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الجدول الزمني
متى سیتم توفیر األجھزة؟

)  یونیو(یرانسیوف یتم توزیع األجھزة في شھر حز). یونیو(یتم تصنیع األجھزة في الوقت الحالي وستصل إلى مدینة دیترویت في شھر حزیران 
.وعندما تصبح ھذه األجھزة متوفرة) أغسطس(وآب) یولیو(وتموز

كیف سأعرف متى وأین یمكنني إستالم جھازي؟
)DPSCD(امة یتم إرسال برید إلكتروني لتحدید األھلیة إلى حساب البرید اإللكتروني الخاص بطفلك للمنطقة التعلیمیة لمدارس دیتروت الع•
قم بالمشاركة في اإلستبیان لكل طفل ترغب في مشاركتھ•
ستحصل على تفاصیل اإلستالم الخاص بك بمجرد قیامك بأكمال اإلستبیان•



تحدید األھلیة
أشھر وخدمات الدعم؟6من ھو الشخص المؤھل للحصول على الجھاز والبیانات لمدة 

مسجل في المنطقة التعلیمیة خالل تعداد عضویة )DPSCD(ضمن المنطقة التعلیمیة لمدارس دیتروت العامة ) K-12( أي طالب من مرحلة الروضة الى الصف الثاني عشر
سیتم سحب الطالب . لمدة ستة أشھر إضافة الى الدعم الفنيLTEیكون مؤھًال إلستالم جھاز وبیانات ذات التطور طویل األمد أو ماتعرف بـ ) 2020فبرایر / شباط (الربیع 

قة التعلیمیة بتوزیع إذا لم یطالب ھؤالء الطالب بجمیع األجھزة بحلول فصل الخریف القادم، فستقوم المنط. المؤھلین مباشرةً من نظام معلومات الطالب في المنطقة التعلیمیة
.األجھزة على الطالب الجدد، إلى حین توفرھا

ھل سیتم توفیر جھاز واحد لكل عائلة مؤھلة أو جھاز لكل طالب مؤھل؟
.ھناك جھاز واحد متوفر لكل طالب مؤھل

كیف یمكنني معرفة فیما إذا كان طالبي سوف یحصل على جھاز؟
لتأكید ) DPSCD(لعامة ت اتروسیستلم الوالد أو الوصي القانوني لكل طالب مؤھل رابط إستبیان في رسالة البرید اإللكتروني الخاص بطفلك للمنطقة التعلیمیة لمدارس دی

انوني تأكیًدا والخطوات بمجرد اإلنتھاء من ذلك، سیستلم الوالد أو الوصي الق. إھتمامھ وتحدیث معلومات اإلتصال الخاصة بھ واإللتزام بإتفاقیة تتضمن كیفیة إستخدام الجھاز
.الفرصة المتوفرة لھمستستلم العوائل التي لم تقم بإكمال اإلستبیان متابعة إستباقیة من كادر موظفي المدرسة للتأكد من أنھم على علم ب. التالیة للتوزیع لھذا الصیف

ھل یمكن أن یخبرني أحد موظفي المدرسة أو ممثل خدمة العمالء إذا كان طفلي مؤھالً أم ال؟
لقیك للمعلومات، فقم إذا كنت ترغب في التأكد من ت. بعد توزیع إستبیان المشاركة، سیتمكن ھؤالء الموظفون من إخبارك إذا كان طفلك مؤھالً أم ال، ولكن لیس قبل ذلك الوقت

.لمعلومات بإنتظامقد تم تحدیثھ، وأنك تقوم بالتحقق من ھذه ا) إذا توفر لدیك(باإلتصال بمدیر مدرستك للتأكد من أن رقم ھاتفك وعنوان البرید اإللكتروني الخاص بك 



األجھزة
من سوف یمتلك الجھاز؟

سؤولة عن صیانھ لن یكون أحد ممتلكات المنطقة التعلیمیة التي تقوم بإدارتھا أو تخزینھا، مما یعني أن العائلة م. سیكون الجھاز ملًكا للطالب وعائلتھ
.وھذا یعني أیًضا أنھ لن یلزم إعادة الجھاز. واإلعتناء بھ، ولن تتمكن المنطقة التعلیمیة من إستبدال األجھزة المفقودة أو المسروقة

ما ھو نوع الجھاز؟
تحتوي ھذه األجھزة اللوحیة ذات الشاشات التي )iView(یسمى بـ آي فیو)Windows-10(10-یعمل بنظام ویندوز) تابلت(نقوم بتوزیع جھاز لوحي 

