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ُمقدمة عن حساب التسجیل على شبكة اإلنترنت 
 Aeriesمن خالل بوابة 

 
. یسمح لك التسجیل على Twin Rivers Unified School Districtمرحبًا بك في التسجیل على شبكة اإلنترنت في 

بیانات عن طفلك مثل جھات االتصال في حاالت شبكة اإلنترنت بالبدء سریعًا في عملیة تسجیل طفلك بالمدرسة. وستُجَمع 
 الطوارئ والبیانات الصحیة واللغویة.

 
دقیقة. عند االنتھاء من عملیة التسجیل، تُرسل بیانات  30-20تستغرق عملیة التسجیل على شبكة اإلنترنت عادةً ما بین 

 الطالب إلكترونیًا إلى المدرسة، ولكن ال تكتمل عملیة التسجیل إال بعد التحقق من الوثائق المطلوبة كافة.

 http://www.twinriversusd.org/enrollmentعلى  Aeriesیمكنك الدخول إلى التسجیل على شبكة اإلنترنت من خالل بوابة 
 

 :Aeriesمعلومات عن التسجیل على شبكة اإلنترنت من خالل بوابة 

 ھذا التسجیل لیس مخصًصا للطالب من مرحلة ریاض األطفال االنتقالیة إلى الصف الثاني عشر المسجلین في مدرسة •
Twin Rivers .بالفعل حالیًا. توجد حاجة إلى االتصال بالمدارس المستقلة مباشرةً من أجل االلتحاق والتسجیل 

 

ُمصمم إلجراء التسجیل المبدئي للطالب الجدد في  Aeriesنظام التسجیل على شبكة اإلنترنت من خالل بوابة  •
 ب إلیك إنشاء حساب تسجیل طالب جدید.المقاطعة. من أجل إتمام عملیة التسجیل المبدئي لطفلك، یُطل

 

ألولیاء األمور. إذا كان لدیك طفل ملتحق بإحدى المدارس في المقاطعة  Aeriesیرجى العلم أن ھذه البوابة لیست بوابة  •
ألولیاء األمور خاصتك؛ وعلیك أن تُنِشئ حسابًا  Aeriesحالیًا، ال تحاول استخدام بیانات تسجیل الدخول لحساب بوابة 

 یدًا للتسجیل المبدئي على شبكة اإلنترنت.جد
 

بعد إنشاء حساب التسجیل الخاص بك، ستتمكن من تصفح النظام عبر اإلنترنت بتعلیمات واضحة وإدخال بیانات  •
ل الدخول مرة أخرى الحقًا من أجل  الطالب بسھولة. یمكنك أن تسجل خروجك في أي وقت خالل العملیة وتُسّجِ

 المعلَّقة. استئناف عملیة التسجیل
 

في قسم الوثائق عند التسجیل على شبكة اإلنترنت، یتعین علیك تنزیل وإكمال وطباعة/ ووضع تاریخ على كل وثیقة  •
مطلوبة وتوقیعھا. إذا لم تتمكن من حفظ و/ أو طباعة أي من أو كل الوثائق القابلة للتنزیل على جھازك اإللكتروني 

ت، یتعین علیك تسجیل الخروج واستئناف العملیة عندما تتمكن من ذلك. ستكون خالل عملیة التسجیل على شبكة اإلنترن
كل الوثائق التي تُنزل غیر متوافرة بمجرد انتقالك للقسم التالي. تأكد من حفظ جمیع الوثائق الُمكتملة أو الفارغة قبل 

 االنتقال من قسم الوثائق.
 

یث إن ھناك بیانات مھمة ُمقدمة لضمان سالسة عملیة التسجیل یرجى قراءة اإلرشادات المبینة على جمیع الشاشات؛ ح •
 ووثائق تسجیل. TRUSDالبنك الطالب. ضمن ھذه التعلیمات، تُقدم روابط خاصة بصفحات ویب ُمحددة للتسجیل في 

خالل الساعات بین  1620-566 (916)إذا كانت لدیك أي أسئلة متعلقة بااللتحاق والتسجیل، یرجى االتصال بقسم خدمة الطالب على رقم 
 مساًء من اإلثنین إلى الجمعة. 4:30صباًحا إلى  7:30

  

http://www.twinriversusd.org/enrollment


 

 Aeriesإنشاء حساب للتسجیل على شبكة اإلنترنت من خالل بوابة 

 

 Aeriesتسمح خدمة التسجیل على شبكة اإلنترنت من خالل بوابة 
لولي األمر/ الوصي بالبدء في عملیة التسجیل وتوفیر بیانات مثل 
 جھات االتصال في حاالت الطوارئ والبیانات الصحیة واللغویة.

