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  تكنولوجیا المعلومات الخاصة بمنطقة الینتاون التعلیمیة  حول ةالمتداول ةاألسئل

لموظفى منطقة  

  الینتاون التعلیمیة
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جدول المحتویات 
  

 .( یرجى النقر على الرابط المختصر لالنتقال الى الجزء المطلوب، أو انتقل إلیه یدوی ا)

 روابط سریعة 3

معرفة عامة  4

لموظفي 

منطقة 

الینتاون 

 التعلیمیة

 تعلیمات بوابة إعادة تعیین كلمة المرور 4

 الدعم الفني عن بعد عبر برنامج   زوم 5

 ٣٦٥تعلیمات تحمیل برنامج اوفیس  6

  ٦ الشخصي لمنطقة الینتاون التعلیمیة على الجهاز  ٣٦٥تعلیمات تحمیل برنامج اوفیس  

  ٩ عنایة بالكمبیوتر المحمولتعلیمات عامة لل

 تعلیمات تنظیف  االجهزة التكنولوجیة 9

تمكین الكامیرا والمیكروفون للعمل على  10

جهاز الكمبیوتر الذى یعمل بنظام ویندوز 

١٠ 

أسئلة وأجوبة عامة لموظف  12

 ى منطقة الینتاون التعلیمیة

 مؤتمرات بواسطة الفیدیو 13

 برنامج زوم 13

 مسؤولو االدارة 14

  ١٤ عام 
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  ١٤ جوجل كالس رومتطبیقات  

  ١٤ برنامج  زوم 

  ١٦ المعلمون

  ١٦ عام 

  ١٦ تطبیقات جوجل سویت 

 لقاء جوجل 16

 جوجل هانج اوت 17

  ١٨ زوم  ١٧ جوجل كالس روم

روابط  

   سریعة

علیمیة لمنطقة الینتاون التمصدر اإلنترنت المجاني  

:  

 https://www.allentownsd.org/departments/community_and_student_services/health_services/COVID19/COVIDInternet  

 مركز معلمى جوجل:

 /https://teachercenter.withgoogle.com  :  البدء

 السریع لجوجل كالس روم

https://teachercenter.withgoogle.com/resources 

 ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIcCxIPR2VuZXJhbFJlc291cmNlGICAgLi8wYIKDA 

 دقیقة   ٤٠لمدة  ١٢زوم ك ـ 

 https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360041264451-K-12-School-Time-Limit-Removal-Request-FAQ 

 ائح و الحیل التدریس والتعلیم باستخدام برنامج زوم : النص

 https://zoom.us/docs/doc/Tips٪20and٪20Tricks٪20for٪20Teachers٪20Educating٪20on٪20Zoom.pdf  

 امن برنامج زوم كالس روم:

 / https://blog.zoom.us / wordpress / 2020/03/27 / best-Practices for for Secure-your-virtual-classroom 

https://www.allentownsd.org/departments/community_and_student_services/health_services/COVID19/COVIDInternet
https://www.allentownsd.org/departments/community_and_student_services/health_services/COVID19/COVIDInternet
https://teachercenter.withgoogle.com/
https://teachercenter.withgoogle.com/
https://teachercenter.withgoogle.com/
https://teachercenter.withgoogle.com/
https://teachercenter.withgoogle.com/resources/general/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIcCxIPR2VuZXJhbFJlc291cmNlGICAgLi8wYIKDA
https://teachercenter.withgoogle.com/resources/general/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIcCxIPR2VuZXJhbFJlc291cmNlGICAgLi8wYIKDA
https://teachercenter.withgoogle.com/resources/general/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIcCxIPR2VuZXJhbFJlc291cmNlGICAgLi8wYIKDA
https://teachercenter.withgoogle.com/resources/general/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIcCxIPR2VuZXJhbFJlc291cmNlGICAgLi8wYIKDA
https://teachercenter.withgoogle.com/resources/general/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIcCxIPR2VuZXJhbFJlc291cmNlGICAgLi8wYIKDA
https://teachercenter.withgoogle.com/resources/general/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIcCxIPR2VuZXJhbFJlc291cmNlGICAgLi8wYIKDA
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360041264451-K-12-School-Time-Limit-Removal-Request-FAQ
https://zoom.us/docs/doc/Tips%20and%20Tricks%20for%20Teachers%20Educating%20on%20Zoom.pdf
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/27/best-practices-for-securing-your-virtual-classroom/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/27/best-practices-for-securing-your-virtual-classroom/
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 الدلیل النهائي لبرنامج زوم ألولیاء األمور: 

 https://www.commonsensemedia.org/blog/parents-ultimate-guide-to- zoom 

 دلیل برنامج زوم ألولیاء األمور )باللغة االسبانیة:( 

 https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-zoom 

  

