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 .الموقع اإللكتروني لـ "اختيار المدرسة"قم بالوصول إلى استمارة "اختيار المدرسة" من خالل 

 .7الخطوة إذا كان لديك حساب في "بوابة أولياء األمور" وتعرف بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك، فتابع إلى 

 باستخدام رقم تعريف هوية التلميذ. ابة أولياء األموربو( الحالية إنشاء حساب على DPSيمكن ألسر مدارس دنفر العامة )

( حاليًا إنشاء حساب على "بوابة أولياء األمور" بعد إرسال نموذج "ما DPSكما يمكن لألسر غير الموجودة في مدارس دنفر العامة ) 

مات حول نماذج "ما قبل التسجيل"، اتصل قبل التسجيل" مع المستندات الداعمة للحصول على رقم تعريف هوية التلميذ. للمزيد من المعلو

 (.  DPS"بمكتب االختيار والتسجيل" أو أي مدرسة من مدارس دنفر العامة )

تعيين تعليمات إعادة إذا كان لديك حساب "بوابة أولياء األمور" أو قمت بالفعل بإنشاء حساب "اختيار المدرسة"، فيرجى الرجوع إلى 

 في نهاية هذا المستند إلعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك. كلمة المرور هذه

إذا لم يكن لديك حساب "بوابة أولياء األمور"، فال يزال يمكنك المشاركة في عملية "اختيار المدرسة" عن طريق إنشاء حساب "اختيار 

 المدرسة". اتبع الخطوات الموضحة أدناه:

إمكانية وجود تلميذك في نظامنا، فإنك سوف تحتاج للعمل مع "مكتب االختيار والتسجيل" أو مع إحدى مدارس دنفر في حالة  :مالحظة 

 ( من أجل إرسال استمارة التقدم الخاصة بك.  DPSالعامة )

 إنشاء حساب "اختيار المدرسة"

 المدرسة"(.)إنشاء حساب "اختيار  Create a SchoolChoice accountانقر على رابط  .1

 

 Createأدخل عنوان بريد إلكتروني صحيًحا وكلمة مرور تفضلها، وقم بتأكيد كلمة المرور في السطر الثالث، ثم انقر  .2

account .إنشاء حساب(. ال توجد متطلبات ُمعينة لكلمة المرور( 

 

http://schoolchoice.dpsk12.org/
http://schoolchoice.dpsk12.org/
https://parentaccountcreation.dpsk12.org/#/
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ويجب عليك االنتقال إلى بريدك اإللكتروني للتحقق سيتم إرسال رسالة تأكيد إلى بريدك اإللكتروني، وستشاهد الشاشة الموضحة أدناه. 

 من حساب "اختيار المدرسة".

 

إذا لم تشاهد رسالة بريد إلكتروني في بريدك الوارد، . schoolchoice@dpsk12.orgستتلقى رسالة بريد إلكتروني من 

انقر هنا( للتحقق من بريدك ) CLICK HEREفيرجى التحقق من رسائل البريد المزعجة / غير المرغوب فيها. انقر فوق 

 اإللكتروني وتوجيهك مرة أخرى إلى صفحة تسجيل دخول "اختيار المدرسة".

 

 

 

 

 

 

 

 

 )تسجيل الدخول( باستخدام بريدك اإللكتروني وكلمة المرور التي تم إنشاؤها حديثًا. Sign inبمجرد التحقق من حسابك ستتمكن من 

 

mailto:schoolchoice@dpsk12.org
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 )دعنا نبدأ( إلنشاء ملف تعريف األسرة. Let’s Get Startedانقر فوق  .3

 

 جميع الحقول التي بها العالمة )*( إلزامية. )التالي(. Next أدخل معلوماتك ثم انقر فوق .4

 )صلة القرابة بالتالميذ( باستخدام القائمة المنسدلة. Relationship to studentsأدخل  أ.4 

 

 )اسم العائلة(. Last name)االسم األول( و First nameأدخل  ب.4 

 المقترحة.)عنوان المنزل(، والذي يمكنك تحديده من القائمة  Home Address ج.4 

 

بعد النقر فوق عنوانك، ينبغي أن تتم تعبئة حقول العنوان األخرى ببقية تفاصيل عنوانك.  أدخل قيمة لـ  

