
 دليل تحميل  
 تطبيق سكول كوميونيكيتر

 قم بتحميل تطبيق سكول كوميونيكيتر على حاسوبك المكتبي أو المحمول. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ندوز وماك أو أس إكس المكتبيةيحواسيب و 
 .delta.com/-http://www.sixزر الموقع:  – ١
  ." )في جهة اليمين(Downloads"انقر على  – ٢
 " في جهة اليمين.PC & Macانقر على " -٣
 اختر مدرستك من الالئحة في جهة اليسار. – ٤
  .Macأو الزر  Windowsانقر على الزر  – ٥
(Windows عندما ُيطلب منك تحميل الملف أو حفظه بعبارة :Run or Save انقر على ،

Save  أواًل ثم علىRun.) 
 . اتبع تعليمات التثبيتثم  – ٦

قد تحتاج إلى مساعدة من قسم المعلوماتية في مكان عملك لتثبيت 
 التطبيق على حاسوب العمل. 

 

 على هاتفك الذكي لكي تستخدمه عندما تكون خارج المنزل أو المكتب.التطبيق أيضًا  قم بتحميل
  .App Storeللتطبيقات  " في متجر آبلD6 Communicatorابحث عن " ١

  
 

  مدارس / حضانات اختر التطبيق ٢

 

 
غير المدارس )نواٍد، 

 شركات، إلخ(
  

 سّجل بياناتك. )هذه البيانات سرية وال يتّم اإلفصاح عنها ألطراف ثالثة أبدًا(. ٣
 ر "الشرق األوسط".اخت ٤
 ر مدرستك أو حضانتك أو مؤسستك. اخت ٥

 في أعلى يسار القائمة الرئيسية لالطالع على كامل القائمة الرئيسية(.  المعلومات التي تريد الحصول عليها. )انقر على  خّصص ٦

 

 ( ال يزال قيد التطوير وسيتم توفيره في الوقت المناسب. Q  وطراز Z)طراز  OS10الخاص بأجهزة بالك بيري  أّن التطبيق مالحظةالرجاء 
 من متصّفح الهاتف: ينالتالي ينقعلطراز األقدم، الرجاء زيارة أحد المو بيري ذات األجهزة بالك 

 communicator.com/mobile/bb/d6.jad-www.schoolالمدارس: 
 www.d6technology.com/bb/d6corp.jadغير المدارس: 

 ننصحك بأن تقوم بتثبيت النسخة الخاصة بالحاسوب أيضًا لكي تتمكن من االطالع على المستندات األكبر حجمًا وطباعتها. 
 من حاسوبك delta.com-www.sixزر الموقع اإللكتروني 

 التحّقق من الهوية. كوميونيكيترتطبيق  يتطّلبقد 
 إلضافة عنوانك اإللكتروني إلى قائمة كلمات المرور.  كوميونيكيترفي حال لم يزّودك النظام بكلمة مرور، الرجاء االتصال بالمسؤول عن تطبيق 

في حال واجهت المشاكل أثناء تحميل البرنامج وتثبيته عبر العنوان اإللكتروني التالي:  d6 Communicatorالمساعدة لتطبيق ُيرجى منك االتصال بفريق 
communicator.com-support@school 

 delta.com-www.six  دبي، اإلمارات العربية المتحدة ٧١٠٠٩( ٠) ٥٠ ٥٥ ٣١ ٣٦٥الهاتف 
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