  
  

  المعرفة العامة لموظفى منطقة الینتاون التعلیمیة

  

 تعلیمات بوابة إعادة تعیین كلمة المرور 

اآلن من خالل میكروسوفت فورفرونت ایدنتیتي  هل نسیت كلمة مرور منطقتك التعلیمیة؟ ربما تمنیت لو كانت هناك طریقة سهلة إلعادة تعیین كلمة المرور بنفسك. هذه اإلمكانیة متاحة لك

فقط عندما تنسى  ٢استخدم الخطوة رقم    تكون هذه العملیة متاحة لك عند الحاجة.  وذلك  لتحدید اإلجابات على أسئلة األمان الخاصة بك بحیث ١ببساطة ، اتبع الخطوة رقم  مانجر. 

 كلمة المرور الخاصة بك. 

  ... دأبن دعنا

  لعمل كلمة مرور البد من استكمال الخطوات التالیة. -مالحظة 

 ( بطلوم) : سجل اجابتك على سؤال األمان ١الخطوة رقم 

والً تسجیل الدخول لتسجیل إجاباتك على أسئلة األمان. هذه االجابات فى امان وسریة. انت فقط الذى تحدد هذه اإلجابات ولیس اى شخص اخر.  لذلك یجب علیك أیرجى اتباع الرابط التالى 

  https://pwreg.allentownsd.org  عبر موقع التسجیل وذلك لإلجابة على أسئلة األمان، و لذلك یجب القیام بهذه العملیة قبل نسیان كلمة المرور الخاصة بك.

 " اآلن؟ افعل ماذا. المرور ةكلم تنسی لقد"  

 : إعادة تعیین كلمة المرور الخاصة بك بعد اإلجابة على أسئلة األمان بشكل صحیح. ٢الخطوة رقم  

https://www.commonsensemedia.org/blog/parents-ultimate-guide-to-zoom
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-zoom
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-zoom
https://pwreg.allentownsd.org/
https://pwreg.allentownsd.org/
https://pwreg.allentownsd.org/
https://pwreg.allentownsd.org/
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یرجى اتباع الرابط التالى لإلجابة على أسئلة األمان الخاصة بك  

  .https://pwreset.allentownsd.org  

                                                                                                    المستخدم  اسم @  allentownsd.orgعند المطالبة باسم المستخدم الخاص بك ، اكتب مالحظة:  

  .ةیمیالتعل نتاونیال ةمنطق \ username أو

 الدعم الفني عن بعد عبر برنامج زوم 

  

   برنامج زوم لدیه أداة مدمجة للتحكم عن بعد. یمكن للمشاركین الوصول إلى خاصیة اداة التحكم عن بعد سواء طلبوا أو اعطوا هذه الخاصیة.

  

 المتطلبات: 

 برنامج زوم لسطح المكتب یعمل مع  نظام التشغیل ویندوز أو ماك أو لینكس  ●

 تطبیق زوم الجوال یعمل مع جهاز االیباد  ●

طلب خاصیة التحكم عن بعد، ولكن  ال یمكنهم التحكم في تطبیق الجوال .عمالء الجوال  ال یمكن التحكم في تطبیق سطح المكتب، ولكن تطبیق سطح المكتب  یمكن تطبیق الجوال  -مالحظة 

  إعطاؤهم خاصیة التحكم عن بعد من خالل تطبیق سطح المكتب. خاصیة التحكم عن بعد غیر متوفرة ألجهزة الكروم بوكس. یمكن

 نظام التشغیل ویندوز / أجهزة الكمبیوتر ماك: 

 تر سطح مكتب أو كمبیوتر محمول. انضم إلى اجتماع زوم مع أحد أعضاء فریق الدعم الفني لمنطقة الینتاون التعلیمیة من خالل كمبیو : ١الخطوة رقم 

 اضغط على الزر "المشاركة" األخضر الموجود أسفل الشاشة. حدد الشاشة التي ترغب في مشاركتها ، ثم اختارها.  : ٢الخطوة رقم 

 الوصول عبر اإلشعار.  سیطلب عضو الفریق خاصیة التحكم عن بعد. سیظهر إشعار طلب خاصیة التحكم عن بعد. امنح عضو الفریق حق:  ٣الخطوة رقم