Apartment, Unit, or Suite Number .الشقة أو الوحدة أو رقم الجناح(، إن ُوجد( 
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رقم هاتف واحًدا على األقل.  إذا )تفضيالت االتصال( الُمفضلة بالنسبة لك وأدخل  Contact Preferenceأدخل  د.4

)نص( كطريقة مفضلة، فالحظ أنه قد يتم تطبيق رسوم للرسائل والبيانات.  باإلضافة إلى ذلك، من خالل تحديد  Textحددت 

Text .نص(، فإنك بذلك توافق على تلقي مكالمات آلية مسجلة و/أو نصوص( 

 

)التالي(، سيقوم النظام بالتحقق مما إذا كان العنوان الذي تم إدخاله هو عنوان تلميذ ُمعتمد أم ال.  وقد  Next بعد النقر فوق .5

 .6الخطوة يُطلب منك تأكيد عنوانك أو التحقق منه.  وإذا لم يتم ذلك، فتابع إلى 

)تأكيد العنوان(، تأكد من أن الدبوس موجود في الموقع الصحيح لعنوانك. في المثال  Confirm Addressللقيام بـ  أ.5 

 .6الخطوة )تأكيد( وتابع إلى  Confirmحدد ". Ave thEast 47" وليس "Ave thE 47أدناه، تعرف النظام على "

 

قم الوحدة مفقوًدا )الشقة، الجناح، وما إلى ذلك( أو إذا لم يتم سيقوم النظام بوضع عالمة على العناوين إذا كان ر    ب.5

التعرف على الرمز البريدي أو إذا كان العنوان هو عنوان عمل بدالً من العنوان السكني. إذا تم إدخال العنوان بشكل غير 

 )إصالح العنوان( للعودة إلى الصفحة السابقة وتصحيح عنوانك. Fix Addressصحيح فانقر 
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 )استخدام العنوان( للمتابعة. Use Addressإذا أدخلت العنوان بشكل صحيح، فانقر فوق     ج.5 

      

)االسم األوسط( )إن أمكن(  Middle Name)االسم األول( و First Name من الشاشة التالية، أدخل معلومات تلميذك: .6

 )نوع الجنس(. Gender)تاريخ الميالد( و Birth Date)اسم العائلة( و Last Nameو

 

 Student ID Number( حاليًا، فيرجى إدخال DPSإذا كان تلميذك ملتحقًا بمدارس دنفر العامة ) .أ6

(Lunch Number)  رقم هوية التلميذ )رقم الغداء(( إذا كنت تعرفه. وهو غير إلزامي.  إذا كان تلميذك ليس(

 .ب6الخطوة إلى ( حاليًا، فتابع DPSملتحقًا بمدارس دنفر العامة )

 

( حاليًا وأدخلت رقم هوية التلميذ، فيجب أن تكون المعلومات DPSإذا كان تلميذك ملتحقًا بمدارس دنفر العامة ) مالحظة:

: االسم األول واسم العائلة وتاريخ الميالد ورقم هوية التلميذ يجب أن تكون ICمع المعلومات الموجودة في  متطابقة تماًما

 متطابقة. جميعها

 

الخاص بتلميذك، فستتلقى رسالة خطأ مثل الموضحة أدناه. إذا تلقيت رسالة  ICإذا لم تتطابق المعلومات الُمدخلة مع سجل 

 Create New Studentحديد سبب الخطأ، أو انقر فوق الخطأ، فيمكنك االتصال بمدرسة تلميذك أو مكتب االختيار لت

 )إنشاء تلميذ جديد( للمضي قدًما.
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)الصف الُمراد التقدم له( من القائمة  Grade Applying to)الصف الحالي( لتلميذك و Current Gradeأدخل   ب.6

 ( الحالي، فسيتم تعبئة هذه الحقول تلقائيًا.DPSالمنسدلة. إذا كنت قادًرا على مطابقة تلميذك مع تلميذ مدارس دنفر العامة )

 

 

 د.6)عنوان جديد(. وإال، فتابع إلى  New Addressإذا كان التلميذ يقيم في عنوان مختلف عنك، فانقر  ج.6

 

 



 

 7صفحة   

SchoolChoice Navigation for Families 2023-2024 

 )التالي(. Nextاكتب العنوان الجديد، وحدد من يُقيم مع التلميذ من القائمة المنسدلة، ثم انقر فوق  .1ج.6

 

