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 چیست؟ Aeriesسیستم پورتال والدین 
توانند در آنجا وظایف و نمرات ھا میسایت و یک پروگرام کاربردی است کھ فامیل، یک ویبAeriesسیستم پورتال والدین 

الزم را از معلم/مکتب متعلمین شان دریافت کنند، برای معلمین پیام ارسال کنند و متعلمین شان را تعقیب نمایند، معلومات 
 روز رسانی کنند.معلومات تماس شان را در آنجا بھ

 توانم یک حساب کاربری در پورتال والدین ایجاد کنم؟قسم میچی
خود را برای دسترسی بھ پورتال والدین  روز رسانی کنید و درخواستبا مکتب در تماس شوید تا ایمیل خود را در دوسیھ بھ

ریورز  ھای اتحادیھ مکاتب توئینسایت مکتب خود، بھ فھرست مکتبارائھ دھید. برای پیدا کردن ویب
]https://bit.ly/TRUSDSchoolsرست رھنمای کارمندان ] مراجعھ کنید و برای کسب معلومات بیشتر، باالی گزینھ فھ
)Staff Directory.کلیک کنید تا معلومات تماس آنھا (خط داخلی و ایمیل آدرس ) را بھ دست آورید ( 

 دسترسی پیدا کنم؟ Aeriesتوانم بھ پورتال والدین سیستم قسم میچی
مراجعھ ] https://parent.twinriversusd.org[این ناحیھ  Aeriesتوانید بھ لینک پورتال والدین سیستم برای این کار می

 سایت مکتب شما قرار دارد، کلیک کنید:کھ در قسمت باالی ویب Aeriesپورتال والدین/متعلمین سیستم لینک کنید یا باالی 

 و مکتب متعلم خود را انتخاب کنید. [iOS / Google Play]توانید پروگرام مبایل این سیستم را دانلود کرده ھمچنان می

در پروگرام  Aeriesھایی کھ سیستم می توانید از بین لسان
دھد، لسان ترجیحی خود را انتخاب کاربردی خود ارائھ می

 کنید.

 شود؟اگر پسوورد خود را فراموش کنم، چی می
 توانم پسوورد خود را تغییر دھم؟قسم میچی

"فراموش کردن پسوورد  در صفحھ ورود، باالی لینک
)Forgot Password کلیک کنید. بعد از ورود، برای "(

تغییر دادن پسوورد خود، باالی دکمھ " گزینھ ھا 
)Options.کلیک کنید "( 

آیا برای ایجاد حساب کاربری پورتال والدین، ضرورت بھ 
 ایمیل آدرس دارم؟

بلی، والدین برای ساخت حساب کاربری پورتال، ضرورت 
یک ایمیل آدرس معتبر دارند. اگر ایمیل آدرس ندارید، بھ 

ھای رایگان مبتنی بر ھای متعددی ھستند کھ ایمیلکمپنی
) و یاھو Googleدھند، از قبیل گوگل (وب را ارائھ می

)Yahoo.( 

پورتال والدین، طفل خود ام، آیا الزم است کھ قبل از ایجاد حساب کاربری اگر جدیداً وارد اتحادیھ مکاتب توئین ریورز شده
 را ثبت نام کنم؟

تان در مکتب ثبت نام شود. بعد از بلی، قبل از اینکھ بتوانید یک حساب کاربری را در پورتال والدین ایجاد کنید، باید طفل
اب توانند بھ شما کمک کنند و معلومات مورد ضرورتتان در مورد ایجاد یک حسثبت نام، کارمندان اداری مکتب شما، می

 کاربری را در اختیارتان قرار دھند.
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 نام شده باشند، آیا ضرور است کھ چند حساب کاربری را ایجاد کنم؟در صورتی کھ چند طفل من در این ناحیھ مکتب ثبت

خیر، صرفاً الزم است کھ یک حساب کاربری پورتال والدین را ایجاد کنید. وارد حساب کاربری پورتال خود شوید و در 
توانید یک متعلم دیگر را نیز اضافھ کنید. ای وجود دارد کھ از طریق آن میاالی طرف راست صفحھ نمایش، گزینھقسمت ب

