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 PARENTVUE �سخه وب

 فرایند تأی�د آنالین این  . فراهم � کند  را فرآیند تأی�د اعتبار آنالین برای دا�ش آموزان خود  این سند دستورالعمل برای تکم�ل ساالنه
(OLV) با استفادە از ، ParentVUE ،  ارائه � دهداطالعات دقیق دا�ش آموزان  حفظ و روز رساین  را� برای به. 

 کند را تکم�ل  مراحل با�د فقط �ک والد/��رست. 

 نیت تأی�د در نرم افزار تلفن همراە � به پیوند و تکم�ل   .�شتیباین ن� شود ParentVUE روند ساالنه این�ت با این حال ، برای دس�ت
       . این فرآیند ، � توان�د مرورگر وب را در دستگاە تلفن همراە خود باز کن�د

 PARENTVUE ورود به

  .برو�د    https://portal.lcps.org در مرورگر وب خود به آدرس .1
 . کل�ک کن�د <<من والد هستم  روی .2

 

 . کل�ک کن�د ورود نام کار�ری و رمز عبور خود را وارد کردە و روی .3

 

  

  برایا�ر � خواه�د رمز عبور خود راParentVUE  به بخش 
�
 سا�ت �شتیبایف  سواالت متداول باز�شایف کن�د ، لطفا

ParentVUE  مراجعه کن�د.       

  

https://portal.lcps.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=https://www.lcps.org/Page/150204
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وع نیت  �ش  روند تأی�د این�ت

وع روی .دا�ش آموزاین را که با�د تأی�د شوند فهرست � کند که � شود اعالین ظاهر   .1  .کل�ک کن�د ثبت نام �ا تأی�د �ش

 

وع این روند،  .2 نیت .  را انتخاب کن�د 22-2021  برای �ش وع  و کل�ک بر روی از منوی کشویی  تأی�د این�ت   و  ثبت نام جد�د �ش
 .را بزن�د  <Verificatio N دکمه

 

ی در مورد این فرایند داشته باش�د �ا ا�ر �   .3  وب سا�ت  پیوند مرور کن�د ، روی را  سواالت متداول خواه�د اطالعات ب�ش�ت
 EVerification Online District ParentVUوع روند .  کل�ک کن�د   روی تای�د هست�د  وقیت که آمادە برای �ش

 . کل�ک کن�د ادامه دکمه

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=https://www.lcps.org/Page/229648
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=https://www.lcps.org/Page/229648
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=https://www.lcps.org/Page/229648
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=https://www.lcps.org/Page/229648
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 خود را  با وارد کردن صفحه امضاء تکم�ل .4
گ

گوشه سمت   باالی  در به نظر � رسد دق�قا  نام و نام خانواد�
ە و ادامه کل�ک کن�د و دکمه صفحه  راست ون��  . را بزن�د ذخ�ی تای�د    و  تمام اطالعات شما خواهد شد  ب�ان این امضای ال��ت

 خواهد بود. و / �ا به روز رساین دقیق 

 

 ، والدین و اورژا�س  خانوادە صفحات تماس

 .در این صفحات اطالعات م��وط به آدرس خانوادە ، اطالعات والدین/��رست و اطالعات تماس اضطراری را تأی�د/به روز � کن�د

 
گ

 صفحات خانواد�

ە و ادامه روی سپس کن�د ، خانوادە را تأی�د خانهآدرس  صحت .1  . کل�ک کن�د < ذخ�ی

 

ە و ادامه روی سپس کن�د ، �سیت خانوادە را تأی�د آدرس صحت .2  . کل�ک کن�د < ذخ�ی
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فشار ده�د و در مدرسه دا�ش آموز خود تماس    خروج روی و   کل�ک کن�د آدرس نادرست است،  هم خانه و �ا �سیت  ا�ر .3
�د ات آدرس اتمام س از�  .بگ�ی مراحل تأی�د آنالین را   ش��د تا  ParentVUE مجددا� وارد توان�د توسط مدرسه ، � تغی�ی

ا�ر بعد از اینکه آدرس مدرسه به روز شد ، مجددا� به س�ستم وارد ش��د ، با�د ثبت نام را حذف کردە و دو�ارە   .تکم�ل کن�د
وع کن�د  .�ش

 

