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سيتم نقلك  ٬بمجرد تسجيل الدخول 
  الى شاشة الترحيب

 
 

أألقسام الستة ه ذيجب ان تشاهد ه
 على اليسار



 20-2019  دروس ) تعليمات ( إلكمال التسجيل عبر أالنترنت
 

 3 

 
 

فأبحث  ٬ه األقسام ذا لم تشاهد هذا
ا الرمز على جهازك و أنقر ذعن ه

 فوقه لرؤية أألقسام

 

 
 
 

يجب أكمال كل قسم النهاء عملية 
 التحقق
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ا رأيت قسما به دائرة صفراء مع ذا
فستحتاج الى التحقق  ٬عالمة تعجب 

 من المعلومات او اضافتها
 
 
 
  
 

تشير عالمة أألختار الخضراء الى 
 متى يتم التحقق من القسم او

 اكماله

 
 

  أنقر على قسم المقدمة للبدء
 

 سيتم فتح مربع التوقيع

 

ا ذاستخدم االسم في اعلى يمين ه
ا "التوقيع ذالقسم لملء ه  
 أأللكتروني"

 
ي سيعملذأألسم الوحيد الا هو ذه  
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أنقر فوق  ٬بمجرد اضافة التوقيع 
  حفظ و متابعة

 
 ٬هب الى شاشة سابقة ذما لم ت

  فستحفظ و تواصل
 

 

ي يحتوي ذهب الى القسم التالي الذأ
  على دائرة صفراء بجانبه

 
لك قسم ذسيكون  ٬في بعض الحاالت 

 العائلة

 

 

ا رايت عالمة نجمية حمراء بجانب ذا
ه ذالحظ ان ه ٬اي قسم من األقسام 

أألجزاء مطلوبة و يجب أكمالها 
 للمتابعة
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فأستخدم  ٬ا تم تغيير عنوانك ذا
  شريط البحث للعثور على عنوانك

 و تحديده
 
 

  سوف تظهر في الحقول أدناه
 

 أنقر فوق حفظ و متابعة

 
 

العنوان البريديألقسم التالي هو    
 
ا كان لديك نفس العنوان البريدي و ذا

فأنقر فوق ٬عنوانك اآلخر    
اذمربع أالختيار ه  

 
فأمأل  ٬ا كان أألمر مختلفا ذا

 المعلومات وتابع

ألقسم ألتالي هو قسم الوالدين /  
حيث معلومات الوالد أو  ٬ألوصي   

 
ذيألوصي على التلم  ذأو التالمي  

جلينس  الم    
 
 

ا القسم يمكنك إضافة أو ذفي ه
 تحرير أولياء أألمور و أألوصياء
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ا رأيت مربعا أصفر يقول " قيد ذا
فأنقر فوق المربع أألصفر  ٬ألتقدم " 
ي يجب ذك الى ألجزء الذو سيأخ
 ملؤه

 
 

سيتم سحب المعلومات من السنة 
ا القسم . تحقق مما ذالسابقة في ه  

ةا كان يحتوي على معلومات دقيقذا  
 
 

ي يقول " أألشقاء في ذفي الجزء ال
يمكنك  ٬سن غير المدرسة "   

ك ذك أو تالميذإضافة أشقاء تلمي
ين ليسوا في سن المدرسةذال  
 
ا الحقل غير مطلوبذه  
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حيث  ٬ألتالي هو عنوان العمل 
ا ذيمكنك سرد معلومات العمل له  

ا كنت ترغب ذالوالد أو ألوصي ا
لكذب  
 
اختياري و غير مطلوبا القسم ذه  

 

 

التالي هو " معلومات أالتصال " في 
  قسم الوالدين و ألوصي

 
ه القائمة ذستحتاج الى النقر فوق ه
ا كنتذالمنسدلة و اختيار ما ا  

عالمات نصية أم ٳستحتاج الى تلقي 
 ال

 

 
 

يجب ان يكون لدى جميع أآلباء و 
  أألوصياء رقم هاتف في الملف

 
ا هو هاتفك ذكان ه اذتحقق مما ا

  أألساسي أم ال
 

Xتشير عالمة " ف و ليس ذ" الى الح

 عالمة أختيار
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ا لم يكن لديك عنوان بريد ذا
فيرجى التحقق من عالمة  ٬الكتروني 

االختيار ) سيتم تمرير الماوس الى 
ه (ذعالمة أالختيار ه  

 
 

التالي هو الوضع العسكري. أنقر 
يد إجابتكعلى القائمة المنسدلة لتحد  
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 ٬ية من الوالد / الوصي ذفي قسم التغ
سيكون لديه تفاصيل حول اسعار 

الغداء و ألوجبات المجانية و ألسعر 
ضخف  الم    

 
يرجى قراءة الوصف و أنقر فوق 

 القائمة المنسدلة. هناك خيارات
متعددة لالختيار من بينها خيار ينص 

 على عدم تقديم طلب

 

ملء طلب وجبة اكنت ترغب في ذا
يمكنك القيام  ٬ضة خف  مجانية و م  

ا ذلك عن طريق النقر فوق هذب
 أألرتباط ألتشعبي
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عندما تعود الى قسم الوالدين أو 
يجب ان يعرض كل من  ٬ألوصي 

