ﺛﺑت ﻧﺎم آﻧﻼﯾن ﻣدارس دوﻟﺗﯽ ﻓدرال وی  - ٢٠٢١ﺳواﻻت ﻣﺗداول
ﭼﮕوﻧﮫ ﻓرزﻧدم را ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧم؟
ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای ﻣراﺣل
ﺑﻌدی از وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ دﯾدن ﮐﻧﯾد:
https://www.fwps.org/onlineenrollment.
آﯾﺎ ﺑﺎﯾد آﻧﻼﯾن ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧم؟
ﺑﻠﮫ .ﺗﻣﺎم ﺛﺑت ﻧﺎم داﻧش آﻣوزان ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﮫ ﭼﮫ اطﻼﻋﺎت/ﻣدارﮐﯽ ﻧﯾﺎز دارم؟
• اﺳﻧﺎد ﺗﺄﯾﯾد آدرس
• ﺳواﺑق اﯾﻣن ﺳﺎز
• اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس اﺿطراری و ﭘزﺷﮑﯽ
• اﺳﻧﺎد ﺗﺄﯾﯾد ﺳن
• ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﻗﺑﻠﯽ )روﻧوﺷت(
• اﺳﻧﺎد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ آﻣوزش و ﭘرورش وﯾژه
)(IEP
ﻣن ﯾﮏ داﻧش آﻣوز ﻣدارس ﻋﻣوﻣﯽ ﻓدرال وی دارم .آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ھر ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اطﻼﻋﺎت ﻓرزﻧدم را ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧم؟
ﺑﻠﮫ.ﻣدارس دوﻟﺗﯽ ﻣوﺟود در ﻓدرال وی ﮐﮫ درﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻗﺑل ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرده ﺑودﻧد ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺗﺎﺋﯾد ﺳﺎﻻﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﺧود را ﺑرای ھﻤﮫ داﻧﺶ اﻣﻮزان ﻓﻌﺎل
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت دﻗﯾﻘﯽ در ﭘروﻧده ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻣﺎس اﺿطراری  ،ﭘزﺷﮑﯽ  ،واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون و اﺳﻧﺎد ﻣﮭم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
ﻣن ﭼﻧدﯾن ﻓرزﻧد دارم ﮐﮫ در ﻣدارس ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﯾﺎ ﺑرای ﺛﺑت ﻧﺎم ﻓرزﻧدم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھر ﻣدرﺳﮫ ای ﺑروم؟
ﺧﯾر  ،ﺛﺑت ﻧﺎم آﻧﻼﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ طور
ه
ﻣزﻣﺎن ﺗﮑﻣﯾل ﺷود  ،ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن در ﺧﺎﻧﮫ  ،و ﭼﮫ ﺑﺻورت ﺣﺿوری در ھر ﯾﮏ از ﻣدارس ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ ﯾﺎ
ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ ﻣدارس دوﻟﺗﯽ ﻓدرال وی.
ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﯾﺎز دارﯾد؟
• ﻣﺷﺎھده ﻓﯾﻠم ھﺎ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی آﻣوزﺷﯽ آﻧﻼﯾن  ،ﮐﮫ
 www.fwps.org/OnlineEnrollmentﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در  ParentVUEﯾﺎ دروﺑﺳﺎﯾت ﻣﺎ
 •https://www.fwps.org/Page/7197ﺑﺧواﻧﯾد :ﺳواﻻت ﻣﺗداول  ،ﻣوﺟود در
٩ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ٣ﺑﻌد از ظﮭر • رزرو :ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت ﺑرای ﮐﻣﮏ ﻓردی در ﻣﺣل ﯾﺎ از طرﯾق زوم .ﻗرارھﺎی ﻣﻼﻗﺎت در ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ از –
،از٢اوت ﺗﺎ  ٧ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر،دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ ،ﺷﻧﺑﮫ ١۴اوت و ﺷﻧﺑﮫ ٢٨اوت از  ٩ﺻﺑﺢ -ظﮭر در دﺳﺗرس اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد زﻣﺎن آﻧﻼﯾن را رزرو ﮐﻧﯾد:
www.fwps.org/book-online.
