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 خطوات 5
 عملیة تسجیل 

 12-1 طالب المراحل الدراسیة
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 األھلیّة . 1
ً  مقیمان األمر وولي الطالب یكون أن یجب  فیرفاكس مقاطعة في فعلیا

 التاریخ ذلك قبل أو أیلول /سبتمبر 30 في سنوات 5 عن  الطالب عمر یقل ال أن یجب

 

 الطالب؟ لتسجیل الذھاب ینبغي أین: التسجیل. 2

في أي وقت خالل السنة، یتوجب على العائلة أكمال تعبئة أستطالع حول اللغة  12وحتى  1عند تسجیل طالب في المرحلة  
 المستخدمة في المنزل وذلك لتحدید أفضل مكان لتسجیل الطالب.

 أستطالع اللغة المستخدمة في المنزل 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
 المنزل؟ في المستخدمة الوحیدة اللغة ھي األنجلیزیة اللغة بأن األستطالع أظھر لو ماذا

 
 

 .المنطقة في القریبة المدرسة في الطالب تسجیل یتم
 :منطقتك في القریبة المدارس لتحدید  FCPS الحكومیة فیرفاكس مقاطعة مدارس حدود  تحدید  خدمة أستخدم

http://boundary.fcps.edu/boundary/ 
 

 

  غیر  أخرى لغة وجود األستطالع أظھر أذا أما
 الیھا؟ باإلضافة أو األنجلیزیة اللغة

 

 .الطالب وتسجیل إلستقبال مركز أقرب في الطالب تسجیل یتم
 

 .ألیك مركز أقرب إلیجاد  الرابط أستخدم
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 .الطالب وتسجیل إستقبال مركز أو  المنطقة في القریبة  المدرسة زیارة قبل 3 الخطوة إكمال یرجى : مالحظة 

 ؟معي إحضاره  ینبغي الذي  ما : المطلوبة  لوثائقا. 3
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 . المدرسة القریبة في المنطقةیتم تسجیل الطالب في 
 لتحدید المدارس القریبة في منطقتك:  FCPSأستخدم خدمة تحدید حدود مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة 

http://boundary.fcps.edu/boundary/ 
 

 

 غیر    إذا أظھر األستطالع أستخدام لغة أخرى 
 و…باإلضافة الى اللغة األنجلیزیة أو  األنجلیزیة

 

 أخر مدرسة ملتحق بھا الطالب ھي مدرسة أمیركیة ... 

 

 أخر مدرسة ملتحق بھا الطالب ھي مدرسة دولیة ... 

 

 مركز إلستقبال وتسجیل الطالب.یتم تسجیل الطالب في أقرب  
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 . المدرسة القریبة في المنطقةیتم تسجیل الطالب في 
 لتحدید المدارس القریبة في منطقتك:  FCPSأستخدم خدمة تحدید حدود مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة 

http://boundary.fcps.edu/boundary/ 
 

 

 غیر    إذا أظھر األستطالع أستخدام لغة أخرى 
 و…باإلضافة الى اللغة األنجلیزیة أو  األنجلیزیة

 

 أخر مدرسة ملتحق بھا الطالب ھي مدرسة أمیركیة ... 

 

 أخر مدرسة ملتحق بھا الطالب ھي مدرسة دولیة ... 

 

 مركز إلستقبال وتسجیل الطالب.یتم تسجیل الطالب في أقرب  
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●    
●    
●    
 

 
●   
    

 
●   

https://www.fcps.edu/registration/forms

 أستخدم الرابط إلیجاد أقرب مركز ألیك. 
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 

 قبل زیارة المدرسة القریبة في المنطقة أو مركز إستقبال وتسجیل الطالب. 3مالحظة: یرجى إكمال الخطوة 
 أحضر معك الوثائق التالیة الوثائق المطلوبة: . 3

 فیرفاكسإثبات اإلقامة في مقاطعة 
 إثبات على عمر الطالب 
 المعلومات الصحیة الخاصة بالطالب 

 للمزید من المعلومات، یرجى األطالع على الرابط ھنا:
requirements/documents-ationregistr-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اإلستمارات: یرجى تعبئة ھذه اإلستمارات . 4

(یرجى األتصال مسبقاً لغرض تھیئة بإمكانك الحصول علیھا من المدرسة القریبة في المنطقة و/أو من مراكز األستقبال. 
 اإلستمارات) 

 
 یجب على كل ولي أمر تعبئة إستمارة عن كل طالب. 

