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 ملف السياسة 

   

 مقدمة  

يتم تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل فعال في مدرسة ليوا الدولية للبنات. من هنا تأتي مسؤولية حماية كل 

المحتملة الستخدام التكنولوجيا. لذلك يجب على جميع طاقم العمل والمتعلمات وأولياء المستخدمين والمدرسة من اإلساءة 

تشمل هذه السياسة كل أجهزة الكمبيوتر، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، واألجهزة  األمورااللتزام بالسياسة المذكورة أدناه.

داخل وخارج المدرسة بالنسبة  االلكترونية )مثل األلواح االلكترونية، معدات الموسيقى، معدات األلعاب، الكاميرات(

  لألجهزة التي تملكها المدرسة.

روف التي من المحتمل أن تحدث. القواعد التالية ليست القائمة من غير المرجح أن تغطي مجموعة من القواعد كل الظ

لكن التأكيد على أهمية معايير االنجاز والسلوك المتوقع في مدرسة ليوا الدولية الكاملة لكل الصعوبات المحتمل حدوثها. 

االتصال للبنات هو محور اهتمامنا، ويشمل ذلك الطالبات وأي شخص آخر يستخدم أنظمة وخدمات تكنولوجيا 

 والمعلومات في المدرسة. 

   

 االستخدام 

 كمتعلمة في مدرسة ليوا الدولية للبنات، أستطيع استخدام خدمات التكنولوجيا التالية: 
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 أجهزة الكمبيوتر، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، الدفاتر وأي معدات خاصة داخل أو خارج المدرسة. 

 أجهزة وشاشات العرض في الغرف الصفية.
مستخدم وكلمة سر آمنة للدخول إلى أنظمة الحاسوب في المدرسة.اسم   

خدمة انترنت آمنة ومعتمدة يمكن استخدامها من أي كمبيوتر في المدرسة، كمبيوتر محمول أو أجهزة الهواتف 

 النقالة في المدرسة.
 السماح باستخدام شخصي لالنترنت ضمن مساحة معينة في المدرسة.

 lisg.ae@ في المدرسة لجميع الموظفين الكترونيعنوان بريد هنالك 

 استخدام ألنظمة التكنولوجيا من المدرسة والمنزل كذلك. 

 

 االستخدام اآلمن 

خرين. يجب أن أتاكد من إدراكي لالستخدام اآلمن للتكنولوجيا وكيف يمكن تطبيقه على ذاتي وعلى اآل  

بالصدفة ألي موظفة من طاقم العمل فورا  سأقوم باإلبالغ عن أي استخدام غير مالئم حصل   

سأقوم باإلبالغ عن أي مواقع الكترونية غير مالئمة لمعلمتي أو لمديرة التكنولوجيا والمعلومات أو أي موظفة 

  من فريق العمل.
 سوف أكون حذرة عند البحث عن صور وسوف استخدم مواقع الصور المجانية. 

نترنت. الدعاء بأنني شخص آخر أو أي شئ آخر عند استخدام االسوف أعبر دائما  عن نفسي ولن أقوم با  

 

  أمن الكمبيوتر
لن أتالعب سوف أقوم باستخدام جميع أنظمة التكنولوجيا باهتمام وأترك جهاز التكنولوجيا كما وجدته. 

وكذلك  بالكمبيوتر/أو أنظمة وأجهزة التكنولوجيا )مثال  الطابعات أو أجهزة العرض( واألسالك الخاصة بها

 معدات وأجزاء االنترنت.

اذا الحظت أن معدات التكنولوجيا أو الرمجيات قد تضررت أو أنها ال تعمل بشكل صحيح، يجب علي االبالغ 

 عن ذلك فورا  من خالل عضو من فريق العمل.
ال  لن أقوم أبداُ باختراق أمن الحاسوب أو أي أنظمة له، أو محاولة الدخول إلى مصادر أو حساب مستخدم

 يتوفر لدي التصريح له.
لن أقوم بداُ بمحاولة تنزيل برمجيات على الكمبيوتر، أو االنترنت أو الهواتف النقالة أو أي معدات تكنولوجية 

 بدون تصريح من المدرسة. 
سأقوم دائما  بالحفاظ على سرية وأمن  حسابي ولن أقوم باخبار أي أحد عن ذلك ولن أقوم بمشاركة ذلك مع أي 

 حد.
خصي.لن أقوم تحت أي ظرف بالسماح ألي شخص بالدخول إلى الكمبيوتر الخاص بي باستخدام حسابي الش  

لن أقوم بمحاولة استخدام التكنولوجيا غير المصرح بها. ويشمل ذلك محاولة الدخول باسم شخص آخر، أو 

وجدت نفسي قد  إرسال رسائل الكترونية بانتحال اسم شخص آخر أو الدخول إلى ملفات شخص آخر. إذا

