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     باز ( ازاد)ثبت نام  ل اشتراکدستور العم
 
 

    زنده گی میکنید    درمحدوده  حوزه تعلیمی سنوان و شده  قبال راجستر 
 

 
لنک    لطفا  و قبال در حوزه تعلیمی راجستر نموده اندی سنوان زندگی دارند محوزه تعلی نعده شاگردانیکھ در محدوده  آ ●

 : تعقیب نمایندپرنت پورتل را 
 

● https://sis.sanjuan.edu/parentportal 
   open enrollment لنک   لطف نموده روی مگر  ورتل ساین ان و یا داخل نشویددر این زمان در پرنت پ  ●

تانرا  پسورد شما نمیدانید و یا پن نمبر و ایید . در صورتیکھ  کلک نم لنک حوزه تعلیمی سنوان  پایین  بطرف چپ صفحھ
 /https://loginreminder.sanjuan.eduاین لنک را تعقیب نمایید:  فراموش نموده اید 

 ساین ان اضافھ نمایید.    تکلک نمودید لطفا پن ویا پسورد تانرا جھ   زمانیکھ روی لنک اوپن انرولمنت  ●
 ارسال نموده اید.  بشکل فوری اقدام نمایید و مطمین شوید کھ در خواست تانرا  زمانیکھ ساین ان نمودید ●
این شماره بھ تماس شوید   ا ب  سنوان  در صورتیکھ بھ کدام مشکل مواجھ میشوید لطفا بھ دفتر مرکزی حوزه تعلیمی ●

۹۱۶۷۲۶۵۸۲۶ 
 
 

راجستر نباشید ولی در محدوده حوزه تعلیمی سنوان زنده گی میکنید  سنوان در حوزه تعلیمی در صورتیکھ  
 

راجستر نمیباشید لطفا لنک  در حوزه تعلیمی سنوان محدوده حوزه تعلیمی سنوان زنده گی میکنید مگر در صورتیکھ در  ●
 https://www.sanjuan.edu/Page/50877: ذیل را تعقیب نمایید

طی مراحل نمایید در خواستی تانرا بخاطر راجسترنمودن التری  شما میبینید کھ چطور ؛  صفحھ  بطرف دست راست  ●
۲۰۲۲-۲۰۲۳   

دسامبر   ۶روز دوشنبھ ایید ( الی ا کلک نممگر درحوزه تعلیمی سنوان زندگی میکند ر   Not Enrolled لنک روی  ●
  )نمیباشدلنک موجود  قبل از ظھر  ۸ساعت 

الی  عالقھ تانرا انتخاب نموده فورم را کھ در قسمت باشما میتوانید زبان مورد  نمودیدصفحھ دون لود  را زمانیکھ این ●
 صفحھ است تکمیل نمایید.  

   تمام معلومات ضروری را تکمیل نموده فورم را سبمت  و یا تسلیم نمایید.  ●
در صورتیکھ با کدام مشکل مواجھ میشوید لطفا با این شماره بھ دفتر مرکزی حوزه تعلیمی سنوان بھ تماس شوید.   ●

۹۱۶۷۲۶۵۸۲۶ 
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