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 Ritenour منطقة مــدرسة        ملخص البرنامج                                     
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 ان .بنا الخاصة التكنولوجيا لمبادرة الحوادث من الحماية بتوفير  المخاطر لحلول  One2One   مع بالشراكة Ritenour منطقة مدرسة قامت
 من والحد مدرستك عن الصادر جهازك استبدال أو إصالح تكلفة من يحميك سوف األضرار عن االعفاء وشراء One2One مع التسجيل

 .لجهازا خسارة حال في يحدث، ما لكل بالخصم مسؤوليتكم

 تواريخ التفعيل  االعفاء عن االضرار -نامج رتكلفة الب
 تستمر التغطية من تاريخ الشراء و حتى نهاية العام $20 رسوم التسجيل

 كلفة االستبدال المسؤولية ودحد .الدراسي او مع الغاء اشتراك الطالب

 

 التغطية  االستثناءات
 افعال اواحتيال، اواوغير صادقة  شريفة ، غير أية افعال
 التخريب أعمال أو  اجرامية،

 التلف العرضي
 تصدع الشاشة

 لدي المقبولة االستخدام وفقا لسياسات ليس استخدام يا
 لمنطقةا

 الحريق
 الصواعق

 الوسائل كافة استخدام في الفشل بسبب إضافية خسارة
 للتلف تعرض أن بعد الجهاز لحماية المعقولة

 تلف بسبب السوائل
 تدفق التيار الكهربائي

 والموسيقى والمستندات والبيانات للبرنامج خسارة يا
 االخرى الشخصية المعلومات  أو والتسجيالت والفيديو

 الجهاز على هاوضعت قد كنت التي

 ملحقات الحاسوب
 استبدال الجهاز/ االضرار التي لحقت بالمسلف

 * سرقة/  فقدان عنه الشرطة تبليغ يتم لم  جهاز اختفاء
 الشرطة تقرير يتطلب تقديم االدعاء هذا* 
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   ww.one2onerisk.com 
الرائد في التعليم و ادارة المخاطر                                                                           

 جدول االقتطاع السنوي
 $ 0  1# مطالبة التلف العرضي 
 $ 25 2# مطالبة التلف العرضي 
 $ 25 3# مطالبة التلف العرضي 

 $ 50 مطالبة الضياع او السرقة

 :البرنامج تفاصيل

  المخاطر حلول في التسجيل على لك شكرا
One2One!  البرنامج حول ستفساراتلال 

  على بنا الخاص المساعدة بمكتب االتصال يرجى

314-800-2231 

One2One فريق 
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 على الصفحة الرئيسية قم باختيار 
“Enroll My Device” 

 استخدم القائمة المنسدلة
 الختيار مدرستك

 هويةادخل 
 الطالب

                                                             

   
اكمل صفحة معلومات ولي 

 االمر
 االحكام وافق على

 الشروطو 
 اختر طريقة الدفع

 
 !شكرا لكم على التسجيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ادناه one2one للمساعدة الرجاء االتصال بفريق 

  

 
 دارة المخاطرالرائد في التعليم و ا  

 لوك فوروتو  
Luke_Furuto@ajg.com 

314-800-2231 
 ستيف ويتمان

Steve_Wightman@ajg.com 

314-800-2294 

mailto:Steve_Wightman@ajg.com


 بعض االسئله واالجوبه المتكرره
 ماهو الكرومبوك ؟  •

بحجم  .هو جهاز متحرك سهل النقل مصمم خصيصا لالشخاص الذين يستخدمون النت بكثره
وزنه خفيف يربط مع الواي . مناسب ولوحه كتابه كامله وشاشه كبيره وبطاريه تتحمل لنهار كامل

السرعه واالمان في  يمكنك من الحصول على. فاي، انه جهاز مناسب الي وقت و اي مكان
 .التصفح

 على اي برنامج يعمل الكرومبوك؟  •
يكفيك طباعه اسم الصفحه التي . والبرامجيستطيع جهاز الكروم بوك ان يشغل ماليين التطبيقات 

تريد الدخول عليها في المسطره العلويه الخاصه بالعنوان او بزياره الموقع المخصص لشراء 
 ) كروم ويب ستور(البرامج 

 
 هل بأمكان الطالب ان يتصفح النت من خالل الكرومبوك بعد ساعات المدرسه؟ •

. للطالب االستمرار باالستفاده بعد ساعات الدوام المدرسيوهذه فائده اخرى للبرنامج حيث يمكن . نعم
 .على جميع الطلبه جلب اجهزتهم الى البيت بعد انتهاء الدوام المدرسي

