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السياسات و االتفاقيات المدرسية في قسم تقنية المعلومات و االتصاالت
 . 1المقدمة
تتمثل رؤية مدرسة ليوا الدولية للبنات في إنشاء بيئة تعليمية حديثة تدعم التعلم في القرن  21من خالل دمج أحدث تقنيات تكنولوجيا
المعلومات و االتصاالت و تشجيع منهج أكثر انفتاحا ً و مرون ًة في مهام التعليم و التعلم المبتكرة .نحن ندرك أنه في عالم اليوم المترابط
و القائم على التكنولوجيا ،أصبحت البيئة التعليمية اآلن تركز على التعلم االفتراضي ،عبر االنترنت و عن بعد إضافة إلى المكان الفعلي
للتعلم مثل الغرفة الصفية و /أو المكتبة .و من خالل االبتكارات المدرسية المستمرة و تطبيق أحدث التقنيات فإننا نهدف لجعل إمكانية
الدخول إلى المواد التعليمية في أي زمان و مكان لألشخاص المعنيين لدينا.
سيساعد دمج التقنيات الجديدة طالباتنا و طاقم العمل على تطوير المهارات التي من شأنها أن تعدهم بشكل أفضل القتصاد مبتكر و
تكنولوجيا غنية .رؤيتنا هي توفير منصة سريعة االستجابة و التي تتيح فرصة التميز في تقديم التعليم و خبرة التعلم.
و مع هذا ،تأتي مسؤولية حما ية جميع المستخدمين و المدرسة من انتهاك النظام .و بالتالي فإنه يتحمل كل طاقم العمل ،الطالبات و
أولياء األمور المسؤولية الفردية و يتعين عليهم االلتزام بسياسة و اتفاقية المدرسة في قسم تقنية المعلومات و االتصاالت و المنصوص
عليهما أدناه .تغطي هذه السياسات جميع النظم و األجهزة مثل الحاسوب ،الحواسيب اللوحية ،الحواسيب المحمولة و األجهزة
اإللكترونية األخرى باإلضافة إلى توابعهم و ملحقاتهم .و السياسات المذكورة المشمولة هي ملك للمدرسة و ال تستخدم إال للطالبات و
الموظفات في المدرسة اللواتي يمكنهن استخدامها داخل المدرسة و خارجها.
و من غير المرجح أن تغطي أي مجموعة من القواعد كل الظروف التي قد تنشأ ،ال يقصد من مجموعة القواعد التالية أن تكون قائمة
كاملة بجميع "المخالفات" المحتملة ،و ينصب التركيز على تحديد معايير األداء و السلوك المتوقعة من الطالبات و أولياء األمور و
الموظفات في مدرسة ليوا الدولية للبنات و أي مستخدمين آخرين لنظم تقنية المعلومات و االتصاالت و الخدمات المقدمة في مدرسة
ليوا الدولية للبنات .تقع االتفاقيات و السياسات المدرسية المتعلقة بالبريد اإللكتروني و جهاز كروم بوك و الحواسيب اللوحية ضمن هذا
القسم .و يتوقع من المستخدمين المذكورين االلتزام و التقيد بالسياسات و االتفاقيات المدرسية في قسم تقنية المعلومات و االتصاالت.

 . 2إمكانية الدخول
كمستخدم مصرح له في مدرسة ليوا الدولية للبنات ،ستكون لدي صالحية الدخول إلى مرافق و نظم تقنية المعلومات و االتصاالت
التالية:
 2.01أجهزة الحاسوب ،الحواسيب المحمولة ،الحواسيب اللوحية ،جهاز نوت بوك ،األدوات المخصصة و الملحقات داخل المدرسة و/أو
خارجها .و تخضع المخصصات من الحواسيب اللوحية لمستوى رياض األطفال خارج المدرسة للنظر و الموافقة.
 2.02اللوحات الذكية ،المرئيات و جميع منصات التعلم اإللكتروني المتعلقة بأدوات تقنية المعلومات لمهام التعليم و التعلم.
 2.03اسم مستخدم و كلمة مرور آمنَين للدخول إلى نظم الحاسوب المدرسية و/أو نظم إدارة التعلم.
 2.04اتصال اإلنترنت المعتمد المُصفى من المدرسة والذي يمكن استخدامه في أجهزة تقنية المعلومات و االتصاالت الصادرة و الدخول
إلى الشبكة.
 2.05تخصيص مساحة كافية لبيانات المستخدم الشخصية على شبكة المدرسة لألغراض المدرسية.
 2.06استخدام كل من نظام و تطبيقات تقنية المعلومات و االتصاالت في المدرسة و المنزل ،و يشمل ذلك :مخصصات للتعليم عن بعد.

