ورقة دعم "برايت سبيس" Brightspace
لألهال وأولياء األمور
موجهة
ي

لألهال الذين يستخدمون Brightspace
تقديم الدعم
ي

يزود هذا المستند األسر بإجابات على أكثر األسئلة شيوعًا عند العمل على برنامج  .Brightspaceسيتم تزويدك بالتعليمات خطوة
بخطوة إلى جانب الصور ورابط لتسجيل فيديو يشرح كيفية استخدام الموقع إذا أمكن.

يُرجى مالحظة أن هذا المستند مصمم لتقديم نظرة عامة أساسية حول تسجيل الدخول إلى المنصة ،وإرسال الواجبات واال ّ
طالع على
المالحظات .يتم توفير المعلومات حول طرق عدة مختلفة ،ولكن ال تنطبق جميعها معًا ،إذ يعتمد هذا على قرار معلّم ابنك /ابنتك على
كيفية استخدام المنصة.
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ه منصة برايتسبيس""Brightspace
ما ي

ّ
للطّلب من الروضة وحتى الصف
تموله الوزارة وتدعمه المقاطعة ،ويتيح هذا النظام
 Brightspaceهو نظام سحابي إلدارة التعلّم ّ
الثاني عشر إمكانية الوصول إلى أنشطة التعلّم الخاصة بالصفوف الدراسية وتسليم الواجبات للتقدير وتلقي المّلحظات.

تسجيل الدخول إل Brightspace

تسجيل الدخول إل  Brightspaceعب ر
اإلنبنت كطالب
ر
•

فيديو تعليمي
على الرغم من إمكانية الوصول لـ  Brightspaceعبر العديد من المتصفحات المختلفة ،إال أنه ُوجد أنه يحظى بأفضل
الوظائف عند الوصول إليه باستخدام متصفح  .chromeيمكنك تحميل هذا المتصفح على جهاز  iPadأو هاتف أو
جهاز Macأو أي جهاز كمبيوتر آخر.

لبدء عملية تسجيل الدخول ،إذهب إلى الموقع اإللكتروني  www.tvdsb.ca/brightspaceوستظهر لك شاشة تسجيل الدخول
وتقدّم لك خيارين لتسجيل الدخول.
ّ
الطّلب الخيار الذي في األعلى
سيختار
" "TVDSB Students and Staff Loginمن ثم سيُطلب منهم تسجيل الدخول
باستخدام حساب  @gotvdsb.caالخاص بهم.
تذكر أن البريد اإللكتروني يتكون من األحرف األربعة األولى من االسم األخير ،تليها
األحرف األربعة األولى من االسم األول ثم آخر ثّلثة أرقام من رقم الطالب.
ً
مثّل سيكون اسم المستخدم لـ  James Thompsonالذي يحمل رقم الطالب
thomjame789@gotvdsb.ca :123456789
ّ
للطّلب هي:
تذكير بأن كلمة المرور االفتراضية
ّ
طّلب الروضة في برنامج اليوم الكامل  -الصف الثاني12345678 :
•
ّ
الطّلب من الصف الثالث  -الصف الثاني عشر :رقم الطالب
•

إذا تم تغيير كلمة المرور ،فستكون نفس كلمة المرور التي يستخدمونها لتسجيل الدخول إلى
 ،googleأو جهاز كمبيوتر في المدرسة .إن كنت غير قادر على تذ ّكر كلمة
المرور الرجاء االتصال بمعلم الصف.
بمجرد تسجيل الدخول ،يرجى تحديد أيقونة " "Waffleمن أعلى
الصفحة .هذا سيقودك إلى قائمة بالمواد التي يدرسونها .باستطاعتهم بعد
ذلك اختيار المادة المناسبة

الشخص " "Portfolioكطالب
تسجيل الدخول إل تطبيق الملف
ي
•

فيديو تعليمي

ابدأ بتحميل تطبيق " Portfolioالملف الشخصي" وفتحه
على أي جهاز  IOSأو .Android

بمجرد تحميل هذا التطبيق ،عليك االتصال بصفك (مرة واحدة فقط) عن طريق
طباعة  tvdsb.elearningontario.caعندما تظهر لك شاشة االتصال بمدرستك
عندما تظهر صفحة تسجيل الدخول اختر الزر األزرق العلوي
"."TVDSB Students and Staff Login

