
سیاسة السالمة االلكترونیة

السیاسة

النظرة العامة
علىاإللكترونیةالسالمةسیاسةتنطبقوخارجھا.المدرسةداخلالمحتملاألذىمنوالشباباألطفالحمایةضمانالمدرسةواجبمن

مقدمي/واآلباءوالمتطوعینالتالمیذ/والطالبالموظفینذلكفي(بماالجمیعبھایلتزمأنویجبالمدرسيالمجتمعأعضاءجمیع
،واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیاأنظمةومستخدمیھا.المدرسةإلىالوصولیمكنھمالذینالمجتمع)ومستخدميوالزائرینالرعایة

،السیاسةھذهتغطیھاالتياإللكترونیةالسالمةحوادثمنغیرھاأو،اإلنترنتعبرتنمرحادثةوجودحالةفيالمدرسة.وخارجداخل
حیثالالئقغیرالسلوكعلىتأدیبیةعقوباتالمدرسةستفرض،المدرسةبعضویةمرتبطةولكنھا،المدرسةخارجتحدثقدوالتي

یكون ذلك معقوًال على النحو المنصوص علیھ في سیاسة السلوك بالمدرسة.

أولیاءبإبالغ،معروًفاكانحیثما،وستقوم،بھاالمرتبطةوالسلوكیاتالسیاسةھذهضمنالحوادثھذهمثلمعالمدرسةستتعامل
األمور / مقدمي الرعایة بحوادث السلوك غیر المالئم للسالمة اإللكترونیة التي تحدث خارج المدرسة.

أھداف
المدرسةداخلالجدیدةالتقنیاتاستخداموسلبیاتإیجابیاتحولوالشبابواألطفالالموظفینتثقیفإلىالحاجةعلىللتأكید●

وخارجھا.
عبرتجاربھمفي،طالًباأوموظفینكانواسواء،المستخدمینجمیعإلرشادالمقبولاالستخدامواتفاقضماناتتوفیر●

اإلنترنت.
التأكد من أن البالغین على درایة بإجراءات إساءة استخدام أي تقنیات داخل المدرسة وخارجھا.●
استمرارمعواإلجراءاتالسیاساتفيمساھمتھملضماناألوسعوالمجتمعالرعایةمقدمي/األمورأولیاءمعروابطلتطویر●

الوعي بالفوائد والقضایا المحتملة المتعلقة بالتقنیات.

تعریفات
المخاطرمنوالبالغینوالشباباألطفالحمایةأجلمنالتقنیاتلجمیعاآلمناالستخداملیشملاإللكترونیة""السالمةمصطلحیستخدم

المحتملة والمعروفة.



األدوار واإلجراءات المعینة

الحكام والمدیرین

اإللكترونیةالسالمةعلىعامةنظرةعلىوالحصوللمسؤولیاتھمالحكامفھمضمانمسؤولیةالمدیرینعاتقعلىتقع
كجزء من االختصاص األوسع للحمایة عبر المدرسة مع مزید من المسؤولیات على النحو التالي:

ومتطلباتالموظفینوتدریبعلیھاالمتفقواإلجراءاتالسیاساتلتنفیذاإللكترونیةالسالمةعنمسؤوالًالمدیرعّین●
المعلوماتلتكنولوجیاآمنةتعلیمیةبیئةإنشاءأجلمناإللكترونیةالسالمةمعالجةلضمانالمسؤولیةوتحملالمناھج

واالتصاالت. جمیع الموظفین والطالب على درایة بالشخص الذي تم تعیینھ لھذا الدور داخل المدرسة.
بالضرورةلیستعنھاالمعبراآلراءأنعلىینصاإللكترونيالبریدرسائلجمیعفيقیاسيمسؤولیةإخالءیوجد●

آراء المدرسة أو المنظمة.
،السیاساتتحدیثمنیتمكنواحتىمحدثةبمعلوماتتدریبھلیتماإللكترونیةالسالمةلموظفالمواردتوفیریجب●

عند االقتضاء.
یتحمل جمیع الموظفین مسؤولیة تعزیز السالمة اإللكترونیة عبر المناھج الدراسیة●

