
 .ةرركتملا ةلئسألاو اھحالصاو ءاطخألا فاشتكال ةیمیلعتلا ردوب ةرادإ تاداشرإ
 
 انعقوم ةرایز كنكمی ةدعاسملا تاداشرالا نم دیزمل .الوأ كزاھج لیغشت ةداعإب كیلع ،داتعم وھ امك
. Learning-www.psdschools.org/Remote عم لصاوتلا كیلع ،ةدعاسملا نم دیزمل جاتحم كنأ تدجو اذإ 
 ينورتكلالا دیربلل ناونعلا اذھ ىلع لصاوتلا ءاجرب ةدعاسملل جاتحم تلز ام كنأ تدجو اذإ .كملعم

  covidtechhelp@psdschools.org 
 

  !عوبسأ لك نم سیمخلاو نینثالا يموی لسرت يتلا تامولعملا ثدحا ةعباتم ءاجرب •
 
 

;:9ا يدل رفوتي ال نا/ اذإ ثدح* اذام :لاؤس
 ؟تن;@نا ةمدخ >

  ةرادإلا عقوم .ع تن67نالا ةمدخ ط0ار .ع لوخدلا ءاجرب
http://www.psdschools.org/InternetAccess 

  .9الا عيمجل تن;@نالا تامدخ M@فوتل ةل*دP تاراDتخا M@فوت Kع لمعلا متي ثDح
 
 

 ؟ةDنو;@[لالا عقاوملا نم يأ حفصت نم نكمتأ ال اذامل :لاؤس
 .ياف ياولا ق̂[ط نع تن67نالا ةمدخ0 لصتم كنأ نم الوأ دUأتلا0 كQلع

ef ياف ياولا ةمالع c.ع رقنا -１
c لا نكرلاQمijf أتو كزاهج نمUدوجو نم د oلصتم " ةمل"  

  .يرخا ةرم لصتا c.ع رقنا مث لاصتالا عطق .ع رقنا ،لصتم 6jغ كنأ كل ijfبت اذإ -２
  لثم رخا عقوم .ع لوخدلا لواح ،العف ياف ياولا0 لصم تنك اذإ -３

https://it.psdschools.org/www.psdschools.org 
 

  ؟موركP لصتم e:أ ةفرعم >d نكم* فDك :لاؤس
 

 كزاهجل ةQس�ئرلا ةحفصلا .ع دوجوملا مورك لجوج ةمالع c.ع ijfترم رقنا -１
 كل رهظQس .هDلع طغضاو نم�ألا بناجلا c.عا دوجوملا كمسال لوألا فرحلا نع ثح0ا -２

 ةstجت لواح ،ةرادإلاP صاخلا كلDم*ا يرت ال تنك اذإ �مQظع .مورك0 لصتم تنك اذإ كمسا
uتاوطخلا ەذ. 
ef ةدوجوملا صخشلا ةمالع c.ع رقنا -３

c عا.c لا نكرلاQمijf. 
 "مورك ب لوخدلا لDجسx " .ع رقنا -４
�fو�67لالا د^�6لا ناونع بتUا -５

c بلاطلل ef
c ةناخ " xجسDمث ،مورك لجوج0 "لوخدلا ل 

 .">dاتلا طغضا"
�fو�67لالا د^�6لا ناونع لاخدا دعا -６

c بلاطلل ef
c ةناخ " xجسDلوخدلا ل" ef

c ةحفص 
  .بت�لاو ةحافتلا
 ">dاتلا" طغضا -７
 ."لوخدلا لDجسx " طغضا .بلاطلا0 ةصاخلا �لا ةملo بتUا -８



 ."معن" طغضا ."يرخا ةرم اذu رهظت ال " ةناخ .ع طغضا -９
  "انا ،معن" ةناخ .ع طغضا -１０

 
 

  .اM@ما�لا وا نوفوركDملا عم ةل~شم يدل :لاؤس
 

١ �e
< Pحاتفم مدختس� ةزهجألا ضع F4 لDملا توص متكDملا ةمالع ة^ؤر كنكم� .نوفوركQنوفورك 

 لQعفتب موق� فوس Fn +   F4 حاتفم +F4 حاتفم c.ع طغضلا كنكم� .F4 حاتفم c.ع ضQبا ءوضو
  .نوفوركQملا
 .تماص نوفوركDملا نا ەانعم كل ،العفم ضDبألا ءوضلا نا/ اذإ
  

�eفلا ءوضلا" بتUا ،ا6jما¢لاو نوفوركQملا ءاطخاو ل¡اشم لحل -٢
<" �e

 " ةناخ اهب 7c£لاو ة*اد�لا ةمئاق >
 فوس .نوفوركDملا �اM@ما�لا راتخا .ةDضفلا تفوسورك*ام ةمالع >Kع طغضا ."ثح¥لل انه بتUا
  .حيحص ل©ش¨ نالمع� توصلاو ويدQفلا ناo اذإ را¥تخا نم نكمتت
 

 راتخا .س67لا ةمالع .ع طغضلاو ة*اد�لا ةمئاق حتف ق̂[ط نع ةDصوصخلا تادادعا ةناخ صحفا ٣
oصوصخ ةملDتخالا ةمئاق نم ةQةرأفلا كرح .�®الا بناجلا .ع ماسقألا نم د�دعلا دجتسو تارا 
 " راDتخا نم د�أت مهنم مسق لo تحت ."نوفوركDملاو اM@ما�لا" راQتخا0 مقو �®الا بناجلا .ع لفسألل
 ."اM@ما�لاو نوفوركDملا مادختساP تاقDبطتلل حمس�


