
 اكنفس الالكرتوني  ربانمج دليل الأرسة ل

https://sites.google.com/gm.sbac.edu/alachua-digital-academy/home?authuser=0 :  يتوفر مزيد من المعلومات  هنا 

 

هذا اخلريف سوف  Alachuaيف مقاطعة "أأالتُشوا"  Digital Academyبأأن طالب الأاكدميية الرمقية   مسعمت ال بد انمك

ى بـ "اكنفس"  .  Canvas يس تعملون ما يسمي

ية لكمةس يه اكنف ذ اهنا انلكزيي امس ملوقع الكرتون اعمتدته   تعين مقاش أأو لوحة رمس، ولكن يف هذه احلاةل لها دالةل خمتلفة، ا 

كتب هذا ادلليل حنن مثلمك أأهاٍل لطالب يف املقاطعة، قرران أأن ن س املقاطعة للتدريس الكرتونيًا عن بعد هذا اخلريف. ر امد

ذ مأألوف لناانمج اكنفس رب لأن وجزامل نقدم لمك بعض   نهدفنا ايف معلنا يف جامعة فلوريدا. بشلك منتظم هل نس تعم اننا ا 

 عن طبيعة معل أأبنائمك أأمام شاشة الكومبيوتر طوال اليوم. واحضة س ليكون عندمك فكرة املعلومات عن اكنف

 

 ما هو اكنفس؟  .1

ة  اكنفس هو م أأنظمة ال دارة التعملاو منصي لكرتونية تضي للتواصل مع الطالب ولزتويدمه  اكنفس يس تعمل املدرسون  .ش بكة ا 

يف  والغياب وادلرجات.  مية ولتسجيل وحفظ تفاصيل عن الطالب مثل احلضورابملعلومات وامللفات الرضورية للعملية التعلي 

بالكم  . وغري ذكل من الأعامل املدرس ييةنفس الوقت، ميكن للطالب أأن يس تعملوا اكنفس لتسلمي الواجبات وتقدمي العروض 

ىل تسلمي أأو اللوح  يف غرفة الصف، من الكتابة عىل الصبورة يً أ خر، لك انواع التواصل اليت تمت تقليد وتقيميها   اتواجبالا 

 رتونيًا عىل اكنفس.ميكن ان تمت الك والتعليق علهيا

 

 اكنفس؟ برانمج    متد ملاذا قررت املدارس أأن تع  .2

 يضاف اىل ذكل ان .صفيي عن طريق امللفات الورقييةعن طريق اكنفس ميكن ان حيل ماكن اي تواصل  الالكرتون التواصل

.  من الطالب او الأهل مع افرادوتنظمي مقابالت   ترتيب حمارضات عن بعدو تحميل الفيديوهات ب  لمدرسنيل اكنفس يسمح

كام يسمح للمدرسني بأأخذ احلضور والغياب، ومبا ان متويل احلكومة الفدرالية للمدارس يعمتد عىل احلضور، هذه املزية لاكنفس  

ة لك ما حيتاجه املدرسون والطالب يف ماكن واحد،  اكنفس جيمع  ولأنهممة جدًا.   صفوف  من اسهل اس تعامالً  فهذه املنصي

 . Google Classroomغوغل 

فو املدرسة فقط ميكهنم ادلخول اىل هذا الربانمج، وهو ال   اكنفس أ من جدًا، الهدف منه فقط التعملي والتعلمي. املدريسون وموظي

 او اي يش ميكن ان يلهيي الطالب عن دروسهم.  Hangoutاو   Chatيسمح لـ 

https://sites.google.com/gm.sbac.edu/alachua-digital-academy/home?authuser=0


 

 

 ؟ اكنفس برانمج  احلصول عىل    كيف ميكن  .3

تطبيق  اىل و انرتنت اىل الا كومبيوتر موصول هجاز ال حاجة لرشاء أأي يشء خاص للحصول عىل اكنفس. حتتاجون اىل 

app نذكر هنا ان التطبيق عىل الهاتف رمبا يكون  .عىل اكنفس عىل هجاز الهاتف اذليك للمتكن من ادلخول اىل صفوف ابنائمك

 من الهاتف الس تعامل اكنفس. عىل الطالب احملمول، اسهل  وانه هجاز المكبيوتر، املكتيب م  ولكناكٍف للأهل، 

  

 ؟ Zoomوماذا عن "زوم"   .4

يف هذا  . Skypeو Facetimeتسمح للناس ان يتبادلوا روابط فيديو وهو بذكل يش به  خدمة مؤمترات عن بعد  وم هوز 

اكنفس   مواقع  عىلتوفرة م  . هذه اخلدمةزومالأاكدميية الرمقية عن طريق طالب ارضات لاحمل سيمتي تنظميالفصل ادلرايس، 

 لك صف.باخلاصة 

 

 كيف جيب عىل الأهل ان يس تعملوا اكنفس؟  .5

صمع أأبناهئم و  ابجللوسيف الأسابيع الأوىل من الس نة ادلراس ية، يُنصح الأهل  جداوهلم مواقع اكنفس للك الصفوف يف  تفحي

