 6أيار /مايو2020 ،
األعزاء العائالت،
بينما ندخل في شهر جديد ،فإننا نواصل العمل على تزويدكم جميعا ً مع عائالتنا ومجتمعاتنا المدرسية بالمعلومات واألدوات والموارد التي تحتاجونها للتعلّم عن
بعد بينما نكافح سويا ً كمدينة جائحة كوفيد تسعة عشر ( .)COVID-19لقد كان ذلك عملية متواصلة ،حيث نخوض جميعا ً غمار تجارب جديدة في مجال مجهول
من التعلّم الكامل عن بعد .وفي غمرة ذلك كله بقيت صحة وسالمة وأمن مجتمعاتنا هي أولويتنا ومحور تركيزنا.
كما يذكر الكثيرون منكم ،فإن الشواغل المتعلقة بأمن وخصوصية تالميذنا وموظفينا ،بما في ذلك المقاطعات غير المرغوبة واآلمنة لالجتماعات ،قد قادتنا إلى منع
استخدام تطبيق زووم ( )Zoomفي أوائل شهر نيسان /ابريل .لقد كان ذلك القرار صعباً ،ولكن بعد مراجعة المخاطر ،أدركنا أنه كان القرار األفضل لمصلحة
مجتمعاتنا المدرسية .وكنا قد ذكرنا عند إعالننا ذلك في شهر نيسان /ابريل ،بأننا سنواصل إشراك شركة ( )Zoomوالمنصات التعاونية األخرى على االنترنت
لضمان حصول التالميذ والمعلمين والجميع في مجتمع ادارة التعليم على وسائل آمنة وسليمة للتفاعل مع بعضهم البعض مع التركيز على خصوصية التالميذ.
يسرنا أن نعلن ذلك اآلن ،بأنه بعد عدة أسابيع من التعاون مع الشركة ،يمكننا اآلن تقديم تطبيق زووم ( )Zoomكمنصة آمنة وسليمة لالستخدام في عموم ادارة
التعليم .سيكون لدى جميع المدارس والتالميذ امكانية وصول مباشرة إلى حساب مركزي وآمن تابع إلدارة التعليم من أجل التعلم والتعاون .لقد شمل عملنا مع
شركة تطبيق زووم ( ) Zoomالوصول إلى اتفاقية حول تشفير البيانات وتخزينها ،وخلق بيئات لمنصتنا لضمان أن يكون المشاركون بإدارة التعليم وخاصةً الزوار
الذين تتم دعوتهم هم فقط المسموح لهم بدخول غرف الصفوف أو االجتماعات ،وإعطاء المشرفين على االجتماعات امكانية تحكُّم أكبر بغرف صفوفهم واجتماعاتهم.
ويعني ذلك ما يلي:
• يجب على جميع العاملين والتالميذ استخدام الحساب المركزي الجديد إلدارة التعليم الستخدام تطبيق زووم ()Zoom
• سوف يكون جميع التالميذ والعاملين بإدارة التعليم قادرين على الدخول إلى تطبيق ( )nycdoe.zoom.usباستخدام بريدهم االلكتروني من ادارة
التعليم وكلمة المرور ،كما سيكونون قادرين على استخدام المزايا التكميلية الكاملة التي يوفّرها تطبيق (.)Zoom
• لقد تم االعداد المسبق للحساب المركزي إلدارة التعليم لضمان السالمة واألمن لجميع المشاركين ،مما يحمي جميع أفراد مجتمعاتنا المدرسية.
• ال تتحمل المدارس أو المعلمون أو مقدّمو الخدمة أية تكاليف (الستخدام تطبيق زووم ( ،)Zoomوالتطبيقات األخرى المعتمدة سابقا ً مثل مايكروسوفت
وغوغل)
• سوف نقوم بإضافة تطبيق زووم ( )Zoomإلى جميع أجهزة اآليباد المقدّمة من طرف ادارة التعليم.
الرجاء زيارة صفحة البدء باستخدام تطبيق زووم ( )Zoomفي الرابط
للتعرف على المزيد
) )https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/technical-tools-and-support/getting-started-with-zoomوذلك
ّ
حول الوصول إلى تطبيق زووم ( ،)Zoomبما في ذلك:
• كيفية الوصول إلى تطبيق زووم من ادارة التعليم ()DOE Zoom
• االعدادات والتعليمات الجديدة لالستخدام
• أطراف االتصال للدعم التقني للعائالت
إن اتفاقيتنا الجديدة مع شركة تطبيق زووم ( ) Zoomستعطي األطفال طريقة أخرى للتواصل مع مدارسهم ومعلميهم والعاملين بالمدارس .يسعدنا أن نتمكّن من
الحصول على خيار آخر آمن وسليم للمجتمعات المدرسية الستخدامه في هذا الوقت غير المسبوق.
وكما هو الحال دوماً ،فإننا شاكرين لمرونتكم وصبركم .إننا ندرك كم تعملون بج ٍد جميعا ً لدعم تعلّم طفلكم عن بعد في البيت .إننا في غاية السرور لحصولكم اآلن
على أداةٍ جديدة في تطبيق زووم ( )Zoomمما يساعد على مواصلة عملية التعليم.
مع خالص التقدير واالحترام،

Richard A. Carranza
مستشار التعليم
إدارة التعليم لمدينة نيويورك
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