•اﯾﻤﯿﻞ grade@fwps.org:
• ﺗﻣﺎس253.945.2100 :
ﻣن ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﻧدارم .ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧم؟
grade@fwps.orgﺑرای ﺑﺣث در ﻣورد ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ  ،از طرﯾق
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن

 2100-945-253ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﻔﮭﻣم ﻓرزﻧدم ﺑﮫ ﮐدام ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽ رود؟
ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑﺎ آدرس ﻣﻧزل ﺷﻣﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣدارس ﻣﺣﻠﮫ ﺧود آدرس ﺧود را در اﯾﻧﺟﺎ ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد:
https://www.fwps.org/Page/579
اﮔر ﻓرزﻧد ﻣن در "اﻧﺗﺧﺎب ﻣدرﺳﮫ" ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد و ﺳﯾﺳﺗم ﺛﺑت ﻧﺎم آﻧﻼﯾن ﻣدرﺳﮫ ﺧﺎﻧﮫ )ﻣﺣﻠﮫ( را ﻧﺷﺎن دھد؟
ﻟطﻔﺎ ً ﻣراﺣل ﺗﮑﻣﯾل ﺗﺄﯾﯾد آﻧﻼﯾن را اداﻣﮫ دھﯾد ﺳﭘس ﺑﺎ
Elyse Finlay in BusinessServices@fwps.org
253-945-2098ﯾﺎ
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
اﮔر ﻣن ﺗﺎزه وارد ﻣﻧطﻘﮫ ھﺳﺗم و ﻣﯽ ﺧواھم ﻓرزﻧدم در ﻣدرﺳﮫ ای ﻣﺗﻔﺎوت از ﻣدرﺳﮫ ﻣﺣل ﺳﮑوﻧﺗم ﺗﺣﺻﯾل ﮐﻧد  ،اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎ ﺛﺑت ﻧﺎم آﻧﻼﯾن ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟
اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد در ﻣدرﺳﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧود ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد .ﺳﭘس  ،اﻧﺘﺨﺎب ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮاﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﮫ ﭘﯿﺪا ﺑﺸﮫ:
https://www.fwps.org/choicetransferrequest.
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﻓرزﻧدم را از ﻣدارس دوﻟﺗﯽ ﻓدرال وی ﺧﺎرج ﮐﻧم؟
ﺑرای ﺧروج و درﺧواﺳت ﮐﭘﯽ ﺳواﺑق  ،ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧد ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد ﺣﻘوق آﻣوزﺷﯽ وﺣﻘوق ﺧﺻوﺻﯽ ﺧﺎﻧواده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و/ﯾﺎ
ﻓرزﻧد ﺧود را از ﻓﮭرﺳت راھﻧﻣﺎ  ،ﻧﺷرﯾﺎت ﯾﺎ ﻋﮑس ھﺎ ﺣذف ﮐﻧﯾد؟ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در دﻓﺗرﭼﮫ ﺣﻘوق و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد  ،ﯾﺎ در وب
ﺳﺎﯾت ﻣﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﻓرم ﺑﺎ دﻓﺗر ﻣدرﺳﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
 ParentVUEﭼﯾﺳت و ﭼرا ﺑﺎﯾد از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧم؟
ﻣورد ﺣﺿور ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻧﻣرات  ،دوره ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﻠﻣﺎن در طول ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اﺳت.ھر ParentVUWﺑرای اطﻼﻋﺎت ﻓﻌﻠﯽ در
ParentVUEواﻟد/ﺳرﭘرﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧد دﺳﺗرﺳﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧم؟
ازparentVUW
https://grades.fwps.org/
١
.ﺑروﯾد ﺑﮫ
 .٢روی "ﻣن واﻟد ھﺳﺗم" ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد
.٣روی " More Optionsﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد
 .4روی "ﻓﻌﺎل ﮐردن ﺣﺳﺎب" ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد
" .5ﻗﺑول ﻣﯽ ﮐﻧم" را ﻓﺷﺎر دھﯾد
ﺑرای ﻓﻌﺎل ﮐردن ﺣﺳﺎب ﺧود  ،ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺧود را دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺎ ﺛﺑت ﺷده اﺳت  ،ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﻠﯾد ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣدرﺳﮫ ﺷﻣﺎ
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ داﻧش آﻣوز ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾدgrade@fwps.org .اراﺋﮫ ﺷده اﺳت  ،وارد ﮐﻧﯾد .ﮐﻠﯾد ﻓﻌﺎﻟﺳﺎزی ﺧود را از طرﯾق اﯾﻣﯾل

اﯾﺟﺎد ﮐرده ام و ﺑﺎﯾد ﻧﺎم ﮐﺎرﺑری ﯾﺎ ﮔذرواژه ﺧود را ﺑﺎزﻧﺷﺎﻧﯽ ﮐﻧم .ﭼﮕوﻧﮫ ﻣن اﯾن را اﻧﺟﺎم ParentVUEﻣن واﻟد/ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ھﺳﺗم ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﯾﮏ ﺣﺳﺎب
دھم
 https://grades.fwps.org/: More Options\Forgot Passwordﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ رﻣز ﻋﺑور ﺧود را ﺑﺎزﻧﺷﺎﻧﯽ ﮐﻧﯽ
ﺑرای ﺑﺎزﻧﺷﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑری ﺧود  ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺧود ﯾﺎ
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
اﯾﻤﯿﻞ grade@fwps.org

