مکاتب ر
دولت اکرون

شمولیت به طور انالین
ثبت نام  APSحال آنالین است
رشوع شدن:

3
 3به  Select New Student Registrationمراجعه کنید
 3ایمیل و رمز را برای ایجاد یک حساب کاربری وارد کنید.
 3برای تکمیل ثبت نام مراحل این راهنما را دنبال کنید.

به  akronschools.comمراجعه کنید و دکمه Enrolling Studentsکلیک کنید.

?NEED HELP

پس از پر کردن تمام زمینه های الزم ،
صفحه  agreementsخواهید
به
ً
رسید .لطفا توافق نامه ها را بخوانید و
پیشتد هر توافق " "I agreeرا انتخاب کنید.
برای
ی
هر سند مورد نیاز را اپلود کنید .یم
توانید یک نسخه اسکنی شده را
بارگذاری کنید یا به سادگ از هر سند
عکس بگتید.
پس از بارگذاری هر سند در مکان مناسب  ،روی
" "Nextدر انتهای صفحه کلیک کنید.
بخش امضای ر
الکتونییک را تکمیل
ر
کنید ،تأیید صحت اطالعای که
ارائه داده اید ،بکنید .برای مرور کامل
فرم " "nextرا کلیک کنید .هر قسمت موردنیاز
که هنوز تکمیل نشده اید  ،در اینجا نشان داده یم
شود .برای تکمیل هر قسمت از دست رفته روی
" "editکلیک کنید .برای تکمیل ثبت نام دانش
آموز خود  ،دکمه  submitرا فشار دهید .یک
صفحه تأیید ارسال نمایش داده یم شود .از این
صفحه یم توانید ثبت ًنام را برای دانش آموز
دیگری ررسوع کنید .لطفا توجه داشته باشید :برای
هر دانش آموز در حال بازگشت در خانواده باید
دانشجوی تکمیل شود.
فرم ثبت نام
ی

مدارک الزم ثبت نام زیر را
جمع اوری کنید.
اثبات تولد دانش اموزان
ن
واکسی دانش اموز
سابقه ریکارد
دو سند اثبات اقامت (نباید از  60روز
ر
بیشت باشد) :بیل ګاز یا برق ،بینک
ر
ستیتمنت ،اسناد دولت ،اسناد کر یای و یا
نامه از پوست افیس تغت ادرس
ای دی والدین/رسپرستان
اوراق حضانت (در صورت که نیاز باشد)
برنامه آموزش شخیص ( )IEPیا گزارش
ارزیای (( )ETRدر صورت که نیاز باشد)
تیم
ی
دانشجوی را که ثبت
نام و تولد
ی
نام کرده اید وارد کنید.
دستورالعمل ثبت نام آنالین را
مرور کنید.
روی " "nextکلیک کنید و پر ًکردن
فرم آنالین را ررسوع کنید .لطفا توجه
داشته باشید :برای تکمیل ثبت نام ،
باید تمام قسمتهای مشخص شده در
"فرم" نضوری "در طول فرم پر شوند .از menu
در سمت چپ صفحه استفاده کنید تا ن
بی بخش
های مختلف فرم حرکت کنید.

