
 للعائالت MECP Tech إرشادات
 iPad Loaner مع أجهزة الكمبیوتر المحمولة وأجهزة

 
 

 

 نصائح وحیل لجمیع األجهزة:

 
 نصائح جهاز المستعیر

●  .احتفظ بالطعام والشراب بعیًدا عن جهازك لتجنب التلف العرضي
●  .تعامل مع جهازك بأیٍد نظیفة. استخدم أدوات التنظیف المناسبة

●  .احفظه في مكان آمن كل لیلة
●  .اعرف مكان جهازك! احتفظ بها في مكان آمن عند عدم استخدامها

●  .كن لطیًفا عند توصیل الطاقة أو سماعات الرأس لتجنب إتالف المقابس
●  .ال تضع أي ملصقات أو أشرطة أو ترسم على جهازك أو حافظة

●  .عند التعامل مع جهازك ، استخدم یدیك لتجنب سقوط الجهاز

●  .ال تدع أي شخص یستعیر جهازك. تقع على عاتقك مسؤولیة الحفاظ على سالمته

 

 نصائح للحصول على الجنسیة الرقمیة

●  .ال تكشف أبًدا أو تنشر معلومات تعریف شخصیة ألشخاص مجهولین على اإلنترنت

● ال تحاول تجاوز مرشح المنطقة أو تصفح المواد غیر المقبولة في بیئة أكادیمیة. إذا عثرت عن طریق الخطأ على موقع ویب غیر مالئم ، فأبلغ عنه على الفور لمقدم خدمة طفلك
. 

●  .اتبع قوانین حقوق النشر وإرشادات االستخدام العادل. قم بتنزیل الموسیقى أو مقاطع الفیدیو أو المحتویات األخرى ذات الصلة فقط بخطة التعلم عن بعد الشاملة لطفلك
 

 نصائح للوالدین / الوصي

●  تحتوي جمیع األجهزة 1: 1 على فلتر إنترنت یحظر المواقع غیر التعلیمیة على الرغم من عدم وجود عامل تصفیة یمكنه التقاط كل موقع ویب ، لذا یرجى التأكد من ممارسة
 .االستخدام اآلمن لإلنترنت

●  .تأكد من شحن جهازك لیًال في منطقة آمنة

 

 



 الب توب أجهزة الكمبیوتر المحمول

Q: كیف یمكنني تشغیل وتسجیل الدخول إلى الجهاز؟ 

 

 :اعتماًدا على طراز الكمبیوتر المحمول لدیك ، سیبدو زر الطاقة على النحو التالي
 

 

 

 

 بعد تشغیل الكمبیوتر المحمول الخاص بك ، یكون معرف المستخدم  فرعًیا . كلمة
 .المرورأیًضا  فرعیة
 

 

 :برنامج تعلیمي حول كیفیة تشغیل الكمبیوتر المحمول
https://www.youtube.com/watch؟v=XnHTwMoW-WI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .iPad یقع زر الطاقة في الجزء العلوي من جهاز

 

 

 

 .iPad حدد موقع زر الطاقة الرمادي النحیف في الزاویة الیمنى العلیا من جهاز

 

 .على الشاشة Apple استمر في الضغط علیه لمدة ثالث ثواٍن تقریًبا ، حتى یظهر شعار

 س: أین أقوم بتوصیل سلك الشحن؟ سماعاتي؟

https://www.youtube.com/watch?v=XnHTwMoW-WI
https://www.youtube.com/watch?v=XnHTwMoW-WI
https://www.youtube.com/watch?v=XnHTwMoW-WI


 

 اعتماًدا على طراز الكمبیوتر المحمول لدیك ، سیبدو الشاحن ومنفذ الشحن الخاصین بك
 .على النحو التالي

 

 

 

 

 

 

 .منفذ سماعة الرأس عبارة عن فتحة صغیرة مستدیرة تقع على جانب الكمبیوتر المحمول

 

 أسفل زر الصفحة الرئیسیة) iPad بطول الحافة السفلیة لجهاز iPad یتم توصیل شاحن
 .(في المقدمة
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س: كیف یمكنني التمریر؟ كیف أنقر بزر الماوس األیمن؟

  



  :كیفیة التمریر باستخدام فأرة لوحة اللمس
https://www.youtube.com/watch؟ v=E_HYYIryGXE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :برنامج تعلیمي حول كیفیة النقر بزر الماوس األیمن باستخدام ماوس لوحة اللمس
https://www.youtube.com/watch؟v=hBkYPwdO7Rk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحكم في iPad وتطبیقاته باستخدام بعض اإلیماءات البسیطة - انقر ، المس مع

 االستمرار ، اسحب ، مرر ، وقم بالتكبیر.

