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 األهالي الكرام،،،

 

 تأكيدستتمكنوا من إستكمال إجراءات  /أبريلالتاسع والعشرون من شهر نيسان  نود التنويه بأنه بدًء من يوم اإلثنين الموافق

الخطوات   ستجدوا الخاصة بكم.  الوالدينعن طريق الدخول لحساب بوابة  9191-9102ي البيانات لتسجيل أبناءكم للعام الدراس

معلومات استمارة ع يوتوقتقوم بطباعة . من المهم أن مذكورة أدناه البسيطة التي يجب إتباعها إلكمال التسجيل الإلكتروني

رى مطلوبة لمكتب إدارة المدرسة بموعد الرجاء إحضار هذه اإلستمارة وأي إستمارات أخ معلومات الطالب.الطوارئ و
أقصاه يوم الجمعة الموافق الحادي والثالثون من شهر أيار/مايو. لن تكتمل إجراءات التسجيل إال بتسليم هذه اإلستمارة 

 لمكتب المدرسة.
 . 6218-663 (714)للمساعدة أو اإلستفسار ال تتردد بالتواصل معنا على رقم مكتب المدرسة التالي:  

 

 

 (.غة التي تفضلها عن طريق الضغط على السهم لقائمة الخياراتاختر الل  طوات التسجيل اإللكتروني: )خ

 

مالحظة: الرجاء اإلحتفاظ برقم الطالب الذي سيظهر في أعلى  -الخاص بكالوالدين تسجيل الدخول لحساب بوابة  .1

الضغط على زر "تغير  الجدد الصف السابعأهالي طالب على البيانات.  تأكيدالشاشة ألنه سيلزم إلكمال اجراءات 
 الذي يظهر في أعلى الشاشة ومن ثم اختيار مدرسة مكجارفن. ”Change Student“الطالب" 

 

 ض الشاشة في األعلى تنص ما يلي:ستظهر الفتة على عر .9

فتة على هذه الال لتأكيد معلومات ابنك /ابنتك". اذا لم تظهر اضغط هنابيانات الطالب . تأكيد لم تستكمل إجراءات "

 البيانات  تأكيدواضغط على زر   ”Student Information“الشاشة، اضغط على زر "معلومات الطالب" 

“Data Confirmation”. 

 

يرجى اختيار والضغط إلكمال أو تحديث البيانات لكل خانة من الخانات التالي: بعد ذلك ستظهر الجملة التالية: " .3

، الوثائق Contacts، جهات اإلتصال Student، الطالب Family Information)معلومات العائلة 

Documents التصريح ،Authorizationالبيانات النهائي  تأكيد، وFinal Data Confirmation.") 

 

a. معلومات العائلة  إضغط على خانة“Family Information”  للبدء باإلجراءات وحدد اذا ما كان أحد

أكمل الدراسة  يخدم حاليا في القوات المسلحة بالنقر داخل المربع المناسب. ونيالقان الوالدين أو الوصي

 Confirm and“صائية الخاصة بالسكن واختر نوع السكن الذي ينطبق على عائلتك. اضغط على زر قاإلست

Continue” التالي. قسملإلنتقال لل 

b.  الطالب اضغط اآلن على خانة“Student”  هذا القسم. اذا كان هناك معلومات ناقصة . تحقق من المعلومات في

يث المعلومات. بعد االنتهاء من تحديث المعلومات وقم بتحد ”Change“أو خاطئة، اضغط على زر التغير 

 لإلنتقال للقسم التالي.  ”Confirm and Continue“اضغط على زر .  ”Save“اضغط عى زر الحفظ 
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c.  جهات اإلتصال“Contacts”. ك لألسفل لم راجعة معلومات اإلتصال في هذه الخانة أكمل تعبئة جميع حرِّ

وقم  ”Change“اذا احتجت بأن تقوم بتعديل معلومات االتصال، اضغط على زر التغير حقول الفارغة. ال

 . ”Save“بتحديث المعلومات. بعد االنتهاء من تحديث المعلومات اضغط عى زر الحفظ 

 

 ال، اضغط على زر اإلضافة  اذا أردت إضافة شخص لقائمة جهات اإلتص“Add” أكمل معلومات .

ى زر الحفظ لالفارغة في هذا القسم ثم اضغط عالحقول المناسبة وقم بتعبئة جميع  حقولاالتصال في ال

“Save”. 