 . 3السالمة اإللكترونية
 3.01سأتأكد من أنني على علم بالسالمة اإللكترونية و أتحمل المسؤولية عن كيفية تطبيقها على نفسي و على أي شخص آخر.
 3.02سأبلغ أي عضو من أعضاء فريق عمل المدرسة عن أي دخول خاطئ إلى مواد غير مناسبة على الفور.
 3.03سأبلغ معلمتي أو مديرة شبكة تقنية المعلومات و االتصاالت أو أي عضو في فريق العمل عن أي مواقع إلكترونية غير مناسبة.
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 3.04سأكون حذرة عند البحث في كل أشكال الوسائط اإلعالمية و خاصة الصور و استخدام مواقع الصور الخالية من الملكية.
 3.05أنا دائما أكون نفسي ولن أتظاهر بأنني أي شخص أو أي شيء أنا لست عليه عبر اإلنترنت ،و سأعلن فقط عن بيانات اعتماد
شخصية صحيحة/صادقة تطلبها المدرسة للدخول.

 . 4أمن و استخدام النظام و الجهاز
 4.01سأستخدم كل أنظمة تقنية المعلومات و االتصاالت و األجهزة بعناية و أرفع تقارير إلى الموظفات المعنيين إذا وجدت بعض
األجهزة/المعدات التي لم يتم إصدارها لي .لن أتعبث بالحاسوب/النوت بوك /الحاسب اللوحي أو األجهزة (مثل الطابعات و أجهزة
العرض) و األسالك أو األجزاء الداخلية أو الحافظات الخاصة بها.
 4.02إذا الحظت أن معدات و/أو برامج تقنية المعلومات و االتصاالت تالفة أو ال تعمل بشكل صحيح ،فسأبلغ عنها عبر أحد أعضاء فريق
عمل تقنية المعلومات على الفور.
 4.03لن أحاول مطلقًا تجاوز خصائص أو نظم األمان الموجودة على الشبكة ،أو أحاول الوصول إلى مصادر أو حساب مستخدم الذي ال
أملك إذنا ً بتغييره.
 4.04لن أحاول أبدًا تثبيت برامج على أجهزة الحاسوب ،النوت بوك ،الحواسيب المحمولة ،األجهزة النقالة أو معدات تقنية المعلومات و
االتصاالت بنفسي أو بدون إذن من موظفات المدرسة المعتمدات.
 4.05سأحتفظ دائمًا بأي بيانات اعتماد حساب المستخدم الخاص بي بأمان وال أخبر بها ألي شخص آخر أو أشاركها مع أي شخص آخر.
و لن أسمح ألي شخص آخر في أي ظرف من الظروف بالوصول إلى حاسوب تحت بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بي .
 4.06لن ي ُسمح لي باستعارة جهاز كروم بوك ،حاسب لوحي ،حاسوب محمول و/أو ملحقاته في المدرسة ألي سبب باستثناء ما إذا تم
إرساله لإلصالح أو االستبدال في قسم تقنية المعلومات و تقع على عاتقي مسؤولية إحضار الجهاز الصادر و/أو ملحقاته خالل أيام
الدراسة.
 4.07لن أحاول تجاوز الدخول المصرح لي به ،و يشمل ذلك محاولة تسجيل الدخول كشخص آخر ،و إرسال رسائل بريد إلكتروني أثناء
التظاهر بأنك شخص آخر أو الدخول إلى ملفات شخص آخر  .إذا وجدت أنني أدخل إلى منطقة أعرف أنه ال ينبغي أن أتمكن من
الوصول إليها ،فسأبلغ أحد أعضاء فريق الموظفات على الفور ،و أنا أدرك تمام اإلدراك أن انتهاك هذا التصريح من شأنه أن يعرضني
إلى اتخاذ إجراءات تأديبية كبرى.
 4.08إذا كنت أعتقد أن شخصًا آخر قد حصل على تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بي ،فسأقوم بإبالغ معلمتي أو موظفات دعم تقنية
المعلومات و االتصاالت بأسرع وقت ممكن لتغيير بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بي.
 4.09لن أحضر بشكل متعمد أبدًا فيروسا ً للحاسوب أو برامج تجسس أو برامج ضارة إلى المدرسة ،و لن يسمح سوى للنظم و األجهزة
التي تصدرها المدرسة.
 4.10إذا كنت أشك في أن حاسوب المدرسة أو النوت بوك أو جهاز تخزين قابل لإلزالة أستخدمه يحتوي على فيروس أو برنامج تجسس أو
برامج ضارة أخرى ،فسأبلغ قسم دعم تقنية المعلومات و االتصاالت أو معلمتي بذلك.
 4.11لن أحاول االتصال بحاسوب محمول أو جهاز مستخدم آخر دون إذن أثناء التواجد في المدرسة ،ال ي ُسمح لي بإنشاء شبكة
الحاسوب الخاصة بي.
 4.12سأهتم باألجهزة التي تم إصدارها ،لن أتناول الطعام و/أو المشروبات أثناء استخدام معدات تقنية المعلومات و االتصاالت.
 4.13سأكون مسؤول ًة عن شحن و إحضار الجهاز الصادر و ملحقاته الخاصة به ،خاصة عندما تتطلب المدرسة ذلك أثناء االمتحانات.
 4.14إذا كنت بحاجة إلى الطباعة ،فسأبلغ أحد أعضاء فريق موظفات تقنية المعلومات للمساعدة.
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 . 5السلوك الغير مناسب
 5.01لن أقوم بتخزين ،تنزيل ،أو توزيع ملفات الموسيقى أو الفيديو أو الصور أو أي من أشكال الوسائط على مساحة بيانات المستخدم
الشخصية إال إذا كانت ملفات وسائط خالية من حقوق النشر تتعلق بالعمل المدرسي ،و يشمل ذلك طلب اإلذن أوالً من موظفات
المدرسة المعتمدات باستخدام شعار المدرسة ألي غرض كان.
 5.02لن أقوم بتنزيل أو مشاركة أو إرسال و/أو نشر معلومات تشهيرية أو ضارة ،قد تكون متعلقة بشخص و/أو بالمدرسة.
 5.03لن أقوم بتنزيل ،مشاركة ،نشر و/أو إرسال معلومات خاصة عن شخص آخر بدون إذن و/أو قد تتسبب في إلحاق الضرر ببعض األفراد.
 5.04أفهم أنه سيتم التعامل مع التنمر على شخص آخر سواء عبر البريد اإللكتروني أو عبر اإلنترنت أو عبر رسالة نصية بأقصى درجة من
الشدة .و أنا أدرك سياسات التنمر اإللكتروني التي تنتهجها المدرسة وألتزم بها.
 5.05لن أستخدم اإلنترنت ألغراض المقامرة ،و التسوق ،و األعمال ،و وسائل التواصل االجتماعي ،و الترفيه ،و األلعاب .وأنا أعتزم
استخدامه فقط لغرض أي شيء يتعلق بتعليمي ودراستي.
 5.06لن أدخل إلى مواد غير محترمة أو فاحشة و/أو تشجع على ارتكاب أعمال غير قانونية أو أعمال عنف أو تمييز ضد أشخاص آخرين
أو أعمال تشهيرية في حق المدرسة.
 5.07إذا دخلت عن طريق الخطأ إلى مواد غير محترمة أو فاحشة ،فسأبلغ أحد أعضاء فريق الموظفات على الفور أو قد أكون مسؤول ًة
وأحضر إلى الفريق التخاذ إجراءات تأديبية.
 5.08لن أحاول تجاوز أمن الشبكة المدرسية و/أو بديلها.
 5.09لن ألتقط صورة و/أو فيديو لطالبة و/أو أحد الموظفات دون إذن منهم.

