
 

 

 

  التسجیل في مدارس آكرون العامة عبر االنترنت

 البدء:
 3 تفضل بزیارة akronschools.com وانقر فوق الزر "تسجیل الطالب".

 3 حدد تسجیل طالب جدید.

 3 أدخل عنوان البرید اإللكتروني وكلمة المرور إلنشاء حساب.

 3 اتبع الخطوات الموجودة في هذا الدلیل إلكمال التسجیل.



  

 المستندات التالیة المطلوبة       اجمع
 للتسجیل

          إثبات والدة الطالب
          سجل تطعیم الطالب

         وثیقتان تثبتان اإلقامة ( بتاریخ لیس أقدم
 من 60 یومًا ): فاتورة المرافق أو كشف

 لحساب مصرفي أو مستندات حكومیة أو
 االیجار أو عقد التأجیر أو تغییر العنوان

 البریدي.

         هویة بصورة للوالد/ ولي األمر
         أوراق الوصایة ( اذا كانت تنطبق)

          برنامج التعلیم الفردي (IEP) أو تقریر
 فریق التقییم (ETR) (إن كان ینطبق)

  

 أدخل اسم وتاریخ الطالب 
  الذي تسجله

 
 

 راجع تعلیمات التسجیل 
 عبر اإلنترنت.

 

 

 على "التالي" وابدأ ملء           انقر
 النموذج عبر اإلنترنت.

            الرجاء المالحظة: جمیع الحقول المذكور
 عندها "مطلوب" أینما وجدت یجب ملئها

 الستكمال نموذج التسجیل.

             استخدم القائمة الموجودة على الجانب األیسر
 من الشاشة للتنقل بین األقسام المختلفة من

 النموذج.

 
 الحقول عند ملء جمیع

 تصل إلى المطلوبة  سوف
 صفحة االتفاقیات.

 یرجى  قراءة االتفاقات واختیار "أوافق" لكل
 اتفاق  للمضي قدًما.

 
 الوثائق  قم بتحمیل كل

 تحمیل نسخة المطلوبة.  یمكنك
 مسحوبة   بماسح ضوئي أو ببساطة التقط صورة

 لكل مستند.

 بمجرد تحمیل كل وثیقة في المكان المناسب ، انقر
 فوق "التالي" في أسفل الصفحة.

 
 اإللكتروني أكمل التوقیع

 المعلومات بعد التأكد من دقة
 فوق "التالي" التي قدمتها. انقر

 لالنتقال إلى مراجعة النموذج بأكمله. هنا سیتم
 عرض أي حقل مطلوب ولم تكمله. انقر فوق

 "تعدیل" إلكمال الحقل المفقود. اضغط على زر
 اإلرسال إلكمال تسجیل طالبك. ستظهر صفحة
 تأكید التقدیم. من هذه الصفحة یمكنك البدء في

 التسجیل لطالب آخر.
  الرجاء المالحظة: یجب تقدیم نموذج تسجیل

  طالب جدید لكل طالب جدید في عائلتك.

 
 

 

 مجلس التعلیم في أكرون ال یمیز بشكل غیر قانوني على أساس العرق أو اللون أو الدین أو األصل القومي أو العقیدة أو النسب أو الجنس أو الحالة االجتماعیة أو اإلعاقة في العمل أو في

 نشاطات برنامج التعلیم
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