
2019-2020 Data Confirmation Instructions for Website-Arabic 

 

GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

 

SARAH McGARVIN INTERMEDIATE SCHOOL 
                 9802 Bishop Place     Westminster, CA  92683 
    P: (714) 663-6218 F: (714) 663-6163             

mcgarvin.ggusd.us 

 

Gabriela Mafi, Ed.D.  

Superintendent 

 

 بيل جايتس                                   آلي باك         ثوي فورفال  

                                  المرشدة    مساعدة المدير     المدير           

  

 أهالي و أولياء أمور مدرسة مكجارفن الكرام،

 تحية وبعد،،

 

 مفتوحة  ومتاحة علىالبيانات  تأكيدإجراءات  ستكون /أبريلمن شهر نيسان 19  اإلثنين الموافقنود التنويه بأنه بدًء من يوم 

على  تمكن من تسجيل طفلك يجب أن تكونوالت . 0202-0202لتسجيل أبناءكم للعام الدراسي حساب بوابة الوالدين الخاص بكم 

 دراية بالمعلومات التالية:

 

  وأنه ال داعي لتسليم أي وثائق لمكتب  يونيو/حزيران 11ة الجمعيجب استكمال اجراءات تأكيد البيانات بحلول يوم

 المدرسة. 

  التسجيل في نادي األوالد والبنات(Boys’ and Girls’ Club)  األسبقية في تقديم الطلبات أساس علىسيكون 

  .)األول فاألول(

  في الصفحة التاليةمذكورة  لكترونياالالخطوات  البسيطة إلكمال التسجيل  ستجدوا . 

 سنوي عند بدء المدرسة.الكتاب الوزي الرياضي ال، سيتمكن الطالب من شراء راحتكل 
 

مكتب المدرسة أو االتصال ب االلكتروني لمدرسة مكجارفنموقع اللمزيد من المعلومات أو المساعدة ، يرجى االطالع على 

 . 6218-663 (714): على

 

 

  ولكم فائق اإلحترام،،                  

 

 ايتس   بيل ج

  مدير المدرسة                

 

 )عبر االنترنت(:  ا  الكترونيالقائمة المرجعية لتسجيل الطالب 

صص، يتوجب عليك إستكمال اإلستمارات التالية حبنجاح وإستالم جدول ال 0201-0202التسجيل للعام الدراسي للتتمكن من

 :الكترونيا  

 

  معلومات الطوارئ بطاقةCard  Emergency (ي)اجبار   

 طلب نادي األوالد والبنات Boys and Girls Club يتم قبول الطلبة على أساس األسبقية في تقديم الطلبات(-)اختياري   

 تأمين الطالب الطوعي ضد الحوادث- Voluntary Student Accident Insuranceسيتم توفير معلومات  -)اختياري

 )تأمين الطالب عند الطلب

http://www.ggusd.us/
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 يل اإللكتروني: خطوات التسج

 (.الذي يشير لألسفل على السهمالنقر عن طريق  -من قائمة الخيارات –غة التي تفضلها اختر الل  )

 

الدائمة التي تظهر الطالب هوية رقم  يرجى مالحظة -الخاص بكالوالدين تسجيل الدخول لحساب بوابة قم ب .1

 النقرا الجدد أهالي طالب الصف السابععلى بيانات. ال تأكيدكمال اجراءات ستإل هذا الرقم سيلزمفي أعلى الشاشة.
 الذي يظهر في أعلى الشاشة ومن ثم اختيار مدرسة مكجارفن. ”Change Student“على زر "تغير الطالب" 

 

بيانات تأكيد لم تستكمل إجراءات "ما يلي:على شاشة تنص لمن ا الجزء العلوي ضستظهر الفتة على عر .0

فتة على الشاشة، اضغط على ابنك /ابنتك". اذا لم تظهر هذه الالب الخاصة معلوماتالكيد لتأ اضغط هنا.  بعد الطالب

 Data“ البيانات  تأكيدواضغط على زر   ”Student Information“زر "معلومات الطالب" 

Confirmation”. 

