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 مخکې ثبتول
 
 

ئ  Washington Township Public Schoolsد  .1   باندې کلیک وکړئ چ   عنوان ن   www.wtps.org .ویب پاڼه په الندې توګه لیدالۍ ش 
“ STUDENTپه ژیړ بکس/خان 

REGISTRATION” دمخه پورټل، د  دی  
 په نوم لینک باندې کلیک وکړئ.  ”DISTRICT PRE-REGISTRATION PORTAL“په کور پاڼه ک  موقعیت لري. د الرسش  لپاره، د نوملیکن 

 

 
  د زده کونک  معلوماتو برخه ک  دننه کړئ.  .2

 د خپل ماشوم معلومات د پان  
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  د غوره توب برخه    .3
  د ښوونځئ

، تاسو به هغه ښوونځئ وټاکئ چ   ستاسو ماشوم به د هغه ځای په اساس چ   تاسو ن   استوګنه کوئ. که تاسو ډاډه نه یاست چ   د پان    ک 

  ښوونځیو لیست وکاروئ. 
  موندلو لپاره زموږ د استوګن 

ئ د سم ښوونځئ ، تاسو کویل ش   
  ته چئ

 ستاسو ماشوم به کوم ښوونځئ

 
 

ۍ معلومات   .4
ي او دا په ګوته کړئ چ   ایا زده کونک  دمخه په ناحیه ک  یو ورور یا خور لري چ   نوم لیکنه ن   کړي وي. هغه آدرس دننه   -د کورن  ې چ   زده کونک اوسیر ږ  کړئ چیر

ه چمتو کړئ.دا خو  -د ساتونک  معلومات  .5   وکړئ ډاډ ترالسه کړئ چ   خپل سم بریښنالیک آدرس او د تلیفون شمی 
را مهمه ده چ   دا دلته خپل معلومات دننه کړئ. مهربان 

 معلومات سم وي ځکه چ   دا هغه څه دي چ   موږ به ستاسو د غوښتنلیک په اړه تاسو رسه اړیکه ونیسو. 

 

 

، تاسو باید خپل هویت تایید کړئ او بیا "   .6  
ړ ش   " کلیک وکړئ. APPLY TO SCHOOLکله چ   ټول اړین معلومات بشی 



Washington Township Public Schools 

 د نوي زده کوونکو نوم لیکنه

5 

 

 

 څخه یو بریښنالیک ترالسه کړئ چ   تاییدوي چ   ستاسو غوښتنلیک ترالسه شوی. دا به ودې ته ورته ښکاري:  Enrollment Expressتاسو به د  .7
 

 

 
، تاسو به یو بل بریښنالیک ترالسه کړئ چ   مهم معلومات لري. دا بریښنال  .8  

ار لخوا تصویب ش    لینک، د یوځل چ   ستاسو دمخه نوم لیکنه زموږ د راجسی ړ
 یک به د ویب پان  

یک ک IDالرسش     رس 
ولو لپاره اړین دي. دا معلومات ستاسو د ماشوم لپاره ځانګړي دي او نش  ړ   پټ نومونو بشی 

 یدی. او د الرسش  پټ نوم ولري چ   د نوملیکن 
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 نوی حساب جوړول PowerSchoolد 
 

  
ي نوې کورټ 

 د واشنګټ    ښارګوټ  
 

ي چ   اوس مهال د   حساب لرئ PowerSchoolحساب نه لري. که تاسو دمخه د بل ماشوم لپاره د  PowerSchoolالندې مرحل  یوازې په نویو کورنیو باندې پل  کیر ږ
  وګورئ. 

ۍ" الرښوون 
  کورن 

   اوسن 
ړ  ښارګون    وکړئ د "واشنګټ 

 ، مهربان 
 
 

  په پروسه ک  بل ګام په 
ي.  PowerSchoolسو حساب جوړول دي. ک  ستا  PowerSchoolد نوملیکن  د زده کونکو د معلوماتو سېسټم دی چ   زموږ د ناحنر  لخوا کارول کیر ږ

PowerSchool  ته ستاسو الرسش به تاسو دWashington Township School District   که .  
ک  ستاسو د ماشوم د ودې او پرمختګ په اړه د دوي د کلونو په اوږدو ک  تازه وسان 

  په بهیر ک   PowerSchoolیڅکله د تاسو ه
  په دقت رسه تعقیب کړئ، ځکه چ   دا د نوم لیکن 

  وکړئ دا الرښوون 
 یو مهم ګام حساب نه لرئ او په ناحنر  ک  نور ماشومان نه لرئ، مهربان 

 دی. 

