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) آنالین نوم لیکنې حساب Aeriesد ایریس (
 مقدمھ

 
) آنالین نوم لیکنې تھ ښھ Twin Rivers Uniified School Districtد ټوین ریور یونیفایډ سکول ډسټریکټ (

راغالست. آنالین نوم لیکنھ تاسو تھ اجازه درکوي ترڅو پھ چټکۍ سره د ښوونځي لپاره ستاسو د ماشوم راجستر کولو 
 پیل کړئ. ستاسو د ماشوم پھ اړه معلومات لکھ بیړني تماسونھ، طبي او د ژبې معلومات بھ راټول شي. پروسھ

 
دقیقو ترمنځ وخت نیسي. د آنالین راجسټریشن پھ بشپړیدو سره ، د زده کونکي معلومات  30-20آنالین پروسھ معموال د 

 ي تر ھغھ چې ټول اړین اسناد تایید شوي نھ وي.پھ بریښنایی ډول ښوونځي تھ لیږل کیږي ، مګر ثبت کول بشپړ ند

 http://www.twinriversusd.org/enrollment) آنالین نوم لیکنې تھ السرسی ومومئ Aeriesتاسو کوالې شئ د ایریس (
 

 ) آنالین نوم لیکنې پھ اړه معلومات:Aeriesد ایریس ( 

) کې شامل دي. رسمي Twin Rivers) ټولګي زده کونکو لپاره ندئ چې دا مھال پھ ټوین ریور (TK-12دا د ( •
 (خاص) ښوونځي باید د راجسټریشن او نوم لیکنې لپاره مستقیم تماس ونیسي.

 

ډیزاین شوی. د ) آنالین نوم لیکنې سیسټم ولسوالۍ تھ د نویو زده کونکو دمخھ نوم لیکنې لپاره Aeriesد ایریس ( •
 خپل ماشوم دمخھ نوم لیکنھ کولو لپاره ، تاسو اړتیا لرئ د زده کونکي نوم لیکنې نوی حساب جوړ کړئ.

 

) والدینو برخھ نده. کھ تاسو اوس مھال د ولسوالۍ پھ یوه Aeriesمھرباني وکړئ پھ یاد ولرئ، دا د ایریس ( •
) والدینو برخې حساب ننوتلو څخھ کار Aeriesیس (ښوونځي کې یو ماشوم لرئ، نو ھڅھ مھ کوئ چې د خپل ایر

 واخلئ؛ تاسو باید د نوم لیکنې دمخھ یو نوی آنالین حساب جوړ کړئ.
 

د خپل نوم لیکنې حساب رامینځتھ کولو روستھ، تاسو بھ وکوالې شئ د آنالین سیسټم لھ الرې د روښانھ الرښوونو  •
ۍ سره دننھ کړئ. تاسو کوالې شئ د پروسې پھ جریان کې سره حرکت وکړئ او د زده کونکي معلومات بھ پھ اسان

 پھ ھر وخت کې الګ آوټ یا (لھ سیستمھ ووځئ) شئ او روستھ د نوم لیکنې پاتې برخې بیا پیلولو لپاره ننوځئ.
 

د آنالین نوم لیکنې د اسنادو برخھ کې، تاسو باید ھر اړین سند ډاونلوډ یا راښکتھ، بشپړ، چاپ/نیټھ او غوښتل شوس  •
سند السلیک کړئ. کھ تاسو نشئ کوالې د آنالین دوری پھ جریان کې خپلې بریښنایی وسیلې تھ کوم یا ټول اړین 

ډاونلوډ وړ سندونھ خوندي او / یا چاپ کړئ ، نو الګ آوټ (لھ سیستمھ وؤځئ) شئ او دغھ دوره بیا پیل کړئ ترڅو 
ونلري کلھ چې تاسو راتلونکې برخې تھ الړشئ. وکوالې شئ دغھ کار وکړئ. ھیڅ ډاونلوډ شوي سندونھ بھ شتون 

 ډاډ ترالسھ کړئ چې د اسنادو برخې څخھ د مخکې تلو دمخھ ټول بشپړ شوي یا خالي اسناد خوندي کړئ.
 

مھرباني وکړئ پھ ټولو سکرینونویا صفحو کې الرښوونې ولولئ ځکھ چې ستاسو د زده کونکي د اسانھ نوم لیکنې  •
) د نوم لیکنې ځانګړو ویب پاڼو او د TRUSDمات چمتو شوي. د دې الرښوونو دننھ، د (یقیني کولو لپاره مھم معلو

 ثبت اسنادو تھ لینکونھ چمتو شوي.

بجو څخھ د مازدیګر  7:30کھ تاسو د نوم لیکنې او ثبت پھ اړه پوښتنې لرئ، مھرباني وکړئ د دوشنبې څخھ تر جمعې پورې د سھار لھ 
 شمیره اړیکھ ونیسئ. 1620-566 (916)خدماتو څانګې سره پھ بجو پورې د زده کونکو  4:30تر 

  

http://www.twinriversusd.org/enrollment


 

 ) آنالین نوم لیکنې حساب اجادولAeriesد ایریس (

 

) آنالین نوم لیکنھ والدین/سرپرست تھ اجازه Aeriesد ایریس (
ورکوي چې د نوم لیکنې پروسھ پیل کړي او معلومات چمتو کړي 

 لکھ بیړنۍ اړیکې، طبي او د ژبې معلومات.
 
