
     

         
            

    
   

    

   
 

             
            

        

               
            

       

    
          

             
            

      
                

 

 
          

          

           
   

               
 

          
  

         
             

 

  
    

 

 

 

ARABIC 

 ء،اعزألا FCPSةومیحكلاساكفرفی ةطعاقمسرادمدارفأ

 Blackboardعقومعماجھناوتباصعلاترستمأنلك مللمعافارشأتحتبوساحلاةطساوبملیلتعابةانیلثاالتنواحماأندب
Learn 24-7 . دمعتم ماظن مادخستأىلانوجاحتی نلمیلمعاو بالطلا نأب كردن.عجمیلالاآلم بّیخوم طحبلم راألماذھ نإ

 Blackboard Learn 24-7 عوقم امدختسأ دمع انررك قلذل ،)بوساحلا ةطساوب( ضيارتألفا لمعتلا ھ فيب ةناعتسإلل ھیلع
 ردوامال ىال لوصلول Blackboard Learn 24-7 عوقم امدختسأ ب فيالطلاو نوملعملا رمتسیس نكل ر.شابملا یملعتلل ةادأك
.ةلیمیلتعامعدلا لائسوو

 189,000تاجایتحأ ةیبلتل د ُعب نع لمعتلا ةطخ نیسحتل ةیافضإ تاوطخ ذاختأب ومأقس ،ميیلعتلا سلجملا نم عمدو ھیجوتب
 .لباط

 Hunton Andrewsةركشتادمخبةانتعساإلباقمن .دُعبنعمللتعاةطخذفیلتنةلامشةجیراخةجعارمءارجأبأدأبسً،والأ
Kurth LLP رریقتمالستأعقونت.ةونیرتلكاألةایحملاتادمخوتاومللمعااجیولتكن لاجميفةرخب تاذةاامحمةركشيھو

.ُعدبنعمعلتالةطخيفلصواتمالانملعھیجوتلةمادقالةیلقلالعیباسألالالخمھنم

:تاجھ ثالثھرتادإيفكراشستتوةلیمیلتعاةلھیئلمالعاردیلملعبالتااجیوللتكنليراشستإلاسلجلماءاشأنبموقأسً،اانیث
Bobbie Kilberg،اجینیرفلاشم ةقطمن يفيجوللتكناسلجلمليذفیلتناردیلماوسرئیلا;Andrew Ko، ماعال ریمدال 

General Dynamicsةركشةسرئی ،Amy Gilliland و;Amazon Web Services ةكرش مي فيلاعلا یملعتلل IT .

لصاوتملا ھمعد یمدقتو د ُعب نع لمعتلا لاجم ة فيیلاح تایدحت أي لح ة فيدعاسملل ھتاھیجوت ةیادبلا س فيلجملا اذھ دمقیس
لضفأ نأشب لي ةروشملا یمدقتل امظتنأب سلجملا عمتجیسو . K-12ةسیاردلالحارلملةمیلیتعلاةلبیئايفدُعبنعمللتعاززیلتع

رعب مللتعاصرفززیتع اأنھشنميلتاةشئالناجامربلاةساردو،تاومللمعاةظمأن ةبنیوةریاممع لاجميفتاسرالمما
صاخلااعطقلابراجت ةساردب سلجلماموقسی اكم .بالطلاو نلمیلمعلةیمیللتعاتاقنیلتاثدحأمادخستأب يصووی ،تنراإلنت

سرادم ومقت امیھم فتاھیجوت ىلع لوصحلل عىسأ . K-12ةیساردلالحارلملةلیمیلتعاةلبیئاىلعاقھیطبتنیمك يلتاةحجالنا
FCPS يسردلماردالكاوبالطللمعدلاتادمخمدیقلتةلصومت ةآمنوةلافعوةامدستمةیمیلتعةبیئ قلخلاامھأمفدھعضوب.

 ة.عیرس ةقیرطب ایاضقلا هذھ ةجلاعمل ةحلملا ةجاحلا سلجملا ةرادإ ة فيكراشملا تاسائرلا ھمفتت

 یمدقت م فيعدلا تامدخ رداك ءاضعأ نم ھمریغو ،سرادملا ا فيیجولنكتلا لاجم ن فيیصتخملاو ،نیعئارلا انیملعم رمتسیس
 ةطرأش ،Google Classroomلمث ىرخاأل تاوداأل نمةعومتن ةعوجمبم ةانستعاإل ربعبالطللةربتكمةلیمیتع صرف
ىلاةفاضاإلبةدلمعتماةمیقرلاتاومللمعارداصمنماھرغیو،ةونیرلكتاأل بلكتا،مللتعاتاوملمع فلمً،اقسبمةلجسمودیف
 ھممامتھأ دىم راھظأ في دودحلا دعبأ لىإ نوملعملا نىافت .99 و ،25 ،21 لبیكلا تاونج قمارب ةدھاشم لىا بالطلا ھیجوت

 ،لزنملا ب فيالطلاب لاصاإلت وأوعسمم توصب ةءارقلالجیست وأةدیریلبالائسرلالاسرأقریط نع كلذ ناك ءاوس
 .تالخمداال هھذ رمتست فوسو

ماظننعًادبعیلاقاألنت ةلیعمسرادلماءدبءاأثن)ھجولًاجھو(بالطللرشالمباملیلتعاتادمخمدیقتيفرستمسناكم
وھو نمآ طبار لالخ نم بوساحلا ةطساوب یملعتلا تامدخ یمدقت س فيرادملا دعتستس .  Blackboard Learn 24/7 

Blackboard Collaborate Ultra ةمادقالةیلقلالمایألالالخبالطالعمنومعلماللصواتیس.ىرخأةیلبدلئاسوربعوأ 
 ھ.مادختسأ تمیس ذيلا امظنلاو بوساحلا ةطساوب یملعتلا رصن فأشب

تادمخمدیقبتنولملمعاموقینفلمعلمالفراشأتحتبالطالسیرتدلةررقمالاھتطخسرمداالغالبأنیحىوال مویالامأ
نمةعومتن ةعوجممرعب ىرخأةلیمیتع صرفرفیوتيفنولملمعارستمسی كلذنمًدالوب.بالطللرشالمباسریدلتا

 .ةظماألن

نیملعملل نانتمألا ةیاغ ا فينأ، فھل ططخم وھ امك بوساحلا ةطساوب د ُعب نع لمعتلا جمانرب قالطنأ دمع نم مغرلا لىع
 ن.آلا تىح بالطلل ةمدقملا لمعتلا تامدخو ةلیوطلا تاعاسلاو قاشلا لمعلا نم لئاھ كم نم هولذب امل معالد رادكو
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ً.ادج بیصعلا توقلا اذھ لالخ كمردص ةعسو كممعد لىع كملًاركش

،تاحیلتابطیأعم

Scott Brabrand ،ةلیمیلتعاةلھیئلمالعاردیلما

ةمیوحكلاساكفرفی ةطعاقمسرادم