 اطالعات والدین/��رست صفحات

که  را برای خودتان و هر پدر و مادر د�گر / ��رست   و� / ق�م را مرور کن�د و نام  جزئ�ات با�د شما  ها  پدر و مادر / صفحه نگهبان  در 
 � کنند را ذکر کن�د در همان آدرس 

گ
 . زند�

ە کن�د و ادام صفحه کل�ک کن�د، سپس  در اطالعات خود را تای�د  نخست .1  .ه ده�دذخ�ی
ن و ارتباط شفا� ز�ان مورد   •  عالقه برای نوشنت
 فقط �ک شمارە اص� را انتخاب کن�د  •

�
 شمارە تلفن ها: لطفا

 آدرس ا�م�ل  •
را فشار ده�د تا   در حال انجام  �ا  و�را�ش ، با کل�ک بر رویساند�د هنگا� که شما اطالعات خود را به پا�ان ر  .2

برر�     )سا�ن در همان آدرس (بازد�د کنندگان) قانوین   ��رست / (بازد�د کنندگان) پدر و مادر د�گر همه  برای  اطالعات
 .شما ن� توان�د اطالعات م��وط به والدین �ا ��رست قانوین مق�م در آدرس د�گری را مشاهدە �ا به روز کن�دکن�د.  
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ە و ادامه �س از تکم�ل بخش والدین/��رست ، روی .3  . کل�ک کن�د <ذخ�ی

 

 تماس اضطراری  صفحات

 .کن�د  � تأی�د را  اطالعات جمعییت و اطالعات تماس هر تماس اضطراری ذکر شدە ، صفحه اورژا�س در

فت  در �ا  و�را�ش  با بر روی .1  کل�ک کن�د.   تماس اضطراری دکمه برای پ��ش

 

ە و ادامه اطالعات هر صفحه را تأی�د کن�د ، سپس روی .2  . کل�ک کن�دذخ�ی
ن اض 2و   1مراحل   .3  .طراری تکرار کن�درا برای سایر مخاطبنی
ن   افزودن دکمه  با استفادە از .کن�د حذفحذف  دکمه �ک تماس اضطراری را با استفادە از در صورت لزوم ،  .4 مخاطبنی

 .کن�د اضطراری جد�د ، �ک تماس اضطراری جد�د ا�جاد

 

ن اضطراری ، روی .5 ە و ادامه �س از تکم�ل همه مخاطبنی  . کل�ک کن�د <ذخ�ی
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 دا�ش آموز  جزئ�ات صفحات

،   ذکر شدە است  در باال تأی�د دا�ش آموز موجود قسمت که در خود را  فعال دا�ش آموزان همه اطالعات بعدی ، صفحه  چندین در
 . تأی�د/به روز � کن�د

�د  :در صورت وجود هر �ک از سنار�وهای ز�ر از مدرسه خارج ش��د و با مدرسه فرزند خود تماس بگ�ی

ن با حضور در دا�ش آموزانل�ست  موز ذکر شدە در�ک دا�ش آ •   سال تحص�� 22- 2021در   LCPS بخش  پاینی
 حذف شدە است. 

  .سطح کالس های نادرست است دارای بخش  موجود تأی�د دا�شجویی  ذکر شدە در �ک دا�ش آموز •

 تأی�د آن دا�ش آموزان (دا�ش آموزان) بههنگا� که مدرسه فرزند شما تأی�د کرد که سنار�وهای باال برطرف شدە است ، برای تکم�ل 
ParentVUE بازگرد�د. 
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 مروری بر فرایند دا�شجویی 

 .کن�د تأی�د دا�ش آموز موجود دنبال ل�ست این مراحل را برای هر دا�ش آموز در

، از   نادرست است آموزبرای دا�ش  ا�ر اطالعایت  .دا�ش آموز در این فهرست است دکمه برای و�را�ش بر روی  کل�ک .1
�د هنگا� که مدرسه اطالعات را به روز کرد ، با�د دو�ارە وارد  .س�ستم خارج شدە و با مدرسه دا�ش آموز خود تماس بگ�ی

وع مجدد برای ش��د و تأی�د موجود را   .کن�د حذف �ش

 

 .اطالعات م��وط به این دا�ش آموز را تأی�د و به روز کن�د (در صورت وجود) .2
ە و ادامه ن�دکل�ک ک .3 �شان   ز�ر در صفحه  جزئ�ات م��وط به هر برو�د.   به بعد  صفحه را فشار ده�د تا از �ک  ذخ�ی

