
Student Mobile Device Checkout Acknowledgement 
 أقرار استعارة جھاز الكترونى محمول بالطالب

بان تقدم جھازاً محموال الي طالب یحتاج الى واحد لالستخدام التعلیمي في المنزل اثناء عملیة التعلم عن   San Juanیسر مدیریة تربیة 
. كما ھو الحال مع اى ممتلكات مدرسیة مستعارة ( كتاب من المكتبة او معدات موسیقیة او ریاضیة) فإن الجھاز المحمول الذى تم بعد

اقتراضھ للطالب ھو مسؤولیة ولي االمر / األوصیاء القانونین و الطالب لضمان سالمة وأمن الجھاز في المنزل.ھدفنا ھو التاكد من ان 
جھاز بشكل متساوى من اجل توفیر التعلیم المستمر خالل الوقت الذي یتم فیھ التعلم عن بعد. یرجى مراجعة یحصل على كل طالب 

 إرشادات مسؤولیة االستخدام و العنایة الواردة كل من أدناھا بدقة.

 مسؤولیة األستخدام و العنایة:

اثناء التسجیل االولى لتلمیذى فى  BP 6163.4ولة للطالب لقد قمت بأستالم و الموافقة على أتفاق أستخدام التكنولوجیا المقب •
 نموذج االتفاق متوفر للمراجعة من خالل الرابط التالى:  San Juanمدیریة تربیة 

http://gamutonline.net/DisplayPolicy/1096589/6 
 تي) بطرق مألئمة و تعلیمیة و تلبي توقعات و متطلبات مدیریة التربیة.جھازي (أجھزسوف اقوم باستخدام  •
إضافى للجھاز (االجھزة) ( بما في ذلك الملصقات و العالمات و الرسومات او العالمات  سوف لن اقوم  باضفة اى تعریف  •

 االخرى)
 خاضعة لإلشراف و دون مراقبة.في اي منطقة غیر یجب عدم ترك الجھاز ( االجھزة) واضحة للعیان ابدا في السیارة  او  •
یجب التعامل مع الجھاز ( األجھزة) على انھ شئ ذو قیمة عالیة. لذلك ال یجب رمیھا او إسقاطھا عن قصد أو إساءة   •

 استخدامھا بأى شكل من االشكال.
 ى.المنزلیة او السوائل االخریجب عدم استخدام الجھاز او االجھزة في القرب من المیاه أو المواد الكیمیائیة  •
 یجب حمایة الجھاز (االجھزة) من البْیة لمنع الضرر. •
 یجب عدم استخدام اقالم رصاص  و أطراف القلم و األشیاء المدببة األخرى على الشاشة. •
منظفات او سوف أقوم فقط باستخدام قطعة قماش نظیفة و جافة و ناعمة  لتنظیف الجھاز ( األجھزة),و لن یتم استخدام اى  •

 سوائل من اي نوع.
  San Juan.( اجھزتى) على الفور عند طلب ذلك من قبل مدیریة تربيسوف اقوم بأعادة جھازى  •

 الطوارئ:ولى األمر / الواصى / الطالب / األشخاص المذكورة اسمائھم في جھة  األتصال في حالة 

وجیا على الفور بأي مشاكل في الجھاز ( األجھزة) المحمولة یجب على الطالب او ولى األمر او الوصي أبالغ خدمات التكنول
للطالب. ال ینبغي بذل اى محاولة ألصالح الجھاز (األجھزة) المحمولة من قبل شخص اخر من غیر موظفي قسم المقدمة 

 التكنولوجیا في مدیریة التربیة.

7195-971 (916)ھاتف مكتب خدمات التكنولوجیا رقم : 
ز الطالب المحمول المفقود او المسروق أو التالف, یرجى االتصال على البرید االلكترونى: في ما یتعلق بجھا

support@sanjuan.edu 

Arabic 

https://www.sanjuan.edu/site/Default.aspx?PageID=50183
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Chromebook 101: How to Power on Your Chromebook, Connect 

your Chromebook to WiFi, and Sign In 

 

 

الخاص بك Chromebookالـ   تشغيل جهاز

  تشغيل جهاز أن يتم . بمجرد تشغيلضغط عىل زر اللاقم ب  .1

ترى شاشة بيضاء تحمل شعار وف ، سChromebook الـ

Chrome . بمجرد تحميل ذلك، سيتم نقلك إىل صفحة تسجيل و

 الدخول. 

 WiFi ـ الك بشبكة بالخاص  Chromebook ـ ال جهازط بر  

ي  (لوحة اإلعدادات الرسيعة) Quick Settings الـ عىللنقر قم با .1
ف 

أسفل يمي   الشاشة. 

”.No Network“ قم بالنقر عىل .2

Arabic 

  Chromebookجهاز ربطو ،  Chromebookكيفية تشغيل جهاز :Chromebook 101الـ   جهاز 

 ، وتسجيل الدخول WiFiالـ  بشبكة

https://www.sanjuan.edu/site/Default.aspx?PageID=50183



 الخاصة بك.  WiFi ـال شبكة ختيار با قم .3

  Wi-Fiـ ال لشبكة (مرورالكلمة ) password ـالل ادخقم بإ .4

  عىل نقر قم بال. عند االنتهاء، ذلكتم طلب منك إذا 

" Connect" 

 تسجيل الدخول اىل الـ Chromebook  الخاص بك 

ي الكامل بإدخال  قم .1
ون  ي اص الخبريدك اإللكتر

San Juan ف 

)عىل سبيل المثال 

"astudent1234@student.sanjuan.edu .)م قم ث

".  Nextنقر فوق "لاب

San Juan )كلمة المرور( password 2 قم بإدخال  الـ.

  ." Next" الخاصة بك. ثم قم بالنقر فوق

Technology    الخاص بك؟  قم باالتصال ف Chromebook  هل تواجه أي مش اكل مع جهاز   الـ

Services Support Desk )مكتب دعم خدمات التكنولوجيا( لدينا اما ع ب  الهاتف عىل الرقم -916

support@sanjuan.edu ن  اىل
7195-971  أو عن طريق ارسال بريد الكربو 
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