
التسجیل عبر
اإلنترنت

رابط عبر البرید
اإللكتروني

یوفر طریقة مریحة
وسریعة لتسجیل

طفلك (أطفالك) في
المدرسة.

اتصل بمدرستك
للحصول على

معلومات إضافیة عن
التسجیل، أو إذا كان
لدیك أي أسئلة أو
مشاكل أثناء إكمال

التسجیل عبر
اإلنترنت.

الوصول إلى التسجیل عبر اإلنترنت

تسجیل الدخول.1

الرابط المقدم في البرید اإللكتروني الذي ترسلھ●
المدرسة أو خدمات التسجیل

* تحقق من مجلد البرید العشوائي أو غیر المرغوب
فیھ إذا لم تستلم ذلك البرید اإللكتروني

یجب على الطالب الذین
یختارون المدرسة/ النطاق

الجغرافي التسجیل والحصول
على مقعد قبل التسجیل. لمزید من المعلومات،

قم بزیارة خدمات التسجیل على
https://schoolchoice.dpsk12.org/

أوChromeالمتصفحّینواستخدمالرابطافتح●
Firefox

الرجاء تجھیز تلك المستندات من أجل رفعھا

دلیل ساٍر إلثبات صحة العنوان (تشمل المستندات●
المقبولة نسخة من عقد اإلیجار الحالي أو إثبات ملكیة
المنزل أو فاتورة المرافق مثل الغاز أو الكھرباء أو

المیاه أو اشتراكات الخدمات الكبلیة)

(تشمل المستندات(الطالب)التحقق من میالد الطالب●
المقبولة نسخة من شھادة میالد الطفل أو سجل

المعمودیة أو جواز السفر / التأشیرة أو سجالت
المستشفى)

سجالت التطعیمات●

ختیار اللغةا.2

اختر لغتك المفضلة●

للمساعدة في التنقل عبر خطوات "التسجیل عبر اإلنترنت"*
بلغتك، یرجى االتصال بمدرستك.

https://schoolchoice.dpsk12.org/


اإللكترونيالتوقیع.3

األول)(اسمكfirstأدخلالمربع،في●
األخیر)(اسمكlast nameو

(إرسال)Submitفوقانقر●

ستفتح نافذة جدیدة

السفليالجزءفيالموجود(ابدأ)Beginزرفوقانقر●
من الصفحة

أيدونالبقاءمندقیقة60بعدجلستكمھلة*ستنتھي
أنقبل(حفظ)Saveزرعلىتضغطأنتذكرنشاط.

تخرج وتعود في وقت الحق. استخدم الرابط الوارد إلیك
عبر البرید اإللكتروني للرجوع إلى الطلب المحفوظ.



إكمال الطلب

األسرة)(منزلhouseholdتبویبعالمة.4

أدخل المعلومات في كل قسم

ھاتف المنزل*●

التاليالقسمإلىللتحرك(التالي)Nextفوقانقر●

محل اإلقامة األساسي للطالب●

ابدأ بإضافة رقم منزلك، ثم حدد العنوان األساسي●
للطالب من النتائج المنسدلة.

العنوانیكن العنوان مدرًجا في النتائج المنسدلة, فأدخللمإذا
عن طریق الكتابة في كل حقل قابٍل للتطبیق.

)SأوNالمثال،سبیل(علىللبادئةحقًالھناكأنالحظ*

اسمفيإدراجھاعدمویجب)AveأوSt(مثلوالعالمة
الشارع.

Uploadفوقانقر proof of

addressصحةإثباتدلیل(رفع
العنوان) إلرسال دلیل ساٍر إلثبات صحة عنوانك

(عقد إیجار، دلیل ملكیة المنزل، فاتورة المرافق

مثل الغاز أو المیاه أو الخدمات الكبلیة)

األسرة)(منزلHouseholdقسمملءعند

(حفظ/استمرار)Save/Continueعلىاضغط●
للتقدم إلى عالمة التبویب التالیة.

بمجرد أن تمأل كل األقسام في أي عالمة من عالمات
التبویب وتنقر فوق زر الحفظ، سیتغیر لون عالمة التبویب إلى

األزرقستعود عالمة التبویب التالیة إلى اللوناألخضر.اللون



األمر)(وليParentتبویبعالمة.5

البد من إضافة ولي األمر (أولیاء األمور) / الوصي
(األوصیاء) الذین یقیمون مع الطالب.

أدخل المعلومات في كل قسم

الدیموغرافیةالبیانات●

التاليالقسمإلىللتحرك(التالي)Nextفوقانقر●

معلومات االتصال●

(حفظ/استمرار)Save/Continueزرفوقانقر●

إلى أن كل األقسام قد تمخضراءتشیر عالمة تحدید✔
ملئھا.

