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 Birth To Three
(من الوالدة حتى الثالثة)

 Governor’s Education Emergency Relief Fund عن طریق OEC بتمویل من
.RESC Allianceو NEAT (صندوق الحاكم لإلغاثة الطارئة للتعلیم) بالشراكة مع
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مقدمة

مرحبًا بك أیتھا األسر!
 أثناء ھذه األوقات العصیبة في جائحة كوفید-19، كان من الصعب على كثیٍر من األسر الحفاظ على االتصال مع برنامج التعلُّم 

المبّكر الخاص بطفلھا. كان ھذا التحدي حقیقی�ا على وجھ الخصوص بالنسبة إلى األسر التي تحتاج إلى إبقاء طفلھا في المنزل بسبب 
 Connecticut Office of مخاوف مرتبطة بالصحة والسالمة، والتي قد تملك إمكانیة محدودة للوصول إلى التكنولوجیا. یستطیع
Early Childhood  (OEC، مكتب والیة كونیتیكت للطفولة المبكرة) توفیر الوسائل التكنولوجیة لألسر التي لدیھا أطفال صغار 

یحتاجون إلى الدعم ویستحقونھ.

 Regional Educational في شراكة مع OEC موفور الحظ لیحظى بالدعم من المجتمع في مسعاه ھذا. دخل OEC إن
 New England Assistiveو (تحالف مراكز الخدمة التعلیمیة اإلقلیمیة ،RESC)  Service Centers Alliance

Technology  (NEAT، تكنولوجیا نیو إنجالند المساعدة) للمساعدة في توزیع أجھزة iPad، وتوفیر الدعم التكنولوجي والتعلُّم 
لألطفال واألسر.

اھا الكونجرس جانبًا  تأتي ھذه األموال من 3 ملیارات دوالر نحَّ
من أجل صندوق تمویل استقرار التعلیم من خالل قانون 
 Coronavirus Aid, Relief, and Economic

CARES)  Security، اإلعانة، واإلغاثة، واألمن االقتصادي 
من فیروس كورونا). تلقَّت والیة كونیتیكت 27,8 ملیون دوالر، 

منح منھا Office of the Governor (مكتب الحاكم) 

OEC لـ

مبلغ 4 مالیین 
دوالر.
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المبادئ التوجیھیة

نتطلع إلى مساعدة أسرتك في أثناء ھذه األوقات العصیبة، ونأمل أن الخدمات 
والتكنولوجیا التي نوفرھا ستساعد أسرتك على النمو واالزدھار.

لضمان الحصول على أفضل نتائج ممكنة ألسرتك، ھناك عدة مبادئ توجیھیة 
نطلب منك اتباعھا وأدرجناھا أدناه. إذا كانت لدیك أي أسئلة، فیُرجى التواصل مع 

منسق برنامج Birth to Three Service (من الوالدة حتى الثالثة) 
المسؤول عنك.

iPad 1. البدء في استخدام جھاز
iPad 2. العنایة بجھاز

3. السالمة على اإلنترنت   
iPad 4. إعادة جھاز

5. الموارد  
   موقع OEC اإللكتروني    

  Sparkler تطبیق    
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البدء

ستتلقَّى جھاز iPad مع غالف وواٍق للشاشة علیھ، وشاحن ومحول طاقة.

قد یأتي جھاز iPad الخاص بك مشحونًا أو ال، فنرجو توصیلھ بالشاحن عندما 
تستلمھ.

احرص على إبقاء الشاحن مع جھاز iPad أو في مكان ُمحدَّد لتجنُّب إضاعتھ.

یخضع جھاز iPad لإلشراف واإلدارة من قِبَل EASTCONN، (جزء من 
.(RESC تحالف

.iPad لن یكون من الممكن استخدام بعض وظائف جھاز

إذا احتاج إلى الدعم الفني، فاضغط على أیقونة تطبیق مكتب المساعدة التي تبدو 
مثل ھذا على أجھزة iPad؛ أو اتصل بالرقم 6789-407-860  بین الساعة 

9 صباًحا و4 عصًرا طلبًا للمساعدة..

عندما تستلم جھاز iPad للمرة األولى، ستبدو 
الشاشة الرئیسیة مشابھةً لھذه بعد الضغط على زر 

الصفحة الرئیسیة.

قد ال تنطبق بعض التطبیقات علیك، فتحقق من 
برنامجك لمعرفة أي التطبیقات ُمخصَّصة لك. 
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البدء

عندما ترید الوصول سریعًا إلى اإلعدادات 
الخاصة بالصوت، والكامیرا، والسطوع، وشبكة 

ر الركن  WIFI، والبلوتوث، وما إلى ذلك، مِرّ
العلوي األیمن من جھاز iPad إلى أسفل 

وسترى ھذا:

للوصول إلى اإلعدادات، اضغط على تطبیق 
Settings (اإلعدادات) الموجود على الشاشة 

الرئیسیة في الشریط السفلي.
 

إلغالق التطبیقات والنوافذ المفتوحة، اضغط مرتین 
 ،iPad على زر الصفحة الرئیسیة في أسفل جھاز

ثم مرر كل تطبیق أو نافذة مفتوحة ألعلى إلغالقھا. 
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IPAD العنایة بجھاز

ن جھاز iPad في الغالف المرفق معھ، وفي مكان آمن ومضمون. خِزّ

احِم جھاز iPad كما لو كنت ستحمي حقیبة أو محفظة شخصیة.  

