FARSI

ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑرای ﺗﺳت ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﮐوﯾد ۱۹
ﻣرﺣﻠﮫ  :۱روی ﻟﯾﻧﮑ ﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط  FCPSﺻﺎدر ﺷده اﺳت ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
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ﻣرﺣﻠﮫ  :۲ﯾﮏ آدرس اﯾﻣﯾل و رﻣز ﻋﺑور وارد ﮐﻧﯾد

رﻣز ﻋﺑور ﺑﺎﯾد از  ۸ﮐﺎراﮐﺗر ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑﺎﺷد :ﯾﮏ ﺣرف ﺑزرگ ،ﯾﮏ ﻋدد ،ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺗر ﺧﺎص ﻏﯾر از ﺣرف و ﻋدد ).(etc ,%,$,!,@,#

ﻣرﺣﻠﮫ  :۳آدرس اﯾﻣﯾل را ﻣﺟددا ً ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧﯾد FCPS .ﺑرای ﺗﺎﯾﯾد ﺻﺣت اﯾﻣﯾل اراﺋﮫ ﺷده ﯾﮏ اﯾﻣﯾل ارﺳﺎل ﺧواھد ﮐرد .اﯾﻣﯾل ارﺳﺎل ﺷده را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد .روی
” “Confirmationﯾﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
ﻣرﺣﻠﮫ  :۴در ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌدی روی ﮐﻠﻣﮫ ” “Enterﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣراﺣل ﺛﺑت ﻧﺎم را ﺷروع ﮐﻧﯾد.
ﻣرﺣﻠﮫ  :۵ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ داﻧش آﻣوز ،ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ وﻟﯽ/ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻧﺎم ﻣدرﺳﮫ داﻧش آﻣوز را وارد ﮐﻧﯾد .روی دﮐﻣﮫ ” “Continueﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
ﻣرﺣﻠﮫ  :۶اطﻼﻋﺎت داﻧش آﻣوز را وارد ﮐﻧﯾد:
• ﻧﺎم
• ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
• آدرس
• ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن
• ﺟﻧﺳﯾت
• ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
• ﻧژاد
• ﻗوﻣﯾت
• اﮔر داﻧش آﻣوز ورزﺷﮑﺎر اﺳت ،روی داﯾره ﮐﻧﺎر اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد
• ورزﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ داﻧش آﻣوز در آﻧﮭﺎ ﺷرﮐت دارد ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد
ﻣرﺣﻠﮫ  :۷ﮔزﯾﻧﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﺳﻼﻣت را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد“ :ﺑﻠﮫ – ﺧﯾر – اﻣﺗﻧﺎع از اراﺋﮫ".
ﻣرﺣﻠﮫ  :۸اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﻣﮫ را )در ﺻورت اﻣﮑﺎن( وارد ﮐﻧﯾد و روی دﮐ ﻣﮫ " " Continueﻋﻼﻣ ت ﺑزﻧﯾد.
• ﻧﺎم دارﻧده ﺑﯾﻣﮫ
• ﻧﺎ م ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ
• ﺷﻣﺎره ﺑﯾﻣﮫ
• ﺷﻣﺎره ﮔروه
• ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد دارﻧده ﺑﯾﻣﮫ
ﻣرﺣﻠﮫ  :۹در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﻣﮫ اراﺋﮫ ﻧﺷده اﺳت ،ﺷﻣﺎره ﻣﻠﯽ وﻟﯽ/ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ را وارد ﮐﻧﯾد .در ﺻورت اﻣﻧﺗﺎع از اراﺋﮫ ﺷﻣﺎره ﻣﻠﯽ ،ﮐﺎدر ﻣرﺑوطﮫ
ر ا ﻋﻼﻣ ت ﺑزﻧﯾد و روی دﮐﻣﮫ ” “Continueﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
ﻣرﺣﻠﮫ  :۱۰روی ﮐﺎدری ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘرﺳد داﻧش آﻣوز ﭼﻧد دوز واﮐﺳن ﮐوﯾد  ۱۹دﯾر ﺎﻓت ﮐرده اﺳت ،ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد .روی ﻓﻠش ﮔوﺷﮫ ﮐﺎدر ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺗﻌداد دوزھﺎی
درﯾﺎﻓﺗﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﺗﺎرﯾﺦ)ھﺎی( درﯾﺎﻓت دوز را وارد ﮐﻧﯾد .روی دﮐﻣﮫ ” “Continueﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
)ﻟطﻔﺂ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد :اطﻼﻋﺎت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون وارد ﺷده در اﯾﻧﺟﺎ در ﺳﯾﺳﺗم اطﻼﻋﺎت داﻧش آﻣوز  FCPSﺑﮫ رو ز ﻧﺧواھ د ﺷد .وﻟﯽ/ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون داﻧش آﻣوز را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ای ﮐﮫ داﻧش آﻣوز در آن ﺛﺑت ﻧﺎم اﺳت ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارد .ﻟطﻔﺎ ً ﺑرای ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ
داﻧشآﻣوز ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد(.
ﻣرﺣﻠﮫ  :۱۱ﮐﺎدر ﮐﻧﺎر ﻋﺑﺎرت زﯾر را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد" :ﻣن ،ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧده ،در ﻣورد ھدف ،روشھﺎ ،ﻣزاﯾﺎ و ﺧطرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺗﺳت ﮐوﯾد  ۱۹ﻣطﻠﻊ ﺷدهام
و ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از اﯾن رﺿﺎﯾﺗﻧﺎ ﻣﮫ را درﯾﺎﻓت ﮐردها م .ﺑﮫ ﻣن اﯾن ﻓرﺻت داد ه ﺷد ه اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل از اﻣﺿﺎ ﺳؤال ﺑﭘرﺳ م و ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ھر زﻣﺎن ﮐﮫ
ﺑﺧواھم ﺳؤاﻻت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﭘرﺳم .ﻣن داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺗﺳت ﺑرای ﮐوﯾد  ۱۹ﻣواﻓﻘت ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣرﺣﻠﮫ  :۱۲ﮐﺎدر ﮐﻧﺎر ﻋﺑﺎرت زﯾر را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد" :ﻣن ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده ﺧود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻣﺟوز ﺑﺎﻻ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت
ﻣواﻓﻘت ﻣ ﯽ ﮐﻧم".
ﻣرﺣﻠﮫ  :۱۳روی ” “Click Here to Signﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾ د
ﻣرﺣﻠﮫ  :۱۴ﻧﺎم وﻟﯽ/ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ را در ﮐﺎدر ﮐوﭼﮑﺗر وارد ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ اﻧﮕﺷت ﺧود ،ﻧﺎم ﺧود را در ﮐﺎدر ﺑزرﮔﺗر اﻣﺿﺎ ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس روی " " Saveﮐﻠﯾﮏ
ﮐﻧﯾد.
ﻣرﺣﻠﮫ  :۱۵اﮔر داﻧش آﻣوز ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﺛﺑت ﻧﺎم دارﯾد روی " "Add Childﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
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