سياسة االستخدام المقبول للتكنولوجيا 1:1
استخدام الطالب
ا
مسؤوًل عن حاسوبي المحمول وعن اًلعتناء به.
 سأكون
 سوف أشحن بطارية حاسوبي المحمول بشكل يومي قبل أن أحضره إلى المدرسة.
 سوف أحضر حاسوبي المحمول معي إلى المدرسة يومياا في جميع أيام حضوري.
 أدرك أنه يجب أن يتم كتم األصوات ما لم يتم استخدام سماعات األذن أو يتم الحصول على إذن من معلمي.
 سأعرف مكان وجود حاسوبي المحمول في جميع األوقات وأستخدم الحاسوب المحمول المعطى لي فقط ما لم يأذن لي معلمي بخالف ذلك.
العناية األساسية واالستعمال
 لن أعير حاسوبي المحمول وأسالكه لألشخاص اآلخرين.
 سوف أحتفظ بحاسوبي المحمول في حقيبته الحافظة في حال عدم استخدامه.
 سوف أنقل حاسوبي المحمول بحيث يكون مغلقاا بشكل آمن ومحفو ا
ظا في حقيبته الحافظة.
 لن أضع حاسوبي المحمول على األرض حتى ًل يداس أو يتعثر فيه أحد.
 سوف أبقي األطعمة والسوائل بعيداا عن حاسوبي.
 لن أغير شكل حاسوبي المحمول بأي شكل من األشكال .يشمل هذا على سبيل المثال ًل الحصر وضع العالمات والتلوين والرسم ووضع ملصقات غير معتمدة من المنطقة
التعليمية ،إلخ.
 لن أعبث باألجزاء الصلبة لحاسوبي المحمول أو برمجياته أو أفكك أي قطع منه أو أحاول إجراء أي تصليحات عليه.
التوقعات الخاصة بالطالب بخصوص االستخدام المسؤول للحاسوب
 سوف أحافظ على خصوصية معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور الخاصة بي وسأشاركها فقط مع معلمي ومسؤولي المدرسة وولي أمري/الوصي علي.
 سوف أستخدم معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور المعطاة لي فقط ،ولن أحاول تسجيل الدخول بصفة شخص آخر.
 سوف أستخدم لغة مناسبة في جميع المنتجات والمراسالت الرقمية.
 لن أمنح أي شخص على اإلنترنت اسمي أو عنواني أو رقم هاتفي أو مدرستي أو أسماء معلمي/ولي أمري أو عناوينهم أو أرقام هواتفهم.
 لن أمأل أي استمارات أو أسجل في أي شيء عبر اإلنترنت يطلب مني أي معلومات حول مدرستي أو أسرتي أو نفسي بدون طلب اإلذن ا
أوًل من معلمي/ولي أمري/الوصي علي.
 لن أستخدم أي مقاًلت أو قصص أو أعمال أخرى أعثر عليها على اإلنترنت وأدعي أنها ملكي.
 لن أستخدم أو أحاول العثور على أي مواد تعتبر غير مناسبة لبيئة المدرسة أو تهين اآلخرين.
 سوف أبحث وأستخدم فقط المحتوى المناسب للمدرسة في أعمالي الرقمية.
 لن أستخدم شاشات توقف و/أو خلفيات و/أو صور تحتوي على صور و/أو مواد مسيئة.
 أدرك أن حاسوبي المحمول يمكن أن يخضع للتفتيش في أي وقت بدون سابق إنذار ويبقى ملكية لمنطقة  Park Hillالتعليمية.
 سوف أتبع التوقعات الموضحة في سياسة المجلس  ،EHBولوائح المجالس ذات الصلة ،ودليل ولي األمر/الطالب  ،1:1وقواعد سلوك الطالب في جميع األوقات.
 أوافق على إعادة حاسوبي المحمول ومتعلقاته األخرى الممنوحة لي بحالة جيدة.
اتفاقية مع ولي األمر /الوصي
ا
مسؤوًل عن أي أضرار تلحق بالحاسوب المحمول .التأمين اًلختياري متاح .ستحقق إدارة المنطقة التعليمية في الحوادث التي تحدث في المدرسة
 أقر أنني سأكون
وتشترك فيها عدة أطراف.
 أقر أنني سأقوم أنا وطفلي باتباع التوقعات الموضحة في سياسة المجلس في الملحق  EHBولوائح المجالس ذات الصلة ،وأي انتهاك لهذه التوجيهات قد يؤدي إلى خضوع
الطالب إلجراءات تأديبية.
ا
مسؤوًل عن مراقبة استخدام طفلي لإلنترنت عندما ًل يكون موجوداا في المدرسة ،ويمكن أن يكون استخدام طفلي لشبكة وجهاز المدرسة مراقباا للتأكد من اًلمتثال
 سأكون
لسياسات المدرسة والقوانين السارية.
 أقر أن البالغ الكاذب بالسرقة سيسلم إلى جهات إنفاذ القانون وسيؤدي إلى المالحقة القضائية.
 أقر أنه يجب على طفلي إعادة الحاسوب المحمول ومتعلقاته األخرى الممنوحة له بحالة جيدة.
 أقر أن طفلي سيكون لديه إمكانية الوصول إلى األدوات المتاحة عبر الويب والمصادر الرقمية والتطبيقات التي تدعم أغراض المناهج ،وأن هذه الخدمات يمكن أن تحصل
على المعلومات الشخصية (مثل اسم الطالب وعنوان بريده اإللكتروني) وتستخدمها وتفصح عنها ولكن فقط من أجل اًلستخدام المدرسي ولصالح المدرسة ملعت ضارغأل
الطالب .وفقاا لسياسات ولوائح المجلس ،س يتم تحذير الطالب من تقديم أي معلومات شخصية أخرى ،وسوف أخبر طفلي أًل يقدم أي معلومات شخصية أخرى .سوف أتواصل مع
معلم طفلي و/أو مدرسته إذا احتجت إلى معلومات إضافية بشأن التطبيقات والخدمات المتاحة عبر اإلنترنت التي يتم استخدامها في صفوف طفلي من أجل التعلم.
اكتب األحرف
األولى من اسمك
هنا

لقد اطلعت على سياسات المجلس في الملحقين  EHBو  ،EHB-Rوبنود الخدمات و/أو السياسات لكل تطبيق والخدمات اإللكترونية المذكورة في
معلومات خصوصية التطبيق للطالب والمتاحة على الموقع اإللكتروني لمنطقة  Park Hillالتعليمية وأوافق على استخدام طفلي لذلك .أدرك أنني يمكن
أن ألغي استخدام طفلي لهذه التطبيقات والخدمات المتاحة عبر اإلنترنت في المستقبل في أي وقت.
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