
التسجیل على 
اإلنترنت 
طالب جدید

یوفر طریقة مالئمة 
وسھلة لتسجیل الطالب 

في المدارس.

اتصل بالمدرسة 
للحصول على معلومات 
إضافیة عن التسجیل أو 
إذا كان لدیك أي أسئلة 
أو واجھتك أي مشكلة 

أثناء استكمال التسجیل 
 على اإلنترنت. 

 تسجیل الدخول 1.

تم إرسال الرابط لك من المدرسة أو من قسم خدمات ��
االلتحاق 

              افحص مجلد المھمالت إذ لم تتلق بریداً إلكترونیاً 

طالب المناطق أو عملیة اختیار المدارس، یرجى زیارة قسم 
خدمات االختیار وااللتحاق على الموقع 

/https://schoolchoice.dpsk12.org

🖱 Firefox أو Chrome افتح الرابط، استخدم متصفح

یرجى تجھیز المستندات التالیة لتحمیلھا

إثبات عنوان ساري��

مستند یثبت تاریخ المیالد��

سجالت التطعیم��

2. اختیار اللغة 

اختر لغتك المفضلة ��

* للمساعدة على التعامل مع التسجیل على 
اإلنترنت بلغتك، یرجى االتصال على المدرسة.

3. التوقیع اإللكتروني

اكتب "توقیعك اإللكتروني" 

🖱 Submit انقر

وستفتح نافذة جدیدة

🖱Begin انقر

*ستنتھي جلستك بعد توقف النشاط لـ 60 دقیقة تذكر أن تحفظ 
باستخدام Save إذا كنت ترغب في الخروج والعودة مرة 
أخرى. استخدم الرابط الذي وصلك في البرید اإللكتروني 

للرجوع إلى الطلب المحفوظ. 

الدخول على التسجیل على اإلنترنت

https://schoolchoice.dpsk12.org/


 استكمال الطلب

4. معلومات المنزل 

أدخل معلومات في كل قسم

ھاتف المنزل��

انقر Next لالنتقال إلى القسم التالي��

السكن األساسي للطالب��

إذا لم یمكن العنوان في القائمة المنسدلة، أدخل العنوان بكتابة 
المعلومات في الحقل المناسب.

انقر Upload proof of address وأدخل دلیل ��
إثبات العنوان.

(عقد إیجار، أو إثبات ملكیة البیت، أو فاتورة مرافق 
 مثل الغاز والماء أو خدمة التلیفزیون) 

فور استكمال قسم المنزل

انقر  Save/Continue لالنتقال إلى عالمة التبویب ��
التالیة

فور استكمال كل األقسام في عالمة التبویب وحفظھا سیتغیر 
لون عالمة التبویب من أزرق إلى أخضر. 

 5. عالمة تبویب أولیاء األمور 

*یجب إدخال معلومات ولي األمر الذي یقیم مع 
الطالب 

أدخل معلومات في كل قسم

معلومات دیموغرافیة��

انقر Next لالنتقال إلى القسم التالي��

معلومات االتصال��

🖱Save/Continue انقر

تشیر عالمة صح الخضراء إلى أن جمیع االقسام قد ✔
اكتملت. 

بعد إضافة كل أولیاء األمور

انقر Save/Continue لالنتقال إلى عالمة التبویب ��
التالیة



المنزل الثاني 

إذا كان ولي األمر ال یعیش مع الطالب في السكن األساسي، أزل 
عالمة المربع لتدل على ذلك.

إذا كان الطالب یعیش مع ولي األمر ھذا لفترة من الوقت

أدخل العنوان ورقم الھاتف��

إذا لم یمكن العنوان في نتائج القائمة المنسدلة، أدخل العنوان 
بكتابة المعلومات في الحقل المناسب.

إذا لم تكن ترغب في ذكر عنوان لولي األمر ھذا

🖱 I will not provide an قم بتأشیر المربع
address for this parent

فور االستكمال

انقر Next لالنتقال إلى القسم التالي��

🖱 Contact Information أدخل 

انقر Save/Continue فور االنتھاء��

6. معلومات االتصال عند الطوارئ 

یرجى أن تفكر في إدراج جھة اتصال في حالة الطوارئ 

🖱Add New Emergency Contact انقر

أدخل معلومات في كل قسم من األقسام

معلومات دیموغرافیة��

انقر Next لالنتقال إلى القسم التالي��

معلومات االتصال��

🖱Save/Continue انقر

تشیر عالمة صح الخضراء إلى أن جمیع االقسام قد ✔
اكتملت. 

بعد إضافة كل  جھات االتصال في حالة الطوارئ

انقر  Save/Continue لالنتقال إلى عالمة التبویب ��
التالیة



 7. عالمة تبویب الطالب

🖱Add New Student انقر

أدخل معلومات في كل قسم لكل طالب سیسجل. 

Student Age Verification  - أدخل مستند میالد ��
مثل شھادة میالد أو سجالت المستشفى أو سجل التعمید 

أو جواز السفر

Immunizations - قم بتحمیل سجل التطعیمات��

⭐ Secondary  قم بتأشیر مربع - Shared Custody
 Relationships - في قسم Household

Parent/Guardians إذا كان الطالب یعیش مع كال 
أولیاء أمره في منزلین مختلفین.

تشیر عالمة صح الخضراء إلى أن جمیع االقسام قد ✔
اكتملت. 

فور استكمال قسم الطالب

انقر  Save/Continue لالنتقال إلى عالمة التبویب ��
التالیة

إذا كنت ترغب في الخروج والعودة الحقا الستكمال قسم 
الطالب، تذكر أن تنقر Save/Continue. جمیع المعلومات 

التي أدخلتھا حتى اآلن سیتم حفظھا. 

8. عالمة تبویب استكمال الطلب

🖱Online Registration Summary PDF انقر
ستفتح نافذة جدیدة

راجع المعلومات��

🖱 Online احفظ أو انسخ أو أرسل نسخة من
Registration Summary PDF عبر البرید 

اإللكتروني لتحتفظ بھا في سجالتك
                        

🖱 Completed أغلق النافذة، عد إلى عالمة التبویب

*المعلومات الناقصة أو غیر الصحیحة یمكن تصحیحھا بالنقر 
.Edit على عالمة تبویب القسم في أعلى الشاشة ثم اختیار

حین تستكمل كل األقسام

🖱Submit انقر

🖱Confirm انقر

التسجیل على اإلنترنت استكمل اآلن
 

سیصلك إخطار على البرید اإللكتروني بأن التسجیل على 
االنترنت قد استكمل


