
السیاسةبیان
المنطق

النظام.استخدامإساءةمنوالمدرسةالمستخدمینجمیعحمایةمسؤولیةتأتيھذامعالمدرسة.فيبنشاطالتقنیاتأحدثاستخدامتشجیعیتم
الكمبیوترأجھزةجمیعالسیاسةھذهتغطيأدناه.الموضحةبالسیاسةااللتزاماألموروأولیاءوالطالبالموظفینجمیععلىیجب،لذلك

األلعابومعداتالموسیقىومعداتاللوحیةاألجھزة(مثلالمدرسةتمتلكھاالتياإللكترونیةواألجھزةالمحمولةالكمبیوتروأجھزة
التيالظروفجمیعالقواعدمنمجموعةأيتغطيأنالمحتملغیرمنوخارجھا.المدرسةداخلالمحمولة)الكمبیوتروأجھزةوالكامیرات

والسلوكاألداءمعاییرتحدیدعلىالتركیزینصبالمحتملة."الجرائم"بجمیعكاملةقائمةتكونأنالتالیةالقواعدبمجموعةیُقصدالتنشأ.قد
التكنولوجیةالمدرسةوخدماتألنظمةآخرینمستخدمینوأيوالطالبالمدرسةموظفيجمیعمنالمتوقعة .

إعالن مدونة قواعد السلوك

تنطبق ھذه السیاسة على كل من لدیھ حق الوصول إلى نظام تكنولوجیا المعلومات بالمدرسة ، بما في ذلك البرید اإللكتروني واالتصال
باإلنترنت ، داخل المدرسة وخارجھا. ستوفر المدرسة التدریب المناسب عند الضرورة. في ھذا السیاق ، ال یُسمح لك باستخدام مرافق

تكنولوجیا المعلومات أو البرید اإللكتروني أو اإلنترنت لما یلي:

مشاركة أو عرض محتوى فاحش..1
التنمر أو التمییز (على سبیل المثال ، العنصري أو المتحیز جنسیًا) أو الذي یكسر سیاساتنا المناھضة للتحرش وتكافؤ الفرص بأي.2

طریقة أخرى.
مشاركة أو عرض محتوى تشھیري..3
یحض على الكراھیة أو یشجع على العنف أو مشاعر قویة..4
االحتیال أو إظھار أو تشجیع األعمال اإلجرامیة..5
غیر أخالقي أو قد یتسبب في سوء سمعة المدرسة..6
الھجمات الضارة المتعمدة على األنظمة التي نستخدمھا أو نمتلكھا أو ندیرھا..7

الرسائلمثل،الوقتتضییعألنشطةاإلنترنتمرافقأواإللكترونيالبریدأوالمدرسةفيالمعلوماتتكنولوجیانظامتستخدمأالیجب
أوالطالبمنمجموعاتإلىالمجمعةاإللكترونيالبریدرسائلإرسالیجبمعقول.غیراعتبارهیمكنآخرخاصنشاطأليأو،المتسلسلة

الموظفین عند الضرورة فقط.



.وصول1
بصفتي عضًوا في ھیئة التدریس أو طالبًا في المدرسة ، یمكنني الوصول إلى مرافق تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التالیة:

a..أجھزة الكمبیوتر وأجھزة الكمبیوتر المحمولة واألجھزة اللوحیة والمعدات المتخصصة داخل المدرسة أو خارجھا
b..اللوحات الذكیة والمرئیات في غرف التدریس
c.اسم مستخدم وكلمة مرور آمنان لتسجیل الدخول إلى أنظمة الكمبیوتر بالمدرسة
d..عنوان برید إلكتروني رسمي للمدرسة ینتمي إلى نطاق المدرسة
e..اتصال إنترنت معتمد ومفلتر من أي أجھزة كمبیوتر أو كمبیوتر محمول أو جھاز محمول في المدرسة
f..بدل مساحة مستخدم شخصیة على شبكة المدرسة

اإللكترونیة.السالمة2
كعضو في مجتمع المدرسة:

سوف أضمن أنني على درایة بسیاسة السالمة اإللكترونیة وكیف تنطبق علي وعلى أي شخص آخر في مجتمع المدرسة..1
سأبلغ عن أي وصول عرضي إلى مواد غیر مالئمة ألحد أعضاء فریق العمل على الفور..2
سوف أبلغ معلمي أو مسؤول السالمة اإللكترونیة أو أي عضو في فریق العمل عن أي مواقع غیر الئقة..3
سأكون یقظًا عند البحث عن الصور واستخدام مواقع الصور الخالیة من حقوق الملكیة..4
سأكون دائًما على طبیعتي ولن أتظاھر بأنني أي شخص أو أي شيء لست موجوًدا على اإلنترنت..5

الحاسوبمعدات.3
سأستخدم جمیع أنظمة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بعنایة وأترك معدات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت كما.1

وجدتھا. لن أتالعب بأنظمة أو أجھزة الكمبیوتر / الكمبیوتر المحمول (مثل الطابعات وأجھزة العرض) وكابالتھا أو
أجزائھا الداخلیة أو أغلفةھا

إذا الحظت أن معدات أو برامج تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت تالفة أو ال تعمل بشكل صحیح ، فسوف أبلغ عن ذلك.2
عبر أحد الموظفین أو أبلغ فریق تكنولوجیا المعلومات عبر البرید اإللكتروني لمكتب الخدمة.

لن أحاول أبًدا تجاوز میزات أو أنظمة األمان الموجودة على الشبكة ، أو أحاول الوصول إلى الموارد أو حساب مستخدم.3
لیس لدي إذن (القرصنة).



لن أحاول أبًدا تثبیت البرامج على أجھزة الكمبیوتر أو الدفاتر أو األجھزة المحمولة أو معدات تكنولوجیا المعلومات.1
واالتصاالت بنفسي أو بدون إذن من المدرسة.

سأحتفظ دائًما بأي من بیانات اعتماد حساب المستخدم الخاص بي بأمان ولن أخبرھا ألي شخص آخر أو أشاركھا مع أي.2
شخص آخر.

لن أسمح تحت أي ظرف من الظروف ألي شخص آخر بالوصول إلى جھاز كمبیوتر بموجب بیانات اعتماد تسجیل.3
الدخول الخاصة بي

لن أحاول تجاوز الوصول المصرح بھ. یتضمن ذلك محاولة تسجیل الدخول كشخص آخر ، أو إرسال رسائل برید.4
إلكتروني أثناء التظاھر بأنك شخص آخر أو الوصول إلى ملفات شخص آخر. إذا وجدت أن لدي حق الوصول إلى

منطقة أعلم أنھ ال ینبغي أن أتمكن من الوصول إلیھا ، فسوف أبلغ أحد أعضاء فریق العمل على الفور.
إذا اعتقدت أن شخًصا آخر قد حصل على تفاصیل تسجیل الدخول الخاصة بي ، فسوف أبلغھا إلى معلمي أو فني.5

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في أقرب وقت ممكن.
لن أحضر أبًدا فیروسات الكمبیوتر أو برامج التجسس أو البرامج الضارة إلى المدرسة عن قصد..6
إذا اشتبھت في أن جھاز كمبیوتر / دفتر مالحظات مدرسي أو جھاز تخزین قابل لإلزالة أستخدمھ یحتوي على.7

فیروسات أو برامج تجسس أو برامج ضارة أخرى ، فسأبلغ فني تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أو معلمي بذلك.
لن أحاول االتصال بجھاز كمبیوتر محمول أو جھاز مستخدم آخر أثناء تواجدي في المدرسة..8
ال یُسمح لي بإنشاء شبكة الكمبیوتر الخاصة بي.9

سأحرص على عدم تناول الطعام أو الشراب أثناء استخدام معدات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت..10
إذا احتجت إلى الطباعة ، فسوف أخطر أحد أعضاء فریق العمل..11

