الوصول إلى التسجيل عبر اإلنترنت
 .1تحديد موضع التسجيل عبر اإلنترنت

التسجيل عبر
اإلنترنت
بوابة أولياء األمور
توفر طريقة مريحة
وسريعة لتسجيل
طفلك (أطفالك) في
المدرسة عبر بوابة
أولياء األمور.

سجّ ل الدخول إلى بوابة أولياء األمور عبر الرابط
/https://myportal.dpsk12.org
باستخدام المتصفحيّن  Chromeأو Firefox
●

انقر فوق ( Log Inتسجيل الدخول)

●

انقر فوق ( Sign Inسجّ ل الدخول)

●

أدخل ( Usernameاسم المستخدم) Password
(كلمة المرور) الخاصة بك في بوابة أولياء األمور

*للمساعدة في تسجيل الدخول أو في حل المشكالت الفنية،
الرجاء زيارة
/https://myportal.dpsk12.org/contact-us

●

انقر فوق ( See All Appsانظر كل الطلبات)

●

انقر فوق ( Online Registrationالتسجيل عبر
اإلنترنت)

●

مرر إلى أسفل وانقر فوق ( Moreالمزيد)

●

انقر فوق ( Online Registrationالتسجيل عبر
اإلنترنت)

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

 .2بدء التسجيل عبر اإلنترنت
س ٌتفتح صفحة جديدة .سيسرد جدول الطالب (الطالب)
المدرجين في أسرتكم.
إذا كان الطالب يحضر في مدارس  DPSوكان
غير مدرج في هذا الجدول * فالرجاء إيقاف هذه
اإلجراءات وتواصل مع مدرسة الطالب.
ستخطرك المدرسة بالوقت الذي يمكنك فيه المتابعة.
●

اضغط على ( Beginابدأ).

* يمكن إضافة الطالب (الطالب) الجديد (الجدد) الملتحق
بمدرسة المنطقة السكنية ،ولكنه غير مدرج في الجدول ،إلى هذا
الطلب.

 .3اختيار اللغة
●

اختر لغتك المفضلة

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

 .4التوقيع اإللكتروني

●

في المربع ،أدخل ( firstاسمك األول) وlast name
(اسمك األخير)

●

انقر فوق ( Submitإرسال)

ستفتح نافذة جديدة
●

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

إكمال الطلب
 .5عالمة تبويب ( householdمنزل األسرة)
تحقق من صحة المعلومات في كل قسم.
●

هاتف المنزل*

●

انقر فوق ( Nextالتالي) للتحرك إلى القسم التالي

●

محل اإلقامة األساسي للطالب

تغيير عنوان الطالب
●

انقر فوق ذلك المربع لإلشارة إلى أن ذلك
العنوان لم يعد هو عنوان سكنك الحالي

●

انقر فوق Upload proof of address
(رفع دليل إثبات العنوان)؛
أرسل دلياًل ساريًا إلثبات عنوانك
(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 أي قسم وتنقر فوق زر الحفظ ،سيتغير لون
عالمة التبويب إلى اللون األخضر .ستعود عالمة التبويب
التالية إلى اللون األزرق.

✔

 .6عالمة تبويب ( Parentولي األمر)
تحقق من صحة المعلومات وأدخل أية تعديالت ضرورية فيما
يخص ولي األمر (أولياء األمور)/الوصي (األوصياء)
المميزين باللون األصفر
●

انقر فوق ( Editتحرير)

●

راجع المعلومات ( Demographicsالديموغرافية)
o

مالحظة :إذا انتقلت عائلتك من العنوان
المدرج ،فال تقم بإلغاء تحديد المربع في
عالمة التبويب ( Parentولي األمر).

●

انقر فوق ( Nextالتالي) للتحرك إلى القسم التالي

●

راجع ( Contact Informationمعلومات
االتصال)

●

✔

انقر فوق زر ( Save/Continueحفظ/استمرار)

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

إضافة ولي أمر/وصي
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.

إزالة ولي أمر/وصي
ال يمكن إزالة أحد الوالدين  /الوصي من هذا
الطلب .إذا أصبح ولي أمر /وصي لم يعد يعيش في
المسكن األساسي للطالب ،فأشر إلى ذلك بإلغاء
تحديد ذلك المربع .الرجاء االتصال بالمدرسة
لتوضيح تلك التغييرات بعد إرسال طلبك.

عند ملء قسم ( Parentولي األمر)
●

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

 .7عالمة تبويب ( Emergency Contactاسم الشخص
الذي يتم االتصال به عند الطوارئ)
تحقق من صحة المعلومات وأدخل أية تعديالت ضرورية فيما
يخص الشخص (األشخاص) الذين يتم االتصال بهم في حالة
الطوارئ والمميزين باللون األصفر
●

انقر فوق ( Editتحرير)

●

راجع المعلومات ( Demographicsالديموغرافية)

●

انقر فوق ( Nextالتالي) للتحرك إلى القسم التالي

●

راجع ( Contact Informationمعلومات
االتصال)

●

انقر فوق زر ( Save/Continueحفظ/استمرار)

خطوات إزالة شخص يتم االتصال به في حالة الطوارئ
●

✔

مربع التحديد الذي يشير إلى اإلزالة

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 ملء قسم ( Emergency Contactشخص يتم االتصال
به في حالة الطوارئ)
●

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

 .8عالمة تبويب( STUDENTالطالب)
تحقق من صحة المعلومات وأدخلها لكل طالب تم تمييزه
باللون األصفر
●

انقر فوق ( Editتحرير)

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

ال يمكن تغيير ( Gender Identityالهوية

الجنسانية) في الطلب في هذا الوقت .يرجى
االتصال بالمدرسة في حالة الطالب الذين
يحتاجون إلى تغيير ( Gender Identityالهوية
الجنسانية).
●

انقر فوق( Save/Continueحفظ/استمرار) عند
اكتمال ملء كل األقسام أو إذا كنت تريد الخروج
والعودة في تاريخ الحق

✔

تشير عالمة تحديد خضراء إلى أن كل األقسام قد تم
ملئها.
يمكن إضافة أي طالب جديد (طالب جدد)
سيلتحقون بالمدرسة في المنطقة السكنية عن
طريق النقر فوق ( Add New Studentإضافة
طالب جديد)
يرجى عدم إضافة طالب بصدد
اختيار مدرسة أو منطقة تسجيل
كطالب جديد في الطلب .اتصل بالمدرسة إذا
ساورك أي شك.

عند ملء قسم ( Studentالطالب)
●

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

 .9عالمة التبويب المكتملة
●

انقر فوق Online Registration Summary
( ,PDFملخص التسجيل عبر اإلنترنت بتنسيق
 )PDFوستفتح 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.

