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 جدول المحتویات   (یرجى النقر على الرابط المختصر لالنتقال الى الجزء المطلوب، أو انتقل إلیه یدویا.)

 ٣روابط  سریعة

 ٤أولیاء األمور  و االوصیاء
 ٤عامة

 ٤ تعلیمات تنظیف  االجهزة التكنولوجیة
 ٦سؤال وجواب

  تطبیقات جوجل سویت                                                                                                                                                                                                         ٧
 ٧تطبیق  جوجل كالس  روم

   تطبیق  كلیفر                                                                                                                                                                                                             ٧

 ٨ الوصول إلى المنصات الرقمیة  لمنطقة الینتاون التعلیمیة
 ٨اتفاقیات تسجیل دخول الطالب للمنصات التعلیم الرقمیة

 ٨تسجیالت دخول طالب المرحلة االبتدائیة:
 ٨تسجیالت دخول الطالب الى تطبیق ستار رینیسانس:

 ٩ الوصول إلى  كل منصة  تعلیمیة  لمنطقة الینتاون التعلیمیة

 ١٧معلومات كیفیة الوصول إلى اإلنترنت  لمنطقة الینتاون التعلیمیة
 ١٧نصائح  لتحسین  كیفیة  الوصول إلى اإلنترنت

 ١٧مبادرة لجنة االتصاالت الفیدرالیة - إبقاء األمریكیین على اتصال
 ١٨شركات مقدمو الخدمات التجاریة

 كوم كاست
 ١٨فیریزون

 ١٨ات ـ وـ ت
 ١٩تي موبایل ومترو بواسطة تى موبایل

 ١٩ سبرینت و بوسطت موبایل
 ٢٠ر ـ س ـ ن

 ٢٠خدمة تلفزیون الكابل الكهربائي
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  روابط سریعة
 

  مصدر اإلنترنت المجاني  لمنطقة الینتاون التعلیمیة :
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 
 زوم ك ـ ١٢ لمدة ٤٠ دقیقة

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

 التدریس والتعلیم باستخدام برنامج زوم : النصائح و الحیل
https://zoom.us/docs/doc/Tips٪20and٪20Tricks٪20for٪20Teachers٪20Educating٪20on٪20Zoom.pdf 

 حمایة برنامج زوم كالس روم:
/ https://blog.zoom.us / wordpress / 2020/03/27 / best-Practices for for Secure-your-virtual-classroom 

 الدلیل النهائي لبرنامج زوم ألولیاء األمور:
https://www.commonsensemedia.org/blog/parents-ultimate-guide-to  

 دلیل برنامج زوم ألولیاء األمور (باللغة االسبانیة):
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-zoom 
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 أولیاء األمور  و االوصیا ء
 

 تعلیمات تنظیف  االجهزة التكنولوجیة
 

تم توفیر االرشادات أدناه من شركة دیل لتكنولوجیات، ویمكن العثور علیها على الرابط االتى
https://www.dell.com/support/article/en-us/sln308919/guidance-for-keeping-your-dell-technologies-equipment-clean?lang=en 

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

 عالمة دیل التجاریة ومحطات اإلرساء ولوحات المفاتیح والماوسات.
 

 ٠١نوصیك بارتداء قفازات عازلة یمكن التخلص منها عند تنظیف وتعقیم األسطح.
 ٠٢قم بإیقاف تشغیل الجهاز الذي تخطط لتنظیفة وافصله عن طاقة التیار المتردد. قم أیًضا بإزالة البطاریات من عناصر مثل لوحات المفاتیح الالسلكیة. ال تقم مطلًقا بتنظیف المنتج أثناء تشغیله

 أو توصیله كهربائیا.
 ٠٣افصل أي أجهزة خارجیة متصلة بالجهاز.

 ٠٤ال ترش أي سوائل مباشرة على الجهاز.
 ٠٥بلل قطعة قماش من األلیاف الدقیقة بمزیج من ٧٠٪ كحول األیزوبروبیل / ٣٠٪ ماء. یجب أن تكون قطعة القماش  مبللة و لكن ال یقطر منها قطارات رطبة. یجب إزالة الرطوبة الزائدة إذا

 كانت قطعة القماش مبللة قبل استخدامها لمسح الجهاز. قد یؤدي استخدام أي مادة بخالف قطعة قماش من األلیاف الدقیقة إلى تلف جهازك.
 ٠٦استخدم قطعة القماش المبللة للمسح برفق على األسطح لتنظیفها. ال تسمح لوجود اى رطوبة (تنقیط قطارات رطبة) في مناطق مثل لوحات المفاتیح وألواح العرض وما إلى ذلك. یمكن أن

 تتسبب الرطوبة التي تدخل داخل المنتج اإللكتروني في تلف الجهاز. من المحتمل أن یؤدي المسح المفرط إلى إتالف بعض األسطح.
 ٠٧عند تنظیف شاشة العرض ، امسح بعنایة في اتجاه واحد، ولتبدأ من أعلى الشاشة إلى األسفل.

