الوصول إلى التسجيل عبر اإلنترنت
 .1تسجيل الدخول

التسجيل عبر
اإلنترنت
رابط عبر البريد
اإللكتروني

●

الرابط المقدم في البريد اإللكتروني الذي ترسله
المدرسة أو خدمات التسجيل
* تحقق من مجلد البريد العشوائي أو غير المرغوب
فيه إذا لم تستلم ذلك البريد اإللكتروني

يوفر طريقة مريحة
وسريعة لتسجيل
طفلك (أطفالك) في
المدرسة.

يجب على الطالب الذين
يختارون المدرسة /النطاق
الجغرافي التسجيل والحصول
على مقعد قبل التسجيل .لمزيد من المعلومات،
قم بزيارة خدمات التسجيل على
/https://schoolchoice.dpsk12.org

●

افتح الرابط واستخدم المتصفحيّن  Chromeأو
Firefox

الرجاء تجهيز تلك المستندات من أجل رفعها
●

سار إلثبات صحة العنوان (تشمل المستندات
دليل ٍ
المقبولة نسخة من عقد اإليجار الحالي أو إثبات ملكية
المنزل أو فاتورة المرافق مثل الغاز أو الكهرباء أو
المياه أو اشتراكات الخدمات الكبلية)

●

التحقق من ميالد الطالب (الطالب) (تشمل المستندات
المقبولة نسخة من شهادة ميالد الطفل أو سجل

اتصل بمدرستك
للحصول على
معلومات إضافية عن
التسجيل ،أو إذا كان
لديك أي أسئلة أو
مشاكل أثناء إكمال
التسجيل عبر
اإلنترنت.

المعمودية أو جواز السفر  /التأشيرة أو سجالت
المستشفى)
●

سجالت التطعيمات

 .2اختيار اللغة
●

اختر لغتك المفضلة

*للمساعدة في التنقل عبر خطوات "التسجيل عبر اإلنترنت"
بلغتك ،يرجى االتصال بمدرستك.

 .3التوقيع اإللكتروني

●

في المربع ،أدخل ( firstاسمك األول)
و( last nameاسمك األخير)

●

انقر فوق ( Submitإرسال)

ستفتح نافذة جديدة
●

انقر فوق زر (Beginابدأ) الموجود في الجزء السفلي
من الصفحة

*ستنتهي مهلة جلستك بعد  60دقيقة من البقاء دون أي
نشاط .تذكر أن تضغط على زر ( Saveحفظ) قبل أن
تخرج وتعود في وقت الحق .استخدم الرابط الوارد إليك
عبر البريد اإللكتروني للرجوع إلى الطلب المحفوظ.

إكمال الطلب
 .4عالمة تبويب ( householdمنزل األسرة)
أدخل المعلومات في كل قسم
●

هاتف المنزل*

●

انقر فوق ( Nextالتالي) للتحرك إلى القسم التالي

●

محل اإلقامة األساسي للطالب

●

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

إذا لم يكن العنوان مدرجً ا في النتائج المنسدلة ,فأدخل العنوان
قابل للتطبيق.
عن طريق الكتابة في كل حقل ٍ

* الحظ أن هناك حقاًل للبادئة (على سبيل المثال N ،أو )S
والعالمة (مثل  Stأو  )Aveويجب عدم إدراجها في اسم
الشارع.

انقر فوق Upload proof of
( addressرفع دليل إثبات صحة
سار إلثبات صحة عنوانك
العنوان) إلرسال دليل ٍ
(عقد إيجار ،دليل ملكية المنزل ،فاتورة المرافق
مثل الغاز أو المياه أو الخدمات الكبلية)

عند ملء قسم ( Householdمنزل األسرة)
●

اضغط على ( Save/Continueحفظ/استمرار)
للتقدم إلى عالمة التبويب التالية.

بمجرد أن تمأل كل األقسام في أي عالمة من عالمات
التبويب وتنقر فوق زر الحفظ ،سيتغير لون عالمة التبويب إلى
اللون األخضر .ستعود عالمة التبويب التالية إلى اللون األزرق

 .5عالمة تبويب ( Parentولي األمر)
البد من إضافة ولي األمر (أولياء األمور)  /الوصي
(األوصياء) الذين يقيمون مع الطالب.

أدخل المعلومات في كل قسم
●

البيانات الديموغرافية

●

انقر فوق ( Nextالتالي) للتحرك إلى القسم التالي

●

معلومات االتصال

●

انقر فوق زر ( Save/Continueحفظ/استمرار)

✔

تشير عالمة تحديد خضراء إلى أن كل األقسام قد تم
ملئها.

