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مديرية مدارس سبوكان:
إستخدام التكنولوجيا في صفوفنا الدراسية

تقدم مديرية مدارس سبوكان ( )SPSموارد متنوعة من التكنولوجيا ليستخدمها

الطلبة .إستخدام هذه الموارد هو لألغراض التعليمية فقط .تزود مديرية التربية

الطلبة بدروس حول السالمة عند إستخدام اإلنترنت والمواطنة الرقمية .بإمكان

العوائل إختيار حجب وصول طلبتهم إلى اإلنترنت.

ينبغي أن ال يتوقع الطلبة الخصوصية عند إستخدام موارد التكنولوجيا التي

تزودها مدرية التربية .يتوقع من الطلبة إتباع التعليمات والشروط المدرجة

أدناه ،باإلضافة إلى تلك التي أبلغهم بها أساتذة وإداريو مديرية مدارس

سبوكان ،وأن يظهروا مواطنة جيدة وسلوكاً أخالقياً في كل األوقات .يعد

إستخدام أدوات وموارد التكنولوجيا لمديرية مدارس سبوكان إمتيا اًز والذي من

الممكن سحبه كلياً أو جزئياً من قبل كادر مديرية المدارس.

اإلستخدام المسموح به ألدوات التكنولوجيا ،بضمنه اإلنترنت:
مسؤولية الطالب

 .1أنا مسؤول عن حساباتي المخصصة من مديرية التربية .أعلم بأن

كلمات السر هي سرية ،ينبغي عدم مشاركتها مع أي شخص كان .أنا

مسؤول عن كل النشاطات التي تحصل من خالل حساباتي .لن أسمح
لآلخرين من إستخدام إسم الحساب أو كلمة السر الخاصة بي أو

محاولة إستخدام تلك لآلخرين .سأكون قد خرقت القانون إذا حاولت

اإلستيالء إلكترونياً على كلمة السر لشخص آخر .أعلم أنه من
الضروري أن أقوم بغلق حسابي من الحاسبة أصولياً عند نهاية كل
درس لكي ال يتمكن شخص آخر من إستخدام حساباتي.

 .2أنا مسؤول عن كالمي .سأستخدم كالم الئق في رسائلي اإللكترونية،

ما أنشره عبر اإلنترنت ،ووسائل التواصل الرقمي األخرى .لن أستخدم
الكلمات النابية ،الكلمات المبتذلة أو أية لغة أخرى غير الئقة كما هو

محدد من قبل المسؤولين اإلداريين بالمدارس.

 .3أنا مسؤول عن كيف أعامل اآلخرين .سأستخدم البريد اإللكتروني

ووسائل التواصل األخرى بطريقة مسؤولة .لن أقوم بإرسال أو نشر

رسائل تتضمن الكراهية أو التحرش ،لن أقوم بقول تعليقات فيها تمييز

عنصري أو إهانة لآلخرين ،أو اإلنشغال بالتنمر ،التحرش أو أية
سلوكات أخرى معادية للمجتمع أثناء المدرسة أو خارجها.

 .4أنا مسؤول عن إستخدامي لشبكة اإلنترنت لمديرية مدارس سبوكان.
سأستخدم موارد  SPSللتكنولوجيا بشكل مسؤول .لن أقوم ببحث،

إسترجاع ،خزن ،تداول ،أو عرض مواد تستند على الكراهية ،خطرة،

ذات مضمون تهديدي ،عدوانية ،أو صريحة جنسياً.

 .5أنا مسؤول عن سلوكي في جميع المواقع عبر اإلنترنت .أعلم أنه

ينبغي أن ال يؤثر سلباً ما أقوم به على مواقع التواصل اإلجتماعي على
بيئة التعليم المدرسية و/أو زمالئي الطلبة ،أساتذتي والمسؤولين

اإلداريين.