إضافة ولي أمر جدید
إذا كنت تحتاج إلى إضافة ولي أمر/ وصي قانوني

Addفحدداألسرة،إلىآخر New Parent,

(إضافة ولي أمر جدید)، وأدخل المعلومات على
النحو الوارد أعاله.

عنوان والي األمر/الوصي الثاني
إذا كان ولي األمر/ الوصي الثاني الذي تمت

یعیش في المسكن األساسي للطالب،الإضافتھ
فأشر إلى ذلك بإلغاء تحدید ذلك المربع.

الوصایة المشتركة
یجب علیك االتصال بالمدرسة إذا كانت ھناك حاجة

إلى إضافة أسرة ثانیة إلى سجل الطالب.

عند االنتھاء من إضافة كل أولیاء األمور/األوصیاء

(حفظ/استمرار)Save/Continueعلىاضغط●

للتقدم إلى عالمة التبویب التالیة.



Emergencyتبویبعالمة.6 Contactالشخص(اسم
الذي یتم االتصال بھ عند الطوارئ)

الرجاء مراعاة إضافة اسم شخص واحد یتم االتصال بھ عند
الطوارئ

Addفوقانقر● New Emergency Contact

(إضافة معلومات شخص جدید في حاالت الطوارئ)

أدخل المعلومات في كل قسم

البیانات الدیموغرافیة●

التاليالقسمإلىللتحرك(التالي)Nextفوقانقر●

معلومات االتصال●

(حفظ/استمرار)Save/Continueزرفوقانقر●

إلى أن كل األقسام قد تمخضراءتشیر عالمة تحدید✔
ملئھا.

إذا كان من الضروري إضافة اسم شخص
آخر یتم االتصال بھ في حالة الطوارئ،

Addفحدد New Emergency Contact,

(إضافة شخص جدید یتم االتصال بھ في حالة
الطوارئ)، وأدخل المعلومات على النحو الوارد

أعاله.

عند االنتھاء من إضافة كل أسماء األشخاص الذین یتم
االتصال بھم في حالة الطوارئ

(حفظ/استمرار)Save/Continueعلىاضغط●

للتقدم إلى عالمة التبویب التالیة.



(الطالب)STUDENTتبویبعالمة.7

Addزرفوقانقر● New Studentطالب(إضافة
جدید)

أدخل المعلومات في كل قسم لكل طالب سیتم تسجیلھ.

* إذا كنت ترغب في الخروج والعودة في وقت الحق لملء قسم
Save/Continueزرفوقتنقرأنتذكرالطالب،

(حفظ/استمرار). سیتم حفظ كل المعلومات التي تم إدخالھا في

تلك المرحلة.

المستنداتكل(رفع)uploadالرجاء
المطلوبة ما لم تكن بالفعل قد سلمتھا

للمدرسة

Student Age Verificationعمرصحةمن(التحقق
الطالب) - ارفع شھادة المیالد وسجالت المستشفى وسجل

المعمودیة وجواز السفر

Immunizations(التطعیمات)-السجالتارفع

إلى أن كل األقسام قد تمخضراءتشیر عالمة تحدید✔
ملئھا.

إذا كان من الضروري إضافة طالب آخر
Addفحدداألسرة،إلى New Student,

(إضافة طالب جدید)، وأدخل المعلومات على
النحو الوارد أعاله.

(الطالب)Studentقسمملءعند

(حفظ/استمرار)Save/Continueعلىاضغط●

للتقدم إلى عالمة التبویب التالیة.



(مكتملة)COMPLETEDالتبویبعالمة.8

Onlineفوقانقر● Registration Summary

PDF,بتنسیقاإلنترنتعبرالتسجیل(ملخصPDF(

وستفتح نافذة جدیدة.

راجع معلوماتك●

Onlineمننسخةاحفظ● Registration

Summary PDFاإلنترنتعبرالتسجیل(ملخص
البریدعبرأرسلھاأواطبعھاأو)PDFبتنسیق

اإللكتروني لتحتفظ بھا في سجالتك

أغلق النافذة وارجع إلى عالمة التبویب●
Completed(مكتملة)

* یمكن تصحیح المعلومات الناقصة أو غیر الصحیحة من
خالل النقر فوق عالمة تبویب القسم، أعلى الشاشة، ثم تحدید

Edit.(تحریر)

عند اكتمال ملء كل األقسام

(إرسال)Submitفوقانقر●

(تأكید)Confirmفوقانقر●

اكتمل اآلن التسجیل عبر اإلنترنت

ستتلقى إخطاًرا عبر البرید اإللكتروني بأن التسجیل عبر
اإلنترنت قد اكتمل.


