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 برنامج تعليم الطفولة المبكرة

 المنطقة المحتوية البرنامج االساسي عبر  االنترنيت  معلومات تسجيل الدخول

Waterford 

 يجب على االباء ارسال بريد الكتروني  bethcaraccio@waterford.org للحصول على     

اذا لم يكن   Waterford تعليمات محددة و معلومات كلمة السر لتسجيل الدخول الى     

 لديكم المعلومات لتسجيل الدخول .

 

 

 http://bigdayfamilyspace.tgds.hmhco.com  قم بزيارة  

: لتسجيل الدخول   كلمة السر المستخدم واستخدم اسم    

 ● Username: ece2020) اسم المستخدم ( ●

 ● Password: abc12345) كلمة السر(  ●

         Waterford ● 

Big Day for PreK ● 

 تجارب التعليم المبكر 

 
  

mailto:bethcaraccio@waterford.org
http://bigdayfamilyspace.tgds.hmhco.com/
http://bigdayfamilyspace.tgds.hmhco.com/
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5-الكندركاردن المدرسة االبتدائية من صف   

 المنطقة المحتوية البرنامج االساسي عبر  االنترنيت  معلومات تسجيل الدخول

 : Clever تسجيل الدخول الى 

● https://clever.com/in/columbuscity    قم بزيارة      ●   

● (CCS (مقاطعة المدرسية في  رقم هوية الطالب CCSأدخل اسم المستخدم في 

123456@columbus.k12.oh.us ○   مثال على ذلك    
()تاريخ ميالد الطالب مع الشحطات   ● CCS أدخل كلمة السر 

 مثال الشهر _ اليوم _ السنة  ○

● i-Ready icon انقر على.   ●  

iPad من   i-Ready الوصول الى 

●  App للطالب من متجر “  i-Ready قم يتنزيل ●    

●                App.من متجر “Clever قم بتنزيل ●   

○  Clever قد يطلب منك البحث عن مدرستك 
●  ● CCS مدينة كولمبوسقم بتسجيل الدخول باستخدامك اسم المستخدم و كلمة السر لمدارس   

○ Username (االسم المستخدم )مدارس كولمبوس رقم هوية الطالب المدرسيةفي مقاطعة   

   columbus.k12.oh.us@123456(مثال :  ○

 
○ Password مثال: ت)كلمة السر( تاريخ ميالد الطالب مع الشحطا( 

 الشهر _ اليوم _ السنة                 

● i-Ready icon انقر على   .●  

● iReady ● 

)Clever  ( الحصول عليها عبر 

 فنون اللغة االنكليزية  &
 المواد االجتماعية

● iReady ● 

(Clever الحصول عليها عبر   ) 

 الحساب 

  

 Study Island)جزيرة الدراسة ( :

   www.studyisland.com            بزيارة  قم  ●

 انقر فوق تسجيل الدخول على الجانب االيمن العلوي  ●
 أدخل االسم المستخدم و كلمة السر                          ●

● Study Island  العلوم 

 سيوفر  المعلم الدروس  ● 
 للطالب و معلومات تسجيل الدخول   ●

 الفنون الموحدة 

 

 

 

 

 

 

 

https://clever.com/in/columbuscity
mailto:123456@columbus.k12.oh.us
mailto:123456@columbus.k12.oh.us
http://www.studyisland.com/
http://www.studyisland.com/
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8- 6المدرسة االعدادية من صف   

الدخولمعلومات تسجيل   المنطقة المحتوية البرنامج االساسي عبر  االنترنيت  

:Cleverتسجيل الدخول الى 
● https://clever.com/in/columbuscity    قم بزيارة  ● 

● (CCS (المدرسية في مقاطعة  رقم هوية الطالب CCS أدخل اسم المستخدم في●   

       123456@columbus.k12.oh.us   ○    مثال على ذلك     

 )تاريخ ميالد الطالب مع الشحطاتCCS دخل كلمة السرأ ●

          مثال الشهر _ اليوم _ السنةمثال   ○

● i-Ready icon على.انقر   ● 

   iPad من   i-Ready   الى  الوصول

● App للطالب من متجر “  i-Ready قم بتنزيل  ●  

●           App.من متجر “Clever قم بتنزيل ●  

○ Cleverقد يطلب منك البحث عن مدرستك   
● CCS    مدينةقم بتسجيل الدخول باستخدامك اسم المستخدم و كلمة السر لمدارس 

Username       المدرسية الطالب هوية رقم( المستخدم االسم)  ○       
ي مقاطعة مدينة كولمبوس ف  

123456@columbus.k12.oh.us) مثال 
 

○ Password مثال: ت)كلمة السر( تاريخ ميالد الطالب مع الشحطا(      

                  السنة_  اليوم_  الشهر

● i-Ready icon أنقر على  ●  

● iReady ● 

(Clever  ( عبر  الحصول عليها

 فنون اللغة االنكليزية

● iReady ● 

(Clever  ( عبر  الحصول عليها 

 الحساب 

  

