
الھدف
الرسائللوحاتجمیععلىأیًضاالسیاسةتنطبقلیوا.مدارسجمیعفيالرقمیةالمحتویاتوجمیعالبیاناتإدارةكیفیةالسیاسةتحدد

المستخدمأنشأهالذيالمحتوىإنشاءكیفیةأیًضاالسیاسةستحددوالطالب.األمورأولیاءمنكلمعالمستخدمةاالتصالومنصاتوالمنتدیات
ونشرهومشاركتھ .

أوبأنفسھمبإنشائھقامواالذيللمحتوىالفورياالستخداموالتالمیذللموظفینأتاحمما،للتعلمكبیرةفوائدإلىالرقميالمحتوىتطویرأدى
الرقمیةالصورونشرالصوربمشاركةالمرتبطةبالمخاطردرایةعلىوالتالمیذالموظفونیكونأنیجب،ذلكومعاإلنترنت.منتنزیلھ
ستقومالطویل.أوالقصیرالمدىعلىلألفرادإحراًجاأوضرًراتسببوقداألبدإلىاإلنترنتعلىمتاحةالصورھذهتظلقداإلنترنت.على

ضررحدوثاحتمالیةلتقلیلسیاساتوتنفیذالمخاطرھذهحولالمستخدمینوتثقیفبإبالغالمدرسة

استخدام المحتوى الرقمي

Gفيالموضحةباإلرشاداتالمدرسةشبكةعلىوتخزینھإدارتھتتموالذيالمستخدمأنشأهالذيالمحتوىكلیلتزمأنیجب●
Driveالمستنداتإدارةوسیاسة

عند استخدام المحتوى الرقمي ، یجب على الموظفین إعالم الطالب وتثقیفھم حول المخاطر المرتبطة بأخذ الصور واستخدامھا●
ومشاركتھا ونشرھا وتوزیعھا. یجب أن یدركوا المخاطر المرتبطة بنشر صور المحتوى الخاصة بھم على اإلنترنت ، على سبیل

المثال. على مواقع التواصل االجتماعي.
یمكن للموظفین التقاط صور رقمیة / فیدیو أو محتوى آخر لدعم األھداف التعلیمیة ، ولكن یجب علیھم اتباع سیاسات المدرسة●

المتعلقة بمشاركة ھذا المحتوى وتوزیعھ ونشره. یجب التقاط الصور فقط على المعدات المدرسیة ؛ ال ینبغي استخدام المعدات
الشخصیة للموظفین لھذه األغراض.

یجب توخي الحذر عند التقاط صور رقمیة / فیدیو بأن التالمیذ یرتدون مالبس مناسبة وال یشاركون في األنشطة التي قد تؤدي إلى●
تشویھ سمعة األفراد أو المدرسة. یحظر على التالمیذ التقاط صور لآلخرین أو استخدامھا أو مشاركتھا أو نشرھا أو توزیعھا دون

إذنھم. سیتم اختیار الصور المنشورة على الموقع اإللكتروني ، أو في أي مكان آخر یتضمن التالمیذ ، بعنایة وستتوافق مع إرشادات
الممارسة الجیدة بشأن استخدام ھذه الصور.

لن یتم استخدام األسماء الكاملة للتالمیذ في أي مكان على موقع ویب أو مدونة ، ال سیما فیما یتعلق بالصور.●
سیتم الحصول على إذن كتابي من أولیاء األمور أو مقدمي الرعایة قبل نشر التالمیذ على موقع المدرسة. یُطلب من أولیاء األمور●

إرسال رد سلبي في بدایة العام ، ویتم حفظ ذلك في الملف.
ال یمكن نشر عمل التلمیذ إال بإذن من التلمیذ وأولیاء األمور أو مقدمي الرعایة.●
عند البحث عن صور أو مقاطع فیدیو أو مقاطع صوتیة أو أي محتوى آخر ، سیتم تعلیم التالمیذ حقوق النشر واالعتراف بالملكیة●
انظرھناك سیاسة وسائل التواصل االجتماعي التي تحدد كیفیة نشر المعلومات التسویقیة وتملي استجابة المدرسة للتعلیقات. (●

)سیاسة وسائل التواصل االجتماعي
تطبق اللوائح الوطنیة لحقوق النشر وحمایة البیانات فیما یتعلق بالمحتوى الرقمي ویتم إطالع جمیع الموظفین والطالب على ھذه●

القیود. یتم الوصول إلى مواقع البیانات المفتوحة بموجب قوانین الترخیص "اإلبداعیة المشتركة".

Liwa Schools/Managing Digital Content  Policy/August 2021

1



الملف الشخصي
تسمح ھذه الخیارات بتحدید ھویتك بسھولة أثناء االجتماعات:

قم بالتسجیل للحصول على حساب مجاني باستخدام البرید اإللكتروني الخاص بالمدرسة ؛●
تأكد من عرض اسمك الكامل ؛●
تأكد من أن لدیك صورة للملف الشخصي ؛●
GMTعلىالزمنیةالمنطقةضبطمنتأكد● + 4.

