
 إرشادات التعلیم عن بُعد للوالدین

ي الوقت الذي تنفذ ف�ه مدارس دنفر العامة خطة التعل�م عن ُبعد الخاصة بمدارس دنفر العامة 
، نتفهم أن تتم مطالبة الوالدين (DPS)�ف

ي 
ي تعلم تلم�ذهم. وللمساعدة �ف

ي األدوار الجد�دة �ف
ي بالمشاركة �ف ات�ج�ات اليت  لبعض اإلس�ت

ً
ي هذا العمل، وضعنا دل��

�سه�ل مشاركتك �ف
 �مكنك استخدامها لدعم التعل�م عن ُبعد لتلم�ذك. 

 

 نصائح مف�دة للوالدين 
 

لك لعمل طفلك ع� أن تضمن هذە  ف ي م�ف
حّدد مساحة �ف

المساحة التقل�ل من المشتتات و�سمح لك بمراقبته. تأ�د 
� المواد المناسبة مثل: الورق، من احتواء هذە المساحة ع

 وقلم الرصاص، وأقالم التل��ن. 

ا وتوقعات مع تلم�ذك.  ا ثابت� ا يوم��  ضع روتين�

ا مع طفلك بخصوص التقدم �شأن  قم بتسج�ل الدخول يوم��
ات ومعرفة ما إذا كانت لد�ه أسئلة أو �حتاج إ�  تعلم الخ�ب

 المساعدة من مدرسه. 

 ، ي
وئف �د اإلل��ت  Schoolراقب وسائل االتصال (ال�ب

Messenger .إلخ) من مدرس طفلك وناظر المدرسة ، 

 
 بمن تتصلون عند وجود أسئلة لد�كم؟

 جهة االتصال لألسئلة بخصوص... 

 المدرس/المعلم تكل�ف المقرر الدرا�ي والمهام والدرجات والتعل�قات

ي االجتما�ي  واالنفعال�ةأحد المخاوف الشخص�ة أو االجتماع�ة 
 المرشد/األخصائئ

ي قد تكون لد�كم عن المجتمع  المسائل األخرى ذات الصلة بالتعلم أو األسئلة اليت
 المدير أو ناظر المدرسة المدر�ي 

ي مدارس دنفر  مشكلة أو مسألة متصلة بالتكنولوج�ا
اتصل بالخط الساخن للتكنولوج�ا �ف

�ة واإلسبان�ة) 720.423.3163 العامة:  ف  (اإلنجل�ي

اك المجتمع  خط مساعدة األ�ة والمجتمع:  برامج دعم و��ش
720-423-3054 

ي يتلقاها طفل�م أو �حتاج إليها  الخدمات أو وسائل الدعم اللغ��ة اليت
�ة  ف نامج ا�تساب اللغة اإلنجل�ي الخط الساخن ل�ب

)English Language Acquisition, ELA :(
720.423.2040 

 



 

 

 
 نصائح التكنولوج�ا

: �قوم طفلك بتسج�ل الدخول لحساب مدارس دنفر العامة Google�سج�ل الدخول لحساب مدارس دنفر العامة ع�   ●
ي متصفح  /https://mail.google.comالخاص به عن ط��ق كتابة 

أن �صل طفلك إ� . بمجرد Google Chrome�ف
ف به.  ، سُ�طلب منه إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصني ي

وئف  الموقع اإلل��ت
○ Username  = (اسم المستخدم)Student ID# (#معرف التلم�ذ) 
○ Password  = (كلمة المرور)أرقام  8Date of Birth ) (تار�ــــخ الم�الد)، بتنسيقmmddyyyy ش ش ي ي س) (

ف كلمة المرور الخاصة به، ير�ب االتصال س س س) ما لم �قم ال ي إعادة تعيني
ها. إذا أراد طفلك الدعم �ف تلم�ذ بتغي�ي

 .720.423.3163بالرقم 
 

 هل وسائل التكنولوج�ا غ�ي متوفرة؟    
 إل�ك بعض الخ�ارات األخرى:   �

ي ورقة  ○
 منفصلة.  اعرض المواد القرائ�ة وشاهد مقاطع الف�ديو من خالل هاتف خلوي وأدِّ التكل�فات �ف

ة.  ○  اطبع التكل�فات ل�عمل طفلك ع� الورق مبا�ش
 

 أدوات للغة و�مكان�ة الوصول
 

ع� إمكان�ة الوصول إ�  Read&Write�ساعد تطبيق  :Google Read&Writeتطبيق 
بالعد�د من اللغات. وهو يتضمن قوام�س  Googleالمستندات وصفحات ال��ب ومستندات 

رة وتراجم، وتح��ل النص إ� كالم وتح��ل ال�الم إ� نص، وخصائص  نص�ة وُمصوَّ
 تبس�ط/تلخ�ص النص. 

 البدء/إرشادات التشغ�ل  �
  Write & .Google Read من أجل استخدام كل أداة من الدل�ل المرج�ي ال��ــــعراجع   �

          
 راجع التعل�مات ولقطات الشاشة التال�ة.  �

�ط  ي �ش
، حّدد موقع هذە األ�قونة وانقر عليها: URL�ف

 
 

�ط أدوات  فوق مستندك، و�مكنك اآلن بدء  Google Read & Writeس�ظهر عندئٍذ �ش
 استخدام أدوات اللغة و�مكان�ة الوصول (انظر لقطة الشاشة): 

                                                    

https://mail.google.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvSZbmGbKpCTeU9nFZ1EJ3-DFcFoRQsgY
https://drive.google.com/open?id=17Qc_ROKz1iuf_2xzIp5KfSJld55TUtS_


 

 
 

 
Google Translate:  استخدمGoogle Translate  ي أي مستند من مستندات

جمة النص �ف إ� العد�د  Google(ترجمة جوجل) ل�ت
 . ف ئ �سخة من المستند، بح�ث �مكنك اإلشارة إ� النسخ بلغتني  من اللغات. وهو ين�ش

 
�ط tools(ترجمة جوجل) عن ط��ق تحد�د " Google Translateقم بالوصول إ�   � ي �ش

" (أدوات) �ف
 األدوات والضغط

 " (ترجم المستند). translate documentع� " 
 

 


