
ھل یتعّذر عقد اجتماع وجًھا لوجھ؟ یمكنك استخدام Google Meet في التواصل خارج الصف الدراسي
   

Google Meet ھو أحد تطبیقات مجموعة G Suite، ویتوفَّر للمدارس مجاًنا من خالل إصدار 
«Google Workspace للتعلیم». یمكن للمعلِّمین استخدام تطبیق Google Meet، وھو 

أداة الجتماعات الفیدیو، في التواصل مع طفلك بشكل فردي، لتیسیر التعلیم عن ُبعد، أو لعقد 
اجتماعات ومؤتمرات افتراضیة مع أولیاء األمور واألوصیاء.

إذا كان طفلك یمتلك جھاز كمبیوتر أو جھاًزا جّواالً متصالً باإلنترنت ولدیھ حساب على
«Google Workspace للتعلیم»، یمكن للمعلِّمین مواصلة التعلیم من خالل الفیدیو باستخدام 

.Google Meet

edu.google.com

لماذا تختار المدارس Google Meet؟
    
●Google Meet المشرفون یضطلعون بإعداد

سیضطلع مشرفو تكنولوجیا المعلومات في مدرستك بإعداد 
د من إتاحة عناصر تحّكم  Google Meet وتفعیلھ، والتأكُّ

بعینھا للمعلِّمین فقط.

م في األمور● المعلِّم ھو المتحكِّ
یمكن للمعلِّم فقط كتم صوت أجھزة المشاركین اآلخرین أو 
إزالتھم من االجتماع، ویعني ذلك أن الطالب ال یمكنھ كتم 

صوت المعلِّم أو إزالتھ من االجتماع عن طریق الخطأ (أو بأي 
طریقة أخرى).

استخدام میزة «النسخ النصي التلقائي»●
لدعم الطالب الذین یعانون من الصمم أو ضعف السمع، یمكنك 

تفعیل میزة استخدام «النسخ النصي التلقائي».

مالحظات حول استخدام Google Meet في المنزل
   
● Google Workspace» د من أّن طفلك یستخدم حساب تأكَّ

للتعلیم»
د من أّنھ  إذا كان طفلك یتواصل مع معلِّمھ أو زمالئھ في الصف، تأكَّ
یستخدم حساب Google التابع للمدرسة، ولیس حسابھ الشخصي.

الحصول على مساعدة في الواجب المنزلي●
یمكنك إعداد مساعدة في الواجب المنزلي أو اجتماع مع المعلِّمین.

تقدیم تجربة استخدام رائعة●
 Google لضمان حصول طفلك على أفضل تجربة استخدام لتطبیق
Meet، احرص على تثبیت أحدث إصدار من التطبیق. یمكنك إیقاف 

الكامیرا في جھاز طفلك للحصول على جودة أفضل أیًضا.
 
التشجیع على المشاركة●

یمكن لطفلك استخدام میزة جلسات "سین وجیم" في "العروض 
التقدیمیة من Google" للتحدُّث مع معلِّمیھ وزمالئھ ومشاھدة 

المحتوى أثناء عرضھ في الوقت نفسھ.

Google Meet دلیل األوصیاء لتطبیق

https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
http://edu.google.com?hl=ar
https://support.google.com/meet/answer/9300310?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=en


Google Meet سالمة الطالب أثناء استخدام
    

تلتزم Google بإصدار منتجات تساعد على حمایة خصوصیة الطالب والمعلِّم وتوفِّر 
األمان في مدارسنا.

Google إذا كان طفلك یستخدم «Google Workspace للتعلیم»، ُیرجى العلِم أّن 
ال تمتلك أّي من بیانات الطالب، وال یتم عرض أي إعالنات للطالب، كما أّننا ندعم 

 .COPPA2و FERPA1 معاییر االمتثال مثل

:Google Meet األسئلة التي یمكن طرحھا على طفلك بشأن تطبیق
    
كیف یستخدم معلِّمك Google Meet في الصفوف الدراسیة؟ ●

ما الذي یعجبك في رؤیة معلِّمك وزمالئك في الصف من خالل الفیدیو؟●

ما قواعد استخدام Google Meet؟ كیف تختلف ھذه القواعد عن القواعد الساریة في ●
الصف الدراسي العادي؟ 

للحصول على مزید من المعلومات حول Google Meet ومساعدة طفلك في تحدید 
المشاكل وحلّھا إذا طلب منك ذلك، یمكنك االّطالع على دلیل البدء السریع والتدریب.
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