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(TPS)قسم التقنيات التعليمية لدى مدارس توليدو الحكومية 
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مكتب المساعدة

أو8658-351-419

0485-351-419

(TPS)قسم التقنيات التعليمية لدى مدارس توليدو الحكومية 
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المواضيع

Chromebookأجهزة 

ClassLink

iReadyوLexia

Google Classroom

Google Meetو

Googleتطبيقات 

Sora

السالمة عبر اإلنترنت

انقر فوق أحد المواضيع لالنتقال إليه مباشرة  
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Chromebookمعلومات جهاز 
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منزليةWifiبشبكة Chromebookتوصيل جهاز 

الخطوة األولى

، يجب Chromebookعند تشغيل جهاز 

.امهتوصيله باإلنترنت حتى يمكن استخد
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منزليةWifiبشبكة Chromebookتوصيل جهاز 

الخطوة الثانية

لية انقر فوق منطقة الساعة في الزاوية السف

انقر فوق القائمة المنسدلة لرمز. اليمنى

WiFiكلتحديد الشبكة المنزلية الخاصة ب.
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منزليةWifiبشبكة Chromebookتوصيل جهاز 

الخطوة الثالثة

المنزلية الخاصة بك من WiFiحدد شبكة 

.القائمة
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منزليةWifiبشبكة Chromebookتوصيل جهاز 

الخطوة الرابعة

WiFiأدخل كلمة المرور أو مفتاح شبكة 

.المنزلية الخاصة بك
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منزليةWifiبشبكة Chromebookتوصيل جهاز 

الخطوة الخامسة

Chromebookبمجرد اتصال جهاز 

من باإلنترنت بنجاح، سيظهر اسم الشبكة ض

WiFiرمز شبكة 
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الخاص بمدارس Chromebookتسجيل الدخول إلى جهاز 

توليدو الحكومية من المنزل

الخاص بك كاسم 900استخدم رقم 

قد تكون عبارة .  المستخدم

@tpseducation.org موجودة في

د إذا لم تكن كذلك، فاكتبها بع.الحقل بالفعل

بدون مسافات وكلها باألحرف . 900الرقم 

900إذا كان طفلك ال يعرف رقم .  الصغيرة

.معلمأو كلمة المرور الخاصين به، فاتصل بال

الخطوة األولى

قد تكون عبارة 

@tpseducation.org
موجودة بالفعل

الخاص بالطالب900رقم 
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الخاص بمدارس Chromebookتسجيل الدخول إلى جهاز 

توليدو الحكومية من المنزل

يرين إنها تبدأ بحرفين كب.  أدخل كلمة المرور

.وتنتهي بسبعة أرقام

الخطوة الثانية

11

الخطوة الثانية



الخاص بمدارس Chromebookتسجيل الدخول إلى جهاز 

توليدو الحكومية من المنزل

.Googleانقر فوق تسجيل الدخول باستخدام 

الخطوة الثالثة
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الخطوة الثالثة



الخاص بمدارس Chromebookتسجيل الدخول إلى جهاز 

توليدو الحكومية من المنزل

.اختر حساب مدارس توليدو الحكومية

الخطوة الرابعة
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Chromebookاألسئلة المتداولة عن جهاز 
ل حساب طفلي دخوله إلى جهاز  ؟Chromebookماذا أفعل إذا لم يُسج ِّ

https://www.tps.org/CARES:  يمكن العثور على قائمة بالمعلمين وعناوين بريدهم اإللكتروني هنا. ستحتاج إلى التواصل مع معلم طفلك

؟Chromebookهل يمكنني استخدام حساب آخر على جهاز 

.لمدارس توليدو الحكوميةGoogleالخاصة بمدارس توليدو الحكومية إال حسابات Chromebookلن تعمل على أجهزة . ال

حتى بعد شحنه؟Chromebookماذا أفعل إذا لم يتم تشغيل جهاز 

.ستكون هناك مواقع يمكنك فيها تحديد موعد ووقت لتبديل الجهاز الذي ال يعمل.8658-351-419أو 0485-351-419يمكنك االتصال بالرقم 

؟Chromebookمتى يجب على الطالب تسجيل الخروج من جهاز 

.الخاص به حتى يتمكن الطالب التالي في المنزل من االتصالGoogle، سيتعين على كل طالب تسجيل الخروج من حساب ClassLinkللوصول إلى 

ماذا يجب أن أفعل إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة بخصوص المشاكل غير المتعلقة بالحساب؟

.وستتم إعادة توجيه مكالمتك إلى الدعم8658-351-419أو 0485-351-419يمكنك االتصال بالرقم 