 دخلت إلى موقع وأنا أعلم أنه ال يجب الدخول إليه، يجب عندها ابالغ عضو من فريق العمل فورا . 
أذا اعتقدت أن شخص آخر قد حصل على تفاصيل حسابي الشخصي، يجب علي االبالغ عنه الى المعلمة او  

فورا . الى اخصائية الكمبيوتر بأقصى وقت ممكن حتى يتم تغير تلك التفاصيل  

 لن أقوم أبدا  باحضار برمجيات ضارة أو تجسسية أو تحتوي على فيروسات الى أجهزة المدرسة.
إذا شككت بوجود أي جهاز يحتوي على فيروس أو برمجيات ضارة أو تجسسية يجب االبالغ عنه الى المعلمة 

 او الى اخصائية التكنولوجيا في المدرسة. 
لن أقوم بمحاولة االتصال باجهزة الكمبيوتر المحمولة االخرى في المدرسة. ال يسمح لي بانشاء شبكات خاصة 

 بي على كمبيوتر المدرسة. 

 يجب االهتمام باالجهزة وعدم تناول الطعام والشراب اثناء استخدامها. 
 اذا كنت بحاجة الى الطباعة، يجب اخبار عضو من فريق العمل. 
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 السلوك غير المالئم 

لن اقوم بتخزين او تحميل او اضرار اي ملفات او مقاطع فيديو او صور على الحساب الشخصي مالم تكون ملفات 

 اعالمية مجانية لدى حقوق الطبع ولها عالقة بالمدرسة. 

 لن اقوم بارسال معلومات سيئة عن المدرسة او قذف باي شخص في المدرسة. 

علومات خاصة عن اي شخص اخر لن اقوم بارسال اي م  

انا ادرك بان االساءة الى اي شخص اخر سواء كان عن طريق االيميل، او االنترنت او الرسائل النصية سيؤدي الى 

 المسائلة الصارمة. 

للعب القمار. لن اقوم باستخدام االنترنت    

لن اقوم بالدخول الى اي مواقع ال تتسم باالحترام، او تشجع على تصرفات غير قانونية، مثل عنف او تمييز تجاه 

 االشخاص. 

ية ذلك. اذا دخلت الى مواقع ال تتسم باالحترام ساقوم بابالغ عضو من فريق العمل فورا  واال ساتحمل مسؤول  

 لن اقوم بمحاولة التعدي على وكالة المدرسة. 

ن اقوم بالتقاط صورة او مقطع فيديو لمتعلمة او اي عضو من فريق العمل دون اذن.ل  

 المراقبة

دارة العليا عند الطلب. انا ادرك بان استخدام االنترنت والبريد االلكتروني  يمكن الوصول اليه ومراقبته من قبل فريق اال  

ممتلكات المدرسة. لذلك لدى االدارة الحق في الدخول اليها انا ادرك بان جميع الملفات وانظمة البريد االلكتروني هي من 

 اذا تطلب االمر ذلك. 

لن ادعي بان جميع االيميالت التي ترسل من خالل االنترنت هي آمنة. يجب علي استخدام توقيع خاص بي لبريدي 

 االلكتروني.

لكمبيوتر المحمولة يمكن الدخول اليها انا ادرك بان جميع مواقع االنترنت والشبكات والبريد االلكتروني وانظمة ا

 ومراقبتها من قبل اي شاشة كمبيوتر دون معرفة الشخص المستخدم.

 الشبكات االجتماعية  

 يجب التأكد من عدم استخدام اي شبكات اجتماعية وحسابات شخصية خالل الساعات المدرسية.

لن اقوم بانشاء حساب مزيف على الشبكات االجتماعية او على موقع مرتبط باحد من طاقم العمل او من المتعلمات او 

 المدرسة. 

اذا اصبحت مدركة بوجود سوء استخدام لحسابات او مواقع مرتبطة بمتعلمة او بالمدرسة، ساقوم باخبار عضو من فريق 

قوم باستخدام الشبكات االجتماعية للتواصل مع اي عضو من فريق العمل.العمل او مديرة التكنولوجيا فورا . لن ا  

 

 العقوبات 

 انا افهم ان الفشل في االلتزام بهذه السياسة قد يؤدي الى اجراءات تأديبية. 

 

 اتفاقية االستخدام المقبول للمتعلمات 

انا ادرك بان اتفاقية االستخدام المقبول هي فقط ملخص لسياسة استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات في المدرسة 

.التي سالتزم بها تماما  )المتعلمة( وذلك من خالل التوقيع على اتفاقية االستخدام المقبول   
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 مدرسة ليوا الدولية للبنات : اتفاقية االستخدام المقبول : المتعلمات 

انا ساقوم فقط باستخدام انظمة تكنولوجيا االتصال والمعلومات في المدرسة ألهداف مدرسية ويشمل ذلك االنترنت، البريد 

  .االلكتروني، الفيديو الرقمي وتكنولوجيات متحركة. 