 . شدە است دادە
ن دا�ش آموز ، برای سایر دا�ش آموزان تکرار کن�د .4  .�س از تکم�ل اطالعات برای اولنی

 جمع�ت شنا�  صفحه

ی ن  از   نادرست است در این صفحه ا�ر چ�ی
�
�د، لطفا  . س�ستم خارج شدە و با مدرسه فرزند خود تماس بگ�ی
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 اطالعات تکم��  صفحه

  یوها �ی با ن   آموز�ش  ا � سالمت، و اطالعات م��وط به هرگونه ارتباط شغ�  مه�اسم کوچک فرزندتان، اطالعات کارت ب د �توانی شما م
  د�کن   قسمت بروزرساین  ن یرا در ا  کا � مسلح ام� 
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 خط م�ش ها  صفحات

ی دا�شجویی به و دا�شجویی  حقوق و مسئول�ت های مانند مختل�ن  خط م�ش  اداسن شما ارائه �   رو�ه های دستگاە �ادگ�ی
  .در هر سال تحص�� مورد ن�از است  خط م�ش  اسناد تأی�د کل�ه . شود

ی و برر� سند ، .1  . کل�ک کن�د View روی برای بارگ�ی
 . انتخاب کن�د را تأی�د  ، کادر برای تکم�ل تأی�د  .2

 

ە و ادامه روی .3  . بعدی برو�د  و به قسمت تکرار شود خط م�ش  اسناد تا روند سایر کل�ک کن�د  <ذخ�ی
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 نژاد و قوم�ت  صفحه

�د  از س�ستم خارج شدە و با مدرسه فرزند خود تماس بگ�ی
�
ی در این صفحه نادرست است ، لطفا ن  . ا�ر چ�ی

 

 والدین/��رست روابط  صفحه

�د  از س�ستم خارج شدە و با مدرسه فرزند خود تماس بگ�ی
�
ی در این صفحه نادرست است ، لطفا ن  . ا�ر چ�ی
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 روابط اضطراری تماس  صفحه

ن اضطراری برای این دا�ش آموز فرا  .هر دا�ش آموز با�د حداقل �ک تماس اضطراری ذکر کردە باشد خواین  ا�ر نبا�د �� از مخاطبنی
 .کن�د بدون رابطه را انتخاب کادر تأی�د شود ،

 

 سفارش تماس اضطراری صفحه

ن اضطراری ، بکش�د و رها کن�د ن ترت�ب تماس والدین و مخاطبنی هم�شه س� � کند ابتدا با   LCPS �ف نظر از سفارش .برای تعینی
د  .والدین تماس بگ�ی
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ا�ط سالمت  صفحه  �ش

 . ز رساین کن�ددر صورت ن�از مرور و به رو 

 

 داروها  صفحه

 . در صورت ن�از مرور و به روز رساین کن�د

 

  



 روند ساالنه تأی�د آنالین 

ParentVUE: Annual Online Verification Process Page 13 April 19, 2022 

 انتشار اطالعات  صفحه

هر زمینه را با دقت مرور کن�د و در   .برای دا�ش آموزان خود را (ها) سال هر د به روز رساین  ن�از به جزئ�ات انتشار اطالعات  ت��ن
 . صورت ن�از انتخاب خود را به روز کن�د

مشارکت دا�ش آموزان در اطالعات   تا  انتخاب کن�د  بله را : مشارکت رسانه ای عکس/و�دئو ە دادن بهاجاز  •
�ات مختلف امکان پذیر باشد LCPS د�جیتا� منت�ش شدە توسط  در ��ش

کت در کالس • مشارکت دا�ش آموزان در   تا  انتخاب کن�د بله را : اجازە دادن به عکس/ف�لم مدرسه و �ش
 .د�جیتا� منت�ش شدە توسط مدرسه و/�ا کالس آنها امکان پذیر باشداطالعات  

مشارکت دا�ش آموزان در اطالعات   تا  انتخاب کن�د بله را : سالنامه عکس/ف�لم و مشارکت ت�� اجازە ده�د •
 . مجاز شود  د�جیتا� منت�ش شدە برای سالنامه و/�ا ت�م ورز�ش آنها 

