
 المساعدة الوظيفية للتسجيل في البرنامج الصيفي 
 

 . D63لمنطقة التعليمية أدناه إلكمال التسجيل في البرنامج الصيفي ل الموضحة اتبع اإلرشادات

 انقر على الرابط في البريد اإللكتروني للبرنامج الصيفي. سوف يحول الوالد / الوصي إلى بوابة الوالدين. اضغط على 

 "Forms –ج "نماذ

  

التبويبعالمة عند   " Enrollment –اختر "تسجيل 

  "

Summer Program Registration 2022 – 2022التسجيل في البرنامج الصيفي اضغط على رابط 

 
 إذا تمت ترجمة الصفحة إلى اإلسبانية ، فانقر فوق زر القائمة المنسدلة في أعلى الجانب األيمن من الصفحة واختر اللغة اإلسبانية.

 



 المساعدة الوظيفية للتسجيل في البرنامج الصيفي 
 

 

 )ELL plus Summer Enrichment)  التسجيل في برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية اإلثراء الصيفي اإلضافي

 .  كما هو موضح بالصورة أدناهستبدو صفحة التسجيل للطالب المؤهلين لـمتعلمي اللغة اإلنكليزية / المدرسة الصيفية ثنائية اللغة 

 . (ELL summer school) لتسجيل الطالب في المدرسة الصيفية لمتعلمي اللغة اإلنكليزية "Yes - "نعمأنقر 

نعم . إذا تم النقر فوق (Summer Enrichment program) " للتسجيل في برنامج اإلثراء الصيفيNo -  " أو "ل Yes -  انقر فوق "نعم

أغسطس. حدد من القائمة المنسدلة   4 -  25يوليو  2أو الجلسة رقم  21 -  11يوليو  1، اختر الجلسة التي سيحضرها الطفل ، الجلسة رقم 

التسجيل مرهون بالتوافر. سوف يولى العتبار لتفضيل الطالب ، ولكن الختيار األول غير  الفصول التي يرغب الطفل في حضورها. 

 مضمون.

 في أسفل اليمين عند النتهاء.   " Submit – اإلرسال"كان النقل مطلوبًا. أكمل جميع الحقول في صفحة التسجيل. انقر فوق زر   اذكر ما إذا

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 المساعدة الوظيفية للتسجيل في البرنامج الصيفي 
 

 ( Summer Enrichment only enrollment) التسجيل على برنامج اإلثراء الصيفي فقط

. إذا تم النقر (Summer Enrichment only enrollment) " للتسجيل في برنامج اإلثراء الصيفيNo -  " أو "ل Yes -  انقر فوق "نعم

أغسطس. حدد من القائمة المنسدلة الفصول التي يرغب   4 -  25أو  يوليو  21 -  11فوق نعم ، اختر الجلسة التي سيحضرها الطفل ، يوليو 

 التسجيل مرهون بالتوافر. سوف يولى العتبار لتفضيل الطالب ، ولكن الختيار األول غير مضمون. الطفل في حضورها. 

 في أسفل اليمين عند النتهاء من صفحة التسجيل.    "Submit – اإلرسال"ان النقل مطلوبًا. انقر فوق زر اذكر ما إذا ك

 

 

     

 

 



 المساعدة الوظيفية للتسجيل في البرنامج الصيفي 
 

 ( ESY plus Summer Enrichment enrollment)  التسجيل على برنامج العام الدراسي الممتد اإلثراء الصيفي اإلضافي

 المؤهلين للمدرسة الصيفية للعام الدراسي الممتدستبدو صفحة التسجيل للطالب 

(Extended School Year (ESY) Summer School) كما هو موضح بالصورة أدناه. 

 ( ESY summer school) لتسجيل الطالب في المدرسة الصيفية للعام الدراسي الممتد " Yes – نعم"أنقر فوق  

  1، اختر الجلسة التي سيحضرها الطفل ، الجلسة رقم نعم انقر فوق "نعم" أو "ل" للتسجيل في برنامج اإلثراء الصيفي. إذا تم النقر فوق 

التسجيل  ن القائمة المنسدلة الفصول التي يرغب الطفل في حضورها. أغسطس. حدد م 4 -  25يوليو  2أو الجلسة رقم  21 -  11يوليو 

 مرهون بالتوافر. سوف يولى العتبار لتفضيل الطالب ، ولكن الختيار األول غير مضمون. 

 في أسفل اليمين عند النتهاء.   " Submit – اإلرسال"اذكر ما إذا كان النقل مطلوبًا. أكمل جميع الحقول في صفحة التسجيل. انقر فوق زر  

 

 


