FARSI

ﻧﮑﺎت ﻣﮭم درﺑﺎره آﻣوزش آﻧﻼﯾن
ﺟﮭت اﻧﺟﺎم ﺗﮑﺎﻟﯾف و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑرای ﮐودک ﺧود ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺧﻠوت در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد.
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺑﺎﯾد روی ﯾﮏ ﺳطﺢ ﺻﺎف ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد) .ﻟپ ﺗﺎپ ﻧﺑﺎﯾد روی زاﻧوی ﮐودک ﻗرار ﺑﮕﯾرد(.
وﻗﺗﯽ دورﺑﯾن ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر روﺷن اﺳت و ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻣﺷﻐول اﻧﺟﺎم ﺗﮑﺎﻟﯾف اﺳت ،ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺑﯾﻧﻧد او در ﭼﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻣﺷﻐول ﮐﺎر اﺳت.

داﻧش آﻣوزان ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از طرﯾﻖ ﺣﺳﺎب  Gmailﺧود ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد.
(studentID@fcpsschools.net).

ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾﻖ ھﻣﯾن اﯾﻣﯾل ﺑﺎ ﻣﺷﺎور و ﺳﺎﯾر
ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد.
اﯾﻣﯾل واﻟدﯾن از طرﯾﻖ  fcpsschools.netاﻧﺟﺎم ﭘذﯾر ﻧﺧواھد ﺑود

ﺗﮑﺎﻟﯾف و اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎ را از طرق زﯾر دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد
FCPS 24-7 Learning

ﯾﺎ
Google Classroom

ﺑﮫ ﮐودک ﺧود ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﺧود را ﺑﮫ طور ﻣﻧظم دﻧﺑﺎل ﮐﻧد.
از ﮐودک ﺧود ﺑﺧواھﯾد طﺑﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺧود ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد .ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن
اﺳت از روزھﺎی دﯾﮕر ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﺗﮑﺎﻟﯾف اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد و در
ﻣواﻗﻊ ﻟزوم ﺷرﮐت ﮐﻧد.

ﮐودک ﺧود را ﺗﺷوﯾﻖ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﺎ اﯾن روش ﺟدﯾد ﺧود را ﺗطﺑﯾﻖ دھد و اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر ﺑﺎﺷد.
LS-Professional Learning and Family Engagement-Tech Tips for Families

راھﻧﻣﺎی ﻋﯾب ﯾﺎﺑﯽ ﻓﻧﺎوری
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾت

 . 1ﺻﻔﺣﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ را ﻣﺟددا ً ﻓﻌﺎل
ﮐﻧﯾد .روی  refreshﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ  FCPS G Suiteدر ﺳطﺢ ﺗﺣﺻﯾل و آﻣوزش
ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻧﯾﺎز دارم؟

 . 2ﯾﮏ ﺟﺳﺗﺟو دﯾﮕر را اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد.
ﭼطور وارد ﺳﯾﺳﺗم ﺷوم؟
 . 3اﺗﺻﺎل اﯾﻧﺗرﻧت ﺧود را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد.

 Google Chromeرا ﺑﺎز ﮐﻧﯾد
ﺑﮫ ﻟﯾﻧﮏ  www.fcpsschools.netﺑروﯾد

وﺻل ﺷدن ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت

ﺷﻣﺎره  7رﻗﻣﯽ  IDﮐودک ﺧود را وارد ﮐﻧﯾد و روی  Nextﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد

 . 1از اﯾﻧﺗرﻧت ﺧﺎرج ﺷوﯾد ،ﺳﭘس ﻣﺟددا ً ﺑﮫ وﺻل ﺷوﯾد.
 . 2دﺳﺗﮕﺎه ﺧود را ﻣﺟددا ً راه اﻧدازی ﮐﻧﯾد.

رﻣز ﻋﺑور  FCPSﮐودک ﺧود را وارد ﮐﻧﯾد و روی  Nextﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد
از طرﯾﻖ  3x3 appsدر ﮔوﺷﮫ راﺳت ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺣﮫ وارد ﺣﺳﺎبGmail

ﺷوﯾد

آﯾﺎ ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻓﻧﺎوری ﻧﯾﺎز دارﯾد؟
ﯾﮑﯽ از راھﮭﺎی زﯾر را اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد.

ﺑرای درﯾﺎﻓت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﻓﻧﺎوری ﻣدرﺳﮫ
) (TSSpecو ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻠم ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
اﮔر ﺑﺎ ﻣﺷﮑل روﺑرو ﺷدﯾد و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻓﻧﺎوری
دارﯾد ﻟطﻔﺎ ً درﺧواﺳت ﺧود را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ﺧط آﻧﻼﯾن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻓﻧﺎوری ﺧﺎﻧواده وارد ﮐﻧﯾد:
https://itweb.fcps.edu/itsupport/

دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ Blackboard Collaborate Ultra

ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻧﯾﺎز دارم؟

)از  26آﮔوﺳت ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد(.
ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧطوط ﺗﻠﻔن اطﻼﻋﺎت واﻟدﯾن در FCPS

ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

571-423-4957
571-423-4952
571-423-4953
571-423-4954
571-423-4951
571-423-4950
571-423-4955
571-423-4956

ﭼطور در ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻼﺳﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧم؟
ﮐودک ﺷﻣﺎ ﯾﮏ اﯾﻣﯾل درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺣﺎوی
ﻟﯾﻧﮏ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﺳﺎب )FCPS Gmail (fcpsschools.net
او ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﮐﻼس ﻣذﮐور را ﭼﮏ ﮐﻧد  ،ﺳﭘس
اﯾﻣﯾل را ذﺧﯾره ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺗﺎره ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد و ھرﮔز اﯾﻣﯾل را ﺑﮫ
اﺷﺗراک ﻧﮕذارﯾد زﯾرا ﺣﺎوی ﯾﮏ ﻟﯾﻧﮏ ﺷﺧﺻﯽ اﺳت.