  څخه بریښ .1
  څانک 

، تاسو به زموږ د نوملیکن   
ل ش  ړ   دمخه معلومات وڅیر

لو وروسته له دې چ   ستاسو د نوملیکن  نالیک ترالسه کړئ. دا ممکن تاسو ته د دې بریښنالیک لیر ږ

.دا بریښنالیک به د خورا مهم لینکونو او د ننوتلو معلوماتو رسه یو ټیوټوریل ولري چ   تاسو به ن   د خپل نوي  5لپاره   حساب  PowerSchool کاري ورځو پورې وخت ونیش 

 جوړولولپاره ورته  اړتیا ولرئ.. 

 CREATE" لینک باندې کلیک وکړئ. په هغه ټب باندې کلیک وکړئ چ   لیبل شوی "https://wtps.powerschool.com/publicدې، " د بریښنالیک څخه په .2

ACCOUNT"  او بیا په نیل "CREATE ACCOUNT .ۍ باندې کلیک وکړئ  " تن  
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کویل   تاسو  تاسو باید خپل بریښنالیک آدرس د خپل کارن نوم په توګه وکاروئ!  نوم، بریښنالیک آدرس، کارن نوم )ستاسو بریښنالیک پته( او خپل مطلوب پټنوم دننه کړئ. خپل  .3

ئ خپل پټنوم /پاسورډجوړ کړئ. پټ نوم باید لږترلږه   پل بریښنالیک آدرس نه کاروئ! حروف اوږد وي. ** تاسو به د ننوتلو توان ونلرئ که تاسو خ 8ش 
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او د الرسش  پټ نوم په هغه  ID، د الرسش  پټنوم، او اړیکه دننه کړئ. د الرسش  IDبیا به تاسو خپل ماشوم )ماشومان( حساب رسه ونښلوئ. د زده کونک  نوم، د الرسش    .4

ل شوی و. که تاسو د الرسش     لخوا لیر ږ
  څانک 

  چ   تاسو ته د نوملیکن 
  وکړئ ډاډ ترالسه  IDبریښنالیک ک  موندل کیدی ش 

او الرسش  پټ نوم کان   او پیسټ کوئ، نو مهربان 

. که   
، د IDتاسو د ډیری زده کونک  نوملیکنه  کوئ، تاسو به د هر ماشوم لپاره نوم، د الرسش  کړئ چ   تاسو هیڅ ځای کان   نه کوئ ځکه چ   دا به په پروسه ک  د خطا المل ش 

   او د الرسش  پټ نوم لري.  ID**یادونه: هر زده کونک د الرسش  مختلف  الرسش  پټنوم، او اړیک  ته اړتیا ولرئ. 
  څانک 

هغه بریښنالیک ته مراجعه وکړئ چ   تاسو ته د نوملیکن 

ل شوي. لخوا د سم الرس   ش  کوډونو او پټ نومونو لپاره لیر ږ
 

 

 

  معلومات دننه کړئ، د سکرین په پای ک  شنه" .5
ۍ باندې کلیک وکړئ. ENTERیوځل چ   تاسو د خپل ماشوم )ماشومانو( لپاره پورتن   " تن  
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ړ شوی.  PowerSchoolستاسو د  .6  حساب تنظیم اوس بشی 

  فورمو ته د  .7
   خوا ک  د مینو څخه په "ستاسو د نوم لیکن 

 " باندې کلیک وکړئ. FORMSالرسش  لپاره، په ش 

 
 
 

 " کلیک وکړئ. ENROLLMENTپه " .8
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  لپاره چمتو یاست! د فورمو ډکولو پیل کولو لپاره د لومړي فورم نوم باندې   .9
  فورم  دلته ښودل شوي. تاسو اوس نوملیکن 

 کلیک وکړئ. ستاسو د نوملیکن 

 

 

