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 الرؤية
 إلهام العقول وصنع القادة

 .هي التأكد من حصول كل طفل على تجربة تعلم ممتعة و طالب يحب المدرسة ويحقق تقدما كبيرا في التعلم رؤيتنا

 

 مهمةال

إشتراك طالبنا في أنشطة  يثق فريق مدرسة ديار أن األطفال بحاجة إلى التحكم في تعلمهم من أجل تطوير حب حقيقي للتعلم. من خالل 

التدريب العملي والتفكير النقدي وحل المشكالت و من خالل مجموعة متنوعة من فرص التعلم المثيرة لالهتمام ، فإننا بذلك نبني  

بابا  استقالليتهم وثقتهم ونمكنهم من أن يصبحوا متعلمين يمتلكون المرونه في التعلم مدى الحياة. نحن نرى طالبنا ينمون ليصبحوا ش

 ..قابلين للتكيف قادرين على قبول تحديات المستقبل وعلى قيادة اآلخرين والتأثير فيهم بشكل ايجابي

 

 لديهم صفات المتعلم التاليةطالب ديار 
 

 طالب ديار يتعلمون في المستويات التي تناسبهم.  •

 • طالب ديارمتعاونون.  

 • طالب ديار يفكرون بشكل نقدي 

 يق.  االستفسار والتحق •

 • طالب ديار قادة و مؤثرون.  

.• طالب ديار يمتلكون التحدي 
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 خطاب النوايا 
 :الغرض من هذه السياسة )والسياسات / المستندات الداعمة والمرتبطة( هو

 .الرقمية التقنيات باستخدام يتعلق فيما  المدرسة مجتمع أعضاء جميع من  المتوقعة األساسية المبادئ تحديد •

 .حماية وتثقيف الطالب والموظفين فيما يتعلق باالستخدام المقبول ألجهزة التكنولوجيا •

ضع توقعات واضحة للسلوك و / أو قواعد الممارسة ذات الصلة باالستخدام المسؤول لإلنترنت لالستخدام  و •

 .التعليمي أو الشخصي أو الترفيهي لمجتمع المدرسة بأكمله

عند  غير مقبول وأنهعضاء المجتمع المدرسي على دراية بأن السلوك غير القانوني تأكد من أن جميع أال •
 االقتضاء ، سيتم اتخاذ إجراء تأديبي أو قانوني. 

تحديد هياكل وعمليات واضحة للتعامل مع النشاط غير المناسب / غير القانوني أثناء استخدام التكنولوجيا  •
 مقارنة مع سياسات المدرسة األخرى. الرقمية ، مع مالحظة أن هذه تحتاج إلى 

 الموجهة ضد البالغين الذين يعملون مع الطالب. قليل مخاطر االدعاءات الخاطئة ت  •

 

 نطاق السياسة 
تنطبق هذه السياسة على جميع أعضاء المجتمع المدرسي )بما في ذلك الموظفين والطالب والمتطوعين  •

الذين يمكنهم الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  وأولياء األمور / المهتمين والزائرين ( 

 .بالمدرسة ، سواء داخل المدرسة أو خارجها

  و ستقومضمن هذه السياسة والسلوك المرتبط بها وسياسات التنمر  المواقفستتعامل المدرسة مع مثل هذه  •
مة عبر اإلنترنت التي تحدث خارج  السلوك غير المالئم للسالب بإبالغ أولياء األمور / مقدمي الرعاية 

 .إلى وكاالت خارجية ، بما في ذلك الشرطة وخدمات األطفال الحالةالمدرسة. عند االقتضاء ، قد يتم إحالة 

 تطوير / مراقبة / مراجعة هذه السياسة 
 

 : تم تطوير هذه السياسة من قبل

 .في المدرسة وفريق السالمة  الرقمية قائد السالمة  •

 رؤساء األقسام  /المدرسة / فريق القيادة العليامدير  •

 واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا الفني الكادر•

 التدريس  هيئة أعضاء•

 الجدول الزمني للتطوير / المراقبة / المراجعة•
 

 أكاديمية ديار الخاصة الفجيرة   –  الرقميةسياسة السالمة  العنوان 

 

 1.0   :اإلصدار

 :التاريخ
  April/09/2020 

 فريق عمل السالمة اإللكترونية  المؤلف 

 
سياسة الحماية اإللكترونية  
 معتمدة من قبل : 