 
 

لبدء عملیة التسجیل، اختر اللغة (اإلنجلیزیة أو اإلسبانیة) لالطالع على 

ثم انقر  Aeriesصفحة التسجیل على شبكة اإلنترنت من خالل بوابة 

 جدید. ِزر تسجیل طالببالفأرة على 

 
أو  في السنة الدراسیة الحالیةاختیار السنة خیار التسجیل  شاشةتوفر 

 (إذا كان متوافًرا) للسنة الدراسیة القادمة.التسجیل المبدئي 
 

 یرجى التأكد من أنك تسجل ابنك الطالب في السنة الدراسیة الصحیحة.

 

 

ى بعد اختیار السنة، تعرض شاشة البیانات المطلوبة الوثائق الالزمة لالنتھاء من عملیة التسجیل. بعد مراجعة البیانات، انقر بالفأرة عل
 .التالي

 الستخدام النظام:
 Twin Rivers Unified School District.حدودیتعین أن یكون لدیك عنوان صحیح داخل  •

o  بخدمات الطالب.إذا كان عنوانك خارج حدود المقاطعة، یرجى االتصال 

 .یُقدم جوجل حسابات مجانیة إلكتروني صحیح. ألیس لدیك عنوان برید إلكتروني؟یتعین أن یكون لدیك عنوان برید  •

قد یكون علیك استخدام جھاز كمبیوتر لالنتھاء من عملیة التسجیل. ال یعمل نظام التسجیل على شبكة اإلنترنت على أجھزة  •
 بجودة عملھ نفسھا على أجھزة الكمبیوتر. المحمول أو النوت بوك

  

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


 

 Aeriesتابع إنشاء حساب للتسجیل على شبكة اإلنترنت من خالل بوابة 

 

یرجى توفیر االسم الكامل وعنوان البرید 

اإللكتروني وكلمة المرور الخاصین بك إلنشاء 

 حساب جدید.

إذا كنت قد استخدمت ھذا الموقع اإللكتروني سابًقا 

تسجیل طالب في ھذه المقاطعة، یمكنك من أجل 

 تسجیل الدخول كمستخدم مسجل بالفعل سابًقا.

 تحت خانة نسیت كلمة المرورانقر على رابط 

في حال أن كنت في حاجة مستخدم مسجل بالفعل 

 إلى إعادة تعیین كلمة المرور خاصتك.

والتأكید أنك ولي األمر/ الوصي على الطالب الذي تسجلھ، وأن جمیع بیانات التسجیل  شروط الخدمةسیُطلب إلیك الموافقة على  یرجى العلم بما یلي:

 المقدمة دقیقة وفعلیة، وأنك ستحافظ على دقة ھذه البیانات.

 

 
 الدخول إلى: Aeriesقائمة التسجیل على شبكة اإلنترنت من خالل بوابة توفر 
بھ، التي تعرض بیانات التسجیل یعید المستخدم إلى صفحة الحساب الخاصة  -حسابي  •

 المعلقة والمكتملة.
یوفر طریقة للمستخدم لتغییر عنوان البرید اإللكتروني  -تغییر البرید اإللكتروني  •

 المرتبط بحسابھ.
 یوفر طریقة للمستخدم لتغییر كلمة المرور الخاصة بحسابھ -تغییر كلمة المرور  •
من العملیة الحالیة خاصتھ. عندما  یسمح للمستخدم بتسجیل الخروج -تسجیل الخروج  •

یسجل المستخدم الدخول مرة أخرى، یستأنف تسجیلھ عند آخر خطوة ترك عملیة 
 التسجیل علیھا.

 یسمح للمستخدم بتحدید اللغة المفضلة المتوافرة إلكمال عملیة التسجیل. -اختیار اللغة  •
 

  



 

 Aeriesتابع إنشاء حساب للتسجیل على شبكة اإلنترنت من خالل بوابة 

 

یرجى التأكد من كتابة اسم الطالب كما ھو  نصیحة:

 مكتوب في شھادة میالده.

 

بعد إدخال تاریخ میالد الطالب، سیُعَرض حساب 

للعمر الحالي للطالب والمرحلة الدراسیة التي 

 الذي أُدِخل.یدرس بھا بناًء على تاریخ المیالد 

 

 

أدِخل عنوان اإلقامة الذي تقیم فیھ حالیًا في قسم 

 .عنوان الطالب

 

ال یمكن المضي قدًما في عملیة التسجیل  ملحوظة:

حتى یُدَخل عنوان صحیح یتطابق مع العنوان 

 الموجود في جدول الشارع.