سيختار الطّلب الخيار الذي في األعلى
" "TVDSB Students and Staff Loginمن ثم سيُطلب منهم تسجيل الدخول
باستخدام حساب  @gotvdsb.caالخاص بهم.
تذكر أن البريد اإللكتروني يتكون من األحرف األربعة األولى من االسم األخير ،تليها
األحرف األربعة األولى من االسم األول ثم آخر ثّلثة أرقام من رقم الطالب.
ً
مثّل سيكون اسم المستخدم لـ  James Thompsonالذي يحمل رقم الطالب
thomjame789@gotvdsb.ca :123456789
تذكير بأن كلمة المرور االفتراضية للطّلب هي:
ّ
طّلب الروضة في برنامج اليوم الكامل  -الصف الثاني12345678 :
•
ّ
• الطّلب من الصف الثالث  -الصف الثاني عشر :رقم الطالب
إذا تم تغيير كلمة المرور ،فستكون نفس كلمة المرور التي يستخدمونها لتسجيل الدخول إلى
 ،googleأو جهاز كمبيوتر في المدرسة .إن كنت غير قادر على تذ ّكر كلمة المرور الرجاء
االتصال بمعلم الصف.

الشخص " "Portfolioكطالب
تسجيل الدخول إل الملف
ي
•

فيديو تعليمي

ّ
للطّلب للوصول إلى الملفات الشخصية تكون من خّلل استخدام خيار متصفح Brightspace
أفضل طريقة
ّ
الطّلب إلى الصفيختارون اسم الطالب لديهم من القائمة في
راجع التعليمات أعّله"تسجيل الدخول إلى المتصفح كطالب" .عندما يصل
أعلى اليمين ومن القائمة المنسدلة ومن ثم اختيار ""My Portfolio

ّ
الطّلب عرض المواد التي تم تسليمها والتي وافق
من هنا يستطيع
ّ
ّ
نظرا للعدد الطّلب الكبير لدى المعلم وكذلك تعدد المواد
عليها المعلّمً .
تأخيرا في تصحيح المواد .تذكير بأن الملف
التعليمية ،قد يواجه المعلّم
ً
الشخصي للتعلّم لطفلك سيبقى مع طفلك من صف الروضة وحتى الصف
الثاني عشر وسيكون بمثابة عرض سريعلتعلّمهم الصفي وتعلّمهم اإللكتروني
على مر األعوام.
يمكنك عرض المّلحظات التي أضافها المعلّم (المعلمون) من خّلل النقر على
األدوات التعليميّة هنا .إن ظهرت الفقاعة التفسيرية باللون الرمادي فهذا يشير
إلى أن المعلّم ترك لك مّلحظة على واجبك.

تسجيل الدخول إل تطبيق" "Pulseكطالب
•

فيديو تعليمي

ّ
الطّلب من عرض دروسهم على
يختلف تطبيق  Pulseعن تطبيق  .Portfolioتتمثل الوظيفة الرئيسية لتطبيق  Pulseفي تمكين
ّ
شكل عرض سريع وتلقي التنبيهات .يمكن أن يرسل التطبيق تنبيهات حول المشاركات الجديدة والواجبات القادمة .ولكن ال يقدر الطّلب
على العمل على المادة الدراسية الخاصة بهم داخل التطبيق وأي محاولة للقيام بذلك ستؤدي إلى تسجيل دخولهم إلى نسخة متصفح الويب
للمادة الدراسية.

ّ
الطّلب كتابة  TVDSBوسوف يظهر Thames Valley DSB
عند فتح التطبيق  ،سوف يسأل "من الذي يعلّمك؟" على
كخيار.
سيختار الطّلب الخيار الذي في األعلى
" "TVDSB Students and Staff Loginمن ثم سيُطلب منهم تسجيل الدخول
باستخدام حساب  @gotvdsb.caالخاص بهم.
تذكر أن البريد اإللكتروني يتكون من األحرف األربعة األولى من االسم األخير ،تليها
األحرف األربعة األولى من االسم األول ثم آخر ثّلثة أرقام من رقم الطالب.
ً
مثّل سيكون اسم المستخدم لـ  James Thompsonالذي يحمل رقم الطالب
thomjame789@gotvdsb.ca :123456789
تذكير بأن كلمة المرور االفتراضية للطّلب هي:
ّ
طّلب الروضة في برنامج اليوم الكامل  -الصف الثاني12345678 :
•
ّ
الطّلب من الصف الثالث  -الصف الثاني عشر :رقم الطالب
•
إذا تم تغيير كلمة المرور ،فستكون نفس كلمة المرور التي يستخدمونها لتسجيل الدخول إلى
 ،googleأو جهاز كمبيوتر في المدرسة .إن كنت غير قادر على تذ ّكر كلمة
المرور الرجاء االتصال بمعلم الصف.