 

د پروسې پیل کولو لپاره، یوه ژبھ (انګلیسي یا ھسپانوي) وټاکئ ترڅو د 

د نوي زده کونکي نوم ) آنالین نوم لیکنھ وګورئ او بیا Aeriesایریس (

 د ماوس پواسطھ کلیک وکړئ. لیکنې پھ تڼۍ

اوسني  صفحھ بھ د راتلونکي ښوونیز کال لپاره یا د کال انتخابد 
(کھ شتون ولري)  مخکې لھ مخکې د نوم لیکنې لپاره ښوونیز کال

 زمینھ برابره کړي.
 

مھرباني وکړئ تصدیق کړئ چې تاسو خپل زده کونکي پھ سم 
 ښوونیز کال کې ثبتوئ.

 

 

 د کال د انتخاب کولو روستھ، د اړینو معلوماتو صفحھ بھ د نوم لیکنې پروسې بشپړولو لپاره ضروري اسناد ښکاره کړي. د معلوماتو بیاکتنې
 کلیک وکړئ. بل روستھ، د ماوس پواسطھ پھ 

 لھ سیسټم څخھ د کار اخیستو لپاره:
کې یو باوري  پھ حدودو)  Uniified) School DistrictTwin Riversتاسو باید د ټوین ریور یونیفایډ سکول ډسټریکټ  •

 آدرس ولرئ.
o د زده کونکو خدماتو سره اړیکھ ونیسئ کھ ستاسو آدرس د ولسوالۍ لھ حدودو بھر وي، نو مھرباني وکړئ. 

 .ګوګل وړیا حسابونھ وړاندې کوي تاسو باید یو باوري بریښنالیک آدرس ولرئ. بریښنالیک آدرس نشتھ؟ •

تاسو ممکن د دې پروسې بشپړولو لپاره کمپیوټر کارولو تھ اړتیا ولرئ. د آنالین نوم لیکنې سیسټم د ګرځنده مبایل یا نوټ  •
 بوک وسیلو سره ھم کار نھ کوي.

  

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
https://accounts.google.com/SignUp


 

 ) آنالین نوم لیکنې حساب جوړولAeriesدوام. د ایریس (

 

د نوي حساب جوړولو لپاره خپل مھرباني وکړئ 

 بشپړ نوم، بریښنالیک آدرس او پټنوم ورکړئ.

کھ تاسو دمخھ د دې ولسوالۍ لپاره د کوم زده 

کونکي نوم لیکلو لپاره دا ویب پاڼھ کارولې وي، 

نو کوالې شئ د موجوده کارونکي پھ توګھ 

 ننوتئ.

 د ھیر شوي پټنوم ځای باندې موجود کارونکيد 

لینک باندې کلیک وکړئ کھ مو اړتیا وي چې 

 خپل پټنوم بیا تنظیم کړئ.

سره موافقھ کولو تھ وھڅول شئ کوم چې د ھغھ زده کونکي مور/سرپرست یاست چې  خدماتو د شرایطوتاسو بھ د  مھرباني وکړئ پھ یاد ولرئ:

 تیني دي، او تاسو بھ ښایي د دې معلوماتو صحت حفظ کړئ.تاسو یې نوم لیکنھ کوئ، د راجستریشن ټول سپارل شوي معلومات دقیق او ریښ

 

 دې تھ السرسی برابروي: ) آنالین نوم لیکنې مینوAeriesایریس (د 
بھ استفاده کوونکئ بیرتھ د دوي د حساب پاڼې تھ راوګرځوي، کوم چې د  -زما حساب  •

 پاتې او بشپړې شوې نوم لیکنې معلومات لیست کوي.
د استفاده کوونکي لپاره الره برابروي چې د خپل حساب سره  -د بریښنالیک بدلول  •

 تړلې بریښنالیک آدرس بدل کړي.
 استفاده کوونکي تھ د خپل حساب پټنوم بدلولو لپاره الره برابروي  -پټنوم بدل کړئ  •
استفاده کوونکي تھ اجازه ورکوي چې د خپل حساب صفحې څخھ الګ آوټ یا  -وتل  •

کلھ چې استفاده کوونکی بیرتھ ننوځي، د دوي نوم لیکنھ بھ د نوم لیکنې  ووځي.
 پروسې پھ ھغھ مرحلھ کې بیا پیل شي چې دوي روستی ځل ننوتي وؤ.

استفاده کوونکي تھ اجازه ورکوي چې د نوم لیکنې پروسې  -ژبھ غوره کړئ  •
  بشپړولو لپاره د خوښې وړ ژبھ غوره کړي.

  



 

 ) آنالین نوم لیکنې حساب جوړولAeriesدوام. د ایریس (

 

مھرباني وکړئ ډاډ تر السھ کړئ چې  معلومات:

ھغھ نوم ورکړئ کوم چې د دوي د زیږون سند 

 کې لیکل شوی.

 

روستھ لدې چې د زده کونکي د زیږون نیټھ داخلھ 

شوه، دا بھ د چمتو شوې زیږون نیټې پراساس د 

زده کونکي اوسني عمر او د درجې کچھ محاسبھ 

 کړي.

 

 

د استوګنې آدرس ورکړئ چیرې چې تاسو اوس 

 برخھ کې. د زده کونکي آدرسمھال اوسیږئ 

 

د نوم لیکنې پروسھ بھ تر ھغھ وختھ  توجھ ولرئ:

دوام ونلري تر څو چې یو باوري آدرس نھ وي 

داخل شوی کوم چې د سړک پھ ځاې کې د آدرس 

 سره سمون لري.

 

 

کوم ښوونځی تاسو تھ بھ خبر درکړل شي چې 

 ستاسو د کور آدرس پر اساس ټاکل شوی.