 . 6المراقبة
 6.01أفهم أنه سيتم تسجيل جميع األعمال عبر اإلنترنت ،و مقاطع الفيديو عبر  ، CCTVواستخدام البريد اإللكتروني ،ويمكن توفير هذه
المعلومات لكل أعضاء فريق القيادة العليا عند الطلب و بموافقة مديرة المدرسة.
 6.02أفهم أن كل الملفات في أي شكل من أشكال الوسائط و رسائل البريد اإللكتروني على النظام هي ملك للمدرسة .و بالتالي ،يحق
لمسؤولي النظام الوصول إليهم إذا لزم األمر دون إشعار مسبق من المستخدمين ولكن مع إشعار و موافقة من مديرة المدرسة.
 6.03أدرك تمام اإلدراك أن طلب عرض أو نسخ معلومات ذات صلة شخصية إلى شخص معين و الذي يحدث في مواقف معينة
محظور بشدة ،و لمديرة المدرسة القرار بالسماح بطلب معين إذا ما اعتبر ذلك ضروريا.
 6.04لن أفترض أن أي بريد إلكتروني يتم إرساله على اإلنترنت آمن ،و سأستخدم توقيع البريد اإللكتروني الخاص بالمدرسة مع إخالء
المسؤولية.
 6.05أفهم أن الدخول إلى الشبكة و استعراض المتصفح و رسائل البريد اإللكتروني على النظم المدرسية و أجهزة الحاسوب المحمول
يتم تسجيلها و قد تتم مراقبتها بشكل روتيني على أي شاشة حاسوب دون علم أي شخص.
 6.06أفهم أن الجهاز سيبقى ملكا ً لمدرسة ليوا الدولية للبنات ،و بالتالي فإن الطالبة ستدفع أي خسارة أو أضرار .و أنا أدرك أنه ال يسمح لي
بإصالح الجهاز المكسور/المعطل خارج المدرسة ،و أنه سيتم فرض غرامة مناسبة إذا تم انتهاكه.
 6.07سأبلغ عما إذا حدث شيء للجهاز الذي تم توفيره لي ،و أفهم أنه ستكون هناك رسوم على اإلصالح و/أو االستبدال عن أي خسارة
و/أو أضرار لحقت بمرافق و معدات تقنية المعلومات و االتصاالت التي وفرتها لي المدرسة.