مسؤول السالمة اإللكترونیة

دور مسؤول السالمة اإللكترونیة المعین ھو:
تعزیز أھمیة السالمة اإللكترونیة داخل المدرسة كجزء من واجبھا في الرعایة لضمان سالمة تالمیذھا وموظفیھا.❏
إنشاء والحفاظ على بیئة تعلیمیة آمنة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت داخل المدرسة.❏
السالمةلتعلیمللموظفینمتاحالتدریبوأن،محدثةبمعلومات،سنوًیاالمقبولاالستخداماتفاقیاتمراجعةمنتأكد❏

اإللكترونیة ولآلباء لیشعروا بأنھم على علم ومعرفة إلى أین یذھبون للحصول على المشورة.
اعمل جنًبا إلى جنب مع مدیر الشبكة لضمان ضبط التصفیة على المستوى الصحیح للموظفین واألطفال والشباب.❏
تجھیز (أي تدریب) األطفال لیظلوا آمنین عبر اإلنترنت ، سواء في المدرسة أو خارج المدرسة.❏
تأكد من أن جمیع البالغین على درایة بمستویات التصفیة ولماذا ھم ھناك لحمایة األطفال والشباب.❏
Cyberبـاالتصال❏   Safety PLCداخلالمحددةالتھدیداتأواإللكترونیةالسالمةاتجاھاتوتخفیفلمناقشة

المدرسة بحیث تكون السیاسات واإلجراءات محدثة لمراعاة أي مشكالت وتقنیات ناشئة.
أوالصحیحةاإللكترونیةالسالمةمعلوماتتدریسیمكنبحیثوالناشئةالجدیدةالتقنیاتحولالموظفینبتحدیثقم❏

االلتزام بھا.
أیًضابالمدرسةاإلنترنتحمایةجدارنظامیوفراإلنترنت.عبروالتقنیاتلإلنترنتالشفافةالمراقبةعلىاإلشراف❏

مستوى عاٍل من المراقبة الشفافة كجزء من وظائفھ.



حیث،المستقبلفيوالحمایةالتطویرإبالغفيللمساعدةبانتظاماإللكترونیةالسالمةحوادثسجالتبتحلیلقم❏
یمكن تحدید المخاطر.

العمل جنًبا إلى جنب مع مدیر الشبكة لضمان وجود برامج مكافحة فیروسات وبرامج مكافحة التجسس المناسبة❏

/بالمدرسالخاصةالمحمولةالكمبیوتروأجھزةالمستقلةالشخصیةالكمبیوتروأجھزة،الشبكةعلىوالحدیثة❏
األطفال ، وأن تتم مراجعة ھذا وتحدیثھ على أساس منتظم .

تأكد من تقلیل رسائل البرید اإللكتروني غیر المرغوب فیھا إلى أحد الموظفین من مصادر أخرى.❏
تقدیم المشورة بشأن مراجعة منھج السالمة اإللكترونیة للتأكد من أنھ محدث لمراعاة أي قضایا وتقنیات ناشئة.❏
تقدیم تقاریر منتظمة إلى فریق القیادة العلیا.❏

مسؤول السالمة اإللكترونیة - الوصف الوظیفي

السالمةقضایاجمیعفيمحددةاتصالكنقطةوالعملاإلدارةفریقإشرافتحتاإللكترونیةالسالمةثقافةتطویر❏
اإللكترونیة.

تتعلقمشكلةبشأنقلقینكانواإذایفعلونماذایعرفونوالشباباألطفالذلكفيبماشخصكلأنمنالتأكد❏
بالسالمة اإللكترونیة.

حسبالتدریبوتنسیقللموظفین)CPD(المستمرالمھنيالتطویرفيمضمنةاإللكترونیةالسالمةأنمنالتأكد❏
االقتضاء.