 

کھ ستاسو د نوم لیکنې اړتیاوې  توجھ ولرئ:

ستاسو د ټاکل شوي ښوونځي پرتھ بل ښوونځي 

وي، مھرباني  منظور شويکې د ګډون لپاره 

وکړئ دې نوم لیکنې تھ دوام ورکړئ. پھ بشپړیدو 

سره، د بل ښوونځي سره اړیکھ ونیسئ نو دوي بھ 

وکوالې شي ستاسو نوم لیکنھ د دوی سایټ تھ 

 وارد کړي.

  



 

 ) آنالین نوم لیکنې حساب جوړولAeriesدوام. د ایریس (

 

 Twinایریس انالین نوم لیکنې " –تاسو بھ اړتیا ولرئ ترڅو خپل بریښنالیک آدرس تھ ننوځئ او د ټوین ریور یونیفایډ سکول ډسټرکټ  توجھ ولرئ:

Rivers Uniified School District - Aeries Online Enrollment پھ نوم بریښنالیک وګورئ چې لھ "

AeriesEnrollment@twinriversusd.org څخھ لیږل شوی 

 

 دا بریښنالیک بھ یو لینک ولري چې د حساب واک ورکولو لپاره بھ یې کلیک کولو تھ اړتیا وي.
 

) آنالین نوم لیکنھ د بریښنالیک آدرس او پټنوم پھ کارولو، روستھ د ننوتلو د تټنې پھ Aeriesیوځل چې تایید شو، تاسو بھ وکوالې شئ چې د ایریس (

 کیکاګلو سره بیا دننھ کړئ.

 http://www.twinriversusd.org/enrollment.) آنالین نوم لیکنې تھ السرسی ومومئ Aeriesکوالې شئ د ایریس ( تاسو

 

پاڼھ ښکاره کړي، کوم چې زما حساب دا بھ 

ستاسو پھ حساب کې د نوم لیکنې پاتې او بشپړ 

 یکونھ لري.شوي دواړه غوښتنل

 

تاسو بھ وکوالې شئ ذخیره شوي  معلومات:

معلومات وکاروئ (د والدین/ سرپرست 

معلومات، بیړني تماسونھ، او نور) آیا تاسو 

اړتیا لرئ چې لھ یو څخھ ډیر زده کونکي 

 راجستر کړئ.

 
  

http://www.twinriversusd.org/enrollment
http://www.twinriversusd.org/enrollment


 

 د زده کوونکو معلومات

 

اړتیا لري. برسېره پردې، د کالیفورنیا د زده کړې کوډ ښوونځي تھ اړتیا لري چې د  توجھ ولرئ: فدرالي قانون د زده کونکي نسل او توکم ځواب تھ
 کور د ژبې سروې لھ الرې د ھر زده کونکي لخوا پھ کور کې ویل شوی ژبھ یا ژبې وټاکي.

 

 د کورنۍ ژبې سروې تاسو د الندې پوښتنو ځوابونو تھ ھڅوي:
 ھغې پھ لومړي ځل خبرې پیل کړې؟ستاسو ماشوم کومھ ژبھ زده کړه کلھ چې ھغھ /  •
 ستاسو ماشوم اکثرا پھ کور کې پھ کومھ ژبھ خبرې کوي؟ •
تاسو (مور او پالر یا سرپرست) د خپل ماشوم سره د خبرو کولو پھ وخت کې کومھ ژبھ  •

 پھ مکرر ډول کاروئ؟
پھ کور کې د لویانو لخوا ډیری وخت کومھ ژبھ ویل کیږي؟ (مور او پالر، سرپرستان،  •

 ھ، یا کوم نور لویان)نیکون
  



 

 د مور او پالر یا سرپرست معلومات
والدینو/سرپرستانو لپاره د اړیکو معلوماتو د شاملولو اختیار ورکوي. دی صفحې لپاره ضروري ده چې  2پاڼھ د  مور او پالر/سرپرست معلوماتد 

 معلومات لږ تر لږه د یو مور او پالر / سرپرست لپاره ډک شي مخکې لھ دې چې شخص د نوم لیکنې پروسې تھ دوام ورکړي.

 

 

 

مھرباني وکړئ د مور او پالر/ سرپرست/  پھ یاد راوړنھ:

پالونکي پھ اړه ډیر معلومات ورکړئ چې د زده کوونکي سره 

 ژوند کوي.

بھ اړتیا وي  لومړنۍ تلیفون شمیرې تھځینی معلومات لکھ د 

چې ورکړل شي پھ خاطر ددې چې غوښتنلیک پرمخ یوړل 

 شي.

 

د بیړنیو اړیکو پھ اړه معلومات ھغھ څوک چې د زده 

 کي سره ژوند نھ کوي روستھ بھ واخیستل شي.کوون

 

 
 
 

د دې فرصت تھ اجازه ورکوي چې ښکاره منع شوی شخص 
کړي چې آیا یو فرد باید د زده کونکي سره د خبرو اترو مخھ 

 ونیسي
 

تاسو کوالې شئ د دې نوم لیکنې پروسې پھ پای کې د 
 د اسنادو اپلوډمحکمې حکم / د بندیز امر اسناد اپلوډ کړئ (

برخھ کې) ځکھ چې موږ نشو کوالې امر پلي کړو پرتھ لدې 
 چې ثبوت وړاندې شي.

 
مثال: د محکمې سره یو کس د منع کیدو حکم صادر کړ چې 

 دوي یې د زده کونکي سره د اړیکو څخھ منع کړي.

 
  



 

 د زده کوونکو صحي معلومات
پاڼھ یوه اختیاري پاڼھ ده چې ستاسو د  د سیمھ ایز طبیب معلومات 

ماشوم د ډاکټر او طبي تاسیساتو لپاره د اړیکو معلومات پکې 
 شاملوي.