  یمكن لعضو فریق الدعم الفني لمنطقة الینتاون التعلیمیة تقدیم الدعم عن بعد.: اآلن ٤الخطوة رقم

  

https://pwreset.allentownsd.org/
https://pwreset.allentownsd.org/
https://pwreset.allentownsd.org/
https://pwreset.allentownsd.org/
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  ٣٦٥تعلیمات تنزیل برنامج اوفیس 

 
  

 أجهزة كمبیوتر لكل حساب.  ٥ما یصل إلى  ٣٦٥یجب أن یكون موظف المنطقة التعلیمیة نشطا ومؤهال لیتمكن من الحصول على برنامج اوفیس 

  أو أحدث  ١٠.١٣.٦و ماك او اس اكس  ١٠ویندوز متطلبات النظام: 

  

 یرجى اتباع الخطوات التالیة للتنزیل. 

  

ضغط على اإلدخال أو ا                                   office.allentownsd.orgافتح متصفح ویب )مثال: جوجل كروم( واكتب العنوان التالي في شریط العنوان: :  ١الخطوة رقم 

 العودة. 

 

  

  

 بعد ذلك، قم بتسجیل الدخول باستخدام عنوان البرید اإللكتروني لمنطقتك التعلیمیة، ثم اضغط على  "التالي."  :  ٢الخطوة رقم 
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ستخدم وكلمة المرور في الشاشة التالیة، قم بتسجیل الدخول إلى منطقتك التعلیمیة وذلك باستخدام اسم الم:  ٣الخطوة رقم 

 للدخول. 

  

 
  

 في الشاشة التالیة، ما علیك سوى الضغط على "نعم" لالستمرار في تسجیل الدخول. :  ٤الخطوة رقم 

  

 

  

 . بمجرد تحمیل الصفحة، اضغط على الزر "تنزیل اوفیس"   : ٥الخطوة رقم 
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 ".  ٣٦٥بمجرد ظهور القائمة المنسدلة ، اختر "تطبیقات أوفیس   : ٦الخطوة رقم 

 

  

أخیًرا، اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة التالیة إلكمال  :  ٧الخطوة رقم 

 التنزیل. 
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  للعنایة بالكمبیوتر المحمولتعلیمات عامة 

  

  تعلیمات تنظیف  االجهزة التكنولوجیة

  

تم توفیر االرشادات التالیة من شركة دیل لتكنولوجیات، ویمكن العثور علیها على الرابط 

-https://www.dell.com/support/article/en-us/sln308919/guidance-for-keeping-your-dell -technologies-equipment االتى

clean?lang=en  

  

شركة دیل. ینطبق اإلرشاد أدناه على جمیع أجهزة الكمبیوتر والشاشات أو شاشات العرض التي تحمل  نحن نتفهم أن العمالء قد تكون لدیهم أسئلة حول خیارات التنظیف والتعقیم لمنتجاتهم من 

 عالمة دیل التجاریة ومحطات اإلرساء ولوحات المفاتیح والماوسات. 

  

 نوصیك بارتداء قفازات عازلة یمكن التخلص منها عند تنظیف وتعقیم األسطح. ٠١

الالسلكیة. ال تقم مطلقًا بتنظیف المنتج أثناء تشغیله  قم بإیقاف تشغیل الجهاز الذي تخطط لتنظیفة وافصله عن طاقة التیار المتردد. قم أیًضا بإزالة البطاریات من عناصر مثل لوحات المفاتیح٠٢

 یله كهربائیا. أو توص

 افصل أي أجهزة خارجیة متصلة بالجهاز. ٠٣

 ال ترش أي سوائل مباشرة على الجهاز. ٠٤

ة إذا ٪ ماء. یجب أن تكون قطعة القماش  مبللة و لكن ال یقطر منها قطارات رطبة. یجب إزالة الرطوبة الزائد٣٠٪ كحول األیزوبروبیل / ٧٠بلل قطعة قماش من األلیاف الدقیقة بمزیج من ٠٥

 كانت قطعة القماش مبللة قبل استخدامها لمسح الجهاز. قد یؤدي استخدام أي مادة بخالف قطعة قماش من األلیاف الدقیقة إلى تلف جهازك. 

مفاتیح وألواح العرض وما إلى ذلك. یمكن أن استخدم قطعة القماش المبللة للمسح برفق على األسطح لتنظیفها. ال تسمح لوجود اى رطوبة )تنقیط قطارات رطبة( في مناطق مثل لوحات ال٠٦

 تتسبب الرطوبة التي تدخل داخل المنتج اإللكتروني في تلف الجهاز. من المحتمل أن یؤدي المسح المفرط إلى إتالف بعض األسطح. 

