
[Please remember that Arabic reads from right to left] 
LEGAL RULES 

(In Arabic) 
  

الفصل في للطالب المحتوى إلتاحة التصغیر / التكبیر دروس تسجیل للمدرسین یمكن المعلم. بواسطة Zoom على الفصل تسجیل .1                   
 (للمراجعة أو للطالب الذین فاتهم الدرس) طالما أن التسجیل ال یركز بشكل أساسي على طالب واحد.

مشاركة اإلنترنت) عبر التعلیمات یقدمون الذین المعلمین من غیرهم (أو للمعلمین یمكن التكبیر. على الدرس تسجیل في المدرس مشاركة .2                    
 درس تم تسجیله على Zoom فقط على النحو التالي:

 أ. مع المعلمین اآلخرین في المدرسة أو داخل OUSD الذین لدیهم اهتمامات تعلیمیة مشروعة في الطالب ؛●
یكشف● أو طالب أو طالب على یركز / یعرض ال التسجیل) من جزء (أو التسجیل أن طالما الفصل نفس في آخرین طالب مع                         ب.

 عن معلومات شخصیة أو خاصة تتعلق بالطالب أو الطالب.
 ج. مع أي شخص آخر بعد الحصول على إذن كتابي من العائلة من كل طالب في التسجیل.●

للفصل فیدیو أو صوتي تسجیل فقط األسرة وأفراد للطالب یمكن األسرة. أفراد أحد أو الطالب بواسطة Zoom على الفصل تسجیل .3                     
 الدراسي (أو أي جزء من الفصل) على Zoom إذا حصلوا أوًال على إذن كتابي للقیام بذلك من كل من المعلم والمدیر.

ویطلب الشاشة خارج من Zoom على الفصل أثناء طفلهم األسرة أفراد یالحظ قد الفصل. أثناء اآلخرین الطالب / المعلم مع التفاعالت .4                      
الفنیة المشكالت معالجة باستثناء ، اآلخرین الطالب أو المعلم مع األسرة أفراد یتفاعل أال یجب ، ذلك ومع أمكن. إن المعلم إبالغ                        منهم
فصل خارج الطالب تعلم أو المعلم بتدریس تتعلق مخاوف أي إثارة یجب االضطراب. تسبب ال التي الحاالت وفي ، بإیجاز للوقت                       الحساسة

.Zoom 
عن بعیًدا طفلهم الدعم هذا یأخذ أال بشرط Zoom في الفصل أثناء طفلهم دعم األسرة ألفراد یمكن الفصل. أثناء لألطفال العائلي الدعم .5                       

 التعلیم ، وطالما أن الدعم ال یزعج بطریقة أخرى كیفیة تدریس المعلم للفصل.
 6. أمثلة:
یكافح● طالب أسئلة. طالب أي لدى كان إذا عما ویسأل النباتات في الخلوي التنفس عن درًسا السابع بالصف علوم مدرس ُیكمل                       أ.

بهذه مسبًقا المعلم أبلغ أن بعد ، الشاشة خارج من بالمراقبة الطالب أمر ولي یقوم یده. یرفع ال لكنه ، المفهوم فهم أجل                         من
الوصي أو الطالب على یجب ، ذلك من بدًال أسئلة. طفله لدى بأن المعلم إلبالغ الفصل مقاطعة عدم الوصي على یجب                       المالحظة.

 إرسال برید إلكتروني إلى المعلم بعد الفصل لطرح األسئلة وطلب دعم إضافي
المیكروفونات● صوت كتم إلى الطالب ویوجه الشاشة على ریاضیة مسائل ست من مجموعة الثالث الصف مدرس یعرض                   ب.

من الفصل بمراقبة الطالب أحد أمر ولي یقوم الورق. من قطعة على علیها واإلجابة لكتابتها دقائق خمس ویستغرق بهم                     الخاصة
الوصي یساعد قد الریاضیات. مشكالت إحدى من یعاني الطالب هذا المالحظة. بهذه مسبًقا المعلم أبلغ أن بعد ، الشاشة                     خارج

 الطالب طالما أن المساعدة في غضون الخمس دقائق المخصصة ومیكروفون الطالب مغلق.
بعد● ، الشاشة خارج من الفصل بمراقبة الطالب أحد أمر ولي یقوم الفصل. على شفهي نداء بإجراء الخامس الصف معلم یقوم                       ج.

