
 

 

 

مدارک الزم ثبت نام زیر را  
 .کنیداوری  جمع 

 

اموزان اثبات تولد دانش  

ن دانش اموز سابقه    ریکارد واکسی 

روز    60دو سند اثبات اقامت )نباید از   
بینک  ، بیل ګاز یا برق بیشتر باشد(:  

، اسناد کرایی و یا   ، اسناد ستیتمنت
دولتر

 نامه از پوست افیس تغت  ادرس 

 ای دی والدین/رسپرستان  

 (صورت که نیاز باشد)در  اوراق حضانت 

( یا گزارش  IEPبرنامه آموزش شخیص ) 
 (صورت که نیاز باشد)در ( ETRتیم ارزیایی )

 
نام و تولد دانشجویی را که ثبت  

 نام کرده اید وارد کنید. 

دستورالعمل ثبت نام آنالین را  
 .مرور کنید

" کلیک کنید و پر کردن nextروی "
 توجه  

ً
وع کنید. لطفا فرم آنالین را رسر

داشته باشید: برای تکمیل ثبت نام ،  
باید تمام قسمتهای مشخص شده در  

وری "در طول فرم پر شوند. از    menu"فرم" ضن
ن بخش   در سمت چپ صفحه استفاده کنید تا بی 

 های مختلف فرم حرکت کنید. 

الزم ،    پس از پر کردن تمام زمینه های
خواهید   agreementsبه صفحه 

 توافق نامه ها را بخوانید و 
ً
رسید. لطفا

د هر توافق "  " را انتخاب کنید. I agreeبرای پیشتی

. یم کنید  اپلود هر سند مورد نیاز را 
توانید یک نسخه اسکن شده را  

 از هر سند 
ی

بارگذاری کنید یا به سادگ
ید  .عکس بگت 

در مکان مناسب ، روی  پس از بارگذاری هر سند  
"Nextدر انتهای صفحه کلیک کنید ". 

 

ونییک را تکمیل   بخش امضای الکتر
کنید، تأیید صحت اطالعایر که  

برای مرور کامل    . ، بکنید ارائه داده اید 
" را کلیک کنید. هر قسمت موردنیاز  nextفرم "

داده یم   نشانکه هنوز تکمیل نشده اید ، در اینجا 
شود. برای تکمیل هر قسمت از دست رفته روی  

"edit  کلیک کنید. برای تکمیل ثبت نام دانش "
را فشار دهید. یک   submitآموز خود ، دکمه 

صفحه تأیید ارسال نمایش داده یم شود. از این  
صفحه یم توانید ثبت نام را برای دانش آموز  

 توجه داشته باشید: برای  
ً
وع کنید. لطفا دیگری رسر

هر دانش آموز در حال بازگشت در خانواده باید  
تکمیل شود. فرم ثبت نام دانشجویی  

NEED HELP? 

 مکاتب دولتر اکرون

 شمولیت به طور انالین  

  کلیک کنید.  Enrolling Studentsدکمه کنید و مراجعه   akronschools.comبه  3

 کنید  مراجعه   Select New Student Registrationبه  3

 ایجاد یک حساب کاربری وارد کنید. ایمیل و رمز را برای  3

 برای تکمیل ثبت نام مراحل این راهنما را دنبال کنید. 3

 

وع شدن   :شر

 آنالین استل حا APSثبت نام 


