السادة أولياء األمور واألوصياء في مدارس دنفر الحكومية،

يسعدنا أن نعلن أن مدارس دنفر الحكومية قد وفرت اآلن للمدرسين والموظفين والتالميذ ميزة تطبيقات  eggooGالتعليمية ( eggooG
 .)niit cgd rof spgAوهذه الميزة تدعم األنشطة الدراسية عن طريق توفير أدوات للمشاركة والعمل الجماعي ( eggooG
 )sgftوالتواصل ( )ei poوتخزين الملفات على اإلنترنت ( .)eggooG sdpoGوابتدا ًء من العام الدراسي  ،3102-3102سيتم
تزويد جميع التالميذ بحساب  tsorGAs eggooG nffgoAsإال إذا اخترت غير ذلك.
ما الذي يعنيه ذلك
هذا يعني أن المدارس سيكون لديها خيار استخدام تطبيقات  eggooG niitفي األنشطة الدراسية والتواصل .وستقوم المنطقة بتزويد
التالميذ بحسابات  eggooGآمنة .وبمجرد استعداد المدرسة للبدء في استخدام هذه الحسابات ،سيتم إخطار أولياء األمور وسيتم تدريب
التالميذ على استخدام تطبيقات .eggooG niit
متى سيتم ذلك؟
سيعمل موظفو المنطقة خالل صيف  3102لوضع هذا النظام موضع التنفيذ .وسوف تبدأ المدارس بالحصول على صالحية الوصول
إلى الحسابات مع بداية العام الدراسي وسوف تخطر أولياء األمور بمجرد بدء استخدام الخدمات.
ما المطلوب من أولياء األمور؟
انتظر المزيد من المعلومات من المدرسة التابع لها طفلك .وإلى ذلك الحين ،يمكنك معرفة المزيد عن أهمية برامج  eggooGالتعليمية
( )eggooG niit cgd rof spgAمن هناodo.fgi:GyheggooGsrtyssi:::spAh :
فيما يلي مزيد من المعلومات واألجوبة على االستفسارات حول  eggooGفي مدارس دنفر الحكومية.
كيف يمكنني إلغاء االشتراك في هذه الخدمة؟
إذا كنت ال تريد أن يستخدم طفلك حساب  eggooG nffgoAsالمخصص له كأحد تالميذ مدارس دنفر الحكومية ،يمكنك أن تختار
إلغاء اشتراك طفلك بتحديد مربع االختيار الموجود تحت قسم ضوابط وموافقات ولي األمر (والمعروفة باسم استمارة موافقة ولي األمر)
الموجودة في ملف التسجيل.

األسئلة المطروحة بشكل متكرر
من أولياء األمور واألوصياء
أسئلة عامة عن الحساب
س :1ما الفرق بين حساب  eggooGالخاص بمدارس دنفر الحكومية ( )elgoeggooGوحساب eiamo؟
ج :0يشمل  srt eggooGفقط خدمات  eggooGذات الصلة بالمؤسسات التعليمية .وبعض األدوات المتوفرة في حساب
 eggooGالعام لن تكون متاحة في حساب  .eggooG srtوباإلضافة إلى ذلك ،يتم تسجيل الدخول إلى حساب srt
 eggooGمن خالل صفحة تسجيل دخول مختلفة عن تلك المستخدمة مع حساب  eggooGالعام (.)ei po
س :2هل يمكنني مراسلة طفلي على عنوان البريد اإللكتروني الخاص بحساب elgoeggooG؟
ج :3نعم
س :3هل يمكن للطفل إرسال رسائل بالبريد اإللكتروني إلى أفراد العائلة أو األصدقاء الذين ليس لديهم حساب elgoeggooG؟
ج :2نعم
س :4هل يمكن أن يحصل أولياء األمور على حساب elgoeggooG؟
ج :2ليس في الوقت الحالي .يمكنك إنشاء حساب  eggooGشخصي من خالل زيارة
.yssit::: ffgoAst.oggooG.fgi:tpoAti
س :5هل يمكنني االطالع على مستندات  eggooGالخاصة بطفلي؟
ج :5نعم .سيحتاج طفلك إلى مشاركة المستندات معك باستخدام خيار "مشاركة" ،أو أن يجعل تلك المستندات متاحة "ألي
شخص لديه الرابط" ،وذلك من خالل نفس خيار "المشاركة".
س :6هل هناك عواقب إذا أساء الطفل استخدام حساب  eggooGالخاص به؟
ج :6نعم .إن حساب  tsorGAs eggooG nffgoAsالخاص بطفلك هو إحدى الميزات التي إذا أسيء استخدامها ،سيتم
إلغاء سحبها.
س :7أنا أستخدم خاصية دردشة  eggooGogoaGفي المنزل .لماذا ال يمكن لطفلي استخدامها؟
ج eggooG gy s :7حاليًا معطلة بالنسبة للتالميذ ،إلى أن ندرس مدى فعالية األداة واالستخدام المالئم لها على نطاق
المنطقة.
أسئلة خاصة بإمكانية الوصول من خارج المدرسة
س :8هل يستطيع طفلي استخدام حساب  eggooGoelgمن خارج المدرسة؟
ج :8نعم من جهاز كمبيوتر مزود بنظام تشغيل  GpArgitأو  c fأو  gydgiGoggCمع استخدام متصفح معتمد ومع
وجود اتصال باإلنترنت.
س :9هل يستطيع طفلي الوصول إلى حساب  elgoeggooGمن خالل هاتفه الذكي؟
ج :9نعم ،يمكن ذلك ،ولكن المنطقة لن توفر وثائق أو دعم لهذه الميزة في الوقت الحالي.
س :11ليس لدي اتصال باإلنترنت في المنزل .ما هي الموارد التي ستكون متاحة لطفلي؟
ج :01لألسف ،ال يمكن الوصول إلى نطاق  srt eggooGإال من خالل االتصال باإلنترنت .ولن يتمكن طفلك من
التفاعل مع حساب  srt eggooGفي المنزل إال في وجود اتصال باإلنترنت .وهناك بعض األماكن العامة مثل المكتبات

