
Important update: PSD laptop distribution 

 تحديث هام: توزيع ادار بودر التعليمية للكمبيوتر المحمول

 

2020.اغطسطس, 18  

 اعزائنا عائالت ادارة بودر التعليمية,

فيما يلي خطط ادارة بودر التعليمية لتوزيع اجهزة الكمبيوتر المحمولة على طالب االدارة حتى يتمكنوا من الوصول الى  

هم عن بعد. يرجى مراجعة المعلومات بعناية حتى تعرف ما يمكنكم توقعه. تعليم  

 

اغطسس التعلم عن بعد  21  

ستتواصل المدارس المنزلية مباشرة مع طالب التعلم عن بعد                     حول موعد استالم طالب المدارس االبتدائية  

ثال:  اغسطس, اجهزة الكمبيوتر المحمولة من مدرستهم المنزلية. على سبيل الم 21االفتراضية                  يوم الجمعة, 

في                           اللتقاط جهاز الكمبيوتر  سيذهب طالب الصف االول في التعلم عن بعد           الى مدرستهم

ولي االمر على الطالب عندما يحتاجون الى التواجد هناك   \جهاز التواصل. تقوم المدرسة باخطار الوالدين   \المحمول 

 الستالمه. 

اولياء االمور و  \سيتم توزيع االدوات و االجهزة في الهواء الطلق. سيطلب من جميع موظفي ادارة بودر التعليمية و الوالدين  

اقدام من االخرين. يرجى عدم التجمع في مجموعات عي   6الطالب ارتداء اغطية الوجه و الحفاظ على مسافة ال تقل عن 

في هذه االيام. ستقوم المدارس بابالغ البروتوكوالت الصحية االضافية التى يجب على  مواقف السيارات بالمدرسة او بالخارج 

 الجميع اتباعها. 

تقوم المدارس المتوسطة و الثانوية التابعة الدارة بودر التعليمية بتوزيع اجهزة الكمبيوتر المحمولة على طالب المدارسة  

اذا كنت بحاجة الى معلومات اضافية حول توزيع الجهاز,  االفتراضية                  خالل ايام التوزيع الخاصة بهم. الثانوية 

 فيرجى االتصال بمدرستك. 

 

اضية                         اغسطس  72-62  -رياض االطفال و رياض االطفال االفتر  

و التعلم من   ض االطفال في ادارة بودر التلعيممية علسي او ريايم االسافيما يخص الطالب المسجلين في مرحلة ما قبل التعل

نترنت                                          , ستاتي العائالت التي تحتاج الى التكنولوجيا الى مركز فوالنا التعليمي خالل اال

  8عة زتهم من الساعنوان                                                                                     , الستالم اجهعلى ال

ى من شارع لوميس قي من المبنس. تعال الى الجانب الشرغسطا 27-26ءا ايام مسا 4اعة صباحا. حتى الس  

 

اغسطس  25-24  –االبتدائية   

االبتدائية. ستحدد  اغسطس لتوزيع التكنولوجيا و المواد و ايام لقاء المعلم لطالب المرحلة  25و  24تم تخصيص يومي 

المدارس مواعيد )حوالي 10-15 دقيقة اجماال( للطالب و والديهم \ اولياء امورهم للقاء معلمهم. سترسل كل مدرسة ابتدائية  

 خططا محددة الى والديهم في موعد ال يتجاوز االربعاء, 19 اغسطس. 
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اولياء االمور و الطالب فرصة قصيرة لمقابلة معلمهم  \سيعطي المعلمون الطالب اجهزتهم في تلك االيام. ستتاح للوالدين 

خاصة بهم, و اظهار صفحة التعلم الخاصة بمعلمهم, و التي يمكن شخصيا, و ممارسة تسجيل الدخول الى اجهزة الكمبيوتر ال

بر االنترنت. لكل معلم صفحة تعليمية في هذا العام الدارسي سيتواصل من خاللها  للطالب من خاللها الوصول الى التعلم ع

مع اولياء االمور والطالب, لديهم روابط لتطبيقات التعلم التي سيستخدمونها هذا 

 العام                                                

learning page  

اولياء االمور و الطالب ارتداء اغطية للوجه في   \في هذه االيام, سيطلب من جميع موظفي ادارة بودر التعليمية و االباء 

اقدام من االخرين. يرجى عدم التجمع في مجموعات في مواقف السيارات    6جميع االوقات و الحفاظ على مسافة ال تقل عن 

لمدرسة او بالخارج في هذه االيام. بقدر ما نحب ان نمنحهم, فلن يكون هناك عناق او سالمات. ستقوم المدارس بابالغ با

 البروتوكوالت الصحية االضافية التي يجب اتباعها. 

اغسطس.   26التعلم عن بعد في  5سيبدءا طالب الروضة الى الصف   

مستمر   –المدرسة المتوسطة و الثانوية   

التوزيع جاري بالفعل في بعض المدارس الثانوية و سيستمر هذا االسبوع و االسبوع المقبل. ستستمر المدارس المتوسطة و  

عن  ءا طالب المرحلة الثانوية التعلم  الثانوية في التواصل مباشرة مع العائالت حول توزيع اجهزة الكمبيوتر المحمول. سيبد

اغسطس.   24بعد في   

 

 الوصول لالنترنت

يستخدم موظفو ادارة بودر التعليمية طرقا متعددة لتحديد الحاجة الى خدمات االنترنت لدعم التعلم عبر االنترنت, بما في ذلك  

نتائج استطالع                  المكتملة مؤخرا و االتصال بالعائالت مباشرة. يتم تسليم اجهزة دعم االنترنت                  

االنترنت المحمولة( في ايام توزيع التكنولوجيا المجدولة, و ايام المكياج المحددة, و كذلك من خالل  )اجهزة نقطة االتصال ب

اجراء ترتيبات مع العائالت التي ليس لديها وسائل نقل. في هذا الوقت, يتم توفير جهاز          و فحصه لطالب في منزل  

   . مصمم على حاجته الى جهاز       

 

 الدعم التقني

سيدعم موظفو تكنولوجيا المعلومات الطالب و العائالت الذين يحتاجون الى المساعدة اثناء التعليم عن بعد على البريد  

   970-490-3339ن خالل خط دعم االسرة و الطالب الجديدعلى او م                                االكتروني                

سيطلق قسم تكنولوجيا المعلومات موقعنا الكترونيا جديدا للدعم الفني والذي سيقدم معلومات حول استكشاف االخطاء و 

اصالحها و الدعم الفني للتطبيق, و ادلة ارشادية, وتقويم بمواعيد مهمة قادمة تتعلق بتقنية ادارة بودرة التعليمية و المزيد. 

 المعلومات متوفرة بعدة لغات. 

 

شكركم على معمكم المستمر و شراكتكم بينما نستعد للعام الدارسي الجديد.  ن  

 

 باخالص, 

التعليمية  ادارة بودر  

)Google Classroom, Microsoft Teams, etc.( 

ParentVUE MiFi 

MiFi 

MiFi 

covidtechhelp@psdschools.org 

https://www.psdschools.org/Remote-Learning-TechSupport
mailto:covidtechhelp@psdschools.org