ضمان أن یتم تضمین السالمة اإللكترونیة في جمیع المناھج الدراسیة وفي جمیع األنشطة المعنیة حسب االقتضاء.❏
واالتصاالتالمعلوماتلتكنولوجیااآلخرینوالمستخدمینالرعایةومقدمياآلباءاإللكترونیةالسالمةتعزیزضمان❏

داخل مجتمع لیوا.
ضمان توفیر الموارد الكافیة لجمیع الطالب لدعمھم في فھمھم لجمیع القضایا المتعلقة بالسالمة اإللكترونیة.❏
االحتفاظ بسجل حوادث السالمة اإللكترونیة.❏
المراقبة واإلبالغ عن قضایا السالمة اإللكترونیة لفریق اإلدارة والوكاالت األخرى حسب االقتضاء.❏
تطویر فھم لإلرشادات المحلیة والوطنیة ذات الصلة.❏
االقتضاء.حسبالمحلیةالسلطاتمعالتنسیق،SLTمعبالتشاور❏
مراجعة وتحدیث سیاسات وإجراءات السالمة اإللكترونیة بشكل دوري وبعد وقوع أي حادث.❏
تأكد من مشاركة نتائج التعلم والتعلیقات بشكل مناسب.❏
التأكد من أن البنیة التحتیة والتكنولوجیا توفر بیئة آمنة ومأمونة للجمیع داخل مجتمع لیوا.❏
تأكد من أن المدرسة لدیھا❏

جدران الحمایة.❏
برامج مكافحة الفیروسات وبرامج التجسس.❏
المرشحات.❏



الوعي بأي قضایا تقنیة السلكیة.❏
سیاسة واضحة الستخدام األجھزة الشخصیة.❏

لجنة التعلیم المھني للسالمة اإللكترونیة.

تقع على عاتق اللجنة داخل المدرسة مسؤولیة:
مراجعة جمیع السیاسات والبروتوكوالت المتعلقة بالسالمة اإللكترونیة.❏
تأكد من أن جمیع المدارس لدیھا برنامج تدریبي للسالمة اإللكترونیة❏
تأكد من قیام المعلمین بتطبیق دروس السالمة اإللكترونیة في دروسھم المستمرة.❏
تأكد من أن بیئة المدرسة آمنة ومأمونة وأن بروتوكوالت السالمة المناسبة مطبقة.❏
التخطیط ألحداث مجتمعیة منتظمة تتعلق بالسالمة اإللكترونیة.❏

مسؤول حمایة البیانات
دور مسؤول السالمة اإللكترونیة المعین ھو:

توفیر التدریب على متطلبات االمتثال❏
توفیر التدریب للموظفین المشاركین في معالجة البیانات❏
إجراء عملیات تدقیق لضمان االمتثال ومعالجة المشكالت المحتملة بشكل استباقي❏
العمل كنقطة اتصال بین المدرسة والسلطات التنظیمیة.❏
مراقبة األداء وتقدیم المشورة بشأن تأثیر جھود حمایة البیانات❏
أنشطةجمیعأغراضذلكفيبما،المدرسةتجریھاالتيالبیاناتمعالجةأنشطةلجمیعشاملةبسجالتاالحتفاظ❏

المعالجة ، والتي یجب أن تكون متاحة للجمھور عند الطلب
ھيوما،الشخصیةبیاناتھممحوفيوحقھم،بیاناتھماستخدامبكیفیةإلبالغھمالبیاناتموضوعاتمعالتواصل❏

اإلجراءات التي اتخذتھا الشركة لحمایة معلوماتھم الشخصیة.
حمایة البیانات: الوصف الوظیفي❏
فھم قانون حمایة البیانات (المحتویات والتفسیر) وكیف یتم تطبیقھ ومواءمتھ مع سیاسة حمایة البیانات بالمدرسة.❏
تفسیر المتطلبات التنظیمیة وتقدیم المشورة حول كیفیة تطبیق ذلك داخل المدرسة.❏
بیاناتحمایةسیاسةتنفیذلدعمالداخلیینالمصلحةأصحابوكذلك(المنظمین)الخارجیینالنظراءمعاالتصال❏

المدرسة بما یتوافق مع قانون دولة اإلمارات العربیة المتحدة.
توفیر تدریب موظفي التوعیة بشأن حمایة البیانات لجمیع أصحاب المصلحة.❏
مسؤول مراقبة بیانات السالمة اإللكترونیة❏



