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 ما قبل التسجیل
 
 

"  STUDENT REGISTRATION"انقر فوق المربع األصفر بعنوان  .www.wtps.orgالعامة على  Washington Townshipتفضل بزیارة الموقع اإللكتروني لمدارس  .1
 (تسجیل الطالب)

(مدخل التسجیل المسبق  DISTRICT PRE-REGISTRATION PORTAL"الموجود في الصفحة الرئیسیة. للوصول إلى مدخل التسجیل المسبق، انقر فوق الرابط بعنوان 
 بالمنطقة التعلیمیة)".

 
 

 (معلومات الطالب) بالصفحة. Student Informationأدخل معلومات طفلك في جزء  .2
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تحق بھا (تفضیل المدرسة) بالصفحة، ستختار المدرسة التي سیلتحق بھا طفلك استنادًا إلى مكان إقامتك. إذا لم تكن متأكدًا من المدرسة التي سیل School Preferenceفي قسم   .3

 طفلك، یمكنك استخدام قائمة مدارس المقیمین لدینا للعثور على المدرسة الصحیحة.

 
 

4. Household Information   (معلومات األسرة)- .أدخل العنوان الذي یقیم فیھ الطالب ووضح ما إذا كان الطالب لدیھ شقیق مسجل بالفعل في المنطقة 
5. Guardian Information  (معلومات الوصي)-  ذه  ھنا. یُرجى التأكد من تقدیم عنوان بریدك اإللكتروني الصحیح ورقم ھاتفك. من المھم جدًا أن تكون ھ معلوماتكأدخل

 المعلومات صحیحة ألن ھذا ھو ما سنستخدمھ لالتصال بك بخصوص طلبك.
 .(التقدیم في المدرسة)" APPLY TO SCHOOL" عند اكتمال جمیع المعلومات المطلوبة، یتعین علیك إثبات صحة ھویتك ثم النقر فوق  .6
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 استالم طلبك. ستبدو مشابھة لھذه:تؤكد  Enrollment Expressستتلقى رسالة برید إلكتروني من  .7
 

 
 

ھذا البرید اإللكتروني على رابط موقع بمجرد الموافقة على التسجیل المسبق الخاص بك من قِبل المسجل لدینا، ستتلقى بریدًا إلكترونیًا آخر یحتوي على معلومات مھمة. سیحتوي   .8
 مرور التسجیل. ھذه المعلومات خاصة بطفلك وال یمكن مشاركتھا.الویب ومعرف الوصول وكلمة المرور الالزمة إلكمال كلمات 



 العامة   Washington Townshipمدارس  

 تسجیل طالب جدید 

6 

 

 

 
 

 جدید PowerSchoolإنشاء حساب 
 

 الجدد Washington Townshipأسر طالب 
 

 لطفل   PowerSchoolحالیًا. إذا كان لدیك بالفعل حساب   PowerSchoolتنطبق الخطوات أدناه فقط على العائالت الجدیدة التي لیس لدیھا حساب 
 آخر في المنطقة، یُرجى االطالع على التعلیمات الخاصة بـ"عائالت بلدة واشنطن الحالیة". 

 
 

على   PowerSchoolھو نظام معلومات الطالب الذي تستخدمھ منطقتنا. سیبقیك وصولك إلى  PowerSchool .PowerSchoolالخطوة التالیة في عملیة التسجیل ھي إنشاء حسابك في 
ولم یكن لدیك أطفال آخرون   PowerSchoolحساب  مطلقًا. إذا لم یكن لدیك Washington Township School Districtاطالع دائم على نمو طفلك وتقدمھ على مدار سنواتھ في منطقة 

 في المنطقة التعلیمیة، یُرجى اتباع ھذه التعلیمات بعنایة، فھذه خطوة مھمة جدًا في عملیة التسجیل.

