
ARABIC 

لمساعدة اولیاء االمر لإلجابة على ھذه األسئلة إرشادات    لھذه الدراسة االستقصائیة   

 

ال    Chromebookأو  IPadأو  المكتب كومبیتر عرف "الجھاز" بأنھ جھاز كمبیوتر، مثل الكمبیوتر المحمول أو ی   Device " الجھاز"
لإلجابة ع� هذە الدراسة اإلستقصائ�ة.    MIFI ھاتف او "أي باد" صغیرة أو  �مكنكم استخدام   

     

ھي أجھزة غیر مشتركة، حیث یسمح للطالب بأخذ الجھاز عند مغادرتھ مبنى المدرسة للمشاركة في    Dedicatedاألجھزة "المخصصة"
.   التعلم خارج المدرسة. وھي لالستخدام الفردي للطالب وال یتم مشاركتھا مع الطالب اآلخرین أو أفراد األسرة  

 

أن الطالب ال یواجھ مشاكل بانتظام (التباطؤ، التخزین المؤقت، قطع االتصال، االتصال غیر الموثوق بھ، وما إلى   Sufficient "الكافي" 
.  في المنزل والتعلم المطلوبة   الدراسةذلك) أثناء المشاركة في   

 

الستخدامھ خالل العام الدراسي؟ ألمدرسة أو منطقة  تھتملكھ مدرس كومبیوترجھازا   أعطى للطالب: ھل 1السؤال   

 

ل جھازا مخصصا الستخدامھ في المنز  نعم" تعني أن منطقة المدرسة أصدرت للطالب"  

 

زل مخصصا للطالب الستخدامھ في المن ال" تعني أن منطقة المدرسة لم تصدر جھازا "  

 

المدرسة؟ (یمكن أن یكون ھذا الجھاز  في المنزل كمال أنشطة التعلم  في أغلب األحیان إل ولدك: ما ھو الجھاز الذي یستخدمھ 2السؤال 
 من قبل المدرسة أو جھاز آخر، أیھما الطالب یستخدم في معظم األحیان إلكمال واجباتھم المدرسیة.) 

 

ال واجباتھم المدرسیة یمكن أن یكون االختیار جھازا موفرا من المدرسة أو جھازا آخر ، أیھما یستخدمھ الطالب في أغلب األحیان إلكم  

Desktop Laptop  Tablet  Chromebook  Smartphone       NO Device  

 

1الرجاء تحدید إجابة أخرى غیر "ال جھاز" إذا قمت مسبقا بالرد ب "نعم" على السؤال    

 

؟ 2جھاز التعلم األساسي المحدد في السؤال  (یملك)  : من ھو مقدم 3السؤال   

 

( من قبل المدرسة أو جھاز آخر، أیھما الطالب یستخدم في معظم األحیان إلكمال واجباتھم المدرسیة مقدم یمكن أن یكون ھذا الجھاز  ) 

   المدرسة" تعني أن منطقة المدرسة وفرت الجھاز للطالب الستخدامھ"

ة ھو ملكھ الخاص قبل منطقة المدرس  یستخدم جھازا غیر متوفر منشخصي" یعني أن الطالب  ” 
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 " ال یوجد جھاز" یعني أن الطالب لیس لدیھ جھاز الستخدامھ

 

2یجب اإلجابة على "ال جھاز" إذا قمت مسبقا بالرد "ال جھاز" إلى السؤال    

 

خر في األسرة؟ ) مشترك مع أي شخص آ2ھل جھاز التعلم األساسي (المحدد في السؤال   :4السؤال   

مدرسة أو العمل. أیھما الطالب یستخدم في  الخاص بالواحد یستعملون  جھاز كمبیوتر من الطالب/األشخاص ان عدة مشترك" تعني "
. معظم األحیان إلكمال واجباتھم المدرسیة  

 

مدرسة أو جھاز آخر، أیھما الطالب یستخدم في معظم األحیان  للغیر مشترك" تعني مخصصة لطالب واحد. یمكن أن یكون ھذا الجھاز "
. إلكمال واجباتھم المدرسیة   

 

جھاز الستخدامھ أي  ال یوجد جھاز" یعني أن الطالب لیس لدیھ  ” 

 

على التوالي  3و  2" على السؤالین یجب اإلجابة على "ال جھاز" إذا كنت قد أجبت مسبقا "ال جھاز   

 

  خارج مشاركة كاملة في جمیع األنشطة التعلیمیة  ھ) كاف لكي یشارك 2(المحدد في السؤال الذي یستعملھ التلمیذ جھاز ال : ھل 5السؤال 
 المدرسة؟ 

نعم" تعني أن لدى الطالب جھاًزا كافیًا (جھاز كمبیوتر أو جھاز مثل كمبیوتر محمول أو كمبیوتر مكتبي أو  " 
Chromebook  أوiPad باإلنترنت (حتى إذا كان اتصال اإلنترنت   لربطبالحجم الكامل أو جھاز لوحي آخر) ، یمكنھ ا

بوصة على األقل ؛ ولھ لوحة مفاتیح (على الشاشة أو خارجیة) وماوس أو شاشة  9.7لیس متاًحا دائًما) ؛ یبلغ حجم الشاشة 
محدودة تعمل باللمس أو لوحة اللمس ؛ ویمكنھ تشغیل جمیع التطبیقات ، مما یسمح بالمشاركة الكاملة في التعلم بدون مشاكل 

 للغایة أو مع وجود مشكالت محدودة للغایة. 
 

