
Classroom دلیل األوصیاء حول

 Google Classroom كیفیة استخدام المعّلمین لـ

إبقاء الوالَدین واألوصیاء على ِعلم بآخر األخبار

یمكن للوالَدین واألوصیاء اختیار الحصول على ملّخص بالبرید اإللكتروني عن أداء أطفالھم في Classroom. ویشمل الملّخص معلومات 
حول المھام القادمة والمھام التي لم یتم تنفیذھا وأنشطة الصف ومشاریعھ. 

إذا لم تصلك ھذه الرسائل اإللكترونیة حالًیا وأردت تلّقیھا، ُیرجى التواصل مع المؤسسة التعلیمیة للحصول على المزید من المعلومات حول 
الملّخصات عن أداء الطالب للوالَدین واألوصیاء. 

 Google ھي أداة مجانیة متوفرة كجزء من Google Classroom
Workspace for Education، وھي مجموعة من المنتجات التي تشمل

Gmail و"تقویم" و"مستندات" وDrive و"العروض التقدیمیة" وغیرھا. 

باستخدام Classroom، یمكن للمعلّمین توزیع المھام وجمعھا وتقدیم مالحظات 
ودرجات مخّصصة واالّطالع على عمل الطالب في مكان واحد. تستخدم المؤسسات 
التعلیمیة Classroom لجعل التدریس أكثر إنتاجیة ومنفعة من خالل تبسیط المھام 

وتعزیز التعاون والتواصل.

إسناد الواجبات الدراسیة

یستطیع المعلّمون إنشاء مھام دراسیة وإضافة كل المستندات 
الالزمة لكي یعمل الطالب علیھا. یتلّقى الطالب إشعاًرا عبر البرید 

اإللكتروني عندما تتم إضافة مھمة جدیدة، ویمكنھم رّدھا بعد إتمامھا 
على Classroom. ترسل أداة Classroom إشعاًرا إلى 

الطالب بعد وضع الدرجات لواجباتھم المنزلیة، وبالتالي یستطیع 
الطالب االّطالع على الدرجات والمالحظات.

إرسال اإلشعارات

یمكن للمعلّمین إرسال إشعارات إلى الصف بأكملھ، ویتلقاھا الطالب 
عبر البرید اإللكتروني. یستطیع أیًضا الطالب االّطالع على ھذه 

اإلشعارات عند تسجیل الدخول إلى Classroom من خالل متصفح 
الویب أو تطبیق Classroom ألجھزة iOS وAndroid الجّوالة.

مشاركة جمیع المواد المتعلقة بالصف

ضمن Classroom، یمكن للمعلّمین مشاركة مراجع تعلیمیة 
ومواد للقراءة وفیدیوھات وروابط ومنشورات. یتیح ذلك للطالب 

الرجوع إلیھا في أي وقت أو التعاون مع زمالئھم في الصف للتعلّم.

التعاون بشكل ثنائي أو مع الصف كلھ

یمكن للطالب مراسلة المعلّمین مباشرًة لطرح أسئلة و/أو ترك 
تعلیقات على المھام واإلشعارات. ویستطیع الطالب أیًضا التعاون 
مع بعضھم البعض إلنجاز المھام الجماعیة من خالل العمل على 
المشاریع المشتركة في "مستندات" و"جداول بیانات" والعروض 

التقدیمیة" في الوقت نفسھ. الدمج مع تطبیقات أخرى أو محتوى آخر

یمكن للطالب الوصول إلى آالف التطبیقات التعلیمیة التي تطلق 
العنان لإلبداع وتقّدم فرًصا ال حصر لھا للتعلّم.

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136
https://edu.google.com/products/classroom/apps/?modal_active=none&story-card_activeEl=connect-with-school-systems


ھل تستخدم Classroom؟ وكیف تستخدمھ؟ ●

●.Classroom أخِبرني عن مشروع رائع تعمل علیھ في المؤسسة التعلیمیة باستخدام

ھل عملت مؤخًرا على أي مشاریع جماعیة؟ ما ھي األدوات المثیرة لالھتمام التي تستخدمھا للتعاون ●
مع مجموعتك؟

ث عن السالمة على اإلنترنت والمواَطنة الرقمیة ● تحدَّ
مع منھج أبطال اإلنترنت الدراسي.

آلیة الحفاظ على أمان بیانات طفلك

تلتزم شركة Google بتطویر منتجات تساعد في حمایة خصوصیة الطالب والمعلّمین، وتوّفر أفضل مستویات األمان للمؤسسات التعلیمیة. 
إذا كان طفلك یستخدم Classroom وGoogle Workspace for Education، ال تملك Google أًیا من بیانات الطالب وال یتم 

.2 COPPA 1 وقانون FERPA عرض اإلعالنات لھم. ونحن نلتزم بمعاییر االمتثال مثل قانون

یمكنك االّطالع على مزید من المعلومات حول التزام Google for Education بتوفیر الخصوصیة واألمان في مركز أمان وخصوصیة 
Google for Education وإشعار خصوصیة Google Workspace for Education ومقالة مساعدة تتناول بعض االختالفات بین 

 .Google Workspace for Education الخدمات األساسیة والخدمات اإلضافیة في

یمكنك قراءة دلیل األوصیاء المتعلق بالخصوصیة واألمان.

Google Classroom أسئلة یمكنك طرحھا على طفلك حول

1 قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة للعائلة

2 قانون حمایة خصوصیة األطفال على اإلنترنت لعام 1998

لمزید من المعلومات حول Google Classroom، یمكنك االّطالع 
على الدورات التدریبیة في "مركز المعلّمین" ومركز المساعدة أو مشاھدة 

برنامج تعلیمي أو االنتقال إلى موقعنا اإللكتروني.
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