Study Island: 
  www.studyisland.com   بزيارة قم ●
  االيمن الجانب أعلى في الدخول تسجيل على انقر . ●

 ● .أدخل االسم المستخدم و كلمة السر                                                         

● Study Island ● العلوم 

● Study Island ● االجتماعية المواد  

Clever تسجيل الدخول الى 

● https://clever.com/in/columbuscity   قم بزيارة  ●  

● CCS ( المدرسية في مقاطعة  رقم هوية الطالب CCSأدخل اسم المستخدم في 

123456@columbus.k12.oh.us  : مثال  ○  

)كلمة السر( تاريخ ميالد الطالب مع الشحطات                        ● Password أدخل●   

مثال الشهر _ اليوم _ السنة ○                        
     

و التي تأخذك للفصول  ● Clever أو   Edmentum link على صفحة  ‘E’ icon انقر على ●   

● Edmentum ● 

(Clever الحصول عليها عبر   ) 

 العلوم 

● Edmentum ● 

(Clever الحصول عليها عبر) 

 المواد االجتماعية 

● Edmentum● 

(Clever الحصول عليها عبر) 

 الفنون الموحدة 

 

https://clever.com/in/columbuscity
mailto:123456@columbus.k12.oh.us
mailto:123456@columbus.k12.oh.us)مثال
mailto:123456@columbus.k12.oh.us)مثال
mailto:123456@columbus.k12.oh.us)مثال
http://www.studyisland.com/
http://www.studyisland.comقم/
https://clever.com/in/columbuscityقم
mailto:123456@columbus.k12.oh.us%20%20%20مثال%20:%20%20○
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12-9المدرسة الثانوية    

 المنطقة المحتوية البرنامج االساسي عبر  االنترنيت  معلومات تسجيل الدخول

Cleverتسجيل الدخول الى 

● https://clever.com/in/columbuscity  قم بزيارة ●  

● (CCS (المدرسية في مقاطعة  رقم هوية الطالب CCSأدخل اسم المستخدم في  
           columbus.k12.oh.us@123456مثال   ○

تاريخ ميالد الطالب مع الشحطات                       )كلمة السر(  ● Password أدخل    ●   

 مثال  الشهر _ اليوم _ السنة  ○

○ l ● انقر على‘E’ icon   أوEdmentum link        على صفحةClever     

و التي ستاخذك الى الفصول                        

● Edmentum ● 

(Clever الحصول عليها عبر   ) 

 فنون اللغة االنكليزية 

● Edmentum ● 

(Clever الحصول عليها عبر) 

 الحساب 

● Edmentum ● 

(Clever الحصول عليها عبر   ) 

 العلوم 

● Edmentum ● 

(Clever الحصول عليها عبر) 

 العلوم 

● Edmentum ● 

(Clever الحصول عليها عبر) 

 المواد االجتماعية

● Edmentum ● 

(Clever الحصول عليها عبر) 

الموحدة  لفنون ا  

 ستقدم فرق المدرسة ندوات ● • سيقدم المعلمون معلومات للطالب المشاركين 

افتراضية لمناقشة المواضيع المتعلقة 
 في الوقت المحدد 

للتخرج و االنتهاء بنجاح من الدورات 
 الدراسية عبر االنترنيت.  

 
 

 ندوة المتخرجين 

 

 
  

https://clever.com/in/columbuscityققم
mailto:123456@columbus.k12.oh.us%20%20مثال
mailto:123456@columbus.k12.oh.us%20%20مثال
mailto:123456@columbus.k12.oh.us%20%20مثال
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(استمر )  12-9المدرسة الثانوية   

 المنطقة المحتوية البرنامج االساسي عبر  االنترنيت  معلومات تسجيل الدخول

AP Classroom الوصول الى حساب 
 AP  https://apcentral.collegeboard.org  . c   تسجيل الدخول الى حسابك في ●

  بمجرد تسجيل الدخول ,يمكنك اكمال مهام  AP Classroom   و ممارسة  ●
    باستخدام امتحا مهاراتك في االختبار AP            التدريبي و استخدام    

                                                                                         Word Bank. 
 

