
نت. يرجر عذر أي أخطاء.   Googleتمت ترجمة هذا باستخدام ترجمة   أو برامج أخرى عبر اإلنبر
 

   8الصف  –: رياض األطفال  1الصفحة 
   12- 9: الصفوف 2الصفحة 

 
 األرس :  CPS K - 8عزيزي 

نت.   لدينا تحديث بخصوص تطلب من الطالب واالتصال باإلنتر
 

ي 
كة التر نت قدمت بعض التحديثات يوم الجمعة  الشر ي   4نستخدمها لمساعدة أجهزة آي باد االتصال باإلنتر

 
. وقد تسبب ذلك ف سبتمتر

نت.  بعض المشاكل اإلضافية مع االتصال   ساعة الماضية لتحديد اإلصالح.   24عمل فريق التكنولوجيا لدينا عىل مدى الـ    باإلنتر
 
ي تم إرسالها يوم األحد، يرجر اتباع الخطوات المذكورة

نت بعد اتباع خطوات التحديث التر   إذا كنت ال تزال غتر قادر عىل االتصال باإلنتر
ي هذا الفيديو إلعادة تعيير  جهاز الطالب. 

 
 عىل االتصا    ف

ً
نت. بمجرد االنتهاء من هذه العملية، سوف تكون قادرا     ل باإلنتر

ن جهاز الطالب:    aFHA8-https://youtu.be/Fqcl6كيفية إعادة تعيي 

ي يحتاجونها من خالل تطبيق الخدمة الذاتية عىل الجهاز أو عن  
نت، يمكن للطالب الوصول إىل التطبيقات التر بمجرد االتصال باإلنتر

    دورات المدرسة ستكون متاحة صباح اليوم الثالثاء.    بوابة الطالب. إىل  طريق تسجيل الدخول
 

ن المتاحة هذه  ن ،  وسيكون للمنطقة الفنيي  ي  سبتمبر  7الليلة ، االثني 
ن
مساء   7:30إىل  4:00من  uildingبإدارة   المدرسة منطقة ، ف

ي شارع   المبنن يقع   المساعدة.  يحتاجون إىل  الذين  ألولئك
ن
 . W. Worley  1818ف

 
 سيكون الفنيون متاحير  للمساعدة خالل األوقات التالية:  

 11الجمعة, سبتمتر  - 8الثالثاء, سبتمتر   •
o 7:30   

ً
 مساًء    4 – صباحا

o  المدخل األمامي للمبت    -جميع المدارس المتوسطة 

   10الخميس, سبتمتر  - 8الثالثاء, سبتمتر   •
o 4  مساًء    7  –مساًء 
o  مدرسة منطقة إدارة بناية-  ( 1818مدخل أمامّية من البناية W. Worley   ) 

 
ي كل من الـ

ا الثالثاء  schoolsكما سيكون الموظفون متاحير  ف 
ً
    سبتمتر لتقديم المساعدة.   8االبتدائية غد

 
للحصول عىل المساعدة أو االتصال بمدرستهم إذا كانوا غتر قادرين عىل االتصال بأحد   3334-214- 573مكن للطالب أيضا االتصال ي

 المواقع للحصول عىل مساعدة التكنولوجيا.  
 

ك بينما كنا نعمل عىل حل هذه المشكلة.    عىل صتر
ً
 شكرا
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D األرس:  12-9األذن 
 

 زة الكمبيوتر المحمولة الطالب.  لدينا تقارير عن اثنير  من القضايا البسيطة مع أجه
 

 وفيما يىلي الحلول لكل من هذه القضايا: 
ول الرسالة المنبثقة.   "وكيل" الرسالة: يظهر عىل بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة.   أعد تشغيل الجهاز وستر 

 
ي المرة القادمة الجه": Microsoftرسالة ترخيص "

 
واي فاي. ال يؤثر عىل     CPSاز يتصل إغالق الرسالة. وهو إشعار من شأنها أن تزول ف

 كيفية عمل الكمبيوتر المحمول. 
 

 دورات المدرسة ستكون متاحة صباح اليوم الثالثاء.  
 

ن المتاحة  ن ،  وسيكون للمنطقة الفنيي  ي ،سبتمبر  7هذه الليلة ، االثني 
ن
مساء   7:30إىل   4:00من   uildingبإدارة  منطقة المدرسة ف

ي شارع   المبنن يقع   ألولئك الذين يحتاجون إىل المساعدة. 
ن
 . W. Worley  1818ف

 
 سيكون الفنيون متاحير  للمساعدة خالل األوقات التالية:  

 11الجمعة, سبتمتر  - 8الثالثاء, سبتمتر   •
o 7:30   

ً
 مساًء    4 – صباحا

o  للمبت   المدخل األمامي   -جميع المدارس المتوسطة 

   10الخميس, سبتمتر  - 8الثالثاء, سبتمتر   •
o 4  مساًء    7  –مساًء 
o  (    1818مدخل أمامّية من البناية )  -مدرسة منطقة إدارة بناية(

ً
ا
ّ
ّون
ً
ّيّياّوّيا

ّ
ّ ين  غربّية ]ورلتر

 
ادرين عىل جعله إىل أحد  للحصول عىل المساعدة أو االتصال بمدرستهم إذا كانوا غتر ق 3334-214- 573يمكن للطالب أيضا االتصال 
 مواقع مساعدة التكنولوجيا.  

 
.    8نتطلع إىل عودتنا إىل التعليمات غدا، الثالثاء،   سبتمتر
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