دور مسؤول السالمة اإللكترونیة المعین ھو:❏
إنشاء وتنسیق نظام مراقبة السالمة اإللكترونیة بما في ذلك جمع البیانات وتحلیلھا ومراجعتھا.❏
تحدید مؤشرات انتھاك السالمة اإللكترونیة المناسبة ، وكیفیة مراقبتھا ومراجعتھا.❏
طرقإلعداداألجھزة)إدارةوفریقاإللكترونيالتعلمومنسقوالشبكة(مسؤولالصلةذاتالفرقمعكثبعنالعمل❏

وأدوات محددة لجمع البیانات

تنسیق أنشطة المراقبة والمدخالت المطلوبة من أعضاء الفریق اآلخرین.❏
توقع وتخطیط ودعم متطلبات إعداد التقاریر.❏
السالمةمسؤولمعمناسبوفیتنسیقبسرعةالمراقبةأنشطةخاللمنجمعھاتمالتيالمعلوماتمشاركةضمان❏

اإللكترونیة بحیث یمكن معالجة أي مشاكل تنشأ.
الموظفین والكبار

تقع على عاتق جمیع البالغین داخل المدرسة مسؤولیة:



تأكد من أن مستویات التصفیة مناسبة للتالمیذ وأنھا مضبوطة على المستوى الصحیح وقم بإبالغ مسؤول السالمة❏
اإللكترونیة بأي مخاوف.❏
السیاساتفيإدراجھاإلىتحتاجقدناشئةأوجدیدةومخاطرمشاكلأيإلىاإللكترونیةالسالمةمسؤولتنبیھ❏

واإلجراءات.
آمنةبطریقةاستخدامھاكیفیةیعرفواحتىللتقنیاتاستخدامھمفيومدعومونمحمیونالطالبجمیعأنمنتأكد❏

ومسؤولة. یجب أن یعرف جمیع التالمیذ ما یجب علیھم فعلھ في حالة وقوع حادث.
كن على اطالع دائم بمعرفة السالمة اإللكترونیة المناسبة للفئة العمریة وتعزیزھا من خالل المناھج الدراسیة.❏
إضافةأجلمناإللكترونیةالسالمةمسؤولإلىالمالئمةغیرالموادإلىالمقصودغیرالوصولعنباإلبالغقم❏

المواقع غیر المالئمة إلى القائمة المقیدة.
شریحةأوبالعملالخاصالمحمولالكمبیوترعلىفیروساتوجودمنوتحققالفیروساتمكافحةبرنامجاستخدم❏

بإعدادمتصالًتكونالعندماخاصًة،منتظمبشكلاإلنترنتمنالمعلوماتنقلعندمضغوطقرصأوالذاكرة
المدرسة / التعلیم أو شبكة مؤسسة أخرى.

المستخدمینقبلمنإالإلیھاالوصولیمكنوالالمدرسةشبكةعلىفقطالحساسةالمعلوماتجمیعتخزینمنتأكد❏
حساسةبیاناتأيحفظعدم(یجبالبیانات.حمایةسیاسةفيمذكورھوكماالمدرسةنطاقداخلعلیھمالمصادق

على محركات األقراص المحلیة أو أجھزة التخزین الشخصیة.)
إلىأخرىتقنیاتأواإلنترنتعبرآخرالئقغیرسلوكأيأوشخصًیاالموجھة"التنمر"حوادثعنباإلبالغقم❏

مسؤول السالمة اإللكترونیة.
اعلم أنھ من خالل تقدیم نموذج سیاسة المدرسة عبر اإلنترنت ، فإنك توافق على االلتزام بشروط السیاسة.❏
بالیدالمحمولةواألجھزةوالكامیراتالمحمولةالھواتفباستخدامالمتعلقةاإللكترونیةالسالمةبقضایادرایةعلىكن❏

وأنھم یراقبون استخدامھا وینفذون سیاسات المدرسة الحالیة فیما یتعلق بھذه األجھزة.
تمالتيالمواقعإلىالتالمیذ/الطالبتوجیھیجب،مسبًقامخطًطااإلنترنتاستخدامیكونحیث،الدروسفي❏

عملیاتفيتوجدمناسبةغیرمادةأيمعللتعاملموجودةالعملیاتوأنالستخدامھامناسبةأنھاعلىمنھاالتحقق
البحث على اإلنترنت.

.