 
 باإلمكان تحمیل اإلستمارات من على شبكة اإلنترنت: 

https://www.fcps.edu/registration/forms 
 
 
 

 تحدید موعد: حدد موعد . 5
 

 )2(الخطوة أتصل مسبقاً بمدرسة قریبة معینة في المنطقة أو بأقرب مركز أستقبال 
 

 ) 4(الخطوة وأكمل تعبئة األستمارات  )3(الخطوة أحضر معك جمیع الوثائق المطلوبة 
 

 یجب تواجد أحد الوالدین على األقل مع الطالب عند الحضور الى الموعد 
 

 الطالب في أي وقت بإمكان موظفي التسجیل مساعدتك في تسجیل
 
 
 
 

 فیرفاكس مقاطعة في  اإلقامة إثبات
 الطالب  عمر على إثبات 
 بالطالب الخاصة الصحیة المعلومات 

 للمزید من المعلومات، یرجى األطالع على الرابط ھنا: 
requirements/documents-ationregistr-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اإلستمارات ھذه تعبئة  یرجى: اإلستمارات . 4

(یرجى األتصال مسبقاً لغرض تھیئة  بإمكانك الحصول علیھا من المدرسة القریبة في المنطقة و/أو من مراكز األستقبال. 
 اإلستمارات) 

 
 یجب على كل ولي أمر تعبئة إستمارة عن كل طالب.

 
 باإلمكان تحمیل اإلستمارات من على شبكة اإلنترنت:  

https://www.fcps.edu/registration/forms 
 
 
 

 تحدید موعد: حدد موعد . 5
 

 ) 2(الخطوة أتصل مسبقاً بمدرسة قریبة معینة في المنطقة أو بأقرب مركز أستقبال 
 

 )4(الخطوة وأكمل تعبئة األستمارات  ) 3(الخطوة أحضر معك جمیع الوثائق المطلوبة 
 

 یجب أن یكون أحد الوالدین على األقل موجوداً مع الطالب عند الحضور الى الموعد
 

 مساعدتك في تسجیل الطالب في أي وقتبإمكان موظفي التسجیل 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 فیرفاكس مقاطعة في  اإلقامة إثبات
 الطالب  عمر على إثبات 
 بالطالب الخاصة الصحیة المعلومات 

 للمزید من المعلومات، یرجى األطالع على الرابط ھنا: 
requirements/documents-ationregistr-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اإلستمارات ھذه تعبئة  یرجى: اإلستمارات . 4

(یرجى األتصال مسبقاً لغرض تھیئة  بإمكانك الحصول علیھا من المدرسة القریبة في المنطقة و/أو من مراكز األستقبال. 
 اإلستمارات) 

 
 یجب على كل ولي أمر تعبئة إستمارة عن كل طالب.

 
 باإلمكان تحمیل اإلستمارات من على شبكة اإلنترنت:  

https://www.fcps.edu/registration/forms 
 
 
 

 تحدید موعد: حدد موعد . 5
 

 ) 2(الخطوة أتصل مسبقاً بمدرسة قریبة معینة في المنطقة أو بأقرب مركز أستقبال 
 

 )4(الخطوة وأكمل تعبئة األستمارات  ) 3(الخطوة أحضر معك جمیع الوثائق المطلوبة 
 

 یجب أن یكون أحد الوالدین على األقل موجوداً مع الطالب عند الحضور الى الموعد
 

 مساعدتك في تسجیل الطالب في أي وقتبإمكان موظفي التسجیل 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 فیرفاكس مقاطعة في  اإلقامة إثبات
 الطالب  عمر على إثبات 
 بالطالب الخاصة الصحیة المعلومات 

 للمزید من المعلومات، یرجى األطالع على الرابط ھنا: 
requirements/documents-ationregistr-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اإلستمارات ھذه تعبئة  یرجى: اإلستمارات . 4

(یرجى األتصال مسبقاً لغرض تھیئة  بإمكانك الحصول علیھا من المدرسة القریبة في المنطقة و/أو من مراكز األستقبال. 
 اإلستمارات) 

 
 یجب على كل ولي أمر تعبئة إستمارة عن كل طالب.