 معتمدة من قبل الرئيس التنفيذي لتعليم ديار 
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 April 2021 / April 2022 تاريخ المراجعة 
السياسة بما في   ذتقرير عن تنفي ستتلقى الهيئة 

 ة فترات منتظم على  التفاصيلذلك 
 كل فصل دراسي 

 
   
   

 

 

 :ستراقب المدرسة تأثير السياسة باستخدام

 المبلغ عنها الحاالتسجالت  •

 بيانات المراقبة الداخلية لنشاط الشبكة •

 : إلى استطالعات / استبيانات •

 الطالب            •

 / مقدمي الرعاية أولياء األمور           •

 طاقم عمل      •

 

 السياسةيجب إبالغ جميع الموظفين وأعضاء المدرسة بأي تعديالت على 

 

.A  السياسة و القيادة 

A1  السياسات 

A1.1  الرقمية  السالمةسياسة 
 :نعتقد في مدرسة ديار أن

 يجب أال يتعرض األطفال والشباب إلساءة من أي نوع  •

يجب أن يكون األطفال قادرين على استخدام اإلنترنت في التعليم والتنمية الشخصية ، ولكن يجب أن تكون  •

 .لضمان بقائهم بأمان دائًما حمايةهناك 

 :نحن ندرك أن

 يوفر عالم اإلنترنت العديد من الفرص للجميع. ومع ذلك ، يمكن أن يمثل أيًضا مخاطر   •

من أي   المدرسةعلينا واجب ضمان حماية جميع األطفال والشباب والبالغين المشاركين في  •

 ضرر محتمل عبر اإلنترنت 

اإلنترنت ، سواء   تقع على عاتقنا مسؤولية المساعدة في الحفاظ على أمان األطفال والشباب عبر •

 ديار مدرسة وأجهزة أشبكة الكانوا يستخدمون 

أو العرق أو الدين أو المعتقد ، بالحق في الحماية المتساوية  األطفال ، بغض النظر عن العمر يتمتع جميع  •

 من جميع أنواع األذى أو اإلساءة 

ية والوكاالت األخرى أمًرا  يعد العمل بالشراكة مع األطفال والشباب وأولياء أمورهم ومقدمي الرعا •

ضروريًا لتعزيز رفاهية الشباب ومساعدة الشباب على تحمل المسؤولية في نهجهم تجاه األمان عبر 

 .اإلنترنت
 

 :سنسعى للحفاظ على سالمة األطفال والشباب من خالل

 السالمة. وتشكيل فريق  رقميةال سالمةتعيين قائد  •
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السلوك   قانونتوفير توجيهات واضحة ومحددة للموظفين والمتطوعين حول كيفية التصرف عبر اإلنترنت من خالل   •

 .الخاص بنا 

محمولة  دعم وتشجيع الشباب الذين يستخدمون خدمتنا الستخدام اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي والهواتف ال •

 . بطريقة تحافظ على سالمتهم

 أطفالهم على اإلنترنت سالمةاء ومقدمي الرعاية لبذل كل ما في وسعهم للحفاظ على دعم وتشجيع اآلب  •

 تطوير اتفاقية أمان عبر اإلنترنت الستخدامها مع الشباب وأولياء أمورهم / القائمين على رعايتهم  •

من االستجابة بشكل مناسب ألي سلوك غير الئق عبر  لنتمكنتطوير إجراءات واضحة وقوية  •

 . ، سواء من قبل شخص بالغ أو طفل اإلنترنت 

 مراجعة وتحديث أمن نظم المعلومات لدينا بانتظام  •

التأكد من استخدام أسماء المستخدمين وتسجيالت الدخول وحسابات البريد اإللكتروني وكلمات  •

 المرور بشكل فعال 

لمعلومات الشخصية عن البالغين واألطفال المشاركين في مؤسستنا ضمان االحتفاظ با •

 بشكل آمن ومشاركتها فقط حسب االقتضاء 

ضمان عدم استخدام صور األطفال والشباب والعائالت إال بعد الحصول على إذن كتابي  •

 .منهم 

 اإلنترنت  في السالمةتوفير اإلشراف والدعم والتدريب للموظفين والمتطوعين حول  •

فحص وتقييم مخاطر أي منصات وسائط اجتماعية وتقنيات جديدة قبل استخدامها داخل   •

 .المنظمة
 

 :في حالة حدوث إساءة عبر اإلنترنت ، فسنرد عليها من خالل

 وجود إجراءات حماية واضحة وقوية لالستجابة إلساءة االستخدام   •

والمتطوعين بشأن التعامل مع جميع أشكال اإلساءة ، بما في  توفير الدعم والتدريب لجميع الموظفين  •