التالمیذ

تقع على عاتق جمیع التالمیذ داخل المدرسة مسؤولیة:

المقبولاالستخداملسیاسةوفًقابالمدرسةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیاألنظمةمسؤولینمستخدمینكن●
للمدرسة.

القیامكیفیةومعرفةمالئمةغیرموادإلىالوصولأواالستخدامإساءةأواالستخدامإساءةعناإلبالغأھمیةلفھم●
بذلك.

(سیاساتبالید.المحمولةواألجھزةالرقمیةوالكامیراتالمحمولةالھواتفاستخدامبشأنالمدرسةسیاساتلفھم●
التقاط / استخدام الصور والتسلط عبر اإلنترنت.

السالمةسیاسةأنوإدراكالمدرسةخارجالرقمیةالتقنیاتاستخدامعنداإللكترونیةللسالمةجیدةممارسةاعتماد●
اإللكترونیة بالمدرسة تغطي أفعالھم خارج المدرسة ، إذا كانت مرتبطة بعضویتھم في المدرسة.

لدیك فھم جید لمھارات البحث والحاجة إلى تجنب االنتحال ودعم لوائح حقوق النشر.●

الضیوف / الزوار

تقع على عاتق جمیع الضیوف داخل المدرسة مسؤولیة:❏
.WiFiشبكةباستثناءالمدرسةأنظمةإلىالوصولإمكانیةالضیوفمنحیتمالأنھافھم❏
خطروجودعدممنللتأكد،مسؤولةبطریقة،الالسلكیةشبكتھاذلكفيبما،وأجھزتھاالمدرسةأنظمةاستخدم❏

على سالمة الطالب أو على سالمة وأمن األنظمة واألجھزة والمستخدمین اآلخرین.
إضافةأجلمناإللكترونیةالسالمةمسؤولإلىالمالئمةغیرالموادإلىالمقصودغیرالوصولعنباإلبالغقم❏

المواقع غیر المالئمة إلى القائمة المقیدة.



التشغیليالتنفیذ

التعلیم - جمیع الطالب

التخاذالطالبجمیعتثقیفخاللمنمتوازًنااستخدامھایكونأنیجب،جًدامھمةوالتقنیةالتنظیمیةالحلولأنحینفي
توفیرمنأساسًیاجزًءااإللكترونیةالسالمةمجالفيرعایتھمعلىوالقائمینالطالبتعلیمیعد،لذلكمسؤول.نھج

السالمة اإللكترونیة لدینا.

سیتم توفیر تعلیم السالمة اإللكترونیة بالطرق التالیة:

خاللومنواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیامنھجمنكجزءالمخططاإللكترونیةالسالمةبرنامجتوفیریتم❏
PACEوالمجتمعي).الشخصي(التعلیم

المدرسةفيالجدیدةوالتقنیاتواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیااستخداملتغطیةبانتظامالمنھجزیارةإعادةتتم❏
واألنشطةللتجمعاتمخططبرنامجمنكجزءالرئیسیةاإللكترونیةالسالمةرسائلتعزیزیتمالمدرسة.وخارج

التعلیمیة / الرعویة.
ویتماإلنترنتعبرإلیھیصلونالذيالمحتوى/بالموادنقدیةدرایةعلىلیكونواالدروسجمیعفيالطالبتعلیمیتم❏

توجیھھم للتحقق من دقة المعلومات.
واألجھزةواإلنترنتواالتصاالتالمعلوماتلتكنولوجیاوالمسؤولاآلمناالستخداماعتمادعلىالطالبتشجیعیتم❏

المحمولة داخل المدرسة وخارجھا.
یتمالتيالمواداستخدامعندالنشرحقوقواحترامالمستخدمةالمعلوماتمصدرعلىالتعرفالطالبتعلیمیتم❏

الوصول إلیھا على اإلنترنت.
تم نشر قواعد استخدام أنظمة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت / اإلنترنت في جمیع الغرف.❏
واألجھزةواإلنترنتواالتصاالتالمعلوماتلتكنولوجیااستخدامھمفيجیدةقدوةیكونواأنالموظفینمنُیطلب❏

المحمولة.