 

 

ستُخطر بالمدرسة التي تُحدَّد لك بناًء على عنوان 

 منزلك.

 

احتیاجات تسجیلك لاللتحاق  اعتمادإذا تم  ملحوظة:

بمدرسة أخرى غیر المدرسة المحددة لك، یرجى 

المضي قدًما في ھذا التسجیل. عند االنتھاء، اتصل 

بالمدرسة األخرى حتى یمكنھا الحصول على 

 بیانات تسجیلك في موقعھا.

  



 

 Aeriesتابع إنشاء حساب للتسجیل على شبكة اإلنترنت من خالل بوابة 

 

ستحتاج إلى تسجیل الدخول في عنوان البرید اإللكتروني الخاص بك والبحث عن برید إلكتروني عنوانھ "التسجیل على شبكة اإلنترنت من  ملحوظة:

 AeriesEnrollment@twinriversusd.org" المرسل من Aeries - Twin Rivers Unified School Districtخالل بوابة 

 

 البرید اإللكتروني على رابط ستحتاج للضغط علیھ للحصول على مصادقة للحساب.سیحتوي ھذا 

 

الحقًا بعنوان البرید اإللكتروني وكلمة  Aeriesبمجرد المصادقة، ستكون قادًرا على إعادة الدخول إلى التسجیل على شبكة اإلنترنت من خالل بوابة 

 المرور باستخدام ِزر تسجیل الدخول.

 http://www.twinriversusd.org/enrollment.على  Aeriesیمكنك الدخول إلى التسجیل على شبكة اإلنترنت من خالل بوابة 

 

، الذي یحتوي حسابي سیعرض ذلك صفحة

على طلبات التسجیل المعلقة والمكتملة في 

 حسابك.

 

ستتمكن من استخدام البیانات المخزنة  نصیحة:

(بیانات ولي األمر وجھات االتصال في حاالت 

الطوارئ وما إلى ذلك) إذا كنت بحاجة إلى 

 تسجیل أكثر من طالب.

 
  

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


 

 بیانات الطالب

 

في كالیفورنیا من ملحوظة: یتطلب القانون الفیدرالي استجابة لعرق الطالب وانتمائھ. عالوةً على ذلك، یتطلب قانون التعلیم 
 المدارس تحدید اللغة أو اللغات التي یتحدث بھا كل طالب في المنزل من خالل استطالع اللغة المنزلیة.

 

 یطلب منك استطالع اللغة المنزلیة اإلجابة عن ھذه األسئلة:
 ما اللغة التي تَعلَّمھا طفلك عندما بدأ التحدث ألول مرة؟ •
 كثیًرا في المنزل؟ ما اللغة التي یتحدث بھا طفلك •
 ما اللغة التي تستخدمھا كثیًرا (أولیاء األمور أو األوصیاء) عند التحدث إلى طفلك؟ •
 ما اللغة التي یتحدث بھا البالغون غالبًا في المنزل؟ (أولیاء األمور أو األوصیاء أو األجداد أو أي بالغین آخرین) •

  



 

 بیانات ولي األمر/ الوصي
أولیاء أمور/ أوصیاء. تتطلب ھذه الصفحة ملء البیانات ألحد أولیاء  2الخیار لتضمن بیانات االتصال لعدد  األمر/ الوصيصفحة بیانات ولي توفر 

 األمور/ األوصیاء على األقل قبل أن یتمكن الشخص من متابعة عملیة التسجیل.

 

 

 

یرجى توفیر أكبر قدر من البیانات عن ولي األمر/  تذكیر:

 الوصي/ ُمقدم الرعایة الذي یعیش مع الطالب.

من أجل  رقم ھاتف أساسيستكون ھناك حاجة إلى تقدیم 

 المضي قدًما في إكمال الطلب.

 

ستُجمع بیانات عن جھات االتصال في حاالت الطوارئ التي ال 

 تعیش مع الطالب الحقًا.

 

 
 

بفرصة الكشف عما إذا كانت ھناك  الفرد الُمقیدیسمح بند 
 حاجة إلى منع فرد من التواصل مع الطالب

 
یمكنك دائًما تحمیل وثائق أمر المحكمة/ أمر التقیید في نھایة 

حیث إنھ لیس  تحمیل الوثائق)عملیة التسجیل الماثلة (في قسم 
 بإمكاننا إنفاذ أمر إال في ظل وجود إثبات لھ.

 
سبیل المثال: شخص لدیھ أمر تقییدي صادر من المحكمة  على

 بمنعھ من التعامل مع الطالب.

