
 

 فندق "ستونهام" ذو المدارس الحكومیة
  دلیل الرعایة Chromebook واستخدامها

 

 االصدار 1.0 - لعام 2018 - 2019 السنة الدراسیة

 

 

 رؤیة التكنولوجیا

 فندق "ستونهام" ذو المدارس العامة مخصصة باستخدام التكنولوجیا لتحسین بیئة التعلیم والتعلم من جانب جمیع اعضاء المجتمع
 المدرسى. مجتمعنا هو قاعدة مستخدمین فعال یستعین بالتكنولوجیا من یستهلك انشاء معلومات الى التعاون والتواصل فى مختلف

 االوساط. اعد كل طالب ان یتقن المشهد االعالمى الحالى منتجة واالخالقیة فى البیئة العالمیة.
 

 لماذا االنتقال الى 1:1 المبادرة?
 SPS للطالب والمعلمین ستستفید من االدوات التعلیمیة الرقمیة وتعزیز اضفاء الطابع الشخصى على التعلم, تمتزج زیادة الوصول وتقدیم

 خبرات التعلم. 
 تكنولوجیات التعلم الرقمیة یمكن للطالب فهم المفاهیم فندق "ستونهام" ذو بسرعة اكبر, لتوصیل النظریة والتطبیق اكثر ببراعة,

 والدخول فى التعلم بسهولة اكبر. ان فندق "ستونهام" ذو بیئة تتیح للطلبة فى الصف 5-10 1:1 االجهزة الرقمیة التعلم مساعدة المدرسین
 مع زیادة ممتزجة التعلیمیة تقنیات التعلم تسهیل المشاركة الواسعة النطاق فى المعرفة.   

 
 ویقدم التعلیم الرقمى التخصیص: لم یسبق له مثیل على توفیر الخبرات التعلیمیة التى تخصص لكل طالب. كما یتمكن المعلمون من تعقب

 الطلبة كل التقدم المحرز وتحدید مجاالت تركیز معینة لكل طالب البیانات الرقمیة, وتقدیم حلول لمعالجة احتیاجاتها الخاصة. الطلبة
 تزدهر اكثر فى الحاالت التى تكون فیها الخبرات التعلیمیة مهیاة لتلبیة االحتیاجات الفریدة التعلم الرقمى لتزوید المعلمین االدوات

 والفرصة لتقدیم برامج التعلم الفردى.

 امكانیة الوصول الى  االجهزة الرقمیة: باحتضانها ومتصل للتعلم, فندق "ستونهام" ذو حجرات الدراسة ال تتصل الطبقات الفردیة فحسب,
 بل ایضا على جمیع الصفوف والمدارس المتعلقــة باحســن تعزیز التعلم والخبرات مهارات االتصال.

 مزجت  ممتزجة فرص التعلم التعلم: معا وجها لوجه لفرص التعلم عبر االنترنت. درجة التعلم عبر االنترنت, وطریقة ضمن المناهج
 الدراسیة, یمكن ان تتنوع بتنوع فندق "ستونهام" ذو المدارس. استراتیجیة مزج التعلم عبر االنترنت مع المدارس غالبا ما یستخدم التعلیم
 الستیعاب الطالب اسالیب التعلم المتنوعة لتمكینهم من العمل قبل او بعد المدرسة بطرق غیر ممكنة مع التفرغ التدریس التقلیدیة. التعلم

 عبر االنترنت تحمل فى طیاتها امكانیة تحسین االنتاجیة عن طریق االسراع فى التعلیم نسبة التعلم واالستفادة من التعلم من الوقت خارج
 ساعات الدراسة, مما یساعد على تقلیل تكلفة المواد التعلیمیة, وتحسین االستفادة من المعلمین.

