
Poudre School District MiFi Terms and Conditions, and Instructions 
 

When a family/student accepts a MiFi, they agree to the terms and conditions of use and return of the equipment: 
• Student use of District information technology is a privilege, not a right, and is only authorized for education-related 

purposes.  
• Student use of District information technology shall be in accordance with District policy JS - STUDENT USE OF 

DISTRICT INFORMATION TECHNOLOGY. By accepting the MiFi device, the family and student agree to comply with the 
terms and conditions included in District policy JS.  

• Student authorization to use District information technology shall be terminated when the student is no longer 
enrolled in a District school or program.    

• MiFi devices are property of Poudre School District and must be returned if the device is no longer needed, a student 
withdraws from Poudre School District, and no later than by the last week of the current school year. Families may be 
charged for damaged/lost/non-returned MiFi devices.  
 

TURN ON THE MIFI 
1. To power on (or to turn off) the MiFi device, press and hold the power button for 3 seconds, or until the screen 
activates or deactivates. Tip: The power button is located on the front of the device. 

 
 
FIND THE MIFI NAME (SSID) AND PASSWORD 
1. Once the MiFi is powered on, tap the power button to go through the options. 
2. The second and third options show the WiFi name and Password. 
 
CONNECT TO THE MIFI: 

1. Open the wireless connections on your device. The MiFi wireless will be 
named by the PSD Barcode (ex: PSD123456). 
 
2. Once you find this, click the "Connect" button and verify Connect automatically 
is checked. 
 
 
3. Enter the Password for the MiFi in the 
space provided (A) and click ‘Next’ (B). 
 

 

Note: If asked to allow your PC to be discoverable, click ‘No’ to continue. 

 
 
4. You're All Set!  Your device is now connected and has access to the internet. Up to 5 devices, used for 
educational purposes only, can be connect at once, but you may see reduced speeds with each added device.  
  
Still Have Questions? Please reach out to your School for further troubleshooting and additional assistance.  

https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/policies/JS.pdf


Poudre School District MiFi Terms and Conditions, and Instructions 
و  ي ادارة بودر التعليمية  طشر

 
واحكام وتعليمات مايفاي           ف  

 

وط واحكام االستخدام:    \ عندما تقبل ارسة  طالب جهاز مايفاي              , فانهم يوافقون عىل رسر  
   ح به فقط لالغراض المتعلقة بالتعليم. وهو مص يعد استخدام الطالب لتقنية معلومات االدارة امتيازا وليس حقا,   *  

استخدام الطالب لتقنية   -                          *   يجب ان يكون استخدام الطالب لتقنية معلومات االدارة التعليمية متوافقا مع سياسة االدارة التعليمية         
ي سياسة الدارةتوافق الشة والطالب عىل المتثال للشر ,   بقبول جهاز مايفاي             . ميةدارة التعليمعلومات ال      

 
.         وط والحكام المدرجة ف  

ي م*  يتم انهاء ترصي    ح الطالب باستخدام تقنية معلومات االدارة التعليمية 
 
درسة او برنامج بالدارة التعليمية.  عندما لم يعد الطالب مسجال ف  

ي موعد  خرج الطالب من ادارة بودر التعليمية اجهزة مايفاي             هي ملك الدارة بودر التعليمية ويجب اعادتها اذا لم تعد هناك حاجة للجهاز,  * 
 
, وف  

. قد يتم فرض رسوم عىل العا ال يتجاوز االس      عة.  غير المرتج \ المفقودة  \ فة التال     جهزة مايفاي      ئالت مقابل ا بوع االخير من العام الدراسي الحالي  

 
جهاز مايفاي  تشغيل   

 
يوجد زر  صيحة: . ن غاء تنشيطهااو حتم يتم تنشيط الشاشة او الثوان,   3قة لمدة , اضغط مع االستمرار على زر الطا ي           )او ايقاف( جهاز مايفالتشغيل  . 1

   الطاقة في مقدمة الجهاز.

 
 

مرور كلمة ال)           ( و جهاز مايفاي             ابحث عن اسم  
 

.  قة لتصفح الخياراتعلى زر الطا ضغطا ,      . بمجرد تشغيل مايفاي      1  

.  مايفاي           وكلمة المرورجهاز ث اسم ثال. يعرض الخيارات الثاني وال1  

 
:               فاي االتصال بشبكة ماي  

على سبيل المثال   در التعليميةادارة بوبواسطة            . سيتم تسمية ى جهازكلية عالسلافتح االتصاالت ال. 1  

                    (     )  .  

 

   .وتاكد من تحديد االتصال تلقائيا, انقر فوق الزر "                 "  بمجرد العثور على هذا. 2
 
 

 

 
 

  ا                                                                           

( )                كلمة موجودة في )    ( وانقر على حة الفي المسا            ادخل كلمة المرور لمايفاي. 3   
 
 

   للمتابع        فانقر فوقلالكتشاف, ليكون قابال  اص بك  لخ لسماح لجهاز الكمبيوتر اة: اذا طلب منك ا ظمالح

  
,  ض التعليمية فقط, في وقت واحدراغتستخدم لال, اجهزة   5االن متصل ويمكنه الوصول الى االنترنت. يمكن توصيل ما يصل الى ! جهازك تماما ز . انت جاه4  

    فضة مع كل جهاز مضاف.السرعة منختجد ولكن قد      
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B ‘Next’ 
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.  ل على مزيد من المساعدة في استكشاف االخطاء واصالحهاك للحصودرستم معتواصل  ؟ يرجة الاليزال لديكم اسئلة  
 

Arabic Copy 

https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/policies/JS.pdf
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