وی فورم  ډک  کړئ.  دکه تاسو د ډیری زده کونکو نوملیکنه کوئ، تاسو به وګورئ چ   د هر زده کونک  لپاره یو ټب شتون لري. په لومړي زده کونک  کلیک وکړئ او   .10

  د هر ز 
، تاسو به په راتلونک  زده کونک  کلیک وکړئ او چمتو شوي فورم  به ډک  کړئ. فورم  کیدای ش   

ړ ش   ده کونک  لپاره توپیر ولري. یوځل چ   بشی 
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 موجوده حساب ته د زده کونکي اضافه کول PowerSchoolد 
 

  
ي اوسن   کورټ 

 د واشنګټ    ښارګوټ  
 

ئ او د خپلو ټولو زده کونکو لپاره PowerSchoolستاسو د موجوده  ئ یو حساب ته ننوچئ ، تاسو به وکویل ش   
ړ ش   حساب ته د نوي زده کونک  اضافه کول اسانه دي! یوځل چ   بشی 

  تعقیب کړئ: 
 معلومات وګورئ. د خپل نوي زده کونک  اضافه کولو لپاره، الندې الرښوون 

 
ړ  .1   دمخه معلومات وڅیر

لو وروسته له دې چ   ستاسو د نوملیکن    څخه بریښنالیک ترالسه کړئ. دا ممکن تاسو ته د دې بریښنالیک لیر ږ
  څانک 

، تاسو به زموږ د نوملیکن   
ل ش 

. دا بریښنالیک به د خورا مهم لینکونو او ننوتلو معلوماتو رسه یو ټیوټوریل ولري چ   تاسو به ن   د   5لپاره تر  حساب جوړولو  PowerSchoolکاري ورځو پورې وخت ونیش 

 ړتیا ولرئ. ته ا

  د ننوتلو معلومات دننه کړئ او " PowerSchoolخپل د https://wtps.powerschool.com/public ."په لینک کلیک وکړئ " .2
 " کلیک وکړئ. SIGN INاوسن 
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، د " PowerSchoolیوځل چ   تاسو خپل   .3 ئ    خوا ک  په مینو ک  موقعیت لري. بیا په ACCOUNT PREFERENCESحساب ته ننوچئ
" باندې کلیک وکړئ چ   د سکرین په ش 

"    خوا ک  شټر 
ۍ کېکاږئ. ADDش   " تن  
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  لخوا په بریښنالیک ک  چمتو شوی و. تاسو به د زده   IDد خپل زده کونک  لومړی نوم د الرسش   .4
یشن څانک  ونک  کاو الرسش  پټ نوم  پاسورډ رسه دننه کړئ چ   د راجسی ړ

  وکړئ ډاډ ترالسه کړئ چ   تاسو هیڅ ځای کان   نه کوئ ځ IDرسه خپله اړیکه هم دننه کړئ. که تاسو د الرسش  
چ   دا  کهاو الرسش  پټ نوم کان   او پیسټ کوئ، نو مهربان 

" .  
 " کلیک کړئ. OKبه په پروسه ک  د خطا المل ش 

 

 
 

اسو به د دوی نوم د خپل تاسو به یو پیغام ترالسه کړئ چ   تاسو ته خی  درکړي چ   ستاسو بدلونونه خوندي شوي. ستاسو زده کوونک اوس ستاسو حساب ته اضافه شوی. ت .5

ۍ برخه ک  وګورئ. 
  په رس ک  د خپل زده کونک  نوم باندې کلیک وکړئ. بل زده کونک  رسه د سکرین په پورتن 

یشن فورمو ته د الرسش  لپاره د پان    د راجسی 
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  لپاره چمتو یاست! ENROLLMENT" باندې کلیک وکړئ او بیا د "FORMSپه " .6
. تاسو اوس نوملیکن   

 " ټب باندې کلیک وکړئ. فورم  به دلته لیست ش 
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ې فورمې ډکول
 د نوم لیکن 

 

  ټب الندې په فورمو ک  ښودل شوي.  .1
یشن فورم  د نوم لیکن 

 ستاسو د راجسی 

 

 
  کڅوړه ډکول پیل کړئ.  A-Preliminary Information[Washington Township]په لومړي فورمه،  .2