  ٠٨بعد التنظیف یجب تجفیف السطح كامال بالهواء وذلك قبل ان تشغل الجهاز. یجب عدم ظهور أي رطوبة على سطح الجهاز قبل تشغیله أو توصیله كهربائیا.
 ٠٩بعد تنظیف أو تطهیر سطح زجاجي ، یمكن تنظیفه مرة أخرى باستخدام منظف زجاج مصمم ألسطح العرض (الشاشة) باتباع اإلرشادات الخاصة بهذا المنظف. نوصي بتجنب منتجات

 تنظیف الزجاج التي تحتوي على األمونیا.
 ٠١٠تخلص من القفازات العازلة التي استخدمتها بعد كل عملیة تنظیف. نظف یدیك فوًرا بعد إزالة القفازات والتخلص منها.
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 مواد التنظیف الكیمیائیة األخرى لها تأثیر ضار بشدة و ستتلف األسطح. تجنب استخدام أي من المواد الكیمیائیة أو المنتجات التالیة التي تحتوي على هذه المواد الكیمیائیة:
 أي منظف یعتمد على الكلور، مثل المبیض●
 البیروكسیدات (بما في ذلك بیروكسید الهیدروجین)●
 المذیبات مثل؛ األسیتون، مخفف الدهان، البنزین، كلورید المیثیلین أو التولوین●
  األمونیا (الویندكس)●
 الكحول اإلیثیلي●

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

 (انتهى هذا اإلرشاد المقدم من شركة دیل لتكنولوجیات.)
 

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

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

 * ملحوظة: یحتوي  الكحول اإلیثیلي بشكل عام على معقمات الید. لذلك، ال یتم استخدام مطهرات الید على أي أجهزة كمبیوتر أو أجهزة ذات صلة *
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 س -  ما الذي ینبغى أن یعرفه ولي األمر عن برنامج  زوم؟
 ج-  توفر الروابط التالیة معلومات مفیدة یجب على األوصیاء معرفتها عن  برنامج  زوم :

https://www.commonsensemedia.org/blog/parents-ultimate-guide-to-zoom : اإلنجلیز ى 
guia-para-padres-sobre-zoom / اسبانیول / مدونة /https://www.commonsensemedia.org: االسبانى 

 
 س-  ماذا لو لم یكن لدى الطالب كمبیوتر محمول؟

 ج-   منطقة الینتاون التعلیمیة وضعت خطة استعارة للطالب یتم تنفیذها من خالل كل موقع مدرسة. سیتم توزیع أجهزة كروم بوكس بناًء على الحاجة، مع األخذ في االعتبار أننا بحاجة إلى
 الحفاظ على أمان مجتمعنا قدر اإلمكان من خالل عدم إتاحة الفرصة للتجمع الكبیر. إذا كنت بحاجة إلى جهاز إلكمال الواجبات المدرسیة ، یرجى االتصال بالمنطقة وذلك باستخدام منصة "دعنا

 نتكلم" على الصفحة الرئیسیة لموقع منطقة الینتاون التعلیمیة االلكترونى.
 

 یرجى أیًضا إكمال استبیان االحتیاجات التكنولوجیة للمنطقة إذا لم تكن قد قمت بالفعل عبر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSyIoV7TwgXaj3Jb7u99s0RSYVA0dPhX65G674fpcPbYkFsg/viewform 

 
 إذا تم االتصال بك من خالل مدرستك، یرجى تذكر ممارسة الحفاظ على مسافة االبعاد االجتماعى اآلمن عند القدوم إلى المدرسة وارتداء قناع أو غطاء للوجه. من فضلك ال تأتي إلى المدرسة

 بدون موعد. ومن المتوقع أن أولیاء األمور یوقعوا على  اتفاقیة ترخیص األجهزة، وهى متاحة باللغات  اإلنجلیزیة  واإلسبانیة  والعربیة .
 

  س-  ما الذي یجب أن یعرفه األوصیاء عن التعلم عن بعد؟
 ج- من  أجل االستفادة الكاملة من التعلم عن بعد ، ُیتوقع من الطالب إظهار السلوك المناسب للفصل .