 : AP  موادر أكاديمية أخرى ل 

• AP على  الفيديو يوميا و يقوم بتدريسها مدرسو AP  دروسBoard تقدم جامعة ●   

لها و يمكن مشاهدتها في أي وقتيو يتم تسج •   
○ http://youtube.com/advancedplacement 

○ https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-
updates#free-ap-classes 

AP Classroom●    الوضع المتقدم 

Clever الى  الدخول تسجيل   

● https://clever.com/in/columbuscity  قم بزيارة ●  

● (CCS (المدرسية في مقاطعة  رقم هوية الطالب CCS أدخل اسم المستخدم في ●   

●   123456@columbus.k12.oh.us  مثال   ○ 

تاريخ ميالد الطالب مع الشحطات                      )كلمة السر(  ● Password أدخل   

الشهر _اليوم _ السنة                 مثال   ○ 

أو   Edmentum link على صفحة  Cleverو التي ستأخذك  ● ‘E’ icon أنقر على● 

 الى الفصول  ●

 سيتم تقديم معظم الدورات ●
)الوصول  ● Edmentum  على 

 اليها عبر Clever ( مع بعض ●
االرشادات االضافية من قبل المعلم و  

الذي سيوفر الوصول الى معلومات 
تسجيل الدخول للدورات الدراسية 

 االضافية للطالب 

عليم المهني و التقني  تال  
(CTE) 

سيتابع الطالب الدورات التدربية على  ● يرجى الرجوع الى تعليمات الوصول المحددة في الكلية 
 االفتراضية منصة الكلية 

  Credit)االئتمان( الزائد   للجامعة 
(CCP( 

 

  

https://apcentral.collegeboard.org/
http://youtube.com/advancedplacement
https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates#free-ap-classes
https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates#free-ap-classes
https://clever.com/in/columbuscity
mailto:123456@columbus.k12.oh.us%20%20مثال
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 متعلمي اللغة االنكليزية 

 المنطقة المحتوية البرنامج االساسي عبر  االنترنيت  معلومات تسجيل الدخول

االطالع على معلومات تسجبل الدخول المقدمة لكل برنامج يُستخدم في كل مستوى .يرجى   سيتمكن الطلاب  من الوصول الى  ● ● 

في  الموضحة   البرامج االساسية عبر االنترنيت 
كل مستوى دراسي بدعم من معلمي اللغة 

 االنكليزية كلغة ثانية. 

 ) ESL.( 

 التعليمات االساسية 
 (  (  جميع المواد و مستويات الصفوف

 
 

 (IEPs)  الطالب الذين لديهم خطط تعليم فردية 

 المنطقة المحتوية لبرنامج االساسي عبر  االنترنيت  معلومات تسجيل الدخول

تعتمد المقاطعة برنامج جديد للمعلمين  ● ● 

الستخدامه مع الطالب و سيتم ارسال 
 المعلومات الى االباء عند توفرها

MD Classrooms 

معلومات تسجبل الدخول المقدمة لكل برنامج يُستخدم في كل مستوى .يرجى االطالع على   ●.سيتمكن الطالب من الوصول الى ● 

البرنامج االساسي عبر االنترنيت الموضحة في كل    ●
بدعم من متخصصي التدخل مستوى دراسي 

 المعنيين

 برامج أخرى  

لمعلمون الذين يُقدمون الكالم ● ●   

  ,OT/PTو الخدمات المماثلة من قبل  ●
المعالجين النفسيين الذين سيتواصلون بالعائالت و  ●

معلومات اضافيةيقدمون   

الخاصة بالطالب   ● IEPبناء على وثائق 
 

 الخدمات ذات الصلة
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 تعليم الموهوبين  

 المنطقة المحتوية البرنامج االساسي عبر االنترنيت   معلومات تسجيل الدخول

 يرجى االطالع على معلومات تسجبل الدخول المقدمة لكل برنامج يُستخدم في كل 
 مستوى 

سيستخدم الطالب و المعلمون نفس البرامج و  ● ●

يدعمون الطالب بموارد اضافية تم انشاؤها على 
لتقديم تعليم غني و مستوى المقاطعة للمعلمين 
 متباين .

 التعليمات االساسية 

 
 

 

(VCAP)  ( Virtual Credit   برنامج تسريع االئتمان االفتراضي 

االساسي عبر االنترنيت البرنامج  معلومات تسجيل الدخول  المنطقة المحتوية 

: Clever الى  الدخول تسجيل   

● https://clever.com/in/columbuscity  قم بزيارة ●  

● (CCS (المدرسية في مقاطعة  رقم هوية الطالب CCS أدخل اسم المستخدم ●   

●   123456@columbus.k12.oh.us  مثال   ○ 

تاريخ ميالد الطالب مع الشحطات                      )كلمة السر(  ● Password أدخل   

الشهر _اليوم _ السنة       مثال   ○ 

أو   Edmentum link على صفحة  Cleverو التي ستأخذك  ‘E’ icon أنقر على   ● 

 الى الفصول .

 

سيستمر البرنامج كما تم تصميمه  ● ●  

 مع خطة تقييم معدلة باستخدام 
) الوصول اليه    Edmentum موقع 

(Clever عبر 

 كل التعليمات 

 

https://clever.com/in/columbuscity
mailto:123456@columbus.k12.oh.us%20%20مثال

