
 معلومات التسج�ل
 
 
 

ت معلومات العائالل السنوي تحدیثالعبر اإلنترنت. باإلضافة إلى ذلك ، سیتم أیًضا  لفیلیمنطقة مدرسة م سیتم االنتھاء من عملیة التسجیل في
عبر اإلنترنت ، وذلك باستخدام جھاز كمبیوتر أو جھاز لوحي أو تطبیق  لفیلیمدرسة م والمطلوب من جمیع عائالت منطقة العائدة الى المدرسة

 .الجوالھاتف التصفح اإلنترنت على 
 

  تعلیمات التسجیل

 تسجیل للعائالت الجدیدة.

 طالب جدید. ھاالتسجیل للعائالت الحالیة مع

 تحدیث معلومات األسرة للطالب العائدین.
 

 بعض األشیاء التي تحتاج إلى معرفتھا:
 

 في المقاطعة. فعلیامن المھم إكمال طلب التسجیل عبر اإلنترنت بالكامل لطفلك. إذا لم یستكمل اآلباء العملیة ، فلن یتم تسجیل طفلھم 
 

 الطالب. اي سیحضرھتال المدرسة عبر اإلنترنت ، فیرجى االتصال بمكتبإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إكمال طلب التسجیل 
 

 .314-842-0062(المب)على الرقم تحاق بالمدرسة من خالل لال موعدتتوفر ترجمة لجدولة 
 ، فالرجاء االتصال بالمدرسة لتحدید موعد الستخدام كمبیوتر المنطقة الستكمال التسجیل في متناولك إذا لم یكن لدیك جھاز مناسب

 نترنت ، إذا لزم األمر.الجدید أو تحدیث معلومات العائلة. سنكون سعداء لمساعدتك في إكمال العملیة عبر اإل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التسج�ل للعائالت الجد�دة
 

 العثور على مدرستك

د إقامتك وحدد موقع یكقم بتألتسجیل طالب في منطقة مدرسة میلفیل ، یجب أن تقیم أنت وطفلك ضمن حدود المقاطعة. 
 شریط البحث لتحدید مدرستك.الخاصة بنا. أدخل عنوان المنزل في  خریطة الحدودمدرسة طفلك باستخدام 

 .ریاض األطفالتسجیل 
 من ولاألدراسیة. یجب أن یكون عمر األطفال خمس سنوات قبل رسوم بدون روضة أطفال لیوم كامل و میلفیلتقدم 

التسجیل  كل ینایر ، تبدأ المدارس االبتدائیة في میلفیل قبول مع ، لبدء ریاض األطفال في الخریف.  2020أغسطس ، 
 تحاق بمدرسة ریاض األطفال للعام الدراسي التالي.الل
 

 1الخطوة 
 
 عملیة التسجیل.بجمع ھذه المعلومات المطلوبة قبل أن تبدأ ا

 اء.وصیلوالدین / االو عناوین ااالسم / األسماء القانونیة • 
 .اسم الطالب (الطالب) القانوني• 
 .، معلومات االتصال بالمدرسة السابقة المنقولین طالبلل• 
 .معلومات االتصال في حاالت الطوارئ• 
 
 جمع الوثائق الالزمة لعملیة التسجیل.ا
 

 .صورة ھویة الوالد / الوصي• 
 .شھادة المیالد الصادرة عن مكتب اإلحصاءات الحیویة• 
 .سجالت التطعیم / الصحة موثقة طبیا• 
 .قراءة المزید أدناه)اإلقامة (یرجى محل إثبات • 
 .تقییم ، إذا كان الطالب یتلقى خدمات التعلیم الخاصالو IEPالخطة الفردیة الخاصة • 
 تقریر للدرجات. ، نسخة غیر رسمیة أو أحدث قلینالمنت طالبلل• 
 

 اثبات محل االقامة
 

القائمة "أ" والقائمة "ب". یتم قبول  اإلقامة ، یلزم تقدیم وثیقة واحدة من كال محل إثباتشرط ما لم یتم إعفاء الطالب من 
، االسم المستندات اإللكترونیة إذا كانت حدیثة وتحتوي على المعلومات المطلوبة للمنطقة للتحقق من إثبات اإلقامة (التاریخ 

طلب إثبات إضافي في أي وقت أو استخدام وسائل  ، وما إلى ذلك). یحق للمقاطعة المفعول ساریة، العنوان ، التوقیعات 
إقامة  مكاناإلقامة جریمة جنائیة. إذا تبین أن محل وري ، یعتبر تحریف زن اإلقامة. بموجب قانون والیة میأخرى للتحقق م

 دمة.تغیر دون إشعار المقاطعة ، فقد تعمل المقاطعة السترداد تكلفة الخدمات المقبشكل غیر دقیق أو ممثل األسرة 
  



 

 قائمة الوثائق أ

 .یوًما من تاریخ تقدیمھ للتحقق 30مؤرخ في غضون  (قرض سكن) رھن سند او بیان• 
 .إیصال ضریبة العقار مؤرخ في خالل سنة واحدة من تاریخ التقدیم• 
 .ریجتأوتاریخ اللك العنوان ورقم الشقة موقع من قبل المالك والمستأجر بما في ذقد اإلیجار / اإلیجار غیر منتھي ع• 
شركة إدارة الممتلكات لعقود اإلیجار من شھر إلى شھر فقط (عقد اإلیجار األصلي مع من  سة روَّ م رسالة خطاب التحقق من المالك على• 

 شروط الشھر إلى الشھر المطلوبة)
 .یوًما من التسجیل 60خاٍل من الحاالت الطارئة وموقع من جمیع األطراف ، شریطة تقدیم نسخة من البیان الختامي في غضون  بیععقد • 

 
 قائمة الوثائق ب

یوًما من تاریخ التقدیم بما في ذلك االسم والخدمة  30فاتورة مرافق (ماء أو غاز أو صرف صحي أو كھربائي أو قمامة) مؤرخة في غضون • 
 .دورة الفواتیرنوان البرید. سیتم قبول فواتیر المھمالت في حالة تأریخھا في الربع األخیر من وع
 .إیصال ضریبة الممتلكات الشخصیة مؤرخة في غضون سنة واحدة من تاریخ التقدیم• 
 في المكان. تصریح إشغال غیر منتھي یسرد جمیع شاغلي اإلقامة• 
 .یوًما من تاریخ التقدیم 30، وما إلى ذلك) بتاریخ الشؤون االجتماعیةاالجتماعي ، وتسجیل الناخبین ، وبالعنوان (أي الضمان  يحكومإقرار • 
 

 2الخطوة 

. بوینبوابة األالتي سیحضرھا طفلك للحصول على حساب بوابة الوالدین. ابدأ عملیة التسجیل عن طریق تسجیل الدخول إلى  المدرسةاتصل ب
". انقر فوق "عرض" لبدء تسجیل 2021-2020األصفر تقول "یجب إكمال التسجیل عبر اإلنترنت للعام الدراسي ابحث عن الفتة باللون 

 الطالب.

 3الخطوه 

 .برید إلكتروني إلى العنوان المقدم لتأكید حالة الطلب بعد مراجعتھعبر ال ستتلقى العائالت رسالة

  



 األ� الحال�ة مع طالب جد�د
 
 

 التحاق ریاض األطفال

،  2020أغسطس ، من ول األروضة أطفال لیوم كامل وخالیة من الرسوم الدراسیة. یجب أن یكون عمر األطفال خمس سنوات قبل  میلفیلتقدم 
 الي.لبدء ریاض األطفال في الخریف. كل ینایر ، تبدأ المدارس االبتدائیة في میلفیل قبول االلتحاق بمدرسة ریاض األطفال للعام الدراسي الت

أو نسیت اسم  بوابة االبوینلتسجیل طالب جدید عبر التطبیق اإلنترنت. إذا لم یكن لدیك حساب  بوابة االبوین بأن یكون لدى اآلباء حسایجب 
 طفلك.مدرسة المستخدم و / أو كلمة المرور الخاصة بك ، یرجى االتصال ب