 
 باإلمكان تحمیل اإلستمارات من على شبكة اإلنترنت:  

https://www.fcps.edu/registration/forms 
 
 
 

 تحدید موعد: حدد موعد . 5
 

 ) 2(الخطوة أتصل مسبقاً بمدرسة قریبة معینة في المنطقة أو بأقرب مركز أستقبال 
 

 )4(الخطوة وأكمل تعبئة األستمارات  ) 3(الخطوة أحضر معك جمیع الوثائق المطلوبة 
 

 یجب أن یكون أحد الوالدین على األقل موجوداً مع الطالب عند الحضور الى الموعد
 

 مساعدتك في تسجیل الطالب في أي وقتبإمكان موظفي التسجیل 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

    https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements/documents

 فیرفاكس مقاطعة في  اإلقامة إثبات
 الطالب  عمر على إثبات 
 بالطالب الخاصة الصحیة المعلومات 

 للمزید من المعلومات، یرجى األطالع على الرابط ھنا: 
requirements/documents-ationregistr-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اإلستمارات ھذه تعبئة  یرجى: اإلستمارات . 4

(یرجى األتصال مسبقاً لغرض تھیئة  بإمكانك الحصول علیھا من المدرسة القریبة في المنطقة و/أو من مراكز األستقبال. 
 اإلستمارات) 

 
 یجب على كل ولي أمر تعبئة إستمارة عن كل طالب.

 
 باإلمكان تحمیل اإلستمارات من على شبكة اإلنترنت:  

https://www.fcps.edu/registration/forms 
 
 
 

 تحدید موعد: حدد موعد . 5
 

 ) 2(الخطوة أتصل مسبقاً بمدرسة قریبة معینة في المنطقة أو بأقرب مركز أستقبال 
 

 )4(الخطوة وأكمل تعبئة األستمارات  ) 3(الخطوة أحضر معك جمیع الوثائق المطلوبة 
 

 یجب أن یكون أحد الوالدین على األقل موجوداً مع الطالب عند الحضور الى الموعد
 

 مساعدتك في تسجیل الطالب في أي وقتبإمكان موظفي التسجیل 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 فیرفاكس مقاطعة في  اإلقامة إثبات
 الطالب  عمر على إثبات 
 بالطالب الخاصة الصحیة المعلومات 

 للمزید من المعلومات، یرجى األطالع على الرابط ھنا: 
requirements/documents-ationregistr-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اإلستمارات ھذه تعبئة  یرجى: اإلستمارات . 4

(یرجى األتصال مسبقاً لغرض تھیئة  بإمكانك الحصول علیھا من المدرسة القریبة في المنطقة و/أو من مراكز األستقبال. 
 اإلستمارات) 

 
 یجب على كل ولي أمر تعبئة إستمارة عن كل طالب.

 
 باإلمكان تحمیل اإلستمارات من على شبكة اإلنترنت:  

https://www.fcps.edu/registration/forms 
 
 
 

 تحدید موعد: حدد موعد . 5
 

 ) 2(الخطوة أتصل مسبقاً بمدرسة قریبة معینة في المنطقة أو بأقرب مركز أستقبال 
 

 )4(الخطوة وأكمل تعبئة األستمارات  ) 3(الخطوة أحضر معك جمیع الوثائق المطلوبة 
 

 یجب أن یكون أحد الوالدین على األقل موجوداً مع الطالب عند الحضور الى الموعد
 

 مساعدتك في تسجیل الطالب في أي وقتبإمكان موظفي التسجیل 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 فیرفاكس مقاطعة في  اإلقامة إثبات
 الطالب  عمر على إثبات 
 بالطالب الخاصة الصحیة المعلومات 

 للمزید من المعلومات، یرجى األطالع على الرابط ھنا: 
requirements/documents-ationregistr-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اإلستمارات ھذه تعبئة  یرجى: اإلستمارات . 4

(یرجى األتصال مسبقاً لغرض تھیئة  بإمكانك الحصول علیھا من المدرسة القریبة في المنطقة و/أو من مراكز األستقبال. 
 اإلستمارات) 

 
 یجب على كل ولي أمر تعبئة إستمارة عن كل طالب.