أیام عمل.   5روني إلیك ما یصل إلى  بعد مراجعة معلومات التسجیل المسبق الخاصة بك، ستتلقى بریدًا إلكترونیًا من قسم التسجیل لدینا. قد یستغرق إرسال ھذا البرید اإللكت .1
الجدید الخاص   PowerSchoolالتي ستحتاجھا إلنشاء حساب    سیحتوي ھذا البرید اإللكتروني على برنامج تعلیمي باإلضافة إلى روابط مھمة جدًا ومعلومات تسجیل الدخول

 بك.
(إنشاء حساب)" ثم   CREATE ACCOUNTانقر فوق عالمة التبویب بعنوان "  ".https://wtps.powerschool.com/publicمن البرید اإللكتروني، انقر فوق الرابط " .2

 (إنشاء حساب)" األزرق. CREATE ACCOUNTفوق زر "انقر 
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كاسم  یجب أن تستخدم عنوان بریدك اإللكترونيأدخل اسمك وعنوان بریدك اإللكتروني واسم المستخدم (عنوان بریدك اإللكتروني) وكلمة المرور التي ترغب في استخدامھا.  .3
 **لن تتمكن من تسجیل الدخول إذا كنت ال تستخدم عنوان بریدك اإللكتروني! كلمة المرور الخاصة بك.نك إنشاء یمك المستخدم الخاص بك!
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لوصول وكلمة مرور الوصول في بعد ذلك ستقوم بربط طفلك (أطفالك) بالحساب. أدخل اسم الطالب ومعّرف الوصول وكلمة المرور وعالقتك بالطالب. یمكن العثور على معّرف ا  .4
ول، یُرجى التأكد من عدم نسخ أي مسافات ألن ھذا سیؤدي البرید اإللكتروني الذي تم إرسالھ إلیك من قسم التسجیل. إذا كنت تقوم بنسخ ولصق معرف الوصول وكلمة مرور الوص 

**مالحظة: لكل طالب معرف . إلى حدوث خطأ في العملیة. إذا كنت تقوم بتسجیل عدة طالب، فستحتاج إلى إدخال االسم ومعرف الوصول وكلمة مرور الوصول وعالقتك لكل طفل
 الذي تم إرسالھ إلیك من قِبل قسم التسجیل للحصول على رموز الوصول وكلمات مرور الوصول الصحیحة. راجع البرید اإللكتروني وصول وكلمة مرور وصول مختلفین. 

 
 

 

 (إدخال)" األزرق الموجود في أسفل الشاشة. ENTERبمجرد إدخال المعلومات الواردة أعاله لطفلك (أطفالك)، انقر فوق زر " .5
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 الخاص بك. PowerSchoolاكتمل اآلن إعداد حساب  .6
 (النماذج)" من القائمة الموجودة إلى یسار الشاشة.  FORMSللوصول إلى نماذج التسجیل الخاصة بك، فقط انقر على " .7

 
 
 

 (التسجیل)".   ENROLLMENTانقر على " .8
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 جاھز للتسجیل. انقر فوق اسم النموذج األول لبدء إكمال النماذج.یتم عرض نماذج التسجیل الخاصة بك ھنا. أنت اآلن   .9
 

 

ل، ستنقر على الطالب التالي  إذا كنت تقوم بتسجیل عدة طالب، فسترى أن ھناك عالمة تبویب لكل طالب. انقر فوق الطالب األول وأكمل النماذج الخاصة بھ. بمجرد اإلكما  .10
 یمكن أن تكون النماذج مختلفة لكل طالب.وتُكمل النماذج المقدمة. 
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 موجود  PowerSchoolب إضافة طالب إلى حسا
 

 الحالیون  Washington Townshipأسر طالب 
 

الحالي الخاص بك عملیة سھلة! بمجرد االنتھاء، ستتمكن من تسجیل الدخول إلى حساب وعرض معلومات جمیع طالبك. إلضافة طالب جدید،  PowerSchoolإضافة طالب جدید إلى حساب 
 اتبع التوجیھات أدناه:

 
أیام عمل.   5روني إلیك ما یصل إلى  بعد مراجعة معلومات التسجیل المسبق الخاصة بك، ستتلقى بریدًا إلكترونیًا من قسم التسجیل لدینا. قد یستغرق إرسال ھذا البرید اإللكت .1

 .PowerSchoolالتي ستحتاجھا إلنشاء حساب سیحتوي ھذا البرید اإللكتروني على برنامج تعلیمي باإلضافة إلى روابط مھمة جدًا ومعلومات تسجیل الدخول 
 (تسجیل الدخول)". SIGN INوانقر فوق " PowerSchoolأدخل معلوماتك الحالیة لتسجیل الدخول إلى ". https://wtps.powerschool.com/publicانقر على الرابط " .2
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" في القائمة الموجودة إلى یسار (تفضیالت الحساب) ACCOUNT PREFERENCESالخاص بك، انقر فوق " PowerSchoolبمجرد تسجیل الدخول إلى حساب  .3
 " األزرق الموجود إلى الیمین.(إضافة) ADDالشاشة. بعد ذلك انقر فوق زر "
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قتك بالطالب. إذا كنت  االسم األول لطالبك إلى جانب معرف الوصول وكلمة مرور الوصول التي تم توفیرھا في البرید اإللكتروني من قسم التسجیل. ستدخل أیًضا عالأدخل  .4
 " (موافق). OKالعملیة. انقر على " تقوم بنسخ ولصق معرف الوصول وكلمة مرور الوصول، یُرجى التأكد من عدم نسخ أي مسافات ألن ھذا سیؤدي إلى حدوث خطأ في

 

 
 

أعلى الشاشة. انقر على اسم الطالب ستتلقى رسالة تُعلمك بأنھ تم حفظ تغییراتك. تمت إضافة الطالب الخاص بك اآلن إلى حسابك. سترى اسمھ إلى جانب الطالب اآلخر لدیك، في  .5
 الخاص بك في الجزء العلوي من الصفحة للوصول إلى نماذج التسجیل.
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 " (االلتحاق). سیتم إدراج النماذج ھنا. أنت اآلن جاھز للتسجیل.ENROLLMENT" (النماذج) ثم انقر على عالمة تبویب "FORMSانقر على " .6
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 إكمال نماذج االلتحاق 
 

 (التسجیل). Enrollmentیتم عرض نماذج التسجیل الخاصة بك في النماذج ضمن عالمة تبویب  .1

 
 

المعلومات -([بلدة واشنطن] أ ]Washington Township] A-Preliminary Informationابدأ في إكمال حزمة التسجیل الخاصة بك عن طریق النقر فوق النموذج األول،  .2
 األولیة). 
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یتم توفیر تعلیمات محددة خطوة في الجزء السفلي من ھذا النموذج، وبعض النماذج األخرى، أنت مطالب بتحمیل مستند. لدینا أداة تتیح لك تحمیل مستنداتك بسرعة وسھولة.  .3
 بخطوة في القسم التالي. 

 االنتھاء من تحمیل المستند، راجع المعلومات الموجودة في النموذج. بمجرد مراجعة معلوماتك، انقر فوق عند  .4
"SUBMIT(إرسال) " .سیتم تحمیل النموذج التالي في الحزمة الخاصة بك تلقائیًا . 

 في نھایة كل نموذج. (إرسال)" SUBMIT"استمر في إكمال كل نموذج وانقر فوق  .5
-Form N أواإلقرار باإلكمال) -(النموذج م  Form M-Acknowledgment of Completionاعتمادًا على طلبك، فإن آخر نموذج في الحزمة ھو   .6

Information, Permissions and Agreements المعلومات واألذونات واالتفاقیات) بمجرد إرسال ھذا النموذج، تكتمل الحزمة الخاصة بك.-(النموذج ن 
ت أن ھناك حرفًا مفقودًا، فال بأس رجى مالحظة أن بعض النماذج قد تظھر كنتیجة لردودك. لن یكون لدى الجمیع نفس نماذج التسجیل. یتم تنظیم النماذج حسب الحرف. إذا الحظیُ  .7

 بذلك. ھذا یعني فقط أن ھذا النموذج قد ال ینطبق علیك.
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 باستخدام أداة مرفق المستندكیفیة تحمیل مستند 
 
 

ج معین منك تحمیل مستند، فستظھر أداة مرفق  تتطلب منك نماذج محددة في مجموعة التسجیل الخاصة بك تحمیل مستندات. ھذه المستندات مطلوبة لتسجیل الطالب في المدرسة. إذا تطلب نموذ
 المستند في النموذج. وھي سھلة االستخدام للغایة. 