 1الخطوة 

 .بوابة االبویناتصل بالمدرسة إلضافة الطالب الجدید إلى 

 2الخطوة 

 جمع ھذه المعلومات المطلوبة قبل أن تبدأ عملیة التسجیل.ا

 .االسم / األسماء القانونیة للوالدین / الوصي• 
 .اسم الطالب (الطالب) القانوني• 
 .، معلومات االتصال بالمدرسة السابقة المنتقلین للطالب• 
 .معلومات االتصال في حاالت الطوارئ• 

 لعملیة التسجیلجمع الوثائق الالزمة 

 بطاقة ھویة ولي األمر / الوصي •
 شھادة المیالد الصادرة عن مكتب اإلحصاءات الحیویة• 
 سجالت التطعیم / الصحة موثقة طبیا• 
 إثبات اإلقامة (یرجى قراءة المزید أدناه)• 
 .تقییم ، إذا كان الطالب یتلقى خدمات التعلیم الخاصالو IEPالخطة الفردیة الخاصة  •

 تقریر للدرجات. ، نسخة غیر رسمیة أو أحدث المنتقلین طالبلل• 
 

 اثبات محل االقامة

القائمة "أ" والقائمة "ب". یتم قبول المستندات اإللكترونیة  اإلقامة ، یلزم تقدیم وثیقة واحدة من كال محل ما لم یتم إعفاء الطالب من شرط إثبات
، وما  المفعول للمنطقة للتحقق من إثبات اإلقامة (التاریخ ، االسم ، العنوان ، التوقیعات ساریة إذا كانت حدیثة وتحتوي على المعلومات المطلوبة

وري ، یعتبر زإلى ذلك). یحق للمقاطعة طلب إثبات إضافي في أي وقت أو استخدام وسائل أخرى للتحقق من اإلقامة. بموجب قانون والیة می
بشكل غیر دقیق أو تغیر دون إشعار المقاطعة ، فقد تعمل المقاطعة ممثل إقامة األسرة  مكانأن اإلقامة جریمة جنائیة. إذا تبین محل تحریف 

 السترداد تكلفة الخدمات المقدمة.

  



 

 

 

 قائمة الوثائق أ

 .یوًما من تاریخ تقدیمھ للتحقق 30مؤرخ في غضون  (قرض سكن) سند رھن او بیان• 
 .واحدة من تاریخ التقدیمإیصال ضریبة العقار مؤرخ في خالل سنة • 
 .ریجتأعقد اإلیجار / اإلیجار غیر منتھي موقع من قبل المالك والمستأجر بما في ذلك العنوان ورقم الشقة وتاریخ ال• 
شركة إدارة الممتلكات لعقود اإلیجار من شھر إلى شھر فقط (عقد اإلیجار األصلي مع من  سة روَّ م رسالة خطاب التحقق من المالك على• 

 شروط
 إلى الشھر المطلوبة) الشھر  
 .یوًما من التسجیل 60خاٍل من الحاالت الطارئة وموقع من جمیع األطراف ، شریطة تقدیم نسخة من البیان الختامي في غضون  بیععقد • 

 

 قائمة الوثائق ب

 یوًما من تاریخ التقدیم بما في ذلك االسم والخدمة  30فاتورة مرافق (ماء أو غاز أو صرف صحي أو كھربائي أو قمامة) مؤرخة في غضون • 
 .دورة الفواتیروعنوان البرید. سیتم قبول فواتیر المھمالت في حالة تأریخھا في الربع األخیر من   
 .في غضون سنة واحدة من تاریخ التقدیمإیصال ضریبة الممتلكات الشخصیة مؤرخة • 
 في المكان. تصریح إشغال غیر منتھي یسرد جمیع شاغلي اإلقامة• 
 .یوًما من تاریخ التقدیم 30، وما إلى ذلك) بتاریخ الشؤون االجتماعیةبالعنوان (أي الضمان االجتماعي ، وتسجیل الناخبین ، و يإقرار حكوم• 
 

