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اگر در سال گذشته نقل مکان کرده 
را  ادرسباشید، باید دو مدرک اثبات 

 قبیلروز  60از  ارائه دهید )نباید
 این مدارک را با 

ً
وع ثبت نام حتما باشد( قبل از شر

خود داشته باشید. گزینه ها عبارتند از: 

l)بیل توتیلیتی )ګاز/برق 
lبینک ستیتمنت 
l اسناد دولتی 
lقرارداد 
lقراردادی دادن به کرایه 

l  تغیر ادرس در خانه پوسته رسان 

 
آدرس ایمیل و رمز عبور مورد نظر 

ایجاد حساب کاربری خود را برای 
رم و برای تکمیل ف خود وارد کنید. 
دولتی آکرون  مکاتبآنالین برای هر کودیک که در 

کت یم کند، هر ساله از این حساب استفاده  شر
 یم کنید. 

ثبت نام دانشجویی  از رهنمود 
آنالین مرور  شدیی بطور  بازگشت

 کنید

" کلیک کنید و پر کردن nextروی "
 توجه 

ً
وع کنید. لطفا فرم آنالین را شر

داشته باشید: برای تکمیل ثبت نام ، 
باید تمام قسمتهای مشخص شده در 

وری "در طول فرم پر شوند. از   menu"فرم" ض 
سمت چپ صفحه استفاده کنید تا بیر  بخش در 

 های مختلف فرم حرکت کنید. 

ای الزم ، پس از پر کردن تمام زمینه ه
خواهید  agreementsبه صفحه 

 توافق نامه ها را بخوانید 
ً
رسید. لطفا
د هر توافق "  " را انتخاب کنید. I agreeو برای پیشیر

که متفاوت   کردیاگر آدریس را وارد  
سیستم ما از آدریس باشد که در 

 االن نمودنیک قسمت ب ،ثبت است
اسناد برای شما بارگذاری خواهد شد تا 

کنید. یم توانید   باال یا اپلود را  ادرسدو سند اثبات 
 از   اپلود شده را  سکنیک نسخه 

ی
کنید یا به سادیک

ید. پس از بارگذاری هر سند در  هر سند عکس بگیر
صفحه کلیک  پایان" در nextمکان مناسب ، روی "

 کنید. 

ونییک را تکمیل بخش امضای  الکتر
کنید، تأیید صحت اطالعایر که 

برای مرور  . ، بکنید ارائه داده اید 
" را کلیک کنید. هر nextکامل فرم "

قسمت موردنیاز که هنوز تکمیل نشده اید ، در 
داده یم شود. برای تکمیل هر قسمت  نشاناینجا 

" کلیک کنید. برای editاز دست رفته روی "
 submitتکمیل ثبت نام دانش آموز خود ، دکمه 

را فشار دهید. یک صفحه تأیید ارسال نمایش 
داده یم شود. از این صفحه یم توانید ثبت نام را 
 توجه 

ً
وع کنید. لطفا برای دانش آموز دیگری شر

برای هر دانش آموز در حال داشته باشید: 
بازگشت در خانواده باید فرم ثبت نام دانشجونی 

تکمیل شود. 

 نیاز داریدبه کمک 
 ه شماره ثبت نام زنګ بزنیر  ب

رهنمود اطالعات دانش 
 زبا اموز 

ی
 ګزشت شدی

 جدید شده امسال

برای  مکاتب دولتی اکروناز  و یا ایمیل شما یک نامه و / 3

یس به سیستم آنالین  رقیم دریافت یم  15 کودیک  با دستورالعمل دسیی
 به اطالعات دانش آموزان شما پیوند یم یابد. 

ً
 کنید که مستقیما

یس به پورتال آنالین روی 3  کلیک کنید.   لینکبرای دسیی

 برای تکمیل ثبت نام مراحل ذکر شده در این راهنما را دنبال کنید.  3

 تجدید کنیدرا بصورت آنالین اموز بازګشت شدن   اطالعات دانش
وع شدن  : شر


