
بیان السیاسة

الھدف
نحن ندرك أنھ في عالم الیوم المترابط والمدفوع بالتكنولوجیا ، یمكن أن تكون بیئة التعلم افتراضیة ، عبر اإلنترنت ، بعیدة وكذلك مكانًا مادیًا

للتعلم مثل الفصل الدراسي أو المكتبة. من خالل تطبیق التكنولوجیا ، نھدف إلى جعل الوصول إلى التعلم في أي وقت وفي أي مكان ممكنًا.

سیساعدنا اعتماد التقنیات الجدیدة والوصول إلى األجھزة على تطویر المھارات لدى طالبنا التي تساعدھم بشكل أفضل القتصاد غني
بالتكنولوجیا ومبتكر. تتمثل رؤیتنا في تقدیم نظام أساسي رشیق وسریع االستجابة یتیح التخصیص في التدریس وتجربة التعلم. عندما یمتد

الوصول إلى الجھاز خارج الفصل الدراسي ، یمتد التعلم أیًضا ویمكن أن یحدث في أي وقت. توقف التعلم عن أن یكون محصوراً داخل الفصل
الدراسي.

عند إصدار جھاز مدرسي ، یتم تطبیق ما یلي:

الجھاز الذي تم إصداره مخصص لالستخدام في المدرسة كل یوم ویجب إحضاره إلى المدرسة كل یوم.●
سیتم تسجیل جمیع األجھزة في نظام إدارة الجھاز المحمول بالمدرسة ، وھذا یضمن االستخدام المتسق والمسؤول الذي●

یتوافق مع سیاسات السلوك وتكنولوجیا المعلومات الحالیة.
مثل جمیع ممتلكات مدرسة تكنولوجیا المعلومات األخرى ، یقع الجھاز ضمن سیاسة االستخدام المقبول وعلى ھذا النحو●

یجب االلتزام بالسیاسة في جمیع األوقات.
یجب أن تظل البرامج المثبتة في األصل والتي تدفعھا المدرسة على الجھاز في حالة قابلة لالستخدام ویمكن الوصول●

إلیھا بسھولة في جمیع األوقات.
ستتم مزامنة األجھزة المحمولة في المدرسة بحیث تحتوي على التطبیقات الضروریة للعمل المدرسي.●
وفقًا لذلك ، سیتم معاقبة االستخدام غیر المالئم للجھاز أو بما یتعارض مع سیاسة المدرسة.●
ستخضع جمیع األجھزة التي تم إصدارھا لسیاسة جھاز المدرسة.●

سیاسة جھاز المدرسة

الغرض
للطالبیُسمحالالمتطورة.الحوسبةأواالجتماعیةالشبكاتأولأللعابمخصصةغیرتعلیمیةأداةھوإصدارهتمالذيالجھاز

بتنزیل أي مادة على الجھاز إال عندما یُطلب منھم ذلك من قِبل معلمیھم.

استالم جھازك
سیتم توزیع جمیع األجھزة أثناء التسجیل واألسبوع األول من المدرسة. یجب على أولیاء األمور والطالب التوقیع وإرجاع قسیمة

سیاسة التعلم اإللكتروني الموقعة في نھایة ھذا المستند والتي یجب تقدیمھا عند استالم أجھزتھم.

ملكیة الجھاز
أي خسارة أو تلف للجھاز من الطالب.سیظل الجھاز ملًكا للمدرسة. سیتم استرداد
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الحمایة من التلف العرضي

سیتمسنوات.ثالثفترةخاللواحدةمرةبالمطالبةللطالبسیُسمحثالث.طرفمزودقبلمنللجھازالعرضيالتلفضدالحمایةتوفیریتم
استرداد التكلفة الكاملة لإلصالح لكل مطالبة یتم تقدیمھا. إذا تطلب الجھاز استبدالھ ، فسیتم استرداد التكلفة الكاملة للجھاز الجدید من الطالب.

إعادة جھازك
یتملمإذاوالبطاریة).(الشاحنملحقاتھوالجھازإعادةLISیغادرطالبأيمنسیُطلبإصدارھا.بمجرداألصلیةبأجھزتھمالطالبسیحتفظ

إرجاعھ ، فسیكون الوالد / الوصي مسؤوالً عن دفع ثمن الجھاز بالكامل.