إضافة ولي أمر جديد
إذا كنت تحتاج إلى إضافة ولي أمر /وصي قانوني
آخر إلى األسرة ،فحدد ,Add New Parent
(إضافة ولي أمر جديد) ،وأدخل المعلومات على
النحو الوارد أعاله.
عنوان والي األمر/الوصي الثاني
إذا كان ولي األمر /الوصي الثاني الذي تمت
إضافته ال يعيش في المسكن األساسي للطالب،
فأشر إلى ذلك بإلغاء تحديد ذلك المربع.
الوصاية المشتركة
يجب عليك االتصال بالمدرسة إذا كانت هناك حاجة
إلى إضافة أسرة ثانية إلى سجل الطالب.

عند االنتهاء من إضافة كل أولياء األمور/األوصياء
●

اضغط على ( Save/Continueحفظ/استمرار)
للتقدم إلى عالمة التبويب التالية.

 .6عالمة تبويب ( Emergency Contactاسم الشخص
الذي يتم االتصال به عند الطوارئ)
الرجاء مراعاة إضافة اسم شخص واحد يتم االتصال به عند
الطوارئ
انقر فوق Add New Emergency Contact

●

(إضافة معلومات شخص جديد في حاالت الطوارئ)

أدخل المعلومات في كل قسم

✔

●

البيانات الديموغرافية

●

انقر فوق ( Nextالتالي) للتحرك إلى القسم التالي

●

معلومات االتصال

●

انقر فوق زر ( Save/Continueحفظ/استمرار)

تشير عالمة تحديد خضراء إلى أن كل األقسام قد تم
ملئها.

إذا كان من الضروري إضافة اسم شخص
آخر يتم االتصال به في حالة الطوارئ،
فحدد ,Add New Emergency Contact
(إضافة شخص جديد يتم االتصال به في حالة
الطوارئ) ،وأدخل المعلومات على النحو الوارد
أعاله.

عند االنتهاء من إضافة كل أسماء األشخاص الذين يتم
االتصال بهم في حالة الطوارئ
●

اضغط على ( Save/Continueحفظ/استمرار)
للتقدم إلى عالمة التبويب التالية.

 .7عالمة تبويب( STUDENTالطالب)
●

انقر فوق زر ( Add New Studentإضافة طالب
جديد)

أدخل المعلومات في كل قسم لكل طالب سيتم تسجيله.

* إذا كنت ترغب في الخروج والعودة في وقت الحق لملء قسم
الطالب ،تذكر أن تنقر فوق زر Save/Continue
(حفظ/استمرار) .سيتم حفظ كل المعلومات التي تم إدخالها في
تلك المرحلة.

الرجاء ( uploadرفع) كل المستندات
المطلوبة ما لم تكن بالفعل قد سلمتها
للمدرسة
(Student Age Verificationالتحقق من صحة عمر
الطالب)  -ارفع شهادة الميالد وسجالت المستشفى وسجل
المعمودية وجواز السفر
( Immunizationsالتطعيمات)  -ارفع السجالت

✔

تشير عالمة تحديد خضراء إلى أن كل األقسام قد تم
ملئها.
إذا كان من الضروري إضافة طالب آخر
إلى األسرة ،فحددAdd New Student
(إضافة طالب جديد) ،وأدخل المعلومات على
النحو الوارد أعاله.

عند ملء قسم ( Studentالطالب)
●

اضغط على ( Save/Continueحفظ/استمرار)
للتقدم إلى عالمة التبويب التالية.

,

 .8عالمة التبويب ( COMPLETEDمكتملة)
●

انقر فوق Online Registration Summary
( ,PDFملخص التسجيل عبر اإلنترنت بتنسيق )PDF
وستفتح نافذة جديدة.

●

راجع معلوماتك

●

احفظ نسخة من Online Registration
( Summary PDFملخص التسجيل عبر اإلنترنت
بتنسيق  )PDFأو اطبعها أو أرسلها عبر البريد
اإللكتروني لتحتفظ بها في سجالتك

●

أغلق النافذة وارجع إلى عالمة التبويب
( Completedمكتملة)

* يمكن تصحيح المعلومات الناقصة أو غير الصحيحة من
خالل النقر فوق عالمة تبويب القسم ،أعلى الشاشة ،ثم تحديد
( Editتحرير).

عند اكتمال ملء كل األقسام
●

انقر فوق ( Submitإرسال)

●

انقر فوق ( Confirmتأكيد)

اكتمل اآلن التسجيل عبر اإلنترنت
ستتلقى إخطارً ا عبر البريد اإللكتروني بأن التسجيل عبر
اإلنترنت قد اكتمل.