 . ئل الجنسية ، واالعتداء الجنسي عبر اإلنترنت ، واإلساءة العاطفية ، وإرسال الرساتنمرذلك ال

 . حتياجات الشخص الذي يتعرض لإلساءة الالتأكد من أن استجابتنا تأخذ في الحسبان  •

ساءة عبر اإلنترنت على فترات منتظمة ، لضمان حل أي مشاكل  مراجعة الخطة الموضوعة لمعالجة اإل  •

 .على المدى الطويل

A1.2  ل سياسة االستخدام المقبو 

 الهدف 
تهدف هذه السياسة إلى توفير التوجيه واللوائح الخاصة باالستخدام اآلمن لألجهزة الرقمية من قبل جميع 

كانت مملوكة للمدرسة أو الطالب / أولياء  موظفي وطالب ديار ، داخل المدرسة وخارجها ، سواء 

 .األمور
وتوجيه موظفينا بشأن  المهني  و العالمالجامعة  لواقعيقع على عاتقنا مسؤولية إعداد طالبنا بشكل كامل 

 االستخدام المقبول ألجهزتهم إلدارة هذا التغيير المتسارع في التكنولوجيا. 
والتعلم القائم  ة القراءة والكتابة والحساب ، وسيدعم اإلبداعمثل معرف  ةأساسي  تعتبر الطالقة التكنولوجية 
 على االستفسار  

بصفتنا آباء وإداريين ومعلمين ، فإننا ندرك أهمية التكنولوجيا اآلن وفي المستقبل. في الواقع المستقبل هنا ، 

 .ريس والتعلم حيث تتبنى المدرسة ذات التفكير المستقبلي إدراج التكنولوجيا كأفضل ممارسة في التد
إلى جانب الحقيقة المتمثلة في أن التكنولوجيا ستستمر في التغيير وقيادة الطريقة التي يتم بها إنجاز كل  
األشياء ، يوضح البحث أن االستخدام الهادف للتكنولوجيا في عملية التعلم له النتائج المفيدة التالية  

 :للموظفين والطالب
 

 .جهزة التكنولوجية لكل من الموظفين والطالب تعزيز االستخدام األخالقي لأل •

 .تعزيز بيئة استخدام التكنولوجيا اآلمنة  •

والذي  تنوع إنتاج محتوى متطوير مهارات التعلم في القرن الحادي والعشرين ، بما في ذلك تجربة  •

 سيكون إلزاميًا للنجاح في الدراسة الجامعية وأماكن العمل في المستقبل 

 الطالب زيادة مشاركة  •
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المرونة للمعلمين في معالجة أنماط التعلم المختلفة ، بما في ذلك التدخالت للطالب ذوي االحتياجات   •

 . خاصة ومتعلمي اللغة اإلنجليزية التعليمية ال

 توفير مجموعة أكبر ومتنوعة من استراتيجيات التقييم للمعلمين  •

 .تعزيز مهارات االستفسار والتفكير النقدي •
درسة ديار ، نحن ملتزمون بتزويد موظفينا وطالبنا بالمهارات التي سيحتاجون إليها لالزدهار في  بصفتنا م

مجتمع عالمي دائم التغير وتقوده التكنولوجيا مع ضمان حدوث ذلك بطريقة آمنة. تشكل هذه السياسة  

 .أساس هذا االلتزام تجاه جميع طالبنا / عائالتنا وموظفينا

 
 

 األجهزة الرقميةتعريف 
 :يشمل تعريف األجهزة الرقمية في أكاديمية ديار الخاصة ، على سبيل المثال ال الحصر ، ما يلي

 الهواتف الذكية •

 الهواتف المحمولة / الخلوية األخرى  •

 وحية للا األجهزة •

 القارئ اإللكتروني •

 أجهزة الوسائط المحمولة  •

 أجهزة األلعاب المحمولة  •

 نوت بوك / ألترابوك  الب توب / •

 أجهزة الحوسبة  •

 

 

 .وأي أجهزة أخرى لها القدرة على الوصول إلى اإلنترنت أو تخزين البيانات الرقمية ، بما في ذلك ملفات الصور والفيديو والصوت

م من قبل الموظفين  من المعروف أنه نظًرا للطبيعة المتغيرة لتوفير التكنولوجيا ، قد تتوفر أشكال إضافية من األجهزة لالستخدا 