 

 الحذفقائمة جهات اإلتصال، اضغط على زر معلومات االتصال لشخص من  اذا أردت إلغاء 

“Delete” . اضغط على "نعم" اذا  "هل أنت متأكد من أنك تريد حذف هذا السجل؟"سيتم سؤالك

  أردت حذف معلومات االتصال للشخص المعني. 

 

  يرجى التأكد من الضغط على زر الحفظ“Save”  .اضغط  بعد اإلتنهاء من إدخال المعلومات الجديدة

 لإلنتقال للقسم التالي.  ”Confirm and Continue“على زر 

 

d. الوثائق “Documents”  - لضغط على اسم كل وثيقة راجع كل وثيقة من الوثائق في هذه الخانة عن طريق ا

اضغط على زر  مكنك طباعة أو حفظ أي من هذه الوثائق على جهاز الحاسوب الخاص بك.على حدا. ي

“Confirm and Continue”  .لإلنتقال للقسم التالي 

 

e. ح التصري“Authorization” –ئة موجودة على جهة اليسار من الشاشة وثم قم بالنقر داخل قم بمراجعة كل ف

المربع المناسب الموجود على جهة اليمنة. مالحظة: يجب اختيار مربع لكل بند من البنود لتتمكن من إستكمال 

 Confirm and“اضغط على زر . ”Save“بعد مراجعة جميع األقسام اضغط على زر الحفظ  اإلجراءات.

Continue”  ال للقسم التالي.لإلنتق 

 

f.  تأكيد البيانات النهائي“Final Data Confirmation” – يرجى قراءة المعلومات على هذه الصفحة وتأكد

ستظهر المالحظة  . ”Finish and Submit”من أن تضغط على الزر األخضر الموجود في خانة اليسار

 Thank you for confirming the“ام" التالية على الشاشة "شكراً لتأكيد بيانات الطالب على شبكة النظ

student data in the system.”ستتمكن أيضاً من رؤية خمس عالمات للتأشير .    بجانب كل خانة قمت

. ”Print New Emergency Card“ بإكمالها. ستتمكن اآلن من الضغط على رابط طباعة بطاقة الطوارئ

  ”Birth Date“و تاريخ الميالد  ”Permanent ID Number“سيطلب منك إدخال رقم هوية الطالب 

(ex: 01/01/2016) بعد ذلك قم بالضغط على زر التسليم ،“Submit”.  

 

 

وإعادتها للمكتب إدارة المدرسة في موعد أقصاه ومراجعة وتوقيع استمارة معلومات الطوارئ ومعلومات الطالب  قم بطباعة

ن يكتمل تسجيل الطالب إالعند إحضار وتسليم بطاقة الطوارئ لمكتب ل .9102الحادي والثالثون من شهر أيار/ مايو 

 المدرسة. 

 

 .6218-663 (714)الرجاء التواصل مع مكتب إدارة المدرسة على الرقم التالي للمساعدة أو اإلستفسار 
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Sarah McGarvin Intermediate School 

Student Registration On-line Check List 
 ة المرجعية لتسجيل الطالبالقائم

2019-2020 

 
صص، يتوجب عليك إستكمال اإلستمارات التالية حبنجاح وإستالم جدول ال 9191-9102التسجيل للعام الدراسي  للتتمكن من

 وتوقيعها وإرجاعها لمكتب المدرسة. 

 

  تعبئتها وإرجاعها للمدرسة تمارات اإللزامية التي يتوجباإلس

  Emergency and Student Information Form وارئ ومعلومات الطالباستمارة معلومات الط .0

  .يجب توقيعها قبل تسليمها لمكتب المدرسة -

  اإلستمارات اإلختيارية

 Boys and Girls Club.  طلب نادي األوالد والبنات .9

 .Voluntary Student Accident Insurance -تأمين الطالب الطوعي ضد الحوادث .3

  أنه سيتم تزويدي بمعلومات تأمين الطالب الطوعي ضد الحوادث عند الطلب. أنا أفهم

  اإلستمارات المتوفرة إلكترونيا  

 )https://fsmealapp.ggusd.us(طلب الغذاء المجاني و المخفض بعد األول من تموز/يوليو   .4

  do/menus/-we-http://gardengrove.healtheliving.net/what :ابط التاليقائمة الطعام متوفرة على الر

 

 

 

 
 

 
 

 

                     

https://fsmealapp.ggusd.us/
http://gardengrove.healtheliving.net/what-we-do/menus/