64، وسعة تخزین )4GB RAM(جیجابایت 4بوصة على لوحات مفاتیح قابلة للفصل، وذاكرة وصول عشوائي سعتھا 10.1تعمل باللمس بمقاس 
.LTE، ومبرمجة لتالئم البیانات ذات التطور طویل األمد أوالـ )64GB(جیجابایت 

ماذا یحدث في المستقبل عندما یصبح ھذا الجھاز قدیًما أو ال یعمل؟
لغرض إختصاصي تكنلوجیا المعلومات أو مایعرف ب" human I-T"تقوم المنطقة التعلیمیة بالتعاون مع مدینة دیترویت ومؤسسة غیر ربحیة تسمى بـ 

لتزام المنطقة جزء من إ. توفیر إمكانیة الحصول على األجھزة المجددة للعوائل التي یمكنھم شراؤھا بتكلفة منخفضة أو بدون تكلفة، وبحسب الحاجة
ولة أخرى من لن تكون ھناك ج. التعلیمیة بھذا المشروع ھو التبرع بأجھزة إنتھت من إستخدامھا حتى یمكن تجدیدھا وتقدیمھا للعوائل في المستقبل

.عملیات توزیع األجھزة على نطاق واسع بعد توزیع ھذه المجموعة األولیة من األجھزة



الدعم
من سیساعدني أو یساعد طفلي في إستخدام جھازنا الجدید؟

لضمان حصول العوائل إختصاصي تكنلوجیا المعلوماتأو مایعرف ب" human I-T"تتعاون المنطقة التعلیمیة مع منظمة غیر ربحیة وطنیة تسمى بـ 
ي على الجھاز لجمیع إحتیاجات الدعم الفنإختصاصي تكنلوجیا المعلوماتسیتمكن الطالب والعوائل من اإلتصال ب. على دعم فني ألجھزتھا الجدیدة

.یتوفر الدعم عبر الھاتف والبرید اإللكتروني والرسالة النصیة .)Microsoft Office(وربطھم باإلنترنت وحتى أدوات مایكروسوفت أوفیس 

كیف أحصل على المساعدة؟. مشكلتي الفنیة تتعلق بأدوات التعلم عبر اإلنترنت في المنطقة التعلیمیة 
ھم المحطة األولى لمساعدة العوائل، ألنھم سیكون لدیھم المعرفة الكافیة لحل معظم ) Human-I-T(إختصاصي تكنلوجیا المعلوماتشركاؤنا في 

.إذا لم یتمكنوا من المساعدة، سیقومون بإیصالك بسرعة بفریق المنطقة التعلیمیة المناسب للمساعدة في ذلك. المشاكل الشائعة

أو الربط اإلنترنت؟/ لمناقشة المشاكل المتعلقة بالجھاز و )Human-I-T(إختصاصي تكنلوجیا المعلوماتكیف یمكنني اإلتصال ب
:الربط باإلنترنت •
:الجھاز/ الدعم التكنولوجي •
6925-372-562في رسالة نصیة إلى الرقم "  "NTERNET4CFأرسل•
human-i-t.org/internet4cf: لتقدیم إستمارة على اإلنترنت•
6925-372-562في رسالة نصیة إلى الرقم ""HELP4CFأرسل•
help4cf.org: لتقدیم إستمارة على اإلنترنت•



الربط بشبكة اإلنترنت
ماذا یحدث عندما تنتھي فترة اإلستخدام المجانیة للبیانات لستة أشھر؟

على اإلنتقال إلى خیارات اإلنترنت منخفضة التكلفة التي تناسبك)Human-I-T(إختصاصي تكنلوجیا المعلوماتبمجرد حصولك على جھازك، سیساعدك شركاؤنا في 
في كل خطوة تخطوھا إختصاصي تكنلوجیا المعلوماتسیساعدك فریق  .)Comcast Internet Essentials(أنت وعائلتك، مثل برنامج انترنت كومكاست األساسیة 

.على الطریق بحیث یتم ربطك بإتصال إنترنت دائمي ذات معدل أو مستوى معین بعد األشھر الستة األولى

؟LTEھل سیكون ھناك حد أقصى للبیانات أو بطء في البیانات ذات التطور طویل األمد أو 
والتي ستكون غیر محدودة، ویسعدنا أن نشارككم المعلومة بأنھ سیكون ھناك حد أقصى LTEلقد عملنا بجد لتحدید شریك لتوفیر خدمة البیانات ذات التطور طویل األمد أو 