 
  



 

 البیانات الصحیة للطالب
صفحة اختیاریة لتضمین بیانات االتصال الطبیب المحلي تُعد صفحة 

 بطبیب طفلك والمنشأة الطبیة الخاصة بھ.

 

للخدمات الصحیة على  الموقع اإللكترونيُزر 
https://bit.ly/TRUSDHealthServices  لمتطلبات

التحصین، ونماذج إصدار األدویة، وموارد الرعایة الصحیة/ 
 السریریة.

 

 

 

موقع المدرسة  صفحة االستطالع الصحيتُخبر  ملحوظة:
 والمقاطعة بأي حاالت صحیة تكون لدى الطالب.

یمكن إضافة التعلیقات لتقدیم المزید من التفاصیل عن كل حالة 
 صحیة.

 

 

 

أو صورة)  PDFنصیحة: یمكنك تحمیل نسخة (
 .تحمیل الوثائققسم  في سجالت التحصینمن 

 

 یحتاج الطالب المتقدمین إلى االلتحاق بمرحلة ریاض األطفال االنتقالیة أو ریاض األطفال ما یلي:
جرعات إذا أعطیت واحدة في عید المیالد  4جرعات (مسموح بالحصول على  5 - )DTaP, DTPوالتیتانوس والسعال الدیكي (الدفتیریا  •

 الرابع أو بعده)
 جرعات (مسموح بالحصول على الجرعات إذا أعطیت واحدة في عید المیالد الرابع أو بعده) IPV - 4أو  OPVشلل األطفال ( •
 جرعات 3 – التھاب الكبد ب •
 جرعتین (یكون الحصول علیھما في عید المیالد األول أو بعده) - )MMRالحصبة، والنكاف، والحصبة األلمانیة ( •
 جرعتین - الحماق (جدري الماء) •

 

في ) أو طبیب MDیرجى العلم أنھ لن یُقبَل اإلعفاء من التطعیمات المطلوبة إذا كان قائًما على المعتقدات الشخصیة. یجوز فقط لطبیب مرخص (
 ) تقدیم إعفاء طبي.DOاالعتالل العظمي الخاص باألطفال (

 
  

https://bit.ly/TRUSDHealthServices


 

 جھات االتصال في حاالت الطوارئ والتسجیالت األخرى في المقاطعة

 

جھات االتصال في حاالت تحتوي صفحة 

على خیار إضافة ما یصل إلى  الطوارئ

أربع جھات اتصال في حاالت الطوارئ 

(وعدم إعادة إدخال البیانات الخاصة بولي 

 األمر/ الوصي).

 

تتطلب ھذه الصفحة ملء البیانات لجھة 

اتصال واحدة على األقل في حاالت 

الطوارئ قبل أن یتمكن ولي األمر من 

 المضي قدًما في عملیة التسجیل.

 

 

عملیات التسجیل األخرى في م یسمح قس

لولي األمر/ الوصي بإضافة أي  المقاطعة

بیانات تتعلق بعملیات التسجیل األخرى 

للطالب في مدارس سابقة لمرحلة ریاض 

 األطفال االنتقالیة حتى الصف الثاني عشر.

 السؤال التالي: "ھل ُولد ھذا الطالب في الوالیات المتحدة؟" عملیات التسجیل األخرى في المقاطعةعالوةً على ذلك، ستطرح صفحة 
 ، سیُطلب منك إدخال تاریخ (تاریخ میالد الطالب) دخول الطالب إلى الوالیات المتحدة األمریكیة.نعمإذا اخترت اإلجابة  •

 یة.، سیُطلَب منك تقدیم تاریخ دخول الطالب إلى الوالیات المتحدة األمریكال إذا اخترت اإلجابة  •

 

 

إذا دخل الطالب سابقًا المدرسة في  ملحوظة:

مرحلة ریاض األطفال االنتقالیة إلى الصف 

الثاني عشر في مقاطعة أخرى، یرجى توفیر 

أكبر قدر من المعلومات یكون ممكننًا حتى 

 آخر أربع مدارس.

 
إذا كنت لست متأكدًا من تاریخ الدخول 

 تقریبي.والمغادرة بدقة، یرجى إدخال تاریخ 

  



 

 الوثائق وتحمیلھا
 .Twin Rivers Unified School Districtولي األمر/ الوصي بالوثائق المطلوبة والسیاسات الخاصة في  الوثائقیُخبر قسم 

 
إمكانیة المضي قدًما إلى ) قبل لقد قرأت محتوى الوثیقة وأوافق علیھتتطلب ھذه الوثائق أن ینقر ولي األمر/ الوصي على كل وثیقة من أجل إقرار (

 الخطوة التالیة من عملیة التسجیل.
 