ما الذي يجب فعله عند تدوير الشاشة بعد إدخال معلومات تسجيل الدخول؟

.عملية تسجيل الدخول وسيظهر سطح المكتبChromebookأعد إدخال المعلومات وسيكمل جهاز . بالزاوية السفلية اليسرى من المربع األبيض" رجوع"على الشاشة المستديرة، انقر فوق الزر 

14

https://www.tps.org/CARES


ClassLinkمعلومات 
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؟ClassLinkما 

ClassLink هو نظام أساسي واحد لتسجيل الدخول(SSO ) سيجد فيه الطالب العديد من

.التطبيقات عبر اإلنترنت التي يستخدمونها في المدرسة ويسجلون الدخول إليها

، ستتم مطالبتهم بتسجيل الدخول إلىChromebookبمجرد تسجيل الطالب الدخول إلى جهاز 

Classlink.

ن يحتاجوا بعد تسجيل الدخول، سيتمكن الطالب من الوصول إلى لوحة التشغيل المخصصة لهم ول

.إلى تسجيل الدخول مرة أخرى إلى كل برنامج على حدة
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ل الدخول إلى  ؟ClassLinkكيف أُسج ِّ

الخاص بمدارس Chromebookإذا كنت ال تستخدم جهاز 

:URLتوليدو الحكومية، فاستخدم عنوان 

launchpad.classlink.com/toledo

Googleتسجيل الدخول باستخدام ثم انقر فوق 
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من المنزلClassLinkكيفية تسجيل الدخول إلى 
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http://drive.google.com/file/d/1YkikqEeI0pRaT2SEkaySKOY8lD9X8g15/view


ل الدخول إلى  ؟ClassLinkكيف أُسج ِّ

ةاختيار حساب طالب مدارس توليدو الحكومي

19



ClassLinkلوحة تشغيل 

ي تمت جدولتها الفصول الدراسية الت/سيعرض للطالب الرموز المتوفرة لهم استناد ا إلى الدورات التدريبية

لكل طالب لوحة تشغيل مخصصة.  لهم
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http://drive.google.com/file/d/1quwP51yeARnpwqT7ybPxCC60smC585ip/view


LexiaوiReadyمعلومات 
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؟iReadyما 

i-Ready هو برنامج للقراءة والرياضيات عبر اإلنترنت

ه، ومراقبة سيساعدنا في تحديد احتياجات طفلك وتخصيص تعلم

مقابلة طفلك أينما كان بالضبط i-Readyيتيح لنا .  تقدمه

. ويوفر لنا بيانات لزيادة مكاسب طفلك التعليمية
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أين توجد البرامج؟

iReadyجميع مباني المدارس حتى الصف الثامن -للرياضيات(K-8)

iReady جميع مباني المدارس حتى الصف الثامن -للقراءة(K-8)

Old West End AcademyوHawkinsوHarvardباستثناء

Lexia Core5وPowerUp-HarvardوHawkinsوOld 

West End Academy
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iReady

مرات iReady3سيخضع الطالب الختبار تشخيصي في 

أ بعد اكتمال التشخيص األول، سيبد.  خالل العام الدراسي

ور يدير أولياء األملن.  الطالب الجزء التعليمي من البرنامج

.والشركاء عملية التشخيص
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ما مقدار الوقت الذي يجب أن يقضيه الطفل في

التدريبية؟iReadyدورات 

30وقت ا يتراوح بين iReadyيجب أن يقضي الطالب في 

(.  والقراءةالرياضيات)دقيقة أسبوعي ا في كل دورة تدريبية 49و

يمكن أن.  دقيقة يومي ا20إلى 15ويجب أن يعمل الطالب لمدة 

ا دو ستتبع مدارس تولي.   يكون الوقت األطول من ذلك ضار 

.الحكومية الوقت وتساعد في الدروس عند الحاجة
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iReadyكيفية تسجيل الدخول إلى 

والنقر فوق تطبيق ClassLinkيجب على كل طالب تسجيل الدخول إلى 

iReadyعلى لوحة التشغيل المخصصة له.