 عند تنظیف شاشة العرض ، امسح بعنایة في اتجاه واحد، ولتبدأ من أعلى الشاشة إلى األسفل. ٠٧

https://www.dell.com/support/article/en-us/sln308919/guidance-for-keeping-your-dell-technologies-equipment-clean?lang=en
https://www.dell.com/support/article/en-us/sln308919/guidance-for-keeping-your-dell-technologies-equipment-clean?lang=en
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تشغل الجهاز. یجب عدم ظهور أي رطوبة على سطح الجهاز قبل  ظیف یجب تجفیف السطح كامال بالهواء وذلك قبل ان بعد التن٠٨ 

 تشغیله أو توصیله كهربائیا. 

وصي بتجنب منتجات نالمنظف.  بعد تنظیف أو تطهیر سطح زجاجي ، یمكن تنظیفه مرة أخرى باستخدام منظف زجاج مصمم ألسطح العرض )الشاشة( باتباع اإلرشادات الخاصة بهذا٠٩

 تنظیف الزجاج التي تحتوي على األمونیا. 

 تخلص من القفازات العازلة التي استخدمتها بعد كل عملیة تنظیف. نظف یدیك فوًرا بعد إزالة القفازات والتخلص منها. ٠١٠

  

  

 تي تحتوي على هذه المواد الكیمیائیة: مواد التنظیف الكیمیائیة األخرى لها تأثیر ضار بشدة و ستتلف األسطح. تجنب استخدام أي من المواد الكیمیائیة أو المنتجات التالیة ال

 أي منظف یعتمد على الكلور، مثل المبیض  ●

 البیروكسیدات )بما في ذلك بیروكسید الهیدروجین(  ●

 مثل؛ األسیتون، مخفف الدهان، البنزین، كلورید المیثیلین أو التولوین المذیبات  ●

 األمونیا )الویندكس(   ●

 الكحول اإلیثیلي  ●

 مخاطر التلف. یؤدي استخدام أي من المواد الكیمیائیة أعاله إلى تلف دائم لبعض أسطح المنتج. باتباع الخطوات الموضحة في هذا المستند، یمكنك تقلیل 

 .( تاجیلتكنولو لید ةشرك من المقدم اإلرشاد هذا انتهى)

  

على أي منتج تنظیف قبل  لقراءة جمیع الملصقات كل اإلرشادات المذكورة أعاله مقدمة من شركة دیل لتكنولوجیات، ولكنها تنطبق على جمیع العالمات التجاریة. یرجى توخي الحذر 

 استخدامه على أي أجهزة تكنولوجیة.  

 أیًا من المواد الكیمیائیة ذات التأثیر الضار المذكورة أعاله لتنظیف أي أجهزة كمبیوتر أو أجهزة ذات صلة.  ال تستخدم 

  

  الكحول اإلیثیلي بشكل عام على معقمات الید. لذلك، ال یتم استخدام مطهرات الید على أي أجهزة كمبیوتر أو أجهزة ذات صلة* * ملحوظة: یحتوي 

  

  

  ١٠تمكین الكامیرا والمیكروفون للعمل على جهاز الكمبیوتر الذى یعمل بنظام ویندوز  

  

 الضغط على رمز الویندوز الموجود فى الركن االیسر اسفل الشاشه. ) وهو یظهر على شكل أربعة مربعات(.  : ١الخطوة رقم 
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 الضغط على "إعدادات."  : ٢الخطوة رقم 

بحث في أعلى الشاشة، اكتب في مربع ال : ٣الخطوة رقم 

اختر "إعدادات خصوصیة  : ٤الخطوة رقم "میكروفون." 

 المیكروفون." 

تحقق أن اإلعدادات قید التشغیل "السماح للتطبیقات بالوصول إلى میكروفونك" و "السماح لتطبیقات سطح المكتب بالوصول إلى  : ٥الخطوة رقم 

 . ٥ـ  ٣لتمكین الكامیرا الخاصة بجهازك  للتشغیل، یرجى اتباع الخطوات  : ٦الخطوة رقم میكروفونك." 