 .والطالب في المستقبل. ولهذا السبب ، تحتفظ المدرسة بالحق في تضمين جميع هذه األجهزة في نطاق هذه السياسة  

 
وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد سبب منطقي إلعطاء اهتمام خاص لهذا النوع من األجهزة فوق أي نوع آخر ، إال بقدر ما يكون من  

 :يليالضروري إدراك ما 

نظًرا للتغطية اإلعالمية لهذا الجهاز إلى حد كبير ، فقد تكون هناك مخاوف بين اآلباء من أنه يمثل شكاًل فريًدا من األجهزة ، مما   •

أو كمبيوتر محمول أو أي   Android يجلب مخاطر مرتبطة أكبر ألطفالهم مقارنة ، على سبيل المثال ، جهاز لوحي يعمل بنظام

 .جاهز لإلنترنت جهاز. تدرك المدرسة هذه المخاوف وستعمل مع أولياء األمور لمعالجة المشكالت التي قد تكون لديهمجهاز آخر  

،   والتطبيقات المرتبطة بها  iPad• قد تكون هناك صعوبات كبيرة تواجهها المدرسة فيما يتعلق بالنشر بالجملة وصيانة أجهزة 

رسة مكرسة لضمان اتخاذ قرارات سليمة فيما يتعلق بشراء ونشر وإدارة جميع األجهزة  . لكن المدوغيرها من األجهزة التقنية 
 والتطبيقات التكنولوجية المختلفة ، من وجهة نظر تربوية ولضمان االمتثال األخالقي. 

مارات العربية  دولة اإل و مؤسسات تلتزم أكاديمية ديار الخاصة بالعمل مع مديري المدارس والمعلمين وأولياء األمور والطالب 
  جهزة واألنظمة لتعزيز التعلمتوفير األ و الهدف األساسي عنديم وسالمة طالبها هلضمان أن تعل األخرى  المتحدة

 نظام ) أحضر جهازك الخاص ( 
 

بعد المدرسة" ، فقد تحركت   المهني و العالملجامعة ل تماشيًا مع الهدف المعلن مسبقًا المتمثل في إعداد طالبنا " 

الرقمي. وكذلك يُقبل المدرسون والموظفون اآلخرون   التعلم ة في باعتبارها إستراتيجي  BYOD المدرسة نحو

 وقواعد السلوك المهني األجهزة سياسة استخدام هاز يلتزم ب بإحضار أجهزتهم الخاصة إذا كان كل استخدام للج

متزايد أن يستخدم الطالب أجهزتهم الخاصة لتعزيز تعلمهم عبر المناهج  من الطبيعي والمرغوب فيه بشكل 

 .الدراسية ومتابعة اهتماماتهم الخاصة خارج هذا المجال من التعلم

في   BYOD أن هناك مخاطر كبيرة مرتبطة بتنفيذ مخططاتب  المعروفإلى جانب الفوائد المصاحبة للتعلم ، من 
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لضمان تقليل   BOYD لياء األمور والسياسات والبرامج المعمول بها من قبلالمدرسة. كما هو الحال مع اتفاق أو 

في المدرسة ، مع أهمية تعليم وسالمة   BYOD هذه المخاطر إلى الحد األدنى ، وبالتالي ضمان التنفيذ الناجح لـ

 :الطالب. تشمل هذه التدابير

 .شخصية دليل شامل للتنفيذ واالستخدام الناجح لألجهزة ال   BYOD سياسة •

 . تعيين قادة التعلم الرقمي في كل مدرسة  •

 .تقديم الدعم لجميع المدارس من قبل فريق التعلم الرقمي المخصص •

برنامج شامل للتطوير المهني يهدف إلى ضمان تمتع جميع الموظفين بالمهارات والمعرفة   •

 .الالزمة للتأثيرفي ممارسات العمل 

االستخدام اآلمن والمسؤول لجميع األجهزة داخل   منهج قوي في جميع المدارس لتعزيز •

 .المدرسة وخارجها

 لتحديد حقوق ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة  BOYD وسياسةاتفاقيات الوالدين  •

وجميع جوانب   BYOD فيأولياء األمور بشكل مستمر  و فريق السالمة الرقمية دعم  التواصليجب على فريق  •

 .التعلم الرقمي

 القانوني  االمتثال
تتخذ مدرسة ديار جميع الخطوات المعقولة لضمان أن استخدام األجهزة الرقمية من قبل موظفيها وطالبها يتوافق مع  