فوا عىل هذه املواقع وكيفية معلها. احدى مزيات اكنفس يه مفكرة أأو رزانمة للأهل والطالب أأن يتعري . هكذا ميكن املدرس يية

بتزنيل تطبيق اكنفس اخلاص ابلأهايل عىل  الكرتونية ُمدرج فهيا لك الواجبات وادلروس يف لك الصفوف. يُنصح الأهل 

 عىل هذا املوقع:   متوفيرس، للأهايل والطالب عىل حد سواء، هواتفهم. هبذا الشلك ميكهنم متابعة اعامل ابناهئم. تطبيق اكنف

apps-https://canvas.instructure.com/courses/1045977/pages/canvas 

 

 كيف سيس تعمل الطالب اكنفس بشلك يويم؟  .6

ىل اكنفس، جيب عىل الطالب اذلهاب اىل موقع  لدلخول ا 

(. يف /https://www.sbac.eduمدارس مقاطعة "أأالتُشوا" )

   ."My Portal رابط لـ  " كالزاوية الميىن يف أأعىل الصفحة هنا
 

https://canvas.instructure.com/courses/1045977/pages/canvas-apps
https://www.sbac.edu/


"، يُطلب من الطالب ادخال My Portal عند الضغط عىل "

ولكمة الرس اخلاص هبم لتسجيل ادلخول. امس  امس املس تخدم 

ىل اعادة تعيني امس نه املدرسة. ااملس تخدم تعيي  ذا احتاج الطالب ا 

 اذلهاب اىل هذا املوقع:  علهيم، املس تخدم اخلاص هبم

https://fl02219191.schoolwires.net/Page/3512    
 

املنتجات لك الوصول اىل لطالب ميكن ل بعد تسجيل ادلخول، 

 الالكرتونية اليت توفرها املقاطعة.   واخلدمات

 Alachua Digital اضغطوا عىل الرمز الأخرض لـ "

Academy الأاكدميية الرمقية." او 

 
"، يمت توجيه الطالب اىل اكنفس. للك صف موقع خاص عىل  Alachua Digital Academy عند الضغط عىل "

 روابط اجامتعات زوم. ابالضافة اىل  الصفييةاكنفس، وداخل هذا املوقع جيد الطالب لك املواد والواجبات 

  

 هل سيمت نرش ادلرجات عىل اكنفس؟  .7

كام اكن   Skyward Portalالك. ادلرجات س ُتنرش عىل 

ىل  عن   Portal Skywardاحلال من قبل. ميكن ادلخول ا 

  طريق هذا الرمز عىل موقع مدارس املقاطعة. 

 

 تصل يف هذه احلاالت؟ ن مبن   .8

عىل   ت يف الأاكدميية الرمقية ولكن لكام ضغط ةملتحق يتابن

 صل عىل هذه الرساةل: ليس عندك حساب. حتاملوقع 

 . ابنتكة سابملكتب الرئييس يف مدر  اتصل

 بعض تاج اىلحي و د صعوبة يف اس تخدام اكنفس جي ابين

 ساعدة.امل 

الاس بوع  س ابنك. يف ري درساةل الكرتونية اىل مُ  ارسيل

ل من الس نة ادلراس يية س يكون الرتكزي عىل تدريب  الاوي

 الطالب عىل اس تعامل اكنفس.

  تابنيت ملتحقة يف الأاكدميية الرمقية ولكن التكنولوجيا

 لهذه الأاكدميية غري متوفرة لها.الرضورية 

ارسل رساةل الكرتونية اىل املدرسة او اتصل ابدارة املدرسة 

الحئة ابلتكنولوجيات الرضورية للأاكدميية هناك تلفونيًا. 

 الرمقية عىل هذا املوقع: 

https://www.sbac.edu/Page/30058 

 

https://fl02219191.schoolwires.net/Page/3512
https://www.sbac.edu/Page/30058


  اً قصري  اً لبداية الس نة ادلراس ية. املقاطعة نرشت ملف اً حتضري  يعملون جبدي  سنيسات واملدري املدارس يف املقاطعة ولك املدري لك 

جابة عىل بعض الأس ئةل الأساس يي   . امللف موجود عىل هذا املوقع:  ةـيي ـ عة يف الصفوف الالكرتون ات املتوقي ـي يـ ة حول السلوك لال 

https://www.sbac.edu/Page/30053 

يف الاس بوع الأخري من عطةل   ارشادات اضافية خالل اجلوةل املدرس ية ريرساةل الكرتونية وتوف ابرساللك مدرسة س تقوم 

 يف فصل اخلريف.  يف املدارس ر معلومات اضافية خالل اليوم املفتوحكام ستتوفي  ،الصيف

سني يف مدرسة ابنائمك مجعية الأهايل واملدري كونوا عىل يقني ان ا س بقها. س تكون خمتلفة جدا معي ستبدأأ قريبًا و الس نة ادلراس ية 

 د عىل ان يكون هذا الاختالف اجيايب قدر املس تطاع.س تعمل جبه 

https://www.sbac.edu/Page/30053