 

ویب پاڼې تھ پھ  روغتیایي خدمتونود 
https://bit.ly/TRUSDHealthServices  د معافیت

ورمې، او د روغتیا پاملرنې/کلینیک اړتیاوې، د درملو ورکولو ف
 سرچینې وګورئ.

 

 

 

د ښوونځي سایټ او  روغتیا سروې پاڼھد  توجھ ولرئ:
ولسوالۍ تھ د ھر ھغھ طبي شرایطو پھ اړه خبر ورکوي چې 

 زده کونکي یې لري.

د ھر طبي حالت او نورو توضیحاتو چمتو کولو لپاره 
 نظرونھ اضافھ کیدی شي.

 

 

 

 د معافیت ریکارډونو کوالې شئمعلومات: تاسو 
اسنادو د  یا عکس) پورتھ کړئ PDFیوه کاپي (

 برخھ. پورتھ کولو

 

 ) کې داخل شوي زده کونکي اړتیا لري:K) یا (TKپھ (
دوزه ښھ دي کھ چیرې  4دوزونھ ( Diphtheria, Tetanus, and Pertussis (DTaP, DTP)  - 5ډیفتریا، تیتانوس، او توره ټوخلھ •

 یو د څلورم زیږون یا روستھ ورکړل شي)
 دوزونھ (دوزونھ ښھ دي کھ چیرې یو پھ څلورم زیږون یا لھ ھغې روستھ ورکړل شوی وي) IPV - 4 یا OPVپولیو ( •
 دوزونھ Hepatitis B – 3تور زیړی   •
 دوزونھ (دواړه د زیږون پھ لومړۍ ورځ یا روستھ ورکړل شوي) MMR( - 2شری، ممپس او روبیال ( •
 دوزونھ Chicken Pox( - 2واریسیال ( •

 

) یا MDمھرباني وکړئ پھ یاد ولرئ چې د اړتیا وړ واکسینونو څخھ د شخصي باور معافیت بھ ونھ منل شي. یوازې یو جواز لرونکی طبي ډاکټر (
 ) ممکن طبي معافیت چمتو کړي.DOډاکټر () درملو Osteopathicد اوستیوپیتیک (

 
  

https://bit.ly/TRUSDHealthServices


 

 بیړنۍ اړیکې او نور د ولسوالۍ نوم لیکنې

 

پاڼھ د څلورو بیړنیو اړیکو  بیړنیو اړیکود 

د اضافھ کولو اختیار لري (او د مور او 

پالر/سرپرست لپاره معلومات دوھم ځل نھ 

 داخلوي).

 

دا پاڼھ ددې لپاره ده چې معلومات لږ تر لږه 

بیړنۍ اړیکې لپاره پکې ډک شي د یوې 

مخکې لدې چې مور او پالر د نوم لیکنې 

 پروسې تھ دوام ورکړي.

 

 

برخھ  نورو ولسوالیو د نوم لیکنې د 

والدین/سرپرست تھ اجازه ورکوي چې د 

ټولګي لپاره د  12-(TK)انتقالي وړکتون 

زده کونکو د پخواني ښوونځي شمولیت پھ 

 اړه کوم معلومات اضافھ کړي.

 پاڼھ بھ الندې پوښتنې وکړي: "ایا دا زده کوونکی پھ متحده ایاالتو کې زیږیدلی و؟"د نورو ولسوالیو نوم لیکنې  سربیره پردې، 
انتخاب شوی وي، نو تاسو بھ وھڅول شئ تر څو د ھغھ نیټھ (د دوي د زیږون نیټھ) داخلھ کړئ پھ کومھ نیټھ چې زده کونکي  ھوکھ  •

 متحده ایاالتو تھ داخل شوي.

 ځواب غوره شوی وي، مھرباني وکړئ ھغھ نیټھ وړاندې کړئ چې زده کونکی متحده ایاالتو تھ داخل شوی وي.نھ کھ  •

 

 

کھ چیرې زده کوونکی مخکې  توجھ ولرئ:

) څخھ تر TK(- 12پھ بلې ولسوالۍ کې د 

ټولګي پورې د انتقالي وړکتون لپاره  12

ښوونځي تھ تللی وي، مھرباني وکړئ تر 

وروستیو څلورو ښوونځیو پورې د امکان 

 تر حده ډیر معلومات چمتو کړئ.

 
کھ تاسو د ننوتلو او وتلو دقیقې نیټې پھ اړه 

ھرباني وکړئ نږدې ورځ ډاډه نھ یاست، م
 دننھ کړئ.

  



 

 اسناد او د اسنادو پورتھ کول

) اړوند اړین اسناد Twin Rivers Unified School Districtبرخھ والدین/سرپرست تھ د ټوین ریور متحد ښوونځي ولسوالۍ ( اسنادونود 
 او پالیسۍ خبر ورکوي.

 
لیکنې پروسې راتلونکي مرحلې تھ د دوام ورکولو دمخھ پھ ھر سند کې د اعتراف لپاره دا سندونھ بھ مور او پالر تھ اړتیا ولري چې د نوم 

 ).ما د سند محتوا لوستلې او ورسره موافق یم کلیک وکړي (
 

 د مثال پھ توګھ:

 

 الندې د ھر سند لپاره توضیحات شتھ چې تاسو بھ اړتیا ولرئ چې کلیک پرې وکړئ او بیاکتنھ وکړئ:
د کورنیو او زده کونکو سره د معلوماتو پھ ترالسھ کولو کې مرستھ کوي چې دوي زموږ پھ  کورنۍ السي کتابد زده کونکي او  •

 ښوونځیو کې د مثبت او بریالئ تعلیمي تجربې لپاره اړتیا لري.

