
مع توفر التكنولوجيا تأتي  

المسؤولية 

 
 

 

 

 

 

 توخى السالمة وتحلَّى بالمسؤولية! 
 

تذكر أنك وافقت على االلتزام بهذه القواعد؛ فكَّر  

قبل القيام بأي شيء عبر اإلنترنت ال تريد أن 

 يراه معلمك أو والداك. 
 سأستخدم التكنولوجيا لألغراض التعليمية فقط.  •

سأكون مسؤواًل عن حساب الكمبيوتر وحساب البريد  •

اإللكتروني الخاصين بي؛ فلن أعطي كلمة المرور  

الخاصة بي ألي شخص، وسأسجل الخروج من  

 حسابي عند االنتهاء. 

 سأكون مسؤواًل عن لغتي.  •

 سأكون مسؤواًل عن أسلوب معاملتي لآلخرين. •

سأكون مسؤواًل عن استخدامي لشبكة »مدارس   •

 ي العامة«.  سينسينات

 سأكون مسؤواًل عن صدق هويتي على اإلنترنت. •

سأكون مسؤواًل عن حماية أمن شبكة »مدارس   •

 سينسيناتي العامة«.  

سأكون مسؤواًل عن حماية ممتلكات »مدارس  •

 سينسيناتي العامة«.  

سأكون مسؤواًل عن االلتزام بقواعد المدرسة إذا  •

نشرت أي شيء عبر اإلنترنت؛ وسأحمي نفسي 

  نب نشر معلومات شخصية.بتج

 أدوات

 الطالب التكنولوجية 

 

 

 

 

 مركز الدعم التكنولوجي لألسرة 
(513) 363-0688 

k12.org-fts@cps 

 
tools-students/technology-k12.org/families-https://www.cps 

 

 االتصال بشراكتنا الطالبية: خدمة الواي فاي المجانية
 االتصال بشركة »سينسيناتي بيل«

(513) 566-3895 

 

 

mailto:fts@cps-k12.org
https://www.cps-k12.org/families-students/technology-tools


  اإللكتروني البريد
يحصل جميع الطالب على حساب بريد  

 إلكتروني من »الجيميل«.  

 .mail.google.comتفضَّل بزيارة: 

 بريدك اإللكتروني هو: 

username@cincinnatips.org 

 

اسأل معلمك أو منسق التكنولوجيا بالمدرسة 

إذا كنت ال تعرف اسم المستخدم أو كلمة 

 المرور الخاصين بك. 

 إنترنت السلكي 
اتصل بخدمة إنترنت السلكي عالية السرعة  

 من خالل الشبكة المضيفة في مدرستك.

 

 تحرير الفيديو 
يمكنك إنشاء وتحرير مقاطع الفيديو باستخدام  

ل الدخول باستخدام  برنامج »ويڤيديو«؛ سج ِّ

حساب »جي سويت« الخاص بك على موقع:  

wevideo.com  . 

 سكولوچي
تعد منصة »سكولوچي« المكان الذي  

ينشر فيه معلموك التكليفات والواجبات  

المنزلية، ويمكنك من خاللها التعرف على  

الواجبات المدرسية، وتسليمها،  مواعيد تسليم

ومتابعة اإلعالنات الدراسية، واالنضمام إلى  

الحلقات النقاشية. يتوفر التطبيق الهاتفي  

لمنصة »سكولوچي« على »آب ستور« أو  

 »جوجل بالي ستور«.  

 
 

 
 التعلم الرقمي 

 

اصقل مهاراتك أو تعرف على موضوع جديد 

مجانًا! إذ تسمح عدة موارد رقمية بالتعلم متى  

شئت وحيثما شئت؛ ومثال ذلك أكاديمية خان، 

و»جيزموس«، و»إدجينيوتي«، و»تي سي 

 آي«، و»دي بي كيو«، وغيرها الكثير.  

 

أتهتم بالدروس اإللكترونية؟ تقدم المنطقة مواد 

إلى   10للصفوف من اختيارية عبر اإلنترنت 

، مثل »تاريخ األمريكيين من أصل  12

إفريقي«، مع توفير المزيد منها في المستقبل. 

تواصل مع مستشار مدرستك لمزيد من 

   المعلومات.

 

 أجهزة الالب توب والتابلت 
 

يُصرف جهاز لجميع الطالب لالستخدامات  

التعليمية، بحيث تتوفر أجهزة الالب توب  

الصادرة من المنطقة للطالب في الصفوف  

وأجهزة آي باد لطالب ما قبل   12إلى  2من 

الحضانة. وعليك إخبار مدرسك إذا كنت  

تواجه مشكالت مع جهازك في المدرسة، كما 

سرة يمكنك االتصال بالدعم التكنولوجي لأل

أو عبر  0688-363 (513)على الرقم: 

 fts@cps-k12.orgالبريد اإللكتروني: 

خالل تواجدك في المنزل. وال يفوتك إحضار 

جهازك للمدرسة كل يوم، على أن يكون 

 مشحونًا تماًما.    

 باور سكول
 

تمكنك منصة »باور سكول« من مشاهدة 

الدرجات الفصلية والساعات المعتمدة  

والحضور ودرجات اختبارات الوالية وحالة 

التخرج وغيرها الكثير والكثير. يتوفر 

التطبيق الهاتفي لمنصة »باور سكول« على  

 »آب ستور« و»جوجل بالي ستور«. 

 

 جوجل ورك سبيس
ومعلميك عبر اإلنترنت باستخدام حساب »جي سويت« الخاص بك لمشاركة  تعاون مع زمالئك 

الملفات التي يمكن االطالع عليها من أي مكان وفي أي وقت. يتوفر التطبيق الهاتفي لمنصتي  

 »جوجل درايڤ« و»جوجل تشات« على »آب ستور« و»جوجل بالي ستور«. 

 

 الملف الشخصي للطالب 
أنشئ موقعك الخاص على »جوجل سايتس«  

أو استخدم ملفك الشخصي على منصة 

»سكولوچي«. استخدم هذه المنصات التي 

تدعمها المنطقة لمشاركة عملك كملف 

شخصي، وتحسين رؤية المشروع، والتواصل 

 كليڤر  مع المجموعات.  
بكل سهولة ويسر عبر   يكاد يمكنك االستفادة من جميع األدوات الرقمية التي توفرها المنطقة

ل الدخول باستخدام حساب »جي سويت« الخاص بك على موقع:  منصة »كليڤر«؛ سج ِّ

https://clever.com/in/cps-k12 

 
 

 