تسجيل دخول اآلباء إل  Brightspaceعب ر
اإلنبنت
ر
الطّلب من صفوف الروضة وحتى الصف الثامن لديهم حق الوصول لعرض صف ّ
ّ
طّلبهم من خّلل تسجيل دخول اآلباء
فقط آباء
والضيوف  Parent & Guest Loginألن الدخول محظور على آباء الطلبة في الصفوف الثانوية .تم تصميم Brightspace for
 Parentsلتوفير نافذة داخل الصف الدراسي بحيث يمكن لألسر الوصول إلى العرض السريع للتعلّم الذي يحدث على مدار اليوم كما
نظرا لظروف جائحة كوفيد  19والتي جعلت التعلّم من المنزل ،يشجع معظم المعلمين اآلباء على تسجيل الدخول مع
يشاركه المعلمً .
ّ
ّ
الطّلب لمجموعة مختلفة من طرق تسجيل الدخول
طّلبهم حيث يتيح ذلك لهم عرضًا كامّلً للمنصة يمكن إيجاد تعليمات تسجيل دخول
في األقسام السابقة.
من المهم معرفة أن  Brightspaceيعمل بشكل أفضل عند استخدام متصفح  .Chromeيمكنك تحميل هذا المتصفح
على جهاز  iPadأو هاتف أو جهاز Macأو أي جهاز كمبيوتر آخر.
يُرجى االنتقال إلى  www.tvdsb.ca/brightspaceوتحديد خيار تسجيل الدخول للوالد(ة)
 /الوصي .يرجى مّلحظة أن هذا الموقع يتوافق أيضًا مع متصفح الجهاز المحمول.
إذا كانت هذه هي المرة األولى التي تدخل فيها إلى  Brightspaceلآلباء ،فستحتاج أوالً إلى
إكمال إعداد حساب  TVDSB Brightspaceلألسر ،كما ستحتاج إلى إعداد كلمة مرور
حساب من اختيارك .ستستخدم أداة إعادة ضبط كلمة المرور إلكمال هذه الخطوة التالية المهمة.

في شاشة تسجيل الدخول ،اختر " "Forgot my Passwordحتى إذا كانت هذه هي
المرة األولى التي تقوم فيها بتسجيل الدخول .سيتم توجيهك إلدخال اسم المستخدم الخاص
بك .اسم المستخدم الخاص بك هو نفس عنوان البريد اإللكتروني الذي تستخدمه للوصول إلى
بوابة أولياء األمور  .TVDSBبعد ذلك ،سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني إليك تحتوي
على تعليمات إعادة ضبط كلمة المرور .إذا لم تكن متأكدًا من عنوان البريد اإللكتروني هذا،
فيرجى التحقق من موظفي إدارة مدرسة طفلك.
بعد ذلك ستتم مطالبتك باستخدام النافذة أدناه .من الضروري أن يستخدم أولياء االمور
عنوان البريد اإللكتروني الموجود لدى إدارة المدرسة .لن يعمل الحساب إذا جربت بريدًا
إلكترونيًا مختلفًا إذا كانت هذه هي المرة األولى التي تقوم فيها بتسجيل الدخول  ،فانقر

ربط  Googleبـ Brightspace
•

فيديو تعليمي

من الممكن توليف  Google Driveو Brightspaceإلتاحة الوصول السلس إلى الملفات المخزنة بأمان داخل Google Drive
ّ
بالطّلب .وهذا يتيح إرسال الملفات إلى أداة المهام الدراسية " "Assignmentsأو أداة الملف الشخصي " "Portfolioمباشرة
الخاص
من .Google Drive
الحظ أن هذه عملية مصادقة من خطوتين حيث تحتاج أوالً إلى الربط بحساب بحساب تطبيقات جوجل من خّلل "‘Link to your
 "Google Apps accountوفي الخطوة الثانية التفويض من خّلل "."Authorize
بعد تسجيل الدخول ،يرجى التمرير إلى أداة  Google Appsفي أسفل اليمين على
الصفحة الرئيسية وانقر على "."Link to your Google Apps account
سيُطلب منك بعد ذلك إنشاء رابط مع حساب موجود .تحقق من صحة اسم المستخدم
واختر "إنشاء رابط" ‘’Create Link