زه معلومات وړاندې د ولسوالۍ د زده کونکو او کورنۍ السي کتاب او د کورس کتالک تھ د پالیسیو او معلوماتو تاالسي کتاب ضمیمھ د  •
 کوي.

مور او پالر/سرپرست او زده کونکو تھ د چلند او د اصولو الرښودونو پھ اړه خبر  زده کونکي د ټیکنالوژۍ د منلو وړ کارولو پالیسي •
 ورکوي ترڅو د دوي د ولسوالۍ لخوا چمتو شوي د ټیکنالوژۍ وسیلو لھ الرې انټرنیټ تھ السرسی ولري.

مور او پالر/سرپرست تھ خبر ورکوي چې ممکن زده کوونکي د دوي د  د ښوونکو د دندې تصدیق - د زده کوونکو د ښوونځي  •
 ټولګي د زیاتې اندازې د پالیسیو پراساس بل ښوونځي تھ واستول شي.

• Twin Rivers Housing 1ھغھ زده کونکي پیژني چې ممکن د سرلیک  پوښتنلیک ،A وینټو بېکوره -برخھ او/یا فدرالي مک کیني
رستې لھ الرې د اضافي تعلیمي خدماتو لپاره وړ وي. د نورو معلوماتو لپاره، د ماشومانو د ھوساینې او حاضرۍ ویب پاڼې تھ الړ م

 https://bit.ly/TwinRiversCWAشئ 

ینھ فرد تھ د غیرقانوني تبعیض، ځورونې، ډارولو، او/یا ځورونې پر بنسټ د شکایت کولو زم )UCPشکایت یونیفورم فورمھ (د  •
 برابروي.

• A د د ویلیمز یونیفورم شکایت فورمھ ،UCP  بل ډول شکایت، د الرښوونې موادو، بیړنیو یا بیړنیو اسانتیاوو شرایطو پھ اړه چې د
زده کونکو روغتیا او خوندیتوب تھ ګواښ پېښوي، او د ښوونکي خالي ځای یا غلطھ ګمارنھ او یا کیدای شي پھ نامعلوم ډول داخل شي. 

 سره ثبت شوي وي چې شکایت ورتھ راځي. د ویلیمز شکایتونھ د ھغھ ښوونځي مدیر، یا د دوي د مربوطھ شخص

یو کس تھ اجازه ورکوي چې د دې سند پھ بشپړولو سره د ځورونې پیښو راپور ورکړي، او د ښوونځي  د شکمنې ځورونې راپور •
 سایټ مدیر تھ یې ولیږي.

قیب کړي. زده کوونکي ھم کوالې ) والدینو او زده کونکو تھ اجازه ورکوي چې د دوي ځنډ او تنبلي تعappایپ ( ھیرو والدین برخې د •
 شي د دې غوښتنلیک پھ کارولو سره بریښنایی ناوختھ پاس ترالسھ کړي.

 
  



 

 دوام. اسناد او د اسنادو پورتھ کول
برخھ والدین/سرپرست/پالونکي تھ د اپلوډ کولو لپاره د اسنادو لیست چمتو کوي، او کیدای شي پھ ھر توکي کې ډیری اسناد  اسنادو پورتھ کولو د

 فایل یا عکس اپلوډ کړي. PDFلکھ د 

 
 د مثال پھ توګھ:

 

 ' پھ کلیک کولو سره اسناد لرې کیدی شي.Xد سند ښي خوا تھ د '

 پورتھ کولو وړ وي:سربیره پردې، الندې اسناد بھ د 
: د منلو وړ اسناد د ګټې اخیستنې بیلونھ یا د تادیاتو رسیدونھ دي؛ د کرایې یا اجارې تړونونھ؛ د ملکیت مالیې رسیدونھ؛ د آدرس تصدیق •

والدین/سرپرست معاشونھ د رایې ورکوونکو نوم لیکنھ؛ د یوې دولتي ادارې څخھ لیکونھ؛ یا د استوګنې د وضاحت یا اعالمیھ چې د 
 لخوا اجرا کیږي.

: د منلو وړ اسناد د زیږون سند دی، د پاکولو غسل سند، پاسپورټ، د کډوالۍ سند، د انجیل ریکارډ، یا کلھ چې د دې د زیږون سند  •
 اسنادو څخھ ھیڅ یو شتون نلري، د مور او پالر / سرپرست لخوا یوه ګواھي نامھ.

 (کھ د تطبیق وړ وي) د محکمې حکم / د منع کولو حکم اسناد •
 (کھ د تطبیق وړ وي) د نھم څخھ تر دولسم ټولګي زده کونکو لپاره متنونھ / راپور کارتونھ •
 (کھ د تطبیق وړ وي) IEP/540طبي /504د ځانګړي تعلیم اسناد لکھ  •

 

 

: والدین / سرپرست بھ وکوالې شي اپلوډ شوي معلومات
څخھ) کلھ  اسنادو تھ السرسی ومومي (د مخکیني نوم لیکنې

) آنالین نوم لیکنې Aeriesچې بل زده کونکي د ایریس (
 غوښتنلیک کې نوم لیکنھ کوي.

 

دا اسناد بھ د اسنادو د پورتھ کولو برخھ کې ښکاره شي، او 
تڼئ کلیک کړئ دې د نوي زده کونکي لپاره د پورتھ کولو (

 ) اضافھ کړئ.راجستریشن کې یې

 
  



 

 تکمیلي پوښتنې

د دوي د اوسني ژوند وضعیت پوښتنھ وشي (د استوګنې سروې) او ایا زده کونکی یو رضاعي ځوان دی. دواړه اضافي پوښتنې بھ  د کورنۍ څخھ بھ
 دا معلومھ کړي چې ایا زده کونکي بھ وکوالې شي اضافي سرچینې او مالتړ ترالسھ کړي یوځل چې ښوونځي تھ شامل شي.

