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 Aeriesنام آنالین ای بر حساب ثبتمقدمھ
 

کند تا نام آنالین این امکان را برای شما فراھم میخوش آمدید. ثبت Twin Riversنام آنالین اتحاد ناحیھ مدارس بھ ثبت
ھای اضطراری، سوابق نویسی فرزندتان برای مدرسھ را شروع کنید. اطالعات مربوط بھ فرزند شما مانند تماسروند نام

 آوری خواھد شد.پزشکی و زبان جمع
 

آموز بھ صورت نویسی آنالین، اطالعات دانشکشد. پس از تکمیل نامدقیقھ طول می 30تا  20فرآیند آنالین معموال بین 
 شود.نویسی تکمیل نمیشود، اما تا زمانی کھ تمام مدارک مورد نیاز تأیید نشود، نامالکترونیکی بھ مدرسھ ارسال می

 دسترسی پیدا کنید Aeriesنام آنالین بھ ثبت http://www.twinriversusd.org/enrollmentتوانید در می
 

 :Aeriesنام آنالین اطالعات مربوط بھ ثبت

اند، فراھم نشده دهنام کرثبت Twin Riversکھ در حال حاضر در  TK-12آموزان پایھ این فرصت برای دانش •
 (مدارس منشور) تماس گرفتھ شود. Charter Schoolsنام باید مستقیما با نویسی و ثبتاست. برای نام

 

نام آموزان جدید در ناحیھ طراحی شده است. برای پیش ثبتنام دانشبرای پیش ثبت Aeriesسیستم ثبت نام آنالین  •
 آموزی جدید ایجاد کنید.نام دانشفرزند خود، باید یک حساب ثبت

 

فرق دارد. اگر فرزندی دارید کھ در حال حاضر در  Aeriesلطفاً توجھ داشتھ باشید، این بخش با پورتال والدین  •
خود استفاده کنید؛  Aeriesکند، سعی نکنید از بخش ورود بھ حساب پورتال والدین تحصیل میای در ناحیھ مدرسھ

 نام ایجاد کنید.شما باید یک حساب آنالین جدید برای پیش ثبت
 

ھای واضح در سامانھ آنالین پیش بروید و بھ راحتی توانید با دستورالعملنام خود، میپس از ایجاد حساب ثبت •
توانید در ھر مرحلھ از فرآیند از سیستم خارج شوید و بعداً برای از آموز را وارد کنید. شما میاطالعات دانش

 نام معوق وارد شوید.سرگیری فرآیند ثبت
 

نام آنالین، باید ھر یک از اسناد مورد نیاز را بارگیری، تکمیل، چاپ کنید/تاریخ بزنید و امضا در بخش اسناد ثبت •
در طول یک فرآیند آنالین، یک سند یا تمام اسناد قابل بارگیری مورد نیاز را در دستگاه توانید کنید. اگر نمی

الکترونیکی خود ذخیره و/یا چاپ کنید، از سیستم خارج شوید و در صورت امکان فرآیند را از سر بگیرید. پس از 
م اسناد تکمیل شده یا خالی را قبل از اینکھ بھ بخش بعدی بروید، تمام اسناد بارگیری شده در دسترس نیستند. حتما تما

 رفتن بھ بخش بعدی از بخش اسناد ذخیره کنید.
 

آموز نام راحت برای دانشھا را در تمام صفحات بخوانید زیرا اطالعات مھمی برای تضمین ثبتلطفاً دستورالعمل •
و اسناد  TRUSDنام در تھا، پیوندھایی بھ صفحات وب خاصی برای ثبشما ارائھ شده است. در این دستورالعمل

 شود.نام ارائھ میثبت

بعد از ظھر، دوشنبھ تا جمعھ، با بخش خدمات  4:30صبح تا  7:30نام سوالی دارید، در ساعات نویسی و ثبتاگر در مورد نام
 تماس بگیرید. 1620-566(916)آموزی بھ شماره دانش

  

http://www.twinriversusd.org/enrollment


 

 Aeriesنام آنالین ایجاد یک حساب ثبت

 

دھد تا فرآیند بھ ولی/سرپرست اجازه می Aeriesثبت نام آنالین 
ھای اضطراری، نویسی را شروع کنند و اطالعاتی مانند تماسنام

 اطالعات پزشکی و زبان را ارائھ دھند.
 
