
 

 موارد التكنولوجيا التعليمية 

  بداية سريعة|  للطالب واآلباء
 :موارد التعلم اإللكتروني

 

 معلومات لآلباء ●

 للطالب Schoologyمنصة  ●

 تعّرف على جهاز كروم بوك الخاص بك ●

 (المعلمين)التواصل مع المعلم  ●

 معلومة إضافية ●

 

 معلومات لآلباء
 

 PowerSchoolالوصول إلى 
 :بيانات اعتماد الطالبتشمل 

اسم المستخدم وكلمة المرور  ●

 للطالب

 Schoologyرمز وصول اآلباء إلى  ●

 معرف بطاقة مكتبة منتصف القارة ●

 

 : Schoologyلالنضمام إلى 
http://tinyurl.com/vr6lsyc 

 

 : Schoologyتصفح 

 لآلباء
http://tinyurl.com/y45aargt 

 للطالب Schoology منصة
 

  -  LSR-7لطالب  Schoologyمنصة 
يمكن للطالب في المرحلة االبتدائية .  استخدم الرابط أعاله

 .على جهاز كروم بوك الخاص بهم Cleverاستخدام 

 

ابق على اطالع دائم بالتحديثات من  - األنشطة الحديثة

 .المعلمين واإلداريين

 

يمكنك الوصول إلى الدورات الدراسية واألحداث  - التقويم

 .Schoologyالجماعية والبقاء منظًما باستخدام تقويم 

 تعّرف على جهاز كروم بوك الخاص بك
 

الدرس التعليمي لجهاز كروم بوك من رياض  

فية حول كي تذكيرات - األطفال حتى المرحلة االبتدائية

  .الشحن واستخدام الكاميرات، إلخ

 

 - الدرس التعليمي لجهاز كروم بوك للمرحلة الثانوية
درس تعليمي تفاعلي للمساعدة على فهم الوظائف مثل 

Chrome والكاميرات وGoogle Keep  وأدوات القلم

 .وغيرها

 

نّظف ذاكرة  - التنظيف الرقمي لجهاز كروم بوك

التخزين المؤقت وملفات تعريف االرتباط واالمتدادات 

وغيرها رقميًا للحصول على تجربة  Google Driveو

  .أفضل على جهاز كروم بوك

 (المعلمين)التواصل مع المعلم 
 

سيتواصل المعلمون يوميًا مع  - Schoologyتحديثات 

 .الطالب من خالل نشر تحديثات لهم

 

Gmail -  ساعة محتملة في استجابة البريد  42اسمح بمدة

  .اإللكتروني للمعلم
 

ف على كيفية إرسال  - Schoologyرسائل  تعرَّ

  .ygohhohcSالرسائل والرد عليها في 

 

يمكن للمعلمين استخدام   - Schoologyمؤتمرات 

 هذا الدرس التعليميشاهد .  Schoologyالمؤتمرات في 

 .للتعامل بشكل أفضل مع المؤتمر

 

 

 معلومة إضافية
 ؟...الخط الساخن لمكتب المساعدة 

 

 :بعرض األنشطة اآلتية على أجهزة كروم بوك خارج الساعات الدراسية LSR7يسمح آلباء  - لآلباء Securlyتطبيق 

  LSR7إيقاف اإلنترنت مؤقتًا في جهاز كروم بوك الذي أصدرته  ●

 عرض المواقع التي يزورها الطالب ●

 "النشاط المحظور"التنبيه بشأن  ●

 

 موارد لآلباء | التعلم بالتكنولوجيا 
technology-with-https://www.commonsensemedia.org/learning 

 

http://tinyurl.com/vr6lsyc
http://tinyurl.com/y45aargt
https://schoology.lsr7.org/
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201001203-Home-Page-Students-#recent
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201001203-Home-Page-Students-#calendar
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vT9r4WxK4v3d9tpOty4feDXkA7gparMZbbQsJb1N8ArUeO8_GcMV--ZIqvIMBBw9nozIkypRxyzPZk0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vT9r4WxK4v3d9tpOty4feDXkA7gparMZbbQsJb1N8ArUeO8_GcMV--ZIqvIMBBw9nozIkypRxyzPZk0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://rise.articulate.com/share/mO9Un5OPdr-qu2ST7QiK-y8xmMivr2G1
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQxJTzm7tLRXcMUvwIYLxpceQnaiYn9vf1KdO8DVRIU0l5DqWoiWIYl0g_pw3JwmxNhLHSPXqbcKjvh/pub?start=false&loop=true&delayms=60000
https://mail.google.com/
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201001333-How-Do-I-Send-Messages-
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/204115668-How-to-use-the-Conferences-app-Enterprise-only-#join
https://youtu.be/uYYnryIM0Uw
https://youtu.be/uYYnryIM0Uw
http://tech.lsr7.org/2191/securly-home-parent-portal-access-and-content-filtering-at-home/
https://www.commonsensemedia.org/learning-with-technology