 

غوره کړئ چیرې چې زده کونکی اوس مھال ژوند کوي. دا معلومات بھ د دې معلومولو لپاره مھرباني وکړئ الندې توضیحات ولولئ او 
 وکارول شي چې آیا ستاسو ماشوم د اضافي مرستې لپاره وړ دی.

 ثابت، منظم، او کافي د شپې کور. - دایمي کور •
 د اقتصادي ستونزو لھ املھ د کور شریکول. - پھ موقتي توګھ دوه چنده شوي •
 د دایمي کور د نشتوالي لھ املھ د ټریلر پارک یا د کیمپ ځای شامل دی. - سړک غاړی ھوټل ھوټلونھ/د •
 بیړنئ/انتقالي سرپناه یا د پالونکي پاملرنې کې د دایمي ځای پرځای کیدو پھ تمھ. - موقتي سرپناه •
 مثال پھ توګھ پارک یا موټر)د شپې د استوګنې ځای معموال د کور لپاره نھ کارول کیږي (د  - پھ موقتي توګھ بې سرپناه •

) بې کوره قانون پھ ښوونځي کې د شاملیدو خنډونھ MVد ھغو کورنیو لپاره چې اوس مھال د بې کوره کیدو تجربھ کوي، د مک کیني وینټو (
د  https://bit.ly/TwinRiversCWA) سره اړیکھ ونیسئ یا CWAکې د ماشومانو د ھوساینې حاضرئ ( )916 (566-1615کموي. د 

 نورو معلوماتو لپاره لیدنھ وکړئ.

 

 څوک روزونکی ځوان ګڼل کیږي؟
یو ماشوم یا ځوان چې پھ کور کې ژوند کوي پداسې حال کې چې محکمھ پورې تړاو لري او ھمدارنګھ ھغھ ماشومان چې پھ محافظتي  •

 توقیف کې ساتل شوي وي.
ځوان چې د محکمې لخوا د ماشوم ځینو جزایی قوانینو څخھ د سرغړونې لھ املھ د مظنون پیژندل شوی وي او د محکمې یو ماشوم یا  •

 لخوا د کور څخھ د ایستلو امر ورتھ شوی وي تر څو لھ کوره وؤځي.
 https://bit.ly/TwinRiversFYS ) پھ اړه د نورو معلوماتو لپاره:FYSد ولسوالۍ د فوسټر ځوانانو خدماتو ( •

 

 

برسېره پردې، لھ کورنیو څخھ 
پوښتنھ کیږي چې آیا لږترلږه یو 
مور او پالر / سرپرست پھ فعالھ 
توګھ د متحده ایاالتو پھ وسلھ والو 

 ځواکونو کې خدمت کوي.

 
  

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


 

 د غوښتنلیک تایید کول او راتلونکي ګامونھ
روستھ لدې چې ټولې برخې داخلې شوې، تاسو بھ فرصت ولرئ چې د آنالین غوښتنلیک سپارلو دمخھ د معلوماتو بیاکتنھ وکړئ. ھر ھغھ معلومات 

 کې د کلیک کولو نھ مخکې ترمیم کیدی شي. تڼۍ  Finish and Submitتڼۍ ښکاره کوي د  یا زیاتولو Editچې د 

 

 

بشپړیدو د آنالین راجسټریشن پھ مھم: 
سره، د زده کونکي معلومات پھ بریښنایی 
ډول ښوونځي تھ لیږل کیږي ، مګر ثبت 

کول بشپړ ندي تر ھغھ چې ټول اړین 
 اسناد تایید شوي نھ وي.

 

مھرباني وکړئ پھ یاد ولرئ، د ښوونځي 
کال پھ جریان کې دا اړینھ ده چې ستاسو 
ماشوم لھ یوه ټولګي څخھ بل یا بل ټوین 

 Twin Riversوونځي (ریور متحده ښ
Unified School District د ولسوالۍ (

ښوونځي تھ ولیږدول شي ترڅو د ټولګي 
د اندازې پھ اړه د دولت او ولسوالۍ 
 قوانینو او پالیسیو سره ځان بلد کړي.

 

 

تڼۍ بھ د والدین/سرپرست لپاره د  چاپد 
نوم لیکنې د سپارل شوي معلوماتو یوه 

 کاپي چاپ کړي.

 

مھرباني وکړئ د ښوونځي سایټ تھ د 
ورځې وخت  2-1معلوماتو بیاکتنې لپاره 

 ورکړئ.

 http://www.twinriversusd.org/enrollment کې د راجسټریشن او نوم لیکنې پھ اړه د نورو معلوماتو لپاره: Twin Riversپھ 

 
  

http://www.twinriversusd.org/enrollment


 

 