وبعض المطاعم التي تقدم خدمة اتصال السلكي مجانية باالنترنت تتيح للتالميذ الوصول لحساباتهم .كما تتوفر خدمة
االتصال باإلنترنت وبتكلفة بسيطة من خالل  .ggif tsلمزيد من المعلومات ،ي ُرجى زيارة
.yssi:::iii.pAsGdAGsGttGAsp ot.fgi
س :11يواجه طفلي مشكالت مع حساب  elgoeggooGالخاص به بعد ساعات المدرسة ،إلى من يمكنه الرجوع في هذه الحالة؟
ج :00لألسف ،ال توفر مدارس دنفر الحكومية خدمات الدعم للتالميذ بعد ساعات العمل .وسيحتاج الطفل لالنتظار حتى
يعود إلى المدرسة إلبالغ المدرس عن المشكالت التي واجهته .وسيقوم المعلم بإخطار مسئول تكنولوجيا المعلومات في
المدرسة بالمشكالت التي واجهت الطفل لحلها.
أسئلة خاصة بإلغاء االشتراك في حساب elgoeggooG
س :12كيف يمكنني إلغاء اشتراك طفلي في هذه الخدمة؟
ج :03إذا كنت ال تريد أن يستخدم طفلك حساب  eggooGالخاص بمدارس دنفر الحكومية ،ي ُرجى ملء القسم ذي الصلة
في ملف تسجيل طفلك إللغاء االشتراك في حساب البريد اإللكتروني الخاص بالطفل أو يمكنك االستفسار من سكرتارية
المدرسة.
س : 13لقد ألغيت اشتراك طفلي في خدمة االتصال باإلنترنت في المدرسة .هل ال يزال طفلي يستطيع الوصول إلى حساب elgo
eggooG؟

ج :02لألسف ،يمكن فقط الوصول إلى نطاق  srt eggooGباستخدام اتصال باإلنترنت ،ولن يستطيع طفلك المشاركة
في استخدام  srt eggooGأو  eggooG sgftأو أدوات  eggooGاألخرى التي تقدمها المنطقة.
س :14لقد ألغيت اشتراك طفلي في الوصول إلى تطبيقات  .eggooGogooGهل ال يزال طفلي يستطيع إنجاز الواجبات المطلوبة
منه؟
ج : 02تلتزم مدارس دنفر الحكومية بتوفير إمكانية وصول للموارد التعليمية لجميع التالميذ بشكل متكافئ .وحيث إن
تطبيقات  eggooGالتعليمية ( )d rof spgAeggooG niit cgتوفر للتالميذ والمعلمين إمكانية الوصول إلى األدوات
الالزمة للتواصل والعمل الجماعي وتنمية مشاركة التالميذ ،ي ُنصح المدرسين بتحضير دروس تطبيقات eggooG niit
مع وضع خطط بديلة للتالميذ الذين اختار أولياء أمورهم إلغاء اشتراكهم في هذه الموارد التعليمية أو للتالميذ الذين لديهم
إعاقة تمنعهم من استخدام تطبيقات .eggooG
أسئلة خاصة باألمان والسرية
س :15أعلم أن البريد اإللكتروني الخاص بحساب  elgoeggooGمزود بخيارات فحص وتنقية لحظر الكلمات والصور غير
الالئقة ،وما إلى ذلك .هل تعمل هذه الخيارات الخاصة بفحص وتنقية رسائل البريد اإللكتروني أثناء إرسال:استقبال طفلي رسائل
البريد اإللكتروني أثناء وجوده خارج المدرسة؟
ج :05نعم ،يعمل نظام المراقبة البشرية ( )moi A cgApsgdpAo thtsGiالخاص بخدمة e oooG.AGs
( )yssi:::spAhodo.fgi:e oooGmctعلى فحص وتنقية كافة رسائل البريد اإللكتروني الواردة والصادرة من نطاق
 srt eggooGللتأكد من مالءمة كل المحتويات والصور والمواد المضمنة بها.