 3الخطوه 

. ابحث عن الفتة باللون األصفر تقول "یجب إكمال التسجیل عبر اإلنترنت للعام بوینبوابة األن طریق تسجیل الدخول إلى ابدأ عملیة التسجیل ع
 ". انقر فوق "عرض" لبدء تسجیل الطالب.2021-2020الدراسي 

 4الخطوة 

 مراجعتھ.برید إلكتروني إلى العنوان المقدم لتأكید حالة الطلب بعد عبرال ستتلقى العائالت رسالة

 

 

  



 نو الطالب العائد
 
 

 تحدیث معلومات األسرة

للتحقق من   بوینبوابة األحساب ملفیل السنة الدراسیة الجدیدة. یجب أن یكون لدى اآلباء في بدء فتح تحدیث المعلومات العائلیة قبل شھرین من ی
أو نسیت اسم المستخدم و / أو كلمة المرور الخاصة بك  بوینبوابة األتحدیث معلومات أطفالھم للعام الدراسي الجدید. إذا لم یكن لدیك حساب  /

 طفلك. مدرسة، یرجى االتصال ب

 1الخطوة 

 اجمع المعلومات المطلوبة أدناه قبل أن تبدأ عملیة التحدیث.

 .معلومات االتصال في حاالت الطوارئ• 
 

 2الخطوة 
 

 اجمع الوثائق الالزمة لعملیة التحدیث.

 التطعیم / الصحة / البدنیة (إن وجدت)كالموثقة  ةطبیال سجالتال• 
یتم قبول المستندات اإللكترونیة إذا كانت ، ب والقائمة  أإثبات اإلقامة (مطلوب فقط إذا كنت قد انتقلت). مطلوب مستند واحد من كل قائمة • 

 .خ ، االسم ، العنوان ، التوقیعات الساریة ، وما إلى ذلك)حدیثة وتحتوي على المعلومات المطلوبة للمنطقة للتحقق من إثبات اإلقامة (التاری
 

 قائمة الوثائق أ

 یوًما من تاریخ تقدیمھ للتحقق 30مؤرخ في غضون  (قرض سكن) سند رھن او بیان. 
 إیصال ضریبة العقار مؤرخ في خالل سنة واحدة من تاریخ التقدیم. 
  ریجتأوالمستأجر بما في ذلك العنوان ورقم الشقة وتاریخ العقد اإلیجار / اإلیجار غیر منتھي موقع من قبل المالك. 
 شركة إدارة الممتلكات لعقود اإلیجار من شھر إلى شھر فقط (عقد اإلیجار األصلي من  سة روَّ م رسالة خطاب التحقق من المالك على

 إلى الشھر المطلوبة) الشھر مع شروط
  یوًما من  60طراف ، شریطة تقدیم نسخة من البیان الختامي في غضون خاٍل من الحاالت الطارئة وموقع من جمیع األ بیععقد

 .التسجیل
. 

 قائمة الوثائق ب

  یوًما من تاریخ التقدیم بما في ذلك االسم  30فاتورة مرافق (ماء أو غاز أو صرف صحي أو كھربائي أو قمامة) مؤرخة في غضون
 والخدمة 

 .دورة الفواتیروعنوان البرید. سیتم قبول فواتیر المھمالت في حالة تأریخھا في الربع األخیر من             
 إیصال ضریبة الممتلكات الشخصیة مؤرخة في غضون سنة واحدة من تاریخ التقدیم. 
 في المكان. تصریح إشغال غیر منتھي یسرد جمیع شاغلي اإلقامة 
 یوًما من تاریخ  30، وما إلى ذلك) بتاریخ الشؤون االجتماعیةتماعي ، وتسجیل الناخبین ، وبالعنوان (أي الضمان االج يإقرار حكوم

 .التقدیم
 

 3الخطوه 

ابحث عن الفتة باللون األصفر تقول "یجب إكمال التسجیل عبر اإلنترنت للعام  .بوینبوابة األابدأ عملیة التحدیث عن طریق تسجیل الدخول إلى 
 فوق "عرض" لبدء تسجیل الطالب.الدراسي الجدید". انقر 
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