
 مدرسة جرين وود إنترناشيونال                       دليل المستخدم- إعادة التسجيل

 

 دليل إعادة التسجيل للطالب
 

و من ثم أدخل إسم  https://sms.greenwood.sch.aeانتقل إلى بوابة النظام:  -1

 المستخدم و كلمة السر لحساب ولي األمر كم هو موضح في األسفل:

 

 
 

 يرجى تحديد أي بطاقة طالب للوصول إلى القائمة الخاصة بك كما هو موضح أدناه: -2

 

 

 

 

 

https://sms.greenwood.sch.ae/
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اضغط على إعادة تسجيل الطالب / تسجيل أشقاء جدد ، ثم حدد إعادة تسجيل أطفالي.  -3

 الخدمة والمتابعة.انقر فوق تأكيد 

 

 

ثم  حدد إعادة تسجيل الطالب للعام الدراسي القادم )نعم / ال( لجميع الطالب الحاليين.  -4

 الضغط على تأكيد إعادة التسجيل و اإلنتقال إلى المواصالت.
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اختر وسيلة المواصالت لجميع طالب إعادة التسجيل عن طريق اختيار المواصالت  -5

التالي(؟ )نعم / ال( ، وفي حالة نعم ، اختر طرق النقل )اتجاهين )العام الدراسي 

)صباًحا / ظهًرا( أو )اتجاه واحد )صباًحا( أو )اتجاه واحد ظهًرا(. في النهاية ، حدد 

 موقع النقل.

 يرجى المالحظة:

في حالة اختيار طرق النقل المختلفة أو مكان مختلف عن النقل العام  -أ

 الموافقةفي انتظار التسجيل الخاص بك الحالي. سيكون طلب إعادة 

 مسؤول قسم النقل لدينا.

في حال كان أول تسجيل للمواصالت ألطفالك. سيكون طلب إعادة التسجيل   -ب

 الخاص بك معلقًا للحصول على موافقة مسؤول قسم النقل لدينا.

عليه ، فسيقوم  الموافقةفي انتظار إذا تم وضع طلب التسجيل الخاص بك  -ت

قسم النقل لدينا بمراجعة طلبك ، وقد تتلقى مكالمة لمزيد من التوضيح. 

رد أن تقرر إدارة النقل طلب إعادة التسجيل الخاص بك )موافقة / عدم بمج

موافقة( ، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني مع القرار. يرجى اتباع تعليمات 

 البريد اإللكتروني إلكمال الدفع لطلب إعادة التسجيل.

ما لم تكمل الدفعة  في حالة الموافقة على طلب إعادة التسجيل الخاص بك، -ث

 ، فلن يتم تأكيد طلب إعادة التسجيل الخاص بك. المقدمة

يمكنك البدء  في حالة عدم الموافقة على طلب إعادة التسجيل الخاص بك، -ج

 في عملية إعادة التسجيل من البداية.
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في حال وضع النظام طلب إعادة التسجيل الخاص بك في انتظار الموافقة عليه. يرجى  -6

 للتقديم.التأكيد وإرسال الطلب مراجعة المعلومات التي حددتها وانقر على زر 
 

 
 

بمجرد تأكيد وإرسال ، ستظهر الصفحة أدناه. سيكون طلب إعادة التسجيل الخاص بك  -7

في انتظار الموافقة عليه، وستتلقى إشعاًرا بالبريد اإللكتروني على بريدك اإللكتروني 

. في المواصالتمع حالة ساعة )من األحد إلى الخميس(  24المسجل في غضون 

كمال العملية عن طريق دفع الدفعة المقدمة )سيتم حالة الموافقة على الحالة ، يمكنك إ

 الحالة،ذكر تعليمات إكمال طلبك في البريد اإللكتروني(. في حالة عدم الموافقة على 

 ملية.يجب عليك التقدم مرة أخرى بنفس الع
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في حالة موافقة النظام على طلب إعادة التسجيل الخاص بك، يرجى مراجعة معلومات  -8

إعادة التسجيل وتفاصيل الدفع المسبقة، ثم النقر فوق "انقر هنا لقراءة وقبول جميع 

نماذج إعادة التسجيل". بمجرد النقر، ستظهر صفحة منبثقة مع نماذج التسجيل. 

