویز دوا، و منابع مراقبتهای صحی/کلینیک، از ویب سایت خدمات صحی به آدرس https://bit.ly/TRUSDHealthServices دیدن کنید.
	نوت: صفحه سروی صحت، مکتب و والسوالی را از هر نوع شرایط طبی متعلم مطلع میسازد.
	برای ارائه جزئیات بیشتر در مورد هر یک از شرایط طبی میتوانید از بخش نظرات استفاده کنید.
	رهنمایی: میتوانید یک کاپی (PDF یا تصویر) سوابق واکسیناسیون را در بخش اپلود اسناد اپلود کنید.
	لطفاً متوجه باشید که معافیت از واکسیناسیون الزامی بربنیاد باور شخصی پذیرفته نخواهد شد. صرفاً یک داکتر دارای جواز (MD) یا دوکتورای طبابت استئوپاتیک (DO) میتواند معافیت طبی را ارائه دهد.
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