ك العثور علیھا بسھولة عندما سجیل أكثر كفاءة، نقترح أن تقوم بمسح المستندات الضروریة ضوئیًا في وقت مبكر وحفظھا على جھازك. تأكد من تذكر مكان حفظھا بحیث یمكنلجعل عملیة الت
 تحتاج إلیھا.

 فیما یلي قائمة بالمستندات المطلوبة للتسجیل:

 إثبات اإلقامة  •
o لعقاري، فاتورة الضرائب، اتفاقیة اإلیجار/االستئجار، نموذج شھادة إقامة موثقةمستند واحد مما یلي: بیان الرھن ا 
o مستندان مما یلي: فاتورة الضرائب، فاتورة الكھرباء، فاتورة الماء، فاتورة الكابل، فاتورة الغاز، مستند آخر یوضح إثبات اإلقامة 

 بطاقة ھویة تحمل صورة للوالد(ة)/ الوصي •
 اللقاحاتسجالت  •
 شھادة المیالد األصلیة •
 صورة لطفلك  •
 یوًما من التسجیل) 30الفحوصات الطبیة (یجب تقدیمھا خالل  •
 یوًما من التسجیل) 30فحوصات األسنان لتسجیل طالب مرحلة الروضة (یجب تقدیمھا خالل  •
 أوراق الوصایة (أو غیرھا من أوامر المحكمة ذات الصلة)، إذا انطبق •
 الحالیة  IEP/504نسخة من خطة  •
 الدرجات الحالیة أو نتائج االختبار المعیاریة (في حالة االنتقال إلى المنطقة)  •
 النُسخ غیر الرسمیة (طالب المدارس الثانویة)   •

 إلضافة مستند، اتبع التعلیمات الموجودة أدناه: 

 ".(إضافة مستند) ADD DOCUMENT"إلضافة مستند، انقر فوق  •
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 " (تصفح)BROWSE"انقر على (مرفق المستند).  Document Attachmentسیظھر مربع   •

 
 ".(فتح) OPEN ابحث عن الملف الذي قمت بحفظھ مسبقًا، وانقر فوق ھذا الملف ثم انقر فوق " •

 
 
 
 
 
 
 

 (تحمیل)". UPLOADانقر على " •

 

 (اسم المستند). Document Nameسیظھر المستند الخاص بك أسفل  •

 
 اكتمل تحمیلك. إذا احتجت إلى تحمیل مستندات إضافیة، فما علیك إال تكرار الخطوات أعاله. •
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 نظرة عامة على نماذج االلتحاق 
 

 الخاصة بك. ستتلقى فقط النماذج المتعلقة بموقفك.فیما یلي نظرة عامة على كل نموذج من نماذج االلتحاق. تذكر أنك قد ال تتلَق كل ھذه النماذج في الحزمة 
 المعلومات األولیة -النموذج "أ" 

 (نعم)" Yesیوفر ھذا النموذج المعلومات المطلوبة من قبل والیة نیو جیرسي. بمجرد قراءتك للمعلومات المقدمة في النموذج، أِجب بكلمة "  •
 أسفل قسم اإلقرار واكتب توقیعك.

