
 

 
 
 

 نصائح لنجاح الطالب في التعلم على األنترنت 
 
 

 تخصیص مكان معین للطفل ألداء عملھ.
 

 یجب وضع جھاز الحاسوب على سطح مستٍو.  
(ینبغي عدم أستخدام جھاز الحاسوب المحمول (الب توب) وھو  

 موضوع في حجر الطفل).  
 یمكن للجمیع رؤیة مكان عمل الطفل عندما تكون الكامیرا بوضع التشغیل. 

 
 
 

 .Gmail بأمكان الطالب أرسال الرسائل األلكترونیة الى المعلمین عبر حسابھم على
studentID@fcpsschools.net).( 

 مكان الطالب أستخدام ھذا البرید األلكتروني لمراسلة المستشار التربوي كما بأ
 وغیره من أفراد الكادر المدرسي.  

 fcpsschools.net لن تمر رسائل الوالدین األلكترونیة عبر
 
 
 
 

 تأكد من الواجبات واألعالنات المعلنة على موقع

FCPS 24-7 Learning 

 أو

GOOGLE CLASSROOM 
 
 
 
 
 

 ساعد الطفل على األلتزام بالجدول.
تأكد من أتباع الطالب الجدول المحدد لھ للقاء المعلمین. بأمكان الطالب أكمال العمل  

 الموكل لھ في األیام األخرى وتسجیل دخولھ عند الحاجة. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شجع الطالب على التمتع بذھنیة منفتحة ومرنة لتعلم ھذه الطریقة الجدیدة معاً. 

ARABIC 

LS-Professional Learning and Family Engagement-Tech Tips for Families 



 

 
 

 دلیل أستكشاف األخطاء التكنلوجیة وإصالحھا
 

 للتعلم   FCPS G Suite أمكانیة الوصول الى موقع 
 ما الذي أحتاجھ؟ 

 

 
 كیف یمكنني تسجیل الدخول؟ 

 Google Chromeأفتح متصفح 
 www.fcpsschools.net أذھب الى

 التالي المتكونة من سبعة أرقام ثم أضغط على  ھویة الطالب أدخل رقم 

ثم أضغط على   FCPSكلمة المرور الخاصة بالطالب في مدارس أدخل 
 التالي 

في الجھة العلیا الیمنى   3x3لتطبیقات من شبكة ا  Gmailأدخل على برید 
 من الشاشة 

 الدخول على موقع ألكتروني
قم بتحدیث البیانات على صفحة الویب.   .1

 أضغط على زر تحدیث البیانات. 

 حاول أستخدام متصفح أخر.  .2
 

   
 تأكد من الربط على شبكة األنترنت.  .3

 
 

 
 لربط على شبكة األنترنتا

 أفصل الربط بشبكة األنترنت ومن ثم أعد الربط ثانیة.  .1

 إعد تشغیل الجھاز.  .2

 
 

 
 
 

 
 
 

 Blackboard Collaborate Ultra أمكانیة الدخول على موقع
 ما الذي أحتاجھ؟ 

 

 كیفیة المشاركة بالدرس؟ 
 رسالة الكترونیة تحتوي رابط الدخول على   الطالبسیستلم 
 .FCPS Gmail (fcpsschools.net)حساب 

تحقق الطالب من الدرس المدرج ضمن حصصھ الدراسیة،  تأكد من 
مع التأكید  حفظ البرید األلكتروني أو حفظھ ضمن المواقع المفّضلة 

مع أخرین ألنھا تحتوي  عدم مشاركتھ ھذه الرسالة األلكترونیة على 
 على رابط شخصي. 

 ھل أنت بحاجة الى مساعدة تكنلوجیة؟
 ه. حاول تجربة أحد الخیارات أدنا

األتصال بالمختص بالخدمات التكنلوجیة في  
 ) أو المعلمة لطلب المساعدة. TSSpecالمدرسة (

 
 یرجى وبحاجة الى مساعدة تكنلوجیة إذا كانت لدیك مشكلة 

الدعم التكنلوجي  أدخل طلب بأستخدام مدخل 
على اإلنترنت:   لألسرة 

https://itweb.fcps.edu/itsupport/ 
 أغسطس/آب)  26(تم أطالق العمل بھ في 

 
  FCPSاألتصال بأحد خطوط الھاتف في مدارس 

المخصصة لتزوید أولیاء األمور بالمعلومات لطلب  
 المساعدة. 

     571-423-4957 

      571-423-4952 
      571-423-4953 
      571-423-4954 
      571-423-4951 
     571-423-4950 

       571-423-4955 
 

571-423-4956 
  

 

http://www.fcpsschools.net/
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