تعلیم وتدریب الموظفین
من الضروري أن یتلقى موظفونا تدریًبا على السالمة اإللكترونیة وأن یفھموا مسؤولیاتھم ، مثل

المبینة في ھذه السیاسة:
یتم توفیر تدریب السالمة اإللكترونیة للموظفین كجزء من برنامجنا التعریفي في بدایة العام الدراسي وعلى مدار❏

العام كما ھو مطلوب.
یتم تحدیث جمیع الموظفین بانتظام بتطورات السالمة اإللكترونیة ذات الصلة❏
یتم تقدیم سیاسة السالمة اإللكترونیة ھذه ومناقشتھا من قبل الموظفین في اجتماعات الموظفین / الفریق / أیام❏

INSET.
سیقدم موظف السالمة اإللكترونیة المشورة / التوجیھ / التدریب لألفراد كما ھو مطلوب.❏

التعلیم - مجتمع لیوا
نحن نقدر المساھمة التي یقدمھا المجتمع األوسع في ضمان سالمة طالبنا ، وعلى ھذا النحو سنستمر في دعم❏

مجتمع لیوا األوسع في جمیع األمور المتعلقة بالسالمة اإللكترونیة.
سیتم توفیر تحدیثات منتظمة لآلباء بشأن التھدیدات الحالیة للسالمة اإللكترونیة وكیف یمكنھم حمایة أنفسھم❏

وعائالتھم.
سیتم توفیر تدریب أساسي على السالمة اإللكترونیة حول كیفیة تأمین الحسابات وضبط / التحقق من إعدادات❏

الخصوصیة.
تحدیثات / تذكیرات منتظمة حول كیفیة اإلبالغ عن أي مشاكل / مخاوف تتعلق بالسالمة اإللكترونیة في❏

المدرسة.
نصائح حول كیفیة مراقبة أو إدارة ما یفعلھ أطفالھم عبر اإلنترنت بما في ذلك إدارة وقت الشاشة.❏

المناھج الدراسیة
یعد األمن السیبراني واألخالقیات مكوًنا رئیسًیا لمنھج تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لجمیع الصفوف❏

)K-12(،المتوقعة.الدرجاتنتائجمعوتتوافقالدرجاتعبرالتقدمالرئیسیةالكفاءاتوتضمن
السالمة اإللكترونیة ھي محور التركیز في جمیع مجاالت المناھج ویجب على الموظفین تعزیز رسائل السالمة❏

اإللكترونیة في استخدام التكنولوجیا عبر المناھج الدراسیة.
في الدروس ، حیث یكون استخدام اإلنترنت مخطًطا مسبًقا ، من أفضل الممارسات أن یتم توجیھ الطالب إلى❏

المواقع التي تم التحقق منھا على أنھا مناسبة الستخدامھم.
یتم حظر معظم المواقع افتراضًیا بواسطة تصفیة الشبكة ویجب على المدرسین تقدیم طلب حتى یتم منح الوصول❏

للطالب. یتم فحص جمیع المواقع قبل منح اإلذن.
حیث یمكن للطالب البحث في اإلنترنت بحریة ، على سبیل المثال باستخدام محركات البحث ، یجب أن یكون❏

الموظفون یقظین في مراقبة محتوى المواقع التي یزورھا الشباب.



یجب تعلیم الطالب في جمیع الدروس ، لیكونوا على درایة تامة بالمواد / المحتوى الذي یصلون إلیھ عبر❏
اإلنترنت ویتم توجیھھم للتحقق من دقة المعلومات

یجب تعلیم الطالب التعرف على مصدر المعلومات المستخدمة واحترام حقوق النشر عند استخدام المواد التي یتم❏
الوصول إلیھا على اإلنترنت.

تنفیذ سیاسة كلمة المرور

كلمات مرور الموظفین والطالب.1
یتم إصدار كلمة مرور مؤقتة لجمیع المستخدمین عندما یتم إنشاء البرید اإللكتروني ومشاركتھ في البدایة..2
والموظفین.12-3الصفوففيالطالبلجمیعحالًیااإللكترونيالبریدرسائلإنشاءتم.3
بمجرد إنشاء الحساب ، ُیطلب من المستخدمین على الفور تغییر كلمة المرور الخاصة بھم..4
یقترح النظام القوة الموصى بھا والمعاییر المقبولة لكلمة المرور ؛ ال یتم قبول كلمات المرور التي ال تستوفي.5

المعاییر.
في حالة نسیان كلمة المرور أو الحاجة إلى إعادة تعیین كلمة المرور إذا تم اختراقھا ، فسیتم إرسال طلب إلعادة.6

تعیین كلمة المرور من قبل أولیاء األمور إلى المدرسة باستخدام قنوات االتصال بالمدرسة لطلب إعادة التعیین. ثم
تتم مشاركة كلمة المرور الجدیدة مع الوالد الذي طلب إعادة التعیین.

