تعليمات للدخول لمنظومة الدروس الخصوصية
الدخول للمنظومة
مالحظة هامة :من المهم التزود بميكروفون وسماعات واتصال جيد لشبكة اإلنترنت .

 .1انتقل إلى الموقع التاليhttp://homework.lnet.org.il/ :
 .2اضغط على زر

في الزاوية اليسرى العليا كما يظهر في الصورة

تنتقل إلى شباك التسجيل بواسطة الرمز السري
 .3بعد الضغط على زر
 IDMالذي حصلت عليه من المدرسة  ,في حالة مشكلة يمكنك التوجه ل ( מוקד
הסיסמאות )03-9298888
 .4بعد تسجيل اسم المستخدم والرقم السري اضغط على زر (כניסה) كما يظهر في
الصورة

اإلمكانية  :1طلب درس خصوصي :
اختر مستوى التعليم المالئم  -واختر "שעורים פרטיים" ثم اضغط على "חיפוש
שעור".

يظهر شباك مع أسماء المعلمين  .اختر المعلم واضغط على زر "הזמינו שעור" .سيتم نقلك
إلى صفحة تظهر بها الدروس التي يمكنك اختيارها لهذا المعلم.

هنا يمكنك اختيار التاريخ والساعة.

بعد اختيار الدرس المناسب يمكنك رؤيته بواسطة الضغط على "השיעורים שלי .كما يظهر
في الصورة.

عندما يقترب موعد الدرس ،يمكنك الدخول إليه عن طريق الضغط على "השעורים שלי" ،ثم
الضغط على

كما يظهر في الصورة.

في حالة عدم تمكنك من حضور الدرس ،يجب عليك إلغاؤه قبل  24ساعة على األقل.
الغاء درس خصوصي :
كيف نلغي درسا؟ ندخل إلى "השיעורים שלי" ،نركز مؤشر الفارة على اسم الدرس ،فيظهر
على الزاوية اليسرى

 ،نضغط عليه  ،فيتم الغاء الدرس.

يجب االهتمام بإلغاء الدرس مسبقا ،وعدم التسبب في انتظار المعلم وإهدار وقته.

اإلمكانية  :2طلب مساعدة في الوظائف البيتية:
مساعدة فورية هي  15دقيقة لإلجابة عن سؤال خالل عملك البيتي على يد أحد المعلمين
المناوبين في المنظومة.
نفس طريقة العمل كما هو مطلوب في طلب درس خصوصي ،ولكن في خانة "نوع الدرس"
نختار "עזרה ראשונה בשעורי בית" بدل "שעור פרטי" .كما هو ظاهر في الصورة.

عند الضغط على "היכנסו לתור" تنتقل النتظار معلم متفرغ وجاهز لمساعدتك .المنظومة
تحتلنكم بالنسبة لدوركم .عندما يصل دوركم تسمعون انذار صوتي קולית "תורכם הגיע.

انتبه  :من لحظة سماعك لإلنذار الصوتي "תורכם הגיע" لديكم  60ثانية لدخول درس
المساعدة ،وإال ،ينتقل الدور لطالب آخر.

