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الفرصة للوصول إلى مجموعة يسعدنا أن نقدم للطالب في مدارس سانت لويس العامة                         

 أبل أي باد.  واسعة من التطبيقات المتاحة واالستفادة منها من خالل استخدام

 

 

 
 ,«Student_Last_Name», «Student_First_Name» :إسم الطالب)ة(

«Student_Middle_Name»  

 «ID» :هوية الطالب)ة(

2021-2020مدرسة الطالب)ة( لعام  : «Pri_Enrl_Site» 

 «Network_Signon» :تسجيل الدخول إلى شبكة الطالب

الطالب كلمة مرورشبكة : «Network_Password» 

لكترونياإل الطالب)ة( ريدب : «Student_Email» 

 iPadكيف تعتني بجهاز 

 iPadأو تحريكه. ال تعرض جهاز  iPad. ال تقم مطلقًا برمي جهاز iPadتجنب زيادة الوزن على جهاز 

مطلقًا لدرجات الحرارة الشديدة على المدى الطويل أو أشعة الشمس المباشرة. السيارة ليست مكانًا جيًدا لتخزين 

 بعيًدا عن السوائل. iPad. احفظ جهاز iPadجهاز 

 

 iPad حقيبة

. يجب أن iPadهو حماية جهاز  قيبةالغرض من هذه الح .حقيبة المدرسة في وفرهالذي ت iPad جهاز يأتي

في جميع األوقات. ال يجب وضع ملصقات أو أي عناصر أخرى على  ةالواقي هذه الحقيبة في iPadيظل جهاز 

 .iPadجهاز 

 

 iPadبطارية وشاحن 

حائط المرفق فقط. يتم تشجيع العائالت على إعداد مساحة آمنة لشحن باستخدام شاحن ال iPadيجب شحن جهاز 

iPad  في منازلهم حتى يتمكن أطفالهم من شحن جهازiPad  يوميًا. تدوم بطارياتiPad  المشحونة بالكامل

يوميًا والتأكد من أنه جاهز  iPadعادةً عشر ساعات من االستخدام. تقع على عاتق الطالب مسؤولية شحن 
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دام كل يوم. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عدم قدرة الطالب على المشاركة في أنشطة التعلم في الفصل. لالستخ

نقل الشاحن إلى مقبس حائط مختلف. إذا كان جهاز  إذا بدا أن هناك مشكلة في الشاحن في المنزل ، فحاول أوالً 

iPad إلكتروني إلى  ال يزال ال يشحن أو ال يعمل بشكل صحيح ، فيرجى إرسال بريد

techhelp@slps.org.  قد ال توفر شواحن الهاتف وأجهزة الشحن اللوحية غير التابعة لشركةApple 

 .iPad، وبمرور الوقت ستؤدي إلى تدهور أداء جهاز  iPadالصحيح لجهاز  الكهربي الجهد

 

 iPad شاشة

م للخدش ، إال أنه ليس غير مقاو iPadبعناية. في حين أن جهاز  هالرجاء استخدامو جهاز إلكتروني iPadإن  

زجاجية وهي عرضة  iPad. شاشة iPadقابل للتدمير. تجنب استخدام أي أداة )أشياء( حادة على جهاز 

 أبًدا. iPad جهاز وال تسقط iPadللتصدع. ال تضع أبًدا أشياء ثقيلة فوق 

الية من بقطعة قماش ناعمة وجافة وخ iPad. يمكن تنظيف جهاز iPadتجنب وضع السوائل على جهاز 

النسالة أو قطعة قماش جافة من األلياف الدقيقة. تجنب دخول الرطوبة في الفتحات. ال تستخدم منظفات النوافذ أو 

. iPadالمنظفات المنزلية أو بخاخات األيروسول أو المذيبات أو الكحول أو األمونيا أو المواد الكاشطة لتنظيف 

 .ليسولب iPadيمكن مسح 

 

 iPadالتتبع في 

. يرجى إخطارنا على الفور على موقع الجهاز في حالة فقدهعلى برنامج إلدارة وتتبع  iPadيحتوي 

techhelp@slps.org .واالتصال بمديرك. يجب تقديم تقرير الشرطة 

 

 iPadمساعدة 

على الرقم  باءاالتصال بمكتب مساعدة اآلا إذا كنت تواجه صعوبة ، فتواصل مع مدير مدرستك. يمكنك أيضً 

314.345.5656. 

 