 
 هل على الطلبه جلب اجهزتهم الى المدرسه يوميا؟ •

 على جميع الطلبه جلب اجهزتهم الى المدرسه صباح كل يوم الهميتها في التعليم بالنسبه لمدرسه. نعم
لذلك يتوجب على جميع الطالب القيام بشحن الجهاز ليله كل يوم لكي يتسنى لهم . ثانويه رايتنور

 .استخدامه طوال اليوم التالي
 

 ما طول الفتره التي تعمل بها البطاريه بعد شحنها؟ •
شحن البطاريه بصوره كامله . ساعات 10-9تتراوح عدد الساعات التي يمكن ان تعمل خاللها البطاريه 

 .ستمكن الطالب من العمل بالجهاز طوال النهار
 

ماذا اتوقع في حاله عدم تمكني من حضور االجتماع االرشادي للطالب واولياء االمور في االسبوع  •
 المخصص لتوزيع االجهزه؟

وسيتم . بعد الظهر 4:30-2بين الساعهمن شهر اوكست  11سيقام اجتماع ثاني في االثنين المصادف 
 .تواريخ اضافيه في وقت الحقاالعالن عن 

 
 ما التكلفه المتوقعه للحصول على جهاز الكرومبوك؟ •

تتوفر خطط تأمين . كل طالب من مدرسه رايتنور الثانويه سيحصل على جهاز كرومبوك مجانا
 .ونحن نشجع الطلبه باختيار احدها. اختياريه

 
 ما قيمه شراء خطه التامين وماذا تغطي؟ •



. تسمى ون تو ون رسك سوليوشنمن خالل شركه  RHSاختياريه متوفره لعوائل الهناك خطه تأمين 
يمكن لالهل ان يسجلو عى هذا . لكل طالب ويجب دفعها عند استالم الجهاز 20$القيمه السنويه هي 

 : المبالغ هي كاالتي. التامين عن طريق الكمبيوتر قبل لستالم جهاز الكرومبوك
 وياقيمه االعفاء عن التخريب سن

 20$:قيمه العفاء عن التخريب
 
 

 جدول االستقطاعات السنوي
 $0: التبليغ عن حادث التخريب االول

 $25:التخريب الثانيالتبليغ عن حادث 
 $25: التبليغ عن حادث التخريب الثالث 
 $50: التبليغ عن سرقه او ضياع الجهاز

 
. تقرير شرطه للتبليغ عن سرقه الجهاز وفقا لمقاطعه مدارس رايتنور، يتوجب على اولياء االمورتقديم

 .سيقوم ضباط شرطه المدارس بالعمل مع مدرسه رايتنور الثانويه بالتحقيق عن السرقه
 

 

الطلبه بدفع المبلغ التعويضي الكامل للجهاز الذي خرب بسبب االهمال او /يلزم اولياء االمور *
 .الضياع

 
 

 ما الذي افعله في حاله نسياني لكلمه المرور؟ •
في هذه الحاله يتوجب على الطالب الذهاب الى مكتب مساعده الطالب في الكافترياوسيتم توجيهكعلى 

سيقوم قسم التكنلوجيا للمقاطعه بحل جميع االشكاالت المتعلقه بكلمه . كيفيه استرجاع كلمه المرور
 !ال تشارك كلمه المرور الخاصه بك مع اي كان. المرور

 
 نتصل؟ في حاله حصول المشكله، بمن •

مكتبه مساعده الطالب سيكون . اتصل بمكتب مساعده الطالب في الكافتريا لشرح مشكلتك مع الجهاز
عصرا خالل  4متوفر قبل ساعات المدرسه،خالل وقت الغداء وبعد انتهاء الدوام المدرسي لغايه الساعه 

الجهاز الى مكتب في حاله حصول مشكله لك مع الكرومبوك في البيت فعليك احضار . ايام المدرسه
 .مساعده الطالب في اليوم التالي

 
 لكلمه المرور الخاصه بي؟ عده الطالب تصليح جهازي دون معرفتهمكيف يمكن لمكتب مسا •

ممثل مكتب مساعده الطالب يملكون كلمه مرور خاصه تمكنهم من الدخول على الجهاز لتشخيص 
 .المشكله في الكرومبوك

 



 الجهاز في البيت من غير توفر االنترنت؟ هل بأمكان الطالب من استعمال •
ولكن هناك بعض الخيارات التي تمكن . يعتمد جهاز الكرومبوك على االنترنت بصوره كبيره. نعم

الطالب من العمل واالستفاده اثناء عدم توفر االنترنت يستطيع الطالب تحميل المعلومات على الجهاز 
في البيت وعند عوده الطالب للمدرسه ، ستربط  خالل تواجده في المدرسه والعمل على الواجب