 

 

Chromebook 1. تتلقى 

.aChromebooks توزیع 
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.iللطالب فى الصفوف من 5 الى 10. الصفان 5 و6 باستخدام االجهزة فى Chromebooks وستصدر 

 المدرسة فقط. الطلبة فى الصفوف 7-10 ستتمكن االجهزة المنزلیة حسب الحاجة.
.ii.سیتم اعالم االباء توزیع الجدول 
.iii.المنزل Chromebook الطالب  قبل الطالب السماح Chromebook یلزم   االباء بادرة على  االسرة 

 
.bنقل/توزیع الطالب الجدید 

.imedia/جمیع عملیات نقل الطالب او الطالب ان تفوت توزیع الصفوف 7-10 الى مدرستهم فى المكتبة 

 center Chromebook لهم.  الطلبة واباءهم او اوصیاء  توقیع   اتفاق Chromebook اسرة

 .Chromebook الطالب  قبل التقاط 
.ii.اضافیة حسب الحاجة Chromebooks وسیتلقى المعلمون homeroom 6 & 5 الدرجة 

 

.2Chromebook تعتنى بك 
 طالب مسؤول عن رعایة Chromebook صدورها فى المدرسة. Chromebooks او یفشل ان بشكل صحیح یجب

 اتخاذها المدرسة الفنى فى المكتبة/media center فى اقرب وقت ممكن حتى یتم االعتناء بها بشكل صحیح.  حى

 Chromebooks المملوكة للدولة یجب ان تتوجه الى خارج جهاز الكمبیوتر الى نوع من االصالح او الصیانة.  یجب على

 الطالب Chromebooks ابدا ترك دون مراقبة اال عند االقفال فى خزانة.

 

.aتنبیهات عامة 

.i.ینبغى بالقرب Chromebooks اى طعام او شراب 

.ii.بعنایة Chromebooks االسالك والكابالت, واجهزة التخزین القابلة لالزالة یجب ادخال 

.iii.لدرجات حرارة قصوى مثل تركها فى سیارة لفترة ممتدة من الوقت Chromebooks یجب عدم تعریض 

.iv.عند توصیل سلك الطاقة حیث قد یكون سلك التعثر Chromebooks یجب عدم استخدام 

.v.Chromebooks وال ینبغى ابدا اشیاء ثقیلة فى صــدارة 
 

 

.bالقضایا 

.iالمنزل ستتلقى حقیبة واقیة.  ویجب ان تظل هذه Chromebooks الطالب الذین سیتم اخذ 

 Chromebook فى هذه الحالة فى جمیع االوقات.
.iiلیست مضمونة لمنع تلفها. وما Chromebooks وعلى الرغم من ان الحاالت للمساعدة فى حمایة معززة 

 زال الطالب بمسؤولیة العنایة حمایة الجهاز.
 

.cChromebooks تحمل 

.i .بعنایة فى  العلبة الواقیة Chromebooks دائما ضع 

.ii.من الشاشة Chromebooks یرفع 

.iii.مع الشاشة Chromebooks بركوب 
 

.dالرعایة: یمكن ان تتضرر اذا تعرض اشیاء ثقیلة, لمعاملة فظة بعض ومحالیل Chromebook الشاشة  شاشة 

 التنظیف سوائل اخرى. الشاشات ذات حساسیة خاصة من الضغط المفرط.
.i.عندما یكون مغلقا Chromebook ال نضغط على قمة 
.ii.مع الشاشة فى العراء Chromebook ال تقم بتخزین 
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.iii.ال تضع اى شئ داخل العلبة الواقیة سیضغط على الغطاء 

.iv.(مثل االقالم, اقالم رصاص, الخ) تاكد من عدم وجود اى شئ على لوحة المفاتیح قبل اغالق الغطاء 

.v.قم بتنظیف الشاشة بقطعة قماش من االلیاف الدقیقة او قطعة قماش مضادة للكهرباء االستاتیكیة 
 

.eالمخزون 

.iفندق "ستونهام" ذو المدارس معلومات تسمح لنا بتحدید اسم الطالب Chromebook من هو ملك 

 Chromebook المحددة المناطة به.
.ii:یجب ابالغ ذلك على الفور الى Chromebook اى خسارة او تلف 

.helpdesk@stonehamschools.org 

.iiiلكل من فى الصفوف Chromebooks فندق "ستونهام" ذو المدارس العامة بشراء التامین ضد االضرار 

 .10-7 
.ivChromebook اذا فقدت Chromebook غیر ان اسر قد تكون مسؤولة عن كامل تكالیف استبدال 

 تالعب او عمدا.
 

