
  

 
 
 
 

2020-2021 Տվյալների Հաստատման պրոցեսը  
Խնդրում ենք պահել այս նամակը  

 
Բարի գալուստ Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ Շրջան: Դպրոցական շրջանը օգտվում է համացանցային 
ծառայություններից ձեր երեխայի արձանագրման տվյալները հաստատելու համար:  Խնդրում ենք պահել այս 
նամակը և օգտվել տվյալների թարմացման գործընթացի ժամանակ: Տվյալների թարմացումը կարելի է կատարել 2020 
թվականի օգոստոսի 4-ից սկսած: Խնդրում ենք նշել, որ այս օրվանից առաջ չկատարվել տվյալների որևէ գրանցում, 
քանի որ դրանք չեն պահպանվի:   
  
ԲԴՄՇ-ի ընթացիկ աշակերտները կարող են սկսել ներքևում նշված 1-ին քայլից:  
Շրջան եկած նոր աշակերտներ. Էլեկտրոնային նամակի հասցեն և գաղտնագիրը, որից դուք օգտվել եք ձեր երեխային 
արձանագրելու համար, ՉԻ ԿԱՐՈՂ աշխատել այս գործընթացի ընթացքում: Ձեզ հատուկ կոդ է հարկավոր, որը 
կուղարկվի էլեկտրոնային նամակի միջոցով (եթե դուք չունեք այն, դիմել երեխայի դպրոցին այն ձեռքբերելու համար, 
որպեսզի կարողանաք պորտալ կայքի հաշիվ բացել):  
 
1-ին քայլ. Հյուրընկալել http://bit.ly/busdportal կայքը: (Օգտվեք ձեր էլեկտրոնային նամակի նույն հասցեից, որից միշտ  
                   օգտվել եք:  
2-րդ քայլ. Հետևել հրահանգներին և կարդալ բոլոր նյութերը և ընտրել տարբերակներ, երբ անհրաժեշտ է:  
3-րդ քայլ. Դուք պետք է տպեք «Իրավունքների և պարտականությունների ճանաչման էջը» (“Acknowledgement of  
                   Rights and Responsibilities” 20-21):  
4-րդ քայլ. Դուք պետք է ստորագրեք այս էջը (էլեկտրոնային ստորագրություն չի ընդունվելու) և ներբեռնեք այն  
                   (Խնդրում ենք հիշել, որ կարող եք լուսանկարել այս էջը, ուղարկել ինքներդ ձեզ և հետո ներբեռնել այն):   
5-րդ քայլ. Այս տարի, հարկավոր չէ տպել արտակարգ իրավիճակի (emergency cards) քարտերը: Այնուամենայնիվ,    
                   խնդրում ենք թարմացնել այն Էրիս (Aeries) փորտալ կայքում, որպեսզի մենք ունենանք հեռախոսի ճիշտ  
                   համարներ:  
 
Ուսումնական տարին մոտենալուն պես, դուք կարող է նամակ ստանաք ձեր երեխայի դպրոցից, որը կպահանջի 
լրացուցիչ փաստաթղթեր ստորագրել և ուղարկել դպրոցին:  
 
Պորտալին միանալու տեխնիկական օգնության կարիքի դեպքում, խնդրում ենք էլեկտրոնային նամակ ուղարկել 
AtHomeSupport@burbankusd.org հասցեին կամ զանգահարել (818) 729-4579 հեռախոսահամարով: Պորտալի հետ 
կապված այլ հարցերի համար դիմել երեխայի դպրոցին: Հավելյալ հարցերի դեպքում, խնդրում ենք օգտվել այս 
նամակի մյուս էջից:  
  
Շնորհակալություն ձեր համագործակցության համար, քանի որ բոլոր ծնող(ները)/պահապան(ները) պետք է 
կատարեն տվյալների թարմացման գործընթացը, նոր ուսումնական տարում երեխաներին արձանագրելու համար:    

 
Անկեղծորեն, 

 
Ստեյսի Քաշման 
Ուսանողական Ծառայությունների վարիչ   

DEPARTMENT OF STUDENT SERVICES 
1900 WEST OLIVE AVENUE  BURBANK  CALIFORNIA  91506 

TELEPHONE (818) 729-4467, (818) 729-4502  FAX (818) 729-4576 
 

http://bit.ly/busdportal


ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԹԱՐՄԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 
 

 
1.  ԵՍ ՓՈՐՁԵՑԻ ՕԳՏՎԵԼ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՆԱՄԱԿԻ ՆՈՒՅՆ ՀԱՍՑԵԻՑ ԵՎ ԳԱՂՏՆԱԳՐԻՑ, ԵՐԲ   
ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՑԻ ԻՄ ԵՐԵԽԱՅԻՆ, ԲԱՅՑ ԱՊԱՐԴՅՈՒՆ: ԻՆՉՈՒ՞ ԱՅՆ ՉԻ ԱՇԽԱՏՈՒՄ:   
Արձանագրության էլեկտրոնային նամակի հասցեն և գաղտնագիրը միայն արձանագրության համար են: 
Դուք պետք է էլեկտրոնային նամակ ստացած լինեիք, երբ արձանագրեցիք ձեր երեխային: Եթե դուք չեք 
ստացել այդ նամակը, դուք պետք է դիմեք ձեր երեխայի դպրոցին: Նամակը կպարունակի մի քանի կոդ, որով 
դուք նոր հաշիվ կբացեք ձեր երեխայի համար: Հետո դուք կօգտվեք էլեկտրոնային նամակի ձեր ցանկացած 
հասցեից և գաղտնագրից, բայց սկզբից դուք պետք է հաշիվ բացեք:  