 

 Familyلعائلة : )معلومات اةيرجى اختيار كل خانة من الخانات التالي"بعد ذلك ستظهر الجملة التالية:  .3

Information الطالب ،Student جهات اإلتصال ،Contacts الوثائق ،Documentsريح ا، التص

و إكمال أو تحديث  (Final Data Confirmationالبيانات النهائي  تأكيد، وAuthorization)الموافقات( 

 ".المعلومات المطلوبة

 

a.  ة معلومات العائل على خانة نقرهذه العملية بالابدأ“Family Information”  وحدد اذا ما كان أحد الوالدين

صائية قأكمل الدراسة اإلست يخدم حاليا في القوات المسلحة بالنقر داخل المربع المناسب. القانوني أو الوصي

"التأكيد على صحة البيانات الخاصة بالسكن واختر نوع السكن الذي ينطبق على عائلتك. اضغط على زر

 التالي. قسملإلنتقال لل ”Confirm and Continue“  للخانة التالية" والمواصلة

b. الطالب على خانة بعد ذلك قم بالنقر“Student”  تحقق من المعلومات في هذا القسم. اذا كان هناك معلومات .

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

"التأكيد على صحة البيانات والمواصلة للخانة اضغط على زر.  ”Save“لمعلومات اضغط عى زر الحفظ ا

 لإلنتقال للقسم التالي.  ”Confirm and Continue“  التالية"

 

c.  جهات اإلتصال“Contacts”.  ك لألسفل لمراجعة معلومات أكمل تعبئة واإلتصال في هذه الخانة جهات  حرِّ

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

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

 

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

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

 .”Save“الحفظ 

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

“Delete” . ؟"جهة االتصال هذا جلس"هل أنت متأكد من أنك تريد حذف سيتم سؤالك 

      “Are you really sure you want to delete this Contact Record?”  اضغط على

  اذا أردت حذف معلومات االتصال للشخص المعني. ”Yes“"نعم" 

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

 Confirm and“  "التأكيد على صحة البيانات والمواصلة للخانة التالية"اضغط على زر

Continue”  .لإلنتقال للقسم التالي 

 

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

"التأكيد على صحة البيانات اضغط على زر مكنك طباعة أو حفظ أي من هذه الوثائق على جهاز الحاسوب الخاص بك.ي

 لإلنتقال للقسم التالي.  ”Confirm and Continue“  واصلة للخانة التالية"والم
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قم بمراجعة كل فئة موجودة على جهة اليسار من الشاشة وثم قم – ”Authorization“ )الموافقات( حرياالتص .2

ة: . مالحظ(”Status“العمود المعنون ب"الحالة" )ناحية اليمين بالنقر داخل المربع المناسب الموجود 

على نقربعد مراجعة جميع األقسام ا يجب اختيار مربع لكل بند من البنود لتتمكن من إستكمال اإلجراءات.

  "التأكيد على صحة البيانات والمواصلة للخانة التالية" على زر انقر. ”Save“زر الحفظ 

“Confirm and Continue”  .لإلنتقال للقسم التالي 

يرجى قراءة المعلومات على هذه الصفحة وتأكد – ”Final Data Confirmation“تأكيد البيانات النهائي  .0

 . ”Finish and Submit”"االنتهاء والتقديم"من أن تضغط على الزر األخضر الموجود في خانة اليسار

المالحظة التالية على الشاشة "شكراً لتأكيد بيانات الطالب على شبكة النظام"  بعد أن تقوم بذلك ستظهر

“Thank you for confirming the student data in the system.”.أيضاً خمس عالمات  كما سترى

 الجديدة بجانب كل خانة قمت بإكمالها. ستتمكن اآلن من الضغط على رابط طباعة بطاقة الطوارئ(صح )

“Print New Emergency Card” .الدائمة سيطلب منك إدخال رقم هوية الطالب “Permanent ID 

Number”  و تاريخ الميالد“Birth Date”  :قديم زر التعلى لنقر، بعد ذلك قم با(01/01/2016)مثال

“Submit”.  

 

 

 
 

 
 

 

                     