 .6أنا مسؤول ألكون صادقاً أثناء إستخدامي لإلنترنت .أعلم أن التخفي أو

التظاهر بشخصية أخرى هو أمر ممنوع .هذا يشمل ،وال يقتصر على،
إرسال الرسائل اإللكترونية ،إنشاء الحسابات ،أو نشر الرسائل ،أو أية

محتويات أخرى عبر اإلنترنت (على سبيل المثال ،الرسائل النصية،
الصور ،التسجيالت الصوت أو الفديوية) بإسم شخص آخر.

 .7أنا مسؤول عن حماية أمن شبكة مديرية مدارس سبوكان لإلنترنت .لن
أحاول تجاوز اإلعدادات األمنية أو ِّ
مرشحات اإلنترنت أو التدخل بعمل
الشبكة بإستخدام الـ VPNأو تنصيب برامجيات غير مسموح بها قانوناً،

بضمنها المشاركة بالملفات ،برامج المشاركة ،أو البرامج المجانية ،على

الحاسبات المدرسية.

 .8أنا مسؤول عن حماية الممتلكات المدرسية .أعلم بأن التخريب ممنوع.

هذا يشمل ،وال يقتصر على ،الوصول إلى ،تحوير ،أو تدمير المعدات،
البرامج ،الملفات ،أو اإلعدادات على أية حاسبة أو مورد للتكنولوجيا.
أعلم أنه يستلزمني تخويل مسؤول إداري/أستاذ بالمدرسة ألتمكن من
إستخدام األجهزة اإللكترونية الشخصية التي أحضرها إلى المدرسة،

وتشمل ،وال تقتصر على ،أجهزة خزن الذاكرة (أي؛ محركات الـ.)USB

 .9أنا مسؤول عن إحترام ممتلكات اآلخرين عبر اإلنترنت .سأطيع قوانين

حقوق الملكية .لن أقوم بإنتحال الملكية أو إستخدام عمل اآلخرين من

دون اإلقتباس والرخصة األصولية .لن أقوم بالتحميل اإللكتروني بشكل

غير قانوني للمواد المحمية بحقوق الملكية ،يشمل ،وال يقتصر على،
الموسيقى واألفالم.

 .10أنا مسؤول عن إتباع القوانين المدرسية عندما أقوم بنشر أي شئ عبر
اإلنترنت .سأتبع كافة التعليمات التي وضعتها مديرية المدارس و/أو

أساتذتي عند نشر الواجب المدرسي عبر اإلنترنت (على سبيل المثال ،إلى

الموقع اإللكتروني ،المدونة ،الموقع ويكي ،لوحة النقاش ،البث ،أو الخادم
الفديوي) .أعلم بأنه من غير اآلمن القيام بنشر أية معلومات عن نفسي،

مثل :اإلسم ،العنوان ،رقم الهاتف أو المدرسة .لن أقوم بنشر صور لطلبة

آخرين مع أسمائهم على أي موقع ،مثل المواقع اإللكترونية ،شبكات

التواصل اإلجتماعي ،المدونات ،مواقع الويكي ،ومنتديات النقاش ،من دون
موافقة ولي األمر/الوصي أو الطالب (عمر  18سنة فما فوق).

 .11أنا مسؤول عن إتباع التعليمات المدرسية والصفية عندما أكون في درس

عبر اإلنترنت .أعرف أن بإمكان اآلخرين رؤيتي و/أو سمعي وما حولي

أثناء اإلجتماعات الحية المباشرة وسأتصرف بشكل الئق .سأحضر فقط
اإلجتماعات الحية المباشرة التي يتم دعوتي لها وفقط إذا كان األستاذ

يدير اإلتصال من أجل التواصل مع صفي وإلكمال تعليمي.

تعلم المزيد عن هذا!
إضغط هنا إليجاد المزيد من المعلومات عن خصوصية الطالب
والسالمة في إستخدام اإلنترنت:
https://www.commonsense.org/education/toolki
t/family-engagement-resources