  

  أسئلة وأجوبة عامة لموظفى منطقة الینتاون التعلیمیة

  

  فنیة؟ مشكلة لحل اتخاذها یمكننى التي الخطوات بعض هي ما  -س

ملف بى دى اف الشامل الموجود على الموقع االلكترونى یرجى الرجوع إلى القائمة التالیة لخطوات األخطاء الشائعة  وإصالحها، أو  -ج

  https://www.baylor.edu/business/mis/nonprofits/doc.php/192118.pdfالتالى

 إغالق جمیع البرامج المفتوحة  ●

 االسالك بشكل صحیح  تأكد من توصیل جمیع  ●

 كرر العملیة التي لم تعمل من قبل. تحقق إذا كانت المشكلة تحدث مرة أخرى.  ●

 قم بإعادة تشغیل جهاز الكمبیوتر الخاص بك. )یتطلب هذا إیقاف تشغیل الجهاز ثم إعادة تشغیله مرة اخرى(.  ●

 تاون التعلیمیة إذا لم یتم حل المشكلة، فیرجى االتصال بفریق الدعم الفنى بمنطقة الین ●

 ASD Information Technology Helpdesk  :رابط 

  

  الفنیة؟ مشكلتي استمرت إذا أفعل ماذا  -س

 ني لمنطقة الینتاون التعلیمیة یرجى االتصال بفریق الدعم الفني بمنطقة الینتاون التعلیمیة عبر منصة الخدمة االن الموجودة ضمن قسم "الموظفین" على الموقع اإللكترو  -ج

 ASD Information Technology Helpdesk  :رابط 

  

https://www.baylor.edu/business/mis/nonprofits/doc.php/192118.pdf
https://allentownsd.service-now.com/navpage.do
https://allentownsd.service-now.com/navpage.do
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   األمور؟ وأولیاء بالطالب لالتصال طریقة أفضل هي ما  -س

ى اإلنترنت(، واالتصال المباشر مع موقع أفضل وسیلة لالتصال بأولیاء األمور من خالل برنامج ماسینجر المدرسى، دعنا نتكلم )الموقع االلیكترونى لمنطقة الینتاون التعلیمیة عل  -ج

 ید اإللكترونى الصادرة لهم من منطقتهم التعلیمیة. قادة المدرسة )المعلمین والمدیرین ، إلخ.(. یمكن للمعلمین االتصال بالطالب باستخدام حسابات البر

  
   تعمل؟ ال بي الخاصة المرور كلمة كانت إذا أفعل ماذا -س

 یرجى الرجوع إلى تعلیمات بوابة إعادة تعیین كلمة المرور تحت قسم المعرفة العامة لموظفي منطقة الینتاون التعلیمیة.   -ج

  

  ؟منطقة الینتاون التعلیمیة ل   الموقع اإللكترونى  على تغییرها بعد تعمل ال بي الخاصة المرور كلمة ظلت إذا أفعل ماذا  -س

 ٤٨٤ـ  ٧٦٥ـ  ٤٣٥٦األشخاص  الذین یواجهون مشكلة مع كلمة المرور الخاصة بهم یجب علیهم إرسال طلب إلى مكتبنا لتكنولوجیا المعلومات )رقم التلیفون:   -ج

   helpdesk@allentownsd.orgبرید اإللكترونى  مساعدة( أو االتصال بال

   المساعدة في حل المشكالت التالیة: أیضا  یمكنه قسم تكنولوجیا المعلومات لدینا 

 الكمبیوتر متصل بالكهرباء ولكنه ال یشحن.   ●

 الشاحن ال یعمل   ●

 شاشة الكمبیوتر ال تعمل  ●

 ازرار الكمبیوتر ال تعمل   ●

  

 المؤتمرات من خالل الفیدیو  )المؤتمرات المرئیة( 

  

  زوم جرنامب

  

  زوم؟ اجتماع إلى االنضمام أو جدولة یمكننى كیف -س

 یرجى الرجوع إلى وثائق برنامج زوم: "ابدء" و "االعتبارات المهنیة" على الموقع اإللكترونى لمنطقة الینتاون التعلیمیة.  -ج

  

 برنامج استخدام عند وطالبى  لى االجتماعات خصوصیة أمن لضمان  الممارسات أفضل هي ما -س

    -ج  ؟ زوم

 ال تستخدم هویة االجتماع الشخصیة  )بیى ام اى(  ●
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ال تشارك هویات االجتماع أو كلمات المرور على وسائل  ● التواصل االجتماعي، أو مواقع االنترنت العامة. 