 على سبیل المثال:

 

 یوجد أدناه وصف لكل وثیقة یُطلب إلیك النقر علیھا ومراجعتھا:
األسر والطالب في الحصول على البیانات التي یحتاجون إلیھا من أجل الحصول على تجربة تعلیمیة إیجابیة  كتیب الطالب واألسرةیساعد  •

 وناجحة في مدارسنا.

 تحدیثًا للسیاسات والمعلومات الخاصة بكتیب الطالب واألسرة بالمقاطعة وكتالوجات الدورات التدریبیة. ملحق الكتیبیوفر  •

كٍل من ولي األمر/ الوصي والطالب باإلرشادات الخاصة بمدونة قواعد السلوك  لمقبول للتكنولوجیاتُخطر سیاسة استخدام الطالب ا •
 للوصول إلى اإلنترنت من خالل أجھزتھم التقنیة التي توفرھا المقاطعة.

بناًء على سیاسات سعة ولي األمر / الوصي باحتمالیة نقل ابنھ الطالب إلى مدرسة أخرى  إقرار تحدید المدرسة والُمعلم للطالبیُخطر  •
 الصف الدراسي.

، الجزء أ و/ أو 1الطالب الذین یحق لھم الحصول على خدمات تعلیمیة إضافیة من خالل العنوان  Twin Riversاستبیان إسكان یُحدد  •
لى مساعدة ماكیني فینتو الفیدرالیة للمشردین. للمزید من المعلومات، ُزر الموقع اإللكتروني رفاه ورعایة الطفل ع

https://bit.ly/TwinRiversCWA 

 للفرد الفرصة لتقدیم شكوى بناًء على التمییز غیر القانوني والمضایقة والترھیب و/ أو التنمر. )UCPنموذج الشكوى الموحد (یوفر  •

ظروف المنشآت الطارئة ، وھو نوع آخر من أنواع نماذج الشكاوى الموحدة، متعلقًا بالمواد التعلیمیة، ونموذج شكوى ویلیامز الموحدیُعد  •
أو العاجلة التي تشكل تھدیدًا على صحة وسالمة الطالب، ووظائف المعلمین الشاغرة أو سوء التخصیص ویمكن تقدیمھا دون الكشف عن 

 ھویتك. تُقدم شكاوى ویلیامز إلى مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ، في المدرسة التي تنشأ فیھا الشكوى.

 لشخص باإلبالغ عن واقعة تنمر من خالل إكمال ھذه الوثیقة، وإحالتھا إلى مدیر موقع المدرسة. التنمرتقریر االشتباه في یسمح  •

ألولیاء األمور والطالب بالحفاظ على متابعة تأخیرھم أو معاقبتھم باالحتجاز. قد یتلقى الطالب  Hero Parent Portalیسمح تطبیق  •
 ذا التطبیق.أیًضا تصریًحا إلكترونیًا متأخًرا باستخدام ھ

 
  



 

 تابع الوثائق وتحمیلھا
ل عدد من الوثائق لكل عنصر مثل ملف  تحمیل الوثائقیُزود قسم  أو  PDFولي األمر/ الوصي/ ُمقدم الرعایة بقائمة من الوثائق لتحمیلھا، وقد تُحمَّ

 صورة.

 
 على سبیل المثال:

 

 األیمن من الوثیقة.' على الجانب Xیمكن مسح الوثائق من خالل النقر على '

 عالوةً على ذلك، یمكن تحمیل الوثائق التالیة:
: الوثائق المقبولة ھي فواتیر المرافق أو إیصاالت الدفع أو اتفاقیات اإلیجار أو إیصاالت ضرائب الممتلكات أو إیصاالت تأكید العنوان •

 صادر عن ولي األمر/ الوصي.الدفع أو تسجیل الناخبین أو المراسالت من وكالة حكومیة أو تصریح سكن 
: الوثائق المقبولة ھي شھادة میالد أو شھادة معمودیة أو جواز السفر أو شھادة ھجرة أو سجل الكتاب المقدس، أو في حال شھادة المیالد •

 عدم توافر أي من ھذه الوثائق، شھادة خطیة من ولي األمر/ الوصي.
 األمر)(حسبما یقتضي  وثائق أمر من المحكمة/ أمر تقیید •
 (حسبما یقتضي األمر) سجالت درجات/ بطاقة الدرجات للطالب في الصف من التاسع إلى الثاني عشر •
 (حسبما یقتضي األمر)برنامج التعلیم الفردي المخصص /540الصحة /504وثائق التعلیم الخاصة مثل  •

 

 