Page 5|8

السياسات و االتفاقيات المدرسية في قسم تقنية المعلومات و االتصاالت

 . 7شبكات التواصل االجتماعي
 7.01سأضمن عدم استخدام أي حسابات شخصية خاصة بشبكات التواصل االجتماعي و/أو الدخول إليها خالل ساعات الدوام
المدرسي.
 7.02لن أنشئ أبدا ً حسابا ً أو موقعا ً مزيفا ً على شبكات التواصل االجتماعي يرتبط بعضو من الموظفات و/أو الطالبات و/أو المدرسة.
 7.03إذا علمت بإساءة استخدام حسابات شبكات التواصل االجتماعي أو المواقع المرتبطة بمتعلم أو بالمدرسة ،فسأبلغ أحد أعضاء
فريق الموظفات أو مديرة شبكة تقنية المعلومات و االتصاالت على الفور.
 7.04لن أستخدم مواقع شبكات التواصل االجتماعي للتواصل مع أي موظف و/أو للترفيه ،و األلعاب ،و التسوق و األعمال.
.8

العقوبات

 8.01أنا أفهم أن عدم االمتثال لهذه السياسات و االتفاقيات قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ،و فرض عقوبة و/أو طرد من المدرسة.

 . 9التأكيد على السياسات و االتفاقيات المدرسية في قسم تقنية المعلومات و االتصاالت
 9.01أنا أدرك و أقر بأن السياسات و االتفاقيات المدرسية لقسم تقنية المعلومات و االتصاالت المعروضة في الصفحة  7ليست سوى
ملخص للبيانات التي ذكرت في األقسام السابقة ،و بالتوقيع عليها فإني ألتزم و أتقيد بالسياسات و االتفاقيات المدرسية لقسم تقنية
المعلومات و االتصاالت كما هو مذكور .يرجى مالحظة أن أولياء أمور الطالبات في مرحلة رياض األطفال إلى المرحلة االبتدائية
مسؤولون مباشرة عن التوقيع على هذه االتفاقية ويؤكدون أنها بالنيابة عن أطفالهم.
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إقرار المستخدمين للسياسات و االتفاقيات المدرسية في قسم تقنية المعلومات و االتصاالت
(العام الدراسي ) 2021 – 2020



