 
2. ԵՍ ՓՈԽԵԼ ԵՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏԻ ԻՄ ՀԱՍՑԵՆ: ԻՆՉՊԵ՞Ս ՓՈԽԵԼ ԱՅՆ ՊՈՐՏԱԼՈՒՄ:  
    Այդ դեպքում, դուք պետք է մուտքագրվեք ձեր էլեկտրոնային փոստի հին հասցեով և գաղտնագրով և սեղմել  
    էկրանի վերևի աջ անկյունի «փոխել էլեկտրոնային փոստի հասցեն» (update your email address) կոճակը:  
 
3. ԵՍ ՄՈՌԱՑԵԼ ԵՄ ԻՄ ԳԱՂՏՆԱԳԻՐԸ:  
    Եթե դուք մոռացել եք այն, ապա սեղմել «մոռացել եմ գաղտնագիրը» (Forgot Password) կոճակը և ձեզ  
    կուղարկեն ժամանակավոր գաղտնագիր էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Տվյալների հաստատման  
    գործընթացը պետք է կատարել միայն ԾՆՈՂԻ հաշվի միջոցով:  
 
4. ԵՍ ԱՐԴԵՆ ՀԱՇԻՎ ՈՒՆԵՄ ԻՄ ՄԵԾ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԱՄԱՐ: ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐՈՂ ԵՄ ՆՈՐ ՀԱՇԻՎ ԲԱՑԵԼ ԵՎ  
    ՄԻԱՑՆԵԼ ԵՐԿՈՒ ՀԱՇԻՎՆԵՐՆ ԻՐԱՐ ՀԵՏ:  
Երբ ծնողական պորտալի նամակը ստանաք աշակերտին 1-ին անգամ գրանցելու համար և հաշիվ բացեք  
օգտվելով ձեր նախընտրած էլեկտրոնային նամակի հասցեից և գաղտնագրից, դուք կարող եք սեղմել էջի  
վերևի աջ մասում գտնվող կոճակը և միացնել 2 հաշիվներն իրար հետ:   

 
5. ԵՍ ԿՈՐՑՐԵԼ ԵՄ ՊՈՐՏԱԼԻ ԻՄ ՆԱՄԱԿԸ ԵՎ ԿՈԴԸ: 
Խնդրում ենք դիմել երեխայի դպրոցին: Դուք պետք է անձամբ վերցնեք կոդ պարունակող նամակը:   

 
6. ԵՍ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԵՄ ՓՈԽԵԼ ԻՄ ՀԱՍՑԵՆ, ԲԱՅՑ ՊՈՐՏԱԼ ԿԱՅՔԸ ԹՈՒՅԼ ՉԻ ՏԱԼԻՍ:  

• Հասցեի բոլոր փոփոխությունները պետք է կատարվի դպրոցի կողմից և չի կարող կատարվել առանց   
կոմունալ ծառայությունների վճաարման ապացույցի, կամ էլ կոմունալ գործակալության նամակի, 
որտեղ կնշվի ձեր նոր հասցեն:  

• Եթե դուք տեղափոխվում ենք դպրոցի բնակության նոր շրջան, ապա պետք է հյուրընկալեք 
Ուսանողական Ծառայությունների գրասենյակ և հետո տանել այդ տեղեկությունը դպրոց:   

 
7. ՄԵՐ ԸՆՏԱՆԻՔԸ 2 ԱՌԱՆՁԻՆ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՊՈՐՏԱԼԻ ՀԱՇՎԻ ԿԱՐԻՔՆ ՈՒՆԻ: ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՆԵԼ ԱՅԴ:  

• Յուրաքանչյուր անձի հարկավոր են այդ անձնական կոդերը պարունակող նամակը, որը կարելի է 
ձեռք բերել դպրոցից: 

• Յուրաքանչյուր ծնող կարող է իր էլեկտրոնային հասցեի միջոցով առանձին հաշիվ բացել:  Իրար հետ 
չապրող յուրաքանչյուր ծնող կարող է պահանջել իր առանձին նամակը: Նամակը պետք է անձամբ 
վերցնել դպրոցից: Այս կոդերը գաղտնի են և տեղեկություն են պարունակում ձեր երեխայի մասին, 
դրա համար այն չենք կարող հայտնել ձեզ հեռախոսով կամ էլեկտրոնային նամակով:  

 
8. ՄԵՆՔ ՉՈՒՆԵՆՔ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ ԿԱՄ ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՈՂ ՄԵՔԵՆԱ (SCANNER): ԻՆՉՊԵ՞Ս ՎԵՐՋԱՑՆԵԼ  
    ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ  ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ:   
Այդ դեպքում, պետք է դիմել դպրոցին օգնություն ստանալու համար: Եթե չեն կարող պատճենահանել  
փաստաթղթերը, ապա լուսանկարեք այն և էլեկտրոնային փոստով ուղարկեք ինքներդ ձեզ: Դրանից հետո  
ներբեռնեք այն:    


	2020-2021 Տվյալների Հաստատման պրոցեսը
	Խնդրում ենք պահել այս նամակը