 

برای شروع فرآیند، یک زبان (انگلیسی یا اسپانیایی) را برای مشاھده 

آموز نام دانشثبتانتخاب کنید و سپس روی دکمھ  Aeriesنام آنالین ثبت

 کلیک کنید. جدید

سال تحصیلی نام برای ای را جھت ثبتگزینھ انتخاب سالصفحھ 
(در صورت وجود) برای سال تحصیلی آینده  نامپیش ثبتیا  فعلی

 دھد.ارائھ می
 

نام آموز خود را در سال تحصیلی درست ثبتلطفاً بررسی کنید کھ دانش
 اید.ردهک

 

 

شود. پس از بررسی نام در صفحھ اطالعات مورد نیاز نشان داده میپس از انتخاب یک سال، مدارک الزم برای تکمیل فرآیند ثبت
 کلیک کنید. بعدیاطالعات، روی گزینھ 

 برای استفاده از سیستم:
 .داشتھ باشید Twin Riversشما باید یک آدرس معتبر در محدوده اتحاد ناحیھ مدارس  •

o  تماس بگیرید. آموزیخدمات دانشاگر آدرس شما خارج از محدوده منطقھ است، لطفا با 

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

ھای ھمراه یا ن بر روی تلفننام آنالیممکن است برای تکمیل این فرآیند بھ استفاده از رایانھ نیاز داشتھ باشید. سیستم ثبت •
 کند.بوک بھ خوبی کار نمینوت

  

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


 

 Aeriesنام آنالین ادامھ ایجاد یک حساب ثبت

 

لطفاً نام کامل، آدرس ایمیل و رمز عبور خود را 

 برای ایجاد یک حساب کاربری جدید وارد کنید.

نام یک اگر قبالً از این وبسایت برای ثبت

اید، استفاده کردهآموز در این ناحیھ دانش

توانید بھ عنوان یک کاربر موجود وارد می

 شوید.

در صورتی کھ نیاز بھ بازنشانی رمز عبور خود 

زیر  فراموشی رمز عبوردارید، روی پیوند 

 کلیک کنید. کاربر موجودقسمت 

کنید، تمام نام میآموزی ھستید کھ ثبتموافقت کنید کھ شما ولی/سرپرست دانش شرایط خدماتشود با از شما خواستھ می لطفا توجھ داشتھ باشید کھ:

 نام ارسال شده دقیق و درست است و شما صحت این اطالعات را تایید خواھید کرد.اطالعات ثبت

 

 کند:دسترسی بھ موارد زیر را فراھم می Aeriesنام آنالین ثبتمنوی 
ھای در نامگرداند کھ اطالعات ثبتحساب خود باز میکاربر را بھ صفحھ  -حساب من  •

 حال انتظار و تکمیل شده در آن فھرست شده است.
کند تا آدرس ایمیل مرتبط با حساب راھی را برای کاربر فراھم می -تغییر ایمیل  •

 خود را تغییر دھد.
را کند تا رمز عبور حساب خود راھی را برای کاربر فراھم می -تغییر رمز عبور  •

 تغییر دھد
دھد از فرآیند فعلی خود خارج شود. ھنگامی کھ کاربر بھ کاربر اجازه می -خروج  •

نام از سر ای از فرآیند ثبتنام او در ھمان مرحلھشود، ثبتدوباره وارد سیستم می
 شود کھ آخرین بار انجام شده بود.گرفتھ می

تا زبان مورد نظر را برای  کنداین امکان را برای کاربر فراھم می -انتخاب زبان  •
  نام انتخاب کند.تکمیل فرآیند ثبت

  



 

 Aeriesنام آنالین ادامھ ایجاد یک حساب ثبت

 

لطفاً حتماً نام را ھمانطور کھ در شناسنامھ  نکتھ:

 آنھا نوشتھ شده است وارد کنید.

 

آموز، محاسبھ پس از وارد کردن تاریخ تولد دانش

آموز بر اساس دانشسن و سطح مقطع فعلی 

 شود.تاریخ تولد ارائھ شده نمایش داده می

 

 

آدرس آدرس محل سکونت فعلیتان را در قسمت 

 درج کنید. آموزدانش

 

تا زمانی کھ آدرس معتبری  توجھ داشتھ باشید:

را وارد نکنید کھ با آدرسی در جدول خیابان 

نام مطابقت داشتھ باشد، امکان ادامھ روند ثبت

 وجود نخواھد داشت.

