
የመስመር ላይ 
(ኦንላይን) 
ምዝገባ 
አዲስ ተማሪ

ልጅዎን(ልጆችዎን) 
ለመመዝገብ አመቺ 
እና ፈጣን መንገድ 
ያቀርባል።

ለተጨማሪ የምዝገባ 
መረጃ፣ ወይም 
ኦንላይን ምዝገባውን 
በሚሞሉበት ጊዜ 
ማናቸውም 
ጥያቄዎች ወይም 
ችግሮች 
ካጋጠሙዎት 
ት/ቤትዎን ያነጋግሩ።  

1. በመለያ መግባት 

🖱 በት/ቤቱ ወይም የምዝገባ አገልግሎቶች በተላከ 
ኢሜይል ላይ ማስፈንጠሪያ ተሰጥቷል 

ኢሜይሉ ካልደረስዎት የእርስዎን አይፈለጌ መልእክት 
ወይም ቆሻሻ ማቀፊያ ይመልከቱ               

*Choice/ዞን ተማሪዎች እባካችሁ Choice እና የምዝገባ 
አገልግሎቶችን በ https://schoolchoice.dpsk12.org/ 
ይጎብኙ

🖱 ማስፈንጠሪያ ይክፈቱ፤ አሳሾች ይጠቀሙ Chrome 
ወይም Firefox 

እባክዎ እነዚህን ሰነዶች ለመስቀል ያዘጋጁ

🖱 ህጋዊ የአድራሻ ማስረጃ

🖱 የተማሪ(ዎች) የልደት ማረጋገጫ

🖱 የምዝገባ መዝገቦች

2. የቋንቋ ምርጫ 

🖱 ተመራጭ ቋንቋዎን ይምረጡ። 

ኦንላይን ምዝገባውን በቋንቋዎ ስለማሰስ እገዛ 
ለማግኘት፣ እባክዎ ለትምህርት ቤትዎ ይደውሉ።

3. ኤሌክትሮኒክ ፊርማ

የእርስዎን “ኤሌክትሮኒክ ፊርማ” ይተይቡ 

🖱 "Submit" አስገባ ይጫኑ 

አዲስ መስኮት ይከፈታል።

🖱 "Begin" (ጀምር) የሚለውን ጠቅ ያድርጉ።

*ለ 60 ደቂቃዎች ምንም እንቅስቃሴ ከሌለ የክፍለ ጊዜዎ 
ሰዓት ያልቃል። መውጣትና ቆይቶ መመለስ ካስፈለግዎት 
ማስቀመጥዎን ያስታውሱ። ወደ ተቀመጠው ማመልከቻ 
ለመመለስ ኢሜይሎ ላይ የተሰጠውን ማስፈንጠሪያ 
ይመልከቱ። 

የመስመር ላይ (ኦንላይን) ምዝገባ መዳረሻ

https://schoolchoice.dpsk12.org/
https://schoolchoice.dpsk12.org/


 ማማመልከቻ ማጠናቀቅ

4. HOUSEHOLD TAB (የቤተሰብ ትር) 

በእያንዳንዱ ክፍል ላይ መረጃውን ያስገቡ

🖱 "Home Phone" (የቤት ስልክ ቁጥር)

🖱 ወደ ሚቀጥለው ክፍል ለመሄድ "Next" (ቀጣይ) 
ይጫኑ

🖱 "Student’s Primary Residence" (የተማሪ 
ተቀዳሚ መኖሪያ)

አድራሻው በተቆልቋይ ውጤቶች ላይ ከሌለ፣ በእያንዳንዱ 
በሚመለከተው ቦታ ላይ በመተየብ አድራሻውን ያስገቡ።

🖱 "Upload proof of address"  (የመኖሪያ አድራሻ 
ማስረጃ ስቀል) ይጫኑ፤ የእርስዎን ህጋዊ የመኖሪያ 
አድራሻ ያስገቡ

(ሊዝ፣ የቤት ባለቤትነት ማስረጃ፣ የፍጆታ ደረሰኝ 
ለምሳሌ ነዳጅ፣ ውሃ፣ ወይም ኬብል)  

የቤተሰቡ ክፍል ሲጠናቀቅ

🖱 ወደ ቀጣዩ ትር ለመሄድ "Save/Continue" 
(አስቀምጥ/ቀጥል) ይጫኑ።

አንድ ጊዜ በትር ውስጥ ሁሉንም ክፍሎች ሲያጠናቅቁ እና 
ሲያስቀምጡ፣ ትሩ ከሰማያዊ ወደ አረንጓዴ ይቀየራል። 

 5. PARENT TAB (የወላጅ ትር) 

*ከተማሪው ጋር የሚኖረው ወላጅ/አሳዳጊ መታከል አለበት። 

በእያንዳንዱ ክፍል ላይ መረጃውን ያስገቡ

🖱 "Demographic" (ስነ ሕዝባዊ)

🖱 ወደ ሚቀጥለው ክፍል ለመሄድ "Next" (ቀጣይ) 
ይጫኑ

🖱 "Contact Information" (የእውቂያ መረጃ)

🖱 "Save/Continue" (አስቀምጥ/ቀጥል) ይጫኑ

✔ አረንጓዴ ምልክት ሁሉም ክፍሎች መጠናቀቃቸውን 
ያሳያል 

ሁሉንም ወላጆች/አሳዳጊዎች አክለው ሲጨርሱ

🖱 ወደ ቀጣዩ ትር ለመሄድ "Save/Continue" 
(አስቀምጥ/ቀጥል) ይጫኑ።



ሁለተኛ ቤተሰቦች 

ወላጅ/አሳዳጊ በተማሪው ተቀዳሚ መኖሪያ ላይ የማይኖር 
ከሆነ፣ የሚያሳውቀው ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉ።