ستتم إعادة الجھاز المسمى الطالب إلى المدرسة في نھایة كل عام دراسي وإعادتھ إلى الطالب في بدایة كل عام دراسي.

األجھزة التي تخضع لإلصالح:

قد یتم إقراض جھاز لطالب تم تسلیم جھازه لإلصالح. (إذا كان اإلصالح مطلوبًا بسبب ضرر ضار ، فقد یتم سحب ھذه الخدمة)❏
ستنتھي األجھزة التي تم إصالحھا مع صورة المصنع األصلیة عند استالمھا ألول مرة. من المھم أن یحتفظ الطالب بمزامنة بیانات❏

المدرسة الخاصة بھم مع محركات األقراص السحابیة حتى ال تضیع المستندات والمشاریع الصفیة.
یجب االحتفاظ بالمعلومات الشخصیة التي ال یمكن استبدالھا في المنزل على جھاز تخزین خارجي.❏
سیتم فرض رسوم على الطالب وأولیاء األمور مقابل تلف الجھاز الناتج عن سوء االستخدام أو سوء المعاملة.❏
سیتم محاسبة الوالدین على أي أجزاء إضافیة والعمالة.❏

تطبیقات جوجل للتعلیم

Googleالمدرسةتستخدم Apps for Educationحسابتعیینسیتماإلنترنت.عبراإللكترونيللتعلیمأساسيكنظامGoogleطالبلكل
وإدارتھ بواسطة المدرسة. ستقتصر جمیع االتصاالت على نطاق المدرسة.

مسؤولیات الوالدین / الوصي
تحدث إلى طفلك / أطفالك حول أھمیة التصرف بشكل مناسب عبر اإلنترنت.❏
تحدث عن ضمان التواصل المحترم في جمیع األوقات واتخاذ الخیارات لحمایة معلوماتھم الشخصیة.❏
التأكید على أھمیة العنایة بممتلكاتھم بما في ذلك الممتلكات الصادرة عن المدرسة.❏
اقرأ سیاسة التعلم اإللكتروني واتفاقیة التعلیم اإللكتروني وقم بالتوقیع في المكان المناسب.❏

مسؤولیات المدرسة
توفیر الوصول إلى جمیع منصات التعلم بالمدرسة❏
دمج السالمة على اإلنترنت في المناھج الدراسیة.❏
توفیر عوامل تصفیة اإلنترنت للمحتوى غیر المناسب.❏
احتفظ بالحق في مراجعة ومراقبة وتقیید المعلومات المخزنة أو المشاركة أثناء التواجد في المدرسة.❏
التفاقیةالطالبامتثالضمانفيوالمساعدةالتعلملتقنیاتالممارسات""أفضلفيالطالبلمساعدةالموظفینإرشاداتتوفیر❏

التعلیم اإللكتروني.
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اتفاقیة االستخدام المقبول للطالب

سأستخدم فقط أنظمة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في المدرسة ، بما في ذلك اإلنترنت والبرید اإللكتروني والفیدیو●
الرقمي وتقنیات الھاتف المحمول لألغراض المدرسیة.

لن أقوم بتنزیل وتثبیت برنامج على تقنیات المدرسة الستخدامي الشخصي.●
سأقوم فقط بتسجیل الدخول إلى شبكة المدرسة واألنظمة والموارد األخرى باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور●

الخاصین بي.
سأتبع نظام أمن تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بالمدرسة ولن أكشف كلمات المرور الخاصة بي ألي شخص و●

سأغیرھا بانتظام.
سأستخدم عنوان البرید اإللكتروني الخاص بمدرستي فقط لألغراض المدرسیة. (إذا قدمت)●
سوف أتأكد من أن جمیع اتصاالت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت داخل المدرسة مع األقران أو الموظفین أو غیرھم●

مسؤولة ومعقولة.
سأكون مسؤوالً عن سلوكي عند استخدام اإلنترنت. یتضمن ھذا الموارد التي أصل إلیھا واللغة التي أستخدمھا.●
لن أقوم بتصفح أو تنزیل أو تحمیل أو إعادة توجیھ المواد التي یمكن اعتبارھا مسیئة أو غیر قانونیة عن عمد. إذا صادفت●

أي من ھذه المواد عن طریق الخطأ ، فأبلغ عنھا على الفور إلى معلمي أو فني / منسق تكنولوجیا المعلومات
واالتصاالت.