 په کلیک کولو رسه د خپل نوم لیکن 
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، تاسو اړتیا لرئ چ   یو سند اپلوډ کړئ. موږ یوه وسیله لرو چ   تاسو ته اجازه درکوي خپل اسن د  .3 ، او یو څو نورې فورم  ۍ رسه پورته  اد په چټکۍ او اسادې فورم  په پای ک 
ن 

  چمتو شوي. 
 کړئ. په راتلونک  برخه ک  ځانګړي ګام په ګام الرښوون 

ړ   .4 ئ، کلیک وکړئکله چ   تاسو د خپل سند پورته کول بشی  ړ  کړئ، په فورمه ک  معلومات بیاکتنه وکړئ. یوځل چ   تاسو خپل معلومات وڅیر

“SUBMIT”  .  
 ستاسو په کڅوړه ک  راتلونک فورمه به په اوتومات ډول پورته ش 

 کلیک وکړئ.   ”SUBMIT“د هرې فورم  ډکولو ته دوام ورکړئ او د هرې فورم  په پای ک   .5

ولو فورمهستاسو د غوښتنلیک پورې اړه  .6 ړ علوماتو، اجازې او تړونونو فورمه ده. کله چ   تاسو دا فورمه وسپارئ، م-Qد  یا لري، په کڅوړه ک  وروسن  فورمه د بشی 

ه شوه.  ړ  ستاسو کڅوړه بشی 

  فورم  یو شان ون .7
. هرڅوک به د نوملیکن   

  فورم  ممکن ستاسو د ځوابونو په پایله ک  څرګند ش 
  وکړئ په یاد ولرئ، ځین 

ه لرې. فورم  د حروفو په واسطه تنظیم مهربان 

 .  
 شوي. که تاسو ګورئ چ   یو ټکۍ )حرف( ورک دی، دا سمه ده. دا یوازې پدې معن  ده چ   فورمه ممکن تاسو باندې پل  نش 



Washington Township Public Schools 

 د نوي زده کوونکو نوم لیکنه

18 

 

 

 
 

 د سند ضمیمه کولو وسیلې په کارولو رسه د سند پورته  کولو څرنګوایل
 
 

یشن کڅوړه   ې یو ځانستاسو د راجسی ړ   ته داخل کړي. که چیر
ه تاسو ګړی فورمک  ځانګړي فورم  تاسو ته اړتیا لري چ   اسناد پورته  کړئ. دا اسناد اړین دي چ   ستاسو زده کونک  ښوونځئ

. دا کارول خورا اسانه دي.   
 ته د سند اپلوډ کولو ته اړتیا ولري، د سند ضمیمه وسیله به په فورمه ک  ښکاره ش 

 کړئ او په خپل وسیله ن   خوندي کړئ. ډاد دې لپاره چ   
، موږ وړاندیز کوو چ   تاسو د وخت څخه مخک  اړین اسناد سکټر   

ناکه ش     پروسه ال اغیر 
یاد ولرئ  ډ ترالسه کړئ چ   پهد نوملیکن 

ۍ رسه ومومئ کله چ   تاسو ورته اړتیا لرئ. 
ئ په اسان  ې چ   تاسو ن   خوندي کوئ نو تاسو کویل ش   چیر

  لپاره اړین دي:  الندې د اسنادو 
 لیست دی چ   دنوملیکن 

 ثبوت  
 د استوګن 

o السلیک شوې فورمه  
 یو له الندې څخه: د ګروې اظهارلیک، د مالنر  بیل، د کران   / اجارې تړون، د استوګن 

o   ثبوت ښنر  
 له الندې څخه دوه: مالیه، د بریښنا بیل، د اوبو بیل، د کیبل بل، د ګاز بل، نور اسناد چ   د استوګن 