سأستخدم أجهزة و نظم تقنية المعلومات و االتصاالت لألغراض المدرسية فقط ،و يشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر التعلم
عن بعد و التعلم اإللكتروني و االتصال باإلنترنت و البريد اإللكتروني و جميع أشكال الوسائط و تقنيات الهاتف المحمول وغيرها من
المتطلبات ذات الصلة المستخدمة في مهام التدريس و التعلم.
لن أقوم بتنزيل برامج التقنيات المدرسية و مشاركتها و/أو العبث بها و/أو تثبيتها على األجهزة الصادرة الستخدامي الشخصي دون
الحصول على إذن من الموظفات المعتمدات.
سأقوم بتسجيل الدخول إلى شبكة المدرسة و النظم و المصادر األخرى المطلوبة فقط باستخدام اسم المستخدم و كلمة المرور
الخاصين بي ،و يشمل ذلك مسؤولية تسجيل الخروج من الجلسات المطلوبة عند االنتهاء.
سوف أتبع نظام أمن تقنية المعلومات و االتصاالت في المدرسة ولن أكشف ألي شخص عن كلمات السر الخاصة بي ،و من
مسؤوليتي أن أغيرها بانتظام من أجل السالمة.
سأستخدم عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالمدرسة ألغراض مدرسية فقط ،و يخضع استخدام عنوان البريد اإللكتروني الشخصي
للموافقة من مديرة المدرسة.
سوف أتأكد من أن جميع اتصاالت تقنية المعلومات واالتصاالت داخل المدرسة مع األقران ،أو الموظفات أو غيرهم هي اتصاالت
مسؤولة و منطقية.
سأكون مسؤول ًة عن سلوكي عند استخدام اإلنترنت ،و هذا يشمل المصادر التي يمكنني الوصول إليها و اللغة التي أستخدمها.
لن أقوم بشكل متعمد بتصفح أو تنزيل أو تحميل أو إعادة إرسال المواد التي يمكن اعتبارها مسيئة أو غير قانونية ،إذا صادفت أي مادة
من هذا القبيل عن غير قصد ،فسأبلغ عنها على الفور إلى معلمتي أو إلى منسقة/فريق دعم تقنية المعلومات و االتصاالت.
لن أقدم أي معلومات شخصية مثل االسم أو رقم الهاتف أو العنوان عبر اإلنترنت من دون موافقة/إرشاد من ولي األمر.
سوف أضمن أال يتسبب نشاطي على اإلنترنت ،سواء في المدرسة أو خارجها ،في إلحاق أي خطر أو سمعة سيئة بمدرستي أو
الموظفات أو األقران أو غيرهم ،و سأطلب دائما ً اإلرشاد األبوي إذا لزم األمر.
سأدعم نهج المدرسة للسالمة عبر اإلنترنت ،ولن أقوم بشكل متعمد بتحميل أو إضافة أي صور أو فيديو أو أصوات أو نص أو أشكال
من الوسائط التي قد تتسبب في إزعاج/تعريض أي عضو من المجتمع المدرسي للخطر.
سوف أحترم خصوصية و ملكية عمل اآلخرين على اإلنترنت في كل األوقات ،و لن أحاول تجاوز نظام تصفية اإلنترنت.
سأحترم نظم التكنولوجيا المدرسية التي تم توفيرها لي و لن أتسبب بالضرر بشكل متعمد .و أدرك أنه لن أصلح الجهاز الصادر لي
خارج المدرسة ،و ستترتب على أي أضرار أو خسارة رسوم/غرامة مالية مقابل اإلصالح أو االستبدال.
سأبلغ معلمتي أو فريق دعم تقنية المعلومات و االتصاالت عن أي ضرر يلحق بنظم تكنولوجيا المدرسة وأجهزتها على الفور من
أجل إصالحها.
أفهم أنه يمكن مراقبة و تسجيل كل استخداماتي لإلنترنت وغيرها من التقنيات ذات الصلة ،و يمكن توفيرها ألعضاء المدرسة ولكن
مع وجود قيود و الموافقة.
أفهم أن هذه القواعد مصممة للحفاظ على سالمتي و أنه إذا لم يتم اتباعها فسيتم تطبيق عقوبات مدرسية و من الممكن
االتصال بولي أمري.

أنا أوافق على اتباع السياسات المنصوص عليها في هذا االتفاق.
االسم بالكامل ____________________________________________ :رقم التعريف الشخصي______________ :
الصف ___________________ :التوقيع ____________________________________ :التاريخ________________ :

مالحظة :يتحمل أولياء أمور الطالبات في مرحلة رياض األطفال إلى المرحلة االبتدائية المسؤولية المباشرة عن التوقيع و اإلقرار على هذه االتفاقية بالنيابة عن أطفالهم .هذا المستند
مخصص أيضًا الستخدام موظفات مدرسة ليوا الدولية للبنات.
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رسالة موافقة ولي األمر
(السياسات و االتفاقيات المدرسية في قسم تقنية المعلومات و االتصاالت)
العام الدراسي 2021 – 2020
ولي األمر الكريم،
أصبحت أجهزة و نظم تقنية المعلومات و االتصاالت بما في ذلك اإلنترنت و البريد اإللكتروني و تقنيات الهواتف المحمولة و التعلم عبر
اإلنترنت و المصادر جز ًءا مهمًا من التعليم في مدرستنا ،و نتوقع من جميع الطالبات أن يكن بأمان و مسؤوالت عند استخدام أي معدات
و/أو خدمات خاصة بتقنية المعلومات و االتصاالت ،و من الضروري أن تكون الطالبات على دراية بالسالمة اإللكترونية و أن يعرفن كيفية
الحفاظ على السالمة عند استخدام هذه التقنيات.
ي ُتوقع من الطالبات قراءة هذه االتفاقية بعناية و مناقشتها مع ولي أمرهم ثم التوقيع على سياسات و أحكام هذه االتفاقية واتباعها .و
يمكن مناقشة أي استفسارات أو المزيد من التوضيحات بشأن هذه السياسات و االتفاقيات مع معلمتهن و/أو منسقة تقنية المعلومات و
االتصاالت في المدرسة.

يرجى إعادة الجزء السفلي من هذا النموذج إلى المدرسة للحفظ.