: یمكن لولي األمر/ الوصي الدخول إلى الوثائق التي نصیحة
ل (من تسجی ل سابق) عند تسجیل طالب آخر في طلب تُحمَّ

 .Aeriesالتسجیل على شبكة اإلنترنت من خالل بوابة 

 

ستظھر ھذه الوثائق في قسم تحمیل الوثیقة، وانقر على 
 ) للتحمیل للطالب الجدید.إضافة للتسجیل(

 
  



 

 األسئلة اإلضافیة
إذا كان الطالب شابًا بالتبني. سیحدد كال السؤالین اإلضافیین ما إذا كان الطالب تُسأَل األسر عن حالتھم المعیشیة الحالیة (استطالع السكن) وما 

 سیتمكنون من تلقي موارد إضافیة ودعم بمجرد التسجیل في المدرسة وااللتحاق بھا.

 

ما إذا كان الطفل مؤھًال للحصول على  یرجى قراءة األوصاف التالیة وتحدید المكان الذي یعیش فیھ الطالب حالیًا. ستُستخدَم ھذه المعلومات لتحدید
 أي مساعدة إضافیة.

 السكن اللیلي الثابت والمنتظم والمالئم. - السكن الدائم •
 مشاركة السكن بسبب الظروف االقتصادیة الصعبة. - المشاركة في المسكن بشكل مؤقت •
 مساكن دائمة.یشمل ذلك موقفًا للمقطورات أو أرًضا للمخیم بسبب عدم وجود  - الفنادق/ النزل •
 مأوى طارئ/ انتقالي أو في انتظار إیداع دائم في رعایة بالتبني. - المأوى المؤقت •
 ال تُستخدم اإلقامة اللیلیة عادةً للسكن (مثل موقف أو سیارة) - من دون مأوى بشكل مؤقت •

اتصل  فیما یخص العائالت التي تعاني حالیًا التشرد، فإن قانون ماكیني فینتو للمشردین یقلل من الحواجز التي تحول دون التسجیل في المدارس.
 مزید من المعلومات.لل https://bit.ly/TwinRiversCWAأو ُزر  )916 (566-1615برفاه ورعایة الطفل على رقم 

 

 من الشاب الذي یُعدُّ شابًا بالتبني؟
 طفل أو شاب یعیش في المنزل كونھ معاًال من المحكمة وكذلك األطفال الذین ُوِضعوا في الحبس الوقائي. •
 بإبعاده عن المنزل.طفل أو شاب یُعلَن أنھ قاصر أمام المحكمة بسبب انتھاك الطفل قوانین جنائیة معینة وأُصِدر أمر من المحكمة  •
 https://bit.ly/TwinRiversFYS للمزید من المعلومات عن خدمات الشباب بالتبني في المقاطعة: •

 

 

عالوةً على ذلك، تُسأَل األسر عما 
إذا كان أحد أولیاء األمور/ 

األوصیاء على األقل یخدم بنشاط 
 المسلحة األمریكیة.في القوات 

 
  

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


 

 تأكید الطلب والخطوات التالیة
قبل  تحریر بعد إدخال البیانات في كل األقسام، ستتاح لك الفرصة في مراجعتھا قبل تقدیم الطلب على شبكة اإلنترنت. یمكن تحریر أي بیانات تعرض زر

 .زر االنتھاء والتقدیمالنقر على 

 

 

التسجیل، عند االنتھاء من عملیة مھم: 
تُرسل بیانات الطالب إلكترونیًا إلى 

المدرسة، ولكن ال تكتمل عملیة التسجیل 
 إال بعد التحقق من الوثائق المطلوبة كافة.

 

یرجى العلم أنھ خالل السنة الدراسیة، قد 
یكون من الضروري نقل ابنك الطالب من 

صف دراسي إلى آخر أو إلى مدرسة 
Twin Rivers Unified School 

District  من أجل االمتثال لقوانین
وسیاسات الوالیة أو المقاطعة التي تتعلق 

 بسعة الصف الدراسي.

 

 

نسخة من بیانات  الطباعةسیطبع ِزر 
 التسجیل الُمقدمة لولي األمر/ الوصي.

 

یرجى السماح بیوم أو یومین لموقع 
 المدرسة لمراجعة البیانات.