 
 باإلمكان تحمیل اإلستمارات من على شبكة اإلنترنت:  

https://www.fcps.edu/registration/forms 
 
 
 

 تحدید موعد: حدد موعد . 5
 

 ) 2(الخطوة أتصل مسبقاً بمدرسة قریبة معینة في المنطقة أو بأقرب مركز أستقبال 
 

 )4(الخطوة وأكمل تعبئة األستمارات  ) 3(الخطوة أحضر معك جمیع الوثائق المطلوبة 
 

 یجب أن یكون أحد الوالدین على األقل موجوداً مع الطالب عند الحضور الى الموعد
 

 مساعدتك في تسجیل الطالب في أي وقتبإمكان موظفي التسجیل 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 فیرفاكس مقاطعة في  اإلقامة إثبات
 الطالب  عمر على إثبات 
 بالطالب الخاصة الصحیة المعلومات 

 للمزید من المعلومات، یرجى األطالع على الرابط ھنا: 
requirements/documents-ationregistr-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اإلستمارات ھذه تعبئة  یرجى: اإلستمارات . 4

(یرجى األتصال مسبقاً لغرض تھیئة  بإمكانك الحصول علیھا من المدرسة القریبة في المنطقة و/أو من مراكز األستقبال. 
 اإلستمارات) 

 
 یجب على كل ولي أمر تعبئة إستمارة عن كل طالب.

 
 باإلمكان تحمیل اإلستمارات من على شبكة اإلنترنت:  

https://www.fcps.edu/registration/forms 
 
 
 

 تحدید موعد: حدد موعد . 5
 

 ) 2(الخطوة أتصل مسبقاً بمدرسة قریبة معینة في المنطقة أو بأقرب مركز أستقبال 
 

 )4(الخطوة وأكمل تعبئة األستمارات  ) 3(الخطوة أحضر معك جمیع الوثائق المطلوبة 
 

 یجب أن یكون أحد الوالدین على األقل موجوداً مع الطالب عند الحضور الى الموعد
 

 مساعدتك في تسجیل الطالب في أي وقتبإمكان موظفي التسجیل 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 فیرفاكس مقاطعة في  اإلقامة إثبات
 الطالب  عمر على إثبات 
 بالطالب الخاصة الصحیة المعلومات 

 للمزید من المعلومات، یرجى األطالع على الرابط ھنا: 
requirements/documents-ationregistr-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اإلستمارات ھذه تعبئة  یرجى: اإلستمارات . 4

(یرجى األتصال مسبقاً لغرض تھیئة  بإمكانك الحصول علیھا من المدرسة القریبة في المنطقة و/أو من مراكز األستقبال. 
 اإلستمارات) 

 
 یجب على كل ولي أمر تعبئة إستمارة عن كل طالب.

 
 باإلمكان تحمیل اإلستمارات من على شبكة اإلنترنت:  

https://www.fcps.edu/registration/forms 
 
 
 

 تحدید موعد: حدد موعد . 5
 

 ) 2(الخطوة أتصل مسبقاً بمدرسة قریبة معینة في المنطقة أو بأقرب مركز أستقبال 
 

 )4(الخطوة وأكمل تعبئة األستمارات  ) 3(الخطوة أحضر معك جمیع الوثائق المطلوبة 
 

 یجب أن یكون أحد الوالدین على األقل موجوداً مع الطالب عند الحضور الى الموعد
 

 مساعدتك في تسجیل الطالب في أي وقتبإمكان موظفي التسجیل 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 فیرفاكس مقاطعة في  اإلقامة إثبات
 الطالب  عمر على إثبات 
 بالطالب الخاصة الصحیة المعلومات 

 للمزید من المعلومات، یرجى األطالع على الرابط ھنا: 
requirements/documents-ationregistr-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اإلستمارات ھذه تعبئة  یرجى: اإلستمارات . 4

(یرجى األتصال مسبقاً لغرض تھیئة  بإمكانك الحصول علیھا من المدرسة القریبة في المنطقة و/أو من مراكز األستقبال. 
 اإلستمارات) 

 
 یجب على كل ولي أمر تعبئة إستمارة عن كل طالب.

 
 باإلمكان تحمیل اإلستمارات من على شبكة اإلنترنت:  

https://www.fcps.edu/registration/forms 
 
 
 

 تحدید موعد: حدد موعد . 5
 

 ) 2(الخطوة أتصل مسبقاً بمدرسة قریبة معینة في المنطقة أو بأقرب مركز أستقبال 
 

 )4(الخطوة وأكمل تعبئة األستمارات  ) 3(الخطوة أحضر معك جمیع الوثائق المطلوبة 
 

 یجب أن یكون أحد الوالدین على األقل موجوداً مع الطالب عند الحضور الى الموعد
 

 مساعدتك في تسجیل الطالب في أي وقتبإمكان موظفي التسجیل 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 فیرفاكس مقاطعة في  اإلقامة إثبات
 الطالب  عمر على إثبات 
 بالطالب الخاصة الصحیة المعلومات 

 للمزید من المعلومات، یرجى األطالع على الرابط ھنا: 
requirements/documents-ationregistr-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اإلستمارات ھذه تعبئة  یرجى: اإلستمارات . 4

(یرجى األتصال مسبقاً لغرض تھیئة  بإمكانك الحصول علیھا من المدرسة القریبة في المنطقة و/أو من مراكز األستقبال. 
 اإلستمارات) 

 
 یجب على كل ولي أمر تعبئة إستمارة عن كل طالب.