 
  س-  كیف یمكنني الحصول على الدعم الفني؟

ج - أي شخص یواجه مشكالت في أجهزة كمبیوتر الطالب ینبغى علیه اإلرسال إلى مكتب المساعدة بقسم تكنولوجیا المعلومات بمنطقة الینتاون التعلیمیة من خالل االتصال ب  الرقم ٤٣٥٧ــ٧٦٥ـ
.helpdeskstaff@allentownsd.org ٤٨٤       مساعدة)  أو  االتصال بالبرید اإللكتروني 

 
 
 
  

6 
 

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://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-zoom
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSyIoV7TwgXaj3Jb7u99s0RSYVA0dPhX65G674fpcPbYkFsg/viewform
https://www.allentownsd.org/UserFiles/Servers/Server_521869/File/COVID/English%20License%20Agreement%20Document%20042020.docx
https://www.allentownsd.org/UserFiles/Servers/Server_521869/File/COVID/Spanish%20Equipment%20License%20Agreement.docx
https://www.allentownsd.org/UserFiles/Servers/Server_521869/File/COVID/Arabic%20EQUIPMENT%20LICENSE%20AGREEMENT.pdf
mailto:helpdeskstaff@allentownsd.org


 قسم تكنولوجیا المعلومات لدینا  یمكنه  أیضا  المساعدة في حل المشكالت التالیة:
  الكمبیوتر متصل بالكهرباء ولكنه ال یشحن.●
  الشاحن ال یعمل●
 شاشة الكمبیوتر ال تعمل●
  ازرار الكمبیوتر ال تعمل●

 
   العائالت التي تواجه مشكالت في إعداد اإلنترنت أو االتصال باإلنترنت أو غیرها من المشكالت المتعلقة باإلنترنت یجب علیهم االتصال بمزود  خدمة اإلنترنت المحلي.

 
 س-  ما هو الغرض من استخدام الجهاز الذي أعطته  لـى منطقة الینتاون التعلیمیة  ؟

 ج- الجهاز الصادر من  منطقة الینتاون التعلیمیة  یجب أن یستخدم فقط لعملیة  التعلم  عن بعد الخاصة بمنطقة  الینتاون التعلیمیة .
 

 تطبیقات جوجل سویت
 

 س-  هل یعمل جهاز كروم بوك الخاص بمنطقة الینتاون التعلیمیة  مع حسابي الشخصي في جوجل؟
  ج-  أجهزة الكروم  بوكس الخاص بمنطقة الینتاون التعلیمیة  تعمل فقط مع حساب المنطقة   في  جوجل .

 
 تطبیق  جوجل كالس  روم

 س-  ما الذي یجب أن یعرفه األوصیاء عن  تطبیق  جوجل كالس  روم ؟
 ج-  ُیرجى الرجوع إلى الموقع االلكتروني الرسمي الخاص ب  منطقة الینتاون التعلیمیة  على االنترنت للحصول على دلیل كامل إلعداد تطبیق  جوجل كالس  روم. انتقل إلى أولیاء األمور

 والطالب> التعلم الرقمي> دلیل أولیاء األمور إلى تطبیق  جوجل كالس  روم.
 رابط:  التعلم الرقمي

 

 تطبیق  كلیفر
 

 س-  كیف یمكنني تسجیل الدخول إلى تطبیق  كلیفر ؟
 ج-  یجب علیك استخدام نفس عملیة تسجیل الدخول التي تستخدمها في الموقع اإللكترونى لمدرستك.

 
  

7 
 

https://docs.google.com/document/d/1GSJy2DnKahIAkzBZ3i4SXMTTkRYVjYDfW3bgBIJXZ2E/edit#heading=h.1ksv4uv
https://docs.google.com/document/d/1GSJy2DnKahIAkzBZ3i4SXMTTkRYVjYDfW3bgBIJXZ2E/edit#heading=h.1ksv4uv
https://docs.google.com/document/d/1GSJy2DnKahIAkzBZ3i4SXMTTkRYVjYDfW3bgBIJXZ2E/edit#heading=h.1ksv4uv
https://docs.google.com/document/d/1GSJy2DnKahIAkzBZ3i4SXMTTkRYVjYDfW3bgBIJXZ2E/edit#heading=h.1ksv4uv
https://www.allentownsd.org/cms/One.aspx?portalId=521953&pageId=940107
https://docs.google.com/document/d/1GSJy2DnKahIAkzBZ3i4SXMTTkRYVjYDfW3bgBIJXZ2E/edit#heading=h.44sinio


 س-  ماذا ینبغي على أن أفعل عند تسجیل الدخول إلى  جوجل كالس  روم   من خالل  تطبیق  كلیفر  للمرة األولى؟
 ج-  تطبیق كلیفر یدعم التكامل مع  جوجل كالس  روم، ولكن فقط ألسماء المستخدمین وكلمات المرور المحفوظة. هذا یعني أنه ینبغى على الطالب تسجیل دخولهم مرة أخرى إلى  تطبیق  كلیفر

  وذلك عند محاولة االتصال بـ  جوجل كالس  روم في المرة األولى.
 