 Twin Rivers: http://www.twinriversusd.org/enrollmentللمزید من المعلومات حول االلتحاق والتسجیل في 

 
  

http://www.twinriversusd.org/enrollment


 

 

 https://www.twinriversusd.org :الموقع اإللكتروني
 1600-566 (916): رقم الھاتف

 Dudley Blvd, McClellan Park, CA 95652 5115: العنوان

https://www.twinriversusd.org/

	إنشاء حساب للتسجيل على شبكة الإنترنت من خلال بوابة Aeries
	لبدء عملية التسجيل، اختر اللغة (الإنجليزية أو الإسبانية) للاطلاع على صفحة التسجيل على شبكة الإنترنت من خلال بوابة Aeries ثم انقر بالفأرة على زِر تسجيل طالب جديد.
	يرجى التأكد من أنك تسجل ابنك الطالب في السنة الدراسية الصحيحة.
	تابع إنشاء حساب للتسجيل على شبكة الإنترنت من خلال بوابة Aeries
	يرجى توفير الاسم الكامل وعنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصين بك لإنشاء حساب جديد.
	إذا كنت قد استخدمت هذا الموقع الإلكتروني سابقًا من أجل تسجيل طالب في هذه المقاطعة، يمكنك تسجيل الدخول كمستخدم مسجل بالفعل سابقًا.
	انقر على رابط نسيت كلمة المرور تحت خانة مستخدم مسجل بالفعل في حال أن كنت في حاجة إلى إعادة تعيين كلمة المرور خاصتك.
	يرجى العلم بما يلي: سيُطلب إليك الموافقة على شروط الخدمة والتأكيد أنك ولي الأمر/ الوصي على الطالب الذي تسجله، وأن جميع بيانات التسجيل المقدمة دقيقة وفعلية، وأنك ستحافظ على دقة هذه البيانات.
	توفر قائمة التسجيل على شبكة الإنترنت من خلال بوابة Aeries الدخول إلى:
	 حسابي - يعيد المستخدم إلى صفحة الحساب الخاصة به، التي تعرض بيانات التسجيل المعلقة والمكتملة.
	 تغيير البريد الإلكتروني - يوفر طريقة للمستخدم لتغيير عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحسابه.
	 تغيير كلمة المرور - يوفر طريقة للمستخدم لتغيير كلمة المرور الخاصة بحسابه
	 تسجيل الخروج - يسمح للمستخدم بتسجيل الخروج من العملية الحالية خاصته. عندما يسجل المستخدم الدخول مرة أخرى، يستأنف تسجيله عند آخر خطوة ترك عملية التسجيل عليها.
	 اختيار اللغة - يسمح للمستخدم بتحديد اللغة المفضلة المتوافرة لإكمال عملية التسجيل.
	تابع إنشاء حساب للتسجيل على شبكة الإنترنت من خلال بوابة Aeries
	نصيحة: يرجى التأكد من كتابة اسم الطالب كما هو مكتوب في شهادة ميلاده.
	بعد إدخال تاريخ ميلاد الطالب، سيُعرَض حساب للعمر الحالي للطالب والمرحلة الدراسية التي يدرس بها بناءً على تاريخ الميلاد الذي أُدخِل.
	أدخِل عنوان الإقامة الذي تقيم فيه حاليًا في قسم عنوان الطالب.
	ملحوظة: لا يمكن المضي قدمًا في عملية التسجيل حتى يُدخَل عنوان صحيح يتطابق مع العنوان الموجود في جدول الشارع.
	ستُخطر بالمدرسة التي تُحدَّد لك بناءً على عنوان منزلك.
	ملحوظة: إذا تم اعتماد احتياجات تسجيلك للالتحاق بمدرسة أخرى غير المدرسة المحددة لك، يرجى المضي قدمًا في هذا التسجيل. عند الانتهاء، اتصل بالمدرسة الأخرى حتى يمكنها الحصول على بيانات تسجيلك في موقعها.
	تابع إنشاء حساب للتسجيل على شبكة الإنترنت من خلال بوابة Aeries
	ملحوظة: ستحتاج إلى تسجيل الدخول في عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك والبحث عن بريد إلكتروني عنوانه "التسجيل على شبكة الإنترنت من خلال بوابة Aeries - Twin Rivers Unified School District" المرسل من AeriesEnrollment@twinriversusd.org
	سيحتوي هذا البريد الإلكتروني على رابط ستحتاج للضغط عليه للحصول على مصادقة للحساب.
	بمجرد المصادقة، ستكون قادرًا على إعادة الدخول إلى التسجيل على شبكة الإنترنت من خلال بوابة Aeries لاحقًا بعنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور باستخدام زِر تسجيل الدخول.