قانون معايير السالمة الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة والقانون الدولي. وهذا يشمل ، على سبيل المثال ال  
، والوصول إلى مواقع اإلنترنت التي تعتبرها السلطات اإلماراتية غير مناسبة والسلوك  الحصر ، احترام حقوق النشر 

 .عند االتصال باإلنترنت "Netiquette" المقبول ، أو

 التأمين وحاالت الخسارة المالية 

في ذلك لتأمين جميع األجهزة الرقمية المنشورة والمملوكة للمدرسة ، بما  ما يكفي من المتطلباتستوفر المدرسة 
تلك األجهزة المعارة للطالب ألغراض االستخدام المنزلي. على الرغم من هذا ، يتعين على أولياء األمور والطالب  

. الرسوم المتعلقة المحافظة على األجهزةإدراك أن الطالب الذين حصلوا على أجهزة مدرسية هم المسؤولون عن 
، وفقًا لما تحدده إدارة المدرسة ،  أو سوء االستخدام أو اإلهمال باإلصالح واالستبدال الناجم عن إساءة االستخدام

ستكون مسؤولية الطالب ووالديه. ومع ذلك ، لن يُطلب من أولياء األمور تقديم وديعة من أي نوع لألجهزة المملوكة  

 .للمدرسة المعارة للطالب الستخدامها خارج المدرسة

، يكون الوالدان مسؤولين عن تأمين هذه   BYODاألمور كجزء من عندما تكون األجهزة مملوكة للطالب / أولياء 

 األجهزة وصيانتها وإصالحها وعن الفقد والسرقة واألضرار. 

 

 األمن وحماية الطفل 

تعد حماية الطالب على رأس أولوياتنا في إدارة وصولهم إلى األجهزة الرقمية عبر اإلنترنت والمحتوى وكيفية 
 .اإلنترنتتصرفهم عبر 

، أمانًا إضافيًا لإلنترنت والشبكة لحماية الموظفين والطالب في الحرم  ISPتوفر مدرسة ديار ، باإلضافة إلى 

الجامعي. تم تحديد السياسات وفقًا لمستويات مختلفة من المستخدمين والشبكات وأجهزة الكمبيوتر كما هو 

ستمر من قبل فريق التعلم الرقمي بالمدرسة. يجب أن منصوص عليه في هذه المعايير ، يجب مراقبتها بشكل م

يسعى موظفو المدرسة باستمرار لتحقيق ورفع هذه المعايير من خالل جلسات التطوير المهني الشاملة في مركز 

عبر اإلنترنت وتوجيهها وتنظيمها من قبل المدرسة ، مثل   CPD التعليم اإللكتروني بالمدارس. يتم عقد برامج

من خالل مركز التعلم اإللكتروني باالشتراك مع  SMT و SLT م الرقمي المنظمة المقدمة من قبل فرق التعل جلسات

 .فريق ديار للسالمة اإللكترونية وفريق التعلم الرقمي ومن خالل قادة المدارس الرقمية المعينين
 

ءة الموظفين إشراف موظفي ديار في مجال  خالف ذلك ، ستعقد هذه الجلسات في مكان معين. سيدعم برنامج التطوير المهني وكفا
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معرفة ومهارات الموظفين ليكونوا في طليعة األمان على اإلنترنت. أن نكون في طليعة  زيادة عبر اإلنترنت وسيستمر في  األمن

 الترويج الستراتيجيات وسياسات األمان عبر اإلنترنت ، وتعزيز القيادة في هذا الصدد 

يجب أن يدعم برنامج التطوير المهني وكفاءة الموظفين إشراف موظفي ديار وسيستمر في دمج التقييم والرصد المستمر لضمان أن  

الموظفين في طليعة األمان على اإلنترنت. سيدعم برنامج التطوير المهني وكفاءة الموظفين إشراف موظفي ديار   يكون إدراك

 الموظفين في طليعة األمان على اإلنترنت يكون إدراك وسيشمل التقييم المستمر والمراقبة لضمان أن 

.. A1.3  تطبيق المدرسة بالكامل للسياسة 

ز سالمة ورفاهية األطفال والشباب. من المتوقع أن يشارك جميع الموظفين في هذا تلتزم المدرسة بحماية وتعزي 

االلتزام. بصفتك عضًوا نشًطا في جهود الحماية على مستوى المدرسة ، ستعمل على تعزيز حماية الطالب من 