 

 

بھ شما اطالع داده می شود کھ کدام مدرسھ بر 

اساس آدرس منزلتان بھ شما اختصاص داده شده 

 است.

 

اگر نیازھای مربوط بھ  توجھ داشتھ باشید:

ای غیر از نام شما جھت حضور در مدرسھثبت

، لطفاً تایید شده استمدرسھ تعیین شده برای شما 

نام را ادامھ دھید. پس از اتمام، با مدرسھ ثبت

نام شما را بھ دیگر تماس بگیرید تا بتوانند ثبت

 مدرسھ خود منتقل کنند.

  



 

 Aeriesنام آنالین ادامھ ایجاد یک حساب ثبت

 

را کھ از » Aeriesنام آنالین ثبت - Twin Riversاتحاد ناحیھ مدارس «شما باید وارد آدرس ایمیل خود شوید و ایمیلی با عنوان  توجھ داشتھ باشید:

AeriesEnrollment@twinriversusd.org ارسال شده است، جستجو کنید 

 

 حاوی پیوندی است کھ برای مجوز حساب باید روی آن کلیک کنید.این ایمیل 

 

 وارد شوید. Aeriesنام آنالین توانید بعداً با آدرس ایمیل و رمز عبور از طریق دکمھ ورود، مجدداً بھ ثبتپس از تأیید، می

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

 

نمایش داده  حساب منبا این کار صفحھ 

نام در حال ھای ثبتشود کھ ھم درخواستمی

ھای تکمیل شده حساب انتظار و ھم درخواست

 شود.شما را شامل می

 

نام بیش از یک در صورت نیاز بھ ثبت نکتھ:

توانید از اطالعات ذخیره شده آموز، میدانش

ھای (اطالعات ولی/سرپرست، تماس

 اضطراری و غیره) استفاده کنید.

 
  

http://www.twinriversusd.org/enrollment


 

 آموزاطالعات دانش

 

بر این، مجموعھ قوانین آموزشی کالیفرنیا  آموز است. عالوهتوجھ داشتھ باشید: قانون فدرال مستلزم ارائھ اطالعات مربوط بھ نژاد و قومیت دانش
 کند، از طریق نظرسنجی زبان خانھ تعیین کنند.آموز در خانھ صحبت میھایی را کھ ھر دانشکند کھ زبان یا زبانمدارس را ملزم می

 

 خواھد بھ سواالت زیر پاسخ دھید:نظرسنجی زبان خانھ از شما می
 شروع بھ صحبت کرد، کدام زبان را یاد گرفت؟ زمانی کھ فرزند شما برای اولین بار •
 کند؟فرزند شما در خانھ بیشتر بھ کدام زبان صحبت می •
 کنید؟شما (والدین یا سرپرستان) ھنگام صحبت با فرزندتان بیشتر از کدام زبان استفاده می •
ھا یا و مادربزرگ ھاکنند؟ (والدین، سرپرستان، پدربزرگبزرگساالن در خانھ بیشتر بھ کدام زبان صحبت می •

 ھر بزرگسال دیگری)
  



 

 اطالعات ولی/سرپرست
کند. این صفحھ مستلزم آن است کھ ولی/سرپرست فراھم می 2ای را برای درج اطالعات تماس مربوط بھ ھر گزینھ اطالعات ولی/سرپرست صفحھ

 نام را ادامھ دھد، ارائھ شود.اطالعات دست کم یکی از والدین/سرپرستان قبل از اینکھ فرد بتواند روند ثبت

 

 

 

 

لطفاً در مورد ولی/سرپرست/مراقب کھ با  یادآوری:

 کند، اطالعات بیشتری را ارائھ دھید.آموز زندگی میدانش

 

شماره تلفن برای ادامھ درخواست باید اطالعات خاصی مانند 

 ارائھ شود. اصلی

 

آموز اطالعات مربوط بھ مخاطبین اضطراری کھ با دانش

 آوری خواھد شد.کنند بعداً جمعزندگی نمی

 

 
 
 

دھد تا مشخص شود کھ آیا یک اجازه می محدودیت فردحکم 
 آموز منع شود یا خیرفرد باید از برقراری ارتباط با دانش

 
بارگذاری نام (در بخش توانید در پایان این فرآیند ثبتمی

) مدارک حکم دادگاه/حکم محدودیت را بارگذاری کنید، اسناد
م مگر اینکھ مدرک آن توانیم دستوری را اجرا کنیزیرا ما نمی
 ارائھ شود.