الوالدين و أألوصياء المدرجين في 
 القائمة

 
ا كان لديك واحد أو أكثر من أآلباء ذا

 أو أألوصياء مدرجين في
فستحتاج الى التأكد من ان  ٬القائمة 

 كل والد أو وصي لديه عالمة
 اختيار خضراء بجوار أسمه

 
ا كان هناك عالمة " قيد التقدم " ذا

فستحتاج الى ملء ٬صفراء   
 معلوماتهم

 
يمكنك إضافة والد أو وصي آخر في 

ا الوقتذه  

 
 

  القسم التالي هو قسم الطوارئ
 

ي ذا هو المكان الذقسم الطوارئ ه
 يمكنك فيه إدراج أألشخاص 

ين سيتم أالتصال بهم في حالة ذال
 الطوارئ

 
ا القسم بسحب المعلومات ذسيقوم ه
من قسم الوالدين /̋ تلقائيا  

 ألوصياء
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يمكنك إضافة أشخاص ليسوا أولياء 
ا القسم ذأألمور أو أألوصياء الى ه

ا كنت ترغب بأن يتم أالتصال بهم ذا
 في حالة الطوارئ

 

لديه  ذكان لديك أكثر من تلميا ذا
جهات اتصال مختلفة في حاالت 

فقم بإدراج جميع جهات  ٬الطوارئ 
في حاالت  ذيأالتصال ألخاصة بالتالم

ا الوقتذالطوارئ في ه  
 

ستتمكن من اختيار كل جهة اتصال 
في قسم ذمحددة لكل تلمي  

 الحق

 
 
 

لقد قمت بإكمال أكثر  !عمل عظيم 
 من منتصف الطريق خالل 

ه العمليةذه  
 

ا هو قسم الطالبذألقسم التالي ه  
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ك مدرجين في ذسترى جميع تالمي
ا القسمذه   

 
على  –جديد  ذا كان لديك تلميذا

هب الى ذي ذتلمي ٬سبيل المثال   
يمكنك أضافته في  ٬رياض أألطفال 

ا القسمذه  
 
ا القسم و ذي ها فذا كنت تفتقد تلميذا

في منطقتنا̋ كان موجودا  
فيرجى أالتصال  ٬التعليمية من قبل 

2111-945-253 بالرقم  أو   
ألبريد أاللكتروني 

grades@fwps.org 

 

 

ين سيتم استبعادهم من ذالطالب ال
2020-2019 العام الدراسي  هم  

الطالب غر المسجلين حاليا في 
 المنطقة التعليمية

 
ا ذمدرج في ه ذا كان لديك تلميذا

هذالقسم و ترغب في تسجيله له  
include 

فأنقر فوق الزر "  ٬السنة الدراسية 
 تضمين " 

mailto:grades@fwps.org
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فيرجى  ٬ا الجزء التالي ذا رأيت هذا
ذا التلميذتأكيد المعلومات المطلوبة له  

 
 

هب الجزء التالي الى ذي
McKinney-Vento وهو عبارة  ٬ 

ف صفحة عر  عن أطفال بال مأوى. ت  
ه التشرد و ما هي حقوق ذالويب ه   

 McKinney-Vento ذتالمي
 

ا الوصف و التحقق ذرجى قراءة ه
كذا كان تلميذمن "نعم" ا  

 يعتبر بال مأوى
 

ك ال يعتبر بال ذا كان تلميذحدد "ال" ا
 مأوى

 
 
 

ا ذفأن ه ٬ه الشاشة ذرأيت ها ذا
ألجزء التالي يتعلق بالخدمات 

الخاصة. يرجى قراءة كل سؤال من 
ه أألسئلة و أإلجابة على األسئلة ذه

 المحددة حول طفلك
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ا الجزء التالي سيتم إدراج ذفي ه
 مدرسة طفلك

 

ا ذا كانت المدرسة فارغة في هذا
قد يكون لديك عنوان خاطئ  ٬القسم 

 تم إدخاله في "قسم العائلة" 
 

ا القسم و التحقق ذيرجى العودة الى ه
 من العنوان

 

 

فستختار  ٬ا الجزء ذا رأيت هذا
العالقة بين الوالد أو ألوصي بالنسبة 

المحدد ذالى التلمي  
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يمكنك إضافة أو  ٬ا الجزء ذفي ه
تصحيح جهات اتصال الطوارئ لكل 

ذتلمي  
 
ي يمكنك من خالله ذا هو الجزء الذه

 تحديد كل جهة أتصال
ذللطوارئ لكل تلمي  

 

 

اختيار من يجب ̋ يمكنك أيضا
في جزء "طلب ̋ أالتصال به أوال

اذأالتصال بالطوارئ"ه  

 

 

الجزء التالي هو أألصل العرقي و 
الطالبأألصل ضمن قسم    

 
ي يطابق ذيرجى تحديد المربع ال

  أصل ألطالب و أألصل ألعرقي
 

ا اخترت ذا  American Indian  ٬ 

 فسيتم توجيهك الى شاشة
 متابعة
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نظرة  ٬ه الشاشة التالية ذا رأيت هذا
فيمكنك  ٬عامة عن لغة المنزل 

