
 اتفاق�ة االستخدام المقبول لتكنولوج�ا المعلومات

  . ي مجتمعنا العال�ي المتغ�ي
ف و�عدادهم للح�اة �ف ا ال يتجزأ من إلهام المتعلمني  �عد محو األم�ة الرقم�ة جزء�

لإلقرار بأنهم قرأوا وفهموا وس�دعمون  نموذج اتفاق�ة الس�اسةُيتوقع من جميع الطالب وأول�اء أمورهم/أوص�ائهم التوقيع ع�  
وط/القواعد المتعلقة باستخدام التكنولوج�ا ع� مستوى المدرسة/مجلس التعل�م وع� المستوى الشخ�ي كونها تدعم  ال�ش

م. 
�
 عمل�ة التعل

 تم تصم�م هذە االتفاق�ة لضمان بيئة مدرس�ة آمنة وداعمة باإلضافة إ� ضمان سالمة الشبكة.  

ي هذا المستند، ع� سب�ل المثال ال الح�، إ� �ش�ي مصطل 
ح التكنولوج�ا ع� مستوى المدرسة/مجلس التعل�م كما هو مستخدم �ف

اجد شبكات ال�مبيوتر وأجهزة ال�مبيوتر المستقلة واألجهزة المحمولة واألجهزة الطرف�ة والوسائط الرقم�ة وأجهزة تخ��ن الذا�رة أثناء التو 
ي المدارس، باستخدام ا

ي مجلس اإلدارة. �ف
ي يوفرها مجلس التعل�م و/أو التفاعل مع الطالب اآلخ��ن أو موظ�ف  لشبكات أو األدوات اليت

 . ستخدام التكنولوج�ا حول ا  194.0س�اسة مجلس التعل�م رقم  لم��د من المعلومات ، ير�� االطالع ع� 

 اتفاق�ة استخدام طالب المرحلة االبتدائ�ة للتكنولوج�ا

ف عن:   عند استخدام التكنولوج�ا، �كون الطالب مسؤولني
ي   •

  المدرسةاتباع أسس رعا�ة وسالمة المدارس وقواعد السلوك �ف
ا ع� إذن قبل استخدام تكنولوج�ا المدرسة  •  الحصول دائم�
ي المدرس�ة.   •

ي التعامل مع التكنولوج�ا �ف
ام �ف  مراعاة االح�ت

ا لتوجيهات المعلم أو بالتشاور معه.  • نت فقط وفق�  ز�ارة مواقع اإلن�ت
ام عند كتابة الرسائل ومشاركة األفكار أثناء استخدام التكنولوج •  �ا. مراعاة االح�ت
ي ال�مبيوتر.  •

 إبالغ الموظف ع� الفور عند حدوث خطأ ما �ف
 إبالغ الموظف ع� الفور عن أي أش�اء �سبب اإلزعاج والمضا�قة ع� شاشة ال�مبيوتر.  •
�ك.  •  مشاركة ال�مبيوتر �شكل عادل إذا كانوا �عملون مع �ش
 فقط باستخدام �سج�ل الدخول الخاص بهم.  •
والحفاظ ع� ��ة كلمات المرور وعدم مشاركة كلمات المرور مع أي شخص باستثناء معلمهم التعرف ع� ك�ف�ة �سج�ل الدخول  •

 أو أول�اء األمور/األوص�اء. 

ي المراحل التعل�م�ة الدن�ا/المتوسطة/العل�ا
 اتفاق�ة االستخدام المقبول لتكنولوج�ا المعلومات للطالب �ف

ف عن:    عند استخدام التكنولوج�ا، �كون الطالب مسؤولني
ي المدرسة.   •

 اتباع أسس رعا�ة وسالمة المدارس وقواعد السلوك �ف
ام.  •  التعامل مع التكنولوج�ا باح�ت
ام عند كتابة الرسائل ومشاركة األفكار أثناء استخدام التكنولوج�ا.  •  مراعاة االح�ت
ي ذلك كلمات المرور.  •

ام خصوص�ة اآلخ��ن ومعلوماتهم الشخص�ة، بما �ف  اح�ت
نت). الحفاظ ع� خصوص�ة المع •  لومات الشخص�ة (مثل عدم ��ش الصور أو األسماء أو العناو�ن أو أرقام الهواتف ع� اإلن�ت
 استخدام التكنولوج�ا بمسؤول�ة لألغراض التعل�م�ة ع� النحو الذي �حددە المعلم.  •
ي قائمة •

نت من خالل دمج جميع المراجع �ف ي تم الحصول عليها ع� اإلن�ت ام المعلومات/الوسائط اليت ي  اح�ت
المراجع أو الحوا�ش

 السفل�ة أو أي شكل آخر من أشكال االقتباس. 
 اإلبالغ عن المشا�ل الفن�ة أو مشا�ل السالمة أو األمن المعروفة.  •
 إبالغ الموظف عن أي ظواهر تكنولوج�ة غ�ي الئقة أو مزعجة.  •
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 فقط باستخدام �سج�ل الدخول الخاص بهم.  •
ا مع أي شخص آخ • ف أو الوالدين/األوص�اء. ال �شارك كلمات المرور أبد�  ر غ�ي المعلمني

ي يوفرها مجلس التعل�م ألغراض التقي�م، للحفاظ ع� سالمة النظام،  ف الوصول إ� حسابات الطالب واالتصاالت اليت �مكن للموظفني
 الرسائل المخزنة خاصة. ولضمان استخدام الطالب للنظام بمسؤول�ة وأمان. نت�جة لذلك، �جب أال يتوقع الطالب أن تكون الملفات أو 

تبة ع� مخالفة    اوح العواقب الم�ت مجلس التعل�م  س�اسة و × ، رعا�ة وسالمة المدارس668.0س�اسة مجلس التعل�م رقم  قد ت�ت
ف سحب االمت�ازات إ� التوق�ف  ؛، استخدام التكنولوج�ا 194.0رقم  المتعلقة باإلجراءات ومدونة قواعد السلوك المدرس�ة ما بني

ي المدرسة. 
 عن الدوام �ف
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