 
مثال: از تعامل فرد دارای حکم محدودیت صادر شده از 

 شود.آموز جلوگیری میدادگاه با دانش

 
  



 

 آموزسوابق پزشکی دانش
یک صفحھ اختیاری است کھ  اطالعات پزشک محلی صفحھ

اطالعات تماس پزشک و مرکز پزشکی فرزند شما را شامل 
 شود.می

 

ھای تجویز دارو، و برای اطالع از الزامات واکسیناسیون، فرم
بھ  خدمات بھداشتیھای بھداشتی/کلینیک، از وبسایت منابع مراقبت

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

 

 

 

مدرسھ و  سالمت،نظرسنجی صفحھ  توجھ داشتھ باشید:
آموز مطلع ناحیھ را از ھر گونھ شرایط پزشکی دانش

 کند.می

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

 

 

 

 یا تصویر) PDFتوانید یک کپی (نکتھ: می
بارگذاری بخش   را در سوابق واکسیناسیون

 د.آپلود کنی اسناد

 

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

 ندارد)
 دوز (اگر در روز تولد چھارم یا بعد از آن یک دوز تجویز شده باشد، این میزان دوز اشکالی ندارد) IPV( - 4یا  OPVاطفال (فلج •
 دوز B - 3ھپاتیت  •
 شود)سالگی یا بعد از آن تجویز می 1دوز (ھر دو در روز تولد  2 -) MMRسرخک، اوریون و سرخجھ ( •
 دوز 2 - واریسال (آبلھ مرغان) •

 

) یا MDھ معافیت از واکسیناسیون الزامی بر اساس باور شخصی پذیرفتھ نخواھد شد. فقط یک پزشک دارای مجوز (لطفاً توجھ داشتھ باشید ک
 تواند معافیت پزشکی را ارائھ دھد.) میDOدکترای پزشکی استئوپاتیک (

 
  

https://bit.ly/TRUSDHealthServices


 

 ھای ناحیھنامشماره تماس اضطراری و سایر ثبت

 

این فرصت را  مخاطبین اضطراریصفحھ 

دارید کھ تا چھار مخاطب اضطراری را بھ 

آن اضافھ کنید (و اطالعات ولی/سرپرست 

 را مجددا وارد نکنید).

 

این صفحھ مستلزم آن است کھ اطالعات 

دست کم یکی از مخاطبین اضطراری قبل 

نام را ادامھ از اینکھ فرد بتواند روند ثبت

 دھد، ارائھ شود.

 

 

بھ  احیھ دیگرھای ننامثبت بخش

دھد تا ھر گونھ ولی/سرپرست اجازه می

نام در مدرسھ قبلی اطالعات مربوط بھ ثبت

آموز برای پایھ مھدکودک انتقالی دانش

(TK)-12 .را اضافھ کنند 

 »آموز در ایاالت متحده متولد شده است؟آیا این دانش«کند: سؤال زیر را مطرح می نام ناحیھ دیگرثبتعالوه بر این، صفحھ 
آموز وارد ایاالت متحده شده است (تاریخ تولد او) را وارد شود تا تاریخی کھ دانش، از شما خواستھ میبلھدر صورت انتخاب پاسخ  •

 کنید.

 ایاالت متحده را وارد کنید.، لطفاً تاریخ ورود دانش آموز بھ نھدر صورت انتخاب پاسخ  •

 

 

آموز قبالً در اگر دانش توجھ داشتھ باشید:

در  12) تا TKھای کودکستان انتقالی (پایھ

مدرسھ ناحیھ دیگری شرکت کرده است، 

لطفاً تا حد امکان اطالعات بیشتری را 

 برای حداکثر چھار مدرسھ آخر ارائھ دھید.

 
 اگر از تاریخ دقیق ورود و خروج مطمئن

 نیستید، لطفاً یک روز تقریبی را وارد کنید.

