التسجيل للروضات والبساتين
موقع التسجيل:
الدخول الى الموقع المجلس المحليhttp://masadalc.com :
والضغط على الزر التالي:

للوصول لصفحة التسجيل

او الدخول المباشر من خالل هذا الرابط:
https://www.cityedu.co.il/v2/CityEdu.aspx?CustomerID=942030&PageID=25001&group

خطوات التسجيل:
عند تعبئة النموذج انتبه للحقول التي بجانبها نجمة حمراء ،هذه الحقول اجبارية ،في حال عدم تعبئة أي
حقل من هذه الحقول ستتلقى مالحظة إلعادة تعبئة الحقل المطلوب ولن تستطيع االستمرار في عملية
التسجيل حتى تصحح المطلوب.
 -1تعبئة النموذج:

تعبئة:
 رقم هوية الطفل في الحقل األول (حقل اجباري)
 رقم هوية ولي األمر في الحقل الثاني  9ارقام (حقل اجباري)
 جيل الطفل (أختر  3من  ,5روضة ثالث سنوات أو أربع سنوات أو خمس سنوات (صف
البستان))
 إدخال الكود الذي لديك أو إختر נייד أو דוא"ל لكي يقوم النظام بارسال الكود لهاتفك أو لبريدك
االلكتروني

 إدخال الرقم الظاهر في الصورة

 والضغط على המשך

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

مهم :يجب أن تجاوب على سؤال اذا كان ابنك/ابنتك بحاجة إلمكانبة وصول خاصة وتجاوب 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 إمكانية اختيار أولوية أولى وثانية

لديك حقالن ,في كل حقل في الجهة اليسرى يوجد سهم اضغط على السهم الختيار المطلوب.
 في الحقل األول (בחר מגמה) ,أختر ממלכתי.
 في الحقل الثاني (בחר גן) أختر الروضة أو البستان المطلوب.
مالحظة :الروضات الموجودة في الحقول هي حسب عمر الطفل ,مثال :اذا كان الطفل بعمر
الثالث سنوات سيظهر في الحقول فقط الروضات المالئمة لعمره.
من ثم الضغط على המשך

 -5تعبئة نموذج للتصديق على صحة المعطيات( :تأكد من أنك تكتب بالغة العبرية)
سوف تعرض لك كافة المعلومات ،يجب ان تصادق عليها في أسفل الصفحة

 في الحقل הנני מאשר ומסכים לפרטי ההצהרה أضغط 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 إنتهاء العملية تحصل على رسالة على الشاشة تؤكد نجاح التسجيل:
تأكد انك وصلت للشاشة النهائية حيث يُكتب פרטי הרישום נקלטו בהצלחה