  ر او پالر / رسپرست عکس د موID 

 د واکسټر  سوابق 

 د زیږون اصل  سند 

 ستاسو د ماشوم عکس 

  په  
ي( 30فزیک  ازموینه )د نوم لیکن   ورځو ک  ټاکل کیر ږ

  په  
  )د نوم لیکن 

  لپاره د غاښونو ازموین 
ي( 30د وړکتون زده کونکو د نوم لیکن   ورځو ک  ټاکل کیر ږ

 حکمونه(، که د تطبیق وړ وي د توقیف کاغذونه )یا نور اړونده محکمه 

   
 کان     IEP/504د اوسن 

 )ي دول کیر ږ   نمرې )که ناحنر  ته لیر ږ
  درچ   یا معیاري ازموین 

 اوسن 

  د سند ) غیر رسم  ټرانسکريپټونه )د لیش  زده کونک 

  تعقیب کړئ: 
 اضافه کولو لپاره الندې الرښوون 

 " ،د سند اضافه کولو لپارهADD DOCUMENT .کلیک وکړئ " 
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 کلیک وکړئ  ”BROWSE“. په د سند ضمیمه بکس به پاپ اپ ش 

 

 " هغه فایل ومومئ چ   تاسو دمخه خوندي کړی و، په هغه فایل کلیک وکړئ او بیاOPEN .کلیک وکړئ " 

 
 
 
 
 
 

 
 "UPLOAD .کلیک وکړئ " 

 

  .  
 ستاسو سند به د سند نوم الندې څرګند ش 
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  .ړ شو   اسناد اپلوډ کولو ته اړتیا لرئ، په ساده ډول پورته ګامونه تکرار کړئ.   ستاسو اپلوډ بشی 

 که تاسو دې فارم ته اضاف 
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ې فورمو ته کتنه
 د نوم لیکن 

 

  هرې فورم  ته یوه عموم  کتنه ده. په یاد ولرئ، تاسو ممکن دا ټویل  فورم  په خپل کڅوړه ک  ترالسه نه کړ 
تاسو د ئ. تاسو به یوازې هغه فورم  ترالسه کړئ چ   سالندې د نوم لیکن 

 وضعیت رسه تړاو لري. 

(A) ي معلومات
 فورمه لومړټ 

 "ځواب ورکړئ "هو ،  دا فورمه د نیو جرش  ایالت لخوا اړین معلومات چمتو کوي. یوځل چ   تاسو په فورمه ک  چمتو شوي معلومات ولویلئ

  الندې او خپل السلیک ټایپ کړئ. 
اف برچ   د اعی 

  چ   خپل عکس  
 " کلیک وکړئ. SUBMITاپلوډ کړئ، " IDپورته  کړئ. یوځل چ   تاسو خپل  IDبیا به تاسو څخه وغوښتل ش 

(B)  د زیږون تصدیق او ډیموګرافیک-فورمه 
  .ي چ   د خپل زده کونک  د زیږون ځای په اړه معلومات چمتو کړئ  تاسو څخه غوښتنه کیر ږ

  نوم، جنسیت، او نژاد. دا فورمه به ستاسو د زده کونک  په اړه  
 معلومات راټول کړي لکه حقوف 

  د محکم  سوابق، او نور( ته هم اړتیا ولرئ. دا عکس به زمو ، یسټم  ږ د زده کونکو معلوماتو ستاسو به د خپل ماشوم عکس رسه د زیږون اسناد )د زیږون سند تصدیق شوي کان  

ي.   ک  د خوندیتوب اقداماتو لپاره کارول کیر ږ

 الندې اپلوډ کول به د زیږون سند له رسه لیک  ک کله چ   د خپل  
ې دا دماشوم عکس اپلوډ کړئ، ډاډ ترالسه کړئ چ   دا په مناسب ځای ک  وکړئ. د زیږون سند برچ  مخه ه چیر

 پورته  شوی وي. 

 "SUBMITکلیک وکړئ " 

(C)  زده کونکي پته فورمه د 
   

، تاسو به د خپل زده کونک  آدرس او د استوګن   وضعیت چمتو کړئ. په دې فورمه ک 

  رسپرست تصدیق باید د  حلفهېزدهېکونککه ستاسو ماشوم د  
(، د مور او پالر/حقوف  ده  ز وي )په ناحنر  ک  د یو کس رسه ژوند کوي، پرته له مور او پالر یا ساتونک 

ئ د نوم لیک   د نورو فورمو ډکولو ته دوام ورکړئ، په هرصورت، ستاکوونک  سوګند لیک لپاره چاپ، ډک او د یو ادارې مامور لخوا السلیک شوی وي. تاسو کویل ش 
سو ن 