یمكن للموظفین طلب المعلومات مباشرة من فریق تكنولوجیا المعلومات عن طریق االتصال بھم على رقم ھاتف.7
دعم المدرسة.

للموظفین.یوًما90وكل12-3الصفوففيالطالبلجمیعالعامفيمرتینالمروركلمةتحدیثتطبیقسیتم.8
سیتم تعیین جمیع كلمات المرور لطالب الصف الثاني في الروضة مرة واحدة في العام وسیتم إرسال جمیع كلمات.9

.ClassDojoعبرالفصلمدرسقبلمناألمورأولیاءإلىالمرور
ال توجد قاعدة بیانات للموظفین أو كلمات مرور الطالب متوفرة ، دعم تكنولوجیا المعلومات لدیھ خیار إعادة التعیین.10

فقط.

وصول الضیف / الزائر
ال یتم منح الضیوف حق الوصول إلى نظام المدارس (أي الملفات والمجلدات).●
اإلنترنت.إلىللوصولمؤقتةWiFiمروربكلمةإصدارھایتم●
منفصل.SSIDلدیھموالضیوفوالموظفینالطالب؛المستخدمینمجموعاتجمیع●



العقوبات

وفًقا،مناسببشكلحادثأواستخدامإساءةأيمعالتعامل،اإللكترونیةالسالمةمسؤولعبر،المدیرسیضمن
لسیاسة السلوك بالمدرسة ، واتخاذ اإلجراء المناسب.

تعلیقأو/والمدرسةفياإلنترنتإلىالفردوصولتعلیقاالقتضاء:حسبتطبیقھاسیتمالتيالعقوباتتشمل●
حساب المستخدم الخاص بالفرد لفترة من الوقت.

أوالشخصاستبعادالمدیریقررقد،ما)فردقبلمناإللكترونيالتنمریستمر(وحیثالخطیرةالحاالتفي●
األشخاص المسؤولین من المدرسة.

أنالمأمولمن،والمدرسیناالجتماعیینواألخصائییناإللكترونیةالسالمةمسؤولبینالمنتظمالتواصلخاللمن●
بشكلاإلنترنتعبرللتنمریتعرضأواإلنترنتعبرللتنمرضحیةأنھیبدوتلمیذأيعلىبسرعةالتعرفیتم

متكرر.
المعنیین.جمیعمنمكتوبةحساباتإلىحاجةھناكستكون،ضرورًیاذلكأناالجتماعياألخصائيیرىعندما●

یقوم األخصائي االجتماعي باالتصال بوالدي التالمیذ المعنیین.
،السیاسةھذهتغطیھاالتياإللكترونیةالسالمةحوادثمنغیرھاأو،اإلنترنتعبرتنمرحادثةوجودحالةفي●

علىتأدیبیةعقوباتیفرضأنللمدیریمكن،المدرسةبعضویةمرتبطةولكنھا،المدرسةخارجتحدثقدوالتي
السلوك غیر المناسب عندما یكون ذلك معقوًال .

،وستقوم،التنمرومكافحةبھاالمرتبطةوالسلوكیاتالسیاسةھذهضمنالحوادثھذهمثلمعالمدرسةستتعامل●
التياإللكترونیةللسالمةالمالئمغیرالسلوكبحوادثالرعایةمقدمي/األمورأولیاءبإبالغ،معروًفاكانحیثما

تحدث خارج المدرسة.
سیتم التعامل مع عدم االلتزام بالسیاسة وفًقا لسیاسة سلوك المدرسة بالكامل وسیاسة حمایة الطفل في المدرسة.●



إجراءات اإلبالغ عن حادثة السالمة اإللكترونیة
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