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

https://www.twinriversusd.org/

	د ایریس (Aeries) آنلاین نوم لیکنې حساب اجادول
	د پروسې پیل کولو لپاره، یوه ژبه (انګلیسي یا هسپانوي) وټاکئ ترڅو د ایریس (Aeries) آنلاین نوم لیکنه وګورئ او بیا د نوي زده کونکي نوم لیکنې په تڼۍ د ماوس پواسطه کلیک وکړئ.
	مهرباني وکړئ تصدیق کړئ چې تاسو خپل زده کونکي په سم ښوونیز کال کې ثبتوئ.
	دوام. د ایریس (Aeries) آنلاین نوم لیکنې حساب جوړول
	مهرباني وکړئ د نوي حساب جوړولو لپاره خپل بشپړ نوم، بریښنالیک آدرس او پټنوم ورکړئ.
	که تاسو دمخه د دې ولسوالۍ لپاره د کوم زده کونکي نوم لیکلو لپاره دا ویب پاڼه کارولې وي، نو کولاې شئ د موجوده کارونکي په توګه ننوتئ.
	د موجود کارونکي ځای باندې د هیر شوي پټنوم لینک باندې کلیک وکړئ که مو اړتیا وي چې خپل پټنوم بیا تنظیم کړئ.
	مهرباني وکړئ په یاد ولرئ: تاسو به د خدماتو د شرایطو سره موافقه کولو ته وهڅول شئ کوم چې د هغه زده کونکي مور/سرپرست یاست چې تاسو یې نوم لیکنه کوئ، د راجستریشن ټول سپارل شوي معلومات دقیق او ریښتیني دي، او تاسو به ښایي د دې معلوماتو صحت حفظ کړئ.
	د ایریس (Aeries) آنلاین نوم لیکنې مینو دې ته لاسرسی برابروي:
	 زما حساب - به استفاده کوونکئ بیرته د دوي د حساب پاڼې ته راوګرځوي، کوم چې د پاتې او بشپړې شوې نوم لیکنې معلومات لیست کوي.
	 د بریښنالیک بدلول - د استفاده کوونکي لپاره لاره برابروي چې د خپل حساب سره تړلې بریښنالیک آدرس بدل کړي.
	 پټنوم بدل کړئ -  استفاده کوونکي ته د خپل حساب پټنوم بدلولو لپاره لاره برابروي
	 وتل - استفاده کوونکي ته اجازه ورکوي چې د خپل حساب صفحې څخه لاګ آوټ یا ووځي. کله چې استفاده کوونکی بیرته ننوځي، د دوي نوم لیکنه به د نوم لیکنې پروسې په هغه مرحله کې بیا پیل شي چې دوي روستی ځل ننوتي وؤ.
	 ژبه غوره کړئ - استفاده کوونکي ته اجازه ورکوي چې د نوم لیکنې پروسې بشپړولو لپاره د خوښې وړ ژبه غوره کړي.
	دوام. د ایریس (Aeries) آنلاین نوم لیکنې حساب جوړول
	معلومات: مهرباني وکړئ ډاډ تر لاسه کړئ چې هغه نوم ورکړئ کوم چې د دوي د زیږون سند کې لیکل شوی.
	روسته لدې چې د زده کونکي د زیږون نیټه داخله شوه، دا به د چمتو شوې زیږون نیټې پراساس د زده کونکي اوسني عمر او د درجې کچه محاسبه کړي.
	د استوګنې آدرس ورکړئ چیرې چې تاسو اوس مهال اوسیږئ د زده کونکي آدرس برخه کې.
	توجه ولرئ: د نوم لیکنې پروسه به تر هغه وخته دوام ونلري تر څو چې یو باوري آدرس نه وي داخل شوی کوم چې د سړک په ځاې کې د آدرس سره سمون لري.
	تاسو ته به خبر درکړل شي چې کوم ښوونځی ستاسو د کور آدرس پر اساس ټاکل شوی.
	توجه ولرئ: که ستاسو د نوم لیکنې اړتیاوې ستاسو د ټاکل شوي ښوونځي پرته بل ښوونځي کې د ګډون لپاره منظور شوي وي، مهرباني وکړئ دې نوم لیکنې ته دوام ورکړئ. په بشپړیدو سره، د بل ښوونځي سره اړیکه ونیسئ نو دوي به وکولاې شي ستاسو نوم لیکنه د دوی سایټ ته وارد کړي.
	دوام. د ایریس (Aeries) آنلاین نوم لیکنې حساب جوړول
	توجه ولرئ: تاسو به اړتیا ولرئ ترڅو خپل بریښنالیک آدرس ته ننوځئ او د ټوین ریور یونیفایډ سکول ډسټرکټ – ایریس انلاین نوم لیکنې "Twin Rivers Uniified School District - Aeries Online Enrollment" په نوم بریښنالیک وګورئ چې له AeriesEnrollment@twinriversusd.org څخه لیږل شوی
	دا بریښنالیک به یو لینک ولري چې د حساب واک ورکولو لپاره به یې کلیک کولو ته اړتیا وي.
	یوځل چې تایید شو، تاسو به وکولاې شئ چې د ایریس (Aeries) آنلاین نوم لیکنه د بریښنالیک آدرس او پټنوم په کارولو، روسته د ننوتلو د تټنې په کیکاګلو سره بیا دننه کړئ.
	تاسو کولاې شئ د ایریس (Aeries) آنلاین نوم لیکنې ته لاسرسی ومومئ http://www.twinriversusd.org/enrollment.
	دا به زما حساب پاڼه ښکاره کړي، کوم چې ستاسو په حساب کې د نوم لیکنې پاتې او بشپړ شوي دواړه غوښتنلیکونه لري.
	معلومات: تاسو به وکولاې شئ ذخیره شوي معلومات وکاروئ (د والدین/ سرپرست معلومات، بیړني تماسونه، او نور) آیا تاسو اړتیا لرئ چې له یو څخه ډیر زده کونکي راجستر کړئ.
	د زده کوونکو معلومات