 . (إرسال)" SUBMIT ذلك بتحمیل بطاقة ھویتك التي تحمل صورتك. بمجرد تحمیلك لبطاقة ھویتك، انقر فوق "ستتم مطالبتك بعد  •

 إثبات المیالد والعوامل الدیموغرافیة  -"  ب "النموذج  
 یُطلب منك تقدیم معلومات بخصوص مكان والدة الطالب. •
 والعرق الخاص بھ. سیجمع ھذا النموذج معلومات حول الطالب مثل االسم القانوني والجنس •
تم استخدام ھذه الصورة في نظام ستحتاج أیًضا إلى تحمیل وثائق المیالد (نسخة معتمدة من شھادة المیالد، سجالت المحكمة، وما إلى ذلك) إلى جانب صورة حالیة لطفلك. سی •

 معلومات الطالب الخاص بنا إلجراءات السالمة. 
 في المكان المناسب. سیؤدي التحمیل ضمن قسم شھادة المیالد إلى استبدال شھادة المیالد إذا تم تحمیلھا بالفعل. عند تحمیل صورة طفلك، تأكد من القیام بذلك •
 (إرسال) "SUBMITانقر على " •

 عنوان الطالب  -" ج"النموذج  
 في ھذا النموذج، ستقدم عنوان الطالب الخاص بك ووضع إقامتھ. •
(یعیش مع شخص مقیم في المنطقة، غیر الوالد(ة) أو الوصي)، یتعین طباعة شھادة الوالد(ة)/الوصي القانوني للطالب الذي یحمل  یحمل شھادة موثّقة إذا كان طفلك ھو طالب  •

المكتملة والموقعة والموثقة. سیتواصل   تتم الموافقة على طلبك حتى نتلقى الشھادة لنشھادة موثقة وتعبئتھا وتوثیقھا. یمكنك متابعة إكمال نماذج التسجیل األخرى، ومع ذلك،  
 معك قسم التسجیل لدینا لتحدید وقت لجمع النموذج. 

ریخ الموضحة في جمیع الفواتیر/البیانات  یجب علیك تحمیل إثبات مكان السكن. یتم إعطاء أمثلة إثبات اإلقامة المقبولة في النموذج. عند إرسال إثبات، یُرجى التأكد من أن التوا •
 محدثة.

رفق المستند في الجزء السفلي من  ا كنت عامالً مھاجًرا، یمكنك تقدیم ھذه المعلومات ھنا. إذا كانت لدیك شھادة أھلیة المھاجرین، یُرجى تحمیل الشھادة باستخدام أداة مإذ •
 الصفحة.

 (إرسال).  "SUBMITانقر على " •
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 Vento-McKinneyإشعار الطالب بموجب برنامج   -النموذج "د" 
 (قد ال ینطبق ھذا النموذج على جمیع الطالب.) 

 سیجمع ھذا النموذج معلومات متعلقة بوضعك المعیشي الحالي.  •
 یلزم توفر توقیعین في أسفل النموذج. •
 (إرسال).  "SUBMITانقر على " •

 اإلیداع خارج المنزل  -" ھـ "النموذج  
 ال ینطبق ھذا النموذج على جمیع الطالب.) (قد 

 یجمع ھذا النموذج معلومات متعلقة بوضعك المعیشي الحالي. •
 یُرجى التأكد من توفر معلومات الوالد(ة)/الوصي القانوني والمرشد االجتماعي لدیك. •
 (إرسال).  "SUBMITانقر على " •

 االلتحاق السابق والكشف عن السجالت  -النموذج "و" 
 لنموذج معلومات حول التسجیل السابق للطالب في المدرسة.یجمع ھذا ا •
 ، فستحتاج إلى توفیر تاریخ دخول الطالب ألول مرة إلى مدرسة أمریكیة. سنوات 3منذ أقل من إذا تم إدخال الطالب أوالً مدرسة أمریكیة  •
 توفیر معلومات المنطقة التعلیمیة السابقةفي حالة انتقال الطالب إلى منطقتنا التعلیمیة من منطقة تعلیمیة أخرى، فستحتاج إلى  •