 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/ipad/ipad2c09c4d

4/ipados 

 

:iPad تعلم اإلیماءات األساسیة للتفاعل مع 

 

 (رمز وإیماءة)

 

 

  صنبور. المس إصبع واحد برفق على الشاشة.

 

  اضغط مع االستمرار. المس مع االستمرار عناصر في أحد التطبیقات لمعاینة

 المحتویات وتنفیذ إجراءات سریعة. على الشاشة الرئیسیة ، المس رمز التطبیق مع

 االستمرار لفترة وجیزة لفتح قائمة إجراءات سریعة.

 

  انتقد. حرك إصبًعا واحًدا عبر الشاشة بسرعة.

 

  انتقل. حرك إصبًعا واحًدا عبر الشاشة بدون رفعه. على سبیل المثال ، في الصور

 ، یمكنك سحب القائمة ألعلى أو ألسفل لرؤیة المزید. اسحب للتمریر بسرعة ؛ لمس

 الشاشة لوقف التمریر.

 

  تكبیر. ضع إصبعین على الشاشة بالقرب من بعضهما البعض. باعد بینهما

 للتكبیر ، أو حركهما تجاه بعضهما البعض للتصغیر.

 

 یمكنك أیًضا النقر نقًرا مزدوًجا فوق صورة أو صفحة ویب للتكبیر ، والنقر نقًرا مزدوًجا

 مرة أخرى للتصغیر.

 

https://www.youtube.com/watch?v=E_HYYIryGXE
https://www.youtube.com/watch?v=E_HYYIryGXE
https://www.youtube.com/watch?v=E_HYYIryGXE
https://www.youtube.com/watch?v=hBkYPwdO7Rk
https://www.youtube.com/watch?v=hBkYPwdO7Rk
https://www.youtube.com/watch?v=hBkYPwdO7Rk
https://support.apple.com/lv-lv/guide/ipad/ipad2c09c4d4/ipados
https://support.apple.com/lv-lv/guide/ipad/ipad2c09c4d4/ipados


 في الخرائط ، انقر نقًرا مزدوًجا مع االستمرار ، ثم اسحب ألعلى للتكبیر أو اسحب ألسفل

 للتصغیر.

 

 س: كیف یمكنني ضبط مستوى الصوت على جهازي؟ سطوع الشاشة؟

 

 .لضبط مستوى الصوت على الكمبیوتر المحمول ، استخدم المفتاحین الموضحین أدناه
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 لضبط مستوى صوت األغاني والوسائط iPad استخدم أزرار مستوى الصوت على جانب
  .األخرى والتنبیهات والمؤثرات الصوتیة
 

https://www.businessinsider.com/how-to-make-ipad-lou

der 

 

 

 

 (موقع أزرار الصوت الموضح أعاله)

https://www.businessinsider.com/how-to-make-ipad-louder
https://www.businessinsider.com/how-to-make-ipad-louder


 

 

 

 

 .لضبط سطوع الشاشة ، استخدم المفتاحین الموضحین أدناه
 

 

 ؟WiFi س: كیف یمكنني االتصال بشبكة

 

 انقر على صورة قوس قزح أو شكل ماسة البیسبول في شریط ، WiFi لالتصال بشبكة
  .القائمة أعلى الجانب األیمن من شاشتك
 

 

 Wi-Fi االتصال بشبكة

1.  .Wi-Fi <من شاشتك الرئیسیة ، انتقل إلى اإلعدادات

2.  .المتاحة Wi-Fi سیبحث جهازك تلقائًیا عن شبكات .Wi-Fi قم بتشغیل
3.  .التي ترید االنضمام إلیها Wi-Fi انقر فوق اسم شبكة



  

 

