ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  10.26.22ﺑﮫ

دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﮕﻧﯾت
در ﻣرﮐز دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ )(HAC

ﻣرﺣﻠﮫ  :1ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺎم ﮐﺎرﺑری و ﭘﺎﺳورد ﺳرﭘرﺳت ﺧود وارد ﻣرﮐز دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ) (HACﺷوﯾد .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﭘﺎﺳورد ھﺎ
ﮫ ﺑزرﮔﯽ و ﮐوﭼﮑﯽ ﺣروف ﺣﺳﺎس اﻧد .ﺑرای ورود ﺑﮫ  HACاﯾﻧﺟﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

ﮔر طﻔل ﺷﻣﺎ...


در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﺻﻧف  PPS 11راﺟﺳﺗر ﺑﺎﺷد و در آن اﺷﺗراک ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﮭﯾد ﺑرای آﻏﺎز ﻧﻣودن ﺛﺑت ﻧﺎم ﺗﺎن از ﻣﻌﻠوﻣﺎت ورود
 HACاﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد! اﮔر ﭘﺎﺳورد ﺗﺎن را ﻓراﻣوش ﮐرده اﯾد و ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﺣراز ھوﯾت  2ﭘرﺳش را دارﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از وﯾژﮔﯽ Forgot My
 User Nameﯾﺎ Passwordاﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد .در ﻏﯾر آن ،ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﻣﺟدد ﺣﺳﺎب ﺧوﯾش ﻣﮑﻠف ﻧﯾﺎز ﺧواھﯾد داﺷت از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره 412-
 (4357) HELP-529ﺑﮫ ﺧط ﺗﻣﺎس ﮐﻣﮑﯽ واﻟدﯾن ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد.



ﯾﮏ ﺳﺎﮐن ﺷﮭر ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺧﺻوﺻﯽ ،ﻣﺣﻠﯽ ﯾﺎ ﭼﺎرﺗر ﻣﯽ رود ،ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﺑرﻧﺎﻣﮫ  PPS PreKاﺷﺗراک دارد ،ﺷﻣﺎ
ﺑﻌد از ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣودن روﻧد ﻗﺑل از ﺛﺑت ﻧﺎم ،در ﻣورد ﻓﻌﺎﻟﺳﺎزی ﺣﺳﺎب  HACﻣﻌﻠوﻣﺎت درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد .ﻗﺑل از آن ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﮕﻧﯾت
ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد ،اﯾن ﻣورد ﺿروری اﺳت .ﺑﮫ  https://www.pghschools.org/enrollmentﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﺑرای آﻏﺎز ﻧﻣودن ﭘروﺳﮫ
”رھﻧﻣود ﺟدﯾد ﺛﺑت ﻧﺎم“ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.



اﮔر ﺑﮫ  PPSﺟدﯾد ھﺳﺗﯾد ،ﺑﻌد از ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣودن ﭘروﺳﮫ ﻗﺑل از ﺛﺑت ﻧﺎم ،در ﻣورد ﻓﻌﺎﻟﺳﺎزی ﺣﺳﺎب  HACﺧوﯾش ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد.
ﻗﺑل از آن ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﮕﻧﯾت ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد ،اﯾن ﻣورد ﺿروری اﺳت .ﺑﮫ  https://www.pghschools.org/enrollmentﻣراﺟﻌﮫ
ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﺑرای آﻏﺎز ﻧﻣودن ﭘروﺳﮫ ”رھﻧﻣود ﺟدﯾد ﺛﺑت ﻧﺎم“ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.

ﻣرﺣﻠﮫ  :3روی ﺻﻔﺣﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد ،ﺳﭘس روی ﺗب ’ﺑﮫ روز
رﺳﺎﻧﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم‘ ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻓورم ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﮕﻧﯾت دﺳﺗرﺳﯽ ﯾﺎﺑﯾد.
ﺑرای آﻏﺎز ﻧﻣودن روی ’آﻏﺎز ﮐردن‘ در ﮐﻧﺎر ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﮕﻧﯾت ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

ﻣرﺣﻠﮫ  :2داﻧش آﻣوزی را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﺑراﯾش
ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﮕﻧﯾت ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﻣرﺣﻠﮫ  :4ﺛﺑت ﻧﺎم را ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾﯾد!

ﺳواﻻت در ﻣورد ورود؟ ﺑﺎ ﺧط ﺗﻣﺎس واﻟدﯾن از طرق ﺷﻣﺎره  (4357) HELP-412-529ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد
ﺳواﻻت در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﮕﻧﯾت؟ ﺑﺎ اداره ﻣﮕﻧﯾت از طرﯾﻖ  magnetoffice@pghschools.orgﯾﺎ  412-529-3991ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد
ﻣﮑﺎﺗب ﻋﺎﻣﮫ ﭘﺗزﺑورگ ) (PPSﺑر اﺳﺎس ﻧژاد ،رﻧﮓ ،ﺳن ،ﻋﻘﯾده ،ﻣذھب ،ﺟﻧﺳﯾت )ﺷﺎﻣل ھوﯾت ﺟﻧﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﯾﺎن(،
ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ ،اﺻل و ﻧﺳب ،ﻣﻧﺷﺎء ﻣﻠﯽ ،وﺿﻌﯾت ﺗﺄھل ،ﺑﺎرداری ﯾﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ ﯾﺎ اﺳﺗﺧدام ﺧود ﺗﺑﻌﯾض ﻗﺎﺋل ﻧﻣﯽﺷوﻧد و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑراﺑر ﺑﮫ Boy Scotts
و ﺳﺎﯾر ﮔروه ھﺎی ﺟواﻧﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺳواﻻت ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﻌﺎون ﺳرﭘرﺳت ﺧدﻣﺎت داﻧش آﻣوزان ،ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده ﻋﻧوان  IXﯾﺎ ﺑﺧش  ADA /504ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده ﻋﻧوان II
در  S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412-529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org 341ﯾﺎ از طرﯾﻖ  (4357) HELP-529-412راﺟﻊ ﮔردد.

