للعائالت

الدّعم التكنولوجي
مع استمرار تعليق التعليم داخل الفصل الدراسي في كولومبيا البريطانية  ،تتعلم العديد من العائالت كيفية استخدام التكنولوجيا لدعم التعلم.
إليك بعض الدعم لمساعدتك.
ماذا لو واجهت أنا أو طفلي صعوبة كبيرة في الوصول إلى المحفظة اإللكترونية  /البوابة اإللكترونية؟
صة
في أواخر مارس  /أوائل أبريل ،واجهت الدائرة التعليمية التحديات مع حافظتنا اإللكترونية  /بوابتنا اإللكترونية التي أثرت على استقرار وسرعة المن ّ
استقرارا خالل األسابيع القليلة الماضية .ومع ذلك ،إذا وجدت أن األمر
اإللكترونية .عملت الدائرة التعليمية بجد لمعالجة هذه القضايا وكانت البوابة أكثر
ً
شكرا لك على سعة
ليس كذلك ،فالرجاء االتصال بمعلمة طفلك ،وهي بدورها يمكنها تمرير الرسالة إلى قسم تكنولوجيا المعلومات للتحقيق والتثبّت.
ً
صدرك وصبرك وتفهمك بينما نعمل جادّين على تحسين تجربة طالبنا وكذلك اآلباء واألمهات وأولياء األمور والموظفين.
ما هي بعض آداب السلوك الهامة التي يجب اتباعها عند استخدام اجتماعات ولقاءات الفيديو بين المعلمة وزمالء المدرسة؟

• ال تشارك مطلقًا أي أحد في رقم تعريف اجتماع المعلمين أو كلمة المرور الخاص بتطبيق "زوم" . Zoom
• انضم إلى االجتماع باسمك الشخصي والعائلي.
• بعد االنضمام إلى االجتماع ،قُم بكتْم صوت الميكروفون وأوقف تشغيل الفيديو إذا كنت ترغب في ذلك.
• ال تلتقط صورة للشاشة أو تسجل فيديو الجتماع الفيديو ،وال يجوز نشر صور أو مقاطع فيديو على أي مساحة عامة أو أي منصة من
منصات وسائل التواصل االجتماعي .هذا األمر ملزم لكل من الطالب واآلباء واألمهات وأولياء األمور.
• أثناء مكالمة االجتماع بالفيديو ،عليك أن حافظ على نفس التصرف والسلوك الذي تلتزم به أثناء وجودك في الفصل الدراسي .يعتبر هذا
•
•
•
•

امتداداً للفصول الدراسية العادية وما تزال جميع قواعد المدرسة سارية المفعول.
خذ بعين االعتبار البيئة والمكان والمحيط الذي تجلس فيه .حاول أن تح ّد من أي ملهيات في الخلفية من شأنها أن تشتت االنتباه.

تذكر أنه في حالة تشغيلك الكاميرا ،فإنه يمكن للجميع رؤيتك.
احتفظ بمصدر اإلضاءة أمامك أو فوقك .تجنب وجود مصدر ضوء أو نافذة ساطعة خلفك.
يجب أن تكون جميع األسئلة والتعليقات متعلقة بتوقعات وموضوعات التعلم أو الغرض األساسي من المكالمة.
)...كيف أفعل ذلك  . . .؟؟؟ (انقر على الروابط أدناه للحصول على إرشادات حول كيفية فعل ما يلي )...

ض ُّم إلى اجتماع زوم  zoom؟
كيف أن َ

كيف أصنع مقطع فيديو؟

كيف أ َح ّم ُل منشور المحفظة اإللكترونية؟

كيفية التحميل باستخدام قلم البرق على جهاز
اللوحة اإللكترونية

كيفية تحميل واجب أو مه ّم ة

كيفية الوصول إلى المحفظة اإللكترونية
 Scholantisسكوالنتيس من جهاز محمول؟

ماذا عن المواطنة الرقمية؟
سيُعدك دليل المواطنة الرقمية لآلباء وأولياء األمور ،التابع
لميدياسمارت  Mediasmartsوحكومة كندا ،للمحادثات التي تحتاج
أن تقوم بها مع طفلك (أو أطفالك) عندما يبدأون في استخدام األجهزة
نموهم وتغيير أنشطتهم عبر
الرقمية و اإللكترونية ألول مرة ،وأثناء ّ
اإلنترنت ،وعندما تسوء األمور.

كيف يمكنني رؤية المحفظة اإللكترونية لطفلي:
• استخدم رمز دخول الوالدين (ال ُمقدّم من المعلمة) لرؤية المحفظة
اإللكترونية لطفلك.
• لمشاهدة موقع الفصل ،استخدم بيانات تسجيل الدخول لطفلك

ينقسم الدليل إلى ثالثة أقسام يتعامل كل منها مع جانب مختلف من
المواطنة الرقمية ،لتعليم طفلك (أو أطفالك) احترام مشاعر الناس،
واحترام الخصوصية واحترام حقوق الملكية عبر اإلنترنت.

ماذا لو لم أستطع مشاهدة أحد مقاطع الفيديو؟
حاول تغيير متصفحك .إلن المتصفحات مختلفة وتتعامل مع محتوى الفيديو
بشكل مختلف.

تذكر أنه باستخدام التكنولوجيا:
• يتعلم الجميع (بما في ذلك الكبار) ويستغرق األمر وقتًا للطالب والموظفين واآلباء وأولياء األمور للتكيّف مع الوضع والتعديل!
• يمكن أن يكون األمر متقلّب المزاج ،وقد تواجه خلالً ما ،وأحيانًا قد يصعب عليك التنقل والتصفح ،لذا ،إذا وفع األمر ،توقف مؤقتًا وتنفس بعمق ،و خذ
هذا المنظور بعين االعتبار.