ال تترك جھاز iPad الخاص بك في السیارة.  

ال تترك جھاز iPad الخاص بك في مكاٍن عام دون إشراف.   

احِم جھاز iPad الخاص بك من السوائل ودرجات 
الحرارة القصوى.

ال تستخدم إال أصابعك أو قلًما (مؤشًرا) إلكترونیًا 
خاًصا على الشاشة.

عند الشحن، تأّكد من أن سلك الشحن ال یمثل خطر 
العرقلة.

 أبلغ عن جھاز iPad الضائع أو المسروق في الحال 
 Birth To Three من خالل االتصال بمنسق برنامج

(من الوالدة حتى الثالثة) المسؤول عنك.

العنایة بجھاز iPad الخاص بك
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السالمة على اإلنترنت   
السالمة على اإلنترنت

أشِرف دائًما على األطفال أثناء تصفحھم اإلنترنت.  

حافظ دائًما على تأمین كلمات المرور الخاصة بك.  

.iPad ال تسمح إال ألفراد األسرة باستخدام جھاز  

ال تتصل بجھاز iPad إال بشبكات السلكیة مألوفة.  

تجنَّب استخدام جھاز iPad الخاص بك في مكاٍن عام، مثل مطعم وجبات سریعة.  

یُفترض أن یكون استخدام مكتبتك العامة آمنًا.  

ف علیھم. ال تتواصل عبر اإلنترنت إال مع أشخاص یمكنك التعرُّ  

ال تفتح أبًدا مرفقات دون أن تثق بُمرسلھا.  

تتم تصفیة محتوى اإلنترنت الذي توفره الخدمة الخلویة حمایةً ألطفالك.  

قد ال تتم تصفیة محتوى اإلنترنت الذي توفره الشبكات المنزلیة أو شبكات Wi-Fi التجاریة.  

ف على التصیّد االحتیالي وحمایة نفسك منھ  التزم الحرص دائًما بشأن مشاركة معلوماتك الشخصیة. تعلّم كیفیة التعرُّ  
(الخدع المستخدمة لسرقة المعلومات وأكثر) ھنا،   

https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-recognize-and-avoid-phishing-scams
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IPAD إعادة جھاز
إعادة جھاز iPad الخاص بك 

احتفظ بالصندوق الذي استلمت جھاز iPad الخاص بك فیھ.  

عندما یُطلب منك إعادة جھاز iPad، تأّكد من تضمین ما یلي:  

iPad جھاز  
الغالف   

سلك الشحن   
محول الطاقة  

تحّدث مع منسق برنامج Birth To Three (من الوالدة حتى الثالثة) المسؤول عنك حول كیفیة إعادة جھاز iPad، سواء   
بإعطائھ لمنسق الخدمة أو إرسالھ بالبرید إلى NEAT)  New England Assistive Technology، تكنولوجیا نیو إنجالند 

المساعدة).

تتم إعادة جمیع أجھزة iPad إلى:
New England Assistive Technology

 120 Holcomb St.
 Hartford, CT 06112

ATTN: Jennifer Alexander

iPad مبادئ توجیھیة مھمة بشأن جھاز
یجب أن یقتصر استخدام جھاز iPad على أنشطة البرامج الُمحدَّدة.

أنت لست مسؤوالً عن جھاز iPad المعیب، أو الضائع، أو المسروق.
مع ذلك، أنت مسؤول عن إبالغ منسق برنامج Birth To Three (من الوالدة حتى الثالثة) عن أجھزة iPad المعیبة، أو 

الضائعة، أو المسروقة في أسرع وقت ممكن.

قد ال یتمّكن برنامج Birth to Three (من الوالدة حتى الثالثة) الخاص بك من استبدال جھاز iPad معیب، أو ضائع، أو مسروق.
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الموارد  

 Governor’s Education Emergency Relief Fund عن طریق OEC بتمویل من
.RESC Allianceو NEAT (صندوق الحاكم لإلغاثة الطارئة للتعلیم) بالشراكة مع

Connecticut Office
of Early Childhood

Governor’s Education
Emergency Relief
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موقع OEC اإللكتروني
موارد OEC لألسر  

نعلم أن ھذا وقت عصیب على األسر. إلیك بعض الموارد التي قد تساعدك:

العثور على الدعم — یشتمل على نصائح حول التعامل مع التوتر وموارد للمساعدة المالیة والغذائیة، واعتنائك   
بنفسك   

دعم طفلك في المنزل — احصل على أفكار عن دعم تعلُّم طفلك وتطّوره   

رعایة الطفل أثناء كوفید-19 — تعّرف على كیفیة حفاظ برامج رعایة الطفل على سالمة األطفال، وكیفیة جعل   
طفلك یرتدي كمامة بطریقة صحیحة  

رعایة طفل بالقرب منك — اتصل بالرقم 1-1-2 أو تفضَّل بزیارة 211childcare.org لمعرفة خیارات رعایة   
الطفل في منطقتك  

ف على المزید عن وسائل الدعم المتاحة لألسر  برنامج Birth To Three (من الوالدة حتى الثالثة) — تعرَّ  
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