نموذج موافقة ولي األمر
(السياسات و االتفاقيات المدرسية في قسم تقنية المعلومات و االتصاالت)
العام الدراسي 2021 – 2020
اسم الطالبة بالكامل ___________________________________________________________ :رقم تعريف الطالبة______________:
عنوان البريد اإللكتروني ___________________________________________________________ :الصف و الشعبة_______________ :

لقد قرأنا و ناقشنا هذا المستند بعناية ،و أعطي موافقتي أننا سوف نلتزم بما نصت عليه السياسات و االتفاقيات المدرسية في قسم تقنية
المعلومات و االتصاالت من دعم األحكام الخاصة بالسالمة و االستخدام المسؤول ألجهزة و نظم تقنية المعلومات و االتصاالت و خدماتها
المقدمة من مدرسة ليوا الدولية للبنات.

اسم ولي األمر بالكامل _______________________________________________________ :رقم تعريف ولي األمر______________:
عنوان البريد اإللكتروني________________________________________ :

رقم/أرقام التواصل____________________________ :

توقيع ولي األمر_____________________________________________ :

التاريخ______________________________________ :

يرجى ملء و توقيع الورقة و إعادة صفحة  7و  8إلى المدرسة عند استالم جهازكم.
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ICT Department’s School Policies and Agreements
1. Introduction
Liwa International School for Girls' (LISG) vision is to create a modern learning environment that supports 21st century
learning by integrating latest ICT technologies and encouraging a more open and flexible approach to innovative
teaching and learning engagements. We recognize that in today’s interconnected and technology-driven world, the
learning environment is now into virtual, online/remote learning as well as the physical place of learning such as a
classroom and/ or library. Through constant school innovations and application of latest technologies, we aim to make
the access to learning anytime and anywhere possible to our stakeholders.
The integration of new technologies would help our students and staff develop skills that will better prepare them for
a technology rich, and innovative economy. Our vision is to offer an agile and responsive platform that enables
personalization in teaching delivery and the learning experience.
With this, comes a responsibility to protect all users and the school from abuse of the system. All staff, learners and
parents, therefore, has individual responsibility and must adhere to the ICT department’s school policy and agreement
set out in articles below. These policies cover all systems and devices such as computers, tablets, laptops and other
electronic devices with their accessories and peripherals. The mentioned policies covered are owned by the school
and is for use lease only to its leaners and staff that they could use within and outside the school.
It is unlikely that any set of rules can cover all circumstances that may arise. The following set of rules is not intended
to be a complete list of all possible “offences”. The emphasis is on outlining standards of performance and behaviour
which are expected of LISG Learners, Parents, Staff and any other users of LISG ICT technology systems and its services.
The school’s Email and Chromebook/IPADs policies and agreements are inclusive on this section. The stated users are
expected to adhere and comply with all the ICT department’s school policies and agreements.

2. Access
As an authorized user at LISG, I will have access to the following ICT systems and facilities:
2.01

Computers, laptops, tablets, notebooks, dedicated equipment and its peripherals inside and/ or
outside the school. Provisions for kindergarten level tablets outside the school is subject for
consideration and approval.

2.02

Smart boards, visualizers, and all e-learning platforms related to IT tools for teaching and learning
engagements.

2.03

A secure username and password for access into school computer systems and/ or learning
management systems.

2.04

An accredited, filtered Internet connection from school which can be utilized in the issued ICT
devices and network access.

2.05

A sufficient allocation of personal user data space on the school network for school purposes.

2.06

An ICT technology system and applications to be used both at school and home. This includes
provisions for Distance Learning.

3. E-Safety
3.01 I will ensure that I am aware of E-safety and responsible on how it applies to me and to everyone else.
3.02

I will report any accidental access to inappropriate material to any members of the school staff team
immediately
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3.03

I will report any inappropriate websites to my teacher or the ICT Network Manager or any member of
the staff team.

3.04

I will be cautious when searching all forms of media especially images and use royalty free image sites.

3.05

I will always be myself and will not pretend to be anyone or anything that I am not on the Internet.
I will only declare valid/truthful personal credentials that is required by the school for access.

