
 

7102-7102توجيهات التسجيل للسنة الدراسية عام   

 

هو النظام هذا .  InfoSnapمدارس أن أربور العامة عن طريق نظام التطبيق عبر اإلنترنت، بواسطة مقاطعة تبدأ عملية التسجيل في 

د قبل البدء بالعام الدراسي الجديد. لمعرفة المزيوالتحقق منها المعلومات المتعلقة بأبناءكم كافة جمع من ألدارة المركزية ا مكنآمن ت تطبيق

 .المقاطعة ألدارة مدارسالرئيسي االلكتروني عن المدارس وخيارات التطبيق، يرجى زيارة الموقع 

 على شبكة اإلنترنتااللكتروني استخدام التطبيق 

  :الموقع التالي أفتح صفحة  وانتقل إلى   .1

http://www.a2schools.org/enroll                                  

 

 وانقر عليها  " Pre-Enrollالتسجيل   ما قبل"التالية  الفقرةابحث عن . 2

 التسجيل المباشر نموذج لالنتقال إلى     

 :حدد فقرة التسجيل التي ترغب في أختيارها   .3 

a.  رياض األطفالفي   2112-2112تسجيل جديد للعام الدراسي 

 .   Kindergartenالمناطق المجاورة للسكنالواقعة ضمن  و

b.  في  سنوات ، للراغبين بالتسجيل 5األطفال لمن هم بعمر رياض 

 .Young Fives Programالمسمى   برامج رياض االطفالأحد 

c. دارس مناطق سكناكم الى مدارس اخرىنقل أبنائكم من م  

 من حدود المقاطعة.ض

d. أختيار المدرسة ان كنتم تسكنون خارج حدود مدينة ان اربور 

 .و ترغبون في التسجيل في احدى مدارسها 

 

 الرجاء االنتباه الى(. * المطلوبة ) المؤشرة باالحمر. أكمل الحقول   4

 فقرات ) رقم الهاتف، التواريخ( حيث تتطلب صيغة معينةبعض ال       

 في ملئ هذه البيانات.       

 التوقيع و تاريخ تقديم الطلب الكترونيا.أدخال . يتم   5

 عن بأن يكون التواصل. أكتب عنوان البريد االكتروني الذي ترغب   6

 طريقه و أن تستلم من خالله رسالة التأكيد بأتمام عملية التقديم للمدرسة.       

 

 " ألنهاء عملية التقديم . Submitتأكد من أتمام أجراءات التقديم بالشكل الصحيح ثم أنقر على زر االرسال" 

االلتحاق ات اجراءفيها إلى إتمام  التي تم التقديم اليها يدعوهم ابتداء من شهر شباط/فبراير، سوف يتلقى أولياء االموررسالة من المدرسة

فقا للجدول و أنجاز معامالت التقديم إلقامة وغيرها من الوثائق المطلوبة. سيتمرتيبات الالزمة لجلب االوراق الثبوتية لمحل ابها واتخاذ الت

 اإلنترنت على موقعالمعلن  الزمني

www.a2schools.org 

 

 التالي: كتبمإذا كان لديك أسئلة حول المعلومات و البيانات المطلوبة في موقع التسجيل المباشر عبر اإلنترنت، يرجى االتصال على رقم ال

2249 -(734) 994 Child Accounting Office     الىأو إرسالها بالبريد اإللكتروني  : enroll@aaps.k12.mi.us  . 

  

 : الرقم التالي  علىInfoSnap ينفوسناب الإ ديم الطلب، الرجاء االتصال بمجموعةإذا كان لديك أي أسئلة تقنية حول إنجاز أو تق

 .  support@infosnap.com البريد اإللكترونيعلى أرسال رسالة أو   752-866- 6850
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