
 

 

 

Data e protocollo come da segnatura 
CIRCOLARE N. 164 

Alle alunne e agli alunni 
alle loro famiglie 

al sito web dell’I.C. 
 

e p.c.                                                  a tutto il personale 
alla Presidente e 

ai membri del Consiglio di Istituto 
alla R.s.u. 

alle Associazioni Genitori 
agli educatori di Aias di Milano onlus 

agli operatori e agli esperti esterni 
alle tirocinanti 

 
Oggetto: accesso agli strumenti della didattica a distanza 

 

المختلفة للوصول إىل التعلم عن بعد كيفية  استخدام األدوات    
 

دادها   ي يمكنك اسبر
وئ  يد إلكبر ي األرس,إذا كنت فقدت البيانات الخاصة بك للوصول إىلي البر

اعزائ 
 باحدئ الطرق التالية 

ي السنوات الماضية لجميع العائالت  
تم تسليم كل البيانات االعتماد )اسم المستخدم و كلمة المرور ( ف 

ي 
  وثائقك لذلك ابحث عنها ف 

ي الذي قمت باستخدامه عند التسجيل
وئ   *اطلبها باستخدام عنوان بريدك إلكبر

ي        
وئ  يد اإللكبر  يمكنك ايضا طلب اميل جديد بإرسال  طلب علي البر

 didattica@icslocatelliquasimodo.gov.it   
 مع أرفاق نسخة من البطاقة الشخصية و البد إن  يكون موقع عليها 

يض لممثل الفصل أو احد الوالدين أو المعلم مع إرسال نسخة من البطاقة الشخصية موقعة و او تفو 
 صالحة 

ي سويت (   للتعليم عن بعد و هي سلسة من     ة قام المعهد بتفعيل خدمات  )جر ي األيام األخبر
ف 

ي توفرها جوجل مجانا للمدارس
 التطبيقات المهنية التر

 تشمل خدمات جوجل للمدارس 
ي صندوق ب

وئ  ريد إلكبر  
نت  مساحة تخزين عبر اإلنبر

امج مايكروسوفت     مجموعات برامج للكتابة مشابهة لبر
ي 
اض   فصل دراسي افبر

 إمكانية التفاعل عن طريق الفيديو و عمل المؤتمرات 



 

 

 

  
االعتماد)اسم المستخدم و كلمة المرور ( إىلي اإلباء   لقد ارسل بالفعل منسقو الفصول للمدرسة أوراق 

يل الملف الذي تم إرساله و كذلك اتباع اإلجراءات   ي ولذلك نطلب منكم تب  
وئ  يد اإللكبر خالل البر

ي الرسالة لقبولها 
 الموضحة ف 

سيتم مساعدتك انت و الطالب من قبل  معلمي الفصل لكيفية استخدام الخدمات األساسية و ذلك  
ة عن ط ريق مقاطع الفيديو القصبر  

ي 
ي  اس ) موقع المدرسة ( علي الصفحة المخصصة ج سويتر

وئ  ي ستجدها عل موقع اإللكبر
   التر

  
اف   ي إىلي التدريس و ليست مسالة شبكات اجتماعية أو ما شابة و يقوم باإلرسر

يهدف  الموقع ج سويتر
 علية من قبل المعلمير  

ذ يمكن للمدرسير  مراقبة حسابات التالمي    
ي إلنه قد تم 

وئ  يد إلكبر لمزيد من األمان لن يتمكن التالميذ رؤية العناوين الخاصة باإلصحاب  او البر
ها   تشفبر

سيتم إدارة كل سر  من اجل توفبر بيئة عمل إمنة و مأمونة و لتشيع التعاون و العمل الجماعي لذلك   
تماد الخاصة )اسم المستخدم و كلمة  نات االع ينصح أولياء األمور بان يكونوا دائما علي دراية ببيا

نت  المرور ( و كذلك مراقبة الدورية لنشاط التالميذ عبر اإلنبر
ي مكان امن 

 البد من االحتفاظ ببيانات االعتماد ف 
: https://youtu.be/GvKw-URiHEw يمكنك رؤية الفيديو التعليمي علي   

 https://youtu.be/00Ecv6KmSak : او من علي الهاتف علي 
ي سويت يمكنك إرسال إىلي   ونية للموقع جر بالنسبة للمشاكالت الفنية المتعلقة بالحسابات اإللكبر

 العناوين التالية
 fera.pietro@icslocatelli-quasimodo.gov.it :”   لمدرسة كوزمودو 

 lagana.katia@icslocatelli-quasimodo.gov.it :”  لمدرسة توماسييو 
e: funzionesupporto@icslocatelli-quasimodo.gov.it        يد و للمدرسة االبتداية علي البر

ي 
وئ   الكبر

 
ي األيام القادمة  

 ف 
ي سويت بيانات اعتماد خاصة لآلباء عبر موقع   سيوفر منسقو الصفوف االبتدائية الذين يختارون جر

 باكيكا
ي  
وئ  يد إلكبر ي البر

 ف 
يد   ندعو أولياء ي سويت إىلي متابعة المواد الدراسية من خالل البر األمور الذين ال يستخدمون الموقع جر

ي وال سيما من خالل القسمان )جدول االعمال و التعليقات التوضيحية ( 
وئ   إلكبر



 

 

 

 
   وفقا لقرارات الدولة ال يمكن جمع المواد و الكتب من المدارس 

ي حالة صعوبة االتصال بسبب نقص األجهزة
ي علي  ف 

وئ  التقنية للتالميذ يمكنك إرسال بريد إلكبر    
a vicepreside@icslocatelli-quasimodo.gov.it 

ي موضوع االميل )الصعوبات المادية للتعلم عن بعد ( مع اإلشارة إىلي المشكلة. وال سيما آن  
كاتبا ف 

ي مخت
وع مدرستر واقف صعبة تواجه  لفة و مؤسسة ماريا انا ساال ينظمون لدعم إي مالمدرسة و مشر

ي موضوع التعلم عن بعد
 اآلرسة أو التالميذ ف 

   شكرا لتعاونكم
 مدير المدرسة 
ي    انطونيو ببر
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