 تأكد من تشغیله. ."Wi-Fi أو "إیقاف تشغیل "Wi-Fi عند النقر فوقه ، سیظهر "تشغیل
 إذا كان هناك قفل أسود بجواره ، فهذا یعني أنه یحتاج إلى كلمة مرور للوصول إلیه. إذا
 .لم یكن هناك قفل ، فهو مفتوح لالستخدام. انظر إلى الصورة أدناه للحصول على مثال

 

 

 

 

 

 :Wi-Fi برنامج تعلیمي حول كیفیة االتصال بشبكة

https://www.youtube.com/watch؟v=NHgCUMKAwhg 

 

 

 قد ترى خیارات الشبكة التالیة:اتصلت ، iPadOS و iOS 13 مع

● My Networks: شبكات Wi-Fi التیبها من قبل. 
●  .المتاحة التي لم تتصل بها من قبل Wi-Fi الشبكات العامة: شبكات

 بعد االنضمام إلى شبكة ، سترى  بجوار الشبكة وفي  الزاویة العلویة
 .واإلصدارات األحدث iPhone X الیسرى من شاشتك أو الزاویة العلویة الیمنى في

 

 

https://youtu.be/uqLRPXSwkvo 

https://www.youtube.com/watch?v=NHgCUMKAwhg
https://www.youtube.com/watch?v=NHgCUMKAwhg
https://www.youtube.com/watch?v=NHgCUMKAwhg
https://youtu.be/uqLRPXSwkvo


  س: كیف یمكنني االتصال بنقطة فعالة؟

 

 انقر فوق صورة قوس قزح أو شكل ماسة البیسبول في شریط ، WiFi لالتصال بشبكة
  .القائمة أعلى الجانب األیمن من شاشتك

 

 ابحث عن اسم نقطة االتصال الخاصة بك (مكتوًبا على الجزء الخارجي من المربع الذي
  .تم تقدیمه لك) في التمریر ألسفل وانقر فوقه
 

 

 

 .(أدخل كلمة المرور الخاصة بك (الموجودة داخل صندوقك على البطاقة

  .أنت اآلن متصل
 

 

 

 :Wi-Fi االتصال بشبكة        

 .Wi-Fi <من شاشتك الرئیسیة ، انتقل إلى اإلعدادات

 .المتاحة Wi-Fi سیبحث جهازك تلقائًیا عن شبكات .Wi-Fi قم بتشغیل

 ابحث عن اسم نقطة االتصال الخاصة بك (مكتوب على الجزء الخارجي من
  .(المربع الذي أعطیت لك

  .اضغط على اسم نقطة االتصال التي ترید االنضمام إلیها

 .(أدخل كلمة المرور الخاصة بك (الموجودة داخل صندوقك على البطاقة

  .أنت اآلن متصل         



 س: كیف یمكنني الوصول إلى اإلنترنت؟

 

 Google Chrome انقر نقًرا مزدوًجا فوق شعار

 .الموجود أسفل الشاشة
 

 

 

 سیبدو الشریط السفلي من شاشتك كما یلي. قد تختلف الرموز

  .الفعلیة والنظام
 

 

 

 

 جوجل كروم البرنامج التعلیمي:  وفیما یلي رابط إلى البرنامج التعلیمي الذي یشمل-كیفیة

 األساسیة بما في ذلك حیث شریط البحث، وكیف أن یذهب إلى الخلف وإلى األمام إلى
 /https://www.youtube.com صفحات الویب المختلفة، وخلق العناوین، الخ

watch؟ v = FFk0r5VFa_w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (.قد یختلف موقع الرمز) iPad على شاشة Safari حدد موقع وانقر فوق  رمز

 

     

https://www.youtube.com/watch?v=FFk0r5VFa_w
https://www.youtube.com/watch?v=FFk0r5VFa_w
https://www.youtube.com/watch?v=FFk0r5VFa_w
https://www.youtube.com/watch?v=FFk0r5VFa_w


 ؟Apple س: كیف أقوم بإعداد معرف

 

  .Apple هناك طریقتان إلنشاء معرف

  .الطریقة األولى هي النقر على أیقونة متجر التطبیقات في أسفل الشاشة

  

 

 

