
  
             Lees Corner Elementary School  

Hollinger Avenue 13500 
Fairfax, Virginia  22033 

 
 2017 أغسطس/آب 24

 ،Lees Corner أعزائنا أسر طالب مدرسة
 

وھي خطة تحّول تعلیمي تفسح  FCPSOnبتنفیذ خطة  Chantillyتواصل المدارس الموجودة ضمن التشكیل الھرمي لمدرسة 
المجال للمعلمین إلضفاء لمسة شخصیة على عملیة تعلیم الطالب عن طریق زیادة فسح المجال أمام المعلمین للوصول الى 
الموارد التي تعمل على تطویر طرق التعلّم القائمة على البحث والتحري.  ومن أجل تحقیق ھذا الغرض، سیتم تخصیص 

 . ) لكل طالب في مرحلة الروضة وحتى المرحلة السادسة ألستخدامھ طوال الیوم الدراسيlaptopجھاز حاسوب محمول (
 

فیما یكون الخیار مفتوح أمام طالب المراحل الثالثة وحتى السادسة ألخذ الجھاز الى البیت حسب الحاجة بعد توقیع أستمارة  
الرئیسي في المدرسة.  غیر مسموح للطالب أخذ أجھزة  األستعاضة عن أستخدام األجھزة الشخصیة وإعادتھا الى المكتب

الحاسوب المحمول ومغادرة مبنى المدرسة ما لم یتم إعادة أستمارة األستعاضة عن أستخدام األجھزة الشخصیة وإعادتھا الى 
 .  المكتب الرئیسي في المدرسة

 
 Leesة موارد الوالدین في الموقع الرسمي لمدرسة بأمكانكم إیجاد المعلومات الواردة في ھذه الرسالة واألستمارة على صفح

Corner ES  مكتوبة بعدة لغات. أبحثوا عن فقرةFCPSOn :بأستخدام الرابط التالي 
http://www2.fcps.edu/LeesCornerES/parent_resources.html. 

 
ونحن نواصل العمل على ھذه المبادرة القائمة على أساس منفرد بأنھا واحدة من التجارب التعلیمیة ألفراد الكادر  تذكروا

المدرسي وأسر الطالب أیضاً.  ومن أجل ھذا السبب یجب أن تدركوا بأن عملیة التحّول ستكون تدریجیة مما یفسح لنا المجال 
 .FCPS صفات الخریج في مدارس بناء أساس فّعال یعزز من مشروع

 
https://www.fcps.edu/fcpson- :تفضلوا بزیارة الرابط التالي FCPSOnللحصول على المزید من المعلومات حول خطة 

information-more. 
    

.  3500-227-703أذا كانت لدیكم أیة أسئلة أو إستفسارات بعد قراءة ھذه المعلومات، بأمكانكم األتصال بالمدرسة على الرقم 
متواجداً لإلجابة على أسئلتكم خالل أمسیة  Mike Lisعالوة على ذلك سیكون مسؤول الخدمات التكنلوجیة في المدرسة السید 

 سبتمبر/أیلول. 19و  12بدایة السنة الدراسیة الجدیدة المقرر أنعقادھا یومي 

 
 المخلص،

 

 

 

Robert D’Amato  VaRonica Sloan   Mike Lis 

 ؤولة الخدمات التكنلوجیة في المدرسةمس  مساعد مدیر المدرسة   مدیر المدرسة

ARABIC 
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 تعلیمات أستخدام األجھزة األلكترونیة للطالب

 
فقط مع المشاریع المتعلقة  FCPSیجب إستخدام جھاز الطالب الُمستعار من مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة  •

 صل اإلجتماعي.. ال یجوز للطالب أستخدامھ كجھاز شخصي أو إلغراض التواFCPSبالبرامج التعلیمیة لمدارس 
إن ھذه األجھزة قیّمة ویجب التعامل معھا بشكل مناسب. یجب عدم رمي الجھاز أو التسبب في وقوعھ. یجب عدم  •

وضعھ على سطح السیارة أو غطاء المحرك أو على الرصیف أو الشارع أو التعامل معھ بأي شكل من األشكال التي 
 یمكن أن تتسبب بكسره أو وقوعھ أو عطلھ.

الطالب ھو مخصص إلستخدام الطالب فقط. ال یمكن لألصدقاء أو الطالب األخرین أو األشقاء أو أبناء  أن جھاز •
 العمومة أو أشخاص أخرین أستخدامھ. أحفظھ في مكان بعید عن الحیوانات األلیفة في جمیع األوقات.

طعام أو صالة األلعاب یجب عدم ترك جھاز الطالب بدون رقیب في الصف أو الحافلة أو الممرات أو غرفة ال •
 الریاضیة أو أي مكان عام أخر.

یجب عدم استعمال الجھاز قرب الماء، مواد التنظیف الكیماویة المستخدمة في البیت، الطعام أو الشراب، أو أي  •
 سائل أخر یمكن أن یتسبب في تلف مكوناتھ األلكترونیة.