	يمكنك الدخول إلى التسجيل على شبكة الإنترنت من خلال بوابة Aeries على http://www.twinriversusd.org/enrollment.
	سيعرض ذلك صفحة حسابي، الذي يحتوي على طلبات التسجيل المعلقة والمكتملة في حسابك.
	نصيحة: ستتمكن من استخدام البيانات المخزنة (بيانات ولي الأمر وجهات الاتصال في حالات الطوارئ وما إلى ذلك) إذا كنت بحاجة إلى تسجيل أكثر من طالب.
	بيانات الطالب
	ملحوظة: يتطلب القانون الفيدرالي استجابة لعرق الطالب وانتمائه. علاوةً على ذلك، يتطلب قانون التعليم في كاليفورنيا من المدارس تحديد اللغة أو اللغات التي يتحدث بها كل طالب في المنزل من خلال استطلاع اللغة المنزلية.
	بيانات ولي الأمر/ الوصي
	توفر صفحة بيانات ولي الأمر/ الوصي الخيار لتضمن بيانات الاتصال لعدد 2 أولياء أمور/ أوصياء. تتطلب هذه الصفحة ملء البيانات لأحد أولياء الأمور/ الأوصياء على الأقل قبل أن يتمكن الشخص من متابعة عملية التسجيل.
	تذكير: يرجى توفير أكبر قدر من البيانات عن ولي الأمر/ الوصي/ مُقدم الرعاية الذي يعيش مع الطالب.
	ستكون هناك حاجة إلى تقديم رقم هاتف أساسي من أجل المضي قدمًا في إكمال الطلب.
	ستُجمع بيانات عن جهات الاتصال في حالات الطوارئ التي لا تعيش مع الطالب لاحقًا.
	يسمح بند الفرد المُقيد بفرصة الكشف عما إذا كانت هناك حاجة إلى منع فرد من التواصل مع الطالب
	يمكنك دائمًا تحميل وثائق أمر المحكمة/ أمر التقييد في نهاية عملية التسجيل الماثلة (في قسم تحميل الوثائق) حيث إنه ليس بإمكاننا إنفاذ أمر إلا في ظل وجود إثبات له.
	على سبيل المثال: شخص لديه أمر تقييدي صادر من المحكمة بمنعه من التعامل مع الطالب.
	البيانات الصحية للطالب
	تُعد صفحة الطبيب المحلي صفحة اختيارية لتضمين بيانات الاتصال بطبيب طفلك والمنشأة الطبية الخاصة به.
	زُر الموقع الإلكتروني للخدمات الصحية على https://bit.ly/TRUSDHealthServices لمتطلبات التحصين، ونماذج إصدار الأدوية، وموارد الرعاية الصحية/ السريرية.
	ملحوظة: تُخبر صفحة الاستطلاع الصحي موقع المدرسة والمقاطعة بأي حالات صحية تكون لدى الطالب.
	يمكن إضافة التعليقات لتقديم المزيد من التفاصيل عن كل حالة صحية.
	نصيحة: يمكنك تحميل نسخة (PDF أو صورة) من سجلات التحصين في قسم تحميل الوثائق.
	يرجى العلم أنه لن يُقبَل الإعفاء من التطعيمات المطلوبة إذا كان قائمًا على المعتقدات الشخصية. يجوز فقط لطبيب مرخص (MD) أو طبيب في الاعتلال العظمي الخاص بالأطفال (DO) تقديم إعفاء طبي.
	جهات الاتصال في حالات الطوارئ والتسجيلات الأخرى في المقاطعة
	تحتوي صفحة جهات الاتصال في حالات الطوارئ على خيار إضافة ما يصل إلى أربع جهات اتصال في حالات الطوارئ (وعدم إعادة إدخال البيانات الخاصة بولي الأمر/ الوصي).
	تتطلب هذه الصفحة ملء البيانات لجهة اتصال واحدة على الأقل في حالات الطوارئ قبل أن يتمكن ولي الأمر من المضي قدمًا في عملية التسجيل.
	يسمح قسم عمليات التسجيل الأخرى في المقاطعة لولي الأمر/ الوصي بإضافة أي بيانات تتعلق بعمليات التسجيل الأخرى للطالب في مدارس سابقة لمرحلة رياض الأطفال الانتقالية حتى الصف الثاني عشر.
	 إذا اخترت الإجابة لا ، سيُطلَب منك تقديم تاريخ دخول الطالب إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
	ملحوظة: إذا دخل الطالب سابقًا المدرسة في مرحلة رياض الأطفال الانتقالية إلى الصف الثاني عشر في مقاطعة أخرى، يرجى توفير أكبر قدر من المعلومات يكون ممكننًا حتى آخر أربع مدارس.
	إذا كنت لست متأكدًا من تاريخ الدخول والمغادرة بدقة، يرجى إدخال تاريخ تقريبي.
	الوثائق وتحميلها
	على سبيل المثال:
	تابع الوثائق وتحميلها
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