د من اتخاذ التدخل  خالل التحديد المبكر لقضايا حماية الطفل ، بما في ذلك قضايا السالمة اإللكترونية ، والتأك

 .المناسب في جميع البيئات التعليمية

 

 

 :يجب قراءة بيان السياسة هذا جنبًا إلى جنب مع سياساتنا وإجراءاتنا التنظيمية ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر 

 المهمة والرؤية •

 وسائل التواصل االجتماعي  •

 التنمر حماية الطفل / الحماية / سياسة مكافحة  •

 (BYOD) سياسة إحضار الجهاز الخاص بك •

 ةسياسة المعايير المهني  •

 .طالب عن بعدال إدارة سلوك  •

 سياسة تعيين الموظفين •

 

 ملحوظة: يرجى االطالع على الملحق الخاص بالسياسات المذكورة أعاله 

 A1.4   االستخدام الغير مقبول 
تعتقد المدرسة أن األنشطة المشار إليها في القسم التالي ستكون غير مناسبة وغير مقبولة في سياق المدرسة وأن المستخدمين ، كما هو 

  محدد أدناه ، يجب أال يشاركوا في هذه األنشطة في المدرسة أو خارج المدرسة عند استخدام األنظمة المدرسية. تقيد سياسة المدرسة
:استخداًما معينًا لإلنترنت على النحو التالي
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    Child sexual abuse images      ● 
Users shall not visit Promotion or conduct of illegal acts, e.g. Under the      ● 
Internet sites, make, post, child protection, obscenity, Computer misuse and 

download, upload, data fraud legislation Adult material that potentially 
transfer, communicate or breaches the UAE law. 
pass on, material, Racist material      ● 

remarks, proposals, or 
Pornography       comments that contain or 

relate to:    Promotion of any kind of discrimination      ● 

    Promotion of racial or religious hatred      ● 

    Threatening behavior, including promotion of     ●  

    physical violence or mental harm. 
    Any other information which may be offensive to     ●  
    colleagues or breaches the integrity of the ethos 
    of the school or brings the school into disrepute 

Using school systems to run a private business     ●  

Use systems, applications, websites, or other mechanisms that bypass the     ●  
filtering or other safeguards employed by the school 

Uploading, downloading, or transmitting commercial software or any     ●  
copyrighted materials belonging to third parties, without the necessary licensing 
permissions    
Revealing or publicizing confidential or proprietary information (e.g. financial /      ● 

personal information, databases, computer I network access codes and 
passwords)     

Creating or propagating computer viruses or other harmful files     ●  

Carrying out sustained or instantaneous high-volume network traffic     ●  
(downloading / uploading files) that causes network congestion and hinders 

others in their use of the internet 
On-line gaming (educational)  ●     

On-line gaming (non-educational)     ●  

On-line gambling     ●  

On-line shopping / commerce   ●    

File sharing   ●    

Use of social networking sites   ●    

Use of video broadcasting e.g. YouTube    ●   
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A1.4.1  غير المقبول  إلدارة االستخدام استراتيجيات 

من المأمول أن يكون جميع أعضاء المجتمع المدرسي مستخدمين مسؤولين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،  
والذين يفهمون ويتبعون هذه السياسة. ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات يمكن أن تحدث فيها انتهاكات للسياسة ، من 

 .، من خالل سوء االستخدام المتعمد، أو في حاالت نادرة جدًا عدم المسؤؤلية خالل اإلهمال أو 

إذا اشتبه أعضاء فريق العمل في احتمال حدوث إساءة استخدام ، لكن إساءة االستخدام ليست غير قانونية ، فمن 
 الضروري استخدام اإلجراءات الصحيحة للتحقيق ، والحفاظ على األدلة ، وحماية أولئك الذين يجرون التحقيق 

التي تنطوي على سوء استخدام غير الئق وليس غير  الحاالتتحتاج إلى التعامل مع  من المرجح أن المدرسة سوف
، وأن يدرك أعضاء المجتمع  مناسبةفي أسرع وقت ممكن بطريقة  حالةقانوني. من المهم أن يتم التعامل مع أي 

تخدام من خالل السلوك إساءة االس حاالت. من المقرر أن يتم التعامل مع هذه الحالةالمدرسي أنه تم التعامل مع 
 العادي / اإلجراءات التأديبية على النحو التالي 