.)LTE(للبیانات في األشھر الستة األولى من الوصول الى البیانات 

إذا كنت أرغب في اإلحتفاظ بخطة البیانات بعد األشھر الستة األولى، ھل یمكنني فعل ذلك؟
متوافقة مع الجھاز، أو إضافة الجھاز إلى خطة بیانات حالیة، )LTE(بصفتك مالك الجھاز، یمكن للعوائل أن تختار بدء خطة بیانات خاصة بھم للجھاز على شبكة بیانات 

.وذلك بحسب تقدیر العائلة وعلى نفقتھا الخاصة

دي خیارات ھل سیكون ل. لن یعمل معي إتصال اإلنترنت السلكي أو خطة البیانات المدفوعة. ، أو أنا طالب في دار رعایة)البقاء دون مأوى(تواجھ عائلتي وضع التشرد 
أخرى؟

ر لما یصل إلى خمسة عشر في المئة من حجم الطالب لدیھا حتى یتمكن الطالب الذین یواجھون مشاكل في توفی) LTE(تخطط المنطقة التعلیمیة لتوسیع خطط البیانات 
.  السكن اآلمن أو دار رعایة من الوصول إلى اإلنترنت، بما في ذلك أدوات التعلم عبر اإلنترنت



اإلستخدام
ما الغرض الذي یمكن فیھ إستخدام األجھزة وإتصاالت اإلنترنت؟

لعائلة، ملوك لنطلب من جمیع مستلمي األجھزة اإللتزام بإستخدام الجھاز للتعلم عبر اإلنترنت ودعم الطالب، ولكننا نود أن نوضح أیًضا أنھ كجھاز م
اإلستشارة عندما یكون التعلم عبر اإلنترنت غیر مطلوب، یمكن إستخدام الجھاز لخدمات. نأمل أن تستفید األسرة بأكملھا من حصولھا على ھذا الجھاز

.ھاسرة بكاملالطبیة عن بُعد وتقدیم طلبات الحصول على المساعدات الحكومیة والبحث عن عمل والتدریب واألنشطة المنزلیة األخرى التي تخدم األ



القیام بالمشاركة
ھل یمكنني التبرع بجھازي الذي إستخدمھ لفترة بسیطة لھذا الجھد المبذول؟. أعتقد أن ھذا البرنامج عظیم

إختصاصي ندما یبدأ في األشھر القادمة، ع. لضمان التناسق بین طالبنا ومدارسنا، لن یمكننا قبول التبرعات الشخصیة ذات الطابع التكنولوجي لھذا الجھد
جھزة، ونحن العملیات المحلیة في مدینة دیترویت، فسیكون بإمكانھم التفكیر في قبول التبرعات الشخصیة لأل)Human-I-T(تكنلوجیا المعلومات

ار األشخاص الذین الى ذلك الحین، نحن نقترح أن تعمل من خالل منظمات المجتمع المحلي مثل المجموعات الكنسیة إلختی. نشجعك على التفكیر في ذلك
.قد یستفیدون من كرم تبرعك

ھل یمكن ذلك؟. أود المساھمة بالتبرع المالي لھذا البرنامج
یرجى اإلتصال بمؤسسة مدارس دیتروت العامة . وعوائلھم)DPSCD(نشكرك على إھتمامك بدعم طالب المنطقة التعلیمیة لمدارس دیتروت العامة 

)DPS( للتعرف على الطرق التي یمكنك من خاللھا تقدیم دعمك من خالل زیارة الموقع اإللكترونيhttp://www.dpsfdn.org/ أو إرسال برید
.communications@dpsfdn.orgإلى ) ایمیل(إلكتروني 



إستبیان إھتمامات العائلة
أین یمكنني إیجاد اإلستبیان الذي أحتاجھ للمشاركة؟

في شھر )DPSCD(سیتم إرسال برید إلكتروني لتحدید األھلیة إلى حساب البرید اإللكتروني لطفلك في المنطقة التعلیمیة لمدارس دیتروت العامة 
).یونیو(حزیران 

6/1تلقى طالب مدرسة كودي الثانویة رابطھم اإللكتروني بتأریخ •
6/15سیتلقى جمیع الطالب اآلخرین روابطھم اإللكترونیة قبل تأریخ •

كیف یمكنني الدخول إلى حساب البرید اإللكتروني لطفلي؟
).Clever portal(یمكن للعوائل الدخول إلى حساب البرید اإللكتروني ألطفالھم من خالل بوابة كلیفر 

.Detroitk12.orgعلى الموقع اإللكتروني ھذا الدلیل بإستخدام ) Clever(یمكن لموظفي خدمة العمالء تقدیم الدعم للعوائل للوصول إلى كلیفر •
 Microsoft(في قسم الطریق المختصر للمایكروسوفت )DPSCD(التعلیمیة لمدارس دیتروت العامة إستخدم رابط البرید اإللكتروني للمنطقة •

