معلومات تسجيل الطالب
رقم هوية الطالب:
رمز التسجيل:

إلى ولي األمر/الوصي على:
اسم الطالب
عنوان الشارع
المدينة ،الوالية ،الرمز البريدي
أسرة مدرسة  Highlandاألعزاء،
بد ًءا من يوم االثنين الموافق  29يوليو  ،2019ستتوفر التفاصيل الكاملة واإلجابات عن األسئلة الشائعة (حول تسجيل الطالب في
العام الدراسي  2018-2017في مدرسة  Highland Highالثانوية) على موقعنا اإللكتروني:
 .http://highland.slcschools.orgيرجى التفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني والضغط على رابط التسجيل من أجل:
استكمال الجزء اإللكتروني من عملية التسجيل ،وطباعة المستندات الالزمة وملء بياناتها ،ودفع الرسوم ،وتحديد موعد للتسجيل.
لكي يكون تسجيل الطالب كامالً ،من الضروري ملء بيانات الجزء اإللكتروني وتحديد موعد ،حيث سيتم استكمال عملية التسجيل
شخصيًّا .الستكمال تسجيل الطالب في مدرسة  Highland Highالثانوية ،ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات:
 .1استكمال االستمارات وطباعة المستندات :استخدم برنامج منطقة سولت ليك سيتي التعليمية ( Salt Lake City School
 )Districtاإللكتروني (الرابط على موقعنا اإللكتروني )highland.slcschools.org :لتقديم معلومات التسجيل
الضرورية .سيُطلب منك طباعة بعض المستندات ،يرجى التأكد من طباعتها عند مطالبتك والتوقيع في األماكن المحددة.
وأحضر جميع األوراق المطبوعة معك إلى موعدك.
زرا يوجهك إلى أداة تحديد المواعيد اإللكترونية .يرجى تحديد
 .aتحديد موعد :قرب انتهاء البرنامج اإللكتروني ،ستجد ً
موعد لحضور التسجيل (انظر رقم  2أدناه) .كلمة المرور لتحديد موعد التسجيل هيgorams :
دفع الرسوم :سيوجهك البرنامج اإللكتروني لدفع الرسوم بواسطة بطاقة االئتمان على:
 - https://myschoolfees.comإذا كنت تستخدم هذا الموقع ،فيرجى التأكد من طباعة جميع اإليصاالت
وإحضارها معك إلى موعد التسجيل .يمكنك الدفع نقدًا أو بواسطة شيك عند التسجيل (نوصي بالدفع عبر اإلنترنت ،إذ
يمكن أن يكون الصف طويالً في بعض األحيان حتى تصل إلى أمين الصندوق) .إذا كنت غير قادر على عرض
الرسوم المطلوبة منك على  ،myschoolfees.comفربما تكون عليك غرامات تحتاج إلى سدادها أوالً .لضمان
عدم استغراق وقت طويل في التسجيل ،يرجى مراجعة أمين الخزينة قبل التسجيل لسداد هذه الغرامات! يرجى
مالحظة ما يلي :تختلف رسوم التسجيل من طالب إلى آخر ،بنا ًء على جدول اليوم الدراسي والمشاركة في األنشطة.
إذا تقدمت بطلب للحصول على إعفاء من دفع الرسوم ،فيرجى طباعة استمارة اإلعفاء من دفع الرسوم ( Fee
 )Waiverمن التسجيل اإللكتروني ،وملء بياناتها ،وإحضارها مع جميع مستندات الدخل الضرورية (المشار إليها
في االستمارة) معك إلى موعد التسجيل المحدد لك .يمكنك أيضًا العثور على نسخة  pdfمن استمارة اإلعفاء من دفع
الرسوم على موقعنا اإللكتروني.

 .2حضور موعد التسجيل :يلزم حضور ولي األمر/الوصي والطالب إلى الموعد( .إذا استكملت جميع األوراق المطلوبة والرسوم
عبر اإلنترنت ،فيمكن للطالب أن يحضر بمفرده ،مع التأكد من إحضار جميع األوراق المو ّقعة وإيصاالت MySchoolFees
معه).

أثناء موعد التسجيل شخصيًّا ،سوف
 تسلّم المستندات اإللكترونية مكتملة البيانات
 تؤكد الدفع (إيصال  )myschoolfeesأو تسدد الرسوم .إذا كنت تريد الدفع ببطاقة االئتمان ،فيمكنك الدفع عبر
اإلنترنت على  .https://myschoolfees.comعند التسجيل ،يمكنك الدفع نقدًا أو بواسطة شيك.
ال يجوز تعريض اي موظف أو طالب في قطاع مدرسي الى التمييز في فرص العمل التي يوفرها القطاع أو في أي من برنامجه أو نشاطاته على أساس السن أو اللون أو اإلعاقة أو الجنس أو الهوية الجنسية ،المعلومات الجينية أو األصل القومي أو الحمل أو العرق أو
الدين أو الميول الجنسية ،أو لكونه محارب قديم .يلتزم القطاع بتوفير قدم المساواة وتكافؤ الفرص في برامجه وخدماته وفرص العمل بما في ذلك سياساته ،واجراءات الشكوى ،وسهولة الوصول الى البرامج ،واستخدام وسائل القطاع ،واإلقامة ومسائل تكافؤ فرص العمل
األخرى .ويوفر القطاع أيضا المساواة في الوصول إلى مرافق القطاع لجميع فئات الشباب المدرجة في الباب  36من قانون الواليات المتحدة ،بما في ذلك مجاميع الكشافة .وقد تم تعيين الشخص التالي للتعامل مع االستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتمييز غير القانوني
والتحرش واالنتقام ، 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111 ،هاتف  .(801) 578-8388كما يمكنك االتصال بمكتب الحقوق المدنية ،في دنفر ،والية كولورادو ،هاتف .(303) 844-5695
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 تحرص على حضور الطالب إلى موعد التسجيل حتى يمكن التقاط صورته الستالم بطاقة هويته المدرسية .إذا كنت
ترغب في طلب صور ،فتأكد من استكمال استمارة الطلب أو شرائها عبر اإلنترنت (ستجد الرابط في جزء التسجيل
اإللكتروني) .يوم التقاط الصور في سبتمبر ،سيتم تحديد التاريخ الح ًقا.
 تحصل على نسخة من جدول اليوم الدراسي للطالب ،وقميص المدرسة ،وكتيب/مخطط الطالب.
يرجى مالحظة ما يلي :ستجد راب ً
طا في التسجيل اإللكتروني للراغبين في تقديم طلب للحصول على وجبة غداء مجانية ومخفضة السعر
(هذا الطلب منفصل تما ًما عن استمارة اإلعفاء من رسوم مدرسة والية يوتاه ( .))Utah State School Fee Waiverسينقلك
الرابط إلى الموقع اإللكتروني لتغذية الطفل في منطقة سولت ليك سيتي التعليمية ( ،)Salt Lake City School Districtحيث
يمكنك تقديم طلب عبر اإلنترنت .وليست هناك حاجة إلى إحضار أي مستندات خاصة بوجبة الغداء المجانية ومخفضة السعر أثناء

التسجيل.
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