ړ شوي، السلیک شوي، او د یو ادارې مامور لخوا السلیک شوی سوګند لیک ترالسه نه     تر څو چ   موږ بشی 
کړو. زموږ د غوښتنلیک به تر هغه پورې تصویب نش 

یشن څانګه به تاسو رسه اړیکه ونیش  ترڅو د فورم  راټولولو لپا  ره وخت تنظیم کړي. راجسی ړ

  وکړ  
  د منلو وړ ثبوتونه په فورمه ک  ورکړل شوي دي. کله چ   ثبوت وړاندې کړئ، مهربان 

  ثبوت پورته کړئ. د استوګن 
ه ټولو پئ ډاډ ترالسه کړئ چ   تاسو باید د استوګن 

  دي. 
   اوسن 

 بیلونو / اظهارلیکونو ک  ښودل شوي نین 

  ئ   په پای ک  د اسنادو ضمیمه کولو وسیکه تاسو مهاجر کارګر یاست، تاسو کویل ش 
  وکړئ د پان  

ل  په   دا معلومات دلته چمتو کړئ. که تاسو د مهاجرت سند لرئ، مهربان 

 کارولو رسه سند اپلوډ کړئ. 

 "SUBMIT .کلیک وکړئ " 
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(D) )ې وینټو
تد زده کونکي  )مېکن    فورمه ا یخبر

.()دا فورمه ممکن په ټولو زده کونکو   
 باندې پل  نش 

  .ژوند وضعیت په اړه معلومات راټول کړي  
 دا فورمه به ستاسو د اوسن 

  .د فورم  په پای ک  دوه السلیکونه اړین دي 

 "SUBMIT .کلیک وکړئ " 

(E)   فورمه بهر  خهڅکولو   یاځپر  یاځکور د 
).  

 )دا فورمه ممکن په ټولو زده کونکو باندې پل  نش 

  ژوند  
 وضعیت په اړه معلومات راټولوي. دا فورمه ستاسو د اوسن 

  .رسپرست او د قضنر  کارکونک  معلومات دي  
  وکړئ ډاډ ترالسه کړئ چ   مور او پالر/حقوف 

 مهربان 

 "SUBMIT .کلیک وکړئ " 

)F( ې کول
 مخکین  نوم لیکنه او د ریکارډونو خوش 

  شاملېدو په اړه معلومات  
  ک  ستاسو د زده کونک  د پخوان 

 راټولوي. دا فورمه په ښوونځئ

   ته د  
  ته داخل له دریو کلونو څخه لږ لومړی د متحده ایاالتو ښوونځئ

, دمخه داخل شوی وي، تاسو به اړتیا ولرئ هغه نیټه چمتو کړئ چ   زده کونک  لومړی د متحده ایاالتو ښوونځئ
 شوی. 

 ي، تاسو به ا دول کیر ږ   ناحنر  څخه لیر ږ
ۍ ناحنر  چمتو کړئکه ستاسو زده کوونک زموږ ناحنر  ته د بل  ښوونځئ

  پخوان 
 ړتیا ولرئ د ښوونځئ

ۍ ناحنر  رسه اړیکه ونیسو او ستاسو د زده کونک  سوابق ترالسه کړو 
 . معلومات او د ریکارډ اعالمیه السلیک کړئ ترڅو موږ وکویل شو د پخوان 

  که ستاسو زده کونکIEP  په پای ک  د اسنادو ضمیمه کولو وس 504یا  
  وکړئ د پان  

 اپلوډ کړئ.  IEP/504یل  په کارولو رسه خپل ولري، مهربان 

 "SUBMIT .کلیک وکړئ " 

(G( د زده کونکي اړیکې فورمه 
  .حالت په صورت ک  تاسو رسه اړیکه ونیسو  

ن  ړ  فورمه ډیره مهمه ده ځکه چ   دا هغه معلومات راټولوي چ   موږ به د بیر

 نیو اړیکو لپاره ړ  د اړیکو معلومات راټولوي.  دا فورمه د زده کونک  د والدینو/رسپرستانو او بیر

