
  كن جاهزا للفصل الدراسي ولجوجل!
 

 

 بنجاح مع المدارس االبتدائية التابعة لمدارس مقاطعة فاييت google classroomالطالق منصة جوجل كالس روم 

العامة، أنشأنا هذا المستند لمساعدة الطالب واالسرة على ان يكونوا المبادرين االوليين في التاكد من ان اجهزتهم جاهزة 

، قبل اليوم االول من google classroomلالرشادات التعليمية. يرجى اتباع الخطوات ادناة لالستعداد لجوجل كالس روم 

 .٢٠٢١- ٢٠٢٠العام الدراسي 

 

 

 ح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح . امس١

 . اوقف تشغيل االجهزة واعادة تشغيلها. ٢

  Chromebookلالجهزة بخالف اجهزة الكروم بوك  Chrome. قم بتحديث متصفح الكروم ٣

 . السماح بجميع ملفات تعريف االرتباط. ٤

  Classroom. سجل الدخول على قاعة التدريس ٥

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

   

 

 

 . امسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح١

 

بشكل خاص يتصرف بشكل  Chromeتستفيد جميع المتصفحات من مسح ذاكرة التخزين الموقت، لكن متصفح الكروم 

، ولكن ذاكرة التخزين Gmailخصي افضل عند مسحة بشكل متكرر. يمكن للمستخدم تسجيل الخروج من حساب جيميل الش

 الموقت غالبا ما يتم تعليقها خلف المواقع. تتبع هذة الخطوات يكون افضل الممارسات للحفاظ على تشغيل جهازك بسالسة. 

 

 خطوات مسح ذاكرة التخزين الموقت للمتصفح ) تعرض بثماني لغات( ●

 

 . اوقف تشغيل االجهزة واعد تشغليها. ٢

 

  Chromeة تشغيل االجهزة على اساس منتظم، يمكن ان تتسبب في حدوث مشاكل في متصفح الكروم عندما ال يتم اعاد

المشكلة،  كما  بالذات بهذة Chromebookوالعديد من االنظمة االساسية االخرى عبر االنترنت. تتاثر اجهزة الكروم بوك 

 ان اغالق الشاشة يختلف وال يقارن عن ايقاف التشغيل واعادة التشغيل. 

يوصي مكتب المدارس العامة لمقاطعة فاييت للتكنولوجيا التعليمية باستخدام الضغط على زر الطاقة اليقاف التشغيل مرة 

 واحدة في االسبوع.

 

  .Chromebook. قم بتحديث متصفح الكروم بوك ٣

 



الى  Chrome، تاكد من تحديث متصفح الكروم Chromebookنسبة الى اي جهاز اخر ليس كجهاز الكروم بوك بال

  ٢باعادة التشغيل المذكورة اعاله في رقم# Chromebook. ويجب تحديث المتصفح الموجود على  الكروم بوك ٨٣النص 

 

 

 . السماح بجميع ملفات تعريف االرتباط٤

 

، وتمكين وضع اعداد "السماح Chromeتاكد من ادخال المتصفح، وخاصة الكروم  ٢و  ١طوتين بمجرد االنتهاء من الخ

 لجميع ملفات تعريف االرتباط". 

 

 في الزاوية اليمنى من الشاشة.  Chromeافتح اعدادات الكروم  ●

 الموجودان في الشريط الجانبي االيسر.   Pricacy and Securityاطغت على الخصوصية والضمان  ●

 ديد، حدد ملفات تعريف االرتباط وبيانات الموقع االخرى. تح  ●

 التحقق، اسمح لجميع ملفات تعريف االرتباط ●

 

  Google Drive. قم بتسجيل الدخول الى جوجل درايڤ ٥

 

 

من  Google Driveالكتشاف اي مشاكل في تسجيل الدخول في وقت مبكر، يرجى تسجيل الدخول الى جوجل درايڤ 

. االجراء هو نفسة بالنسبة الى كونكت اد ٢٠٢٠اغسطس  ٢٦قبل  Google Driveدرايڤ  خالل تطبيق جوجل

Connect Ed   ( وندرزWonders و ايزي بريدج )Easy Bridge  ومنصات المناهج االخرى. ما عليك سوى

 والضغط علية لفتحة.  Classroomلتحديد موقع رمز الكالس روم  Waffleالتمرير السفل داخل الواڤل 

 

 

في سطر العنوان. اذا قام الطالب  drive.google.com، اكتب Google Driveا. لتسجيل الدخول على جوجل درايڤ 

 ، فلن يضطروا الى تسجيل للدخول مرة اخرى. Chromebookبتسجيل الدخول الى جهاز الكروم بوك 

 فسيطلب منهم ادخال عنوان البريد االلكتروني واذا كانوا يستخدمون جهاز الكمبيوتر المكتبي او جهاز الكمبيوتر المحمول، 

 وكلمة السر للمدارس العامة لمقاطعة فاييت. 

 

، يمكن للطالب الضغط على تطبيق الواڤل لجوجل درابڤ Google Driveب. بمجرد تسجيل الدخول الى جوجل درايڤ 

Google Drive App Waffle  واختيار رمز الكالس رومGLASSROOM  .)الشكل االول ( 

 



 
 

 

 

ويجب ان يرى الطالب صفحة الويب  Google Classroomس. سيتم فتحة صفحة الويب الخاصة بجوجل كالس روم 

Webpage  .المشابهة للشكل الثاني ادناة 

 

 
 

 

 

 Google GLASSROOMالشكل الثاني من صفحة الويب لجوجل كالس روم 

 

 

 والطالب. مكتب المساعدة التقنية للعائالت ٦

 



واذا لم تقدر  ٨٥٩٣٨١٤٤١٠يرجى االتصال بمكتب المساعدة التقنية للعائالت،  للحصول على المساعدة االتصال على الرقم 

 .Google Classroom Webpageالدخول بنجاح فراجع صفحة الويب لجوجل كالس روم 

 

 

 

 
 