. 8الخطوة )تأكيد( وتابع إلى  Confirm )استخدام العنوان( أو Use Addressإذا تم إدخال العنوان بشكل صحيح فانقر 

 للتحقق من العنوان. 5الخطوة وإال، فارجع إلى 

)التالي(  Nextوإال، فانقر   )إضافة تلميذ آخر(. Add Another Studentإذا كنت ولي أمر ألكثر من تلميذ، فانقر  د.6

 وتابع إلى الخطوة التالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Add Another)إلضافة تلميذ آخر انقر  )التالي(. Nextأدخل معلومات التلميذ الجديد، ثم انقر  .1د.6

Student  إذا كان هذا التلميذ يقيم في عنوان مختلف فانقر   د(.6)إضافة تلميذ آخر( وكرر الخطوة

New Address  ج6الخطوة )عنوان جديد( وارجع إلى. 

 

 

 

 .1د.6 
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 Home)ملف تعريف األسرة( عند إنشاء ملف تعريف تلميذك، فانقر فوق  Family Profileإذا تم توجيهك في وقت ما إلى صفحة 

 .7الخطوة )الصفحة الرئيسية( وتابع إلى  

 

 "اختيار المدرسة" للمستخدمين الحاليين

)الصفحة الرئيسية( بمجرد تسجيل الدخول. ومن هنا  Homeإذا كان لديك حساب "بوابة أولياء األمور"، فسيتم توجيهك إلى  .7

 )إضافة استمارة تلميذ جديد(.   Add New Student Applicationيمكنك أن تبدأ استمارة لتلميذ بالنقر فوق 

  

، وتحقق من المعلومات التالية، 1من هذه الشاشة ستتمكن من رؤية جميع تالميذ األسرة. حدد التلميذ الذي سيشارك في الجولة  .8

 )التالي(. Nextثم انقر 
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 المؤهل لتلميذك التقديم لها: (DPS)من الشاشة التالية، ستجد خريطة لجميع مدارس دنفر العامة  

 

)المدرسة التابعة للحي  Neighborhood or Zone School)المدرسة المتوقعة( لتلميذك و Projected Schoolسيحدد النظام 

السكني أو للمنطقة( في الزاوية اليسرى العلوية )المربع األحمر(. سيتم أيًضا تحديد هذه المدارس بمربع أزرق في قائمة المدارس.  إذا 

 (DPS))منطقة مدارس دنفر العامة  DPS Zone and Transition)المدرسة المتوقعة( ضمن  Projected Schoolكانت 

 ، فهذا يعني أنك يجب أن تشارك في االختيار للحصول على مقعد لتلميذك.ل(واإلنتقا

)المسافة( )حتى يتم سرد المدارس تلقائيًا حسب األقرب إليك(. يمكنك أيًضا تصفية  Distanceيمكنك تصفية المدارس بالنقر فوق 

 البحث عن المدرسة(.أداة ) School Finder)مفضلة( من خالل أداة  Favoriteالمدارس التي حددتها كمدرسة 

 مدرسة والتقديم إليها. 12قم بتحديد ما يصل إلى  .9

 

 

 

https://dps.schoolmint.net/school-finder/home
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 )التالي(. Nextمرر إلى أسفل الصفحة وانقر فوق  .10

 

 مالحظة:هي خيارك المفضل. يمكنك فقط اختيار كل مدرسة مرة واحدة.  1قم بترتيب مدارسك بحيث تكون المدرسة رقم  .11

)تحديد المدرسة(.  بمجرد  Select Schoolإلعادة ترتيب المدارس، يجب عليك إعادة التحديد مرة أخرى إلى مرحلة 

 .)التالي( Nextاالنتهاء من الترتيب الُمفضل، انقر فوق 

 

 

 االختيار استمارة

إما اعتماًدا على المدرسة والصف اللذين تتقدم لتلميذك لهما، قد تختلف استمارتك اختالفًا طفيفًا عن الموضحة أدناه.  يرجى المتابعة إلى 

خطوات التقديم أو  (ECE4) 4خطوات التقديم لبرنامج تعليم األطفال المبكر أو  (ECE3) 3خطوات التقديم لبرنامج تعليم األطفال المبكر 

 .K-12للصفوف 
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 (ECE3) 4خطوات التقديم لبرنامج تعليم األطفال المبكر 

)المعلومات األساسية( من االستمارة. سيتم عرض المدارس التي تتقدم إليها في الشريط  Basic Informationأكمل جزء  .1

 الموجود أعلى الشاشة. يرجى ملء جميع األسئلة المطلوبة.