  



 

 اسناد و بارگذاری اسناد

 کند.رسانی میبھ ولی/سرپرست اطالع Twin Riversھای اتحاد ناحیھ مدارس در مورد مدارک مورد نیاز و سیاست اسنادبخش 
 

من محتوای سند را از مدارک کلیک کنند و آن را تایید کنند (نام، روی ھر یک خواھد تا قبل از ادامھ مراحل ثبتاین اسناد از ولی/سرپرست می
 ).ام و با آن موافقمخوانده

 

 برای مثال:

 

 در زیر توضیح مربوط بھ ھر یک از اسنادی کھ باید روی آن کلیک کرده و آن را بررسی کنید، آمده است:
کند تا اطالعاتی را بھ دست آورند کھ برای یک تجربھ آموزان کمک میھا و دانشبھ خانواده آموز و خانوادهکتابچھ راھنمای دانش •

 آموزشی مثبت و موفق در مدارس ما مورد نیاز است.

ھا را ارائھ آموز ناحیھ و خانواده و کاتالوگ دورهھا و اطالعات کتابچھ راھنمای دانشبھ روزرسانی خط مشی ضمیمھ کتابچھ راھنما •
 د.دھمی

نامھ رفتاری مربوط بھ ھای آیینآموزان را از دستورالعمل، ولی/سرپرست و دانشآموز از فناوریسیاست استفاده قابل قبول دانش •
 کند.شده در ناحیھ خود آگاه میھای فناوری ارائھدسترسی بھ اینترنت از طریق دستگاه

ھای اندازه آموزشان بر اساس سیاستدھد کھ ممکن است دانشیبھ ولی/سرپرست اطالع م معلم -آموز مدرسھ تایید تخصیص دانش •
 کالس بھ مدرسھ دیگری منتقل شود.

 A، قسمت 1آموزانی را کھ ممکن است واجد شرایط خدمات آموزشی اضافی از طریق عنوان دانش Twin Riversمسکن پرسشنامھ  •
کند. برای کسب اطالعات بیشتر، بھ وبسایت رفاه شناسایی می خانمان باشند،برای افراد بی McKinney-Ventoھای فدرال و/یا کمک

 مراجعھ کنید https://bit.ly/TwinRiversCWAو حضور و غیاب کودکان بھ آدرس 

 دھد در رابطھ با تبعیض غیرقانونی، آزار، ارعاب و/یا زورگویی شکایت کند.بھ فرد اجازه می )UCPفرم شکایت واحد ( •

نوع دیگری از فرم شکایت واحد است کھ در رابطھ با مطالب آموزشی، شرایط اضطراری یا فوری کھ ، فرم شکایت واحد ویلیامز •
تواند بھ صورت ناشناس ارائھ شود. باشد و میکند و جای خالی معلم یا تعیین نادرست میآموزان را تھدید میسالمتی و ایمنی دانش

 شود.شکایت در آن مطرح شده است، ثبت می ای کھ موضوعشکایات ویلیامز نزد مدیر یا معاون مدرسھ

دھد تا با تکمیل این سند، یک حادثھ زورگویی را گزارش کند و آن را بھ مدیر مدرسھ بھ شخص اجازه می گزارش زورگویی مشکوک •
 ارسال کند.

آموزان دھد تا تاخیر و توقیف خود را پیگیری کنند. ھمچنین دانشآموزان اجازه میبھ والدین و دانش Heroپورتال والدین برنامھ  •
 توانند با استفاده از این برنامھ مجوز تاخیر الکترونیکی را دریافت کنند.می

 
  



 

 ادامھ اسناد و بارگذاری اسناد
دھد و امکان بارگذاری چندین سند برای ھر مورد مانند فایل فھرستی از اسناد را در اختیار ولی/سرپرست/مراقب قرار می بارگذاری اسنادبخش 

PDF .یا تصویر وجود دارد 

 
 برای مثال:

 

 در سمت راست سند حذف کرد.» X«توان با کلیک بر روی اسناد را می

 کرد:توان بارگذاری عالوه بر این، اسناد زیر را می
ھای اجاره یا رھن؛ رسید مالیات بر دارایی؛ ھای آب و برق یا رسید پرداخت؛ قرارداد: اسناد قابل قبول شامل صورتحسابتایید آدرس: •

