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 HEBعبراإلنترنت لطالب مدارس عن بُعد ھو أول یوم في المدرسة تعلّم  2020أغسطس  18الثالثاء 
 

سیعود الطالب الذین . 2020سبتمبر  4أغسطس إلى الجمعة  18یومیًا ابتداًء من یوم الثالثاء في التعلم عبر اإلنترنت  HEB سیشارك جمیع طالب
 .2020سبتمبر  8الثالثاء  سجلوا في المدرسة التقلیدیة (التعلم وجًھا لوجھ) إلى المدرسة یوم

 
 2020أغسطس  18قبل الثالثاء  ُكن جاِھًزاعبر اإلنترنت: عن بُعد الطالب للیوم األول من التعلم  قائمة تحضیر

 .جھز منطقة مخصصة لكي یتعلم بھا الطالب ❑

كیف  إرشاداتوصول الجھاز مع إنترنت عالي السرعة. اطلع على وجود لوحة مفاتیح لھ و من وتأكد من قم بإعداد جھاز الدّراسة  ❑
  .اتصل بالمدرسة إن لم یتوفّر لدیك الجھاز . Home at Device My Connect to Howأو   توصل جھازك في المنزل

تم إرسال معظم أسماء  Classlink. لتسجیل الدخول إلى )school year 21-20 the for reset( ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور ❑
 .بالمدرسة إذا لم تكن لدیك ھذه المعلوماتاتّصل  أغسطس. 10عبر البرید اإللكتروني یوم اإلثنین المستخدمین وكلمات المرور 

أغسطس الساعة  17سیتم نشر الجداول بحلول یوم االثنین،  Center Access Home -  أنظر إلى الجدول الزمني الخاص بدروسك في ❑
الزمني یومیا. مالحظة: الجداول عرضة للتغییر. اتصل بالمدرسة إذا صباًحا. قم بكتابة األوقات لكل فصل. سوف تتبع ھذا الجدول  9:00

 كانت لدیك أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة. 
الخاص بك. افتح الفترة/الدّورة األولى الخاصة بك وانقر على الرابط  Canvas لفتح حساب "Canvas" ، انقر فوق Classlinkمن ❑

األولى  یقوم بعض المعلمین بتضمین رمز مرور للدخول إلى االجتماع. ستبدأ الفترةالمباشر". قد  Google Meet " لالنضمام إلى درس
سّجل الدخول للتحضیر  .(8:45 صفوف الثانویة تبدأlو 8:20  صفوف اإلعدادیة تبدأ ) األولى حّصةفي وقت بدء ال Google Meet على

 ).لمحدددقائق قبل الموعد ا 10-5للصف من 

 :2020سبتمبر  4الجمعة  إلىأغسطس  18الثالثاء یوم لتعلم عبر اإلنترنت خالل االطالب ما یتوقّع من 
 

 .ایُطلب من الطالب المشاركة والتّفاعل في التعلم كل یوم. سیتم تسجیل الحضور یومی�  -االلتزام بجدول الّدراسة واالرشادات
سوف تختلف الجداول على حسب المدرسة سیماثل جدول الدّراسة عبر اإلنترنت الجدول الزمني المعتاد في یوم المدرسة االعتیادیّة.  ●

  HEB ستتبع الدروس والتعلیمات منھج .والفصول الدراسیة
في بدایة  synchronous المتزامنة Google Meet سیتلقى الطالب تعلیمات "مباشرة أو حیّة" یومیة من المعلمین من خالل تطبیق ●

 .كل موضوع أو درس
قد تتضمن ھذه الدروس واألنشطة  Canvas (لیست مباشرة ) في asynchronous سیكمل الطالب الدروس واألنشطة غیر المتزامنة ●

مقاطع فیدیو مسجلة للتعلم من المنزل، وواجبات الكتب المدرسیة والقراءة، وأنشطة محسوبة باالختبارات، باالضافة إلى إختبارات قصیرة. 
  Canvas  ول ، سیشمل المعلمون دروًسا وأنشطة لتعلیم الطالب كیفیة استخدامخالل األسبوع األ

غیرالمتاحین للمشاركة مباشرة في الدروس واألنشطة خالل الیوم الدراسي العادي إلى إعالم المعلم وإرسال الواجبات سیحتاج الطالب  ●
 .مساًء من نفس الیوم 11:59بحلول الساعة 

 

 Canvas و Google Meet  سیتواصل الطالب یومی�ا مع المعلمین من خالل الدروس على -التواصل 
سیستجیب المعلمون لألسئلة المتعلقة بالواجبات خالل الیوم الدراسي  Canvas األمور مراسلة المعلمین من خاللیمكن للطالب وأولیاء  ●

 .العادي. سیستجیب المعلمون لألسئلة األخرى خالل یوم عمل واحد
أولیاء األمور بالتوجیھات والّرمز للحصول على تواریخ استحقاق الواجبات واإلعالنات عندما تبدأ المدرسة ، سیزود المدرسون  •

 Canvas ي ف "observer والدّروس بصفتھم "عضو مراقب أو
 Center Home Access فيیمكن االطالع على الدرجات الرسمیة  Canvas ستتوفر درجات الّطالب في •

 تقنيدعم 
 HEB   Website Online Learning Supportة بزیار قُم ●
 مساًء  4:00 -صباًحا  8:00، مساًء ویوم الجمعة 8:00صباًحا إلى  8:00، من من االثنین إلى الخمیس HEB اتصل بمكتب مساعدة ●
 helpdesk@hebisd.edu  817-399-2100أو   
 .األخیر للطالب ورقم ھاتف االتصال ووصف المشكلة /قم بتضمین ما یلي عند االتصال بمكتب المساعدة: االسم األول  ●
 .للحصول على معلومات إضافیة حول خطة العودة إلى المدرسة  Return to Learn قُم بزیارة*

https://drive.google.com/file/d/1fAZjn72TElqaiv8i-XUk-rpOhibrVjO6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fAZjn72TElqaiv8i-XUk-rpOhibrVjO6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fAZjn72TElqaiv8i-XUk-rpOhibrVjO6/view?usp=sharing
https://sites.google.com/hebisd.edu/hebisdols/technology-self-help/connecting-devices
https://sites.google.com/hebisd.edu/hebisdols/technology-self-help/connecting-devices
https://sites.google.com/hebisd.edu/hebisdols/technology-self-help/connecting-devices
https://sites.google.com/hebisd.edu/hebisdols/technology-self-help/connecting-devices
https://sites.google.com/hebisd.edu/hebisdols/technology-self-help/class-link-access
https://homeaccess.hebisd.edu/HomeAccess/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fhomeaccess
https://homeaccess.hebisd.edu/HomeAccess/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fhomeaccess
https://sites.google.com/hebisd.edu/hebisdols/technology-self-help/google-meet
https://sites.google.com/hebisd.edu/hebisdols/technology-self-help/google-meet
https://www.hebisd.edu/homeaccesscenter
https://sites.google.com/hebisd.edu/hebisdols/home
mailto:helpdesk@hebisd.edu
https://www.hebisd.edu/ReturnToLearn#linkUpdateJuly30
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