 

 Employee name)نعم( ثم إدخال  Yesإذا كنت موظفًا بدوام كامل في إحدى المدارس التي تتقدم إليها، فيرجى تحديد  أ.1

)اسم الموظف( وتحديد اسم المدرسة من القائمة المنسدلة. ال يحتاج اختيارك إلى أن يتطابق مع الصف الذي تتقدم إليه )على سبيل 

برنامج تعليم األطفال  -)مدرسة آشلي االبتدائية  Ashley Elementary – ECE-3 Full Dayالمثال، ال تحتاج إلى تحديد 

 )مدرسة آشلي االبتدائية((. Ashley Elementaryك فقط تحديد ، اليوم الكامل(. يمكن3المبكر 

 Additional Questionsانقر فوق الشريط األزرق الموجود في الجزء السفلي من لقطة الشاشة أعاله، المسمى بـ  .2

 )األسئلة اإلضافية(.

 
 

 

هناك بعض األسئلة المشروطة التي قد تظهر أو ال تظهر لك.  على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد مدرسة  األسئلة المشروطة: أ.2

، فستظهر لك رسالة منبثقة. إذا لم تكن متأكًدا من مؤهالت (HGT)تأهيل )مثل بوالريس، وهي مدرسة موهوبين ومتفوقين للغاية 

إذا تقدمت بطلب لمدرسة مونتيسوري، فستُسأل عن تجربة مونتيسوري  تلميذك ألي مدرسة، فيرجى االتصال بالمدرسة مباشرة.

 السابقة لتالميذك.

 

( هو برنامج قائم على الرسوم الدراسية. يمكنك عرض توجيهات الرسوم الدراسية ECE 3) 3برنامج تعليم األطفال المبكر  ب.2

د ما إذا كنت تود الكشف عن معلومات دخلك لتلقي مساعدة ( واألسعار في هذا القسم. حدECE 3) 3لبرنامج تعليم األطفال المبكر 

دراسية أو عدم االشتراك في المساعدة الدراسية ودفع الرسوم الدراسية كاملة. الحظ أنه إذا كنت ال تعيش في حدود مدارس دنفر 

 ، فأنت مسؤول عن الرسوم الدراسية كاملة.  (DPSالعامة )

 

 أ1 
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غير من وعمل ال مندخل( )ال) Income)عدد أفراد األُسرة( و Household Sizeإذا قمت باالشتراك، فستقوم بإدخال  ج.2

 العمل( لكل فرد من أفراد أسرتك.

 
 

 
 بعد ذلك، فستحتاج إلى تحميل دليل على ميالد تلميذك ودليل على عنوانك.  .3

 

 
)إقرار "اختيار المدرسة"(. أجب عن  SchoolChoice Acknowledgementإلى الجزء األخير من االستمارة:  تابع .4

)الرعاية(،  المنزل خارج والوضع حاليًا،( DPSاألسئلة اإلضافية فيما يتعلق بحضور األشقاء في مدرسة دنفر العامة )

 .المخفضة وباألسعار المجانية للوجبات والتأهيل
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 )تفضيالت التعليمات(. instruction preferences)لغة التلميذ( و student languageتابع إلى أسئلة  .5

 

( بها خيارات نصف يوم، فستُسأل عما إذا كنت تفضل الفصول الصباحية أو ECEبما أن بعض برامج تعليم األطفال المبكر ) أ.5

 على تفضيلك.فصول ما بعد الظهر. لن يؤثر تفضيلك على موضع تلميذك في المدرسة، وال يُضمن لك الحصول 

 

)اإلسبانية(، فسيكون لديك الخيار الختيار التعليمات باللغة اإلنجليزية أو اإلسبانية، إذا كان  Spanishإذا كان تلميذك يتحدث  ب.5

 ذلك متوفًرا.
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تستخدم ألي غرض  ال)عرق/األصل العرفي التلميذ(. الحظ أن هذه المعلومات  s race/ethnicity’studentأجب عن أسئلة  .6

 من أغراض "اختيار المدرسة"، ولكنها مطلوبة لجمع البيانات وتحليلها.

