
 Aeriesپورتال والدین 

 نحوه تکمیل تاییدیه دادها 

Aeries-https://bit.ly/TRUSD مراجعه کنید: Aeriesبرای کسب اطالعات بیشتر به پورتال والدین 

  یک ابزار مهم برای پیگیری حضور و غیاب فرزندتان، نمرات و مکاتبات مدرسه فرزند شماست. Aeriesپورتال والدین  
دهد اطالعات مهمی مانند مخاطبین های در حال بازگشت اجازه می ها یک فرآیند ساالنه است که به خانواده تأیید داده 

های مهمی که باید در پرونده هر های ناحیه و مدرسه را بررسی کرده و فرمروز کنند، سیاست اضطراری را مشاهده و به 
 ای و موارد دیگر را تأیید کنند.آموز در ناحیه ثبت شود، از جمله استفاده از فناوری، اعالمیه رسانه دانش 

آموزان خود ها را برای هر یک از دانش ادهآموز خود در این سال تحصیلی، باید مراحل تأیید دبرای مشاهده اطالعات دانش 
 تکمیل کنید. 

 :Aeriesبرای ورود به پورتال والدین 

https://parent.twinriversusd.org به صورت آنالین: •

گوگل پلی / iOS اپلیکیشن تلفن همراه: •

توانند با تماس با دفتر ورودی مدرسه خود  اند، میجزئیات حساب را دریافت نکرده والدین و سرپرستانی که ایمیل حاوی 
 کمک بگیرند. 

https://bit.ly/TRUSD- های آنها، لطفا بههای مدارس و وبسایت برای دریافت فهرست مربوط به شماره تلفن 

Schools .مراجعه کنید 

توانید  ایم تا اطمینان حاصل کنیم که می ها ایجاد کرده ما این راهنمای گام به گام را برای راهنمایی شما در روند تأیید داده
 اطالعات درخواست شده توسط کارکنان ناحیه و مدرسه را با موفقیت تکمیل کنید.

خانوادگی اطالعات  :1بخش 

لطفا انتخاب کنید که آیا حداقل یکی از خدمات نظامی: 
آموز در نیروهای مسلح والدین/سرپرستان این دانش 

 ایاالت متحده فعال است یا خیر. 

لطفا برای تکمیل نظرسنجی اقامت،  پرسشنامه مسکن:
 های زیر را انتخاب کنید. یکی از گزینه 

 های مربوط به مسکن است گزینهموارد زیر، 

Farsi

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

 

سرپناه که در صورت عدم وجود آن باید در خیابان بخوابند یا اقامت اقامت موقت برای افراد بی  های موقت:سرپناه  •
این قضیه در مورد کودکانی که تحت اقامت موقت   موقتی که برای افراد در مواقع اضطراری ارائه شده است.

 کند. منتظر اقامت دائم در مراقبت پرورشگاهی هستند نیز صدق می هستند و 
 

سرپناه که معموالً مستلزم پرداخت یا کوپن برای اقامت و ارائه خدمات به اقامت موقت برای افراد بی  :هاها/متلهتل •
 صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه است.

 

سرپناه به دلیل از دست دادن مسکن، واده بی اقامت موقتی که در آن یک خان  اقامت مشترک به صورت موقت: •
 کند.مشکالت اقتصادی یا دالیل مشابه دیگر، در یک مسکن مشترک با افراد دیگر زندگی می 

 

هایی که برای سکونت انسان در نظر گرفته نشده سرپناه در محلنوعی از اقامت برای افراد بی خانمانی موقت:بی •
های اتوبوس و های تریلر، ایستگاهها، توقفگاههای متروکه، اردوگاهرو، ساختمان است، مانند اتومبیل، پارک، پیاده 

یک قاعده کلی این است که مسکن را مانند خودرو در   اند.قطار یا افرادی که در بیمارستان )در خیابان( رها شده
 شود اما برای سکونت کافی نیست.نظر بگیرید زیرا همانند آن سرپناه محسوب می 

 

توانید این کند، می آموز صدق نمیاگر هیچ یک از شرایط مسکن باال در مورد این دانش  کدام از موارد مذکور: هیچ •
 گزینه را انتخاب کنید. 

 
 لطفاً به هر دو بخش پاسخ دهید و روی گزینه »تأیید و ادامه« کلیک کنید تا به صفحه بعدی بروید.

 

 درآمد و خانوار  :2بخش 

 

  

https://bit.ly/TRUSD-Aeries
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 شود: بخش، از شما پرسیده می در این 

 خانواده شما چند عضو دارد ]لطفاً همه کودکان و بزرگساالن ساکن در خانه را حساب کنید.[ •

]شامل تمام منابع درآمد )مانند رفاهی، بازنشستگی،  مجموع درآمد ماهانه شما قبل از پرداخت مالیات چقدر است؟ •
 نفقه، حمایت از فرزندان( است.[ 

 

 شود انتخاب خود را تأیید کنید: ها، از شما خواسته می ارائه پاسخپس از 

 

 

 آموز شناسی دانش اطالعات جمعیت  :3بخش 

 

 آموز: اطالعات دانش 

 آدرس پستی  •

 شماره تلفن  •

 زبان مکاتبات  •

 سطح تحصیالت ولی/سرپرست  •
  

https://bit.ly/TRUSD-Aeries
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در صورت نیاز به تغییر، گزینه »تغییر« را   خواهید کرد.ایم را مشاهده شما اطالعات فعلی که برای فرزند شما ثبت کرده 
 انتخاب کنید و پس از ایجاد هرگونه تغییر، گزینه »ذخیره« را انتخاب کنید.

