
 ألولياء األمور Aeriesبوابة أ

 كيفية استكمال تأكيد البيانات

Aeries-https://bit.ly/TRUSD ألولياء األمور، يرجى زيارة: Aeriesلمزيد من المعلومات حول بوابة 

تأكيد البيانات هو عملية   ألولياء األمور أداة مهمة لتتبع حضور طفلك ودرجاته والتواصل مع المدرسة. Aeriesتعد بوابة 
سنوية تتيح لألسر العائدة عرض المعلومات المهمة وتحديثها مثل جهات االتصال في حاالت الطوارئ، ومراجعة سياسات 

التي يجب أن تكون لدى المنطقة التعليمية في ملف لكل طالب، بما   المنطقة التعليمية والمدرسة، والموافقة على النماذج المهمة
 في ذلك استخدام التكنولوجيا، وإصدارات الوسائط، وغير ذلك.

لعرض معلومات الطالب في هذا العام الدراسي، ستحتاج إلى إكمال عملية تأكيد البيانات لكل طالب من طالبك.

 األمور: ألولياء Aeriesلتسجيل الدخول إلى بوابة  

https://parent.twinriversusd.org عبر اإلنترنت: •

Google Play/  iOS عبر تطبيق الهاتف المحمول: •

يمكن ألولياء األمور واألوصياء الذين لم يتلقوا بريًدا إلكترونيًا بتفاصيل الحساب الحصول على المساعدة من خالل االتصال 
 بمدرستك. بمكتب االستقبال 

Schools-https://bit.ly/TRUSD. للحصول على قائمة بأرقام هواتف المدرسة وموقعها اإللكتروني، يرجى زيارة

إكمال المعلومات التي  لقد أنشأنا هذا الدليل المفصل خطوة بخطوة الستعراض عملية تأكيد البيانات، والتأكد من قدرتك على 
 تطلبها المنطقة التعليمية وموظفي المدرسة بنجاح.

بيانات األسرة  :1القسم 

يرجى تحديد ما إذا كان أحد  الخدمة العسكرية: 
الوالدين/األوصياء على األقل على هذا الطالب  

 عامالً في القوات المسلحة األمريكية أم ال.

تحديد أحد الخيارات التالية يرجى   استبيان السكن:
 إلكمال استبيان اإلقامة.

 هذه هي الخيارات التالية بشأن السكن 

Arabic

https://bit.ly/TRUSD-Aeries
https://parent.twinriversusd.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aeries.mobileportal&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/aeries-mobile-portal/id1261483635
https://bit.ly/TRUSD-Schools
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 االستبيان: 

 

يتم توفير إقامة مؤقتة لألفراد الذين ال مأوى لهم والذين قد ينامون في الشارع أو يتم توفير إقامة   المأوى المؤقت: •
وينطبق هذا أيًضا على األطفال الموجودين في أماكن إقامة مؤقتة في انتظار   مؤقتة لألفراد في حاالت الطوارئ.

 إيداعهم بشكل دائم في أماكن رعاية بديلة. 
 

سكن مؤقت لألفراد المشردين يتطلب عادة دفع مال أو قسائم من أجل اإلقامة والحصول على   :الفنادق/الموتيالت •
 الخدمات على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري. 

 

إقامة مؤقتة وفيها تشارك أسرة التي ليس لها مأوى في السكن مع أشخاص آخرين بسبب   اإلقامة مؤقتًا مع آخرين: •
 فقدان السكن أو المصاعب االقتصادية أو ألسباب أخرى مماثلة. 

 

نوع من اإلقامة للمشردين غير مخصص لسكن األشخاص، مثل السيارات، والمتنزهات،   مكان مكشوف مؤقتًا: •
صفة، والمباني المهجورة، والمخيمات، ومواقف المقطورات، ومحطات الحافالت والقطارات، أو األشخاص  واألر

وتتمثل قاعدة اإلبهام في رؤية مكان اإلقامة على أنه مقارنة بالسيارة من حيث  المتروكين في المستشفى )في الشارع(.
 أنه يؤوي ولكنه ليس مسكنًا مناسبًا.

 

 تحديد هذا الخيار إذا لم ينطبق أي من أماكن اإلقامة المذكورة أعاله على هذا الطالب.  يمكنك ال شيء مما سبق: •
 

 ( لالنتقال إلى عالمة التبويب التالية. Confirm and Continueيرجى اإلجابة على كال القسمين والنقر فوق "تأكيد ومتابعة" )

 

 الدخل واألسرة  :2القسم 

 

  

https://bit.ly/TRUSD-Aeries
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 سؤالك عما يلي:في هذا القسم، سيتم 

 كم عدد األشخاص في منزلك ]يرجى تضمين جميع األطفال والبالغين الذين يعيشون في المنزل.[  •

]يشمل ذلك جميع مصادر الدخل )مثل الشؤون االجتماعية،  ما إجمالي دخل أسرتك الشهري قبل اقتطاع الضرائب؟ •
 والتقاعد، والنفقة، وإعالة الطفل(.[

 

 اإلجابات، ستتم مطالبتك بتأكيد اختيارك:بمجرد تقديم 

 

 

 الخصائص السكانية للطالب  :3القسم 

 

 معلومات الطالب:

 العنوان البريدي  •

 رقم الهاتف  •

 لغة المراسلة  •

 مستوى تعليم ولي األمر/األوصياء •
  

https://bit.ly/TRUSD-Aeries
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، وبعد  (Change)إذا كان هناك حاجة للتغيير، فحدد "تغيير"  سوف تستعرض المعلومات الحالية التي لدينا في السجل لطفلك.
 (. Saveإجراء أية تغييرات، حدد "حفظ" )

 
انقر فوق "تأكيد ومتابعة"  في حالة تغيير العنوان، يرجى التأكد من تقديم إثبات مكان اإلقامة إلى المكتب. نصيحة:

(Confirm and Continue)  ة.لالنتقال إلى عالمة التبويب التالي 

 

 جهات االتصال  :4القسم 

 

 سيطلب منك هذا القسم تحديث/مراجعة وسائل االتصال بولي األمر/األوصياء القانونيين وجهات االتصال في حاالت الطوارئ.

 

بعد اكتمال التغييرات، حدد "حفظ"  إلجراء تغيير، انقر فوق أيقونة القلم الرصاص الموجودة بجوار اسم جهة االتصال. •
(Save .) 

، وأدخل معلومات جهة االتصال الجديدة، ثم حدد "حفظ"  (Add+)إلضافة جهة اتصال جديدة، حدد "+إضافة"  •
(Save .) 

 (.Deleteلحذف جهة اتصال، انقر فوق أيقونة القلم الرصاص الموجودة بجوار اسم جهة االتصال، ثم حدد "حذف" ) •
 

  

https://bit.ly/TRUSD-Aeries
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( لالنتقال إلى عالمة  Confirm and Continueجهات االتصال، حدد "تأكيد ومتابعة" )عند االنتهاء من إجراء التغييرات على 
 التبويب التالية. 

 

 التاريخ الطبي  :5القسم 

 

 يرجى تحديث معلومات التاريخ الطبي للطالب الخاص بك.

 

 (. Saveانقر فوق "حفظ" )، أدخل التعليقات ثم (No Longer Applies)إلزالة سجل موجود، حدد "لم يعد ينطبق"  •

 إلضافة أي شروط إضافية، انقر فوق مربع االختيار المناسب للحالة الطبية. •

 (.Saveأدخل التعليقات ثم انقر فوق "حفظ" ) سيتم استخدام تاريخ اليوم كتاريخ السريان ولكن يمكن تحديثه. •

 

 بعد تحديث السجل الطبي بالكامل، انقر فوق "تأكيد ومتابعة".
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 الوثائق  :6القسم 

 

 ستوفر شاشة "المستندات" العديد من المستندات التي ستحتاج إلى مراجعتها و/أو تأكيدها و/أو تنزيلها.

 

 ومن ضمنها:

 22-21استبيان السكن  •

 كتيّب الطالب  •

 سياسة االستخدام المقبول للتكنولوجيا للطالب  •

 المعلم -المدرسة - التلميذإقرار تكليف  •

 
( للذهاب إلى عالمة Confirm and Continueانقر فوق "تأكيد ومتابعة" ) بعد تنزيل المستند، انقر فوق مربع االختيار.

 التبويب التالية. 
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  التصريحات :7القسم 

 

 في هذا القسم، يمكنك إما التصريح بما يلي أو رفضه:

 
 القياسية خطة الطوارئ  

أصرح بعالج  يرجى اصطحاب طفلي إلى أقرب مركز إسعاف طارئ، بواسطة سيارة إسعاف إذا لزم األمر، لتلقي العالج.
في حالة عدم الموافقة، يرجى االتصال  طفلي بواسطة طبيب أو جراح مرخص وأوافق على تحمل جميع التكاليف المتكبدة.

 بمدرسة طفلك التخاذ ترتيبات بديلة.

 
 بيانات الطالبيةاالست

لمعرفة المزيد عن تجارب الطالب في توين ريفرز، تجري المقاطعة استبيانات طالبية على مستوى المنطقة التعليمية لألطفال  
من خالل هذه االستبيانات، ستكتسب المنطقة التعليمية معلومات قيمة حول  .12في الصفوف من الروضة حتى الصف 

تساعد نتائج هذه االستبيانات في اإلعالم بالمبادرات التي   فية لطالبنا والمناخ والثقافة في مدارسنا.االحتياجات االجتماعية والعاط
 تتم في الفصل والمدرسة وعلى مستوى المنطقة التعليمية لدعم الصحة االجتماعية والعاطفية لمجتمعنا.

 
( للذهاب إلى  Confirm and Continueة" ) انقر فوق "تأكيد ومتابع (.Saveبعد تحديث التصريحات، انقر فوق "حفظ" )

 عالمة التبويب التالية. 
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  التأكيد النهائي للبيانات :8القسم 

 

 تتطلب شاشة "التأكيد النهائي للبيانات"
(Final Data Confirmation)  منك تأكيد

صحة جميع المعلومات الموجودة في 
إذا كانت صحيحة، فانقر   عالمات التبويب. 

 Finish andفوق "إنهاء وإرسال" )

Submit.) 

 

 
 

للتغيير إلى طالب آخر، انقر فوق عالمة التبويب "تغيير   سيتعين عليك متابعة هذه العملية لكل طالب من طالبك. مالحظة:
 ، ثم حدد الطالب التالي من خالل النقر فوق اسمه. (Change Student)الطالب" 

 

https://bit.ly/TRUSD-Aeries