بعد إنشاء الرابط ،يرجى التمرير إلى أداة  Google Appsفي أسفل اليمين على
الصفحة الرئيسية مرة أخرى وانقر على ‘’Authorize

في النافذة المنبثقة الجديدة قم بتأكيد عنوان البريد اإللكتروني لـ  GOTVDSBالمرتبط
ثم قم بمراجعة وقبول أذونات  elearningontario.caفيما يتعلق بحساب
 .Googleعند االنتهاء ،اختر ‘’Allow
ّ
الطّلب اآلن من الوصول الكامل إلى  google driveوالبريد
للمتابعة ،سيتمكن
والتقويم مباشرة من خّلل منصة .Brightspace

تسليم المهمة الدراسية للتقييم
يتم تقديم وثائق التعلّم من خّلل عدة طرق .فيما يلي موجز لبعض األدوات التي يمكن لمعلم الطالب استخدامها الستّلم الواجب من
ّ
الطّلب للتقييم وكتابة المّلحظات.

تسليم المهام الدراسية باستخدام أداة المهام الدراسية Assignments Tool

قد يوفر المعلمون الذين يستخدمون أداة تسليم المهام الداسية راب ً
طا أو يوجهونك إلى األيقونة في شريط التنقل "."Navbar
عند وصولك إلى تلك القائمة ،ستجد مجلدات المهام الدراسية والتي من الممكن تقديم واجبك من خّللها .تأكد من تسليم المهمة الدراسية
في المجلد المخصص لها.

يمكن إرسال المهام الدراسية كملف ( pdfأو docأو ملف  google driveإذا
ً
متصّل .راجع التعليمات حولربط  Googleو Brightspace
كان الحساب

ّ
للطّلب إدراج رابط أو نص أو
بدالً من ذلك يمكن للمعلمين إعداد مجلد "المهمة الدراسية" ليكون التسليم للنصوص فقط ،بحيث يمكن
تسجيل  .Video Noteيتم تشغيل خاصية  Video Noteفقط ّ
لطّلب المرحلة الثانوية من خّلل أيقونة اإلدراج ‘’Insert Stuff

خص للطالب""Student Portfolio
لإلرسال إل الملف الش ي

هناك طريقتان لإلرسال إلى ال ( Portfolioإما عبر التطبيق أو عبر المتصفح) .تتيح عمليات تقديم ال  Portfolioميزة محسنة
للتواصل المستمر من خّلل إحدى أدوات التعلّم بين المعلم والطالب  /األسرة .تكون المواد المدرجة في ال Portfolioخاصة بين الطالب
والمعلّم بحيث تجد فيها تعلّم الطالب من صف الروضة وحتى الصف الثاني عشر .يعتبر استخدام تطبيق  Portfolioأيضًا طريقة
مقترحة لتقديم ً
سا على التعلّم من خّلل صورة أو فيديو و  /أو إضافة تقرير تأ ّملي خطي أو مسجل.
دليّل سل ً

ّ
تحميل أداة التعلم باستخدام تطبيق Portfolio
•

فيديو تعليمي

ح ّمل التطبيق وسجّل دخول من ثم سجّل دخول إلى ال Portfolio Appكطالب

الكامبا يمكنك إما التقاط صورة /فيديو
عند الدخول ،سينقلك التطبيق إل
ر
.
أو اختيار صورة  /فيديو من تلك الموجودة بالفعل عىل جهازك فقط انقر
عىل صورة الجبل أسفل اليسار.
بمجرد التقاط الصورة /الفيديو الخاص بك ،انقر فوق الصورة الموجودة ف
ّ
التعليمية.
الجزء السفىل األيرس إلضافة تفاصيل حول األداة

اآلن تظهر صورتك أو تسجيل الفيديو الخاص بك .عند النقر عليه  ،سيكون
ر
صوت لنفسك يصف األداة و/
لديك خيار إضافة عنوان باإلضافة إل تسجيل
ّ
أو كتابة تأملية حول التعلم.

اليمي.
بعد االنتهاء انقر زر التحميل الموجود ف أعىل
ر

بعد ذلك تحظ بفرصة اختيار صفك ويتم تحميل المادة .عند االنتهاء،
ّ
يمكنك إما عرض  Portfolioأو الرجوع وتقديم أداة تعلم جديدة.

