
Online Registration Steps                    
www.fwps.org/kiosk   
Select the following in order: 
  Student Registration 
  More Options  
    “English” dropdown to change languages  
  Create New Account 
  Answer the Questions                                                                   
  Click “I Accept”  
  Check Your Email and Click the Link  
 
   

  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

TIP:  Before *submitting, 

everything on the left must have a 

green checkmark.  If you see a 

yellow exclamation point, 

something needs editing.   

Enter ALL eligible students before 

submitting. 

 

 

TIP:  If no military status, select 

“Not Currently Serving” with 

today’s start and end date. 

Need help or 
have a question? 

Contact the  
Data Secretary,  
Mrs. Landrud at  

jlandrud@fwps.org 

TIP:  Enter your address on the line (not in the separate 

boxes) and choose it from the dropdown list. 

 

Required Documents: 
1. Proof of Address 

(current phone, heat, garbage or tv bill 
or lease agreement) 

2. Birth Certificate or Passport 
(hospital souvenir is not accepted) 

3. Certificate of Immunizations 

If the Required Documents are not 
uploaded during registration, you 
can email them to the data 
secretary in PDF format. 

TIP:  If you see “Edit” or “In 

Progress”, this section requires 

more information. 

 

TIP:  If you do not have an email 

account, you can create a free one 

at Google or Yahoo. 

Do this before beginning online 

registration. 

 

Follow the 

TIPs! 
 

Ukrainian and Spanish 
translations below.  Bing translator 

used. Our apologies if incorrect. 

http://www.fwps.org/kiosk


Студентська Реєстрація доступна! 

Онлайн-реєстрація кроки  

www.fwps.org/kiosk  

Виберіть наступні в порядку: 

Реєстрація студентів 

Більше опцій  

"Англійська" випадає для зміни мови  

Створити новий обліковий запис 

Відповісти на питання  

Натисніть кнопку "Приймаю"  

Перевірте свою електронну пошту та натисніть посилання  

 
   

  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Підказка: перед * подачею, все 

зліва повинні мати зелену 

галочку. Якщо ви бачите жовту 

крапку з знаком оклику, 

потрібно щось відредагувати.   

Введіть всі прийнятні студенти 

перед подачею. 

 

 

ЧАЙОВІ: якщо немає військового 

статусу, виберіть "не обслуговує 

зараз" з датою початку та 

завершення сьогоднішнього дня. 

Підказка: введіть свою адресу в рядку (не в окремих 

полях) і виберіть його зі спадного списку. 

 

Необхідні документи: 
1. доказ адреси 
(поточний телефон, тепло, сміття або договір 
оренди або орендна угода) 
2. свідоцтво про народження або паспорт 
(лікарняний сувенір не прийнятий) 
3. свідоцтво про щеплення 
 

Якщо необхідні документи не 
завантажуються під час реєстрації, ви 
можете надіслати їх до секретаря даних у 
форматі PDF. 

Порада: Якщо відображається 

"Редагувати" або "виконується", 

цей розділ потребує додаткових 

відомостей. 

ЧАЙОВІ: Якщо у вас немає 

облікового запису електронної 

пошти, ви можете створити 

безкоштовний один на Google 

або Yahoo. 

Робіть це перед початком 

онлайн-реєстрації. 

Виконайте наведені 

Поради! 

Потрібна допомога 
або 

є питання? 
Зверніться до  

Секретар даних,  
Mrs. Landrud at  

jlandrud@fwps.org 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=uk&a=www.fwps.org%2Fkiosk


¡La inscripción de estudiantes está disponible! 
Pasos de registro en línea 
www.fwps.org/kiosk 
Seleccione lo siguiente en orden: 
Registro de estudiantes 
Más opciones 
Menú desplegable "inglés" para cambiar de 
idioma 
Crear nueva cuenta 
Responder a las preguntas 
Haga clic en "Acepto" 
Compruebe su correo electrónico y haga clic en el enlace 

   

  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

CONSEJO: Antes de *enviar, todo a la 

izquierda debe tener una marca de 

verificación verde.  Si ve un signo de 

exclamación amarillo, algo necesita 

edición.   

Ingrese TODOS los estudiantes 

elegibles antes de enviar. 

 

 

CONSEJO: Si no hay estado militar, 

seleccione "No servir actualmente" 

con la fecha de inicio y finalización de 

hoy. 

Necesita ayuda o 
tiene una pregunta? 

Póngase en 
contacto con el  

Secretario de Datos, 
Mrs. Landrud at  

jlandrud@fwps.org 

CONSEJO: Introduzca su dirección en la línea (no en los 

cuadros separados) y elíjala de la lista desplegable.

 

Documentos requeridos: 
1) Prueba de domicilio 
(teléfono actual, calefacción, basura o 
factura de televisión o contrato de 
arrendamiento) 
2) Certificado de nacimiento o 
pasaporte 
(no se aceptan recuerdos hospitalarios) 
3) Certificado de Inmunizaciones 

Si los documentos requeridos no se 
cargan durante el registro, puede 
enviarlos por correo electrónico al 
secretario de datos en formato PDF. 

CONSEJO: Si ve "Editar" o "En curso", 

esta sección requiere más 

información. 

CONSEJO: Si no tienes una cuenta de 

correo electrónico, puedes crear una 

gratuita en Google o Yahoo. 

Haga esto antes de comenzar el 

registro en línea. 

Siga el 

¡Consejos! 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.fwps.org%2Fkiosk



