
نصائح الستخدام Google Meet في المنزل

● Google Workspace for التأكد من استخدام الطفل لحساب
 Education

إذا كان طفلك یتواصل مع معلّمھ أو زمالئھ في الصف، یجب أن 
یستخدم حساب Google للمؤسسة التعلیمیة ولیس حساًبا شخصًیا.

الحصول على مساعدة في أداء الواجب المنزلي●
یمكن لطفلك الحصول على المساعدة في أداء الواجب المنزلي 

أو عقد اجتماعات مع المعلّمین.

تصمیم تجربة رائعة●
 Google لتضمن أّن طفلك یحظى بأفضل تجربة استخدام على

Meet، علیك تثبیت أحدث إصدار من التطبیق. إذا كان معدل نقل 
بیانات اإلنترنت منخفًضا، یمكنك أیًضا إیقاف الكامیرا على جھاز 

طفلك للحصول على جودة أفضل. 

التشجیع على المشاركة●
بإمكان طفلك استخدام میزة رفع الید لیبلِّغ المعلّم بسؤالھ، باإلضافة 

إلى میزة الدردشة التي یمكنھ استخدامھا للتحّدث إلى معلّمھ وزمالئھ.

Google Meet دلیل األوصیاء الستخدام تطبیق
ھل تواجھ صعوبات في عقد اجتماع وجًھا لوجھ؟ استخِدم Google Meet للتواصل خارج الصف الدراسي.

لماذا تختار المؤسسات التعلیمیة Google Meet؟

●Google Meet إعداد المشرفین لتطبیق
سیتولّى مشرف تكنولوجیا المعلومات بالمؤسسة التعلیمیة 

إعداد Google Meet وتفعیلھ، كما سیحرص على إتاحة 
دة للمعلّمین وحدھم. عناصر تحّكم محدَّ

م المعلم في االجتماع● تحكُّ
ال أحد سوى المعلّم بإمكانھ كتم الصوت في االجتماع أو إزالة 
المشاركین، ما یعني أّن الطالب ال یمكنھم كتم صوت المعلّم 

أو إزالتھ من االجتماع بدون قصد (أو عمًدا).

استخدام میزة "النسخ النصي التلقائي"●
تم تصمیم میزة النسخ النصي التلقائي لمساعدة الطالب الُصّم 

أو ضعاف السمع أو الذین یحتاجون إلى مساعدة للتركیز.

سھولة االستخدام●
یمكنك االنضمام إلى االجتماع من المؤسسة التعلیمیة أو 

المنزل عبر كمبیوتر محمول أو جھاز جّوال بنقرة واحدة.

edu.google.com

Google Meet ھو تطبیق ضمن حزمة Google Workspace متوفِّر 
 Google Workspace for للمؤسسات التعلیمیة مجاًنا من خالل حزمة

Education. بإمكان المعلِّمون استخدام Google Meet كأداة لعقد اجتماعات 
الفیدیو والتواصل مع األطفال بشكل شخصي وتسھیل التعلیم عن ُبعد أو لعقد 

اجتماعات ومؤتمرات افتراضیة مع الوالدین واألوصیاء.

إذا كان طفلك یمتلك جھاز كمبیوتر أو جھاًزا جّواالً متِصالً باإلنترنت وحساب 
Google Workspace for Education، یمكن للمعلّمین مواصلة عملیة التعلیم 

.Google Meet عبر الفیدیو باستخدام

https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=en
https://support.google.com/meet/answer/10159750?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9308979?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9300310?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
http://meet.google.com
http://edu.google.com


یحتوي Google Meet على میزات حمایة للحفاظ على خصوصیة الطالب والمعّلمین:

● (IETF) بمعاییر األمان الصادرة عن مجموعة مھندسي شبكة اإلنترنت Google Meet یلتزم
لكل من بروتوكول أمان طبقة النقل لمخّططات البیانات (DTLS) وبروتوكول النقل اآلمن في الوقت 

.(SRTP) الفعلي

●.Googleعند نقلھا بین العمیل و Google Meet یتم تشفیر البیانات تلقائًیا في

حسب اإلعدادات التلقائیة، یتم منع المستخدمین المجھولین من االنضمام إلى االجتماعات.●

ال یتطلب استخدام Google Meet على الویب أي مكونات إضافیة. یعمل التطبیق بكامل وظائفھ ●
في Chrome وغیره من المتصفحات، وبذلك یكون أقلّ عرضة لتھدیدات األمان.

لة تلقائًیا لمكافحة إساءة االستخدام وعناصر تحّكم للحفاظ ● تم تزوید Google Meet بمیزات مفعَّ
على أمان االجتماعات.
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Google Meet أمان الطالب في

تلتزم شركة Google بتصمیم منتجات تساعد في حمایة خصوصیة الطالب 
والمعلِّمین، وتوّفر وسائل األمان للمؤسسات التعلیمیة.

 ،Google Workspace for Education إذا كان طفلك یستخدم
ُیرجى العلم أّن Google ال تملك أًیا من بیانات الطالب وال تعرض لھم 

إعالنات، كما تلتزم بمعاییر االمتثال، مثل قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة 
للعائلة (FERPA1) وقانون حمایة خصوصیة األطفال على اإلنترنت 

(COPPA2) والالئحة العامة لحمایة البیانات (GDPR) وقانون نقل التأمین 
.(HIPPA) الصحي والمسؤولیة

ھل ترید معرفة المزید من المعلومات؟ 
 إلیك بعض المواضیع التي قد تھمك: 

ھل تستخدم میزة "الكتابة بالصوت" أو میزة "النسخ النصي التلقائي" ●
في المؤسسة التعلیمیة؟ 

كیف یستخدم معلّمك Google Meet في الصفوف الدراسیة؟ 

ما ھي المیزات التي تعجبك في اجتماعات الفیدیو؟●

ما ھي القواعد المطبَّقة في Google Meet؟ كیف تختلف ھذه القواعد ●
عن قواعد الصفوف الدراسیة العادیة؟ 

یمكنك االّطالع على دلیل البدء السریع 
وصفحة التدریب لمعرفة المزید من المعلومات 
حول Google Meet وكیفیة مساعدة طفلك 

في تحدید المشاكل وحلّھا.

https://support.google.com/a/users/answer/9300131
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?visit_id=637188651704577464-901458039&hl=en&rd=1

