ACCESS TO ONLINE REGISTRATION
1. የመስመር ላይ (ኦንላይን) ምዝገባ አግኝ

ኦንላይን ምዝገባ
የወላጅ ፖርታል
ልጅዎን(ልጆችዎን)
በወላጅ ፖርታል
በኩል ለመመዝገብ
አመቺ እና ፈጣን
መንገድ ያቀርባል።

ወደ የወላጅ ፖርታል ይግቡ
https://myportal.dpsk12.org/
Chrome ወይም Firefox አሳሾችን መጠቀም
●

"Log in" (በመለያ ይግቡ) ይጫኑ

●

"Sign In" (በመለያ ይግቡ) ይጫኑ

●

የእርስዎን የወላጅ ፖርታል የተጠቃሚ ስም
እና የይለፍ ቃል ያስገቡ

*በመለያ ስለመግባት እና ስለ ቴክኒካዊ ጉዳዮች
እርዳታ ለማግኘት ይህን ይጎብኙ
https://myportal.dpsk12.org/contact-us/

●

"See All Apps" (ሁሉንም ማመልከቻዎች
ይመልከቱ) ይጫኑ

●

"Online Registration" (የመስመር ላይ
ምዝገባ) ይጫኑ

●

ወደ ታች ይሸብልሉ፤ "More" (ተጨማሪ)
ይንኩ

●

"Online Registration" (የመስመር ላይ
ምዝገባ) ይጫኑ

2. የመስመር ላይ (ኦንላይን) ምዝገባ ይጀምሩ
ለተጨማሪ
የምዝገባ መረጃ፣
ወይም ኦንላይን
ምዝገባውን
በሚሞሉበት ጊዜ
ማናቸውም
ጥያቄዎች ወይም
ሃሳቦች ካሉዎት
ት/ቤትዎን
ያነጋግሩ።

አዲስ ገጽ ይከፈታል። ሰንጠረዥ በቤትዎ የተጠቃለሉ
ተማሪ(ዎች)ን ይዘረዝራል።
ተማሪዎ በ DPS የሚማር ከሆነ እና
ሰንጠረዡ ላይ ካልተዘረዘረ* እባክዎ ሂደቱን
ያቁሙና የተማሪዎን ት/ቤት ያነጋግሩ።
መቼ መቀጠል እንደሚችሉ ት/ቤቱ ያሳውቆታል።
●

"Begin" (ጀምር) የሚለውን ጠቅ ያድርጉ።

*አቅራቢያ ት/ቤት የሚማር አዲስ ተማሪ(ዎች)፣
ነገር ግን ሰንጠረዡ ላይ ካልተጠቀሰ፣
በማመልከቻው ላይ ማከል ይቻላል።
*አቅራቢያ ት/ቤት የሚማር አዲስ ተማሪ(ዎች)፣ ነገር
ግን ሰንጠረዡ ላይ ካልተጠቀሰ፣ በማመልከቻው ላይ
ማከል ይቻላል።

3. የቋንቋ ምርጫ
●

ተመራጭ ቋንቋዎን ይምረጡ።

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

4. ኤሌክትሮኒክ ፊርማ

●

ሳጥኑ ውስጥ የመጀመሪያ እና
የመጨረሻ ስምዎን ያስገቡ

●

"Submit" (አስገባ) ይጫኑ

አዲስ መስኮት ይከፈታል።
●

ገጹ ታችኛ ክፍል ላይ "Begin" (ጀምር)
የሚለውን ይንኩ

ማማመልከቻ ማጠናቀቅ
5. HOUSEHOLD TAB (የቤተሰብ ትር)
በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ ያሉትን መረጃዎች
ያረጋግጡ
●

"Home Phone" (የቤት ስልክ ቁጥር)

●

ወደ ሚቀጥለው ክፍል ለመሄድ "Next"
(ቀጣይ) ይጫኑ

●

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

የተማሪ አድራሻ ቅያሪ
●

አድራሻው ከእንግዲህ ወዲህ የአሁን
አለመሆኑን ለማሳየት ሳጥኑን ይጫኑ

●

የአድራሻ ማስረጃ ስቀል ላይ ይጫኑ፤
ህጋዊ የአድራሻ ማስረጃዎን 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 ክፍል ሲጨርሱ እና ሲያስቀምጡ፣ ትሩ ወደ
አረንጓዴ ይቀየራል። ቀጣዩ ትር ወደ ሰማያዊ
ይቀየራል።