 باستخدام Chromebook فى المدرسة3.
 ومن المتوقع ان تجلب الطالب مشحونة بالكامل Chromebook المدرسة یومیا على جمیع الفئات Chromebooks بعدم محددا بذلك

 المدرس. یمكن للطالب ایضا شراء كبل شحن اضافیة تحمل معها فى حقیبة ظهره. طاقة اضافیة یمكن العثور على مجموعة

. . Amazon.com متنوعة من منافذ عبر االنترنت بما فى ذلك موقع 

 

.aالى المدرسة Chromebook بحقوقه ent اذاال مسمار 

.iعلى اساس محدود. مكتب المساعدة فى Chromebooks بعد اسبوعین من تنفیذ سنبدا عملیة االقتراض 

 المدرسة, قد یكون هناك عدد محدود من loaner Chromebooks متاحة حسب الحاجة. بید انه ینبغى

 االشارة الى انه  قام فى عدم وجود ضمان على واسماك الزینة.
.ii.الیوم اال الى المنزل. ویجب اعادته الى المكتبة فى نهایة الیوم Chromebook الطلبة الذین استعارة 
.iiiاالمتیاز فى منزل قد نفى Chromebook مرات/الحى Chromebooks 3 لو ان الطالب ینسى بحقوقه 

 خالل الفترة المتبقیة من السنة الدراسیة.
 

.bChromebooks ویجرى حالیا اصالح 

.i.Chromebooks للطالب تتطلب االصالح الى Loaner Chromebooks وستصدر 

.iiستكون مسؤولة عن اى ضرر او فقدان loaner یوقع على اتفاق Chromebook طالب استعارة 

 الموظفین المعارین الجهاز.
 

.cالصوت 

.i.یمكن استخدام سماعات الراس لتقدیر المعلمین 

.ii.یجب ان یقوم الطالب بتطبیق قانون احوالهم الشخصیة مجموعة من سماعات الراس السباب صحیة 
 

.dطباعة 

.iالطالب لن تكون قادرة على طباعة فى المدرسة. وسیتم تشجیع الطالب رقمیا نشر وتبادل عملها 

 ومدرسیهم واقرانهم عند االقتضاء.
.iiفى Chromebooks یمكن للطالب انشاء طابعات منزلیة مع جوجل حل الطباعة الطباعة عبر الشبكة من 
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.https://goo.gl/F7sxKz ویمكن االطالع Google Cloud Print المنزل. معلومات عن 
 

.eChromebook تسجیل الدخول الى 

.iباستخدام المدرسة صدر مجموعة حساب االجنحة Chromebooks تسجیل الدخول الى الطالب 

.ii.یجب على الطالب ال تتقاسم كلمات مرور حسابات مع االخرین, بما فى ذلك كلیة الموظفین 

.iiiللبرید االلكترونى یمكن استخدامه لتسجیل الدخول الى فندق "ستونهام" ذو Stonehamschools.org اال 

.Chromebooks صدر 
 

 

.fChromebook ادارة وحفظ االعمال الرقمیة 

.iجمیع الطالب سیتم حفظها فى تطبیقات االنترنت/الشبكة یمكن الوصول الیها من اى جهاز كمبیوتر متصل 

 باالنترنت ومعظم اجهزة االنترنت النقالة.
.ii.المنطقة لن تكون مسؤولة عن اى عمل الطالب 

 

 باستخدام Chromebook خارج المدرسة 4.
.a.المنزل Chromebooks اال الطالب فى الصفوف 7-10 فرصة 

.bداخل مواقع اخرى خارج المدرسة. امنة وخدمة االتصال باالنترنت Chromebooks تشجیع الطالب على استخدام 

 عبر تقنیة WiFi ستلزم غالبیة Chromebook غیر ان بعض التطبیقات یمكن استخدامها فى حین غیر متصل

 باالنترنت. امن WiFi زیادة الطالب خصوصیة البیانات. ویفى العامة ال یتم استخدامه. الطلبة ملزمون فندق

 "ستونهام" ذو المدارس العامة واالستخدام المسؤول, وسائر السیاسات والمبادئ التوجیهیة فى هذه الوثیقة

 Chromebooks اینما كانوا یستخدمون.

 

 نظام التشغیل االمن5.
 یمكن للطالب استخدام او تثبیت اى نظام تشغیل على Chromebook بخالف االصدار الحالى من نظام التشغیل Chrome مدعومة

 وتدیره.