 لن اقوم بتحميل او تنزيل برمجيات على تكنولوجيات المدرسة لالستخدامات الشخصية.

ول الى الشبكة المدرسية وغير ذلك من االنظمة والمصادر باستخدام اسم المستخدم الخاص بي وكلمة ساقوم فقط بالدخ

 السر كذلك. 

ساقوم باتباع انظمة المدرسة لتكنولوجيا االتصال والمعلومات اآلمنة ولن اقوم بالكشف عن كلمة السر الخاصة بي وساقوم 

 بتغييرها بشكل منتظم.

 ساقوم باستخدام البريد االلكتروني المدرسي الهداف مدرسية فقط. 

انا متأكدة من اني متحملة مسؤولية جميع انواع التواصل في المدرسة مع الزميالت وطاقم العمل وانني اقوم بها بشكل 

 معقول. 

لغة أيضا .ساكون متحملة مسؤولية سلوكي عند استخدام االنترنت. ويشمل ذلك المصادر المستخدمة وال  

لن اقوم عمدا  بتصفح او تحميل او ارسال اي مواد تعتبر مسيئة او غير قانونية. اذا حصل بالصدفة ان مررت بمثل هذه 

 المواد يجب علي فورا االبالغ عنها الى المعلمة او الى اخصائية التكنولوجيا في المدرسة. 

او العنوان الي احد عبر االنترنت.  لن اقوم باعطاء اي معلومات شخصية مثل االسم ورقم الهاتف  

سأتأكد من ان النشاط الخاص بي الذي اقوم به عن طريق االنترنت سواء داخل او خارج المدرسة لن يتسبب للمدرسة او 

 للزميالت او الحد من فريق العمل باالساءة الى سمعته او يضعه في مشكلة.  

نترنت ولن اقوم بتحميل او اضافة اي صور او فيديو او اصوات او ساقوم بدعم طرق المدرسة بالنسبة المن استخدام اال

 نصوص التي من الممكن ان تسئ الى المجتمع المدرسي. 

 سأحترم خصوصية وملكية عمل اآلخرين على االنترنت في جميع االوقات.

 لن اقوم باختراق انظمة امن وتنقية االنترنت المدرسية.

ة الممنوحة لي ولن اقوم بالتسبب باضرارها قصدا .ساحترم انظمة التكنولوجيا المدرسي  

جيا.ساقوم باالبالغ عن اي ضرر يحدث النظمة المدرسة التكنولوجية الى معلمتي او الى اخصائية التكنولو  

انا ادرك بان استخدام االنترنت وغيرها من وسائل التكنولوجيا ذات الصلة يمكن مراقبتها والدخول اليها وهي متاحة 

 لمعلمتي كذلك. 

انا ادرك بان هذه القواعد هي مصممة للحفاظ على امني واذا لم يتم اتباعها سيتم تطبيق عقوبات مدرسية وقد يتم التواصل 

لك. مع اولياء االمور بخصوص ذ  

 انا اوافق على اتباع القواعد التي تم ذكرها في هذه االتفاقية.

 

...........................................التوقيع:....................................................                      التاريخ:.  

 

رسالة  –ملف السياسة   

 أولياء األمور األعزاء
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اصبحت التكنولوجيا واالنترنت والبريد االلكتروني من اهم اجزاء في التعليم في مدرستنا. نحن نتوقع من جميع الطالبات 

ان يشعرن باألمان والمسؤولية عند استخدام اي خدمات او اجهزة تكنولوجية. من المهم ان تكون الطالبات على علم بأمن 

م اجهزة التكنولوجيا واالتصال والمعلومات.  االستخدام وكيف تبقى في أمان عند استخدا  

يتوقع من الطالبات قراءة ومناقشة هذه االتفاقية مع اولياء امورهن وبعد ذلك توقيع واتباع شروط هذه االتفاقية. يمكن 

 مناقشة اي استسفارات او اسئلة معلمة الصف او مع منسقة تكنولوجيا االتصال والمعلومات في المدرسية. 

 

  اعادة الجزء ادناه فقط بعد قراءته الى المدرسة.يرجى 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

                                         توقيع ولي االمر / الطالبة :                                                                

هذا الملف .................................................. وتم الموافقة على اتباع قواعد استخدام تكنولوجيا ة لقد قمنا بمناقش

االتصال والمعلومات ولكي ندعم االستخدام اآلمن والمسؤول النظمة التكنولوجيا والخدمات المزودة من قبل مدرسة ليوا 

 الدولية للبنات. 

 

  

 توقيع ولي األمر  .………………………….………………….……

 توقيع الطالبة : .……………………………………………………

 التاريخ:   ……………………………… 