 إضافة معلوماتك او التحقق منها
 

الرجاء استخدام القائمة المنسدلة 
 إلضافة معلومات

 

 

في الجزء الصحي أسفل قسم الطالب 
يمكنك إضافة معلومات صحية الى  ٬

كذتلمي  
 

يرجى قراءة كل سؤال و استخدام 
 القائمة المنسدلة لألجابة

 
ه ذا أجبت بنعم على أي من هذا

ستظهر شاشة أخرى مع ٬أألسئلة   
 أسئلة أخرى

 

 

PE Waiver في الجزء  يرجى  ٬ 

قراءة الفقرات و أألجابة بأستخدام 
 القائمة المنسدلة
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يمكنك اضافة وسائل  ٬ا الجزء ذفي ه
  نقل الطالب

 
ا الجزء غير مطلوبذه   

 
كنت ترغب في اضافة رعاية ذا

لكذفسيكون  ٬نهارية لألطفال   
̋مفيدا  

 

يمكنك  ٬ا الجزء التالي ذفي ه
ك ذأالشتراك في رحالت تلمي

 الميدانية في الوالية ليوم واحد
 

م باختيار " أوافق" على اختيار 
ه الرحالتذك لحضور هذتلمي  

 
 الميدانية طوال العام أ ال أوافق عليها

 
 

سيكون هناك  ٬في قسم السياسات 
عالمة اختيار لكتيب الحقوق و 

 المسؤوليات
 

سوف تحتاج الى عرض الكتيب قبل 
 المتابعة. أنقر فوق الرابط

 عرض الرابط لعرض الكتيب
 

يرجى  ٬بمجرد أألطالع على الكتيب 
 التحقق من موافقتك على

 سياسات الطالب الخاص بك
 

 يجب الموافقة على السياسات للمتابعة
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 ٬بمجرد عودتك الى قسم الطالب 
يمكنك إكمال المعلومات أألخرى 

اآلخرين ذللتالمي  
 
مكتملين و  ذا كان جميع التالميذا

 لديهم عالمة اختيار خضراء
 فيمكنك أالنتقال الى قسم الوثائق
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فيجب تأكيد  ٬ه الشاشة ذا رأيت هذا
 بعض المعلومات الخاصة بالطالب 

 
مدرسةه الوثائق مطلوبة للذه  

 
ه المستندات ذيمكنك إما إحضار ه

أو يمكنك ذالى مدرسة التلمي  
ه الوثائق مطلوبة للمدرسةذه  

 
 

 

ه المستندات الى ذا كنت ستحضر هذا
فتحقق من "سأقوم بتسليم  ٬المدرسة 

من ̋ نسخة ورقية الى المدرسة بدال
 تحميلها"
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 ٬فضل تحميل المستند ا كنت ت  ذا
يمكنك النقر فوق زر التحميل 

أألزرق و يمكنك الحصول على ملف 
  المستند من جهازك. يمكن ان يكون 

ا الملف ذه PDF أو صورة   
 

ستحتاج الى  ٬بمجرد تحميل المستند 
 تحديد نوع المستند

 

 

ا كانت جميع أألقسام ذا !مبروك 
 ٬تحتوي على عالمة اختيار خضراء 

لعمليةه اذفقد انتهيت تقريبا من ه  
 

سوف تحتاج الى مراجعة معلومات. 
 الرجاء الضغط على زر

 لمراجعة
 
 

 

 

راجع جميع الصفحة التالية سوف ت  
ذمعلوماتك لكل تلمي   

 
ه ذيرجى أإلطالع على كل ه

غير̋ ا رأيت شيئاذالمعلومات . ا  
فالرجاء االنتقال الى القسم  ٬صحيح 

 غير الصحيح و إصالح
 المعلومات
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 ٬بمجرد مراجعة جميع المعلومات 
 يرجى النقر فوق " أرسال "

 

 

سيظهر مربع جديد يتجاوز ما يحدث 
 بعد قول " موافق " للتحقق

 
 
 
 
 
 
 

 

الرجاء الضغط على " موافق " و 
 سيتم أرسال التحقق من الطالب 

 
ال يمكنك الرجوع  ٬بمجرد االرسال 

  و تصحيح المعلومات
 

ستبحث المدرسة اآلن المعلومات 
زةنج  الم     

 
يمكنك التحقق من الحالة بالنقر فوق 

ا الزرذه  
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يرجى تسجيل الخروج بمجرد 
  االنتهاء

 
الدخول مرة أخرى يمكنك تسجيل 

 على الشاشة المتوفرة في بداية
 لفيديو

 
ك في تعليمهذا الفيديو و لدعمك تلميذشكرا لك على مشاهدة ه  

 
ا كنت بحاجة الى اي مساعدة في التحقق من الطالب عبرذا  

يرجى االتصال بالرقم  ٬االنترنت  253-945-2111 أو   
grades@fwps.org 

 

mailto:grades@fwps.org

