
The Parents’ Guide to

Google Classroom

 إرشادات اآلباء الستخدام الفصول الدراسیة على جوجل
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What is  Google Classroom?

Think of Google Classroom (GC)vas your child’s digital link to learning.

Teachers use GC to share assignments,  homework, newsletters, and much 
more  with students AND parents!

ما ھو جوجل؟

تعتبر فصول جوجل الدراسیة ھي الطریقة اإللكترونیة لتعلیم طفلك

یستخدم المعلمون  فصول جوجل الدراسیة لمشاركة الواجبات الیومیة و للتواصل مع اآلباء و الطلبة
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Getting Started

Your child was provided with a secure login  and password 
that is unique to them.

Check with his/her teacher to obtain this  private information 
OR ask them to add you  as a parent via email!

تم تزوید طفلك بحساب إلكتروني للدخول على الفصل الخاص بھ

 یمكنك التواصل مع معلم أو معلمة طفلك للحصول علي المعلومات الخاصة بحساب طفلك اإللكتروني و أیضا یمكنك
 مشاركة بریدك اإللكتروني لتسھیل التواصل
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Getting 
Started

Click on the 
Google  
Chrome 
browser  icon.

١. اضغط على أیقونة الجوجل كروم
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Getting 
Started

Type 
www.google.com  

into your web  
address bar.
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٢. إكتب الوصلة اإللكترونیة الموضحة أعاله

http://www.google.com/


Getting 
Started

Click on SIGN IN in  
the upper right  
hand corner of the  
browser window.
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 ٣. اضغط على عالمة التسجیل الموجودة في الركن
 األعلى من الشاشة على الیمین



Getting 
Started Type in your 

child’s  Google 
Email address  & 
click “next.”
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 ٤. اكتب البرید اإللكتروني لطفلك ثم اضغط
علي التالي



Getting 
Started

Type in your  
PASSWORD
& click “next.”
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 ٥. اكتب كلمة السر ثم اضغط على التالي



Now you’ll see that you are 
signed in to  your Google Apps 
for  Education account!
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اآلن أنت داخل حسابك الخاص بفصلك علي جوجل



Google
Click on the 9 squares  

(Waffle/Rubik’s Cube) icon in the  top 
right hand corner to see

the Google Suite of Products!
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 اضغط على أیقونة التسع مربعات في الركن األعلى من الشاشة على
 الیمین حتي تري برامج جوجل المختلفة



GOOGLE ICONS to recognize:

CHROME DOCS DRIVE SLIDES SHEETS FORMS CALENDAR

GMAIL PHOTOS MAPS KEEP CLASSROOM MEET HANGOUTS

SITES CONTACTS CLOUD CLOUD SEARCH YOUTUBE NEWS VAULT

MY ACCOUNT GROUPS

11

التعرف على بعض أیقونات جوجل المتنوعة



Navigating Classroom

Click on the waffle  button 
and then the  Google 
Classroom icon.
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١. للوصول إلى الفصل الخاص بك؛
 اضغط على أیقونة التسع مربعات ثم اضغط علي أیقونة الفصل

 الدراسي كما ھو موضح بالصورة



Navigating Classroom

Click on the class you  wish to view.
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٢. اضغط على اسم الفصل الذي ترغب الدخول الیھ



Navigating Classroom

Page tools  
(Left side)

= High Interest for Parents
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 ٣. صفحة األدوات (الجانب األیسر) كما ھو
 موضح بالصورة



Navigating Classroom

Assignment  
details
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 ٤. اضغط على تفاصیل الواجب/العمل المطلوب. ھذه
 الصفحة تحتوي على جمیع المعلومات الخاصة بالواجبات

 المطلوبة



access

anywhere

Android Iphone Tablet desktop
16

یمكنك الدخول على فصول جوجل من أي مكان و باستخدام أي من األجھزة الموضحة أدناه



GOOGLE APPS

allow you to edit Google  assignments from
any device that is connected  to the internet!
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 برامج جوجل تسمح لك بالعمل على واجباتك من أي جھاز
 متصل باإلنترنت



questions?

Email me at
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  رجاء التواصل مع معلم أو معلمة طفلك عن طریق البرید اإللكتروني لإلجابة عن أي تساؤالت