4. System and Device Usage & Safety
4.01 I will use all ICT technology systems and devices with care and report back to concerned personnel if I found
some devices/equipment that was not issued to me. I will not tamper with computer/ notebook/ tablet systems or
devices (e.g. printers and projectors) and their cabling, internal parts or casings.
4.02 If I notice that ICT equipment and/ or software is damaged or not working properly, I will report it via a
member of the IT staff team straight away.
4.03 I will never try to bypass security features or systems in place on the network, or try to access resources or a
user account that I do not have permission to alter.
4.04 I will never attempt to install software on Computers, Notebooks, Tablets, Mobile Devices or ICT equipment
myself or without permission from the authorized school personnel.
4.05 I will always keep any of my user account credentials secure and not tell them to anyone else or share them
with anyone else. Under any circumstances I will not allow anyone else access to a computer under my login
credentials.
4.06 I will not be allowed to borrow the Chromebook/IPAD/Laptop and/ or its accessories in the school for
whatever reason/s except if it was submitted for repair or replacement in the IT department. It is my responsibility
to always bring the issued device and/ or its accessories during school days.
4.07 I will not attempt to go beyond my authorised access. This includes attempting to log in as another person,
sending emails whilst pretending to be another person or accessing another person’s files. If I find that I do have
access to an area that I know I should not have access to, I will inform a member of the staff team immediately. I’m
fully aware that violating this statement will bring me to major disciplinary actions.
4.08 If I think someone else has obtained my login details, I will report it to my teacher or ICT support staff as
soon as possible to get my login credentials changed.
4.09 I will never knowingly bring a computer virus, spyware or malware into school. Only school issued systems
and devices will be permitted in the school.
4.10 If I suspect a school computer/notebook or a removable storage device that I am using contains a virus,
spyware or other malware, I will report this to the ICT Support or my Teacher.
4.11 I will not attempt to connect to another user’s laptop and/ or device while at school without permission. I
am not permitted to establish my own computer network.
4.12 I will take good care of the issued devices. I will not eat and/ or drink while using ICT equipment.
4.13 I will be responsible for charging and bringing the issued device and its peripherals especially when the
school requires it during examinations.
4.14 If I need to print, I will notify a member of the IT staff team for assistance.
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5. Inappropriate Behaviour
5.01 I will not store, download or distribute music, video or image files, or any forms of media on my personal
user data space unless they are copyright free media files related to school work. This includes to seek permission
first to authorized school personnel in using the school logo as to whatever purpose.
5.02 I will not download, share, send and/ or post defamatory or malicious information’s, may it be about a
person and/ or about school.
5.03 I will not download, share, post, and/ or send private information about another person without permission
and/ or that will cause harm to certain individuals.
5.04 I understand that bullying of another person either by email, online or via text message will be treated with
the highest severity. I’m aware and adhere to the school’s cyber bullying policies.
5.05 I will not use the internet for gambling, shopping, business, social media, entertainment, and gaming
purposes. I intend only to use it for the purpose of anything related to my learning and studies.
5.06 I will not access material that is disrespectful, obscene, and/ or that encourages illegal acts, violence or
discrimination towards other people or defamatory to school.
5.07 If I mistakenly access material that is disrespectful or obscene, I will inform a member of the staff team
immediately or I may be held responsible and brought in for disciplinary actions.
5.08

I will not attempt to bypass the School network securities and/ or its proxy.

5.09

I will not take a photo and/ or video of a learner and/ or member of staff without their permission.

6. Monitoring
6.01 I understand that all Internet, CCTV videos, and email usage will be logged and this information could be
made available for access to all member of the Senior Leadership Team on request and for approval of the school
principal.
6.02 I understand that all files in any forms of media and emails on the system are the property of the school. As
such, system administrators have the right to access them if required without prior notice from the users but with
notice and approval from the school principal.
6.03 I’m fully aware that request for personal viewing or copy and/ or related information to certain individual
that brought to certain situation/concerns is strictly prohibited. School Principal has the discretion to allow a certain
request if deemed necessary.
6.04 I will not assume that any email sent on the internet is secure. I will use the school email signature with a
disclaimer.
6.05 I understand that all network access, web browsing and emails on the school systems and laptops are logged
and may be routinely monitored on any computer screen without a person’s knowledge.
6.06 I understand that the device will remain the property of Liwa International School for Girls and as such any
loss or damages will be paid for by the student. I am aware that I am not allowed to repair the broken/faulty device
outside the school and appropriate penalty will be incurred if it was violated.
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6.07 I will report if something happened to the device provided to me. I understand that there will be a charge for
repair and/ or replacement for any loss and/ or damages caused to the ICT facilities and equipment provided to me
by the school.

7. Social Networking
7.01 I will ensure that any personal social networking accounts that I have are not used and/ or accessed in during
school hours.
7.02 I will never create a bogus social networking account or site that is associated with a member of staff,
learners, and/ or the school.
7.03 If I become aware of misuse of Social Networking accounts or sites that are associated with a learner or the
school, I will inform a member of the staff team or ICT Network Manager immediately.
7.04 I will not use social networking sites to communicate with any member staff and/ or for entertainment,
gaming, shopping, business, and shopping.

