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نجليزية نصائح إلى أسر متعلمي اللغة الإ
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نترنت من اللغة  كيف يمكنني ترجمة محتوى عبر الإ
نجليزية إلى اللغة التي أفّضلها؟  الإ

 على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي الخاص بك، يمكنك تثبيت تطبيق
 ترجمة Google مجانًا. وبعد تثبيته، يمكنك استخدامه دون االتصال 

نترنت. ويمكن استخدام ترجمة Google لترجمة النصوص، والكتابة بخط  باالإ
اليد، والمحادثات، ومواقع ويب. 

ما الذي يمكنني فعله في حالة مواجهة صعوبة في 
فهم الأعمال المدرسية الخاصة بطفلي؟ 

ال بأس إذا كنت غير متأكد من كيفية مساعدة طفلك. يمكنك التواصل مع 
المعلم الخاص بطفلك أو شخص آخر في المدرسة. التمس معلومات االتصال 

 من المدرسة. 

كيف يمكنني العثور على الوجبات الخاصة بطفلي؟ 

تفضل بزيارة TXSchools.gov للعثور على االأماكن القريبة من المدرسة 
فطار والغداء لالستالم مًعا(  ر وجبَتي االإ م وجبات مدرسية مجانية )تُوفِّ التي تُقدِّ

في الوقت الذي يتم إغالق المباني المدرسية فيه. اختر "مكان استالم الوجبات" 
وأدِخل العنوان للعثور على المكان االأقرب. 

نترنت حتى يتمكن طفلي من  كيف يمكنني إعداد الإ
التصال بمدرسته؟ 

مي خدمة الكابل الذين يقدمون خدمة  قامت TEA بإعداد قائمة تضم ُمقدِّ
نترنت في الوقت الذي يتم إغالق المدارس فيه  النطاق الترددي العريض واالإ

بسبب فيروس كوفيد- 19. ويمكن الوصول إلى القائمة من خالل الرابط التالي:
نترنت: إبقاء الأسر على اتصال مي خدمة الإ ُمقدِّ

لكتروني  كيف يمكنني تغيير اللغة على الجهاز الإ
لة لدّي؟  الخاص بي إلى اللغة الُمفضَّ

عدادات" الخاص بمعظم أجهزة الكمبيوتر،  يمكنك االنتقال إلى قسم "االإ
لة على الجهاز.  والهواتف، واالأجهزة اللوحية لتغيير اللغة الُمفضَّ

 	 ،iPod Touch أو جهاز ،iPad أو جهاز ،iPhone لتغيير اللغة على جهاز

الخاص بك، اتبع تلك التوجيهات

لتغيير اللغة على جهاز Android الخاص بك، اتبع تلك التوجيهات	 

لكتروني  تفضل بزيارة صفحة أولياء الأمور والأسر الموجودة على الموقع الإ
 txel.org للحصول على موارد ودعم إضافي لطفلك.
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