 
 الوصول إلى المنصات الرقمیة ل  منطقة الینتاون التعلیمیة

 

 اتفاقیات تسجیل دخول الطالب إلى منصات التعلیم الرقمیة

 تسجیالت طالب المرحلة االبتدائیة:
 اسم المستخدم

   ( allentownsd.org @ رقم هویة الطالب)
١٢٣٤٥٦ @ allentownsd.org      مثال 

١٢٣٤٥٦ TS:كلمة المرور:  (رقم هویة الطالب  ) (الحرف األول من االسم  األول ) (الحرف األول من اسم العائلة) (بالحروف الكبیرة)  مثال 
 

 تسجیالت طالب المدارس المتوسطة والثانویة:
 

١٢٣٤٥٦@allentownsd.org :(رقم هویة الطالب)  مثال @allentownsd.org    :إسم المستخدم 
 كلمة المرور:  ینبغي على  كل طالب یحدد كلمة مرور ممیزه. فى حالة طلب إعادة تعیین كلمة المرور، یرجى االتصال بمدرسة الطالب أو مكتب المساعدة لقسم تكنولوجیا المعلومات بمنطقة

.helpdeskstaff@allentownsd.org الینتاون التعلیمیة  على  الرقمـ٤٣٥٧ـ٧٦٥ ـ٤٨٤-مساعدة)  أو اتصل بالبرید اإللكتروني 

 تسجیالت دخول الطالب الى برنامج  ستار رینیسانس:

١٢٣٤٥٦ts :كلمة المرور:  (رقم هویة الطالب)(الحرف األول من االسم األول)(الحرف األول من اسم العائلة)(بالحروف الصغیرة)  مثال 
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 الوصول لكل منصة تعلیمیة بمنطقة الینتاون التعلیمیة
 

 ACCESS AND SUPPORT / HELP تعلیمات تسجیل الدخول برنامج
 

 ستار رینیسانس

 رابط على موقع االنترنت (أولیاء األمور والطالب > التعلم الرقمي)✓
 اختصار تطبیقات الویندوز على سطح المكتب وعلى قائمة جوجل كروم  .✓

 البرید اإللكتروني
 جینفیر برینت

 أعضاء هیئة التدریس
 اسم المستخدم: منطقة

  الینتاون التعلیمیة
 كلمة المرور: المستخدم

 ینشئ كلمة المرور
 الخاصة به

 الطالب
 اسم المستخدم: رقم هویة الطالب

 كلمة المرور:رقم الهویة الحرف األول السم الطالب و عائلته

 

 التفكیر المركزى
 المدارس االبتدائیة

 و المدارس االعدادیة

 رابط على موقع االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمي)✓
 البرید اإللكتروني

 تاكیسیا
 سایلور/براندى

  سویر
  أعضاء هیئة التدریس والطالب  - استخدم البیانات المعتمدة لمنطقة الینتاون التعلیمیة

 

my.hrw.com 
 المدارس االعدادیة
  المدارس الثانویة

 رابط على موقع االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمي)✓

 البرید اإللكتروني
  أعضاء  هیئة التدریس والطالب  - استخدم البیانات المعتمدة لمنطقة الینتاون التعلیمیة جینفیر برینت

 

 

myPerspectives 
 المدارس االعدادیة

 رابط على موقع االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمي)✓

 أعضاء هیئة التدریس والطالب  - استخدم البیانات المعتمدة لمنطقة الینتاون التعلیمیة
 البرید االلكترونى

 جینفیر برینت
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 أفكار كبیرة
 الریاضیات

 المدارس الثانویة

 عبر رابط تطبیق كلیفر على موقع االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمي> كلیفر)✓
بعد✓ بوكس كروم جوجل على كروم رابط المكتب، سطح على المتواجد ویندوز على كلیفر تطبیق                 اختصار

 البرید اإللكتروني تسجیل الدخول.
 جینفیر برینت

  أعضاء هیئة التدریس والطالب  - البیانات المعتمدة لمنطقة الینتاون التعلیمیة

 

 اقرأ ١٨٠
 نظام ٤٤

  رابط على ویندوز المتواجد على سطح المكتب✓
  رابط على موقع االنترنت (أولیاء األمور  والطالب> التعلم الرقمي)✓

