شرح كيفية التسجيل للروضات والبساتين
الخطوة األولى:

الدخول الى موقع المجلس اإلقليمي القيصوم عبر النتwww.alqasoum.org.il :
والضغط على الزر التالي  :تسجيل للروضات والبساتين للوصول لصفحة التسجيل
او الدخول المباشر من خالل هذا الرابط المرفق:
https://www.cityedu.co.il/v2/CityEdu.aspx?CustomerID=62690&PageID=25001&gro
=up
خطوات التسجيل:
عند تعبئة النموذج انتبه للحقول التي بجانبها نجمة حمراء ،هذه الحقول إجبارية  ،في حال عدم تعبئة أي
حقل من هذه الحقول ستتلقى مالحظة إلعادة تعبئة الحقل المطلوب ولن تستطيع االستمرار في عملية التسجيل
حتى تصحح المطلوب.
عند نهاية التسجيل  ،تأكد أنك وصلت للشاشة النهائية حيث يُكتب פרטי הרישום נקלטו בהצלחה .
 -1تعبئة النموذج :

تعبئة :
•رقم هوية الطفل في الحقل االول (حقل إجباري)
•رقم هوية ولي األمر في الحقل الثاني  9ارقام (حقل إجباري)
•جيل الطفل ( اخترمن  3إلى  ,)5للروضة (ثالث سنوات أو أربع سنوات) للبستان  5سنوات
•إدخال الكود( الرقم السري)والذي يمكنك الحصول عليه من قسم المعارف في المجلس
عن طريق االتصال بالسكرتيرية 086796113/086796309

• والضغط على המשך

 -2تعبئة تفاصيل عن الطفل في النموذج التالي ( ضروري تعبئة الحقل المشار اليه بنجمة حمراء)

مالحظة  :يجب أن تجيب على سؤال إن كان ابنك  /ابنتك بحاجة إلمكانية وصول خاصة وتجيب على سؤال اذا
كان لدى ابنك  /ابنتك حساسية من اي نوع .

ومن ثم الضغط على המשך

 -3تعبئة نموذج تفاصيل الوالدين :

من ثم الضغط على המשך

 -4تعبئة النموذج التالي الختيار الصف المطلوب مع امكانيه اختيار أولوية أولى وثانية

لديك في هذه الصفحة ثالثة حقول :
االول في وسط الصفحة يظهر في المكان الذي درس فيه ابنك/ابنتك السنة الماضية
الحقل الثاني :يوجب عليك اختيار األولوية األولى لديك في المكان الذي ترغب بتسجيل ابنك/ابنتك فيه
الحقل الثالث :يوجب عليك اختيار األولوية الثانية لديك في المكان الذي ترغب بتسجيل ابنك /ابنتك فيه

مالحظة :الروضات الموجودة في الحقول هي بحسب عمر الطفل  ،مثال  :اذا كان الطفل بعمر الثالث سنوات
سيظهر في الحقول فقط الروضات المالئمة لعمره .
من ثم الضغط على המשך

مهم جدا :
 -5هذه الصفحة هي الوسيلة التي يمكنك الدفع من خاللها ,ألجل الحصول على تأمين حوادث شخصية
لطفلك لمدة سنة تعليمية  ،وهو  ₪49مقابل كل طالب.
عليكم تعبئة المعلومات الشخصية ورقم بطاقة االئتمان في الحقول المعدة لذلك.

من ثم الضغط على המשך

 -6تعبئة نموذج للتصديق على صحة المعلومات  ( :تأكد من انك تكتب باللغة العبرية )
سوف تعرض لك كافة المعلومات ،يجب ان تصادق عليها في أسفل الصفحة

• في الحقل הנני מאשר ומסכים לפרטי ההצהרה اضغط على المربع في الجهة اليمنى للحقل وستظهر هذه
االشارة
• كرر نفس العملية للحقل מסכים לקבל דואר אלקטרוני  smsבנושא רישום למוסדות חינוך في حال
كان لديك بريد الكتروني .
• الحقل األخير ( حقل البريد االلكتروني ) هو اختياري لكنه مهم لتلقي تأكيد ومعلومات عن التسجيل .

من بعد انتهاء العملية تحصل على رسالة على الشاشة تؤكد نجاح التسجيل:
تأكد أنك وصلت للشاشة النهائية حيث يُكتب פרטי הרישום נקלטו בהצלחה

