
  بّوابة أیریز ألولیاء األمور
(FAQs) أسئلة متكررة 

 ما هي بوابة أیریز ألولیاء األمور؟
 بوابة أیریز لألولیاء األمور واألهالي هي عبارة عن موقع وتطبیق یمّكن أولیاء األمور من تتّبع واجبات الطالب ودرجاته،

 واستالم المعلومات من المعلم/المدرسة، وإرسال الرسائل للمعلمین، وتحدیث عناوین االتصال.

 كیف یمكنني خلق حساب أولیاء األمور؟
 یتم االتصال بالمدرسة لتحدیث عنوان البرید االلكتروني في السجل وطلب معلومات الدخول للحساب. زوروا موقع قائمة

Staff إلیجاد موقع مدرستك، أنقر على دلیل الموظفین{ https://bit.ly/TRUSDSchools }مدارس تون رفرز 
 Directory إلیجاد معلومات االتصال (رقم الهاتف والتحویله والبرید اإللكتروني) لطلب مساعدة أكثر.

 كیف یمكنني الدخول إلى حساب بّوابة أیریز ألولیاء األمور؟
[https://parent.twinriversusd.org]  :یمكنكم الدخول الى الحساب بعد ان تزوروا موقع المدارس التالي 

  أو بالنقر على رابط  بّوابة أیریز ألولیاء األمور/الطالب  في أعلى موقع مدرسة الطالب:

 ویمكنكم ایضا تحمیل تطبیق الهاتف ألنظمة [iOS / Google Play] واختیار اسم مدرسة الطالب.
  اختر اللغة التي ترغب بها من قائمة اختیارات اللغات

 ماذا لو نسیت كلمة المرور؟
 كیف أغیر كلمة المرور الخاصة بي؟

Forgot" "أنقر على رابط "نسیت كلمة المرور 
 Password" في صفحة المرور. بعد أن تتم عملیة

 الدخول للحساب، انقر على اختیار تغییر كلمة المرور.

 هل احتاج الى برید الكتروني لخلق حساب أولیاء األمور؟
 نعم، یحتاج أولیاء األمور لبرید الكتروني لخلق الحساب.

 إذا كنتم ال تملكون برید إلكتروني فهناك العدید من
 الشركات التي توفر بریدا إلكترونیا مجانا مثل جوجل

  ویاهو.

 ان كنُت مستجد في مدارس تون رفرز، هل یتحتم علي ان
 اسجل أطفالي في المدرسة ألتمكن من خلق حساب بوابة

 أولیاء األمور؟

 نعم، یجب أن یتم تسجیل الطالب في المدرسة قبل تمكنكم
 من خلق حساب بّوابة أولیاء األمور. حاًال بعد تسجیل

 الطالب، یقوم كادر مدرسة طفلك بتقدیم المساعدة لك بخصوص المعلومات لخلق الحساب.

 هل یجب أن أخلق أكثر من حساب ان كان لدي اكثر من طفل في مدارس تون رفرز؟
 كال، سوف تحتاج أن تخلق حساب واحد فقط. بعد الدخول الى الحساب، قم بإضافة طالب آخر في الجهة الیمنى من أعلى

 الشاشة. أختر "إضافة طالب آخر" "Add Additional Student"  واتبع اإلرشادات في الشاشة. عند االنتهاء من اإلضافة
 ستتمكن من اإلختیار فیما بینهم.

 زوروا رابط صفحة التعلیم عن بعد للعوائل [http://www.bit.ly/TwinRiversFamilies]  للحصول على معلومات حول بوابة
 تطبیقات مقاطعة  المدرسة TRUSD، وصفوف جوجل، وبوابة إیریز، والتزود بحاسبات كروم

ARABIC

https://bit.ly/TRUSDSchools
https://parent.twinriversusd.org/
https://apps.apple.com/us/app/aeries-mobile-portal/id1261483635
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aeries.mobileportal&hl=en_US
http://www.bit.ly/TwinRiversFamilies


  بّوابة أیریز ألولیاء األمور
(FAQs) أسئلة متكررة 

 
 هل یمكن ألولیاء األمور من الحصول على اكثر من حساب للدخول الى بیانات الطالب؟ على سبیل المثال، إن كان الوالدین

 مطلقین.
 نعم، یمكن ألكثر من ولي أمر واحد من الحصول على حساب بوابة أولیاء األمور، طالما كان لكل منهما بریدا الكترونیا خاصًا

 به او بها.
 

 هل یحتاج أولیاء األمور/اآلباء الى خلق حساب جدید كل سنة؟
 كال. هذه عملیة واحدة. اذا اصبح لدیك طفل آخر وسجل في المدارس (مثال في مرحلة الروضة)، سوف تتمكن من اضافتهم الى

 الحساب الحالي. یرجى مراعاة وجوب إكمال عملیة تأكید البیانات لحسابك في بدایة كل سنة دراسیة.
 

  ماذا افعل ان لم احصل على شیفرة أو كود التأكید؟
 سیقوم كادر المدرسة بالتحقق من هویتك واضافة بریدك االلكتروني الى سجل المدرسة. سوف تستلم بریدا الكترونیًا مع

 معلومات حول كیفیة الدخول (للحساب الجدید)، أو بریدًا الكترونیًا لإلشعار بإجراء تغییرات على حساب البوابة (للحساب
.(VPC ال حاجة للشیفرة) الحالي). في المرة التالیة التي تدخل فیها للحساب سوف تجد الطالب في حسابك 

 
 
 
 
 
 
 

 

 احتاج الى مساعدة اضافیة، بمن اتصل؟
 أهالي واولیاء األمور الذین لم یستلموا بریدا الكترونیا بالتفاصیل یمكنهم أن یحصلوا على المساعدة لخلق الحساب عن طریق

Stu.Service@twinriversusd.org :االتصال بخط  خدمات الطالب لمدارس تون رفرز  وعبر اإلیمیل التالي 
 

 بالنسبة للعوائل التي تمتلك حسابا ولكن لدیها صعوبات في الدخول للحساب أو مشاكل في أدوات التطبیق، یمكنكم االتصال
 بمكتب المساعدة التكنولوجي TRUSD IT Help Desk عبر االیمیل: TechSupport@twinriversusd.org أو عن

 طریق االتصال على الرقم 7802-566 (916) أیام األحد - الجمعة من الساعة 7 صباحا - 5 مساءا. یرجى االخذ بنظر
 االعتبار عدم توفر بعض الخواص الى حین بدء المدارس.

 

 
 

 زوروا رابط صفحة التعلیم عن بعد للعوائل [http://www.bit.ly/TwinRiversFamilies]  للحصول على معلومات حول بوابة
 تطبیقات مقاطعة  المدرسة TRUSD، وصفوف جوجل، وبوابة إیریز، والتزود بحاسبات كروم

https://www.parentsquare.com/districts/551/feeds
http://www.bit.ly/TwinRiversFamilies