8. Sanctions
8.01 I understand that failure to comply with this policies and agreement may lead to disciplinary action,
imposed penalty and/ or expulsion in the school.

9. Affirmation on ICT Department’s School Policies and Agreement
9.01 I understand and acknowledged that the ICT Department’s School Policies and Agreement presented
in Page 7 are only a summary of the statements that was mentioned on the above articles and that by signing,
I hereby abide and adhere to the ICT Department’s School Policies and Agreement as stated. Please take
note that Parents/Guardian of Kindergarten to Primary Level students/learners are directly responsible to
sign and affirms in this agreement in behalf of their children.
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Users Affirmation on ICT Department’s School Policies and Agreements
( School Year 2020 – 2021)
 I will only use the ICT devices and systems for school purposes. This includes but not limited to distance learning,
e-learning, internet access, e-mail, all forms of media, mobile technologies, and other related requirements used
in teaching and learning engagements.
 I will not download, share, tamper, and/ or install software of school technologies on the issued devices for my
personal use without permission from the authorized personnel.
 I will only log in to the required school network, systems and other resources with my own user name and
password. This includes the responsibility to logout on the required sessions when ended.
 I will follow the school’s ICT security system and not reveal my passwords to anyone. It is my responsibility to
change them regularly for safety.
 I will only use my school e-mail address for school purposes. Using personal email address are subject for
approval from the school principal.
 I will make sure that all ICT communications within school with peers, staff or others is responsible and sensible.
 I will be responsible for my behaviour when using the Internet. This includes resources I access and the language
I use.
 I will not deliberately browse, download, upload or forward material that could be considered offensive or
illegal. If I accidentally come across any such material I will report it immediately to my teacher or the ICT
Support/ Coordinator.
 I will not give out any personal information such as name, phone number or address across the internet without
parental consent/guidance.
 I will ensure that my online activity, both in school and outside school, will not cause my school, the staff, peers
or others distress or bring into disrepute. I will always seek parental guidance if deemed necessary.
 I will support the school approach to online safety and not deliberately upload or add any images, video, sounds
or text, or forms of media that could upset/jeopardize any member of the school community.
 I will respect the privacy and ownership of others’ work on-line at all times. I will not attempt to bypass the
internet filtering system.
 I will respect the school technology systems provided to me and not cause damage deliberately. I’m aware not
repair my issued device outside the School. Any damages or loss will result in monetary charges/ penalty for
repair or replacement.
 I will report any damage caused to the school technology systems and devices immediately to my teacher or
ICT Support staff for fixing.
 I understand that all my use of the Internet and other related technologies can be monitored and logged and can
be made available for members of the school but with restrictions and approval.
 I understand that these rules are designed to keep me safe and that if they are not followed, school sanctions
will be applied and my parent/guardian may be contacted.

I agree to follow the policies outlined in this agreement.

Full Name: ______________________________________________________ ID Number : ___________
Grade/Level : _________________________

Signature _______________

Date _________________

Note:
Parents/Guardian of Kindergarten to Primary Level students/learners are directly responsible to sign and affirms in this agreement in behalf of their
children. This document s also intended for LISG Employee’s usage.
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Parents/Guardian Consent Letter
(ICT Department’s School Policies & Agreements)
School Year 2020 - 2021
Dear Parent/Guardian,
ICT devices and systems including the internet, e-mail, mobile technologies, online learning and resources
have become an important part of learning in our school. We expect all learners to be safe and responsible
when using any ICT equipment and/ or its services. It is essential that learners are aware of E-Safety and
know how to stay safe when using these technologies.
Learners are expected to read carefully and discuss this agreement with their parent/guardian and then to
sign and follow the policies and terms of these agreement. Any concerns or further clarifications on this
policies and agreement can be discussed with their class teacher and/ or the school’s ICT coordinator.
Please return the bottom section of this form to school for filing.

Parent/Guardian Consent Form
(ICT Department’s School Policies & Agreements)
School Year 2020 - 2021
Student Full Name: ________________________________________________ Student ID : __________
Gender : ____ Email Address: _________________________ Level & Section : ____________________
We have carefully read and discussed this document and hereby give my consent that we will adhere the
ICT department’s school policies and agreements as stated to support the provisions for safety and
responsible use of ICT devices, systems, and its services provided by the Liwa International School for Girls.
Parent/Guardian Full Name: _________________________________________ Parent ID : ____________
Email Address : _____________________________________ Contact No./s : ______________________
Parent/Guardian Signature: __________________________

Date: _______________________

PLEASE FILL IN, SIGN AND RETURN PAGE 7 AND 8 TO SCHOOL WHEN COLLECTING YOUR DEVICE.
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