
 

 كن جاهزا للكانفز!
 

 
 

بنجاح مع المدارس المتوسطة والثانوية في مدارس مقاطعة فاييت العامة،  Canvasالطالق منصة النظام االساسي الكانفز 

 هذا المستند لمساعده الطالب واالسر على ان يكونوا المبادرين  االولين في التاكد من ان اجهزتهم جاهزة. قمنا بانشاء

 

 .٢٠٢١ - ٢٠٢٠قبل بداية اليوم االول من العام الدراسي  Canvasيرجى اتباع الخطوات ادناة لتجهيز الكانفز 

 

 

 

 . امسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح١

 جهزة واعد تشغيلها. . ايقاف تشغيل اال٢

 .chromebook. قم بتحديث متصفح الكروم لالجهزة بخالف اجهزة الكروم بوك ٣

 . السماح بجميع ملفات تعريف االرتباط.. ٤

 . Canvas. تسجيل الدخول في الكانفز ٥

 . ٨٥٩٣٨١٤٤١٠. اتصل بمكتب مساعدة الطالب / االسرة للحصول على الدعم على الرقم  ٦

 

 

 كرة التخزين المؤقت للمتصفح. امسح ذا١

 

 

 

بشكل خاص يتصرف بشكل  chromeتستفيد جميع المتصفحات من مسح ذاكرة التخزين المؤقت، لكن متصفح الكروم 

الشخصي، ولكن ذاكرة التخزين المؤقت  Gmailافضل عند مسحة بشكل متكرر. يمكن للمستخدم تسجيل الخروج من حساب 

 غالبا ما يتم تعليقها خلف المواقع. يمكن آن يؤدي هذا الموقف في النهاية الى حدوث تعارض مع البريد االلكتروني 

 .Canvasوبالتالي مع الكانفز  للمدارس العامة لمقاطعة فاييت

   

 (                                                                   خطوات مسح ذاكرة التخزين المؤقت )تقدم بثماني لغات •

 

 ايقاف تشغيل االجهزة. ٢ 

 

والعديد من األنظمة  Canvasعندما ال يتم تشغيل االجهزة بشكل منتظم، يمكن ان تتسبب في حدوث مشاكل مع الكانفز 

المشاكل كما ان اغالق  بشكل خاص بهذة Chromebookاالساسية االخرى عبر االنترنت. وتتاثر اجهزة الكروم بوك 

الشاشة يختلف عن ايقاف التشغيل واعادة التشغيل. ويوصي مكتب المدارس العامة لمقاطعة فاييت للتكنولوجيا التعليمية 

 باستخدام زر الطاقة اليقاف التشغيل مرة واحدة في االسبوع. 



 

 

 

 

  Chromebook. قم بتحديث متصفح الكروم بوك ٣

 

. ٨٣الى النص  chrome، تاكد من تحديث متصفح الكروم Chromebookكجهاز الكروم بوك  بالنسبة الى اي جهاز ليس

 .٢مع اعادة التشغيل المذكورة في رقم  Chromebookيجب تحديث المتصفح على جهاز الكروم بوك 

 

 

 . السماح بجميع ملفات تعريف االرتباط٤

 

، وتمكين اعداد " السماح لجميع Chrome، وخاصة الكروم  تاكد من ادخال المتصفح ٢و  ١بمجرد االنتهاء من الخطوتين 

 ملفات تعريف االرتباط".

 

 في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.  Chromeافتح اعدادات الكروم  •

 الموجودان في الشريط الجانبي االيسر.    privacy and securityاضغط فوق الخصوصية والضمان   •

 وبيانات المواقع  االخرى.  Cookieحدد، ملفات تعريف االرتباط  •

 . Cookieالتحقق من، السماح لجميع ملفات تعريف االرتباط.  •

 

 

 Canvasتسجيل الدخول على الكانفز . ٥

 

من خالل التطبيق  Canvasالكتشاف اي مشاكل في تسجيل الدخول في وقت مبكر، يرجى تسجيل الدخول الى الكانفز 

. الطريقة هي نفسها المستخدمة في جوجل كالس ٢٠٢٠اغسطس  ٢٦قبل  Google Drive)الواڤل( لكوكل درايف 

 هج االخرى. ، والمجموعات، ومنصات المناEnvision، انڤجين Google Classroomروم  

 واضغط لفتحة.    Canvasما عليك سوى التمرير داخل) الواڤل ( لتحديد موقع رمز الكانفز 

 

 

اذا لم تقدر الدخول على  ٨٥٩٣٨١٤٤١٠يرجى االتصال بمكتب المساعدة التقنية للعائالت للحصول على المساعدة على الرقم 

 . بنجاح Canvasالكانفز 

 

 Google Driveيحتوي على صورة تطبيق) الواڤل ( الى جوجل درايڤ  -للطالب  Canvasدليل الكانفز 

 

 للعائالت Canvasدليل الكانفز  •

 

 اضغط للحصول على اللغات اللغوية  االضافية  لكال الدليلين

 

 النموذجية عند تسجيل الدخول للجهاز بنجاح. Canvasتوضح الصورة التالية كيف تبدو لوحة الكانفز 

 

 



 

 

 

 

 

 ٨٥٩٣٨١٤٤١٠. اتصل بمكتب مساعدة الطفل / االسرة، الي ارشادات على الرقم ٦

 

 ، فيرجى االتصال بمكتب المساعدة للحصول على اي  اجوبة، Canvasاذا لم ينجح تسجيل الدخول الى الكانفز 

 .Canvasيمكنهم المساعدة في اعادة تعيين كلمة السر او المشكالت االخرى التي قد تتداخل مع الوصول الى الكانفز 

 

 

اذا كنت تستطيع رؤية هذة 

الشاشة مع الشريط الجانبي 

للموءشر االزرق، لقد قمت 

بتسجيل الدخول بنجاح الى 

 .Canvasالكانفز 

 

البالونات هي الشكل الذي سيبدو 

علية لوحة  العديد من الطالب 

حتى ينشر معلموهم دورة المقرر 

ويمكن لبعض الطالب التعليمي. 

مشاهدة دورة المقرر التعليمي 

 القديم

 

بعض اللوحات قد تظهر قائمة 

العرض، بدال عن، مع صورة 

تليفزيونية في الجزء العلوي من 

 الشاشة. 

تحت الصورة ستكون العبارة، بداية 

   تاريخ المهام الخاص بك. 