 البرید اإللكتروني
 أعضاء هیئة التدریس كیتي جیل

  اسم المستخدم:
  كلمة المرور:

 الطالب
 اسم المستخدم: رقم هویة الطالب

 كلمة المرور: رقم الهویة الحرف األول السم الطالب وعائلته

 

 اكتشاف          التعلیم

 رابط على االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمي)✓

 البرید اإللكتروني
 أعضاء هیئة التدریس و الطالب  - استخدم البیانات المعتمدة لمنطقة الینتاون التعلیمیة  تاكیسیا سایلور

 

 زیادة السرعة
 المكتبة الرقمیة

 رابط على االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمیة)✓

 البرید االلكترونى
 تاكیسیا سایلور

الینتاون منطقة اختر - التدریس هیئة        أعضاء
البیانات باستخدام الدخول وتسجیل المعلم       التعلیمیة>

 المعتمدة  لمنطقة الینتاون التعلیمیة

وتسجیل الطالب التعلیمیة> الینتاون منطقة اختر -         الطالب
 الدخول

 باستخدام البیانات المعتمدة  لمنطقة الینتاون التعلیمیة

 

 لیكسیا كور خامس
 القراءة

 رابط تطبیق كلیفر على االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمى> تطبیق كلیفر)✓
بعد✓ بوكس كروم جوجل على كروم رابط المكتب؛ سطح على المتواجد الویندوز على كلیفر تطبیق                 اختصار

 البرید اإللكتروني تسجیل الدخول ؛ اختصار تطبیق كلیفر على القائمة.
 تاكیسیا سایلور

 أعضاء هیئة التدریس و الطالب  . استخدم البیانات  المعتمدة لمنطقة الینتاون التعلیمیة
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 لیكسیا بور اب
 معرفة القراءة والكتابة

 رابط تطبیق كلیفر على االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمى)✓
بعد✓ بوكس كروم جوجل على كروم رابط ؛ المكتب سطح على المتواجد الویندوز على كلیفر تطبیق                  اختصار

 البرید اإللكتروني تسجیل الدخول؛ اختصار تطبیق كلیفر على القائمة.
  تاكیسیا سایلور

 أعضاء هیئة التدریس والطالب.  استخدم البیانات المعتمدة لمنطقة الینتاون التعلیمیة

 

 مشروع
 التاریخ الكبیر

 

 رابط على االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمى)✓

 البرید االلكترونى
  تاكیسیا سایلور

 

 

 
 اعد للتنقل

 رابط تطبیق كلیفر على االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمى > تطبیق كلیفر)✓
بعد✓ بوكس كروم جوجل على كروم رابط ؛ المكتب سطح على المتواجد الویندوز على كلیفر تطبیق                  اختصار

 البرید االلكترونى تسجیل الدخول ؛ اختصار تطبیق كلیفر على القائمة.
 تاكیسیا سایلور

 أعضاء هیئة التدریس والموظفون  - استخدم البیانات المعتمدة لمنطقة الینتاون  التعلیمیة

 

األنظمة التعلیمیة التطبیقیة
 

 رابط على االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمى)✓

 سیتم تحدیده الحقا

 

 البرید االلكترونى رابط على االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمى)✓ ایدج نویتى 
 تاكیسیا سایلور
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 فولیت
 دستنى

 رابط على االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمى)✓
 البرید اإللكترونى

 براندي سویر

 

 

 تطبیقات جوجل سویت
 لتعلیم

 رابط على االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمى)✓

 البرید اإللكترونى
  تاكیسیا سایلور

 أعضاء هیئة التدریس والطالب.  استخدم البیانات المعتمدة لمنطقة الینتاون التعلیمیة

 

 اوفیس ٣٦٥ للتعلیم

 رابط على االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمى)✓

 البرید اإللكتروننى
  تاكیسیا سایلور

 أعضاء هیئة التدریس والطالب.  استخدم البیانات المعتمدة لمنطقة الینتاون التعلیمیة

 

 
 استدى ایلند

 رابط على االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمى)✔
 

 

 

 كتابة.كوم

 رابط تطبیق كلیفر على االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمى> تطبیق كلیفر)✔
تسجیل✔ بعد بوكس كروم جوجل على كروم رابط المكتب، سطح على المتواجد ویندوز على كلیفر تطبیق                  اختصار

   الدخول؛ اختصار تطبیق كلیفر على القائمة.
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 أعضاء هیئة التدریس والموظفون  - استخدم البیانات المعتمدة لمنطقة الینتاون  التعلیمیة

 
 

 اكسترا ریاضیات

 رابط على االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمى)✔
 البرید اإللكترونى

 براندى سویر

 

 

 كومون سینس
 التعلیم

  رابط تطبیق كلیفر على االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمى > تطبیق كلیفر)✔

بعد✔ بوكس كروم جوجل على كروم رابط المكتب، سطح على المتواجد ویندوز على كلیفر تطبیق                 اختصار

  تسجیل الدخول؛ اختصار تطبیق كلیفر على القائمة.

