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BPS Getting Started  
Remote Learning 2020-2021 

  بدابة الدوام في مدارس بفالو العامة
 ٢٠٢١-٢٠٢٠ للعام  بُعد التعلم عن

LOGGING IN  
(1) Login to all BPS programs such as CLEVER, Schoology, & Teams with 

your username; which is your 900 number, and password.  You can 
also get a Clever badge or QR code to use from the school.  

(2) If you don’t know your username or password, contact your building 
administrator or teacher.   

 الدخول تسجيل
 اسم باستخدام Teams و Schoology و CLEVER مثل مدارس بفالو برامج جميع إلى الدخول (1)

هو ؛ بك الخاص المستخدم  شارة على الحصول أيًضا يمكنك. بك الخاصة المرور وكلمة 900 رقم و
Clever المدرسة من الستخدامه السريعة ا.ستجابة رمز أو. 

ة أو المستخدم اسم تعرف ال كنت إذا (2)  .المعلم أوفي مدرستك  باالدارة فاتصل ، المرور كلم

SCHOOLOGY 
A place to access your courses, assignments, and to message your teacher. Use 
the link below to access the video tutorial and learn how to login and access 
course work. https://vimeo.com/448650709 
 
TEAMS: Join your teacher in the virtual classroom.  

 Your teacher will share a link through your Schoology course. After 
clicking the link, you will choose how you want to join.  

 Choose "Open Teams App" if you have an iPad or just picked up your 
BPS laptop.  

 Choose "Continue on this browser" if your laptop doesn't have Teams 
yet. 

 Lastly, choose your audio/ visual settings. 

 Getting Windows expiration pop-ups? Don’t Stress! This will not 
impact your ability to participate in your classes. We are sending an 
update to your laptop which will work in the background and fix the 
problem.  

SCHOOLOGY  برنامج سكولجي  
 

 ميالتعلي الفيديو إلى للوصول أدناه الرابط استخدم. معلمك ومراسلة والواجبات الدروس إلى للوصول مكانوهو 
  .https://vimeo.com/448650709المتعلقة بالدروس عمالاأل إلى والوصول الدخول تسجيل كيفية ومعرفة

 
 .االفتراضي الفصل في معلمك إلى نضما: TEAMS  ج تييمبرنام

 روسد خالل من رابًطا معلمك سيشاركSchoology .تريد كيف ستختار ، الرابط على النقر بعد 
 .االنضمام

 االنضمام تريد كيف ستختار ، الرابط على النقر بعد. 
 اختر "Open Teams App "هاز لديك كان إذا خاص  محمول كمبيوتر للتو استلمت أو iPad ايباد ج

 .بمدارس بفالو العامة
 المتصفح هذا على متابعة" اختر Continue on this browser  "لديك المحمول الكمبيوتر يكن لم إذا 

 .بعد Teams ى برنامجعل يحتوي

 الصوت إعدادات اختر ، أخيًرا  audio  /ة المرئي visual . 
  صالحية النتهاء المنبثقةالرسائل  نوافذ  تظهر عندكهل Windowsعلى ذلك يؤثر لن! توترت ال ؟ 

هاز تحديثًا نرسلنحن . الدراسية فصولك في المشاركة على قدرتك  بك الخاص المحمول الكمبيوتر لج
 .المشكلة ويصلح الخلفية في سيعمل والذي

How to Get Help 
BPS IT Helpdesk (716) 816-7100 
BPS Learning Resources Page: 
https://www.buffaloschools.org/LearningResources  

 المساعدة على أحصل كيف
   (٧ ١٦)  ٨١٦-٧١٠٠ لمدارس بفالو العامة  لخاصة بتكنولوجيا المعلوماتة امساعدال مكتب
ة: التعلم مصادر صفحة  لمدارس بفالو العام

.org/LearningResourceshttps://www.buffaloschools 

Additional Resources  
BPS Technology Handbook, https://www.buffaloschools.org/handbook  
Parent Contact Information Update Form, 
https://www.buffaloschools.org/contact  
HotSpot Request Form, https://www.buffaloschools.org/HotSpotRequest  

إضافية مصادر  
 

 https://www.buffaloschools.org/handbook ، مدارس بفالو العامة تكنولوجيا دليل
 thttps://www.buffaloschools.org/contac ،باولياء االمور االتصال معلومات تحديث نموذج
 HotSpot  ، ttps://www.buffaloschools.org/HotSpotRequestب نقطة اتصال باالنترنتطل نموذج
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