 
روی گزینه »تأیید و  در صورت تغییر آدرس، لطفاً مدرک مربوط به محل سکونت خود را به دفتر ارائه دهید. نکات:

 ی بروید. ادامه« کلیک کنید تا به صفحه بعد

 

 مخاطب  :4بخش 

 

 شود ولی/سرپرست قانونی و مخاطبین اضطراری را به روز/اصالح کنید. در این بخش از شما خواسته می 

 

پس از اتمام تغییرات، گزینه »ذخیره« را  برای ایجاد تغییر، روی نماد مداد در کنار نام مخاطب کلیک کنید.  •
 انتخاب کنید. 

جدید، گزینه +افزودن را انتخاب کنید، اطالعات مخاطب جدید را وارد کنید، سپس گزینه  برای افزودن مخاطب  •
 »ذخیره« را انتخاب کنید.

 برای حذف مخاطب، روی نماد مداد در کنار نام مخاطب کلیک کنید، سپس گزینه »حذف« را انتخاب کنید.  •
 

  

https://bit.ly/TRUSD-Aeries
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 ه« را انتخاب کنید تا به زبانه بعدی بروید. پس از اتمام ایجاد تغییرات در مخاطبین، گزینه »تأیید و ادام

 

 سابقه پزشکی :5بخش 

 

 آموز خود را به روز کنید. لطفا اطالعات مربوط به سابقه پزشکی دانش 

 

کند« را انتخاب کنید، نظرات را وارد کرده و سپس برای حذف بخشی از سوابق موجود، گزینه »دیگر صدق نمی  •
 کنید.روی گزینه »ذخیره« کلیک 

 برای افزودن هرگونه شرایط اضافی، روی کادر مناسب برای وضعیت پزشکی کلیک کنید.  •

نظرات را وارد کرده و  توانید آن را به روز کنید.شود اما شما می تاریخ آن روز به عنوان تاریخ قابل اجرا درج می  •
 روی گزینه »ذخیره« کلیک کنید.

 

 روز کردید، روی گزینه »تأیید و ادامه« کلیک کنید. بعد از اینکه تمام سوابق پزشکی را به 
 

  

https://bit.ly/TRUSD-Aeries
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 مدارک  :6بخش 

 

 ها نیاز دارید. در صفحه مدارک، اسناد مختلفی ارائه شده است که به بررسی، تأیید و/یا بارگیری آن 

 

 این اسناد شامل موارد زیر است:

 22-21پرسشنامه مسکن  •

 آموزدفترچه دانش  •

 آموز از فناوری قبول دانش سیاست استفاده قابل  •

 معلم  -مدرسه  -آموز تایید تکالیف دانش  •

 
 روی گزینه »تأیید و ادامه« کلیک کنید تا به زبانه بعدی بروید.  پس از بارگیری سند، روی کادر تأیید کلیک کنید. 

 

  

https://bit.ly/TRUSD-Aeries
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  مجوزها :7بخش 

 

 توانید موارد زیر را تأیید یا رد کنید: در این بخش، می

 
 برنامه استاندارد اضطراری 

من اجازه  های اضطراری برای درمان ببرید.لطفا فرزندم را در صورت لزوم با آمبوالنس به نزدیکترین مراکز کمک 
اگر موافق نیستید،   پذیرم.های متحمل شده را می دهم فرزندم توسط پزشک یا جراح دارای مجوز درمان شود و تمام هزینه می 

 های دیگر با مدرسه فرزند خود تماس بگیرید. اهنگی لطفا برای انجام هم

 
 آموزی های دانش نظرسنجی 

، در حال انجام نظرسنجی از Twin Riversآموزان در ناحیه به منظور کسب اطالعات بیشتر در مورد تجربیات دانش 
ها، اطالعات ارزشمندی در  نظرسنجیناحیه از طریق این  است. K-12های آموزان در سطح ناحیه برای کودکان کالس دانش 

ها به  نتایج این نظرسنجی  آموزان و جو حاکم و فرهنگ مدارس ما به دست می آورد. اجتماعی دانش -مورد نیازهای عاطفی
سانی به کالس درس، اقدامات ابتکاری مبتنی بر مدارس و در سطح ناحیه برای حمایت از سالمت اجتماعی و عاطفی اطالع 

 کند. جامعه کمک می 

 
روی گزینه »تأیید و ادامه« کلیک کنید تا   در پایان پس از این که مجوزها به روز شدند، روی گزینه »ذخیره« کلیک کنید.

 به زبانه بعدی بروید. 
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  های نهاییتأیید داده  :8بخش 

 
 

 

های نهایی از شما صفحه تأیید داده
خواهد تا صحت تمام اطالعات این  می 

ها درست اگر آن  تأیید کنید.صفحه را 
هستند، روی گزینه »پایان و ارسال« 

 کلیک کنید. 

 
 

آموز دیگر، روی  برای تغییر به دانش  آموزان خود این مراحل را طی کنید.تک دانش شما باید برای تک توجه داشته باشید:
 نام او انتخاب کنید.آموز بعدی را با کلیک روی آموز« کلیک کنید، سپس دانش زبانه »تغییر دانش 

 

https://bit.ly/TRUSD-Aeries

