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 Almere-Stad فرع
J.S. Bachweg 7 / 1323 BA Almere 

 141 38 53 - 036 الهاتف:

 Almere-Stad فرع
Koningsbeltstraat  4 / 1329 AL Almere 

 194 36 53 - 036الهاتف: 

 Almere-Buiten   فرع

Tom Poesstraat 2 / 1336 AE Almere 

 150 94 54 - 036الهاتف: 

 

 

 

 PrO Almere   لطالب إلى أولياء أمور/مقدمي الرعاية

 
 و البطاقات المدرسيةأجهزة الكمبيوتر 

، يتم استخدام الكمبيوتر في المدرسة والمنزل لدعم التعليم المدرسي وأيًضا للتعلم عن بعد )على سبيل المثال أثناء أزمة  PrO Almereيف

 .كورونا(
 .عبر اإلنترنت، بناًء على تسجيل الدخول وكلمة المرور استخدامها للطالبجميع البرامج التي نقدمها تعتمد على الويب، مما يعني أنه يمكن 

 ما هي البرامج التي نستخدمها؟

  Nieuwsbegrip  اللغة الهولندية، نستخدممادة بالنسبة ل •

 Studiemeterالمجموعة الرقمية يما ، وال س Deviantالرياضيات، نستخدم مادةبالنسبة ل •

 Groove Me  اللغة اإلنجليزية، نستخدممادة بالنسبة ل •

 لتحديد مستويات التعلم التي تم تحقيقها المنهجإجراء اختبارات رقمية مستقلة عن يتم على مدار العام،  •
 و PowerPoint كاملة واستخدام Word مجموعةوالذي يتضمن Office 365  على التوفر للطالبيمكن  ، على مدار العام •

Excel  وتخزين البيانات في  One Drive. 

 ذلك حسب اختيار الطالب.، ودراسيةشكل دورة  فييتم تقديم دروس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  •
 .خاص بهم إلكتروني صندوق بريدعلى الطالب ختاما، يتوفر  •

 
 ؟BYOD  ما هو

BYOD  ِهو كلمة مختصرة لـ Bring Your Own Device (device  اللوحي  الحاسوبعبارة عن جهاز مثل الكمبيوتر المحمول أو هو

 (.اإلنترنت واستخدام البرامجاستخدام الذي يمكنك من خالله 
امج المذكورة استخدام البر م من خاللهجهاز يمكنه علىالطالب  يتوفرا. نتوقع أن هالمجانية لطالب (WIFI) توفر مدرستنا خدمة الواي فاي

لوحي أو كمبيوتر محمول(، ولكن يمكن للطالب أيًضا  حاسوب) Microsoft هاز أن يتوفر الطالب على جنفضل  كة الواي فاي. أعاله عبر شب

 (.I-Padآي باد )  أو Android الحاسوب اللوحي جهاز باستخدامالعمل 

 
   byodvragen@proalmere.asg.nlعاله وهو  ذ كر أ عنوان بريد إلكتروني حيث يمكنك طرح أسئلة حول ماهناك 

 
 البطاقات المدرسية

تسليم هذه البطاقات المدرسية . يتم بطاقة مدرسية شخصيةالطباعة/النسخ للطالب من خالل تنظيم الدخول للمدرسة و ، يتم  PrO Almereفي

 للهوية. جديدة مدرسة اللتقاط صورالفوتوغرافي لل رمصو ِ ال مجيءبعد 
 

 :أدناه ةعدم التردد في االتصال بالموقع يرجىأي أسئلة حول الموضوعات المذكورة أعاله،  ما تزال لديكإذا كانت 
 

 (Marieke Paulus) ماريك بولوس

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالترئيسة فريق العمل بمحفظة 

036 – 5494150 
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