إلى أي شخص لديه جهاز آيباد مُعار من ادارة التعليم ،لدينا تحديث هام لكم .من الهام للغاية أن تقوموا باإلجراءات التالية أدناه للتأكد من
جاهزية جهاز اآليباد الخاص بطفلكم لالستخدام عند العودة إلى المدرسة .سيكون اليوم األول من المدرسة بعد بضعة أسابيع ،وسيعمل
جميع التالميذ عن بع ٍد لعدة أيام على األقل باألسبوع .سوف يحتاج طفلكم لجهاز اآليباد الخاص به للتعلم في فصل الخريف .الرجاء
مالحظة أنه عندما يكون لدينا تحديثات أخرى فسوف نرسل رسالة إليكم وإلى جهاز اآليباد الخاص بكم في أيام الخميس ،كما سوف نبلغ
مدرستكم بالتحديثات.
للتحضير ،يجب عليكم:
 قوموا بتشغيل اآليباد الخاص بكم  -بعض أجهزة اآليباد بقيت في وضع التشغيل على مدار العطلة الصيفية .نحتاج منكم شحن
وتشغيل اآليباد.
 قوموا بتشغيل وإطفاء خاصية خدمة االتصال باإلنترنت في الطائرة إلعادة االتصال باإلنترنت لديكم.
 .1اذهبوا إلى اإلعدادات
 .2وابحثوا عن زر خدمة االتصال باإلنترنت في الطائرة
 .3قوموا بتشغيل خاصية خدمة االتصال باإلنترنت في الطائرة لمدة عشر ثواني (يصبح لون الزر أخضر)
 .4ثم قوموا بإطفاء خدمة االتصال باإلنترنت في الطائرة وانتظروا حتى يعاود جهاز اآليباد االتصال باإلنترنت
 .5سوف ترون األيقونة الموصولة في أعلى الشاشة
 .6اذهبوا إلى موقع  schools.nyc.govللتأكد من جهاز اآليباد الخاص بكم موصول باإلنترنت  -تتوفر خدمة
االتصال االنترنت في جميع أجهزة اآليباد المُعارة من ادارة التعليم.
 عودوا إلى الشاشة الرئيسية وسجلوا الدخول إلى ( )Zscalerكي تضمنوا أن يستخدم طفلكم االنترنت مع كل تدابير السالمة
التي تحميه والتي تتطلبها ادارة التعليم .سوف تحتاجون لعنوان طفلكم في موقع
(. nycstudents.net account@)nycstudents.netوبعد أن تصلوا إلى ذلك الرجاء اتباع هذه االرشادات:
انقروا في الشاشة الرئيسية على  .Zscaler iconبعد النقر على األيقونة ،سوف يتم توصيلكم إلى صفحة الدخول.
.1
أدخلوا اسم طفلكم في حساب (@( )nycstudentاستخدموا فقط اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بالتلميذ(ة) ،ليس
.2
عليكم تضمين (@ ،)nycstudentsثم انقروا على زر الدخول.
انقروا على زر " "allowثم انتظروا دقيقة واحدة إلقامة االتصال حتى تظهر لكم شاشة ()Zscaler
.3
ثم أغلقوا التطبيق بعد أن يتم تأمين االتصال
.4
وهذا هو كل ما في األمر يمكنكم استخدام جهاز اآليباد بشكل اعتيادي اآلن.
.5
 سجلوا الدخول إلى تطبيق التعلم في المنزل ( )Learn at Homeلالستعداد لليوم األول من الدراسة ،وجعل االتصال مع
التعلم والدعم أسهل بكثير لطفلكم (ولكم أيضاً!) ،وللسماح لكم بالحصول على اإلشعارات على جهاز اآليباد:
ابحثوا عن أيقونة التعلم في المنزل ( )Learn at Homeفي الشاشة الرئيسية لآليباد.
.1
سجلوا الدخول بنفس الطريقة التي دخلتم بها إلى تطبيق ( ،)Zscalerباستخدام نفس الحساب (@)nycstudents
.2
(استخدموا فقط اسم المستخدم للتلميذ(ة) وكلمة مروره ،وليس هناك حاجة لتضمين (@ )nycstudentsللدخول)
يمكن لطفلكم من تطبيق التعلم من التعلم في المنزل ( )Learn at Homeالوصول إلى محور التعلم ()TeachHub
.3
وغرف صف جوجل ( )Google Classroomوالحصول على المساعدة.
أخبار جيدة!
تتوفر في جهاز اآليباد الخاص بطفلكم نقطة اتصال ساخنة مما يسمح لكم بوصل األجهزة األخرى المستخدمة للتعلم عن بعد
باإلنترنت .إن هذا ألمر سهل:
 اذهبوا إلى اإلعدادات
 ابحثوا عن نقطة اتصال ساخنة شخصية وانقروا للوصول إلى شاشة الدخول
 اختاروا السماح لآلخرين باالنضمام
 يمكن إضافة أجهزة التالميذ اآلخرين في منزلكم الذين يستخدمونها للتعلم عن بعد إلى ذلك االتصال
وكتذكير ،كما هو الحال مع جهاز اآليباد ذاته ،فإن االتصال عبر نقطة االتصال الساخنة يمكن استخدامه فقط للوصول إلى أنشطة التعلم
عن بعد .ال يُسمح على اإلطالق بأي استخدام غير مُرخص به.
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