 باشد.دھندگان؛ مکاتبات یک سازمان دولتی؛ یا اظھارنامھ سکونت توسط ولی/سرپرست مینام رایفیش پرداخت؛ ثبت
عبارتند از: شناسنامھ، گواھی تعمید، گذرنامھ، گواھی مھاجرت، سوابق کتاب مقدس، یا در صورت : اسناد قابل قبول گواھی تولد •

 نامھ از طرف ولی/سرپرست.موجود نبودن ھیچ یک از این اسناد، استشھاد
 (در صورت وجود) مدارک حکم دادگاه/حکم محدودیت •
 ود)(در صورت وج آموزان پایھ نھم تا دوازدھمریز نمرات/کارنامھ دانش •
 (در صورت وجود) Medical 540/IEP/504اسناد آموزش ویژه مانند  •

 

 

نام آنالین آموز دیگری را در برنامھ ثبت: وقتی دانشنکتھ
Aeries تواند بھ اسناد کنید، ولی/سرپرست مینام میثبت

 نام قبلی) دسترسی داشتھ باشند.بارگذاری شده (از ثبت

 

شود و اسناد ظاھر میاین مدارک در قسمت بارگذاری 
افزودن بھ آموز جدید روی آن (جھت بارگذاری برای دانش

 ) کلیک کنید.ناماین ثبت

 
  



 

 سواالت تکمیلی

شود. ھر دو آموز یک نوجوان پرورشی است یا نھ سؤال میھا در مورد وضعیت زندگی فعلی آنھا (نظرسنجی سکونت) و اینکھ آیا دانشاز خانواده
 ھای اضافی دریافت کند یا خیر.تواند منابع و حمایتنام و حضور در مدرسھ میآموز پس از ثبتکنند کھ آیا دانشتعیین میسؤال تکمیلی 

 

آموز را انتخاب کنید. این اطالعات برای تعیین اینکھ آیا فرزند شما واجد شرایط دریافت لطفاً توضیحات زیر را بخوانید و محل زندگی دانش
 است یا خیر استفاده خواھد شد.کمک اضافی 

 مسکن ثابت، منظم و مناسب در طول شب. - مسکن دائمی •
 اشتراک مسکن بھ دلیل مشکالت اقتصادی. - اقامت مشترک بھ صورت موقت •
 شامل پارکینگ تریلر یا زمین کمپ بھ دلیل عدم برخورداری از مسکن دائمی. - ھاھا / متلھتل •
 سرپناه اضطراری/ انتقالی یا در انتظار استقرار دائمی در پرورشگاه. - سرپناه موقت •
 شود (مانند پارک یا ماشین)اقامتگاه شبانھ معموالً بھ عنوان مسکن استفاده نمی - خانمانی موقتبی •

خانمان ھستند، کاھش بی ھایی کھ در حال حاضرنام در مدرسھ را برای خانوادهموانع ثبت McKinney Vento (MV)خانمانی قانون بی
) تماس بگیرید یا برای کسب اطالعات بیشتر بھ CWAبا مرکز حضور و غیاب رفاه کودکان ( 1615-566 (916)دھد. از طریق شماره می

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

 

 شوند؟میچھ کسانی نوجوان پرورشی محسوب 
 اند.کند و تحت تکفل دادگاه است و ھمچنین کودکانی کھ تحت حضانت حمایتی قرار گرفتھکودک یا نوجوانی کھ در خانھ زنگی می •
گیرد و بھ دستور دادگاه باید در محل دیگری کودک یا نوجوانی کھ بھ دلیل نقض برخی قوانین کیفری، تحت سرپرستی دادگاه قرار می •

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

 

 

ھا پرسیده عالوه بر این، از خانواده
شود کھ آیا حداقل یکی از می

والدین/سرپرستان بھ طور فعال در 
لح ایاالت متحده نیروھای مس

 کنند یا خیر.خدمت می

  

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


 

 تایید یک درخواست و مراحل بعدی
ھا، این فرصت را خواھید داشت کھ قبل از ارسال درخواست آنالین، اطالعات را بررسی کنید. ھر اطالعاتی کھ دکمھ پس از تکمیل تمام بخش