إعدادات
ھذه الخیارات عامة ویتم استخدامھا بشكل افتراضي:

تمكین "غرفة االنتظار" ؛❏
تمكین "تضمین رمز المرور في رابط الدعوة لالنضمام بنقرة واحدة" ؛❏
تمكین "استضافة الفیدیو" و "فیدیو المشاركین" ؛❏
تعطیل "اإلنضمام قبل المضیف" ؛❏
تعطیل "تمكین معرف االجتماع الشخصي" ؛❏
تمكین "كتم صوت المشاركین عند الدخول" ؛❏
تمكین "الدردشة" ؛❏
تعطیل "الدردشة الخاصة" ؛❏
تمكین "الحفظ التلقائي للدردشات" ؛❏
تعطیل "التعلیق التوضیحي" ؛❏
تمكین "غرفة االختراق" ؛❏
مّكن "إظھار رابط" االنضمام من المتصفح "".❏

أالجتماع
ھذه الخیارات لالجتماعات الفردیة فقط:

؛العلوم)-ب6(أياجتماعكموضوعموضوع-الفصلمعرفاستخدام❏
Waitingوتمكینالمروررمزاستخدم❏ Room؛
تم تشغیل مقاطع الفیدیو للمضیف والمشاركین ؛❏
تعطیل "السماح للمشاركین باالنضمام في أي وقت" ؛❏
تمكین "كتم صوت المشاركین عند الدخول" ؛❏
قم بتمكین "تسجیل االجتماعات تلقائیًا على الكمبیوتر المحلي".❏
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في ضوابط االجتماع (اإلعدادات المحلیة)

صوت و فیدیو
تأكد من كتم صوت المیكروفون إذا كنت ال تتحدث ؛

تأكد من تشغیل الكامیرا في جمیع األوقات.
حمایة

تأكد من تحدید الخیارات التالیة:
تمكین غرفة االنتظار ؛

محادثة.
مشاركون

تأكد من فحص غرفة االنتظار بانتظام طوال االجتماع ؛
تأكد من أنك تعرف الشخص الذي تدخلھ في االجتماع.

Googleاتصاالتإدارة Classroom

●Google classroomالمھاموتسلیم،التعلممواردومشاركة،للتواصلوالمستخدمةلدیناالرئیسیةالتعلممنصةھي،
Googleإلىالوصولیمكن● classroomللموظفیناإللكترونيالبریدحسابعبرإلیھالوصولویمكنفقطالمدرسةنطاقداخل/

الطالب.
المجال.إلىبنجاحالدخولبتسجیلالمستخدمیقومأنبمجردChromeمتصفحعبرGoogleتطبیقاتجمیعإلىالوصولیمكن●
تثبیتھا.للمستخدمینیمكنوالالمركزيChromeإدارةنظاممنالتطبیقاتجمیعدفعیتم●
في التواصل الصف.●
یجب مراقبة جمیع االتصاالت على التطبیق من قبل المعلم / الكبار.●
سیتم استخدام اإلعالنات من قبل المعلم لبث الفصل بأكملھ.●
سیتم استخدام التعلیقات الخاصة للتواصل بین المعلم والطالب.●
سیتم تعطیل تعلیقات الفصل للطالب.●

WhatsAppفيالوالدینمراسلةخدمة

مجموعاتتھدفإجابة.دونرسالةوجودعدممنوللتأكدالعمالءخدمةتقدیمنطاقلتوسیعWhatsappمراسلةخدمةلیوامدارسأقامت
WhatsAppیتمحیثاختیاریةخدمةھذهوكفاءة.بسرعةاألمورأولیاءعلىالمھمةالمدرسةمعلوماتلتوزیعمالئمةوسیلةتكونأنإلى

دعوة أولیاء األمور لالنضمام في بدایة العام الدراسي.

Whatsappمراسلةلخدمةالمقبولاالستخدامسیاسة

وكفاءة.بسرعةاألمورأولیاءعلىالمھمةالمدرسةمعلوماتلتوزیعمالئمةوسیلةتكونأنإلىWhatsappمجموعاتتھدف●
لیس من الضروري الرد على كل منشور إال إذا طلب ذلك.

عاجلة.الرسالةتكنلممامساًء4:00والساعةصباًحا8:30الساعةبینفقطالعملساعاتخاللالمشاركاتنشرسیتم●
لن یتم استخدام المنصة لنشر رسائل خاصة أو سریة أو التعبیر عن اآلراء الشخصیة.●
للمخاوف الفردیة ، یرجى طرحھا مباشرة مع المدرسة.●
یحق لمسؤول المجموعة تقیید القبول أو إزالة أو حظر أي شخص من المجموعة دون أي إشعار.●
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