 .المعلومات عبر الوايفاي
كما يمكن للطالب التوجه الى بعض االماكن التي تتوفر فيها خدمه الواي فاي المجانيه، مثل المكتبه 

 .المحليه
 

 هل يمكن استخدام الجهاز في كل مكان؟ •

 .ك خدمه الواي فاي لدخول االنترنتطالما ان هنايمكن استخدام الجهاز في كل مكان، . نعم   

 هل يحتوي الجهاز على برنامج مضاد للفيروس ؟ •

ليس من الضروري احتواء الجهاز على برنامج مضاد للفيروسات وذلك الن هذا الجهاز ال يحوي . كال  
 .على برامج مشتغله بصوره مستمره تساعد على االصابه بالفيروسات

 المعتمده على االنترنت؟كيف يتم التحكم بالتطبيقات  •

القسم التكنلوجي التابع لمقاطعه مدارس رايتنور يقوم بالتحكم والسيطره على هذه التطبيقات والبرامج عن 
 .طريق الحساب التعليمي التابع لبرنامج جوجل 

 كيف يمكن للطالب الحصول على جهاز في حاله كان جهازه في التصليح؟ •

 .و ذلك من خالل مكتب مساعده الطالبن االجهزه لالعاره قامت مقاطعه المدارس بشراء عدد م

 

 ماذا علي ان افعل في حاله ضياع او سرقه جهازي؟ •

 في حاله تواجدي خارج المدرسه بعد ساعات الدوام؟.....

والذي  عليك تبليغ قسم الشرطه المحلي وستقوم الشرطه باالتصال بممثل قسم التكنلوجيا التابع ل رايتنور
 .سيقوم باطفاء الجهاز وجعله غير صالح للعمل

 في حاله تواجدي في المدرسه؟..... 

في بادئ االمر عليك البحث عن الجهاز في اخر مكان قد رايته فيه ثم بعد ذلك قم بتبليغ الضابط المدرسي او 
 .المسؤول في المدرسه ليقوم بتبليغ قسم التكنلوجي وبدورهم سيقومون باطفاء الجهاز

 هل بأمكان المقاطعه تتبع جهاز الكرومبوك المسروق او الضائع؟  •

كما اننا ننسق مع االجهزه . هناك خطوات تمكن المقاطعه من تتبع االجهزه في مثل هذه الحوادث. نعم
سيتم اطفاء الجهاز المسروق او الضائع من قبل قسم التكنولوجيا . القانونيه لمنع احتماليه اعاده بيع االجهزه

 .ل تبليغك عن الحادثحا



 هل بأمكان الطالب الدخول على اي موقع من االنترنت عن طريق جهاز الكرومبوك؟ •

هذا يعني انه اليمكن . لديه حمايه كبقيه اجهزه الكمبيوتر المتوفره في المدرسهجهاز الكرومبوك . كال
 . قانون الحمايه يكون فعال ايضا في حاله تواجد الطالب خارج المدرسه. للطالب تصفح المواقع الغير مناسبه

 هل سيكون بمقدور الطالب تحميل اي تطبيق يرغب فيه على جهازه؟ •

جوجل، والذي يكون متوفر جهاز ) محل رايتنور للتطبيقات(طبيقات المتوفره في يمكن للطالب تحيل الت. كال
 . الكرومبوك المنضدي

 هل يمكن للطالب استخدام الجهاز اللتقاط الصور والفديوات؟ •

على الطالب استخدام هذه . هذا الجهاز لديه الخاصيه اللتقاط الصور، الفديو وتسجيل الصوت والصوره. نعم
 . الجيد وان يتذكرو بان الجهاز عرضه للتفتيش والفحص باي لحظه الخاصيه بالشكل

 هل يعوض جهاز الكرومبوك عن الكتب المدرسيه؟ •

الصفوف المجهزه بالتكنلوجيا تساعد . سيستمر المعلم باستخدام مصادر مختلفه للمساعده في التعليم. كال
 .ولكنها تختلف حسب الصفوف والمدرسينسيظل دور الكتب المدرسيه فعال . الطلبه في التعليم المتطور

 

 هل على الطلبه استخدام حساب البريد االلكتروني المدرسي الخاص بالطالب في هذا الجهاز؟

ال يمكن . للتمكن من فتح جهاز الكرومبوك على الطلبه استخدام الحساب البريد االلكتروني الخاص بالطالب
رغب الطالب باستخدام حسابه الشخصي عليه ان يستخدم  اذا. استخدام حساب البريد االلكتروني الشخصي

 . جهاز الكمبيوتر الخاص به
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