 
)اتفاقية ولي األمر لعملية "اختيار المدرسة"  General SchoolChoice Parent/Guardian Agreementراجع  .7

العامة(. يجب عليك النقر فوق الرابط عندما يُطلب منك ذلك لعرض االتفاقية على الموقع اإللكتروني "اختيار المدرسة". باإلضافة 

 رسوم دراسية.( هو برنامج قائم على ECEإلى ذلك، نطلب منك التحقق من أنك تفهم أن برنامج تعليم األطفال المبكر )

 

 
 

 )التالي( لمتابعة االستمارة وإرسالها. Nextانقر  .8

 

 

  

 أ5

(5-

 أ(

 ب5

(5-

 ب(
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 (ECE4) 4خطوات التقديم لبرنامج تعليم األطفال المبكر  

( لن يتم عن طريق قرعة برنامج ECE4سنوات ) 4يرجى مالحظة أن االلتحاق بصفوف مرحلة التعليم المبكر للتالميذ البالغين من العمر 

SchoolChoice  التابع لمدرار دنفر العامة هذا العام. يجب على المتقدمين لاللتحاق بصفوفECE4 الطلب عبر موقع البرنامج العام  تسليم

باإلضافة غلى طلب  SchoolChoice. ستحتاج أيضاً لتقدم طلب oloradoC (UPK)chool sUniversal Preلمرحلة ما قبل المدرسة 

UPK في طلب .SchoolChoice يرجى اختيار ،”oloradoC (UPK)chool sUniversal Pre“  طلب البرنامج العام لمرحلة ما قبل(

 .هناالجديد، انقر  UPKعلومات عن برنامج المدرسة( لمزيد من الم

 

)المعلومات األساسية( من االستمارة. سيتم عرض المدارس التي تتقدم إليها في الشريط  Basic Informationأكمل جزء  .1

 الموجود أعلى الشاشة. يرجى ملء جميع األسئلة المطلوبة.

 

)اسم  Employee name)نعم( ثم إدخال  Yesإذا كنت موظفًا بدوام كامل في إحدى المدارس التي تتقدم إليها، فيرجى تحديد 

يد اسم المدرسة من القائمة المنسدلة. ال يحتاج اختيارك إلى أن يتطابق مع الصف الذي تتقدم إليه )على سبيل المثال، الموظف( وتحد

، 3برنامج تعليم األطفال المبكر  -)مدرسة آشلي االبتدائية  Ashley Elementary – ECE-4 Full Dayال تحتاج إلى تحديد 

 (.()مدرسة آشلي االبتدائية Ashley Elementaryاليوم الكامل(. يمكنك فقط تحديد 

 

 Additional Applicationانقر فوق الشريط األزرق الموجود في الجزء السفلي من لقطة الشاشة أعاله، المسمى بـ  .2

Questions  تتشارك مدارس دنفر  .استمارة برنامج التعليم قبل المدرسي في دنفر)أسئلة االستمارة اإلضافية(. سيظهر لك

( بأسعار معقولة ECE-4) 4( لتقديم خيارات برنامج تعليم األطفال المبكر DPPة مع برنامج التعليم قبل المدرسي في دنفر )العام

 ألسرنا.

https://earlyeducation.dpsk12.org/universal-preschool-upk-colorado/
https://earlyeducation.dpsk12.org/universal-preschool-upk-colorado/
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 Last Name)االسم األول لولي األمر( و Parent/Guardian First Nameيرجى إدخال  القسم األول: معلومات األسرة: .3

الهاتف(. قم بتقديم نفس المعلومات لولي األمر الثاني، إن ُوجد. أدخل معلومات )رقم  Phone Number)اسم العائلة( و

Race/Ethnicity عرق/األصل العرقي( التلميذ، و(Primary Language و )اللغة األساسية(Language Spoken at 

Home  اللغة التي يتم تحدثها في المنزل(. إذا كان الخيار الذي ينطبق بشكل وثيق على تلميذك واألسرة غير متاح، فيرجى تحديد(

Other .أخرى( وتحديد ذلك في المربع الذي يُفتح أسفل السؤال( 

 
 

 
في دراسة بحثية في برنامج التعليم قبل تشير إلى ما إذا كنت ترغب في المشاركة  القسم الثاني: المشاركة في الدراسة البحثية: .4

 (.DPPالمدرسي في دنفر )

 
 

