
 
 

 
 

 
(Google Meet) التوقعات في اجتماعات جوجل 

 
 تستخدم المنطقة لقاء دردشة الفیدیو األجتماعیة (Google Hangouts Meet)  كوسیلة لتوفیر الدعم الفردي للطالب أثناء الفرص التعلیمیة المستمرة. هذا
 یتضمن لقاء فیدیو بین موظفي المدرسة والطالب الفردیین أو مجموعات صغیرة من الطالب.  لن یتم تسجیل اجتماعات الفیدیو هذه في أي وقت  ولن یشاهدها

 إال المدعوون أو المشاركون في تعلیم الطالب. یستخدم هذا المورد فقط لغرض دعم االحتیاجات التعلیمیة للطالب المدعوین. أثناء أي استخدام للقاء دردشة
 الفیدیو(Google Hangouts Meet) ،هناك توقعات بالسلوك الذي یجب اتباعه من أجل الحفاظ على سالمة ونزاهة المشاركین.

 
.(Google Hangouts Meet) فیما یلي قائمة بتوقعات مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة للطالب عند المشاركة في جلسة لقاء دردشة الفیدیو 

 
  توقعات الطالب والقواعد اإلرشادیة للمشاركة

 
 1.االلتزام  بقوانین االستخدام  المطروحة لمدارس منطقة نیو بریتن الموحدة.

 2.مطلوب ارتداء مالبس مناسبة  خالل المشاركة في جمیع األوقات.
 3.یجب استخدام لغة مهذبة ومهنیة في جمیع األوقات .

 4.یرجى محاولة الحفاظ على الحد األدنى من الضوضاء واألصوات في الخلفیة. إذا كنت في موقع ال یمكنك فیه تجنب ضجیج الخلفیة إكتم صوت
 جهازك وخذ راحتك في االستماع إلى المجموعة.

 5.حاول تحدید منطقة في منزلك بها مساحة كافیة لألشیاء الضروریة - الكتب، دفاتر المالحظات، أجهزة الكمبیوتر، إلخ .
 6.تحدث بطریقة مضبوطة وواضحة حتى یسمع الجمیع .

 7.ال تسجل الجلسة لحمایة خصوصیة جمیع المشاركین. یجب أن تحصل على موافقة قانونیة من جمیع المشاركین لتسجیل اجتماع. سیتم التعامل مع
 االستخدام / السلوك غیر الالئق في دردشة الفیدیو (Google Meet) وفًقا لسیاسة االنضباط ودلیل العائلة في المنطقة. قد تشارك الشرطة المحلیة إذا لزم

 األمر.
https://www.csdnb.org/pdf/Board-Policies/5000/5131.00-Student-Discipline-Code.pdf 
https://www.csdnb.org/pdf/2019-2020/2019-2020-family-handbook.pdf 

 8.قم بالخروج الفوري عند انتهاء وقت االجتماع. معلمك سیكون األول واألخیر في حضور االجتماع .
 9.ال تقبل سوى الدعوات لالجتماعات من موظفي المدرسة، وال تنشئ اجتماعاتك الخاصة .

 10.بذل قصارى جهدك عبر اإلنترنت كما تفعل في الفصل الدراسي .
 11.ال تحتاج إلى تشغیل الكامیرا إذا كنت ال ترغب في ذلك.

 
 

:Google Meet خطوات تعلیمیة الستخدام اجتماعات الفیدیو  
G Suite Learning Center مركز التعلیم -Hangouts Meet التدریب والمساعدة في دردشة الفیدیو األجتماعیة 

 إذا كان ولي األمر یرغب في "االشتراك" في هذا المورد للحصول على تعلیمات ودعم، فیمكنه االتصال بمعلم طفله. بالنسبة إلى أي ولي أمر یختار "ألغاء
Google Hangouts Meet األشتراك"، یجب أن یعرف أن طفله لن یتلقى أي دعم فردي أو مجموعة صغیرة في الوقت الفعلي للتعلیم بدون استخدام 

 خالل الفترة الزمنیة التي نشارك فیها في الفرص التعلیمیة المستمرة.
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