.aالتحدیثات 

.iبتحدیث نفسه تلقائیا. ال یحتاج الطالب یدویا ,Chrome نظام التشغیل Chromebook ان نظام التشغیل 

.Chromebooks بتحدیث 
.iiاالسبوعیة Chromebook ضمان التحدیثات التلقائیة, یجب ان یقوم الطالب استئناف 

 

.bالحمایة من الفیروسات 

.iاستخدام مبدا "الدفاع فى العمق" لتوفیر طبقات متعددة من الحمایة من الفیروسات Chromebooks 

 والبرامج الضارة, بما فى ذلك معیار تشفیر البیانات والتحقق منها التمهید.
.ii.لیست هناك حاجة الجراء المزید من الحمایة من الفیروسات 

 

 الفلتر الخاص6.
.aجمیع .(the CIPA) منطقة تستخدم محتوى االنترنت بفلتر امتثاال لحكم الوالیة قانون حمایة االطفال النترنت 

 Chromebooks بغض النظر عن الموقع المادى (فى المدرسة او خارجها, جمیع انشطة االنترنت وتقوم المحمیة.

 اذا تم حجب موقع قیمة تعلیمیا, یجب على الطالب او االتصال عضو موظفى تكنولوجیا اطلب من الموقع عدم

 الحجب.
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 البرامج7.
.aز جناح للتعلیم 

.iبدمج وبسالسة مع جناح التعلیم االنتاجیة وادوات التعاون. ویشمل هذا الجناح Chromebooks GSuite 

 Google Docs, والمالءات الشرائح والرسومات واالشكال والمواقع.
.iiجمیع الطالب سیتم تخزینها فى السحابة ویمكن الوصول الیه من اى جهاز كمبیوتر متصل باالنترنت 

 ومعظم اجهزة االنترنت النقالة.
.bالقائمة وامتدادات Chrome Web Apps 

.iومع ذلك, یستطیع الطالب فقط تنزیل .Chromebook تطبیقات التمدیدات التى یمكن تثبیتها على 

 التطبیقات وامتداداته التى سبق ان وافق علیها school district. الطلبة ستمنع من تنزیل التطبیقات

 االخرى واالمدادات .
 

.8Chromebook تحدید 
.aالسجالت 

.iیتضمن الرقم التسلسلى ورقم معرف Chromebook Chromebooks وستبقى المنطقة سجل بكافة 

 واسم الطالب الذى تم تعیینه للجهاز.
 

.bالمستخدمون 

.iمعین لمدة من الزمن (3 - 5 سنوات) خالل وقته فى فندق Chromebook وسیتم تعیین كل طالب 

 "ستونهام" ذو المدارس العامة. وستكون هذه هى نفس الجهاز سنویا.  الرعایة الجیدة!
 

.9Chromebook اصالح/استبدال 
.a مدرسة ثانویة 

.iفى (media center/الموجود فى المكتبة) فى حاجة الى اصالح یجب الفنى Chromebooks جمیع 

 اقرب وقت ممكن.
.ii.الدعم الفنى بتحلیل وتحدید المشاكل التى قد وتصعید مشكلة ال یمكن تحدید التقنیات 

 

.bمدرسة الوسطى  

.iالمكتبة خالل اوقات معینة من الیوم اى اصالح احتیاجات Chromebooks یستطیع الطالب احضار 

 المساعدة واصالحها. للطالب والموظفین وسیتم ابالغ هذه االوقات فى بدایة العام الدراسى.
 

.c برنامج ضمان 

.i.Chromebook المنطقة بتوفیر التامین تعویضا عن اضرار لحقت 

.ii.وال یشمل الفقدان او السرقة 

.iii.الفقدان او السرقة قد یغطیه مالك/المؤجرین. یرجى التحقق مع وكالء التامین 

.iv.نحن نوصى بشدة ان االسر شراء للسرقة او الفقدان االختیارى هذا التامین 

.v.اى متجر االصالح Chromebook جمیع اعمال االصالح یجب ان یتم من خالل الدعم الفنى. ال 
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.d.االستبدال Chromebook التكالیف المقدرة:  فیما یلى التكلفة التقریبیة 
.iللجهاز البدیل - 250 دوالر 

 

 

 االستخدامات المناسبة المواطنة الرقمیة.10.
 اصدرت المدرسة Chromebooks ینبغى استخدامها لالغراض التعلیمیة الطالب على التمسك فندق "ستونهام" ذو المدارس العامة

 واالستخدام المسؤول وكل المناظر االجراءات االداریة فى جمیع االوقات Chromebook واالسرة الطالب. اثناء العمل فى بیئة

 تعاونیة رقمیة, یجب ان یقوم الطالب دائما جیدة للمواطنین الرقمیة عن طریق التمسك بالمبادئ التوجیهیة التالیة االستخدام

 المسؤول.