 البرید اإللكترونى
 تاكیسیا سایلور

 أعضاء هیئة التدریس والموظفون  - استخدم البیانات المعتمدة لمنطقة الینتاون  التعلیمیة

 

 ادمودو

 رابط تطبیق كلیفر على االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمى > تطبیق كلیفر✔
بعد✔ بوكس كروم جوجل على كروم رابط المكتب، سطح على المتواجد ویندوز على كلیفر تطبیق                 اختصار

  تسجیل الدخول؛ اختصار تطبیق كلیفر على القائمة.

 

 أعضاء هیئة التدریس والموظفون  - استخدم البیانات المعتمدة لمنطقة الینتاون  التعلیمیة

 بى ـ ب ـ س
 وسائل اإلعالم التعلیمیة

 رابط تطبیق كلیفر على االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمى > تطبیق كلیفر)✔
بعد✔ بوكس كروم جوجل على كروم رابط المكتب، سطح على المتواجد ویندوز على كلیفر تطبیق اختصار                  

  تسجیل الدخول؛ اختصار تطبیق كلیفر على القائمة.
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 أعضاء هیئة التدریس والموظفون  - استخدم البیانات المعتمدة لمنطقة الینتاون  التعلیمیة

 

 أكادیمیة خان

 رابط تطبیق كلیفر على االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمى > تطبیق كلیفر)✔
بعد✔ بوكس كروم جوجل على كروم رابط المكتب، سطح على المتواجد ویندوز على كلیفر تطبیق اختصار                  

  تسجیل الدخول؛ اختصار تطبیق كلیفر على القائمة.

 

 أعضاء هیئة التدریس والموظفون  - استخدم البیانات المعتمدة لمنطقة الینتاون  التعلیمیة

 

 مایى لكسیا

   رابط تطبیق كلیفر على االنترنت (أولیاء األمور والطالب> التعلم الرقمى > تطبیق كلیفر)✔
بعد✔ بوكس كروم جوجل على كروم رابط المكتب، سطح على المتواجد ویندوز على كلیفر تطبیق                  اختصار

  تسجیل الدخول؛ اختصار تطبیق كلیفر على القائمة.
 البرید اإللكترونى

 جینفر برینت

 أعضاء هیئة التدریس والموظفون  - استخدم البیانات المعتمدة لمنطقة الینتاون  التعلیمیة
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  معلومات منطقة الینتاون التعلیمیة للوصول إلى اإلنترنت
  س- ما هي مصادر منطقة الینتاون التعلیمیة التي تقدمها للعائالت للمساعدة في تزویدهم بإمكانیة الوصول إلى اإلنترنت؟

 ج-  منطقة الینتاون التعلیمیة تدرك مدى أهمیة الوصول إلى اإلنترنت لمجتمعنا خالل جائحة كوفید ـ١٩ (فیروس كورونا). نحن ملتزمون بتوفیر أحدث الخیارات الحالیة والمتاحة لإلنترنت والتي
 یمكن الوصول إلیها لدعم التعلیم وإثراء المعرفة لطالبنا واألسر والمعلمین والموظفین. إذا تم تزوید الطالب بخط االتصال الساخن من المنطقة ، وكانت هناك أي أسئلة ، یرجى االتصال بمكتب

.helpdeskstaff@allentownsd.org  المساعدة بقسم تكنولوجیا المعلومات بمنطقة الینتاون التعلیمیة  على الرقم االتى(مساعدة)٤٣٥٧-٧٦٥-٤٨٤) أو اتصل بالبرید اإللكترونى 
 

 یرجى مراجعة المعلومات التالیة. لمزید من التفاصیل حول كل خیار، انتقل إلى روابط الشركات التجاریة لتوفیر اإلنترنت المذكورة فى القائمة. سوف نستمرفى تحدیث هذه القائمة بمجرد
 معرفتنا بأى تحدیثات إضافیة.   ( منطقة الینتاون التعلمیة ال تدعم الخیارات التالیة.)

 
 نصائح لتحسین امكانیة الوصول إلى اإلنترنت

 
 إذا كان لدیك أي استفسارات تتعلق باالنترنت ، یرجى قراءة هذه المقاالت المفیدة حول  كیفیة تحسین الوصول إلى اإلنترنت ،  وكیفیة تحویل هاتفك إلى هاتف یحتوى على خط االتصا ل  الساخن .

 
 مبادرة لجنة االتصاالت الفدرالیة - إبقاء األمریكیین على اتصال

 
 بسبب وباء كوفید-١٩، لجنة االتصاالت الفیدرالیة شجعت محطات اإلرسال للموجات العریضة، ومزودى توصیل الهاتف، والمؤسسات التجاریة للمحافظة على تعهد إبقاء األمریكیین على

 اتصال.  الشركات وافقت و تعهدت على ما یلي وذلك على مدار الستین یوًما التالیة:
 عدم إنهاء الخدمة ألي عمالء من المنازل أو الشركات الصغیرة بسبب عدم قدرتهم على تسدید فواتیرهم وذلك بسبب االضطرابات الناجمة عن وباء فیروس كورونا؛1.
 االعفاء عن أي رسوم متأخرة یتحملها أي من عمالء المنازل أو الشركات الصغیرة بسبب ظروفهم االقتصادیة الناتجة عن جائحة فیروس كورونا ؛2.
 فتح خطوط االتصال الساخنة واي فاي ألي أمیركي یحتاج إلیها.3.

 
.https://www.fcc.gov/keep-americans-connected لمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع االلكترونى 
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 مقدمو الخدمات التجاریة لالتصاالت الالسلكیة
 

 (منطقة الینتاون التعلیمیة ال تدعم او ترعى خدمات اإلنترنت أدناه).
 

 كوم كاست
 

 كوم كاست حافظت على تعهد إبقاء األمیركیین على اتصال.●
 حتى مایو ٢٠٢٠، في جمیع أنحاء البالد ستكون خطوط االتصال الساخنة واي فاى اكس فینتى متاحة مجاًنا، حتى للعمالء غیر المشتركین فى خدمة اكس فینتى. لتحدید خط االتصال●

 الساخن اكس فینتى ، قم بزیارة الموقع االلكترونى http://www.xfinity.com/wifi. بمجرد الوصول إلى الموقع ، قم بتمكین واي فاى على جهازك. اختر " اكس فینتى واي فاي "
 في قائمة الشبكات المتاحة لدیك. افتح متصفح ویب.

 
./https://www.xfinity.com لمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع االلكترونى 

 
 فیریزون

 فیریزون حافظت على تعهد إبقاء األمیركیین على اتصال.●
 فیریزون تقدم خدمة اإلنترنت منخفضة التكلفة من خالل برنامج الیف الین لألشخاص المؤهلین. الطلب على هذه الخدمة محدود . لمزید من المعلومات، یرجى زیارة   صفحة الیف

  الین لفیریزون .
 فیریزون سوف تعفى عمالء خدمة الیف الین من رسوم الفواتیر لمدة شهرین، إذا كان لدیهم خدمة الیف الین اعتباًرا من ٢٠ مارس ٢٠٢٠.●

 لمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع االلكترونى

 
.https://www.verizon.com/about/news/our-response-coronavirus 
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 ات ـ و ـ ت

 ات ـ و ـ ت حافظت على تعهد إبقاء األمیركیین على اتصال.●
 خطوط االتصال الساخنة واي فاى العامة ستكون مفتوحة.●
 قامت شركة ات ـ و ـ ت  بتوسیع أهلیة الوصول إلى األسر المشاركة في البرنامج الوطنى للغداء المدرسي و هید ستارت من خالل برنامج  ات ـ و ـ ت .●

.https://about.att.com/pages/COVID-19.html#consumers  لمزید من المعلومات ، یرجى زیارةالموقع االلكترونى  

 
 تى موبایل ومترو بواسطة تى موبایل

 تى موبایل حافظت على تعهد إبقاء األمیركیین على اتصال.●
 تى موبایل كونكت  تقدم خدمة شهرًیا بقیمة ١٥ دوالًرا أمریكًیا إلجراء محادثات ونصوص غیر محدودة باإلضافة إلى ٢ غیغابایت من بیانات الهواتف الذكیة عالیة السرعة.●
 یمكن أیًضا لعمالء مترو الجدد والحالیین الذین لدیهم أي خط صوتي الحصول على جهاز لوحي (تابلت) مقاس ٨ بوصة مجانا (عبر استرداد الخصم) مع خدمة بیانات غیر محدودة●