 انضم واستخدام اسمك كامال.  ●

 تسجیل الدخول فى ظروف بیئیة هادئة وخالیة من التشویش.  ●

 سیتم كتم الصوت. إذا كنت ترید التحدث، استخدم خاصیة "رفع الید."  ●

 استخدم المربع الخاص بالدردشة إلبداء نقطة نقاش أو طرح سؤال. تذكر أن الدردشة عامة ویمكن تسجیلها ووضعها فى األرشیف.  ●

 . امتلك خطة لتدوین المالحظات ●

 یُتوقع سلوك تعلیمى مناسب لفصولنا الدراسیة ذات التعلیم عن بعد عبر االنترنت.  ●

صائص األمن التي یقدمها برنامج زوم. إحدى هناك العدید من الخطوات العملیة التي یمكن أن یتخذها مضیف برنامج زوم لتأمین اجتماعاتهم. مضیفوا االجتماع  یجب علیهم معرفة جمیع خ

 بذلك هي من خالل النظر إلى المحتوى الذي قدمه برنامج زوم خصیًصا للمعلمین عبر الرابط التالى  الطرق للقیام

 Best Practices for Securing Your Virtual Classroom  :الرابط  

   

https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/27/best-practices-for-securing-your-virtual-classroom/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/27/best-practices-for-securing-your-virtual-classroom/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/27/best-practices-for-securing-your-virtual-classroom/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/27/best-practices-for-securing-your-virtual-classroom/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/27/best-practices-for-securing-your-virtual-classroom/
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  مسؤولو االدارة

  .                                                                                                                                           عامة 

    لمدرستى؟ االلیكترونى البرید توزیع قائمة تعدیل یمكننى كیفس ـ 

    helpdesk@allentownsd.orgواسطة فریق تكنولوجیا المعلومات لمنطقة الینتاون التعلیمیة، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى إجراء تعدیالت قائمة توزیع البرید اإللكترونى تتم ب  -ج

 جوجل كالس روم 

   روم؟ كالس جوجل خالل من للمعلمین الدعم تقدیم اإلدارة لمسئولي یمكن كیف -س

 -ج
 

حالیا ال یوجد تعین مشرف مدرسى 
 

مخصص لجوجل كالس روم. ومع ذلك یمكن  إضافة اإلداریین الى فصل المعلم على أنهم "مدرس ـ مشارك" وذلك للمساعدة وتسهیل أفضل 

 الممارسات خالل الفترة االنتقالیة. 

 . 

 . 

  برنامج زوم 

 -س
 

                                                                                                                                           زوم؟ برنامج على الطالب نشاط مراقبة للمشرفین یمكن كیف

.  

كتم صوت میكروفوناتهم،  وتعطیل  شاشة المشاركین،  وبعض من عناصر التحكم تشمل تعطیل مشاركة  معظم عناصر التحكم المستخدمة فى برنامج زوم متاحة أثناء جدولة االجتماع . -ج

 تماع  )المعلمون( یتم تشجیعهم على مراجعة جمیع مشاركة كامیراتهم، و/ أو عدم تمكین المشاركین من تسجیل االجتماع. یمكن إعادة تفعیل هذه الخصائص أثناء جلسة االجتماع.  مضیفوا االج

   خصائص األمن قبل جدولة المیعاد. 

  ؟ والطالب المعلمین من لكل أمن مستوى أفضل لتوفیر  زوم برنامج استخدام عند الممارسات أفضل  بعض هي ما    -س

     ال تشارك هویات االجتماع أو كلمات المرور على وسائل التواصل االجتماعي، أو مواقع االنترنت العامة.      -ج

 ال تستخدم هویة االجتماع الشخصیة  )بیى ام اى(  ●

 ال تشارك هویات االجتماع أو كلمات المرور على وسائل التواصل االجتماعي، أو مواقع االنترنت العامة.  ●
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 انضم واستخدام اسمك كامال.  ●

 تسجیل الدخول فى ظروف بیئیة هادئة وخالیة من التشویش.  ●

 ث، استخدم خاصیة "رفع الید." سیتم كتم الصوت. إذا كنت ترید التحد ●

 استخدم المربع الخاص بالدردشة إلبداء نقطة نقاش أو طرح سؤال. تذكر أن الدردشة عامة ویمكن تسجیلها ووضعها فى األرشیف.  ●

 امتلك خطة لتدوین المالحظات.  ●

 یُتوقع سلوك تعلیمى مناسب لفصولنا الدراسیة ذات التعلیم عن بعد عبر االنترنت.  ●

األمن التي یقدمها برنامج زوم. إحدى هناك العدید من الخطوات العملیة التي یمكن أن یتخذها مضیفوا زوم لتأمین اجتماعاتهم. مضیفوا االجتماع  یجب علیهم معرفة جمیع خصائص          