الئقغیر.سلوك4
لن أقوم بتخزین أو تنزیل أو توزیع ملفات الموسیقى أو الفیدیو أو الصور على مساحة المستخدم الشخصیة الخاصة بي ما.1

لم تكن ملفات وسائط خالیة من حقوق الطبع والنشر تتعلق بالعمل المدرسي.
لن أرسل أو أنشر معلومات تشھیریة أو ضارة عن شخص أو عن المدرسة..2
لن أنشر أو أرسل معلومات خاصة عن شخص آخر..3
أدرك أن التنمر على شخص آخر سواء عن طریق البرید اإللكتروني أو عبر اإلنترنت أو عبر الرسائل النصیة سیتم.4

التعامل معھ بأعلى درجة خطورة كما ھو منصوص علیھ في سیاسة المدرسة المتعلقة بالتسلط عبر اإلنترنت.
لن أستخدم اإلنترنت للمقامرة..5
لن أحصل على مواد غیر محترمة فاحشة أو تشجع على أعمال غیر قانونیة أو عنف أو تمییز تجاه اآلخرین..6
إذا وصلت عن طریق الخطأ إلى مادة غیر محترمة أو فاحشة ، فسوف أبلغ أحد أعضاء فریق العمل على الفور أو قد.7

أتحمل المسؤولیة.
لن أحاول تجاوز وكیل المدرسة..8
لن ألتقط صورة أو مقطع فیدیو للمتعلم أو أحد الموظفین دون إذن منھم..9



.المراقبة5
أفھم أنھ سیتم تسجیل جمیع استخدامات اإلنترنت والبرید اإللكتروني ویمكن توفیر ھذه المعلومات لعضو من فریق القیادة.1

العلیا عند الطلب.
أفھم أن جمیع الملفات ورسائل البرید اإللكتروني الموجودة على النظام ھي ملك للمدرسة. على ھذا النحو ، یحق.2

لمسؤولي النظام الوصول إلیھا إذا لزم األمر.
لن أفترض أن أي برید إلكتروني یتم إرسالھ على اإلنترنت آمن. سأستخدم توقیع البرید اإللكتروني للمدرسة مع إخالء.3

المسؤولیة.
أفھم أن جمیع عملیات الوصول إلى الشبكة وتصفح الویب ورسائل البرید اإللكتروني على أنظمة المدرسة وأجھزة.4

الكمبیوتر المحمولة قد تم تسجیلھا ویمكن مراقبتھا بشكل روتیني على أي شاشة كمبیوتر دون معرفة الشخص.
أفھم أنھ ستكون ھناك رسوم لإلصالح أو االستبدال ألي خسارة أو أضرار تلحق بمرافق ومعدات تكنولوجیا المعلومات.5

التي توفرھا المدرسة.

شبكات التواصل االجتماعي
سوف أضمن عدم استخدام أو الوصول إلى أي حسابات شخصیة على الشبكات االجتماعیة لم أستخدمھا خالل ساعات.1

الدراسة.
لن أقوم مطلقًا بإنشاء حساب أو موقع مزیف على شبكة التواصل االجتماعي مرتبط بأحد أعضاء ھیئة التدریس أو.2

الطالب أو المدرسة.
إذا علمت بإساءة استخدام حسابات الشبكات االجتماعیة أو المواقع المرتبطة بطالب أو مدرسة ، فسوف أبلغ أحد أعضاء.3

فریق العمل أو مدیر شبكة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على الفور.

العقوبات
g.أفھم أن عدم االمتثال لھذه السیاسة قد یؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة على النحو المنصوص علیھ في سیاسة السالمة

اإللكترونیة وسیاسة سلوك المدرسة. .

اتفاقیة االستخدام المقبول
h..أفھم أنھ من خالل توقیع اتفاقیة االستخدام المقبول ، سألتزم سیاسة االستخدام المقبول
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