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كي تصبح مواطنًا رقميا ً مسؤول ً يجب أن تستخدم التكنولوجيا إلتخاذ خيارات صائبة وأخالقية كما يجب عليك أن تتحلى بالنزاهة والصدق .في
عالم االتصال الرقمي الحالي  ،يتم تمكين المتعلمين ليكونوا مسؤولين عن أفعالهم و تقدير حقوق اآلخرين
وممارسة السلوكيات امنة والقانونية
كشرط إلستخدام أبنائكم للتكنولوجيا واإلنترنت في مدرسة جيمس وينشستر الفجيرة نطلب منكم قراءة سياسة اإلستخدام المسؤول التالية والموافقة
عليها .نود بأن يتم ذلك مع أبنائكم لتتمكنوا من استكشاف وتعزيز التوقعات من جميع أفراد العائلة.

*مطلوب

 -1االسم *

 -2الصف *

التواصل باحترام
 .1لن أقوم أبدا ً بإرسال أو مشاركة رسائل التنمر  ،ألن هذا يجعلني متنمراً .يشمل ذلك رسائل البريد اإلكتروني و على مواقع الويب و
غرف الدردشة أو أي مواقع أخرى.
 .2لن أقوم بعمل أي تصرف يسىء لآلخرين عبر اإلنترنت .يمكن أن يشمل هذا تعمد استبعاد شخص ما لجعله يشعر بالسوء.
 .3لن أنسخ عمل أو أفكار أي شخص من اإلنترنت وأقدمها على أنها عملي الخاص .سوف أقوم بتضمين رابط الموقع.

 .3أوافق *
نعم

ال
غير متأكد

حماية المعلومات الشخصية
 .1تتضمن معلوماتي الشخصية اسمي وصوري وتاريخ ميالدي وعنواني ورقم هاتفي .ال ينبغي أبدًا مشاركة المعلومات الشخصية عبر
االنترنت  ،حتى عندما أعتقد أنني قد أعرف الشخص الذي أتحدث إليه.
 .2سأتعامل مع معلومات أصدقائي بنفس الطريقة ولن أشاركها مع أي شخص.
 .3سأحمي كلمات المرور الخاصة بي ولن أشاركها مع اآلخرين  ،حتى األصدقاء.
 .4لن أنضم إلى أي موقع ويب عبر اإلترنت بدون توجيه وإذن من أحد والدي أو معلمي.
 .5لن أجيب مطلقًا على األسئلة عبر اإلنترنت التي تطلب أيا ً من معلوماتي الشخصية.

 . 4أوافق *
نعم
ال
غير متأكد

اهتم بنفسك و باآلخرين
.1

لن أشارك أبدًا أسماء أصدقائي أو أعياد ميالدهم أو أسماء مدارسهم أو عناوينهم أو أرقام هواتفهم ألن هذه هي معلوماتهم

الشخصية.
 .2سأتحدث إلى شخص بالغ موثوق به إذا رأيت شيئًا يجعلني أشعر بالضيق أو إذا كنت بحاجة إلى مساعدة.
 .3سأتحدث إلى شخص بالغ موثوق به إذا كان أحدهم غير لطيف معي.
صا آخر مستاء أو يشعر بالخوف.
 .4سأتحدث إلى شخص بالغ موثوق به إذا علمت أن شخ ً
 .5سأقوم بالتفكير مليا ً قبل أن نشر أو مشاركة أي شىءء عبر اإلنترنت.
 .6سأستخدم المواقع المخصصة لفئتي العمرية فقط.
 .7لن أبحث عمدا ً عن أي شيء فظ أو عنيف.
صا بالغًا موثوقًا به بذلك.
 .8سأقوم إما بإيقاف تشغيل الشاشة أو استخدام زر الرجوع إذا رأيت شيئًا يعجبني وأخبر شخ ً

 . 5أوافق*
نعم
ال
غير متأكد

العناية بالمعدات
 .1سأعتني بالمعدات التي أستخدمها.
.2

سأبقي جهازي بأمان دائما ً وسأغلقه اثناء تنقلي.

 .3سأخزن جهازي بعيدًا عندما ال أستخدمه.
 .4سأعتني بأي معدات تقنية توفرها المدرسة بنفس الطريقة.
 .5إذا أسقطت جهازي أو أتلفته  ،فسأبلغ معلمي وموظفي الدعم التقني على الفور.
 .6أفهم أنني قد اتحمل مسؤولية التكلفة الجزئية أو الكاملة إلصالح أو استبدال الجهاز في حالة تلفه بسبب اإلهمال أو سوء االستخدام.

 .6أوافق*
نعم
ال
غير متأكد

أحضار الجهاز الخاص بك
 .1لن أستخدم جهازي الخاص أثناء ساعات الدراسة والنشاطات المدرسية اال بإذن معملي .

 .7أوافق*
نعم
ال
غير متأكد

سياسة اإلستخدام المسؤول للتكنولوجيا والسالمة اثناء استخدام االنترنت  -اتفاقية الطالب

 بعد قراءة سياسة اإلستخدام المسؤول  ،أدرك أنه بمجرد إكمالها ،سيتم منحي إمكانية الوصول المستمر إلى اإلنترنت في المدرسةقادرا على اإلستمرار في استخدام األجهزة التي تمتلكها المدرسة.
حسب الحاجة ،وسأكون ً
 في حالة انتهاك أي من األحكام الواردة في السياسة  ،سيتم سحب الوصول إلى اإلنترنت و  /أو معدات تكنولوجيا المعلومات لفترةزمنية محسوبة .
 بالنسبة لإلنتهاكات الجسيمة  ،قد يتم طلب اجتماع مع ولي األمر واتخاذ مزيد من اإلجراءات عند الضرورة من قبل رئيس المرحلةالثانوية .
 أفهم أن مدرسة جيمس وينشستر الفجيرة ال تتحمل المسؤولية عن سرقة أو تلف األجهزة الشخصية التي يتم إدخالها إلى المدرسة أواستخدامها في األنشطة المدرسية.
 -لقد قرأت وفهمت كل ما ورد أعاله وأوافق على اإللتزام بسياسة اإلستخدام المسؤول للمدرسة

 .8أوافق *
نعم

ال
غير متأكد