	توجه ولرئ: فدرالي قانون د زده کونکي نسل او توکم ځواب ته اړتیا لري. برسېره پردې، د کالیفورنیا د زده کړې کوډ ښوونځي ته اړتیا لري چې د کور د ژبې سروې له لارې د هر زده کونکي لخوا په کور کې ویل شوی ژبه یا ژبې وټاکي.
	د مور او پلار یا سرپرست معلومات
	د مور او پلار/سرپرست معلومات پاڼه د 2 والدینو/سرپرستانو لپاره د اړیکو معلوماتو د شاملولو اختیار ورکوي. دی صفحې لپاره ضروري ده چې معلومات لږ تر لږه د یو مور او پلار / سرپرست لپاره ډک شي مخکې له دې چې شخص د نوم لیکنې پروسې ته دوام ورکړي.
	په یاد راوړنه: مهرباني وکړئ د مور او پلار/ سرپرست/ پالونکي په اړه ډیر معلومات ورکړئ چې د زده کوونکي سره ژوند کوي.
	ځینی معلومات لکه د لومړنۍ تلیفون شمیرې ته به اړتیا وي چې ورکړل شي په خاطر ددې چې غوښتنلیک پرمخ یوړل شي.
	د بیړنیو اړیکو په اړه معلومات هغه څوک چې د زده کوونکي سره ژوند نه کوي روسته به واخیستل شي.
	منع شوی شخص د دې فرصت ته اجازه ورکوي چې ښکاره کړي چې آیا یو فرد باید د زده کونکي سره د خبرو اترو مخه ونیسي
	تاسو کولاې شئ د دې نوم لیکنې پروسې په پای کې د محکمې حکم / د بندیز امر اسناد اپلوډ کړئ (د اسنادو اپلوډ برخه کې) ځکه چې موږ نشو کولاې امر پلي کړو پرته لدې چې ثبوت وړاندې شي.
	مثال: د محکمې سره یو کس د منع کیدو حکم صادر کړ چې دوي یې د زده کونکي سره د اړیکو څخه منع کړي.
	د زده کوونکو صحي معلومات
	 د سیمه ایز طبیب معلومات پاڼه یوه اختیاري پاڼه ده چې ستاسو د ماشوم د ډاکټر او طبي تاسیساتو لپاره د اړیکو معلومات پکې شاملوي.
	د روغتیایي خدمتونو ویب پاڼې ته په https://bit.ly/TRUSDHealthServices د معافیت اړتیاوې، د درملو ورکولو فورمې، او د روغتیا پاملرنې/کلینیک سرچینې وګورئ.
	توجه ولرئ: د روغتیا سروې پاڼه د ښوونځي سایټ او ولسوالۍ ته د هر هغه طبي شرایطو په اړه خبر ورکوي چې زده کونکي یې لري.
	د هر طبي حالت او نورو توضیحاتو چمتو کولو لپاره نظرونه اضافه کیدی شي.
	معلومات: تاسو کولاې شئ د معافیت ریکارډونو یوه کاپي (PDF یا عکس) پورته کړئ د اسنادو پورته کولو برخه.
	مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې د اړتیا وړ واکسینونو څخه د شخصي باور معافیت به ونه منل شي. یوازې یو جواز لرونکی طبي ډاکټر (MD) یا د اوستیوپیتیک (Osteopathic) درملو ډاکټر (DO) ممکن طبي معافیت چمتو کړي.
	بیړنۍ اړیکې او نور د ولسوالۍ نوم لیکنې
	د بیړنیو اړیکو پاڼه د څلورو بیړنیو اړیکو د اضافه کولو اختیار لري (او د مور او پلار/سرپرست لپاره معلومات دوهم ځل نه داخلوي).
	دا پاڼه ددې لپاره ده چې معلومات لږ تر لږه د یوې بیړنۍ اړیکې لپاره پکې ډک شي مخکې لدې چې مور او پلار د نوم لیکنې پروسې ته دوام ورکړي.
	د  نورو ولسوالیو د نوم لیکنې برخه والدین/سرپرست ته اجازه ورکوي چې د انتقالي وړکتون (TK)-12 ټولګي لپاره د زده کونکو د پخواني ښوونځي شمولیت په اړه کوم معلومات اضافه کړي.
	 که نه ځواب غوره شوی وي، مهرباني وکړئ هغه نیټه وړاندې کړئ چې زده کونکی متحده ایالاتو ته داخل شوی وي.
	توجه ولرئ: که چیرې زده کوونکی مخکې په بلې ولسوالۍ کې د 12 -(TK) څخه تر 12 ټولګي پورې د انتقالي وړکتون لپاره ښوونځي ته تللی وي، مهرباني وکړئ تر وروستیو څلورو ښوونځیو پورې د امکان تر حده ډیر معلومات چمتو کړئ.
	که تاسو د ننوتلو او وتلو دقیقې نیټې په اړه ډاډه نه یاست، مهرباني وکړئ نږدې ورځ دننه کړئ.
	اسناد او د اسنادو پورته کول
	د مثال په توګه:
	دوام. اسناد او د اسنادو پورته کول
	د اسنادو پورته کولو برخه والدین/سرپرست/پالونکي ته د اپلوډ کولو لپاره د اسنادو لیست چمتو کوي، او کیدای شي په هر توکي کې ډیری اسناد لکه د PDF فایل یا عکس اپلوډ کړي.
	د سند ښي خوا ته د 'X' په کلیک کولو سره اسناد لرې کیدی شي.
	تکمیلي پوښتنې
	د غوښتنلیک تایید کول او راتلونکي ګامونه
	روسته لدې چې ټولې برخې داخلې شوې، تاسو به فرصت ولرئ چې د آنلاین غوښتنلیک سپارلو دمخه د معلوماتو بیاکتنه وکړئ. هر هغه معلومات چې د Edit یا زیاتولو تڼۍ ښکاره کوي د Finish and Submit  تڼۍ کې د کلیک کولو نه مخکې ترمیم کیدی شي.

