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Completing the Impact Aid Packet in ParentVUE-Farsi-Dari 

 ParentVUE  تکمیل بستھ کمک بودجھ در سیستم
 

در .1 عبور  رمز  و  کاربر  نام  از  استفاده  اپلیکیشن    ParentVUE  سیستم  با  وارد   ،ParentVUE    سایت وب  یا 
ParentVUE    شوید. اگر برای دسترسی بھ حسابParentVUE   خود بھ راھنمایی نیاز دارید، لطفاً با مدرسھ تماس

 بگیرید.
 در باالی صفحھ کلیک کنید.  Online Recordsروی دکمھ  ParentVUEپس از ورود بھ سیستم  .2

 در صفحھ بعد کلیک کنید.  Open Online Registrationدر صورت استفاده از اپلیکیشن ، روی دکمھ  •

 
 را انتخاب کنید. *Impact Aid* 2023-2022در صفحھ اصلی ثبت نام آنالین، گزینھ  .3

 
 

 . کلیک کنید   Begin Online Packetروی دکمھ  ،  کمک بودجھرآیند برای شروع ف  .4
  

https://va-pwcps-psv.edupoint.com/PXP2_Login_Parent.aspx?regenerateSessionId=True/
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 بستھ کمک بودجھ  تکمیل 
ستھ ب  مربوط بھ تکمیل اطالعات مورد نیاز  راھنمایکنید، بھ ھمراه در این مرحلھ  می توانید ھر یک از صفحاتی را کھ مشاھده می

 مرور کنید.  را کمک بودجھ
 کلیک کنید. ادامھو  خیرهذدر پایین ھر صفحھ روی دکمھ   کمک بودجھبستھ از طریق  آن برای تکمیل •
کلیک کنید یا می توانید یک ماژول را از    بازگشتتوانید در ھر صفحھ روی دکمھ    برای بازگشت بھ قسمت قبل می  •

 . نوار سمت چپ  صفحھ انتخاب کنید
 

باالی صفحھ ، بھ منوی کنار صحفھ دسترسی  اگر از اپلیکیشن موبایل استفاده می کنید می توانید با انتخاب منوی گوشھ سمت چپ  
 ھا عبور کنید. در پایین صفحھ، از صفحھ  ادامھتوانید با کلیک روی دکمھ کنید. ھمچنین میپیدا 

 

 صفحھ خوش آمدید 
زش و پرورش با اطالعاتی در مورد بستھ کمک بودجھ  ارائھ می دھد. لطفاً قبل پیامی از سوی رئیس آمو  خوش آمدیدصفحھ  
 این اطالعات را مرور کنید.   ، از ادامھ

 
 

 صفحھ خالصھ اطالعات دانش آموز
مشخصات تمام دانش آموزانی را کھ با حساب والدین مرتبط ھستند نشان می دھد. اگر ھر    خالصھ اطالعات دانش آموزصفحھ  

 قسمت از اطالعات نادرست است، لطفاً قبل از ادامھ با مدرسھ دانش آموز خود تماس بگیرید.
 

 صفحھ امضاء
دقیقا ھمانطور کھ در گوشھ سمت    ، باید بھ صورت الکترونیکی امضاء کنید.  لطفاً نام خود را  بستھ کمک بودجھپس از تکمیل  

با مدرسھ    بستھ کمک بودجھراست باالی صفحھ نشان داده شده است وارد کنید. اگر نام شما صحیح نیست ، لطفاً قبل از ادامھ  
 خود تماس بگیرید. 

 
 صفحھ آدرس منزل 

 کلیک کنید. ذخیره و ادامھ آدرس فعلی خانواده شما را نشان می دھد ، روی دکمھ ، آدرس منزل صفحھ 
 

 صفحھ آدرس پستی 

 کلیک کنید.  ذخیره و ادامھ، آدرس فعلی موجود در فایل را نشان می دھد ، روی دکمھ  آدرس پستیصفحھ 
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 صفحھ جمعیت شناسی ولی/سرپرست
العات عمومی دموگرافیک ولی/سرپرست مرتبط با پرونده (پرونده ھای) ، اط دموگرافیک یا جمعیت شناسی ولی/سرپرست صفحھ

دانش آموز و زبان ترجیحی ولی/سرپرست را برای مطالب کتبی و مکاتبات نشان می دھد. والدین/ سرپرستان می توانند در صورت 
 نیاز این اطالعات را در این صفحھ بھ روز کنند.

 
 صفحھ مربوط بھ ولی / سرپرست

تمام والدین/ سرپرستان مرتبط با پرونده ھای یک یا چند دانش آموز را نشان می دھد. برای بررسی دقیق ھر  ولی/سرپرستصفحھ 
در سمت چپ  نام والدین کلیک کنید. ممکن است در صورت لزوم  یرایشیک از اطالعات باقی مانده مربوط بھ والدین ، روی دکمھ و

 ی اضافھ شود.  مشخصات والدین/ سرپرستان بیشتر

 روز کنند.کنند بھتوانند اطالعات را فقط برای والدین/ سرپرستانی کھ در آدرس مشابھ زندگی میوالدین می 
 

 صفحھ دانش آموز 
روی   ھمھ دانش آموزانی را کھ بطور فعال ثبت نام و واجد شرایط تکمیل بستھ کمک بودجھ ھستند نشان می دھد. دانش آموزصفحھ 

 را تکمیل کنید.  کمک بودجھسمت چپ نام دانش آموز کلیک کنید تا فرم  در ویرایشدکمھ 
کلیک کنید.  ذخیره و ادامھبرای ھمھ دانش آموزان، روی دکمھ  کمک بودجھپس از تکمیل فرم 

 
 مرور/ارسال
 مرورروی دکمھ   جھبستھ کمک بودباید قبل از ارسال بھ مدرسھ مرور شود. برای مرور  کمک بودجھ بستھتمام قسمتھای 

مراجعھ بھ بخش کار برای راحتی  جھترا مرور کنید. تغییرات   مرور /ارسالکلیک کنید. تمام تغییرات ایجاد شده در صفحھ 
 مورد نظر پررنگ می شوند. 

بخش مربوطھ کلیک کنید تا برای باالی در سمت چپ ویرایش در صورت نیاز بھ ھر گونھ تغییر اضافی، روی دکمھ  •
، مرور/ارسالبھ روز رسانی ھا ، بھ صفحھ مورد نظر منتقل شوید. پس از انجام ویرایش ، برای بازگشت بھ صفحھ 

 کلیک کنید.  ذخیره و ادامھروی دکمھ 
را  نام را مرور کرده و صحت آن را تأیید می کنمھای ثبتھمھ دادهکادر کنار گزینھ  بستھ کمک بودجھ ،پس از تکمیل مرور 

 کلیک کنید.  ارسالعالمت بزنید و سپس روی دکمھ 
نمی توانید تغییرات بیشتری وارد کنید.  بستھ کمک بودجھ  یک پیام تأیید ظاھر می شود کھ بھ شما توصیھ می کند پس از ارسال

 کلیک کنید.  اوکیکلیک کنید، در غیر این صورت روی دکمھ   لغوروی دکمھ  مرور/ارسالبرای بازگشت بھ صفحھ  
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