 قابل ویرایش است. پایان و ارسالدر کنار آن نمایش داده شده است، قبل از کلیک بر روی دکمھ  ویرایش

 

 

نویسی آنالین، پس از تکمیل ناممھم: 
آموز بھ صورت اطالعات دانش

شود، اما الکترونیکی بھ مدرسھ ارسال می
تا زمانی کھ تمام مدارک مورد نیاز تأیید 

 شود.نمینویسی تکمیل نشود، نام

 

لطفاً توجھ داشتھ باشید، در طول سال 
تحصیلی، ممکن است الزم باشد فرزندتان 

از یک کالس بھ کالس دیگر یا بھ 
ای دیگر در اتحاد ناحیھ مدارس مدرسھ

Twin Rivers  منتقل شود تا از قوانین و
ای مربوط بھ ھای ایالتی و منطقھسیاست

 اندازه کالس پیروی شود.

 

 

نام یک نسخھ از اطالعات ثبت چاپدکمھ 
ارسال شده را برای ولی/سرپرست چاپ 

 کند.می

 

روز فرصت دھید تا مدرسھ  2-1لطفاً 
 اطالعات را بررسی کند.

 Twin Rivers: http://www.twinriversusd.org/enrollmentنویسی در نام و نامبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد ثبت

 
  

http://www.twinriversusd.org/enrollment


 

 