 وتوقیع إصدار السجالت حتى نتمكن من التواصل مع المنطقة التعلیمیة السابقة ومن الحصول على سجالت الطالب.
 باستخدام أداة مرفق المستند في الجزء السفلي من الصفحة. IEP/504، یُرجى تحمیل الخطة 504أو   IEPإذا كان الطالب لدیھ خطة  •
 (إرسال).  "SUBMITانقر على " •

 جھات اتصال الطالب  -" ز"النموذج  
 یعد النموذج مھًما جدًا حیث یجمع المعلومات التي سنستخدمھا للتواصل معك في حالة الطوارئ.  •
 یجمع ھذا النموذج معلومات االتصال لوالدي/ألوصیاء الطالب وجھات االتصال في حالة الطوارئ.  •
إلكمال معلومات االتصال   القلم الرصاصوق أیقونة سترى معلوماتك معبأة جزئیًا. انقر فوق أیقونة القلم الرصاص إلكمال معلومات االتصال الخاصة بك. سترى معلوماتك معبأة جزئیًا. انقر ف •

 الخاصة بك.



 العامة   Washington Townshipمدارس  

 تسجیل طالب جدید 

21 

 

 

 

، وھي خدمة  SwiftK12االتصال عند إدخال معلومات االتصال الخاصة بك. سیضمن ذلك تلقیك للتحدیثات من  " كنوع جھة  (الوصي)  GUARDIAN  من المھم جدًا أن تختار " •
  ADD  ل معلومات إضافیة وانقر فوق "المراسلة الخاصة بالوالدین لدینا، برسائل مھمة على مدار العام. یمكن أن یكون أحد الوالدین/الوصي فقط ھو جھة االتصال الرئیسیة. أدخ

 ".ة)(إضاف

 
" وإدخال معلومات جھة االتصال اإلضافیة.  (إضافة) ADD جھات اتصال في حالة الطوارئ. إلضافة جھات اتصال إضافیة، ما علیك سوى النقر فوق الزر " 3یتعین علیك إضافة  •

تعدیل جھات االتصال الحالیة عن طریق النقر فوق القلم الرصاص في یمكنك ھنا إدخال معلومات الوالدین/األوصیاء وجھات االتصال في حاالت الطوارئ جمیعًا. یمكنك أیًضا 
 المربع الذي یحتوي على معلومات االتصال الخاصة بھم.
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 ." (إضافة)ADDأدخل معلومات جھة االتصال (انظر المناطق المحددة أدناه). ستحتاج أیًضا إلى تحدید أذونات جھة االتصال تلك. انقر على " •

 
 

 كرر الخطوات الواردة أعاله لكل جھة اتصال. •
 (ال). NO(نعم) أو  YESفي ھذا النموذج، سوف تحدد أیًضا ما إذا كان للطالب وصي في الخدمة العسكریة عن طریق النقر على   •
 (إرسال).  "SUBMITانقر على " •

 المعلومات الصحیة  -النموذج "ح" 
 االتصال الطبیة ومقدم التأمین الصحي واألدویة والتاریخ الطبي.ستدخل ھنا المعلومات الصحیة مثل جھات  •
 یمكنك تقدیم معلومات عن األشقاء، إن ُوجدوا، في ھذه الصفحة.  •
 الطوارئ. طالبك في حالةیحتوي ھذا النموذج على الموافقة على العالج في حالة الطوارئ. إذا لم توافق على ھذه السیاسة، فسیُطلب منك تزوید المنطقة بخطة عمل ل •
) یوًما من الیوم األول 30ون ثالثین (یتم توفیر المعلومات الجسدیة للطالب أیًضا في ھذا النموذج. یلزم إجراء فحص جسدي للطالب، وستحتاج إلى إرسال الوثائق المناسبة في غض •

