
   
 

   
 

 

 الخاص بك    iPadالخطوات األولى مع جهاز 

 معلومات تسجيل الدخول: أسم المستخدم:

 كلمة السر:

ال يجب مشاركة كلمات المرور مع اآلخرين. قد يكون لكل و)بشكل افتراضي، فأن كلمة المرور هي رقم هوية الطالب .                           

 تطبيق كلمات مرور مختلفة : أسأل مدّرس الطالب(. 

 

محّمال مسبقاً بالتطبيقات األساسية للتعلّم. ستتم إدارة التطبيقات عن بُعد من قبل المنطقة التعليمية. إذا كان لديكم أي مشاكل   iPadيأتي جهاز اآليباد 

 في إستخدام التطبيقات ، يرجى االتصال بمدّرس الطالب. 

 Teamsأنقر على الرمز لبدء تشغيل  مستندات. : سيتم استخدام هذا التطبيق لجلسات الفصل )الصف( المباشرة ولمشاركة الوثائق /الTeams وقم،

  وكلمة المرور. سوف تظهر فصول الطالب على الجانب األيسر من الشاشة.  OPSبإدخال اسم المستخدم الخاص بطالب 

 

Outlook  .يمكن للطالب واألسر إستخدام بريدهم االلكتروني )االيميل( للتواصل مع المدّرسين : 

 

 Clever       : Clever    هي بوابة يمكن إستخدامها للوصول الى العديد من الموارد والكتب والملفات وروابط

. يمكن للطالب تسجيل الدخول باستخدام أسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم. يمكن للطالب االنترنت وتطبيقات 

 . الخاصة بهم  Clever badgeاألصغر سناً تسجيل الدخول باستخدام شارة 

 

 نصائح الستكشاف األخطاء وإصالحها:  

   :اذا كان جهاز االيباد ال يعمل بشكل صحيح 

o     الطاقة  أضغط( مع االستمرار بالضغط على الزر العلويPower وزر الص ) حة الرئيسية حتى يظهر شعار  فApple  . 

o   .إذا كنت ال تزال تواجه مشاكل، فيرجى االتصال بالمدّرس أو المدرسة 

   :الدعم اإلضافي 

o  الدعم منApple : 

 . 3، الخيار رقم 2775-800-800-1 يتوفر الدعم عبر الهاتف على مدار الساعة طوال أيام األسبوع على رقم الهاتف  ▪

    Apple   :  https://support.apple.com/ipadموقع الدعم من 

o  الخط الساخنT-Mobile  4834-341-844-1  :  ألهالي الطالب 

o  1 موقع to 1     :1الخاص بالمنطقة التعليميةto1.ops.orghttps://  

https://support.apple.com/ipad
https://1to1.ops.org/


   
 

   
 

   إصالح الجهاز: لقد قامت المنطقة التعليمية بشراءAppleCare   ألجهزة اآليبادiPad الضررحالتين من  وهي تغطي ما ال يزيد على  

العرضي في السنة. ويمكنك شراء تغطية إضافية للحد من تكلفة فقدان أو سرقة الجهاز. إتّصل بالمدّرس أو المدرسة للحصول على  

 المساعدة في االصالح.  

الولياء   Infinite Campus for Parentsبوابة 

 االمور:

،   Infinite Campus for Parentsتتيح بوابة 

،  OPS طالبومات والتي تعد جزًءا من نظام معل

لآلباء / األوصياء مراقبة التقدم الدراسي للطالب عبر  

اإلنترنت. سيتمكن اآلباء / األوصياء من تسجيل  

 المنطقة التعليمية مديرية الدخول وعرض إعالنات

الدرجات  والمدرسة والجداول والدرجات الحالية و

  التي لم يتم تقديمها )الواجبات( النهائية والمهام

وكشوف   التلقيح )التطعيم(والحضور وسجالت 

الحساب والرسائل اإلخبارية للفصل. باإلضافة إلى  

ذلك ، سيتمكن اآلباء / األوصياء من إرسال بريد  

إلى المعلمين وطباعة مجموعة  )ايميل( إلكتروني

تقارير )الخطة   متنوعة من التقارير بما في ذلك

م الحالية وتقارير التقد  IEP التعليمية الفردية(

  والنصوصوبطاقات التقارير الحالية )الثانوية فقط( 

غير الرسمية. يمكن العثور على مزيد من )الدرجات(

المعلومات على موقع المنطقة 

https://district.ops.org 

  

 

 

 

 

 بق على اتصال:  إ

وقم باالشتراك عن طريق إرسال  OPSابق على اتصال مع 

.  67587 الرقم إلى Y الحرف أو )نعم Yes(  رسالة نصية 

. تتيح 67587ستأتي من الرقم  OPSالرسائل النصية من 

  إخبار OPS مدارس أوماها العامة إمكانية الرسائل النصية لـ

بمعلومات إشعارات  اآلباء / األوصياء والموظفين بسرعة 

ذات الصلة   إلغاء الدوام، بما في ذلك عمليات  الطواريء

 : مزيد من المعلوماتللبالطقس والتذكيرات الهامة. 

https://district.ops.org/textmessaging  

 

 

https://district.ops.org/textmessaging