Shortcut) ( أیقونةMS Outlook(

ھل یمكنني الحصول على ترجمة لإلستبیان؟
للغات ، في الزاویة الیمنى العلیا من اإلستبیان، سیكون ھناك خیار لترجمة اإلستبیان إلى كل من ا6/15بالنسبة للتوزیع في جمیع المناطق التعلیمیة قبل 

.لترجمة عبر الھاتفخدمات الم یتم تطبیق ھذا اإلصدار التجریبي بعد، لذا یرجى توجیھ العائلة إلى إستخدام . األساسیة المستخدمة في المنطقة التعلیمیة



البرید اإللكتروني للتسجیل

كیف أحصل على البرید اإللكتروني الذي یخبرني عن كیفیة إستالم جھاز طفلي؟
للحصول على توجیھات إلستالم ) DPSCD(قم بإكمال اإلستبیان في كل حساب برید إلكتروني لطفلك ضمن المنطقة التعلیمیة لمدارس دیتروت العامة 

تحتفظ بِھ عند إستالم بعد اإلنتھاء من اإلستبیان، ستتلقى أیًضا رقم تسجیل كمرجع لك. ستمنحك ھذه الرسالة تأریًخا ووقتًا محدًدا لإلستالم. أجھزتھم
لك، عندئٍذ إذا كنت غیر قادر على إستالم الجھاز نیابة عن طف. أو طفلك على الحضور وإستالم الجھاز/ و) وصي قانوني/ كوالد(نحن نشجعك . الجھاز

. رقم التسجیل وھویة التعریف الشخصیةمعیمكن لطفلك إستالمھ بدالً عنك، أو یمكن أن یرافق شخص بالغ موثوق بھ الطفل 

ماذا یمكنني أن أفعل؟. لقد تلقیت البرید اإللكتروني للتسجیل ولكن وقت اإلستالم ال یناسبني
أو نسخة / بھ و موجوًدا عند وقت اإلستالم، وكان لدى طفلك ھویة تعریف الطالب الخاصة) وشخص بالغ موثوق بھ للطالب األصغر سنًا(إذا كان طفلك 

البرید تأكد فقط من أنھم یقومون بإحضار الھویة أو الفاتورة و. من فاتورة خدمات حدیثة بإسمك، فیمكنھ إستالم الجھاز دون الحاجة الى حضورك
.اإللكتروني الخاص بالحجز



)تكملة(البرید اإللكتروني للتسجیل 

ما الذي أحتاج إلى إحضاره معي ألستالم جھاز طفلي؟
.إلستالمستحتاج إلى إظھاره عند ا. إلستالم الجھاز) مطبوًعا أو على ھاتفك(یرجى إحضار نسخة من رسالة البرید اإللكتروني معك لإلستالم •
.إذا كان لدیك واحًدا، فذلك سیعمل على تسریع عملیة اإلستالم إذا أحضرت معك الھاتف الذكي•
ن للتحققیرجى إحضار ھویة تعریف الوالیة أو ھویة الطالب أو فاتورة الخدمات إلى موقع اإلستالم المخصص لك وتجھیزه إلظھاره لكادر الموظفی•

.من ھویتك الشخصیة
.إرتِد القناع الخاص بك•



التوزیع
قناع عند إستالم جھازي؟ حتى لو كنت جالًسا في سیارتي؟علي إرتداء ھل یجب 

ا في سیارتك، على الرغم من أنك ستكون جالسً . الرجاء مساعدتنا في حمایة صحتك وسالمتك بإتباع أمر الحاكمة بإرتداء األقنعة في األماكن العامة. نعم
!سیقوم موظفونا ومتطوعونا باإلقتراب من سیارتك للمساعدة في عملیة إستالمك للجھاز، ونرید أن نحافظ على سالمة الجمیع

ھل سأتمكن من الحصول على المساعدة فوًرا عندما أستلُم جھازي؟ 
ولكن ،19-بصحبِة جھازك للحد من التجمھر و التعرض الى مخاطر السالمة مع كوفید”grab and go“أو " اإلستالم والمغادرة"نحن نطلب منك 

ل، باإلضافة إلى یوجد داخل العلبة مع جھازك دلیل البدء السریع إلرشادك خالل عملیة إعداد الجھاز للتشغی. ستتمكن من الحصول على المساعدة الفوریة
.طریقة إلرسال الرسالة النصیة لطلب المساعدة إذا واجھت أیة مشاكل
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