 التالى الطرق للقیام بذلك هي من خالل النظر إلى المحتوى الذي قدمه برنامج زوم خصیًصا للمعلمین عبر الرابط 

   Best Practices for Securing Your Virtual Classroom  :الرابط 

  المعلمون

 عامة  

  

   ؟ األمور وأولیاء بالطالب لالتصال طریقة أفضل هي ما  -س

ى اإلنترنت(، واالتصال المباشر مع موقع أفضل وسیلة لالتصال بأولیاء األمور من خالل برنامج ماسینجر المدرسى، دعنا نتكلم )الموقع االلیكترونى لمنطقة الینتاون التعلیمیة عل  -ج

 ید اإللكترونى الصادرة لهم من منطقتهم التعلیمیة. قادة المدرسة )المعلمین والمدیرین ، إلخ.(. یمكن للمعلمین االتصال بالطالب باستخدام حسابات البر

  
   تعمل؟ ال بي الخاصة المرور كلمة كانت إذا أفعل ماذا -س

 یرجى الرجوع إلى تعلیمات بوابة إعادة تعیین كلمة المرور تحت قسم المعرفة العامة لموظفي منطقة الینتاون التعلیمیة.   -ج

  

  ؟منطقة الینتاون التعلیمیة ل   الموقع اإللكترونى  على تغییرها بعد تعمل ال بي الخاصة المرور كلمة ظلت إذا أفعل ماذا  -س

مساعدة( أو  ٤٨٤ـ  ٧٦٥ـ  ٤٣٥٦: األشخاص الذین یواجهون مشكلة مع كلمة المرور الخاصة بهم یجب علیهم إرسال طلب إلى مكتبنا لتكنولوجیا المعلومات لدینا )رقم التلیفون  -ج

 . helpdesk@allentownsd.orgاالتصال بالبرید اإللكترونى  

  

    تطبیقات جوجل  سویت

https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/27/best-practices-for-securing-your-virtual-classroom/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/27/best-practices-for-securing-your-virtual-classroom/
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  لجوج لقاء

  

  مفیدة؟ أداة  جوجل لقاء یجعل الذي ما  -س

 لى االجتماع. إنها طریقة رائعة لبدء اجتماع فوري من خالل متصفحك. ال یحتاج أولیاء األمور إلى جهاز كمبیوتر، ویمكنهم استخدام هواتفهم لالستماع إ  -ج

التعلیمیة . للتحقق من الحساب الذي تستخدمه، انقر  لمنطقتك المعتمدة البیانات باستخدم م بتسجیل الدخول وق https://meet.google.comانتقل إلى الموقع االلیكترونى   : ١الخطوة رقم 

 على الدائرة المتواجدة في الزاویة العلویة الیمنى من الشاشة.  

انقر على "انضمام" أو "بدء اجتماع."  : ٢الخطوة رقم 

بتسمیة االجتماع ، ثم انقر على  : قم ٣الخطوة رقم 

 "متابعة." 

 إذا طالبك المتصفح اإللكترونى الخاص بك الوصول إلى میكروفونك وكامیرتك، فقبل المطالبات.  : ٤الخطوة رقم 

 انقر على "االنضمام اآلن."  : ٥الخطوة رقم 

مؤتمر عبر الفیدیو، أرسل قم بتدوین معلومات االجتماع. إذا كنت ترغب في عقد مؤتمر عبر الهاتف ، فقدم للمشاركین الرقم والكود المدرجین. إذا كنت تقوم بإنشاء  : ٦الخطوة رقم 

 الرابط للمشاركین عن طریق نسخ معلومات االنضمام، أو بالنقر على "إضافة أشخاص." 

أسفل یسار إلى الوصول إلى معلومات االنضمام مرة أخرى بعد االنتقال بعیًدا عن المربع، فانقر على اسم االجتماع الخاص بك في الزاویة المتواجدة  إذا كنت بحاجة : ٧الخطوة رقم 

 الشاشة. 

