التسجيل عبر اإلنترنت
طالب جديد
يتم ملؤه بواسطة ولي األمر/الوصي
 .3قبل بدء العملية ،أكد أنك تقيم داخل المنطقة الخاصة بمدارس
مقاطعة فولتون.
يتم ملء هذا النموذج بواسطة ولي األمر أو الوصي .يجب توثيق التسجيل بواسطة
المدرسة قبل التسجيل الرسمي.
 .1حدد لغتك المفضلة وابدأ عملية التسجيل.

انقر فوق الرابط التشعبي .سينقلك إلى خريطة منطقة مدارس فولتون.
أدخل عنوانك على الخريطة .بعد أن تأكد عنوانك ،ارجع إلى عملية
التسجيل.

أنشئ حسابا على اإلنترنت بناء على المعلومات المقدمة من الشخص
.2
الذي يكمل هذه العملية .أكد هويتك ووقع على النموذج .تذكر رقم  #للتأكيد.
أكمل البيانات في كل عالمة تبويب .ستظهر أي بيانات ناقصة باللون
األحمر.
جميع األسئلة المطلوبة مميزة بعالمة نجمة حمراء (*)

 .4عالمة تبويب المنزل األساسي للطالب

 .5عالمة تبويب ولي األمر/الوصي

أدخل البيانات في جميع األقسام األربعة ( .)4انقر فوق التالي لالنتقال إلى القسم
التالي.

أكمل البيانات الخاصة بجميع أولياء األمور/األوصياء.
جميع البيانات المميزة بعالمة نجمة (*) مطلوبة.
أضف جميع أولياء أمر/أوصياء الطالب .هذا يشمل ما إذا كان الطالب
يعيش مع الوصي أو ال يعيش معه .أكد أن المعلومات المدخلة
صحيحة.

العنوان الفعلي
مع إدخالك لرقم المنزل ،ستظهر عناوين محتملة في المربع .إذا ظهر عنوانك،
حدد العنوان.
تأكد من إدراج جميع أولياء األمر/األوصياء وانقر فوق حفظ/متابعة

إذا لم يظهر العنوان ،اتبع اإلرشادات الموجودة في المربع .انقر فوق التالي
وأكمل البيانات المتبقية التي تتعلق بالعنوان وخاصة عنوان المراسلة إذا كان
مختلفا عن العنوان الفعلي .اضغط على حفظ/متابعة

التسجيل عبر اإلنترنت
طالب جديد
 .6جهات اتصال الطوارئ
أدخل جميع بيانات اتصال الطوارئ لألفراد بخالف ولي األمر/الوصي .تشمل االسم والجنس والهاتف كبيانات مطلوبة .أدخل جهات اتصال
الطوارئ فقط التي لها حق استالم الطالب إذا لم يكن ولي األمر/الوصي متاحا .يرجى اإلدراج بترتيب األولوية .يمكن إدراج ما يصل إلى  4جهات
اتصال الطوارئ.

 .7الطالب  -يرجى إدخال جميع البيانات لكل طالب ترغب في تسجيله .يمكنك إدخال جميع طالبك في نفس عملية التسجيل عبر اإلنترنت .حدد التالي
لالنتقال بين األقسام.

راجع كل قسم بدقة .جميع األسئلة المطلوبة مميزة بعالمة نجمة حمراء (*).
بعد إدخال البيانات لجميع الطالب ،انقر فوق حفظ/متابعة وأكد أن البيانات صحيحة.
بالنسبة لجميع الطالب ،بعد إرسال النموذج عبر اإلنترنت يجب على ولي األمر زيارة مدرسة الحضور ومعه مستندات إلكمال عملية التسجيل.

