
 

 
 

 معلومات للوالدين حول العمل اإللزامي بأجهزة اآلي باد في المدارس التكاملية في فارنهايده/ زالكامب

 

لطالما كانت الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصي 

واألجهزة اللوحية والتطبيقات ووسائل الميديا االجتماعية 

 جزًءا من حياتنا اليومية. كما أنها تمثل أهمية كبيرة في

العالم المهني وسوق العمل،  حيث أن المعرفة الرقمية 

األساسية تعد شرًطا أساسيًا يجب توفره في خريج 

المدرسة. ولذلك فإننا نريد الشروع في المسار الرقمي مع 

طالبنا، وجعلهم أكفاء في التعامل مع الوسائط الرقمية. 

 العمل مع األجهزة اللوحية يدعم التعلم بطرق مختلفة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتسم بالتنوع الشديد. -الجهاز اللوحي بدياًل عن الكتابة باليد أو التعلم بالكتب. فهو وسيلة عمل تكميلية ال يعد 

سيعمل ويتعلم طالبنا بدًءا من الصف الخامس إلزاميًا باستخدام جهاز لوحي خاص بكل منهم، يتم  21/22بدًءا من العام الدراسي 

فقد قررت الجهة الراعية لمدرستنا، مدينة هانوفر، تعميم استخدام أجهزة اآلي باد على  توفيره بتمويل من اآلباء. وفي هذا السياق

 مستوى المدينة.

وحتى يتمكن طالبنا الجدد من التعرف على مدرستهم الجديدة في سالم وهدوء فلن نبدأ العمل باستخدام اآلي باد إال بعد عطلة 

 الخريف.

 

 ماذا يعني مفهوم "بتمويل من اآلباء"؟

يعمل كل ابن بجهاز آي باد خاص به، يدفع ثمنه والداه. ويكون كل الطالب لديهم نفس الطراز: ويقتصر االختالف في األجهزة 

 على اللون ومساحة التخزين، ويُترك هذا االختيار للوالدين. اإلمكانية المتاحة أمامك تتمثل في شراء اآلي باد أو استئجاره.

 
 كيف تجري عملية االستعارة؟

 فهو يتيح إمكانية  

 

  اكتساب المعارف والمهارات األساسية الرقمية الهامة 

  التعلم بطرق جديدة )مثاًل من خالل الصور والفيديو

 والصوت(

 )التدرب الشخصي )مثاًل من خالل برامج التعلم 

 االعتماد على الذات في إنجاز العمل وعرض المشروعات 

 ...وغير ذلك الكثير 

 



 

 
 

تم تنفيذ العملية برمتها من قبل شريكنا المدرسي، برنامج "التعلم المتنقل". تسجيل االبن في مدرستنا يعني موافقة اآلباء على ي

شراء جهاز آي باد. يمكنك اختيار جهاز وملحقات ضمن برنامج "التعلم المتنقل". تعمل المدرسة على تنظيم ومتابعة عملية 

 التسجيل هذه.

 يل مختلفة.توجد نماذج تمو 

" Logitech Crayonجيجابت/واي فاي، جراب حماية، قلم " 32بسعة  2020آي باد فعلى سبيل المثال تبلغ نفقات جهاز 

 شهًرا: 36وضمان لمدة 

يورو دفعة واحدة 524.00        الشراء من خالل السداد دفعة واحدة  إمكانية:  .1
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 يورو شهريًا  16.00   المسددين(% من 100أجرة السداد الكامل )  إمكانية: .2

يورو  6.40   % من المسددين(40أجرة صالحية باقة التعليم والمشاركة )  إمكانية: .3

شهريًا 
2 

يورو شهريًا 9.60   % من المسددين(60خصم "خصم األخوة" )  إمكانية: .4
34 

. إذا كنت ترغب في شهًرا يتم إرجاع الجهاز )+الملحقات( 36(: بعد مرور 4و  3و  2ملحوظة حول اإليجار )اإلمكانية  

 48إيجارات شهرية كاملة ) 3شهًرا، فسوف تدفع رسوم تملك بقيمة تعادل  36االحتفاظ بالجهاز )+ الملحقات( بعد انقضاء مدة 

  يورو( ، وعندئذ تصبح ملكك!

؛ ولن يمكن ربط األجهزة المتوفرة بالفعل (MDMاإلخراج واالستخدام يتم ربط األجهزة في نظام إدارة األجهزة المحمولة )قبل 

 بشكل خاص إال بشروط معينة.

 
 كيف يستخدم اآلي باد؟

إمكانيات استخدام اآلي باد متنوعة للغاية،  حيث يمكن استخدامه في العديد من 

ي باد هو رفيقك اليومي في المدرسة، ويمكن المواد الدراسية. جهاز اآل

استخدامه أيًضا في المنزل بشكل خاص. ومع ذلك فإن األغراض المدرسية 

تكون لها األولوية دائًما. جميع القواعد واإلرشادات الخاصة باستخدام اآلي باد 

 نناقشها بالتفصيل مع طالبنا.
في المدرسة. لدينا في  التطبيقات المدرسية يتم إعدادها وتثبيتها مركزيًا 

الحصة خيارات متنوعة للتأثير على األجهزة ومراقبة استخدامها. أما في 

 المنزل فتظل جميع األنشطة محتفظة بخصوصيتها.

كل من األبناء مسؤول عن جهازه الخاص ويجب عليهم االعتناء بها. نوصي 

 باستئجار خزانة خاصة بك في المدرسة لالحتفاظ بها في مكان آمن.
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 يتيح الشراء من خالل السداد دفعة واحدة إمكانية التمتع بالضمان والصيانة. يصبح الجهاز ملكك عقب الشراء مباشرة. 
2

 والمواظبة على تحديثها. شهادة باقة تعليم ومشاركة صالحةيجب تقديم  
3

 يُمنح الخصم إذا كان أحد األخوة الملتحق بمدرسة في مدينة هانوفر، لديه بالفعل جهاز لوحي ممول ذاتيًا.  
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 يُمنح خصم األخوة أيًضا عند السداد دفعة واحدة )اإلمكانية األولى(. 

 


