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HUB  

 منصة عن  عبارة التعلم إدارة نظام. أن  (LMS) التعليمية بالمنطقة ميالتعل إدارة نظام هو (itslearningبإسم) ا  أيض المعروفو (HUBال)

 والواجبات معلميهم مع تصاالتإلو الرقمية المناهج مواد من متنوعة مجموعة  إلى الوصول للطالبيسمح الذي  اإلنترنت عبر والتعلم يسللتدر

  الوصول يمكنو .  معلميهم مع والتواصل والتعاون ومشاريعهم مهامهم وإرسال الدروس  إلى الوصول من الطالب ك يتمكنلوكذ الرقمية الصفية

 .ذكيجهاز على (clearlearning) قتطبي ستخدامإب أو www.HoustonISD.org/HUBزيارة طريق  عن جهاز أي من (HUB) إلى

 

Teams 

  الفيديو جتماعاتإو ثةالمحاد خالل من التعلم تجربة لتحسين للطالب مستمر ودعم شرامب تعليملتقديم  (Microsoft Teams) المعلمون سيستخدم

 .المباشرة والفعاليات الصوتبو

 

 الموارد الرقمية

  والتطبيقات المدرسية الكتب تشمل والتي والوصول إليها  للطالب الرقمية التعليمية الموارد من متنوعة مجموعة (HISDة)تقدم المنطقة التعليمي

  من الرقمية الموارد  صفحة في مباشرة الدخول تسجيل لطالبك يمكنو. التكويني التقييم وأدوات اإلنترنتعبر القراءة ومكتبات بالمحتوى الخاصة

  بريدلل ةعنوان ستخدامإب تسجيلال إلى سيحتاج الطالب أن مالحظة يرجى www.HoustonISD.org/DigitalResources. زيارة خالل

 . (password) المرور وكلمة (email address) اإللكتروني

 

Office 365 

   و Excel و Word و Outlook مثل وإنتاجية تصالإ أدوات تتضمن  اإلنترنتعبر مجموعة عن عبارة (Office 365 for Education) نأ

PowerPoint  و  OneNote و OneDrive خالل من اإللكتروني بريده إلى الوصول للطالب يمكن Outlook  إلى والوصول Microsoft 

Teams   منتجات من اإلنترنت عبر اإلصدارات ستخدامإو  اإلنترنتعبر والفصول جتماعاتلإل ( شركةMicrosoft  .) 

 

Google Suite for Education 

 Google Slides, Google Docs, Google) إلى الوصول (HISDالمنطقة التعليمية) لطالب( Google Suite for Education) يتيح

Sheets, Google Forms, Google Sites, Google Drive, and Google Drawing)  للتعاون البرامج هذه تخدامإس للطالب يمكنو 

 .متعددة أجهزةعبر إليها والوصول مشاركتها  يمكن والتي الحقيقي الوقت في الملفات وتحرير وإنشاء

 

 بوابة المنطقة التعليمية إلتصال أولياء األمور

(  PowerSchool)تطبيق بواسطة  اإلنترنتعبر خدمة هي( HISD Connect Parent Portal) األمور أولياء إلتصال التعليمية المنطقة بوابة

 .أطفالهم عن المعلومات من متنوعة مجموعة إلى الوصول ولياء األمورللوالدين وأالتي تتييح 

 

  مع ا  إلكتروني التواصل وحتى المدرسة وتقويم الدراسي الفصل واجبات مثل معلوماتلرؤية   الدخول من ستتمكن سجلم   مستخدم بصفتكو  

 :إليها الوصول يمكنك التي األخرى المعلومات أنواع بعض يلي فيما. المعلمين

 

 اليوميوالحضور الزمنية الفترة •

 والواجبات  الفصل جداول •

 تقدمالتقارير •

 الدرجات بطاقات •

 والطالب  األمور أولياء موارد •

  األمور  أولياء إلتصال التعليمية المنطقة بوابة إلى الوصول  أيًضا كنك
  هاتفك على (PowerSchool)تطبيق  تنزيل طريق  عن

 تكنولوجيا  خدمة بمكتب  االتصال يمكنك الدعم  من لمزيد.المحمول 
 ( HISDالمنطقة التعليمية)

HISD Technology Service Desk. 
Phone: 713-892-7378 

servicedesk@houstonisd.org Email: 
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