من جهاز غير خاص بمدارس توليدو ClassLinkللوصول إلى 

:الحكومية

.في شريط العناوينURLواكتب عنوان Chromeافتح مستعرض 

launchpad.classlink.com/toledo
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iReadyكيفية تسجيل الدخول إلى 
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http://drive.google.com/file/d/1eUii-xf0cAU9Synbp17e25FjBpyXZ12W/view


iReadyاستخدام 

.  ، سيختارون إما القراءة أو الرياضياتiReadyبعد تسجيل الطالب الدخول إلى 
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الُمعيَّن من المعلم مقابل مساري

قب الشركاء يجب أن يرا.الدروس الُمعيَّنة من المعلمستستخدم برامج ما بعد المدرسة 

ات أثناء ساعمسارييجب استخدام .  الطالب للتأكد من اختيارهم المسار الصحيح

.الدوام المدرسي
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كيف يمكنني مساعدة طفلي؟

iReadyتحدث مع طفلك بخصوص ما فعله على ✅

إذا كان i-Readyاجلس مع طفلك أثناء وجوده على ✅

يحتاج إلى مساعدة في الدروس

مع طفلك وناقشه" تقدمي"انظر إلى ✅
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يراه الطالب في نهاية كل درس

31



32
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في المنزلiReadyالمعلومات اإلضافية الستخدام 

اإلرشاد األسري
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https://www.curriculumassociates.com/teaching-learning-2020/home-assessment-family-support


؟Lexiaما 

الطالب على العمل بشكل مستقل لتحسين Lexiaيساعد 

ب تكون المسارات فردية وتتيح للطال.  مهارات القراءة المهمة

Lexiaهو برنامج Core5. العمل وفق سرعته الخاصة

PowerUpو( K-5)المخصص للطالب حتى الصف الخامس 

. منهو البرنامج المخصص للطالب من الصف السادس إلى الثا
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Lexia

سيواصل جميع . تلقائي اLexiaسيتم وضع الطالب الجدد في 

الطالب الذين عملوا في البرنامج من حيث انتهوا في العام

.تلقائييدير أولياء األمور والشركاء عملية الوضع اللن. السابق
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ما مقدار الوقت الذي يجب أن يقضيه الطفل في

Lexia؟

ى وضعهم في يتم تحديد وقت مستهدف أسبوعي ا للطالب استناد ا إل

40ويمكن أن تتراوح هذه األوقات المستهدفة بين . البرنامج

. دقيقة أسبوعي ا120و
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Lexiaكيفية تسجيل الدخول إلى 

ل كل طالب الدخول إلى  وينقر إما فوق تطبيق ClassLinkيجب أن يُسج ِّ

Core5 أوPowerUpعلى لوحة التشغيل المخصصة له.
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كيف يمكنني مساعدة طفلي؟

iReadyتحدث مع طفلك بخصوص ما فعله على ✅

ع طفلك على بذل قصارى جهده وتخصيص الوق✅ ت شج ِّ

Lexiaالالزم أثناء عمله على 
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Googleتطبيقات 
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؟GAFEما 

عم هي مساحة عمل آمنة عبر اإلنترنت تدالتعليميةGoogleتطبيقات 

ج في مواد تتم مزامنة جميع التطبيقات مع ا لتندم.  التعلم في أي وقت ومن أي مكان

الدورة التدريبية
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ما التطبيقات المتوفرة؟

-التعاون 

-التواصل 

-اإلدارة 

-التنظيم 
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Google Driveيمكن إنشاء التطبيقات التالية ومشاركتها على 

https://edu.gcfglobal.org/en/43-للتعليم GCFالصورة من 

https://edu.gcfglobal.org/en/


ClassLinkلوحة تشغيل  يمكن الوصول إلى تطبيقات

Google من خالل لوحة

أو شريط ClassLinkتشغيل 

أو من Chromebookمهام 

الخانات التسع الموجودة في 

بيق الزاوية العلوية اليمنى للتط

الذي تفتحه
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Google Classroom

Google Meetو
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؟Google Classroomما 

Google Classroomل طفلك عندما يُسج ِّ . هي بيئة تعليمية مستندة إلى الويب

.   ، سيتمكن من الوصول إلى ما نشره المعلمGoogle Classroomالدخول إلى 

االختبارات والروابط /يمكن أن يتضمن ذلك الواجبات واإلعالمات واالمتحانات

.سيتمكن الطالب من التعاون مع معلميهم وأقرانهم رقمي ا.  ومقاطع الفيديو

يوانقر للوصول إلى الفيد

انقر للوصول إلى الفيديو
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https://youtu.be/2Iowi-gmbys


Google Classroomكيف نصل إلى 

ل طفلك الدخول إلى حساب 1. .  الخاص بهGoogleسيُسج ِّ

.ةانقر فوق المربعات التسعة الموجودة بالزاوية العلوية اليمنى من الشاش2.

.Google Classroomانقر فوق تطبيق 3.

اصة سيكون لكل معلم الحصة الخ. انقر فوق الحصة التي ترغب في عرضها4.

.به

ات يمكن للمعلمين إرسال دعوة إلى بريدك اإللكتروني للحصول على ملخص5.