 
 باإلمكان تحمیل اإلستمارات من على شبكة اإلنترنت:  

https://www.fcps.edu/registration/forms 
 
 
 

 تحدید موعد: حدد موعد . 5
 

 ) 2(الخطوة أتصل مسبقاً بمدرسة قریبة معینة في المنطقة أو بأقرب مركز أستقبال 
 

 )4(الخطوة وأكمل تعبئة األستمارات  ) 3(الخطوة أحضر معك جمیع الوثائق المطلوبة 
 

 یجب أن یكون أحد الوالدین على األقل موجوداً مع الطالب عند الحضور الى الموعد
 

 مساعدتك في تسجیل الطالب في أي وقتبإمكان موظفي التسجیل 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 فیرفاكس مقاطعة في  اإلقامة إثبات
 الطالب  عمر على إثبات 
 بالطالب الخاصة الصحیة المعلومات 

 للمزید من المعلومات، یرجى األطالع على الرابط ھنا: 
requirements/documents-ationregistr-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اإلستمارات ھذه تعبئة  یرجى: اإلستمارات . 4

(یرجى األتصال مسبقاً لغرض تھیئة  بإمكانك الحصول علیھا من المدرسة القریبة في المنطقة و/أو من مراكز األستقبال. 
 اإلستمارات) 

 
 یجب على كل ولي أمر تعبئة إستمارة عن كل طالب.

 
 باإلمكان تحمیل اإلستمارات من على شبكة اإلنترنت:  

https://www.fcps.edu/registration/forms 
 
 
 

 تحدید موعد: حدد موعد . 5
 

 ) 2(الخطوة أتصل مسبقاً بمدرسة قریبة معینة في المنطقة أو بأقرب مركز أستقبال 
 

 )4(الخطوة وأكمل تعبئة األستمارات  ) 3(الخطوة أحضر معك جمیع الوثائق المطلوبة 
 

 یجب أن یكون أحد الوالدین على األقل موجوداً مع الطالب عند الحضور الى الموعد
 

 مساعدتك في تسجیل الطالب في أي وقتبإمكان موظفي التسجیل 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 فیرفاكس مقاطعة في  اإلقامة إثبات
 الطالب  عمر على إثبات 
 بالطالب الخاصة الصحیة المعلومات 

 للمزید من المعلومات، یرجى األطالع على الرابط ھنا: 
requirements/documents-ationregistr-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اإلستمارات ھذه تعبئة  یرجى: اإلستمارات . 4

(یرجى األتصال مسبقاً لغرض تھیئة  بإمكانك الحصول علیھا من المدرسة القریبة في المنطقة و/أو من مراكز األستقبال. 
 اإلستمارات) 

 
 یجب على كل ولي أمر تعبئة إستمارة عن كل طالب.

 
 باإلمكان تحمیل اإلستمارات من على شبكة اإلنترنت:  

https://www.fcps.edu/registration/forms 
 
 
 

 تحدید موعد: حدد موعد . 5
 

 ) 2(الخطوة أتصل مسبقاً بمدرسة قریبة معینة في المنطقة أو بأقرب مركز أستقبال 
 

 )4(الخطوة وأكمل تعبئة األستمارات  ) 3(الخطوة أحضر معك جمیع الوثائق المطلوبة 
 

 یجب أن یكون أحد الوالدین على األقل موجوداً مع الطالب عند الحضور الى الموعد
 

 مساعدتك في تسجیل الطالب في أي وقتبإمكان موظفي التسجیل 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 فیرفاكس مقاطعة في  اإلقامة إثبات
 الطالب  عمر على إثبات 
 بالطالب الخاصة الصحیة المعلومات 

 للمزید من المعلومات، یرجى األطالع على الرابط ھنا: 
requirements/documents-ationregistr-https://www.fcps.edu/registration/general 
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 یجب على كل ولي أمر تعبئة إستمارة عن كل طالب.

 
 باإلمكان تحمیل اإلستمارات من على شبكة اإلنترنت:  

https://www.fcps.edu/registration/forms 
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