 بعد النقر فوق الرمز ، سیظهر مربع یسرد العدید من الخیارات. في الزاویة الیسرى
  ."السفلیة سترى "تسجیل الدخول
  .انقر فوق "تسجیل الدخول" وسیتم فتح مربع آخر
  ."Apple ثم انقر فوق "إنشاء معرف

 

 سیفتح صفحة أخرى حیث ستدخل اسمك وتاریخ میالدك وعنوان بریدك اإللكتروني ورقم

 هاتفك. بمجرد إرسال هذه المعلومات ، سترسل إلیك رسالة برید إلكتروني تحتوي على
  .رمز للتحقق من حسابك الجدید. استمر في متابعة مطالباتهم إلنهاء إعداد حسابك الجدید
 

 

 

 مباشرة. یوجد أدناه رابط لبرنامج تعلیمي Apple الخیار الثاني هو االنتقال إلى موقع
 .حول كیفیة إكماله بهذه الطریقة

https://www.youtube.com/watch؟v=6pjXRkw-EQE 

 

 

 

 

 

 

 (.قد یختلف موقع الرمز) iPad حدد موقع وانقر فوق  متجر التطبیقات  رمزعلى شاشة
 

   

 

 على جهازك App Store باستخدام Apple قم بإنشاء معرف

1.  . وانقر فوق صورة ملفك الشخصي App Store افتح

2.  جدید. إذا كنت ال ترى هذا الخیار ، فتأكد من أنك Apple انقر فوق إنشاء معرف

 .iCloud تسجیل الخروج من
3.  أدخل بریدك اإللكتروني وكلمة المرور واختر البلد أو المنطقة التي تتطابق مع عنوان

 الفواتیر لطریقة الدفع الخاصة بك. سیكون عنوان البرید اإللكتروني الذي تقدمه هو
 * .الجدید الخاص بك Apple معرف

4.  ثم انقر فوق موافق على الشروط ، Apple اقرأ الشروط واألحكام وسیاسة خصوصیة

https://www.youtube.com/watch?v=6pjXRkw-EQE
https://www.youtube.com/watch?v=6pjXRkw-EQE
https://www.youtube.com/watch?v=6pjXRkw-EQE
https://support.apple.com/kb/HT208242
https://support.apple.com/kb/HT208242
https://support.apple.com/kb/HT208242


 .واألحكام. اضغط على التالي
5.  إذا كنت ترغب Apple أدخل اسمك وتاریخ میالدك ، ثم انقر لالشتراك في تحدیثات

 في ذلك. یبقیك هذا على اطالع دائم بأحدث األخبار والبرامج والمنتجات والخدمات من
Apple. اضغط على التالي. 

6.  أدخل بطاقة االئتمان ومعلومات الفوترة ، ثم انقر فوق التالي. یمكنك أیًضا اختیار بال ،
 ومعرفة ما یجب فعله  إذا لم یظهر أي شيء أو لم تتمكن من تحدیده . لن یتم محاسبتك
 .حتى تقوم بالشراء. یمكنك  تغییر أو إزالة تفاصیل الدفع الخاصة بك في  وقت الحق

7.  قم بتأكید رقم هاتفك. یمكن أن یساعد ذلك في التحقق من هویتك واستعادة حسابك إذا لزم
 .األمر. اضغط على التالي

8.  واتبع الخطوات للتحقق Apple تحقق من بریدك اإللكتروني بحًثا عن رسالة تحقق من
 من عنوان بریدك اإللكتروني. تعرف على ما یجب القیام به إذا كنت بحاجة إلى  إعداد
 .iPod touch أو iPad أو iPhone برید إلكتروني على

 

  س: كیف یمكنني تنزیل مرفقات البرید اإللكتروني من مزود خدمة طفلي؟

 

  :كیفیة تنزیل مرفقات البرید اإللكتروني وأین تجدها بعد تنزیلها
 

https://www.youtube.com/watch؟v=QWFEUMGN5t8  

 

 

 

 

 

 

 س: كیف یمكنني الوصول إلى المواد التي تم تنزیلها مسبًقا؟

 

 :كیفیة تنزیل مرفقات البرید اإللكتروني وأین تجدها بعد تنزیلها
https://www.youtube.com/watch؟v=QWFEUMGN5t8  