لن أعطي أي معلومات شخصیة مثل االسم أو رقم الھاتف أو العنوان عبر اإلنترنت.●
سوف أضمن أن نشاطي عبر اإلنترنت ، سواء في المدرسة أو خارج المدرسة ، لن یتسبب في إزعاج مدرستي أو طاقم●

العمل أو زمالئي أو اإلضرار بسمعتھ.
سأدعم نھج المدرسة لألمان عبر اإلنترنت ولن أقوم بتحمیل أو إضافة أي صور أو مقاطع فیدیو أو أصوات أو نصوص●

قد تزعج أي عضو في مجتمع المدرسة.
سأحترم خصوصیة وملكیة عمل اآلخرین عبر اإلنترنت في جمیع األوقات.●
لن أحاول تجاوز نظام تصفیة اإلنترنت.●
سأحترم أنظمة التكنولوجیا المدرسیة المقدمة لي ولن یتسبب في ضرر عمًدا. (أي أضرار أو خسارة ستؤدي إلى رسوم●

مالیة لإلصالح أو االستبدال)
سوف أبلغ معلمي أو فني تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت عن أي ضرر یلحق بأنظمة التكنولوجیا بالمدرسة على●

الفور.
أفھم أن استخدامي لإلنترنت والتقنیات األخرى ذات الصلة یمكن مراقبتھا وتسجیلھا ویمكن إتاحتھا المدرسي.●
أفھم أن ھذه القواعد مصممة إلبقاء آمنًا وأنھ إذا لم یتم اتباعھا ، فسیتم تطبیق عقوبات المدرسة ویمكن االتصال بوالدي /●

مقدم الرعایة.
أوافق على اتباع القواعد الموضحة في ھذه االتفاقیة.●

التوقیع ………………………………………………………..      التاریخ  …………………………………………………………………….
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اتفاقیة االستخدام المقبول للوالدین

عزیزي ولي األمر / مقدم الرعایة ،

أصبحت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بما في ذلك اإلنترنت والبرید اإللكتروني وتقنیات الھاتف المحمول والموارد عبر اإلنترنت جزًءا
مھًما من التعلم في مدرستنا. نتوقع أن یكون جمیع الطالب آمنین ومسؤولین عند استخدام أي معدات أو خدمات لتكنولوجیا المعلومات

واالتصاالت. من الضروري أن یكون الطالب على درایة بالسالمة اإللكترونیة وأن یعرفوا كیفیة البقاء بأمان عند استخدام أي تكنولوجیا
معلومات.

یُتوقع من الطالب قراءة ھذه االتفاقیة بعنایة ومناقشتھا مع أولیاء أمورھم أو مقدم الرعایة ثم التوقیع على شروط االتفاقیة واتباعھا. یمكن
مناقشة أي مخاوف أو تفسیر مع معلم الفصل أو مسؤول السالمة اإللكترونیة بالمدرسة.

یرجى وضع عالمة على كل من المربعات أدناه:

لقد قرأت وثیقة السیاسة بعنایة وأدركت أھمیة الشروط. أفھم أن أي خرق لھذه الشروط قد یؤدي إلى تطبیق العقوبة كما تراه❏
ضروریًا من قبل اإلدارة العلیا  للمدرسة.

أفھم أن ھذه السیاسة تنطبق أیًضا على الطالب الذین یستخدمون الجھاز في المدرسة أو في المنزل أو في رحلة مدرسیة.❏

أفھم أن المدرسة ستوفر اإلشراف الكافي وأنھ تم اتخاذ خطوات لتقلیل مخاطر التعرض للمواد غیر المناسبة.❏

أوافق على استخدام  تطبیقات جوجل للتعلیم .❏

یرجى إعادة القسم السفلي من ھذا النموذج إلى المدرسة لتقدیمھا.

توقیع الطالب وولي األمر / مقدم الرعایة

لقد ناقشنا ھذه الوثیقة و أوافق على اتباع قواعد تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ودعم االستخدام اآلمن والمسؤول ألنظمة تكنولوجیا
المعلومات واالتصاالت والخدمات المقدمة من قبل المدرسة.

توقیع ولي األمر / مقدم الرعایة ……. …………………… .. ……………… .. …………………………….

توقیع المتعلم ………………………… .. …………………………………………………………….

نموذج ………………………………………… .... التاریخ …………… ... ……………………………
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