
مزید من المعلومات حول التزام Google for Education بالخصوصیة 
واألمان

أدوات G Suite التي یستخدمھا طفلك

باستخدام Google Classroom، یمكن لطفلك البحث عن كل مھامھ الدراسیة والتواصل مع معلِّمھ والحصول على التعلیقات والدرجات. كعضو 
م طفلك. في العائلة، یمكنك االشتراك لتلّقي ملخصات األوصیاء لالّطالع على مستوى تقدُّ

Google 
Classroom

یتضّمن تطبیق «نماذج Google» میزات تم تصمیمھا ألغراض تعلیمیة، ویمكن للمعلّمین استخدامھ في إنشاء االختبارات لكي یتمكَّن طفلك من 
إثبات معرفتھ أو استخدامھ في استطالع آراء زمالئھم من المعلِّمین. یستخدم العدید من المعلِّمین «نماذج Google» إلنشاء أنشطة تفاعلیة داخل 

الصف الدراسي، أو لجمع المعلومات من أجل إجراء رحالت میدانیة أو إعداد وجبات مدرسیة أو حتى لوضع مجموعة من األسئلة لیتم اإلجابة عنھا 
أثناء اجتماعات أولیاء األمور والمعلِّمین.

Google نماذج

یتم تحدید تقویم خاص لكل صف دراسي في Google Classroom لمساعدة طفلك في معرفة موعد األحداث أو المھام الدراسیة المقبلة. یمكن 
للمعلِّمین أیًضا استخدام «تقویم Google» في إنشاء خانات المواعید لمقابلة الطالب أو عقد اجتماعات مع أولیاء األمور.

Google تقویم

ُیعّد Google Drive بمثابة حقیبة ظھر افتراضیة لطفلك، حیث یمكنھ حفظ المھام الدراسیة أو المستندات أو مناھج الصفوف الدراسیة بأمان 
وتنظیمھا والوصول إلیھا باستخدام أي جھاز. ویعني ذلك أنھ یتم حفظ كل معلومات طفلك المھمة وأعمالھ الدراسیة تلقائًیا، وبالتالي لن یتم فقدھا. وقد 

.Google Drive یكون من المفید الجلوس مع طفلك ومراجعة كل أعمالھ المدرسیة المحفوظة في

Google Drive

یتضّمن إصدار «G Suite للتعلیم» میزات إمكانیة الوصول التي تساعد طفلك على التعلُّم بالطریقة التي تناسبھ. یمكن لطفلك استخدام میزة «الكتابة 
 Google أو «Google بالصوت» أو قارئ شاشة أو توصیل جھاز عرض بلغة برایل أو استخدام الترجمة والشرح في «العروض التقدیمیة من

Meet للحصول على دعم إضافي.

میزات إمكانیة 
الوصول

قد تكون سمعت عن مجموعة G Suite التي تتضّمن تطبیقات مثل Gmail و«مستندات 
Google» و«العروض التقدیمیة من Google» و«جداول بیانات Google» و«نماذج 
Google» وGoogle Drive وغیرھا. ویمكن للمدارس استخدام إصدار مجاني من ھذه 

 ،Google Classroom للتعلیم»، حیث یتضّمن تطبیق G Suite» المجموعة وھو
ویساعد أطفالك على التواصل والتعاون في المدرسة أو المنزل باستخدام أي جھاز، وكّل ذلك 

في بیئة آمنة. 

معرفة المزید حول «G Suite للتعلیم»…
    

یستخدم حالًیا ما یزید عن 90 ملیون طالٍب ومعلٍِّم حول العالم إصدار «G Suite للتعلیم». تساعد ھذه األدوات المعلِّمین والطالب على التواصل 
والتعاون وإدارة الصفوف الدراسیة. وتتضّمن G Suite أیًضا  میزات إمكانیة وصول ُمدمجة  لدعم الطالب ذوي االحتیاجات واألسالیب التعلیمیة 

المختلفة، ما یساعد في توفیر صفوف دراسیة تالئم الجمیع. 

كیف یستخدم طفلك G Suite في المدرسة؟
     

توفِّر المدارس حساب Google تدیره المدرسة للطالب والمعلِّمین الستخدامھ في أغراض تعلیمیة، وقد یتیح  خدمات إضافیة بخالف الخدمات 
األساسیة التي یقّدمھا إصدار «G Suite للتعلیم». وفي ما یلي بعض أدوات  G Suite األكثر استخداًما في الصف الدراسي وكیف یستخدمھا 

طفلك. 

دلیل األوصیاء إلصدار «G Suite للتعلیم» 

https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136
https://support.google.com/calendar/answer/190998?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://support.google.com/a/answer/1631886?hl=en
https://support.google.com/a/answer/6356441?hl=en
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none


1  قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة للعائلة، 2  قانون حمایة خصوصیة األطفال على اإلنترنت لعام 1998

 للحصول على مزید من المعلومات حول Google Classroom، یمكنك االّطالع على 
تدریبات «مركز المعلِّم» و»مركز المساعدة» أو مشاھدة برنامج تعلیمي أو االنتقال إلى 

موقعنا اإللكتروني. 

یمكن لطفلك إنشاء المستندات وجداول البیانات والعروض التقدیمیة، والتعاون مع زمالئھ ومعلِّمیھ في الوقت الفعلي، ما یتیح لھ مشاركة 
عملھ والحصول على المالحظات وإجراء التعدیالت على الفور. 

«مستندات Google» و
«Google جداول بیانات»

و«العروض التقدیمیة من 
«Google

 Google عندما یتعّذر عقد اجتماعات قائمة على الحضور الشخصي بین أولیاء األمور أو األوصیاء والمعلِّمین، یمكن لمعلِّم طفلك استخدام
Meet لعقد اجتماع افتراضي. وُیعّد Google Meet حالً رائًعا للتعلّم عن ُبعد، حیث یمكن للمعلِّمین عقد الصفوف الدراسیة والتواصل 
م في االجتماع، بما في  مع طالب الصف الدراسي لطفلك عند تعّذر االجتماع بھم بشكل فعلي. ویتیح Google Meet للمعلِّم عناصر تحكُّ

ذلك إمكانیة كتم صوت أجھزة المشاركین وإزالتھم، لمساعدتھ على إدارة الصف الدراسي.

Google Meet

G Suite كیف یتعاون طفلك ویتواصل باستخدام

 Google for Education یمكنك االّطالع على مزید من المعلومات حول التزام
.google.com/edu/privacy بالخصوصیة واألمان في

كیف نحمي بیانات طفلك؟
     

تلتزم Google بإصدار منتجات تساعد على حمایة خصوصیة الطالب والمعلِّمین وتوفِّر أفضل 
وسائل األمان في مدارسنا. إذا كان طفلك یستخدم Google Classroom و

«G Suite للتعلیم»، ُیرجى العلِم أّن Google ال تمتلك أّي من بیانات الطالب، وال یتم عرض 
 .COPPA2و FERPA1 أي إعالنات للطالب، كما أّننا ندعم معاییر االمتثال مثل

ھل ترید االّطالع على المزید من المعلومات؟ في ما یلي بعض األسئلة للتحفیز على الحدیث:
      
ما أحدث مشاریعك الجماعیة؟ كیف تعاونت مع زمالئك؟●

ل لك؟ ما موضوع المشروع وماذا تعلَّمت منھ؟ ● ما المشروع الجماعي المفضَّ

كیف یساعدك Google Classroom في إدارة أعمالك المدرسیة؟●

أین یمكنك االّطالع على مھامك الدراسیة؟ ●

كیف یمكنك الوصول إلى واجبك الدراسي من المنزل؟●
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