ستمرار في التمرير حتى النهاية لقبول جميع يرجى مراجعة كل نموذج وقراءتها واال

نماذج التسجيل. بمجرد قبول جميع نماذج التسجيل، يمكنك المتابعة إلى صفحة الدفع. 

حتى تقبل جميع نماذج   ليس بعدستظهر حالة "قراءة جميع النماذج وقبولها" 

 . نعمإعادة التسجيل. بمجرد قبول النماذج، سيتم تغيير الحالة إلى 
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" لمتابعة لدفعل تأكيد والمتابعة. يُرجى النقر فوق الزر " نعمحالما تظهر الحالة  -9

 الدفع. ستدفع الدفعة المقدمة، كما هو موضح في تفاصيل الدفع أدناه.

 

 

 

 



 مدرسة جرين وود إنترناشيونال                       دليل المستخدم- إعادة التسجيل

 

 

 صفحة الدفع

 

 

 

إلكترونيًا بمجرد اكتمال الدفع بنجاح، سيتم تأكيد طلب إعادة التسجيل، وستتلقى إيصاالً  -10

 مع جميع الطالب المعاد تسجيلهم. لدينا إلى بريدك اإللكتروني المسجل
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RE-REGISTRATION MANUAL 

1- Navigate to the system portal: https://sms.greenwood.sch.ae/ 

and enter the parent's account credentials, as shown below: 
 

 

 

2- Please select any student card to access your menu, as shown 

below: 

 

 

 

 

 

https://sms.greenwood.sch.ae/
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3- Tap on Re-Register Students / Register new siblings, then select 

Re-Register my children. Click on Confirm service and proceed. 

 

 

4- Select Re-Register Student for the next academic year (Yes/No) 

for all your current students. Then click on Confirm Re-

registrations and proceed to transportation. 
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5- Select transportation for all your re-register students by 

selecting Transportation (Next Academic Year)? (Yes / No) , and 

in case of YES, choose Transportation ways (Two way 

(Morning/Noon) OR (One way (Morning) OR (One way Noon). In 

the end, select the transportation location. 
Please note: 

a) In case you choose different transportation ways OR a different location than the 

current year transportation. Your re-registration request will be pending for the 

approval of our transportation department officer. 

b) In case it's your first transportation registration for your children. Your re-

registration request will be pending for approval of our transportation department 

officer. 

c) If your registration request placed as pending for approval, our transportation 

department would review your application, and you may receive a call for more 

clarification. Once the transportation department decided for your re-registration 

request with (Approval / Un-Approval), you will receive an email with the decision. 

Please follow the email instructions to complete the payment for the re-registration 

request. 

d) In case your re-registration application is approved, Unless you complete the 

advance payment, your re-registration request is NOT confirmed. 

e) In case your re-registration application is un-approved, you may start the re-

registration process from the beginning.  
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6- In case the system has placed your re-registration request 

pending for approval. Please review the information you have 

selected and click on the Confirm and Submit Request button to 

apply. 

 

 

7- Once you Confirm and Submit, the below page will appear. Your 

re-registration request will be pending for approval, and you will 

get a notification email to your registered email within 24 hours 

(Sunday to Thursday) with the transportation status. In case the 

status is approved, you can complete the process by paying the 

advance payment (the instructions for completing your request 

will be mentioned in the email). In case the status is un-

approved, you have to apply again with the same process. 
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8- In case your re-registration request is approved by the system, 

Please review your re-registration information, advance 

payment details, and then click on "Click here to read and accept 

all re-registration forms". Once clicked, a popup page will appear 

with the registration forms. Please go through each form, read 

them, and keep scrolling till the end to accept all registration 

forms. Once the registration forms are all accepted, you can 

proceed to the payment page. Read and accept all forms status 

will show Not Yet  until you accept all re-registration forms. 

Once you accept the forms, the status will be changed to Yes  
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Re-registration forms 

 

9- Once status shows Yes . Please click on the "Confirm and 

proceed to payment" button to proceed to payment. You will 

pay the advance payment, as shown in the payment details 

below. 

 

Payment Page 
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10- Once the payment is successfully completed, the re-

registration request will be confirmed, and you will receive an e-

Receipt to your registered email, with all confirmed re-

registered students. 
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