نموذج باإلذن الستخدام تطبيقات جـوجـل
مدرسة منطقة بيفرتون التعليميـة تستخدم تطبيقات جوجل للتعليم لكل من الطالب والمعلمين والموظفين .تتوفر التطبيقات لكل طالب وتم استضافته من
قبل جوجل كجزء من خدمات منطقة بيفرتون التعليمية على اإلنترنت في تطبيقات جوجل للتعليم .التطبيقات كـما يلي :البريد والتقويم والمستندات
(معالج النصوص ،جداول البيانات ،وبرنامج العرض) ،الدردشة ،اللقاء والمواقع (أدوات موقع التأليف).
يعتمد الوصول إلى بعض التطبيقات األخرى المستخدمة في منطقة بيفرتون التعليمية على حساب منطقة بيفرتون التعليمية لتطبيقات جوجل للتعليم ولن
تتوفر إال إذا كان للطالب حساب مع تطبيقات جوجل للتعليم ،على سبيل المثال:
) Dreamboxو (Canvas
يخضع استخدام التكنولوجيا في منطقة بيفرتون التعليمية تحت قوانين الحكومة الفيدرالية بما في ذلك:
ﻗﺎﻧون ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت (ﻛـوﺑـﱠـﺎ) (Children’s Online Privacy Act (COPPA
ﯾﻧطﺑﻖ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﯾﺣد ﻣن ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن اﻷطﻔﺎل دون ﺳن  .13اﻓﺗراﺿﯾ ﺎً ،ﻟـن ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾل
اﻹﻋﻼن ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﯾﻔرﺗون اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺟوﺟل ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم .ﻟـن ﯾﺗم ﺟﻣﻊ أﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻟب ﻷي أﻏراض ﺗﺟﺎرﯾﺔ .ﯾﺳﻣﺢ ﻧﻣوذج اﻹذن ھذا
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻛوﻛﯾﻼ ً ﻷوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺿﻣن إطﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم .اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطﺎﻟب ھو ﻓﻘط ﻟﻸﻏراض
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ -- .ﻛـوﺑـ ﱠ ـﺎ--
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-frequently-asked-questions-0

قانون حقوق األسرة التعليمية وقانون الخصوصية (فـيـربـا) )Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA
قانون فيربا يحمي خصوصية السجالت التعليمية للطالب ويعطي الوالدين الحق في مراجعة سجالت الطلبة .تحت قانون فيربا قد تكشف المدارس عن
معلومات الدليل (انظر سياسة مجلس اإلدارة) ولكن ألولياء األمور لهم أن يطلبوا من المدرسة عدم الكشف عن مثل هذه المعلومات .و سيتم تقديم أولياء
األمور بالفرصة سنويا لإلنسحاب من الكشف عن معلومات دليل الطالب في نموذج استمارة التسجيل في المنطقة التعليمية -- .فـيـربـا --
http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa

التعليمات التوجيهية لالستخدام اآلمن وبكل مسؤوليـة لتطبيقات جوجل للتعليم من قبل الطالب:
 .1عنوان البريد اإللكتروني الرسمي :سيتم تعيين جميع الطالب اسم تسجيل الدخول وحساب البريد اإللكتروني باستخدام رقم الطالب المدرسي
وسيعتبر هذا البريد اإللكتروني الرسمي للطالب إلى حين خروج الطالب من المنطقة التعليمية ولم يعد الطالب ملتحق بنا.
الرقمية األخرى في أي وقت ،بما في ذلك الملفات الحالية و ملفات األرشيف من حسابات المستخدمين.
حساب البريد اإللكتروني الموفّر من منطقة بيفرتون التعليميـة يكون بـهذا الشكل BSDStudentID@bsd48.org :
 .2السلوك المحظور :يرجى الرجوع إلى قوانين سياسة المجلس ،والـنُ ُ
ظم اإلدارية ،وفي دليل األسرة والطالب.
 .3تقييد الوصول :يعتبر الحصول على موارد تطبيقات جوجل امتياز إضافي .تحتفظ منطقة بيفرتون التعليمية بالحق في سحب الوصول واستخدام
هذه األدوات على الفور وعندما يكون هناك أي سبب لإلعتقاد بأنه قد تم انتهاك لسياسات المنطقة التعليمية أو قـد حدث انتهاك للقانون.
 .4األمن واألمان :المنطقة التعليميـة ال يمكنها ضمان أمن الملفات اإللكترونية الموجودة على أنظمة جوجل.على الرغم من أن تطبيقات جوجل لديها
فلتر للمحتوى ،إال أن المنطقة التعليميـة ال يمكنها ضمان أن المستخدمين لن يتعرضون إلى أي معلومات غير مرغوب بها.
 .5الخصوصية :ليس هناك توقعات عن الخصوصية للمصادر اإللكترونية المتاحة من خالل شبكة المنطقة التعليمية أو الخصوصية في أي موارد
متاحة باستخدام حساب البريد اإللكتروني الموفّر من منطقة بيفرتون التعليميـة .المنطقة التعليميـة لها الحق في الوصول إلى أنظمة جوجل والموارد
الرقمية األخرى في أي وقت ،بما في ذلك الملفات الحالية و ملفات األرشيف من حسابات المستخدمينBSDStudentID@bsd48.org.
يؤكد توقيعي أدناه على موافقتي للسماح لسجل الطالب التعليمي أن يتم تخزينه من قبل جوجل .وأنا على فهم بأنه من خالل المشاركة في تطبيقات
جوجل للتعليم ،معلومات طفلي سيتم جمعها وتخزينها إلكترونيا .وأنا على فهم من أنه سيُسمح لي بـإزالة حساب طفلي في أي وقت.
_____ YESنـعـم ،أعطي اإلذن لطفلي أن يتم تعيين حساب للتعليم له من تطبيقات جوجل لـمنطقة بيفرتون التعليمية .وهذا يعني أن طفلي سيتلقى
حساب البريد اإللكتروني ،والوصول إلى تطبيقات جوجل والوصول إلى التطبيقات األخرى التي تستخدم تسجيل الدخول إلى تطبيقات جوجل.
_____  NOال ،ال أُعطي طفلي اإلذن بـتعيين حساب للتعليم له من تطبيقات جوجل لـمنطقة بيفرتون التعليمية .وهذا يعني أن طفلي لـن يتلقى
.حساب البريد اإللكتروني ،أوالوصول إلى تطبيقات جوجل أوالوصول إلى التطبيقات األخرى التي تستخدم تسجيل الدخول إلى تطبيقات جوجل.
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