.أسبوعية تتضمن الواجبات القادمة والعمل الفائت والمنشورات الجديدة
.aاحرص على وجود عنوان بريدك اإللكتروني الصحيح لدى المعلم.

.b الدعوة من بريدك اإللكتروني" قبول"سيتعين عليك.
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؟Google Meetما 

Google Meetبين وهي تتيح البث المباشر والتعاون.  هي خدمة اتصال بالفيديو

وهي . من كل األجهزة المحمولةGoogle Meetيمكن الوصول إلى . المستخدمين

.gmailتستخدم مجان ا من خالل حساب 
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Google Meetكيف نصل إلى 

ل الدخول إلى 1. تسجيل الدخول باستخدام عن طريق تحديد ClassLink(launchpad.classlink/toledo)سج ِّ

Google

Google Classroomانقر فوق رمز 2.

جديدة، Google Classroomإذا قام معلمك بإنشاء . التي ترغب في العمل عليهاGoogle Classroomحدد 3.

.حتى يتم فتح الفصل الدراسي" انضمام"فقد يتعين عليك تحديد 

.  عالمة تبويب أعمال الصف المدرسي، انقر فوق Classroomفي الجزء العلوي من نافذة 4.

اشرة حتى سيشير هذا إلى أن معلمك قام بإعداد جلسة مب. في العنوان" اجتماع"انقر فوق السؤال الذي يُذكر فيه كلمة 5.

ل الدخول إليها .تُسج ِّ

.فوق هذا الرابطوانقر عنبمجرد قيامك بفتح السؤال، ابحث 6.
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http://launchpad.classlink/toledo
http://launchpad.classlink/toledo
http://launchpad.classlink/toledo


Google Meetكيف نصل إلى محتويات 

، فقد تُعرض Google Meetإذا كانت هذه أول مرة تستخدم فيها . سيتم فتح عالمة تبويب جديدة على الكمبيوتر الخاص بك. 7

:لك المطالبة التالية في الزاوية العلوية اليسرى

".السماح"يُرجى تحديد 

.طلب االنضمامتحديد يُرجى .لكعلى الجانب األيمن من الشاشة، سيُعرض .8

: ، يجب أن تُعرض لك الرسالة التالية"طلب االنضمام"بمجرد قيامك بالنقر فوق .9

الخاصة بك مع معلمك بمجرد قبوله لك في الجلسة Google Meetستبدأ جلسة 

.المباشرة

.  ةالمباشرة، يمكنك تحديد رمز الهاتف بالجزء السفلي من الشاشة لمغادرة الجلسGoogle Meetبعد انتهائك من جلسة .10

.المرور فوق الجزء السفلي أو العلوي من الشاشة لرؤية هذا الرمزقد يتعين عليك
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Google Meetالوصول إلى 
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http://drive.google.com/file/d/1hGh8SFEWnmw3jiA66rp0oFZDDn0wgNa0/view


Sora
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؟Soraما 

Sora هو تطبيق يوجد على لوحة تشغيلClassLinkوهو .  المخصصة للطالب

توليدو يعرض الكتب اإللكترونية من مكتبة المدرسة باإلضافة إلى مكتبة مقاطعة

ى أجهزة يمكن للطالب تسجيل الخروج ومطالعة الكتب اإللكترونية عل.  لوكاس العامة

Chromebookلمدارس توليدو الحكومية.
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السالمة عبر اإلنترنت
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العروض التقديمية لوسائط الحس السليم

بر اإلنترنت استخدم الروابط التالية الستعراض العروض التقديمية المتعلقة بالسالمة ع

.أثناء العمل عن بُعد

التسلط اإللكتروني والدراما الرقمية

(K-8)السالمة عبر اإلنترنت للطالب حتى الصف الثامن 

وسائل التواصل االجتماعي واأللعاب والصحة العقلية
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https://docs.google.com/presentation/d/1-PtBOyq7qYwbBxWkLtL5fqrYIUOkcAwsKNo5P82Tojo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1jdJBMSt5Rm64TBatGfXwvUvr8pDiKiLTvKA1Kx4gvH0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1jdJBMSt5Rm64TBatGfXwvUvr8pDiKiLTvKA1Kx4gvH0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1jdJBMSt5Rm64TBatGfXwvUvr8pDiKiLTvKA1Kx4gvH0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1jdJBMSt5Rm64TBatGfXwvUvr8pDiKiLTvKA1Kx4gvH0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1jdJBMSt5Rm64TBatGfXwvUvr8pDiKiLTvKA1Kx4gvH0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1lwT7yuQah940Y4SriidBQFpxKpV_-9W9tRR7D4wNsac/edit?usp=sharing