( هو برنامج قائم على الرسوم الدراسية. يمكنك عرض ECE 3) 4برنامج تعليم األطفال المبكر  القسم الثالث: معلومات الدخل: .5

القسم. حدد ما إذا كنت تود الكشف عن ( واألسعار في هذا ECE 3) 4توجيهات الرسوم الدراسية لبرنامج تعليم األطفال المبكر 

معلومات دخلك لتلقي مساعدة دراسية أو عدم االشتراك في المساعدة الدراسية ودفع الرسوم الدراسية كاملة. الحظ أنه إذا كنت ال 

 ، فأنت مسؤول عن الرسوم الدراسية كاملة.  (DPSتعيش في حدود مدارس دنفر العامة )
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العمل وغير العمل( من دخل( )ال) Income)عدد أفراد األُسرة( و Household Sizeإذا قمت باالشتراك، فستقوم بإدخال  أ.5

 لكل فرد من أفراد أسرتك.

 
 

بعد ذلك، فستحتاج إلى تحميل دليل على ميالد تلميذك ودليل على عنوانك.  إذا كنت تعيش في مدينة أو مقاطعة دنفر وتود  ب.5

يوًما متتالية من دليل الدخل.  دليل الدخل هذا  30طلب للحصول على المساعدة في الرسوم المدرسية، فسيُطلب منك تحميل التقدم ب

 مطلوب لدخل العمل وغير العمل لكل ولي أمر.

 

)حفظ التقدم( أسفل الشاشة واتصل بالمدرسة، وقم بزيارة  Save Progress***إذا لم تتمكن من تحميل المستندات، فانقر فوق 

 للحصول على المساعدة.*** 3493-423-720مركز التسجيل، أو اتصل "بمكتب االختيار والتسجيل" على الرقم 

 

مرة ( يعرف كيف علمت عنه أول DPPدع برنامج التعليم ما قبل المدرسي في دنفر ) أخبرنا عن كيف علمت عنا: القسم الرابع: .6

 وأي من موارده يساعدك على معرفة التعليم ما قبل المدرسة واختيارها لتلميذك.
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هذه االتفاقية منفصلة  :(DPPاتفاقية أولياء األمور ونشر المعلومات لبرنامج التعليم ما قبل المدرسي في دنفر ) القسم الخامس: .7

( في حالة DPPيرجى االتصال ببرنامج التعليم قبل المدرسي في دنفر )(. DPSعن "اتفاقية اختيار المدرسة" لمدرسة دنفر العامة )

إذا ساعدك شخص ما على ملء . dpp.orgأو قم بزيارة الرابط اإللكتروني  303.595.4377وجود أي سؤال على الرقم 

 .ذي ساعدكالشخص ال)نعم( للسؤال النهائي وأدخل اسم  Yesاالستمارة، فحدد 

 
 

)إقرار "اختيار المدرسة"(. أجب عن األسئلة  SchoolChoice Acknowledgementإلى الجزء األخير من االستمارة:  تابع .8

 للوجبات والتأهيل)الرعاية(،  المنزل خارج والوضع حاليًا،( DPSاإلضافية فيما يتعلق بحضور األشقاء في مدرسة دنفر العامة )

 .المخفضة وباألسعار المجانية

https://dpp.org/
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 )تفضيالت التعليمات(.  instruction preferences)لغة التلميذ( و student languageتابع إلى أسئلة  .9

 

( بها خيارات نصف يوم، فستُسأل عما إذا كنت تفضل الفصول الصباحية أو ECEبما أن بعض برامج تعليم األطفال المبكر ) أ.9

 موضع تلميذك في المدرسة، وال يُضمن لك الحصول على تفضيلك.فصول ما بعد الظهر. لن يؤثر تفضيلك على 

 

)اإلسبانية(، فسيكون لديك الخيار الختيار التعليمات باللغة اإلنجليزية أو اإلسبانية، إذا كان  Spanishإذا كان تلميذك يتحدث  ب.9

 ذلك متوفًرا.

 

 

تستخدم ألي غرض  اللتلميذ(. الحظ أن هذه المعلومات لي ق)عرق/األصل العر race/ethnicitys ’studentأجب عن أسئلة  .10

 من أغراض "اختيار المدرسة"، ولكنها مطلوبة لجمع البيانات وتحليلها.