ی • صورت د�جیتا� توسط   به  آثار دا�ش آموزان تا اجازە ده�د انتخاب کن�د  بله را : مشارکت رسانه ای آثار ه�ف
 .منت�ش شوند LCPS مدرسه �ا 
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 صفحه  مجوز و در اوا�ل انتشار

 .هر زمینه را با دقت مرور کن�د و در صورت ن�از انتخاب خود را به روز کن�د

شما را به   به اجازە � دهد بله  کن�دانتخاب   : بازد�د کنندگاناطالعات آب و هوا و تعط�ل بودن مدارس و  •
 از ادارە اموزش و پرورش مدارس الودن.  در�افت اطالع�ه م��وط به هوا 

 

  مشارکت در •
گ

 خانواد�
گ

  تا  انتخاب کن�د  بله را : آموزش زند�
گ

به دا�ش آموز خود اجازە ده�د آموزش زند�
 را در�افت کند

گ
 .خانواد�

 

ا� گذاری اطالعات دایرکتوری  • اطالعات دایرکتوری را به   LCPS تا  انتخاب کن�د  بله را :با اشخاص خارجبه اش�ت
ا� بگذارد  .اش�ت

 

ا� گذاری اطالعات دایرکتوری با • اجازە ده�د   LCPS به تا  انتخاب کن�د بله را : اطالعات استخدا� ار�ش به اش�ت
وهای  اطالعات راهنمای دا�ش آموز خود را با  ا� بگذاردن�ی  .نظا� به اش�ت

 

•  
گ

نت خان� � به این�ت نت دا�ش آموز شما را در خانه به   : دس�ت � به این�ت گ��نه ای را انتخاب کن�د که دس�ت
�ن نحو توص�ف � کند  .به�ت
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چگونه دا�ش آموزان خود را با�د در مورد آب و هوای نامساعد و   انتخاب کن�د  خروج از مدرسه: اوا�ل اطالعات   •
 .مدرسه را ترک کند�ا موارد اضطراری  

 

)�س از اخراج مدرسه صفحه  ون�� (مخصوص دوران ابتدایی  برنامه ال��ت

  ف�لدهای  ا�ر فرزند شما هر روز به همان شیوە اخراج � شود ، 
گ

هر   ا�ر برنامه اخراج فرزندتان . را تکم�ل کن�د  برنامه هفت�
 . را تکم�ل کن�د برنامه روزانه ف�لدهای  ،  �کسان ن�ست روز
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ستان�و�س رفت و آمد به مدرسه ( صفحه  )فقط دب�ی

 از ات��وس به آ�اد� های لودون درخواست/رد  
�
کت � کند ، لطفا ستاین شما در آ�اد� های لودون �ش ا�ر دا�ش آموز دب�ی

ن روز مدرسه به موقع ارسال شود  درخواست . کن�د  .های ارائه شدە در � فرایند تأی�د آنالین ن� تواند در اولنی
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 برر� و ارسال کن�د 

ە و ادامه �س از عالمت گذاری تمام دا�ش آموزان ، روی .1  .اطالعات کل�ک کن�د و ارسال برر� برای <ذخ�ی

 

 .را فشار ده�د مرور و برر� ی کل�د کل�ک رو  .2

 

ن  به .3 ات بهر ناح�ه را دو�ارە برر� کن�د  و برو�د پاینی  .رنگ زرد مشخص شدە است ا . تغی�ی
 .کل�ک کن�د Done دکمه روی بر .4
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 .کل�ک کن�د ارسال  دکمه  بر روی  .5

 

 . کل�ک کن�د OK روی  . ظاهر � شود �س از ارسال تأی�د ، پ�ام تأی�د .6

 

شما �ک ا�م�ل تأی�د در مورد تکم�ل تأی�د دا�ش آموز در�افت   . شودنما�ش دادە �  وضع�ت صفحه  پ�ا� با پیوند به .7
 .خواه�د کرد

 

 توان�د این اطالعات را مشاهدە کن�د  ا�ر ن�.  ش��دParentVUE  وارد مشاهدە اطالعات فرزند خود برای ا�نون � توان�د .8
 تا 

�
 .ش��د ParentVUE دو�ارە وارد ، سپس دق�قه اجازە ده�د تا تأی�د آنالین شما توسط س�ستم پردازش شود  30، لطفا

 نکات ع�ب �ایب 

 . است  شدە آنالین داشته باش�د آوردە  تأی�د صحت  مراحل الیت که ممکن است هنگام گذراندنسوا در ز�ر نکات مه� در مورد 