ّ
تحميل أداة التعلم باستخدام تطبيق Portfolio
•

فيديو تعليمي

ّ
الطّلب تسجيل الدخول إلى  Brightspaceوالوصول إلى الـ  Portfolioالخاص بهم باستخدام الخطوات الموضحة سابقًا
يجب على
في تسجيل الدخول إلى  Portfolioعلى الويب كطالب.
بعد ذلك ينقر الطالب على الزر األزرق
"."…Add to Portfolio

ّ
الطّلب االختيار من خيارات تحميل مادة من
يستطيع
الملفات المخزنة على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم أو من
خيارا فقط إذا تم
 google driveيعد Google Drive
ً
اتباع خطوات ربطه بالتطبيق في البداية .ربط Google
 DriveوBrightspace

بمجرد إضافة الملف ،يمكن للطّلب النقر فوق المادة وتقديم
تقرير تأملي إذا رغبوا في ذلك .أيضًا تتاح طريقة أخرى بحيث
يستطيع الطالب المشاركة بالنقاش حول أداة التعلّم ولكن مع
إضافة تقارير تأملية إضافية تب ًعا لمّلحظات المعلّم.

استخدام لوحة النقاش

ّ
الطّلب يمكن للمعلم إظهار المواد المنشورة
توفر أداة النقاش طرقًا إلثارة النقاش في الصف بين المعلّم أو الطالب أو حتى مجموعة من
هنا لجميع ّ
طّلب الصف الدراسي مما يجعلها أداة فريدة لمشاركة التعلّم.
ً
قد يوفر المعلمون الذين يستخدمون أداة "النقاش" رابطا أو يوجهونك إلى األيقونة في شريط التنقل "."Navbar

ستجد هنا منتديات النقاش وسّلسل العمليات الموجودة ضمنها

يستطيع الطالب النقر على الموضوع في منتدى النقاش للبدء بسلسلة عمليات أو النقر على سلسلة العمليات السابقة للرد أو التعليق على
منشور سابق

عرض المالحظات أو التقييم عىل الواجب الذي تم تسلميه
المهام الدراسية أو أداة النقاش
قم بتسجيل الدخول إل  Brightspaceباستخدام الويب وانتقل إل األداة حيث تم إرسال الواجب ف األصل (المهمة
ً
تقييما ،فسيظهر لديك تنبيه يوضح أنه تم وضع المالحظات
الدراسية /المناقشة) .إذا ترك المعلم مالحظات و /أو قدم
يمكنك قراءتها بالنقر فوق الرابط.

من خالل أداة النقاش ،يمكنك عرض إجابات اآلخرين وكذلك البحث عن تعليقات المعلم ضمن سلسلة المواضيع
غب المقروءة باللون األزرق.
تميب المشاركات ر
" ."Topic threadسيتم ر

أداة Portfolio
ّ
سجل الدخول إل  Brightspaceباستخدام المتصفح وانتقل إل اسم الطالب ف الزاوية العلوية اليمن من الشاشة .من
القائمة المنسدلة ر
ر
حافظن "."My Portfolio
اخب

اتبع التوجيهات إل حافظة الفصول الدراسية الحالية.

يشب إل أن المعلم
تميب الفقاعة
معي  ،فهذا ر
ر
إذا تم ر
التفسبية حول عنرص ر
قد قدم تعليقاته.

ماذا لو احتجت مساعدة؟
اتصل بمركز المساعدة ( )servicesupport@tvdsb.caمن أجل:
• مشاكل حول الجهاز الذي أرسلته لك المدرسة
• إعادة ضبط كلمة السر
اتصل بمعلمك من أجل:
• أسئلة حول التعلّم
• صعوبة في الوصول إلى مواد وأدوات Brightspace
• أسئلة حول التقييم والمّلحظات
تذكيرات مفيدة
• يعمل  Brightspaceبشكل أفضل في متصفح .Chrome
• يُعد تنزيل تطبيق  Portfolioمفيدًا إلرسال األدوات التعليميّة إذا كان معلم ابنك يستخدم هذه األداة.
• يستخدم تطبيق  Pulseلعرض سريع لتحديثات الصف من جهاز لوحي أو هاتف
• سيبدو التعلّم في المنزل مختلفًا للجميع بينما نعتلد على بيئة التعلّم الجديدة هذه معًا.
بينما نعتاد على هذه الطريقة في التعلّم معًا ،يرجى تذكّر طرح األسئلة .نحن هنا لتقديم المساعدة!