 

.aتوقعات الخصوصیة 

.iتم تكوینها لتحسین الخبرة التعلیمیة للطالب والموظفین باالضافة الى Chromebooks اصدرت المدرسة 

 حمایة الطالب من المحتوى الضار فى المبادئ التوجیهیة المقررة اتحادیا. 

 

.bChromebook فى الحرم الجامعى باستخدام 

.i.كافة االجهزة على شبكة المدارس من خالل الفلتر الخاص یمنع الطالب من الوصول الى المحتوى الضار 

 هذا الفلتر ایضا بتسجیل نشاط المستخدم, بما فى ذلك المواقع التى یتم الوصول الیها من قبل المستخدم.

.(the CIPA) سیاسات التصفیة من متطلبات قانون حمایة االطفال النترنت 

 

.cChromebook خارج الحرم الجامعى باستخدام 

.i.خارج المدرسة االجهزة فسیستمر وتصفیتها مع ادوات االمان Chromebooks عندما تستخدم 

.iiستتم تصفیتها لغرض منع الطالب من الوصول الى المحتوى الضار مماثل یتكرروا فى Chromebooks 

 المدرسة.

 

Chromebook webcam فى اى وقت من االوقات اى عضو فى فندق "ستونهام" ذو فریق عمل المدارس العامة القدرة على التالعب 

 باى شكل من االشكال.

 

.11Chromebook رسائلك 
 فندق "ستونهام" ذو المدارس ستجمع جمیع Chromebooks فى نهایة السنة الدراسیة سیتم اعادة توزیع فى بدایة العام الدراسى المقبل.

.aنهایة العام 
.iفى عملیة التنمیة 
.ii.Chromebooks اعتبارا من 10 یوما قبل انتهاء العام الدراسى وستبدا عملیة جمع 

 

.bتقییم االضرار السنة التالیة Chromebook الصیف 
.iعملیة التنمیة 

 

.cنقل/سحب الطالب 
.iللطالب ان االنتقال او ان تنسحب من فندق "ستونهام" ذو المدارس العامة یجب ان تتحول الى حاالت 

 Chromebooks بالطاقة اى معدات اخرى صدر Chromebook الى مدرستهم فى الیوم االخیر من
 الحضور. عدم تسلیم Chromebook سیؤدى الى دفع الطالب تكلفة االستبدال الكاملة. كما سیكون هناك
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 رسم فقدان اى اجهزة طرفیة مثل قضیة او وحدة التزوید بالطاقة. ویمكن ایضا الحى بتقدیم تقریر الممتلكات
 المسروقة مع وكالة انفاذ القانون المحلیة للمعدات ارجاعها.

 

 ان فندق "ستونهام" ذو منطقة المدارس یعتقد ان استخدام خدمات الشبكات الحاسوبیة والبرید االلكترونى واالنترنت اصبحتا, اذا

 استخدمت على نحو مالئم, جزءا ال یتجزا من دخولها على الطالب, بیئة للتعلم التعاونى. ومن المفهوم ان جمیع خدمات الكمبیوتر

 المتصلة بالشبكة بشكل حصرى الغراض تعلیمیة.

 

 ان فندق "ستونهام" ذو المدارس العامة تقوم بتصفیة كافة حركات مرور االنترنت من اجل حمایة العاملین والطالب من المحتوى

 الضار. كما ان فندق "ستونهام" ذو المدارس الحكومیة االشراف والتثقیف المتصل عبر االنترنت, بما فى ذلك السلوك المناسب بالتفاعل

 مع االفراد ومواقع ویب للتعارف االجتماعى بشان الوعى واالستجابة. لالساءات بید انه من مسؤولیة كافة مستخدمى الكمبیوتر للتاكد من

 توافقها مع توفیر بیئة تعلیمیة امنة عند استخدام التكنولوجیا. وتشجع المقاطعة االباء/االوصیاء لالشراف على االطفال عند استخدام

 تكنولوجیات رن) فى المنزل.
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