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على تقديم التكنولوجيامقاطعة أوستن المستقلة  تعمل  

 

للوصول إلى أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت للوصول إلى أكبر عدد  ا  برنامجللمدارس المستقلة طور موظفو مقاطعة أوستن 

مدرسي.ممكن من الطالب والمنازل واألحياء أثناء إغالق الحرم ال  

يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة العائالت التي ليس لديها وصول سهل إلى أجهزة الكمبيوتر أو اإلنترنت في المنزل وسيساعد 

. لقد أنشأنا صحيفة الحقائق التالية إلبالغ عائالتنا بالبرنامج والنتائج قاطعة أوستن للمدارس المستقلةم المستمر لميمبادرات التعل

:المرجوة منه  

 باإلضافة إلى نقطة اتصال ،كروم بوك  نامج جهاز كمبيوتر يسمىيقدم البر Wi-Fi   الذين  7-6للطالب في الصفوف

 .يحتاجون إلى واحد أو كليهما

  تلقى التي ت مابين الموظفون والعوائل مباشر اصل أو تقارب جسديالحفاظ على المسافات حيث نتحاشي أي توسيتم

 .، للمساعدة في ضمان صحة وسالمة جميع المعنيين جهز اال

 المستقلة بالفعل جهاز واحد لكل برنامج واحد في مكانه ، للمدارس أوستن  ، كان لدى مقاطعة 12إلى  8وف من في الصف

 .لذا ال يحتاج الطالب في تلك الصفوف إلى طلب جهاز جديد

  بعد  ،ل أبري 6أسبوع بحلول  وفإلى المزيد من مستويات الصف التجهيز لتوسيعالمستقلة  أوستن للمدارستخطط منطقة

 اإلنتهاء بنجاح.

  المهتمة بتلقي نقطة اتصال 7-6ستتلقى األسر في الصفوف WiFi   أوChromebook  التعليمات حول كيفية ارسال

 طلب البريد األلكتروني.

 ةالمستقل رسامدلل قاطعة أوستنجميع األجهزة المقدمة من خالل البرنامج مشمولة في إرشادات االستخدام المقبول لم 

)يفتح الرابط   the Austin Independent School District Acceptable Use Guidelines تحت ىمغط

PDF.) 

 لتغطية المزيد منقدم  200 تصل الى مسافة تبتعديل حافالتها بإمكانيالمدارس المستقلة ل قاطعة أوستنتقوم م WiFi 

بوضع هذ  الحافالت بشكل استراتيجي في الشقق  لمدارس المستقلةل قاطعة أوستنمستقوم كما  ،التكنلوجيا المطلوبة 

 .أبريل 6االحتياجات. نأمل أن يتم تنفيذ هذ  الخطة بحلول أسبوع  واألحياء التي تم تحديدها على أنها تحتوي على أعلى

 ةعدد ممكن من العائالت ، ولكن قد تكون األجهزة محدود لوجيا قصارى جهدهم الستيعاب أكبرالتكنو اسيبذل موظفو. 

 ةسالمالمع الحفاظ على  Chromebookز الحصول على جها تتمثل مهمة المنطقة في خدمة جميع طالبنا الذين يرغبون في

 .قدر اإلمكان  لعائالتنا وموظفينا

https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/technology/docs/policies/AU_Guidelines_05.23.18_updated.pdf