  

 جدیدا اجتماعا تبدأ أن المستحسن فمن األمور، أولیاء مع للتواصل المنصة هذه تستخدم كنت إذا. جدیدا اجتماعا فیها تبدأ مرة كل في والرابط المرور وكلمة الرقم سیختلف: مالحظة

 . تقنیة مشاكل أي لتجنب امرا والى لكل

  

Start a video meeting - Computer - Hangouts Mee t : للحصول على دلیل شامل ، یرجى

 زیارة

  

https://meet.google.com/
https://support.google.com/meet/answer/9302870?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9302870?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
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 ةیماعجال ةالمحادث ویدیف جرنامب) تآو جهان لجوج  (لجوجل
  

 كیف أبدأ محادثة عبر جوجل هانج آوت ؟   - س

  نوع الجهاز الذي تستخدمه.  دوتحدی دالمفی لالدلی یرجى زیارة هذا  -ج

  

  روم كالس لجوج 

  

  روم؟ كالس جوجل عبر دراسى فصل بإنشاء أقوم كیف -س

 سّجل الدخول إلى جوجل كالس روم باستخدام البیانات المعتمدة  لمنطقتك التعلیمیة.   -ج

 انقر على الزر "+" الموجود أعلى الشاشة. :  ١الخطوة رقم 

 انقر على "إضافة فصل" :  ٢الخطوة رقم 

 ة قد تستغرق لحظة. امأل خانة المعلومات التفصیلیة لفصلك وانقر على "إنشاء". هذه الخطو:  ٣الخطوة رقم 

 أضف أي طالب تریدهم في فصلك إما یدویًا بالنقر على "دعوة الطالب" أو عن طریق كود الفصل. :  ٤الخطوة رقم 

  Google Classroom Getting Started Guide :الرابط 

  

  دراسي؟ فصل إلى االنضمام یمكنني ال أو بى، الخاصة الدراسیة الفصول عرض یتم لم إذا أفعل أن یجب ماذا  -س

لزاویة اعلى یمین الشاشة التي تحتوي على المفید التحقق من استخدام البیانات المعتمدة لمنطقة الینتاون التعلیمیة للوصول إلى جوجل كالس روم. انقر على الدائرة الموجودة في ا من  -ج

 الجانب األیسر من الشاشة. الحساب الموجود في أعلى القائمة هو الحساب المستخدم حالیًا. الحرف األول من اسمك. بالنسبة لألجهزة المحمولة، انقر على الخطوط األفقیة الثالثة الموجودة على 

  

  روم؟ كالس جوجل في" األوصیاء ملخصات" إضافة یمكنني كیف  -س

 . ٤أوالً ، تحقق من "ملخصات الوصي" انها تعمل. إذا كانت كذلك ، فانتقل إلى الخطوة رقم   -ج

https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/hangouts/answer/3115553?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
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انقر على فصل  : ١الخطوة رقم 

انقر على  : ٢الخطوة رقم الطالب 

 "اإلعدادات" 

تحقق من "ملخصات األوصیاء"  انها تعمل  : ٣الخطوة رقم 

ارجع إلى الفصل وانتقل إلى "األشخاص"  : ٤الخطوة رقم 

انقر على "دعوة األوصیاء" بجوار اسم الطالب  : ٥الخطوة رقم 

   أدخل معلومات الوصي : ٦الخطوة رقم 

 Set up guardian email summaries - Classroom Help     :رابط 

 ٠ 

    برنامج زوم

  

 لى االجتماعات  أمن خصوصیة سالمة لضمان  زوم برنامج استخدام عند الممارسات أفضل هي ما -س

   -ج  ولطالبي؟

 ال تستخدم هویة االجتماع الشخصیة  )بیى ام اى(  ●

 ال تشارك هویات االجتماع أو كلمات المرور على وسائل التواصل االجتماعي، أو مواقع االنترنت العامة.  ●

 انضم واستخدام اسمك كامال.  ●

 تسجیل الدخول فى ظروف بیئیة هادئة وخالیة من التشویش.  ●

 سیتم كتم الصوت. إذا كنت ترید التحدث، استخدم خاصیة "رفع الید."  ●

 اص بالدردشة إلبداء نقطة نقاش أو طرح سؤال. تذكر أن الدردشة عامة ویمكن تسجیلها ووضعها فى األرشیف. استخدم المربع الخ ●

 امتلك خطة لتدوین المالحظات.  ●

 یُتوقع سلوك تعلیمى مناسب لفصولنا الدراسیة ذات التعلیم عن بعد عبر اإلنترنت.  ●

تخذها مضیفوا زوم لتأمین اجتماعهم. مضیفوا االجتماع  یجب علیهم معرفة جمیع خصائص األمن التي یقدمها برنامج زوم. إحدى هناك العدید من الخطوات العملیة التي یمكن أن ی         

   الطرق للقیام بذلك هي من خالل النظر إلى المحتوى الذي قدمه برنامج زوم خصیًصا للمعلمین عبر الرابط التالى

 Best Practices for Securing Your Virtual Classroom  :الرابط  

https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/27/best-practices-for-securing-your-virtual-classroom/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/27/best-practices-for-securing-your-virtual-classroom/