 

 من سطح المكتب ، انقر فوق "انتقال" في الجزء العلوي من شاشتك. ثم انقر فوق
 ."التنزیالت". سیؤدي ذلك إلى فتح نافذة بها جمیع المستندات التي تم تنزیلها
 

 

https://support.apple.com/kb/HT203905
https://support.apple.com/kb/HT201266
https://support.apple.com/kb/ht4810
https://support.apple.com/kb/ht4810
https://support.apple.com/kb/ht4810
https://support.apple.com/kb/ht4810
https://support.apple.com/kb/ht4810
https://support.apple.com/kb/ht4810
https://support.apple.com/kb/ht4810
https://support.apple.com/kb/ht4810
https://www.youtube.com/watch?v=QWFEUMGN5t8
https://www.youtube.com/watch?v=QWFEUMGN5t8
https://www.youtube.com/watch?v=QWFEUMGN5t8
https://www.youtube.com/watch?v=QWFEUMGN5t8
https://www.youtube.com/watch?v=QWFEUMGN5t8
https://www.youtube.com/watch?v=QWFEUMGN5t8


 

 

 

 

 

 ؟ جوجل میت؟ سكایب؟ وقت المواجه؟Zoom س: كیف یمكنني االنضمام إلى اجتماع

 

 التكبیر / التصغیر:  كیفیة التنزیل واالنضمام إلى اجتماع ومشكالت المیكروفون /
 .الكامیرا ومیزات الصوت / الفیدیو وعرض المعرض مقابل عرض المتحدث
https://www.youtube.com/watch؟v=iagJnvy6lLY 

 

 :دلیاللشامل من التقریب
https://zoom.us/docs/doc/Comprehensive٪20Guide٪20to

٪20Educating٪20Through٪20Zoom.pdf؟

 

 iPad على جهاز FaceTime كیفیة إجراء مكالمة

 

    < .لتشغیله FaceTime اضغط على تطبیق .1

https://www.youtube.com/watch?v=iagJnvy6lLY
https://www.youtube.com/watch?v=iagJnvy6lLY
https://www.youtube.com/watch?v=iagJnvy6lLY
https://zoom.us/docs/doc/Comprehensive%20Guide%20to%20Educating%20Through%20Zoom.pdf?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=EDUQ1FY21&zcid=3711
https://zoom.us/docs/doc/Comprehensive%20Guide%20to%20Educating%20Through%20Zoom.pdf?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=EDUQ1FY21&zcid=3711
https://zoom.us/docs/doc/Comprehensive%20Guide%20to%20Educating%20Through%20Zoom.pdf?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=EDUQ1FY21&zcid=3711


utm_source=pardot&utm_medium= email & 

utm_campaign = EDUQ1FY21 & zcid = 3711 

 

Google Meet: كیفیة االنضمام إلى اجتماع Google Meet باستخدام طرق 
 .مختلفة على الكمبیوتر المحمول
https://www.youtube.com/watch؟v=_ftEhUczkII 

 

 إلیك :Google Meet كیفیة ترجمة التسمیات التوضیحیة والدردشة إلى لغة أخرى في
 سیتعین .Meet والدردشة في CC رابط فیدیو تعلیمي لمشاركته مع عائالتك:  ترجمة

 / Chromebook على الطالب وأولیاء األمور تغییر هذه اإلعدادات على جهاز

 Google إلیك عرض توضیحي:  ترجمة في .Chrome جهازهم ویعمل على متصفح

Meet - شاهد فیدیو 

 

Skype: كیفیة االنضمام إلى اجتماع Skype وكیفیة تشغیل / السماح بالوصول إلى 
 میكروفون وكامیرا الكمبیوتر
https://www.youtube.com/watch؟v=DA3BhNiM2Ok 

 

Facetime: ستحتاج إلى النقر فوق شعار Facetime أسفل الشاشة. اعتماًدا على 
 .طراز الكمبیوتر المحمول لدیك ، سیبدو التطبیق مثل أيٍّ من هذین الطرازین

 

 

 

 سیظهر مربع به عرض الكامیرا ومعلومات تسجیل الدخول. إذا ، Facetime بعد فتح

 بالفعل ، فیمكنك إدخال هذه المعلومات اآلن. إذا لم تقم بذلك ، Apple كان لدیك معرف
 .جدید" واتبع التعلیمات Apple فاضغط على "إنشاء معرف