لإلشارة األمر ولي یرد قد ابتعد. قد الطالب هذا یكون ، الطالب هذا اسم المعلم ینادي عندما المالحظة. بهذه مسبًقا المعلم أبلغ                        أن
 إلى أن الطالب قد ابتعد مؤقًتا عن الشاشة ولكنه سیعود.

الدروس.● جمیع بتسجیل اإلذن المعلمین جمیع أعطى أن للمدیر سبق الكسور. حول درس بتدریس یقوم الرابع الصف في مدرس                     د.
الفصل تسجیل بمشاركة للمدرس ُیسمح عملهم. مشاركة الطالب من اثنین من المعلم ویطلب أسئلة الطالب یطرح ، الدرس                    خالل

 بأكمله عبر Google Classroom بحیث ال یتمكن سوى الطالب في الفصل من الوصول إلیه.
التسجیل● هذا ألن نظًرا مكافحین. طالب ثالثة من لمجموعة الریاضیات حول درس بتدریس یقوم الثاني الصف في مدرس                    ه.

تعلیمیة اهتمامات لدیهم الذین اآلخرین المعلمین مع فقط الفیدیو مشاركة للمدرس یجوز ، یمیزهم / الطالب هؤالء على                    یركز
 مشروعة في الطالب (على سبیل المثال ، قد یشارك المعلم الفیدیو مع معلم الطالب السابق لطلب الدعم).

جمیع● بتسجیل اإلذن المعلمین جمیع أعطى أن للمدیر سبق الذاتیة. الهویة عن درس بتدریس یقوم السادس الصف في مدرس .F                    
مع إال الفیدیو مشاركة للمدرس یجوز ال هویتهم. على والدیهم طالق أثر كیف الطالب أحد یشارك ، الدرس خالل                     الدروس.
الصف مدرس یسعى الذي الرئیسي المعلم ، المثال سبیل على - بالطالب مشروعة تعلیمیة اهتمامات لدیهم الذین اآلخرین                    المعلمین

 الثالث للحصول على الدعم منه.
  

BEST PRACTICES 
(In Arabic) 

  



 1. نشر معلومات اجتماع التكبیر. ال ینبغي للمدرسین نشر المعلومات المتعلقة باجتماعات Zoom الخاصة بهم على صفحة ویب متاحة
 للجمهور. من األفضل تحقیق ذلك عبر البرید اإللكتروني أو صفحة ویب حالیة محمیة بكلمة مرور مثل Google Classroom أو

.Seesaw 
 2. كلمة المرور حمایة اجتماع التكبیر. یجب أن تحتوي جمیع اجتماعات التكبیر / التصغیر على كلمات مرور مضمنة ، وأن تتم مشاركتها

 مع الطالب في الفصل فقط ، لضمان عدم انضمام أي أشخاص من الخارج إلى االجتماع.
 3. غرفة االنتظار. یجب تمكین میزة غرفة االنتظار لكل اجتماع تكبیر. یسمح هذا للمعلم بتحدید كل مشارك قبل السماح له بالدخول إلى

 الغرفة.
 4. حصة الشاشة. یجب أن یكون اإلعداد االفتراضي لمشاركة الشاشة هو المضیف فقط. یمكن للمدرس بعد ذلك السماح مؤقًتا للمشاركین

 اآلخرین بالمشاركة إذا لزم األمر.
 5. الدردشات. یجب أن یكون اإلعداد االفتراضي هو إیقاف تشغیل میزة الدردشة. یمكن للمدرس بعد ذلك السماح مؤقًتا بالمحادثات العامة إذا

 لزم األمر. یجب أال یتم تمكین الدردشات الخاصة في أي وقت.
 6. غرف جانبیة. یمكن للمدرسین وضع الطالب في غرف جانبیة ، والتي یمكن للمدرس دخولها في أي وقت. یجب على المعلمین تمكین

 اإلعدادات للسماح للطالب بمغادرة غرفة االجتماعات الفرعیة والعودة إلى غرفة االجتماعات الرئیسیة وقتما یرغبون.
 7. زووم قصف. في حالة وقوع حادث "تفجیر زووم" ، یجب على المعلم إما (1) تحدید "المفجر" وإزالته ، إذا أمكن ، أو (2) إنهاء

 االجتماع إذا لم یكن ذلك ممكًنا. یجب على المعلم بعد ذلك معالجة الموقف مع الطالب واألسر ، ومتابعة قسم تكنولوجیا المعلومات والشؤون
 القانونیة ، حسب االقتضاء.

 