ات در هنگام تأی�د صحت   تغی�ی

 .کن�د را و�را�ش توان�د مقادیر ز�ر  فقط � هنگا� که اطالعات را مرور � کن�د ،

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=http://portal.lcps.org
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 گفتگو و در�افت مکاتبات و ز�ان دلخواە برای     من تماسو    پدر و مادراطالعات   •
 نام و شمارە تلفن تماس اضطراری  •
 دا�ش آموز  افراد مرتبط با وضع�ت نظا�  •
ا�ط سالمت دا�ش آموزان •  �ش
 جزئ�ات دارو درماین دا�شجویی  •
 زمینه های انتشار اطالعات  •
 زودهنگام خروج ط�ح   •
•  (  برنامه �س از تعط�� از مدرسه (مخصوص دوران ابتدایی

و�را�ش   ، د را های دا�شجویی خو  تماس ورود  لینک و کل�د  با کل�ک بر روی ،  متوجه شد�د که بر�ن از اطالعات دقیق ن�ستا�ر 
ند تا مجددا� به  کارکنان مدرسه از شما � خواهند که اسناد �شتیباین را برای تغی�ی ارائه ده�د .کن�د  و با شما تماس � گ�ی

ParentVUE س از ورود مجدد به ا�ر مدرسه اطالعایت را برای دا�ش آموز شما به روز � کند ، . وارد ش��د تا مراحل انجام شود� 
ParentVUE تا روند دو�ارە آغاز شود کل�ک کن�د  حذف ثبت نام  ، با�د بر روی. 
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وع شد  پ�ام برنامه �ش

�ک برنامه کار�ردی در حال حا�ف آغاز   " �ک پ�ام مبین بر ا�ر شما  .فقط �ک والد/��رست با�د تکم�ل تأی�د صحت را انجام دهد
نیت  آغاز که  ��رستنام پدر و مادر د�گر /   ها  ، ل�ست پ�ام " ... شدە است  م  برای دا�ش آموز ذکر شدە در پ�ا   تای�د   روند  این�ت

 در�افت � کن�د. 

 

 :تای�د�هگ��نه های  

 .از والدین/��رست د�گر بخواه�د تائ�د آنالین را برای دا�ش آموز (ها) تکم�ل کنند .1
�دا�ر آن والدین/��رست قادر به تأی�د صحت آنالین ن�ستند ، با مدرسه دا�ش  .2  .آموز تماس بگ�ی

 ادامه روند تای�د�ه 

آغاز   شدە تا  تای�د که به تکم�ل ParentVUE ورود دو�ارە به ممکن است  شما  . الزم ن�ست تأی�د صحت در �ک جلسه تکم�ل شود 
  .دکه �شان � دهد فرایندی را کامل نکردە ا� را مشاهدە خواه�د کرد  ای صفحه ،  ParentVUE ورود مجدد به �س از .شدە است

 . کل�ک کن�د ادامه روند تای�د روی تکم�ل مراحل تأی�د ، برای
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 ثبت نام  حذف

مراحل   کل�ک کن�د تا  حذف ثبت نام روی دکمه با�د ا�ر به روزرساین اطالعات نادرست توسط مدرسه انجام شدە است ، 
وع کن�د را  مجدد  تأی�د  .با اطالعات به روز شدە �ش

 

PARENTVUE HELP 

  راهنمای و سواالت متداول بصورت فعال دارد. خود را   ParentVUEمنابع برای کمک به حساب و  صفحات    ParentVUE صفحه
ی مرجع ��ــــع قابل س هستند تا شما را در این فرایند راهنمایی  بارگ�ی ی به   تا  کنندم�در دس�ت  .در س�ستم کمک کند رهگ�ی

نیت  ف�لم ها و سواالت متداول را � توان در �افت  ببین�د.   ParentVUEبخش در صفحات   تأی�د این�ت

به وب سا�ت مدرسه خود برو�د و   .هر مدرسه دارای کارکنان اختصا� برای کمک به والدین با حساب های خود است
 .تا اسا� و شمارە تلفن کارکنان را پ�دا کن�د که � توانند به شما کمک کنند کل�ک کن�د ParentVUE Global نماد روی

 

ParentVUE: 2021،   5اوت    روند تأی�د آنالین ساالنه 
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