✔

6. PARENT TAB (የወላጅ ትር)
በቢጫ የደመቁትን የወላጅ(ጆች)/አሳዳጊ(ዎች) ላይ
አስፈላጊዎቹን አርትዖች ያረጋግጡና ያድርጉ
●

"Edit" (አርትዕ አድርግ) ይጫኑ

●

ስነ ሕዝባዊ መረጃን መመልከት
o

ማስታወሻ፦ ቤተሰብዎ ከተዘረዘረው
አድራሻ ወደ ሌላ ከሄደ፣ የወላጅ ትሩ
ላይ ሳጥኑን ባዶ አያድርጉት።

●

ወደ ሚቀጥለው ክፍል ለመሄድ "Next"
(ቀጣይ) ይጫኑ

●

የእውቂያ መረጃን መመልከት

●

"Save/Continue" (አስቀምጥ/ቀጥል)
ይጫኑ

✔

አረንጓዴ ምልክት ሁሉም ክፍሎች
መጠናቀቃቸውን ያሳያል

ወላጅ/አሳዳጊ ማከል
ሌላ ህጋዊ ወላጅ/አሳዳጊ ቤተሰቡ ላይ
መታከል ካለበት፣ "Add New Parent"
(አዲስ ወላጅ አክል) ይምረጡ፣ እና እንደ
ላይኛው መረጃ ያስገቡ።

ወላጅ/አሳዳጊ ማስወገድ
ወላጅ/አሳዳጊ ከማመልከቻው መወገድ
አይችልም። አንድ ወላጅ/አሳዳጊ
በተማሪው ዋና መኖሪያ ውስጥ ከእንግዲህ
የማይኖር ከሆነ፣ ሳጥኑ ላይ ባለማመልከት
ይህን ያሳዩ። ማመልከቻዎን ካስገቡ በኋላ
እነዚህን ለውጦች ለማጥራት እባክዎ
ት/ቤቱን ያነጋግሩ።

የወላጁ ክፍል ሲጠናቀቅ
●

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

7. EMERGENCY CONTACT TAB (የድንገተኛ ጊዜ
ተጠሪ ትር)
በቢጫ የደመቁት የድንገተኛ ጊዜ ተጠሪ(ዎች) ላይ
አስፈላጊዎቹን አርትዖች ያረጋግጡና ያድርጉ
●

"Edit" (አርትዕ አድርግ) ይጫኑ

●

ስነ ሕዝባዊ መረጃን መመልከት

●

ወደ ሚቀጥለው ክፍል ለመሄድ "Next"
(ቀጣይ) ይጫኑ

●

የእውቂያ መረጃን መመልከት

●

"Save/Continue" (አስቀምጥ/ቀጥል)
ይጫኑ

የድንገተኛ ጊዜ ተጠሪ እውቂያ ማስወገድ

🖱

ማስወገጃ ሳጥኑ ላይ ምልክት ያድርጉ

✔

አረንጓዴ ምልክት ሁሉም ክፍሎች
መጠናቀቃቸውን ያሳያል

ሌላ የድንገተኛ ጊዜ እውቂያ መታከል
ካለበት፣"Add New Emergency
Contact" (አዲስ የድንገተኛ ጊዜ
እውቂያ አክል) ይምረጡና እንደ ላይኛው
መረጃ ያስገቡ።

የድንገተኛ ጊዜ ተጠሪው እውቂያ ሲጠናቀቅ
●

ወደ ቀጣዩ ትር ለመሄድ "Save/Continue"
(አስቀምጥ/ቀጥል) ላይ ጠቅ ያድርጉ።

8. STUDENT TAB (የተማሪ ትር)
በቢጫ የደመቀው የሁሉም ተማሪ መረጃ ላይ
ያረጋግጡና ያስገቡ
●

"Edit" (አርትዕ አድርግ) ይጫኑ

ለተዘረዘረው ለእያንዳንዱ ተማሪ በእያንዳንዱ ክፍል
መረጃውን ያረጋግጡ።

"Gender Identity" (የጾታ ማንነት)
በማመልከቻው ላይ በዚህ ጊዜ መቀየር
አይችልም። "Gender Identity" (የጾታ
ማንነት) እንዲቀየርላቸው የሚፈልጉ
ተማሪዎች፣ እባክዎ ት/ቤቱን ያነጋግሩ።
●

ሁሉም ክፍሎች ሲጠናቀቁ ወይም መውጣት
እና ሌላ ቀን ላይ መመለስ ከፈለጉ፣

አስቀምጥ/ቀጥል ይጫኑ
አረንጓዴ ምልክት ሁሉም ክፍሎች

✔

መጠናቀቃቸውን ያሳያል

*አቅራቢያ ት/ቤት የሚማር አዲስ
ተማሪ(ዎች) በማመልከቻው ላይ "Add New
Student" (አዲስ ተማሪ አክል) በመጫን
ማከል ይቻላል።
እባክዎ የ Choice ወይም የምዝገባ ዞን
ተማሪን በማመልከቻው ላይ እንደ አዲስ
ተማሪ አድርገው አያክሉ። እርግጠኛ
ካልሆኑ ት/ቤቱን ያነጋግሩ።
የተማሪው ክፍል ሲጠናቀቅ
●

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

9. COMPLETED TAB (የተጠናቀቀ ትር)
●

"Online Registration Summary PDF"
(የመስመር ላይ ምዝገባ ማጠቃለያ PDF)
ይጫኑና አዲስ 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።