 

 :على الكمبیوتر المحمول Facetime استخدام

https://support.apple.com/en-us/HT208176 

 

 

  :من جهاز كمبیوتر Zoom كیفیة تنزیل

 

 .اضغط على أیقونة "+" الزرقاء أعلى الشاشة .2

 جهة اتصال) أو عنوان البرید اإللكتروني أو FaceTiming اكتب االسم (إذا كنت .3

 .رقم هاتف الشخص الذي ترغب في الوصول إلیه

 .اضغط على زر "الصوت" أو "الفیدیو" إلرسال المكالمة .4

https://youtu.be/BqL1aiJ67Xk 

 

 التعلیمي Zoom On iPad كیفیة استخدام برنامج

  

https://youtu.be/2bLIVzPJTdQ 

 

https://youtu.be/KIdodM2dvxA 

 

 iPad على Google Meet كیفیة استخدام دروس

https://zoom.us/docs/doc/Comprehensive%20Guide%20to%20Educating%20Through%20Zoom.pdf?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=EDUQ1FY21&zcid=3711
https://zoom.us/docs/doc/Comprehensive%20Guide%20to%20Educating%20Through%20Zoom.pdf?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=EDUQ1FY21&zcid=3711
https://www.youtube.com/watch?v=_ftEhUczkII
https://www.youtube.com/watch?v=_ftEhUczkII
https://www.youtube.com/watch?v=_ftEhUczkII
https://www.youtube.com/watch?v=TkUbWthv2d4
https://www.youtube.com/watch?v=TkUbWthv2d4
https://www.youtube.com/watch?v=TkUbWthv2d4
https://www.youtube.com/watch?v=TkUbWthv2d4
https://www.loom.com/share/280ab9be8bbd4aa8b2d6d61192ca8a87
https://www.loom.com/share/280ab9be8bbd4aa8b2d6d61192ca8a87
https://www.loom.com/share/280ab9be8bbd4aa8b2d6d61192ca8a87
https://www.loom.com/share/280ab9be8bbd4aa8b2d6d61192ca8a87
https://www.youtube.com/watch?v=DA3BhNiM2Ok
https://www.youtube.com/watch?v=DA3BhNiM2Ok
https://www.youtube.com/watch?v=DA3BhNiM2Ok
https://support.apple.com/en-us/HT208176
https://youtu.be/BqL1aiJ67Xk
https://youtu.be/2bLIVzPJTdQ
https://youtu.be/KIdodM2dvxA


 

 على Zoom افتح متصفح اإلنترنت بجهاز الكمبیوتر الخاص بك وانتقل إلى موقع .1

 .Zoom.us الویب

 

 

 .قم بالتمریر إلى أسفل الصفحة وانقر فوق "تنزیل" في تذییل صفحة الویب .2
 

 

 

 Zoom Client" في صفحة "مركز التنزیل" ، انقر فوق "تنزیل" ضمن قسم .3

 ."لالجتماعات

 

https://youtu.be/dVcgnNah3ZM 

 

https://zoom.us/
https://youtu.be/dVcgnNah3ZM


 

 

 .exe بعد ذلك. یجب علیك بعد ذلك النقر فوق ملف Zoom سیبدأ تنزیل تطبیق .4

 .لبدء عملیة التثبیت

 

 



 الخاص بك ، والذي Zoom بمجرد التثبیت ، ستحتاج إلى تسجیل الدخول إلى حساب .5
 إذا لم یكن لدیك حساب بالفعل. بمجرد اإلنشاء ، یمكنك Zoom یمكن إعداده عبر موقع
 .كالمعتاد لجمیع مكالمات الفیدیو واالجتماعات عبر اإلنترنت Zoom استخدام

 

David Douglas Family Support: ، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أو لدیك سؤال تقني آخر أولئك الذین تمت اإلجابة علیهم أعاله 
  .David Douglas یرجى االتصال بمجموعة دعم عائلة

 

 الهاتف: 503.261.8391
  

 family_help_desk@ddsd40.org :البرید اإللكتروني

 
 