A1.4.1.0  إدارة االستخدام الغير مقبول للطالب 

 .يجب تعزيز استخدام الطالب اآلمن والمقبول للتقنيات عبر اإلنترنت من خالل سياسات واستراتيجيات المدرسة

للموظفين مع قادة التعليم لدعم االستخدامات المقبولة   ية المسؤؤلين عن السالمة الرقميجب أن يعمل القادة 
 .للتكنولوجيا من قبل الطالب وتشجيع السلوك المسؤول عبر اإلنترنت من قبل الطالب

للطالب المعينين داخل فصولهم لتثقيف زمالئهم فيما يتعلق باالستخدام المقبول ومراقبة  يجب أن يعمل القادة 
عبر اإلنترنت. يبلغ قادة الطالب المعينون عن استخدامات غير مقبولة  و سلوكهم وجيا استخدامات الطالب للتكنول

 .للتكنولوجيا إلى ممثل الطالب في فريق عمل السالمة
 

يجب أن يخضع المستخدمون الذين يتم العثور عليهم في حالة ازدراء لالستخدام المقبول على النحو المنصوص عليه في سياسات  
 اإلنترنت للعواقب المناسبة بما يتفق مع سياسة قواعد السلوك في المدرسة. األمان عبر 

قد تشمل استراتيجيات إدارة االستخدام غير المقبول ما يلي على سبيل المثال ال الحصر: 
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Deliberately accessing or trying to ●  ●  ● ●   
access material that could be considered illegal (see list in 

earlier section on unsuitable / inappropriate activities). 
Unauthorized use of non-educational sites during lessons ●      ●  

Unauthorized use of mobile phone / digital camera / other ●  ●  ●    
handheld device 

Unauthorized use of social networking /instant messaging / ●     ●   
personal email 

Unauthorized downloading or uploading of files ●    ● ●   

Allowing others to access school network by sharing username ●    ● ●   
and passwords 

Attempting to access or accessing the ●      ●  
school network, using another student’s / pupil’s account 

Attempting to access or accessing the ●  ●  ● ●   
school network, using the account of a 

member of staff 
Corrupting or destroying the data of other users ●     ●  ● 

Sending an email, text or instant message that is regarded as ●  ●   ●  ● 
offensive, harassment or of a bullying nature 

Continued infringements of the above, following previous ●     ● ● ● 
warnings or sanctions 

Actions which could bring the school into disrepute or breach ●  ●   ● ●  
the integrity of the ethos of the school 

Using proxy sites or other means to subvert the school’s ●     ● ●  
filtering system 

Accidentally accessing offensive or pornographic material and ●  ●   ● ●  
failing to report the incident 

Deliberately accessing or trying to access offensive or ●  ●   ● ●  
pornographic material 

Receipt or transmission of material that ●      ●  
infringes the copyright of another person or infringes the Data 

Protection Act 
 

A1.4.1.1 Managing Staff Unacceptable Use 
 

Staff Actions/Sanctions 
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Deliberately accessing or trying to access 
material that could be considered illegal (see list 

in earlier 
section on unsuitable / inappropriate activities). 

 ● ● ● ● ● ● ● 

Excessive or inappropriate   personal   use of
 th

e internet / social networking sites / instant messaging 
/ personal email 

● ●    ●  
● 

Unauthorized downloading or uploading of files ● ●    ●   

Allowing others to access school network by sharing 
username and passwords or attempting to access or 

accessing the school network, using another 
person’s 
account 

● ●    ●   

Careless   use   of   personal   data   e.g.   holding or 
transferring data in an insecure manner 

    ● ●   

Deliberate actions to breach data protection or 
network security rules 

        

Corrupting or destroying the data of other users or 
causing deliberate damage to hardware or software 

 
● ● ● 

  
● ● 

Sending an email,   text or instant message that 
is regarded as offensive, harassment or of a bullying 

nature 

 ● ●    ● ● 

Using personal email / social networking / 
instant messaging / text messaging to carrying 

out digital 
communications with students / pupils 

 ●    ●  
● 

Actions which could compromise the staff member’s 
professional standing 

 
● 

   
● 

 ● 

Actions which could bring the school into disrepute or 
breach the integrity of the ethos of the school 

 
● ● 

    ● 
Using proxy   sites or other   means to   subvert   the 

school’s filtering system 
 ●    ●   

Accidentally   accessing   offensive or pornographic 
material and failing to report the incident 

 ●       

Deliberately accessing or trying to access offensive or 
pornographic material ● ● ● 