س :16سيتم فحص وتنقية بريد  elgoeiamoالخاص بطفلي ومراقبته للتأكد من حظر كافة المواد غير المالئمة .هل يحدث هذا مع
تطبيقات  eggooGogooGاألخرى؟
ج :06ال .حتى وقتنا هذا ،ال يتوفر الفحص والتنقية للتطبيقات األخرى غير  .ei poوسوف يكون المدرسون مسئولين
عن مراقبة المحتوى وسوف نعتمد على التالميذ في تعلم المواطنة اإللكترونية الجيدة باستخدام هذه األدوات.
س :17هل يرى طفلي إعالنات أثناء الوصول إلى حساب elgoeggooG؟
ج :07ال ،طالما أن التلميذ قد قام بتسجيل الدخول باستخدام حساب  ،srt eggooGلن يشاهد أية إعالنات ضمن نطاق

.rt eggooGs
س :18ما هي الخطوات المتبعة لمنع عمليات البلطجة اإللكترونية؟
ج : 08تقوم مدارس دنفر الحكومية بتوظيف برنامج المواطنة الرقمية الذي يهتم بسالمة التالميذ اإللكترونية وبعمليات
البلطجة اإللكترونية من خالل مؤسسة  .ggiigA tGAtG cGrpو )gdo.03pAgdritCddp A spAg )odp Arrهو
ممثل  ggiigA tGAtG cGrpالمسئول عن مدارس دنفر الحكومية ،وهو موجود للتحدث مع أولياء األمور
والمدرسين والتالميذ حول ما يتضمنه البرنامج وكيفية الحفاظ على أمن وسالمة أطفالنا.
س :19هل يمكن لطفلي إنشاء موقع  eggooGخاص به باستخدام حساب  eggooGoelgالخاص به؟
ج :09ال .يمكن فقط للمدرسين إنشاء مواقع والتحكم فيما إذا كان ي ُسمح للتالميذ بإنشاء و:أو تعديل الصفحات على الموقع أم
ضا التحكم في ما إذا كان الموقع متا ًحا للجمهور.
ال .ويمكن للمدرس أي ً
س :21هل هناك خطورة في إمكانية احتواء رسائل البريد اإللكتروني التي يتلقاها طفلي في المنزل على حساب  elgoeiamoعلى
فيروس يمكن أن يصيب جهاز الكمبيوتر المنزلي؟
ج :31هناك دائ ًما خطورة من إمكانية إصابة الفيروسات والبرامج الخبيثة األخرى لجهاز الكمبيوتر المنزلي .إال أن هذا لن
يحدث إال إذا قام التلميذ بالنقر على را بط غير سليم .ويتعين أن يتعلم التالميذ استخدامات الحاسب اآلمنة لتجنب القيام بمثل
هذه األشياء.
أسئلة أخرى
س :21لدي أسئلة أخرى ،إلى من يمكنني الرجوع؟
ج : 30من المفترض أن المدرس الخاص بطفلك يستطيع اإلجابة على معظم األسئلة الخاصة بك ،وبالنسبة لألسئلة التي لن
يتمكنوا من الرد عليها ،سيتم تحويلها إلى الشخص المعني للرد عليها.
س :22ما لو كان طفلي لديه بالفعل حساب  eiamoشخصي .هل يمكنه استخدام هذا الحساب بدالً من حساب elgoeiamo؟
ج :33ال .يمكن للتالميذ مشاركة مستندات  eggooG sdpoGباستخدام حسابات  srt eggooGالخاصة بهم ،إال أنه يتعين
استخدام حسابات  srt eggooGالخاصة بهم حتى يمكنهم لالستفادة الكاملة من تطبيقات niit cgd rof spgA
الخاصة بمدارس دنفر الحكومية.