  معلوماتو اضافه کولو لپاره د  
 باندې کلیک وکړئ.  pencil iconتاسو به وګورئ چ   ستاسو معلومات په جزوي ډول ډک شوي دي. ستاسو د اړیکو پان 
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 " دا ډیره مهمه ده چ   تاسو د اړیکو ډول په توګهGUARDIAN ړئ کله چ   ستاسو د اړیکو معلومات داخل کړئ. دا به ډاډ ترالسه کړي چ   تاسو د "SwiftK12  څخه تازه معلومات

ۍ اړیکه 
  لومړن 

  معلومات دننه کړئ او ترالسه کوئ، زموږ د اصل  پیغام رسولو خدمت، په ټول کال ک  مهم پیغامونو رسه. یوازې یو مور او پالر / رسپرست کویل ش 
وي. اضاف 

"ADD .کلیک وکړئ " 

 

  اړیکو اضافه کولو لپاره، په ساده ډول د " 3تاسو باید  
 
  تماسونه اضافه کړئ. د اضاف

ن  ړ   اړیکو معلومات داخل کړئ. دلته تاسو کویل ADDبیر
 
ۍ کلیک وکړئ او د خپل اضاف " تن  

ئ  نیو اړیکو لپاره معلومات داخل کړئ. تاسو کویل ش  ړ ئ د ټولو والدینو/رسپرستانو او بیر موجوده اړیک  د دوي د اړیکو معلوماتو رسه په بکس ک  د پنسل په کلیک کولو رسه هم  ش 

 ترمیم کړئ. 
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 " .د اړیکو معلومات دننه کړئ )الندې روښانه شوي ساچ  وګورئ(. تاسو به د دې تماس لپاره د اجازې څرګندولو ته هم اړتیا ولرئADD .کلیک وکړئ " 

 

 
   لپاره پورته مرحله تکرار کړئ.  د هرې اړیک 

  .تاسو به دا هم په ګوته کړئ چ   ایا زده کونک په اردو ک  د هو یا نه په کلیک کولو رسه ساتونک لري ،  په دې فورمه ک 

 "SUBMIT .کلیک وکړئ " 

)H) فورمه د روغتیا معلومات 
   د روغتیا بیم ، ، درمل او طن   تاری    خ.  دلته به تاسو روغتیان  معلومات دننه  کړئ لکه طن   اړیک   چمتو کونک 

  .په دې پاڼه ک  د وروڼو/خویندو معلومات داخل کړئ 
ئ  که د تطبیق وړ وي، تاسو کویل ش 

  حالت په  
ن  ړ   چ   ناحنر  ته د بیر

  رضایت لري. که تاسو دې پالیشۍ ته رضایت نه ورکوئ، نو تاسو څخه به وغوښتل ش 
  درملن 

ن  ړ ونک  صورت ک  ستاسو د زده کدا فورمه د بیر

 لپاره د عمل پالن چمتو کړئ. 

   ته اړتیا ده، او تاسو اړتیا لرئ چ   د زده کونک  
  څخه په  په دې فورمه ک  د زده کونک  فزیک  معلومات هم چمتو شوي. د زده کونک  فزیک  ازموین 

  له لومړۍ ورچئ
د ښوونځئ

ئ د نړیوال روغتیا پ30دېرش )   فورمه چاپ کړئ )لینک دی( ورځو ک  مناسب اسناد وسپارئ. تاسو کویل ش 
 املرن 
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  په پای ک  د اسنادو ضمیم
ئ دا د پان    ه کولو وسیل  په کارولو رسه اپلوډ کړئ. په فورمه ک  چمتو شوی( یا د خپل ډاکی ړ فزیک  بڼه وکاروئ. که تاسو دا معلومات لرئ، تاسو کویل ش 

  په پای ک  د اسنادو ضمیمه کولو وسیل  په کارولو رسه د معافیت ریکتاسو اړتیا لرئ د خپل زده کونک  د معافیت  
  وکړئ د پان  

ارډ ریکارډ وسپارئ. مهربان 

 پورتهکړئ. 