 للتابلت بقیمة ١٥ دوالًرا،  باإلضافة إلى ضریبة المبیعات ورسوم تنشیط  الخدمة المطلوبة للتابلت. هذا العرض غیر صالح الجهزة سى تى / ار اى / میامى ـ دادى.
 أجهزة مترو الذكیة لخطوط االتصاالت الساخنة، اسعارها ستقلل الى نصف القیمة وتشمل ایضا خدمة البیانات التى تحتوى على ٢٠ جیجابایت وذلك بمبلغ ٣٥ دوالًرا شهرًیا - ضعف●

 البیانات الشهریة العادیة - وذلك لمدة ٦٠ یوما القادمة.
 اعتباًرا من ١٣ مارس ٢٠٢٠ تى موبایل  تمنح جمیع العمالء الحالیین لتى موبایل ومترو بواسطة تى موبایل الذین لدیهم خدمة قدیمة (بدون بیانات غیر محدودة عالیة السرعة)، خدمة●

 بیانات غیر محدودة للهواتف الذكیة لمدة ٦٠ یوما القادمة (باستثناء خدمة التجوال).
 بدًءا من ٢٠ مارس ٢٠٢٠ ، تى موبایل  توفر لجمیع العمالء الحالیین لتى موبایل ومترو بواسطة تى موبایل الذین لدیهم هواتف الذكیة خدمة إضافیة ٢٠ جیجابایت على بیانات●

  اتصاالت الخطوط  الساخنة (١٠ جیجابایت لكل دورة فاتورة وذلك لمدة ٦٠ یوًما) لكل خط صوتي.
 تى موبایل تعمل مع شركاء الیف الین لتزوید العمالء ببیانات إضافیة مجانیة تصل إلى ٥ جیجابایت من البیانات شهرًیا حتى ١٣ مایو ٢٠٢٠.●

https://www.t-mobile.com/news / t-mobile-update-on-covid-19-response لمزید من المعلومات ، تفضل بزیارة الموقع االكترونى 

 سبرینت و بوسطت موبایل

 سبرینت حافظت على تعهد إبقاء األمیركیین على اتصال.●
  سبرینت توفر خدمة بیانات غیر محدودة مجانیا لمدة ٦٠ یوًما للعمالء الذین لدیهم خدمة بیانات محددة.●
  سبرینت تقدم خدمة ٢٠ غیغابایت مجانا لخط االتصال الساخن للهواتف المحمولة و ذلك للعمالء الذین لدیهم أجهزة قادرة على تشغیل خطوط االتصال الساخنة.●
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 العمالء الحالیین للشركة بوسطت موبایل الذین لدیهم خدمة  خطة بیانات غیر محدودة  التى تشمل خط موبایل لالتصال الساخن مع بوسطت موبایل، سوف یتلقون تلقائًیا خدمة إضافیة●
 ٢٠جیجا من  خط  موبایل لالتصال الساخن  بدون أي تكلفة إضافیة حتى ٣٠ أبریل ٢٠٢٠.

 عمالء بوسطت موبایل حالًیا الذین لدیهم  خدمة البیانات المحددة  (بما في ذلك خدمة خط االتصال الساخن واى فاى والخدمة غیر محدودة بدون خط موبایل لالتصال الساخن) مع●
 بوسطت موبایل ، سوف یتلقون تلقائًیا خدمة إضافیة ٢٠ جیجا من البیانات  بدون أي تكلفة إضافیة حتى ٣٠أبریل ٢٠٢٠.

.https://www.sprint.com/en/landings/covid-19.html  لمزید من المعلومات حول سبرینت ، قم بزیارةالموقع االلكترونى 

.https://www.boostmobile.com/about/covid-19-response.html لمزید من المعلومات حول بوسطت موبایل ، قم بزیارة الموقع االلكترونى 

  ر ـ س ـ ن

 ر ـ س ـ ن  حافظت على تعهد إبقاء األمیركیین على اتصال.●
  ر ـ س ـ ن  سوف توفر خدمة اإلنترنت المجانى لمدة ٦٠ یوًما من خالل برنامج الیف الین. انظر الى الرابط التالى   تعلیمات الیف الین هنا●

 
/https://www.rcn.com/hub/help/lifeline لمزید من المعلومات ، قم بزیارة الموقع االلكترونى 

 
 خدمة تلفزیون الكابل الكهربائى

 
 خدمة تلفزیون الكابل الكهربائى حافظت على تعهد إبقاء األمیركیین على اتصال.●
   خدمة تلفزیون الكابل الكهربائى ستقدم خدمة اإلنترنت  ٥ × ١٠ مجانا لمدة ٩٠ یوًما للعمالء الجدد خالل استمرار حالة الطوارئ الوطنیة.●

strSystem=LV؟https://www.sectv.com/Web/aspHome.aspx لمزید من المعلومات ، یرجى زیارة الموقع االلكترونى 
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