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 اتفاقية االستخدام المقبول للطالب 

{ ومن ثم إعادتها   الطالب وأولياء األمور / من قبل  التوقيع عليها يتم  } 

 سياسة المدرسة 

زز أصبحت التقنيات الرقمية جزًءا ال يتجزأ من حياة األطفال والشباب ، داخل المدرسة وخارجها. يمكن لهذه التقنيات أن تحفز المناقشة وتع

. من إلى اإلنترنت في جميع األوقاتالفعال. يجب أن يكون للشباب الحق في الوصول ال اإلبداع وتحفز الوعي بالسياق لتعزيز التعلم   

   -:تهدف سياسة االستخدام المقبول هذه إلى ضمان

أن يكون الشباب مستخدمين مسؤولين ويبقون آمنين أثناء استخدام اإلنترنت والتقنيات الرقمية األخرى لالستخدام التعليمي والشخصي *   

. والترفيهي  

  .أن أنظمة المدرسة والمستخدمين محميون من سوء االستخدام العرضي أو المتعمد الذي قد يعرض أمن األنظمة والمستخدمين للخطر*   

ستحاول المدرسة ضمان حصول الطالب على وصول جيد إلى التقنيات الرقمية لتعزيز تعلمهم ، وفي المقابل ، تتوقع من الطالب الموافقة على 

. أن يكونوا مستخدمين مسؤولين  

 اتفاقية االستخدام المقبول للطالب

   -:  هذه هي القواعد التي أوافق على اتباعها عند استخدام أي تقنية رقمية

السخرية أفهم أن السلوك المسؤول عبر اإلنترنت متوقع داخل المدرسة وخارجها. ستتبع عقوبات خطيرة أي محاولة إلذالل الخرين أو  *  

. منهم أو ترهيبهم عبر اإلنترنت  

سأطلب اإلذن من المعلم قبل استخدام معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت / اإلنترنت ، وسأستخدم فقط معلومات تسجيل الدخول وكلمة    *  

. المرور الخاصة بي  

يت رسائل ال تعجبني ، فسوف أقوم على الفور بتصغير الصفحة  لحماية نفسي والطالب الخرين ، إذا رأيت أي شيء لست سعيًدا به أو تلق *  

. أو إيقاف تشغيل الشاشة وإخبار مدرس أو شخص بالغ  

 .    لن أدخل ملفات الخرين أو أرسل صوًرا ألي شخص دون إذنهم*  

. للتأكد من خلوها من الفيروساتلن أحضر أقراًصا مضغوطة أو بطاقات ذاكرة إلى المدرسة ما لم يكن لدي إذن وتم فحصها *     

.  سأرسل بريًدا إلكترونيًا إلى األشخاص الذين أعرفهم فقط ، أو أن والدي / معلمي وافقوا وستكون الرسائل التي أرسلها مؤدبة ومعقولة*     

  . لن أعطي عنوان منزلي أو رقم هاتفي ، أو أرتب للقاء شخص قابلته عبر اإلنترنت*    

. أستخدم اإلنترنت للعثور على المعلومات ، سأتحقق من دقة المعلومات ألنني أفهم أن عمل الخرين قد ال يكون صادًقا عندما  *    

عندما يكون العمل محميًا بموجب حقوق النشر ، لن أحاول تنزيل نسخ )بما في ذلك الموسيقى ومقاطع الفيديو(  *  
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 .المدرسةلن أستخدم هاتفي المحمول في المدرسة ألي سبب من األسباب. إذا أحضرت هاتفي إلى المدرسة معي ، فسأتبع سياسة الهاتف المحمول الخاصة ب *

 .)ثابتة أو متحركة( أو تسجيل صوتي تم التقاطه في المدرسة أو من أي نشاط مدرسي على اإلنترنت دون إذن كتابي من أحد أعضاء فريق العمليجب عدم نشر أي صورة  *

خدام الصور / المعلومات دون إذن( ،  استإذا كنت متورًطا في حوادث السلوك غير الالئق الذي ينطوي على أعضاء من المجتمع المدرسي )على سبيل المثال ، التسلط عبر اإلنترنت ، و *

 .فستتخذ المدرسة إجراءات وفقًا لسياسة السلوك

 .دمي الرعايةأفهم أنه إذا لم أتبع هذه القواعد فقد ال يُسمح لي باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدرسة ويمكن االتصال بوالدي / مق *

 .هذه القواعد وأوافق على اتباعها لقد قرأت وفهمت                        

 توقيع ولي األمر / الوصي 

قد وقع اتفاقية االستخدام المقبول هذه وتلقى ، أو سيتلقى ، تعليم السالمة اإللكترونية لمساعدته على فهم أهمية االستخدام المن  ابنيبصفتي الوالد / الوصي على الطالب ، أعلم أن  

 . داخل المدرسة وخارجها -للتكنولوجيا الرقمية 

والتصفية ، للتأكد من أن الشباب سيكونون بأمان عند استخدامهم لإلنترنت وأنظمة تكنولوجيا المعلومات  أفهم أن المدرسة ستتخذ كل االحتياطات المعقولة ، بما في ذلك أنظمة المراقبة  

 واالتصاالت.

 .أفهم أيًضا أنه ال يمكن تحميل المدرسة في النهاية المسؤولية عن طبيعة ومحتوى المواد التي يتم الوصول إليها على اإلنترنت 

 .المقبولنولوجيا المعلومات واالتصاالت ستتم مراقبته وأن المدرسة ستتصل بي إذا كانت لديها مخاوف بشأن أي انتهاكات محتملة لسياسة االستخدام على أنظمة تكإبني أفهم أن نشاط  

  .على اإلنترنت إبنيعلى اعتماد االستخدام المن لإلنترنت والتقنيات الرقمية في المنزل وسأبلغ المدرسة إذا كانت لدي مخاوف بشأن أمان ابني سأشجع  

 الوثائق ذات الصلة للقراءة

 2سياسة سالمة األطفال وحمايتهم  .1

 . سياسة األمان عبر اإلنترنت  .2

 . سياسة مكافحة التسلط عبر اإلنترنت / مكافحة التسلط4وسائل التواصل االجتماعي  سياسة استخدام الهاتف المحمول وسياسة استخدام .3

 

 :    .............................................................  أسم الطالب

 الصف والشعبة................................... 

 

 ........................................................ :اسم الوالد / الوصي

 :  التاريخ والتوقيع من قبل الطالب

 ( التاريخ والتوقيع من قبل ولي األمر

 

 ................................................................... تم التحقق من قبل المشرف

 

 (االسم والتاريخ والتوقيع)
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