
التسجیل عبر
اإلنترنت

بوابة أولیاء األمور

توفر طریقة مریحة
وسریعة لتسجیل

طفلك (أطفالك) في
المدرسة عبر بوابة

أولیاء األمور.

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

تحدید موضع التسجیل عبر اإلنترنت.1

سّجل الدخول إلى بوابة أولیاء األمور عبر الرابط
https://myportal.dpsk12.org/

FirefoxأوChromeالمتصفحّینباستخدام

Logفوقانقر● Inالدخول)(تسجیل

Signفوقانقر● Inالدخول)(سّجل

Passwordالمستخدم)(اسمUsernameأدخل●

(كلمة المرور) الخاصة بك في بوابة أولیاء األمور

*للمساعدة في تسجیل الدخول أو في حل المشكالت الفنیة،
الرجاء زیارة

https://myportal.dpsk12.org/contact-us/

Seeفوقانقر● All Appsالطلبات)كل(انظر

Onlineفوقانقر● Registrationعبر(التسجیل
اإلنترنت)

(المزید)Moreفوقوانقرأسفلإلىمرر●

Onlineفوقانقر● Registrationعبر(التسجیل
اإلنترنت)

بدء التسجیل عبر اإلنترنت.2

سٌتفتح صفحة جدیدة. سیسرد جدول الطالب (الطالب)
المدرجین في أسرتكم.

وكانDPSمدارسفيیحضرالطالبكانإذا
ھذهغیر مدرج في ھذا الجدول * فالرجاء إیقاف

اإلجراءات وتواصل مع مدرسة الطالب.
المتابعة.ستخطرك المدرسة بالوقت الذي یمكنك فیھ

(ابدأ).Beginعلىاضغط●

الملتحقالجدید (الجدد)* یمكن إضافة الطالب (الطالب)
إلى ھذا، ولكنھ غیر مدرج في الجدول،المنطقة السكنیةبمدرسة
الطلب.

https://myportal.dpsk12.org/
https://myportal.dpsk12.org/
https://myportal.dpsk12.org/contact-us/


اختیار اللغة.3

اختر لغتك المفضلة●

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

التوقیع اإللكتروني.4

last nameواألول)(اسمكfirstأدخلالمربع،في●

(اسمك األخیر)

(إرسال)Submitفوقانقر●

ستفتح نافذة جدیدة

السفليالجزءفيالموجود(ابدأ)Beginزرفوقانقر●
من الصفحة



إكمال الطلب

األسرة)(منزلhouseholdتبویبعالمة.5

تحقق من صحة المعلومات في كل قسم.

ھاتف المنزل*●

التاليالقسمإلىللتحرك(التالي)Nextفوقانقر●

محل اإلقامة األساسي للطالب●

تغییر عنوان الطالب

انقر فوق ذلك المربع لإلشارة إلى أن ذلك●
لم یعد ھو عنوان سكنك الحاليالعنوان

Uploadفوقانقر● proof of address

(رفع دلیل إثبات العنوان)؛

أرسل دلیًال سارًیا إلثبات 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 أي قسم وتنقر فوق زر الحفظ، سیتغیر لون✔
ستعود عالمة التبویباألخضر.عالمة التبویب إلى اللون

.األزرقالتالیة إلى اللون

✔



األمر)(وليParentتبویبعالمة.6

تحقق من صحة المعلومات وأدخل أیة تعدیالت ضروریة فیما
یخص ولي األمر (أولیاء األمور)/الوصي (األوصیاء)

الممیزین باللون األصفر

(تحریر)Editفوقانقر●

(الدیموغرافیة)Demographicsالمعلوماتراجع●

oمالحظة: إذا انتقلت عائلتك من العنوان
المدرج، فال تقم بإلغاء تحدید المربع في

األمر).(وليParentالتبویبعالمة

التاليالقسمإلىللتحرك(التالي)Nextفوقانقر●

Contactراجع● Informationمعلومات)
االتصال)

(حفظ/استمرار)Save/Continueزرفوقانقر●

إلى أن كل األقسام قد تمخضراءتشیر عالمة تحدید✔
ملئھا.

إضافة ولي أمر/وصي

إذا كنت تحتاج إلى إضافة ولي أمر/ وصي قانوني
Addفحدداألسرة،إلىآخر New Parent,

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

إزالة ولي أمر/وصي

یمكن إزالة أحد الوالدین / الوصي من ھذاال
الطلب. إذا أصبح ولي أمر/ وصي لم یعد یعیش في

المسكن األساسي للطالب، فأشر إلى ذلك بإلغاء
تحدید ذلك المربع. الرجاء االتصال بالمدرسة

لتوضیح تلك التغییرات بعد إرسال طلبك.

األمر)(وليParentقسمملءعند

(حفظ/استمرار)Save/Continueعلىاضغط●

للتقدم إلى عالمة التبویب التالیة.



Emergencyتبویبعالمة.7 Contactالشخص(اسم
الذي یتم االتصال بھ عند الطوارئ)

تحقق من صحة المعلومات وأدخل أیة تعدیالت ضروریة فیما
یخص الشخص (األشخاص) الذین یتم االتصال بھم في حالة

الطوارئ والممیزین باللون األصفر

(تحریر)Editفوقانقر●

(الدیموغرافیة)Demographicsالمعلوماتراجع●

التاليالقسمإلىللتحرك(التالي)Nextفوقانقر●

Contactراجع● Informationمعلومات)
االتصال)

(حفظ/استمرار)Save/Continueزرفوقانقر●

خطوات إزالة شخص یتم االتصال بھ في حالة الطوارئ

مربع التحدید الذي یشیر إلى اإلزالة●

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.

Emergencyقسمملءعند Contactاالتصالیتم(شخص
بھ في حالة الطوارئ)

(حفظ/استمرار)Save/Continueعلىاضغط●

للتقدم إلى عالمة التبویب التالیة.



(الطالب)STUDENTتبویبعالمة.8

تحقق من صحة المعلومات وأدخلھا لكل طالب تم تمییزه
باللون األصفر

(تحریر)Editفوقانقر●

تحقق من صحة المعلومات في كل قسم لكل طالب ورد اسمھ.

Genderتغییریمكنال Identityالھویة)
یرجىالجنسانیة) في الطلب في ھذا الوقت.

الطالب الذیناالتصال بالمدرسة في حالة
Genderتغییرإلىیحتاجون Identityالھویة)

الجنسانیة).

عند(حفظ/استمرار)Save/Continueفوقانقر●
اكتمال ملء كل األقسام أو إذا كنت ترید الخروج

والعودة في تاریخ الحق

إلى أن كل األقسام قد تمخضراءتشیر عالمة تحدید✔
ملئھا.

یمكن إضافة أي طالب جدید (طالب جدد)
عنالمنطقة السكنیةسیلتحقون بالمدرسة في

Addفوقالنقرطریق New Studentإضافة)
طالب جدید)

إضافة طالب بصددعدمیرجى
اختیار مدرسة أو منطقة تسجیل

كطالب جدید في الطلب. اتصل بالمدرسة إذا
ساورك أي شك.

(الطالب)Studentقسمملءعند

(حفظ/استمرار)Save/Continueعلىاضغط●

للتقدم إلى عالمة التبویب التالیة.



عالمة التبویب المكتملة.9

Onlineفوقانقر● Registration Summary

PDF,بتنسیقاإلنترنتعبرالتسجیل(ملخص
PDF(جدیدة.نافذةوستفتح

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.