ھای نمایش داده )" کلیک کنید و مطابق با طرزالعملAdd Additional Studentباالی گزینھ " افزودن یک متعلم دیگر (
 توانید متعلم مورد نظرتان را انتخاب کنید.پروسھ، می شده باالی صفحھ نمایش، عمل کنید. بعد از تکمیل این

 
آیا امکان اینکھ بیش از یک والد/سرپرست برای دسترسی بھ معلومات متعلم، حساب کاربری داشتھ باشند، وجود دارد؟ 

 بطور مثال، در صورتی کھ والدین از یکدیگر جدا شده باشند.
رتال والدین حساب کاربری داشتھ باشند، وجود دارد، البتھ در صورتی بلی، امکان اینکھ بیش از یک والد/سرپرست در پو

 کھ از ایمیل آدرس شخصی خودشان استفاده کنند.
 

 آیا الزم است کھ والدین/سرپرستان ھر سال یک حساب کاربری را ایجاد کنند؟
این ناحیھ مکتب شده است  خیر. صرفاً یک بار الزم است کھ حساب کاربری ایجاد شود. اگر طفل دیگری دارید کھ وارد

توانید آنھا را نیز بھ حساب کاربری قبلی خود اضافھ کنید. لطفا متوجھ باشید کھ (بطور مثال یک متعلم دوره مھدطفل)، می
 )" را برای حساب کاربری خود تکمیل کنید.Data Confirmationھا (در ابتدای ھر سال تعلیمی، باید پروسھ "تایید داده

 
 تایید نداشتھ باشم، چی کاری باید انجام دھم؟اگر کود 

کارمندان دفتر مکتب ھویت شما را تایید خواھند کرد و ایمیل آدرس شما را بھ اسناد متعلم اضافھ خواھند کرد. بعداً یک ایمیل 
است یا ھای کاربری جدید) آورده شده برای شما ارسال خواھد شد کھ در آن معلومات مربوط بھ طرز ورود (برای حساب

شود کھ تغییرات الزم در حساب کاربری پورتال شما ممکن است ایمیلی را دریافت کنید کھ در آن بھ شما اطالع داده می
شوید، نام متعلم در حساب کاربری ھای کاربری موجود). دفعھ بعدی کھ در پورتال وارد میایجاد شده است (برای حساب

 ندارید). VPCشما قرار گرفتھ است (ضرورتی بھ کود 

 
 

 بھ کمک بیشتری ضرورت دارم، با چی کسی باید در تماس شوم؟
توانند از طریق تماس با اند، میوالدین و سرپرستانی کھ ایمیل حاوی معلومات مربوط بھ حساب کاربری را دریافت نکرده

یا از طریق ارسال ایمیل بھ آدرس  خط تلیفون مخصوص پشتیبانی خدمات متعلمی اتحادیھ مکاتب توئین ریورز
Stu.Service@twinriversusd.orgھای الزم برای ایجاد حساب کاربری را دریافت کنند.، کمک 

 
ھایی کھ حساب کاربری دارند و با مشکالتی در مورد وارد شدن بھ پورتال یا استفاده از این ابزار دچار ھستند، فامیل

توانند در تماس شوند و برای این کار می اتحادیھ مکاتب توئین ریورز در ITتوانند با بخش مخصوص کمک رسانی در قسمت می
، روزھای )916 (566-7802، ایمیل کنند یا از طریق نمبر تلیفون TechSupport@twinriversusd.orgبھ ایمیل آدرس 

بعد از چاشت، با این بخش در تماس شوند. لطفا این نکتھ را بھ یاد داشتھ باشید کھ بعضی  5صبح الی  7دوشنبھ الی جمعھ، 
 سیستم الی زمان شروع مکتب در دسترس نیستند.ھای قابلیت

http://www.bit.ly/TwinRiversFamilies
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