 

 أ9

(5-

 أ(

 ب9

(5-

 ب(
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)اتفاقية ولي األمر لعملية "اختيار المدرسة"  General SchoolChoice Parent/Guardian Agreementراجع  .11

يجب عليك النقر فوق الرابط عندما يُطلب منك ذلك لعرض االتفاقية على الموقع اإللكتروني "اختيار المدرسة". باإلضافة العامة(. 

 ( هو برنامج قائم على رسوم دراسية.ECEإلى ذلك، نطلب منك التحقق من أنك تفهم أن برنامج تعليم األطفال المبكر )

 

 
 

 )التالي( لمتابعة االستمارة وإرسالها. Nextانقر  .12
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 K-12 خطوات التقديم للصفوف

)المعلومات األساسية( من االستمارة. سيتم عرض المدارس التي تتقدم إليها في الشريط  Basic Informationأكمل جزء  .1

 الموجود أعلى الشاشة. يرجى ملء جميع األسئلة المطلوبة، مثل السؤال الُمحدد باللون األصفر أدناه.  

 

 

 Employee name)نعم( ثم إدخال  Yesتحديد إذا كنت موظفًا بدوام كامل في إحدى المدارس التي تتقدم إليها، فيرجى  أ.1

)اسم الموظف( وتحديد اسم المدرسة من القائمة المنسدلة. ال يحتاج اختيارك إلى أن يتطابق مع الصف الذي تتقدم إليه )على سبيل 

برنامج تعليم األطفال  -)مدرسة آشلي االبتدائية  Ashley Elementary – ECE-3 Full Dayالمثال، ال تحتاج إلى تحديد 

 )مدرسة آشلي االبتدائية((. Ashley Elementary، اليوم الكامل(. يمكنك فقط تحديد 3المبكر 

 )األسئلة اإلضافية(. Additional Questionsانقر فوق الشريط األزرق الموجود في الجزء السفلي المسمى بـ  .2

بعض األسئلة المشروطة التي قد تظهر أو ال تظهر لك.  على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد مدرسة  هناك األسئلة المشروطة: أ.2

، فستظهر لك رسالة منبثقة. إذا لم تكن متأكًدا من مؤهالت ((HGT)تأهيل )مثل بوالريس، وهي مدرسة موهوبين ومتفوقين للغاية 

تقدمت بطلب لمدرسة مونتيسوري، فستُسأل عن تجربة مونتيسوري  تلميذك ألي مدرسة، فيرجى االتصال بالمدرسة مباشرة. إذا

السابقة لتالميذك. وأخيًرا، إذا كانت المدرسة التي تتقدم لها تعطي األولوية ألشقاء الذين حضروا فيه مسبقًا، فستحتاج إلى إدخال 

 معلومات األشقاء.

ديدة، فيجب عليك بيان تاريخ انتقالك والمدرسة السابقة لتلميذك في األسئلة اإلضافية، إذا كنت قد انتقلت مؤخًرا إلى أسرة ج ب.2

 وموقع المدرسة السابقة.

 

 

 

 أ1
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، فستحتاج إلى تحميل دليل على ميالد تلميذك ودليل على عنوانك. (DPSإذا كان تلميذك جديًدا في مدارس دنفر العامة ) ج.2

( وقد انتقلت مؤخًرا )ولم تقم بالفعل بإثبات عنوانك في DPSدنفر العامة )وباإلضافة إلى ذلك، إذا كان تلميذك ملتحقًا حاليًا بمدرسة 

.  3مدرسة تلميذك(، فستحتاج إلى تحميل دليل عنوانك الجديد أيًضا. إذا لم تنطبق أي من هذه الحاالت، فيرجى المتابعة إلى الخطوة 

عليك تقديم هذه المستندات قبل بدء تلميذك الدراسة في  يجبإذا كنت غير قادر على تحميل هذه المستندات اآلن، فيرجى العلم أنه 

الخريف. إذا كنت بحاجة إلى تحميل مستندات إضافية إلى االستمارة )مثال: دليل الوصاية أو ترجمة دليل شهادة الميالد(، فيرجى 

رغب في إضافة "هل ت) ”Would you like to add another verification document“على السؤال  (نعم) yesتحديد 

 )انظر أدناه( (مستند تحقق آخر"

 )تحميل(. Uploadإذا كنت تستخدم هاتفك للتقديم، فيمكنك التقاط صورة لهذه المستندات بعد النقر على 

 

)إقرار "اختيار المدرسة"( للمتابعة إلى  SchoolChoice Acknowledgementانقر فوق الشريط األزرق المسمى  .3

 الجزء التالي من االستمارة. قم باإلجابة عن األسئلة المطلوبة.