یھا المطر، الثلج، الجلید، الحرارة الزائدة، و/أو البرد یجب حمایة الجھاز عند حملھ إلى الخارج بطریقة ال یتسبب ف •
 الشدید في تلفھ.

 یجب وضع الجھاز في مكان آمن في جمیع األوقات عند عدم أستخدامھ. •
 یجب أن یكون الجھاز مشحوناً بالكامل عند أحضاره الى المدرسة خالل النھار. •
ولیس على القرص الصلب  Google Apps for Educationأو  Blackboardیجب حفظ جمیع الملفات على موقع  •

 في جھاز الحاسوب.
ال تأحذ جھاز الحاسوب إلى محل  یتوفر الدعم التقني لجھاز الطالب في المدرسة خالل ساعات الدوام المدرسي فقط. •

 .FCPSوذلك ألن الجھاز مغطى بضمانة مدارس بیع األجھزة لغرض إصالحھ.  
الدعم التكنلوجي الطالبي في مواقع معینة قبل بدء الدوام المدرسي وخالل فترة یتواجد الكادر التكنلوجي وفریق  •

الغداء.  بأمكانكم أخذ جھاز الحاسوب المحمول الى أحد أفراد كادر الدعم خالل األوقات المعلن عنھا.  حیث یتم 
 تصلیح جھازكم أو إعارتكم جھاز أخر. 

لجھاز بأسرع وقت ممكن. إذا كنتم تعتقدون بأنھ تمت سرقة یجب أبالغ الكادر المدرسي في حالة فقدان/سرقة ا •
  الجھاز یجب علیكم أبالغ الشرطة على الفور.

 
مدرج أدناه المواد التي سیستلمھا الطالب وقیمة البدل إذا لم یتم إعادتھا في نھایة السنة الدراسیة خالل فترة جمع ھذه  •

 األجھزة.
 

 HP Probook Laptop ($355.00( جھاز حاسوب محمول نوع
 

 HP power adapter ($38.00( محّول طاقة نوع

 )$12.00( حافظة جھاز

 یرجى حفظ ھذا المنشور في مكان آمن لغرض الرجوع الیھ مستقبالً.

مالحظة:  تقع علیكم مسؤولیة إعادة كافة المواد المشار الیھا أعاله الى المدرسة في حال مغادرة الطالب المدرسة.  سیتم 
 أي مادة غیر مرتجعة كدین مطلوب تسدیده الى المدرسة. تسجیل
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 LCES أستمارة أستعارة جھاز الحاسوب في مدرسة
 

 بتوقیعك ھذه األستمارة فأنت تقر باآلتي:
 )،2قراءتك لتعلیمات أستخدام األجھزة األلكترونیة للطالب (الصفحة رقم  •
موافقتك على الشروط المذكورة في إتفاقیة قبول تحمل المسؤولیة واإلستخدام المنزلي ضمن برنامج إستعارة الطالب  •

 )، و3لإلجھزة المحمولة (الصفحة رقم 
 .الى خارج مبنى المدرسة FCPSموافقتك على السماح للطالب بنقل جھاز الحاسوب المحمول والمقّدم من مدارس   •

 
بأنھ یحق للطالب أختیار أحضار جھازه الشخصي حتى مع أمكانیة حصول جمیع الطالب على جھاز  كما نحیطكم علماً  

 مدرسي خالل الیوم الدراسي. 
 

 یرجى اإلطالع على المعلومات أدناه والخاصة بإستخدام األجھزة الشخصیة:
 

تمر. في حال إستخدام جھاز یحتاج كل طالب إلى جھاز من أجل الوصول إلى المادة التعلیمیة/ المحتویات بشكل مس .1
، فإن ھذا الجھاز الشخصي یجب ان یحوي لوحة مفاتیح وأن  FCPSشخصي بدال من الجھاز المقدم من قبل مدارس 

. الھواتف المحمولة الذكیة لیست بدیالً Google Apps for Education and Microsoft Officeیكون متوافقاً مع 
 مقبوالً.

 
 لیست مرخصة لغرض تنصیبھا على األجھزة الشخصیة. FCPSلمدارس  بعض التطبیقات التعلیمیة .2

 
 .لن یقوم الفریق التقني في المدرسة بتقدیم المساعدة فیما یخص االجھزة الشخصیة .3

 
 .في المدرسة Wi-Fiیجب أن تكون األجھزة الشخصیة متطابقة مع شبكة  .4

 
 

________________________________________________________________ 
 أسم ولي أمر الطالب أو الوصي الشرعي

 
 

 _______________________________________________________________ 
 التاریخ توقیع ولي أمر الطالب أو الوصي الشرعي/

 
 

 _______________________________________________________________ 
 أسم الطالب

 
 

_______________________________________________________________ 
 :رقم ھویة الطالب

 
 

 _______________________________________________________________ 
 توقیع الطالب/التاریخ
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