دعم مؤتمرات الفيديو للعائالت
قبل مؤتمر الفيديو
خصص بعض الوقت لتعتاد على Microsoft Teams
● قبل السماح لطفلك باالتصال  ،تأكد من أنك تفهم الغرض من االجتماع
● اتصل بالمعلم مباشرة إذا كان أي شيء غير واضح.
● شارك في أول مؤتمر فيديو لدعم احتياجات التعلم الفريدة لطفلك

منح الموافقة
● سيُطلب منك السماح لطفلك بالمشاركة
● قد يقوم المعلم بالتحقق من الفصل لمعرفة كيف يفعلون و  /أو تقديم اإلرشادات.
● يمكنك اختيار إيقاف تشغيل الكاميرا على جهاز الطالب إذا كنت غير مرتاح .سيستمر طفلك في مشاهدة فيديو
المعلم وسماع المحادثة
.
● ال يجب على الطالب  EBRPSSاالشتراك في أي حساب مؤتمر فيديو دون موافقة الوالدين.
تحقق من وقت وتاريخ الدرس
● ستتلقى أنت و  /أو طفلك راب ً
طا بشأن أداة اتصال تعليمية خاصة .قد يتضمن هذا برامج مثل Google
Classroom
● راسل المعلم إذا فاتتك جلسة حية .يمكن أن يقدم المعلم تسجيالت أو مواد تعويض
البس مالبس مناسبة
● إذا تم تمكين كاميرا الويب لطفلك  ،فيرجى التأكد من أنه يرتدي مالبس الئقة.
● وهذا يشمل أي من أفراد األسرة الذين قد يكونون في الغرفة أثناء مؤتمر الفيديو.

تحقق من التكنولوجيا قبل الوقت
● تحقق من الصوت للتأكد من أن مكبرات الصوت ليست مغلقة .
● تحقق من الميكروفون عند الوصول إلى Microsoft Teams

اختر منطقة هادئة
● حاول العثور على مكان إلعداد الجهاز بحيث يكون هادئًا مع القليل من عوامل التشتيت حتى يتمكن طفلك من
المشاركة في المؤتمر.
● حاول إبقاء األشقاء والحيوانات األليفة خالية من المؤتمر.
تحقق من اإلضاءة
● تأكد من أن طفلك لديه إضاءة كافية حتى يتمكن المعلم وزمالئه من رؤيته.
● قد تؤدي نافذة أو ضوء آخر في الخلفية إلى صعوبة عرض مؤتمر الفيديو.

تحقق من تأطير الكاميرا
● تأكد من أن وجه طفلك وكتفيه متمركزين في إطار الكاميرا.

تحقق من الخلفية
● تأكد من أن كل ما هو خلفك  ،ومرئي للكاميرا  ،بسيط ومناسب.

خالل مؤتمر الفيديو

كن جاهزا لمؤتمر الفيديو
● قد تطلب منك  Microsoft Teamsالقيام ببعض األشياء بعد النقر فوق رابط االنضمام .ستطالبك
Teamsإما بتنزيل برنامج أو االتصال عن طريق نظام بحث .استخدم نظام بحث ،إن أمكن.
● إذا طلبت  MS Teamsالسماح بالميكروفون والكاميرا  ،فانقر فوق "السماح"allow.
● قد يتم إرسالك إلى غرفة االنتظار ؛ ال بأس  ،سيسمح لك المعلم بدخول االجتماع بعد قليل .يمكنك التحقق من
الميكروفون والصوت أثناء وجودك في غرفة االنتظار.
استكشاف أخطاء التقنية وإصالحها
● قد تكون لديك بعض الصعوبات التكنولوجية .تحقق من اإلعدادات على واجهة مؤتمر الفيديو .في MS
 ، Teamsعادة ما يكون لرموز الفيديو والميكروفون إعدادات.
● أغلق البرامج أو التطبيقات أو نوافذ البحث التي ال تحتاج إليها أثناء االجتماع.
● أيضًا  ،استخدم وظيفة الدردشة للتواصل مع المعلم  /اآلخرين .قد تتمكن من الحصول على مساعدة من
الدردشة.
ساعد طفلك على االستماع للغرض والتوقعات
● سيتم كتم صوت طفلك عند دخول الغرفة .هذا يعني أنه لن يتحدث أحد باستثناء المعلم.
● سيتحدث المعلم عن توقعات ووظائف أداة مؤتمر الفيديو .ذلك سيكون رائع! يرجى مساعدة طفلك في
التوقعات وكيفية استخدام األدوات.
● راجع الفوائد العديدة لكونك مواطنًا رقميًا صال ًحا.
استخدم الكاميرا
● أظهر لطفلك مكان الكاميرا على الجهاز.
● إذا أتيحت لهم الفرصة للتحدث  ،شجعهم على النظر إلى الكاميرا والتحدث بوضوح وبصوت جيد.

اتبع التوجيهات
● من المهم أن يتبع جميع المشاركين توجيهات المعلم لتجنب التشتت.
● في بعض األحيان  ،يحتاج األطفال إلى التشجيع لالنتباه والتذكير بأنه لن يكون لديهم سوى وقت قصير
للتفاعل مع المعلم والزمالء .

قل وداعا Good-Bye
● سينهي المعلم مؤتمر الفيديو .سيؤدي هذا إلى إغالق نافذة مؤتمر الفيديو.
● تأكد من أن طفلك يغادر مساحة اجتماعات  ، Microsoft Teamsتما ًما مثلما تضمن عدم بقائه بعد
المدرسة في مكان غير خاضع للرقابة

بعد مؤتمر الفيديو
المتابعة
● قد يتابع المعلم الجلسة الصفية الحية باستخدام استببيان أو مواد تعليمية.
● تأكد من أن طفلك يفهم الغرض من جميع المهام والمواد المنشورة.
● تأكد من توضيح كيفية الوصول إلى جميع مواقع الويب أو المواد التعليمية.
● تواصل مع المعلم مباشرة إذا كان لديك مالحظات أو أسئلة أو تحتاج إلى توضيح .نحن جميعا نتعلم وندعو
للتعليقات!