 

 

( حاليًا ولم يتم ذكره في االستمارة مسبقًا، فحدد نعم DPSإذا كان لدى تلميذك شقيق يحضر في إحدى مدارس دنفر العامة ) أ.3

 ميالدهم.وامأل االسم الكامل لألشقاء وتاريخ 
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تابع وأجب عما إذا كان تلميذك قيد الدراسة حاليًا أو خاضعًا ألمر طرد من أي منطقة تعليمية أخرى من خالل تحديد  ب.3

yes  نعم( أو(no .)ال( 

 

 

 

 
 تابع وأجب عن أسئلة الوضع خارج المنزل والتأهيل للحصول على وجبات مجانية أو بأسعار مخفضة. .ج3

 

 
 

 

تابع وأجب عن أسئلة إذا كان لتلميذك شقيق قد حضر في أي مدرسة من المدارس المذكورة في السؤال المطلوب أدناه. في  د.3

)اسم المدرسة( التي  name of the school)اسم مدرسة األشقاء( و siblings full nameحالة اإلجابة بنعم، امأل 

 يحضر فيها األشقاء.

 

 

)اإلسبانية(، فسيكون لديك الخيار الختيار التعليمات  Spanishة لتلميذك. إذا كان تلميذك يتحدث اذكر اللغة األساسي هـ.3

 باللغة اإلنجليزية أو اإلسبانية، إذا كان ذلك متوفًرا.
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أجب عن أسئلة "العرق واألصل العرقي"، مع مالحظة أن معلومات "العرق واألصل العرقي" ال تُستخدم ألي أغراض  .و3

 متعلقة بوضعك في "اختيار المدرسة".

 
 

)اتفاقية ولي األمر لعملية "اختيار المدرسة"(. يجب  SchoolChoice Parent/Guardian Agreementراجع  .ز3

)نعم(  Yesعليك النقر فوق الرابط عندما يُطلب منك ذلك لعرض االتفاقية على الموقع اإللكتروني "اختيار المدرسة".  حدد 

 Saveأو  )التالي( للمتابعة، Nextبمجرد قراءتك التفاقية ولي األمر "اختيار المدرسة". سجل اسمك ثم انقر فوق 

Progress   .حفظ التقدم( إذا كنت ترغب في العودة إلى االستمارة في وقت الحق( 
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 )إرسال(. Submitراجع تحديداتك، ثم انقر فوق  صفحة التأكيد: .4

 

سيكون لديك فرصة واحدة لمراجعة اختياراتك؛ فيرجى التأكد من أنها بالترتيب الصحيح وأن االستمارة خاصة بالتلميذ  .5

 )إرسال( عند االنتهاء. Submitالصحيح. انقر فوق 
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تي تم اختيارها )الصفحة الرئيسية( حيث يمكنك عرض أو تعديل أو إلغاء المدارس ال Home بعد تقديم االستمارة سيتم توجيهك إلى

 للتلميذ.

)إضافة  Add New Student Application يمكنك أيًضا بدء استمارة جديدة لتلميذ مختلف من هذه الشاشة بالنقر فوق 

 التلميذ.( التالية بناًء على صف استمارة االختيار) Choice Applicationاستمارة تلميذ جديد( واتبع تعليمات 
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 إعادة تعيين كلمة المرور

 

 

 

 سيكون لديك فرصتان إلعادة تعيين كلمة المرور بناًء على كيفية تسجيل الدخول إلى نظام التقديم لـ "اختيار المدرسة":

إذا أنشأت حسابًا باستخدام بريد إلكتروني ولم تقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد "بوابة  حساب "اختيار المدرسة": .1

 أولياء األمور"، فيمكنك إعادة تعيين كلمة المرور هنا عن طريق إدخال عنوان بريدك اإللكتروني.

 Forgotولياء األمور"، فيرجى النقر إما فوق إذا قمت بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد "بوابة أبوابة أولياء األمور:  .2

your passwordهل نسيت كلمة مرورك؟( أو  ؟(Forgot your usernameالستعادة  ؟ )هل نسيت اسم المستخدم(

 معلومات تسجيل الدخول من خالل "بوابة أولياء األمور".

 