 "SUBMIT .کلیک وکړئ " 

)I(ې رسوې فورمه   ژټر
 د کورټ 
 (  وکړي ترڅو معلومه کړي چ   آیا ستاسو زده کونک د انګلیش  ژن   زده کونک  

 م لپاره وړ دی. ( پروګراELLدا فورمه به پوښتن 

  .ي   ته د ځواب پراساس راټولیر ږ
ۍ پوښتن 

  به ستاسو پخوان 
  ممکن د عددي ترتیب څخه بهر وي. دا سمه ده. پوښتن 

 پوښتن 

 "SUBMIT .کلیک وکړئ " 

)J فورمه ترانسپورت( د 
 ی    ح کوي. که تاسو زده کون   بورډ د ترانسپورت پالیش  تش 

  او روزن 
  د ښوون 

  کدا فورمه د واشنګټ   ښارګون  
ال لپاره ک وړ یاست، تاسو دا اختیار لرئ چ   د ښوونځئ

 د ترانسپورت حق معاف کړئ. 

 لپاره تنظیم ک  
  پاملرن 

  ترانسپورت په اړه معلومات چمتو شوي. که تاسو دمخه د ورځن 
  پاملرن 

  ورځن 
ئ په دې فورمه ک  د وړکتون او لومړن  په دې  ړی وي، تاسو کویل ش 

  ته ټرانسپورټ ته اړتیا لري"  فورمه ک  خپل انتخاب په ګوته
  چمتو کونک  په اړه ډاډه نه یاست، "زما ماشوم زما د کور پن 

  پاملرن 
انتخاب  کړئ. که تاسو د خپل ورځن 

  چمتو کونک  څخه مخک  / وروسته خپل
  پاملرن 

  د ورچئ
  رسه اړیکه ونیشئ کله چ   تاسو د ښوونځئ

ئ د ترانسپورت څانک   غوره کړئ. ه ورځ غوره کړئ. تاسو کویل ش 

 "SUBMIT .کلیک وکړئ " 

)K(  فورمه ټکنالوژی د 
  .دا فورمه د ناحنر  د ټیکنالوژۍ پالیش  بیاکتنه کوي 

  کال په پیل ک   12-6د  
ئ پالن د ښوونځئ ود اختیار ولرئ. تاسو کویل ش    پالن پیر

. د ټولګیو زده کونکو لپاره، تاسو به د اختیاري ټیکنالوژۍ پاملرن  مرکزي  PaySchoolsواخلئ

ولو لپاره د  ړ د بشی    پالن لپاره پیش  ورکوي، په فورمه ک  دي. تاسو به د دې لیر ږ
 مرکزي رسه جال حساب تنظیم کولو ته PaySchoolsرسه یو لینک، هغه ویب پاڼه چ   د پاملرن 

ئ دا په وروسته وخت ک  تررسه کړئ.   اړتیا ولرئ. تاسو کویل ش 

 "SUBMIT .کلیک وکړئ " 

)L(  ي مشور
 ې فورمه د رضايت فورمهد ښوونځ 

  .لخوا چمتو شوي خدمتونو په اړه خپل غوره توبونه په ګوته کړئ  
  د مشورې ورکولو څانک 

 په دې فورمه ک  به تاسو د ښوونځئ

)M(  اف یدو اعب   فورمه  -د بشب  
).  

 )دا فورمه ممکن په ټولو زده کونکو باندې پل  نش 
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    اف او رضایت څرګندوي او خپل السلیک ټایپ کړئ. په بکسونو کلیک وکړئ چ  ستاسو اعی 

 "SUBMIT .کلیک وکړئ " 

(Q(  فورمه معلومات، اجازې، او تړونونه د 
)  

 )دا فورمه ممکن په ټولو زده کونکو باندې تطبیق نش 

  وږدو ک  تاسو ته د معلومات زموږ په ویب پاڼه ک  هم خپاره شوي او د کال په ادا فورمه تاسو ته د زده کونکو او والدینو مهم معلوماتو او د ناحنر  د پالیسیو لینکونه درکوي. دا

 الرسش  وړ دي. 

   
اف او رضایت څرګندوي. تاسو باید د پان   ، د چمتو شوي معلوماتو لوستلو وروسته په بکسونو کلیک وکړئ چ   ستاسو اعی  ک هم په پای ک  خپل السلی د فورم  په اوږدو ک 

 وکړئ. 

 “SUBMIT”  وکړئ. کلیک 


