
 MHPSبروتوكوالت ويبإكس                                                    

عند االتصال بالصف بأكمله أو تركيز مجموعات التدريس من الطالب. يرجى التأكد من أنك وطفلك على دراية بما هو متوقع خالل هذه  WebExاجتماعات  MHPSسيستخدم موظفو 

 االجتماعات.

 

 بروتوكوالت للمشاركة مع الطالب عبر اإلنترنت

 والطالب بإعداد أجهزتهم الرقمية في مساحة مفتوحة مثل غرفة الصالة أو المطبخ أو الدراسة MHPSسيقوم موظفو  .1

 ال يُسمح للطالب وأسرهم بالتقاط لقطات شاشة أو تسجيل أي من االجتماع .2

 يجب أن يرتدي المعلمون والطالب مالبس مناسبة .3

 رأس أثناء االجتماعلدى المعلمين والطالب خيار استخدام سماعات ال .4

 WebExقبل اجتماع 

 سيعطي معلمك المشاركين في االجتماع رمز االنضمام ووقت بدء االجتماع .1

 سيتم إعداد الطالب لالجتماع مع جميع المعدات ذات الصلة .2

 " )انظر أدناه(WebExسيقوم الطالب بمراجعة قائمة "جاهز ل .3

 WebExأثناء اجتماع 

 " )انظر أدناه(WebExسيقوم الموظف بالتحقق من أن الجميع جاهزون وراجع "توقعات  .1

 ومتابعة المحادثات مع قيادة عائلته والمدرسة. WebExسيتبع الطالب نفس توقعات السلوك كما لو كانوا في المدرسة. أي سلوك غير الئق سيؤدي إلى إزالة الطالب من  .2

 WebExبعد اجتماع 

 جميع الطالب يخرجون من االجتماع عندما يوجههم الموظف .1

 سيكون الموظف آخر من يغادر االجتماع .2



                                                                        WebEx Expectations                                                             

 

 

اختر مكانًا جيًدا للتعلم في منطقة مشتركة من منزلك. قد 
يكون هذا في المطبخ أو غرفة الصالة. يجب أن يكون هناك 

 شخص بالغ في هذا الفضاء.

            

تأكد من أن الميكروفون الخاص بك على كتم الصوت. 
 سيكون رمز الميكروفون أحمر.

   

     

ارفع يدك إذا كان لديك ما تقوله أو يمكنك كتابته في قسم 
 الدردشة.

 

 

انتظر حتى يطلب منك الموظف قبل إلغاء كتم صوت 
 الميكروفون. لن يكون أحمر عندما تكون غير صامت.

  

                   

SLANT -  تتبع المتكلم! أظهر أنك تستمع بإبهام ألعلى أو
 تومئ.

 

     

 تذكر أن تظهر نفس السلوك كما كنت في الصف.

 

 



                                                                             Ready for WebEx                                                                    

 

 

 ، تحقق من ما يلي:WebExقبل بدء اجتماع 

                   

هل أخبرت شخًصا بالغًا أن 
 ؟WebExلديك اجتماع

هل ترتدي مالبس  
 مناسبة؟

هل أنت في مكان  
 مفتوح؟

إذا كان لديك سماعات رأس،  
 هل هي موصولة وجاهزة؟

 

 الخاص بك هي: WebExهذا هو ما رموز اجتماع 

 