. "ال" أن الطالب لیس لدیھ جھاز یستوفي المعاییر المذكورة أعاله   

 

. على التوالي ب "ال جھاز  4و  3و  2یجب اإلجابة ب "ال" إذا قمت مسبقا بالرد على األسئلة   

 

؟ (المنزل)  رئیسيالوصول إلى اإلنترنت في مكان إقامتھ ال ولدكھل یستطیع : 6السؤال   

 

. نعم" تعني أن الطالب لدیھ إمكانیة الوصول إلى اإلنترنت في مسكنھ األساسي حیث یقیم الطالب عادة  

 

. اإلنترنت في مقر إقامتھ األساسي شبكة ال" تعني أن الطالب لیس لدیھ  ” 
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أعاله معتمدا على عدم امكانیة الوصول الى شبكة االنترنت. إذا كان الطالب لدیھ مساكن متعددة ، فاجب على السؤال الحظة: م  

 

 

األساسي؟ ولدك مكان إقامة  في  األساسي إلنترنتما ھو نوع  :7السؤال   

,  SPECTRUM مزود من قبل  كابل  ھو  اإلنترنت في منزلك  انیعني  "      "Broadband lResidentiaا"
AT+T,Frontir,etc .  

 

  عبریعني الوصول إلى اإلنترنت الالسلكیة من خالل أبراج الخلویة إلى أجھزة الكمبیوتر واألجھزة األخرى. یستخدم  " Cellullerا"
. الھاتف الخلیوي الخاص بك للوصول إلى اإلنترنت  

 

"Hot Spot " الھاتف الخلویة.   لتقویة نقطة وصول السلكیة تم إنشاؤھا بواسطة جھاز مخصص أو میزة ھاتف تشارك  

Kajeetو  rizoneV Jetpack   ،Netgear ghthawiN, أو  ,MiFi  على سبیل المثال 

 

WiFi " اتصال السلكي من خالل  یعني السماح باالتصال باإلنترنت للزوار مثل مكتبة ومقھى وفندق، الخ "األقمار الصناعیة" یعني
. استخدام طبق األقمار الصناعیة الموجودة على الممتلكات الخاصة بك  

ثابت.   وخط ھاتف modem" تعني خدمة تسمح باالتصال باإلنترنت باستخدام مودم  "ھاتف منزل   

 

"DSL  "   ذبذباتجدار الھاتف على شبكة الھاتف الموجودة التي تعمل ضمن  خالل یعني اتصال عرض النطاق الترددي عالي السرعة  
.اإلنترنت أثناء إجراء المكالمات الھاتفیة  

 

یعني أن أیا من الخیارات األخرى ال تنطبق   "أخرى " 

 

لز" یعني أنھ لیس لدیك إمكانیة الوصول إلى اإلنترنت في من ال شيء  " 

 

6على السؤال   "ال"" إذا كنت قد أجبت مسبقا ب  "بالیجب اإلجابة على   

 

إكمال المجموعة الكاملة من أنشطة التعلم، بما في ذلك بث الفیدیو وتحمیل الواجب، دون  لولدك : في مسكنھ األساسي، ھل یمكن 8السؤال 
 انقطاع بسبب األداء البطيء أو الضعیف لإلنترنت؟ 

 

الطالب یعاني من عدد قلیل جدا من االنقطاعات أو ال یعاني منھا في أنشطة التعلم بسبب ضعف أداء اإلنترنت في مكان  نعم" تعني أن " 
إنترنت جید . إقامتھ األساسي  
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ال" تعني أن الطالب یعاني بانتظام من االنقطاعات وال یستطیع إكمال جمیع أنشطة التعلم بسبب ضعف أداء اإلنترنت في مكان إقامتھ  "
إنترنت غیر جید .  ألساسي أو عدم الوصول إلى اإلنترنتا  

 

.  على التوالي  7و  6على السؤالین   "ال" و"ال شيء" إذا كنت قد أجبت مسبقا ب  "ال" یجب اإلجابة ب   

 

  ولدكبشكل كاف وموثوق بھ في مكان إقامة  أو لسبب بطء ااإنترنت اإلنترنت لعدم وجود ، إن وجدما ھو العائق األساسي،  : 9السؤال 
 األساسي؟ 

 

ك.  دمة الخلیة) في منزل" یعني أنك ال تستطیع فعال الحصول على األلیاف (أو األقمار الصناعیة أو ختوافر  “ 

 

أن الخدمة المتاحة في الحي الذي تقع فیھ باھظة التكلفة "التكلفة"   

 

. بھ إلى اإلنترنتیعني أن طفلك لدیھ وصول كاف وموثوق ال شيء"  ” 

 

. یعني أن أیا من الخیارات األخرى ال تنطبقأخرى"  ” 

 

8على السؤال  "نعم"إذا كنت قد أجبت مسبقا ب  "ال شيء" یجب اإلجابة على   