ተማሪ(ዎች) ከዚህ አሳዳጊ ጋር በትርፍ ሰዓት የሚኖር ከሆነ

🖱 አድራሻውን እና የስልክ ቁጥሩን ያስገቡ

አድራሻው በተቆልቋይ ውጤቶች ላይ ከሌለ፣ በእያንዳንዱ 
በሚመለከተው ቦታ ላይ በመተየብ አድራሻውን ያስገቡ።

አድራሻ ለመስጠት ካልፈለጉ ለ ዚህ አሳዳጊ

🖱 "I will not provide an address for this parent" 
(ለዚህ ወላጅ አድራሻ አልሰጥም) የሚለው ሳጥን ላይ 
ምልክት ያድርጉ

አንድ ጊዜ ከተጠናቀቀ

🖱 ወደ ሚቀጥለው ክፍል ለመሄድ "Next" (ቀጣይ) 
ይጫኑ

🖱 የእውቂያ መረጃ ያስገቡ  

🖱 ሲጨርሱ "Save/Continue" (አስቀምጥ/ቀጥል) 
ይጫኑ

6. EMERGENCY CONTACT TAB (የድንገተኛ ጊዜ ተጠሪ 
ትር) 

እባክዎ አንድ የድንገተኛ ጊዜ ተጠሪ ለማከል ያስቡ 

🖱 "Add New Emergency Contact" (አዲስ የአደጋ 
ጊዜ ተጠሪ እውቂያ አክል) ይጫኑ

በእያንዳንዱ ክፍል ላይ መረጃ ያስገቡ

🖱 "Demographics" (ስነ ሕዝባዊ)

🖱 ወደ ሚቀጥለው ክፍል ለመሄድ "Next" (ቀጣይ) 
ይጫኑ

🖱 "Contact Information" (የእውቂያ መረጃ)

🖱 "Save/Continue" (አስቀምጥ/ቀጥል) ይጫኑ

✔ አረንጓዴ ምልክት ሁሉም ክፍሎች መጠናቀቃቸውን 
ያሳያል 

ሁሉንም የድንገተኛ ጊዜ ተጠሪ እውቂያዎች አክለው ሲጨርሱ

🖱 ወደ ቀጣዩ ትር ለመሄድ "Save/Continue“ 
(አስቀምጥ/ቀጥል) ይጫኑ።



 7. STUDENT TAB (የተማሪ ትር)

🖱 "Add New Student" (አዲስ ተማሪ አክል) ይጫኑ

ለሚመዘገበው ተማሪ በሙሉ በእያንዳንዱ ክፍል ላይ 
መረጃውን ያስገቡ። 

🖱 "Student Age Verification" (የተማሪ እድሜ 
ማረጋገጫ) - የተሰቀለ የልደት ሰነድ ማለት የልደት 
ሰርተፊኬት፣ የሆስፒታል መዝገቦች፣ የክርስትና 
መዝገብ፣ ፓስፖርት

🖱 "Immunizations" (ክትባቶች) - መዝገቦችን መስቀል

⭐ የጋራ ልጅ ማሳደግ - ተማሪው ከሁለቱም አሳዳጊዎች 
ጋር በተለያየ ቤት ውስጥ የሚኖር ከሆነ፣ 
"Secondary Household" (ሁለተኛ ቤተሰብ) ሳጥን 
ላይ በ "Relationships - Parent/Guardians" 
(ግንኙነቶች - ወላጅ/አሳዳጊዎች) ክፍል ውስጥ 
ምልክት ያድርጉ።

✔ አረንጓዴ ምልክት ሁሉም ክፍሎች መጠናቀቃቸውን 
ያሳያል 

የተማሪው ክፍል ሲጠናቀቅ

🖱 ወደ ቀጣዩ ትር ለመሄድ “Save/Continue” 
(አስቀምጥ/ቀጥል) ይጫኑ።

መውጣትና በሌላ ቀን ተመልሰው የተማሪ ክፍሉን ማጠናቀቅ 
ከፈለጉ፣ "Save/Continue" (አስቀምጥ/ቀጥል) መጫንዎን 
አይርሱ። በዛ ጊዜ ገብቶ የነበረው መረጃ በሙሉ ይቀመጣል። 

8. COMPLETED TAB (የተጠናቀቀ ትር)

🖱 "Online Registration Summary PDF" 
(የመስመር ላይ ምዝገባ ማጠቃለያ PDF) ይጫኑ
በአዲስ መስኮት ይከፈታል

🖱 መረጃዎን ይከልሱ

🖱 ለመዝገብዎ ያስቀምጡ፣ ያትሙ፣ ወይም "Online 
Registration Summary PDF" (የመስመር ላይ 
ምዝገባ ማጠቃለያ PDF) ቅጂ ኢሜይል ያድርጉ

                        
🖱 መስኮት ይዝጉ፤ ወደ "Completed tab" 

(የተጠናቀቀ ትር) ይመለሱ

*የክፍሉን ትር ከማያው የላይኛው ክፍል ላይ በመንካት እና 
"Edit" (አርትዕ አድርግ) በመንካት የጠፋ ወይም ትክክል 
ያልሆነን መረጃ ማስተካከል ይቻላል።

ሁሉም ክፍሎች ሲጠናቀቁ

🖱 "Submit" አስገባ ይጫኑ

🖱 "Confirm" (አረጋግጥ) ይጫኑ

የመስመር ላይ ምዝገባ አሁን ተጠናቅቋል
 
የመስመር ላይ ምዝገባ እንደተጠናቀቀ የኢሜይል ማሳወቂያ 
ይደርስዎታል።