 الرابط(الرعایة الصحیة الشاملة) ( Universal Health Careللطالب في المدرسة. یمكنك طباعة نموذج 
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 لمستند في الجزء السفلي من الصفحة.موجود في النموذج) أو استخدام نموذج الفحص الجسدي الخاص بطبیبك. إذا كانت لدیك ھذه المعلومات، یمكنك تحمیلھا باستخدام أداة مرفق ا
 التطعیمات باستخدام أداة مرفق المستند في الجزء السفلي من الصفحة.أنت ُمطالب بإرسال سجل تطعیمات الطالب الخاص بك. یُرجى تحمیل سجل  •
 (إرسال).  "SUBMITانقر على " •

 استبیان لغة المنزل  -النموذج "ط" 
 ).ELLسیطرح ھذا النموذج أسئلة لتحدید ما إذا كان الطالب مؤھالً لیكون متعلًما للغة اإلنجلیزیة ( •
 مقبول. ستتم تعبئة األسئلة بناًء على إجابتك على السؤال السابق. أمر ذاقد تكون األسئلة خارج الترتیب العددي. وھ •
 (إرسال).  "SUBMITانقر على " •

 النقل  -النموذج "ي" 
النقل للعام . إذا كان الطالب مؤھالً، فلدیك خیار التنازل عن حق وسائل Washington Townshipیوضح ھذا النموذج سیاسة النقل الخاصة بمجلس التعلیم لمدرسة •

 الدراسي.
رتبت بالفعل للرعایة النھاریة، یمكنك  یتم توفیر المعلومات المتعلقة بوسائل النقل في ریاض األطفال والرعایة النھاریة في المدارس االبتدائیة في ھذا النموذج. إذا كنت قد  •

 My child needs transportation to my home addressالخاص بك، فاختر الخیار " تحدید اختیارك في ھذا النموذج. إذا لم تكن متأكدًا من مقدم الرعایة النھاریة 
 درسي.(یحتاج طفلي إلى وسیلة نقل إلى عنوان منزلي)". یمكنك االتصال بقسم النقل عندما تختار مقدم الرعایة النھاریة لما قبل/بعد الیوم الم

 (إرسال).  "SUBMITانقر على " •

 التكنولوجیا  -النموذج "ك" 
 یراجع ھذا النموذج سیاسة التكنولوجیا في المنطقة. •
من   • الصفوف  في  للطالب  إلى 12إلى    6بالنسبة  رابط  یوجد  الدراسي.  العام  بدایة  في  الخطة  شراء  یمكنك  االختیاریة.  التكنولوجیا  رعایة  خطة  شراء  خیار  لدیك  سیكون   ،

PaySchools Centralالرعایة، في النموذج. ستحتاج إلى إعداد حساب منفصل من خالل    ، وھو موقع الویب المستخدم لدفع تكالیف خطةPaySchools Central   إلكمال ھذه
 المعاملة. یمكنك القیام بذلك في وقٍت الحق.

 (إرسال).  "SUBMITانقر على " •

 نموذج الموافقة المستنیرة على اإلرشاد المدرسي  -" ل "النموذج  
 بخصوص الخدمات التي یقدمھا قسم اإلرشاد المدرسي.في ھذا النموذج، ستوضح تفضیالتك  •

 إقرار باإلكمال   -النموذج "م" 
 (قد ال ینطبق ھذا النموذج على جمیع الطالب.) 
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 انقر فوق المربعات التي تشیر إلى اإلقرار والموافقة واكتب توقیعك. •
 (إرسال).  "SUBMITانقر على " •

 ألذونات واالتفاقیات المعلومات وا  -النموذج "ف"  
 (قد ال ینطبق ھذا النموذج على جمیع الطالب) 

ا على موقعنا اإللكتروني ویمكن الوصول  یوفر لك ھذا النموذج روابط إلى المعلومات الھامة الخاصة بالطالب والوالد(ة) وسیاسات المنطقة التعلیمیة. یتم نشر ھذه المعلومات أیضً  •
 إلیھا على مدار العام.

 النموذج، بعد قراءة المعلومات المقدمة، انقر فوق المربعات التي تشیر إلى إقرارك وموافقتك. یجب علیك أیًضا التوقیع في أسفل الصفحة.خالل  •
 (إرسال).  "SUBMITانقر على " •
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