 https://www.twinriversusd.org :وبسایت
 1600-566 (916): تلفن

 Dudley Blvd, McClellan Park, CA 95652 5115: آدرس

https://www.twinriversusd.org/

	ایجاد یک حساب ثبتنام آنلاین Aeries
	برای شروع فرآیند، یک زبان (انگلیسی یا اسپانیایی) را برای مشاهده ثبتنام آنلاین Aeries انتخاب کنید و سپس روی دکمه ثبتنام دانشآموز جدید کلیک کنید.
	لطفاً بررسی کنید که دانشآموز خود را در سال تحصیلی درست ثبتنام کردهاید.
	ادامه ایجاد یک حساب ثبتنام آنلاین Aeries
	لطفاً نام کامل، آدرس ایمیل و رمز عبور خود را برای ایجاد یک حساب کاربری جدید وارد کنید.
	اگر قبلاً از این وبسایت برای ثبتنام یک دانشآموز در این ناحیه استفاده کردهاید، میتوانید به عنوان یک کاربر موجود وارد شوید.
	در صورتی که نیاز به بازنشانی رمز عبور خود دارید، روی پیوند فراموشی رمز عبور زیر قسمت کاربر موجود کلیک کنید.
	لطفا توجه داشته باشید که: از شما خواسته میشود با شرایط خدمات موافقت کنید که شما ولی/سرپرست دانشآموزی هستید که ثبتنام میکنید، تمام اطلاعات ثبتنام ارسال شده دقیق و درست است و شما صحت این اطلاعات را تایید خواهید کرد.
	منوی ثبتنام آنلاین Aeries دسترسی به موارد زیر را فراهم میکند:
	 حساب من - کاربر را به صفحه حساب خود باز میگرداند که اطلاعات ثبتنامهای در حال انتظار و تکمیل شده در آن فهرست شده است.
	 تغییر ایمیل - راهی را برای کاربر فراهم میکند تا آدرس ایمیل مرتبط با حساب خود را تغییر دهد.
	 تغییر رمز عبور - راهی را برای کاربر فراهم میکند تا رمز عبور حساب خود را تغییر دهد
	 خروج - به کاربر اجازه میدهد از فرآیند فعلی خود خارج شود. هنگامی که کاربر دوباره وارد سیستم میشود، ثبتنام او در همان مرحلهای از فرآیند ثبتنام از سر گرفته میشود که آخرین بار انجام شده بود.
	 انتخاب زبان - این امکان را برای کاربر فراهم میکند تا زبان مورد نظر را برای تکمیل فرآیند ثبتنام انتخاب کند.
	ادامه ایجاد یک حساب ثبتنام آنلاین Aeries
	نکته: لطفاً حتماً نام را همانطور که در شناسنامه آنها نوشته شده است وارد کنید.
	پس از وارد کردن تاریخ تولد دانشآموز، محاسبه سن و سطح مقطع فعلی دانشآموز بر اساس تاریخ تولد ارائه شده نمایش داده میشود.
	آدرس محل سکونت فعلیتان را در قسمت آدرس دانشآموز درج کنید.
	توجه داشته باشید: تا زمانی که آدرس معتبری را وارد نکنید که با آدرسی در جدول خیابان مطابقت داشته باشد، امکان ادامه روند ثبتنام وجود نخواهد داشت.
	به شما اطلاع داده می شود که کدام مدرسه بر اساس آدرس منزلتان به شما اختصاص داده شده است.
	توجه داشته باشید: اگر نیازهای مربوط به ثبتنام شما جهت حضور در مدرسهای غیر از مدرسه تعیین شده برای شما تایید شده است، لطفاً ثبتنام را ادامه دهید. پس از اتمام، با مدرسه دیگر تماس بگیرید تا بتوانند ثبتنام شما را به مدرسه خود منتقل کنند.
	ادامه ایجاد یک حساب ثبتنام آنلاین Aeries
	توجه داشته باشید: شما باید وارد آدرس ایمیل خود شوید و ایمیلی با عنوان «اتحاد ناحیه مدارس Twin Rivers - ثبتنام آنلاین Aeries» را که از AeriesEnrollment@twinriversusd.org ارسال شده است، جستجو کنید
	این ایمیل حاوی پیوندی است که برای مجوز حساب باید روی آن کلیک کنید.
	پس از تأیید، میتوانید بعداً با آدرس ایمیل و رمز عبور از طریق دکمه ورود، مجدداً به ثبتنام آنلاین Aeries وارد شوید.
	میتوانید در http://www.twinriversusd.org/enrollment به ثبتنام آنلاین Aeries دسترسی داشته باشید.
	با این کار صفحه حساب من نمایش داده میشود که هم درخواستهای ثبتنام در حال انتظار و هم درخواستهای تکمیل شده حساب شما را شامل میشود.
	نکته: در صورت نیاز به ثبتنام بیش از یک دانشآموز، میتوانید از اطلاعات ذخیره شده (اطلاعات ولی/سرپرست، تماسهای اضطراری و غیره) استفاده کنید.
	اطلاعات دانشآموز
	توجه داشته باشید: قانون فدرال مستلزم ارائه اطلاعات مربوط به نژاد و قومیت دانشآموز است. علاوه بر این، مجموعه قوانین آموزشی کالیفرنیا مدارس را ملزم میکند که زبان یا زبانهایی را که هر دانشآموز در خانه صحبت میکند، از طریق نظرسنجی زبان خانه تعیین کنند.
	اطلاعات ولی/سرپرست
	صفحه اطلاعات ولی/سرپرست گزینهای را برای درج اطلاعات تماس مربوط به هر 2 ولی/سرپرست فراهم میکند. این صفحه مستلزم آن است که اطلاعات دست کم یکی از والدین/سرپرستان قبل از اینکه فرد بتواند روند ثبتنام را ادامه دهد، ارائه شود.
	یادآوری: لطفاً در مورد ولی/سرپرست/مراقب که با دانشآموز زندگی میکند، اطلاعات بیشتری را ارائه دهید.
	برای ادامه درخواست باید اطلاعات خاصی مانند شماره تلفن اصلی ارائه شود.
	اطلاعات مربوط به مخاطبین اضطراری که با دانشآموز زندگی نمیکنند بعداً جمعآوری خواهد شد.
	حکم محدودیت فرد اجازه میدهد تا مشخص شود که آیا یک فرد باید از برقراری ارتباط با دانشآموز منع شود یا خیر
	میتوانید در پایان این فرآیند ثبتنام (در بخش بارگذاری اسناد) مدارک حکم دادگاه/حکم محدودیت را بارگذاری کنید، زیرا ما نمیتوانیم دستوری را اجرا کنیم مگر اینکه مدرک آن ارائه شود.
	مثال: از تعامل فرد دارای حکم محدودیت صادر شده از دادگاه با دانشآموز جلوگیری میشود.
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	توجه داشته باشید: اگر دانشآموز قبلاً در پایههای کودکستان انتقالی (TK) تا 12 در مدرسه ناحیه دیگری شرکت کرده است، لطفاً تا حد امکان اطلاعات بیشتری را برای حداکثر چهار مدرسه آخر ارائه دهید.
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