   
● ● 

Breaching copyright or licensing regulations  ●    ●   

Continued infringements of the above, following 
previous warnings or sanctions 

 ● ● 
    ● 
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A1.4.1.2 إدارة االستخدام الغير مقبول ألولياء األمور 
وحول المدرسة بشأن االستخدام المقبول وغير المقبول للتكنولوجيا   المدخليجب وضع اإلخطارات في المدرسة عند 

 .وفي حالة وجود انتهاك ، يجب أن يشارك مسؤول حماية الطفل وقائد السالمة عبر اإلنترنت

سيُطلب من الجاني مصادرة المعلومات الرقمية التي حصل عليها مثل الصور والوثائق وغيرها. ويجب أن يرافقه  

 .العمل مكان في  رجل األمن

 .في حالة وجود أحد الوالدين يجب إصدار تحذير كتابي بينما يتم إلغاء دخول الزائر إلى مباني المدرسة 

 
 

A1.5  البالغات 

متعددة لإلبالغ عن حوادث السالمة عبر اإلنترنت للطالب والموظفين وأولياء ال األساليب يجب االستفادة من •

 .المجتمع بهذه األساليب المختلفة لإلبالغ عن حوادث األمان عبر اإلنترنتاألمور. يجب توعية أعضاء 

من خالل  الرقمية ة باإلبالغ عن حوادث السالمة يجب إرشاد الموظفين بشأن السياسات واإلجراءات المتعلق •

 .التدريب

في  مضمن هو  يجب أن يكون الطالب على دراية بنفس الشيء من خالل اجتماعات الفصول االستشارية وكما •

 .المناهج الدراسية

يجب توعية أولياء األمور من خالل رسائل البريد اإللكتروني والكتيبات ومن خالل االتصاالت التي يعدها  •

 .فريق االتصال بالمدرسة. كما يتلقى مجلس اآلباء التعليقات من مجتمع اآلباء

وتصعيدها إلى قائد السالمة عبر اإلنترنت   يجب اإلبالغ عن جميع حوادث األمان عبر اإلنترنت وتسجيلها •

 .المعين

 .قائد األمان عبر اإلنترنت وقائد الحماية المعين بمثابة نقطة االتصال األولى ألي شكوى  •

 .سيتم تصعيد أي شكوى حول سوء استخدام الموظفين إلى المدير بموجب سياسة االنضباط بالمدرسة •

 .تروني وفقًا لسياسة مكافحة التنمر أو سياسة السلوك الخاصة بنايتم التعامل مع شكاوى التنمر اإللك •

يتم التعامل مع الشكاوى المتعلقة بحماية الطفل وفقًا لسياسات وإجراءات حماية الطفل في المدرسة والسلطة   •

 .الوطنية 

للنطاق الدولي ستتخذ المدرسة جميع االحتياطات المعقولة لضمان السالمة على اإلنترنت. ومع ذلك ، نظًرا  •
من  والطبيعة المترابطة لمحتوى اإلنترنت ، وتوافر تقنيات الهاتف المحمول وسرعة التغيير ، فهي ليست كذلك

 .الممكن ضمان عدم ظهور المواد غير المناسبة على كمبيوتر المدرسة أو الجهاز المحمول

A2.0 أدوار ومسؤوليات أصحاب المصالح واالستخدام المقبول 

يُتوقع من جميع الموظفين والطالب تحمل مسؤولية ضمان األمان عبر اإلنترنت والعمل على سياسات السالمة  

 .الخاصة بنا

نؤمن جميعًا في ديار بأن الحماية اإللكترونية هي مسؤولية المجتمع المدرسي بأسره ، ويتحمل كل فرد مسؤولية  

 .وفرها التكنولوجيا للتعلم والتدريسضمان استفادة جميع أفراد المجتمع من الفرص التي ت 

يتحمل جميع أصحاب المصلحة مسؤولية تعزيز ودعم السلوكيات اآلمنة داخل وخارج الحرم واتباع إجراءات  

االستخدام المقبولة للمدرسة وإجراءات السالمة عبر اإلنترنت. ومن األمور المركزية في ذلك تعزيز ثقافة "عدم 

قدرة على اإلبالغ عن أي تنمر أو إساءة أو مواد غير الئقة. توضح المسؤوليات التالية اللوم" حتى يشعر الطالب بال

 .كيف سيساهم كل فرد من أفراد المجتمع

A2.0.1  مسؤوليات فريق القيادة العليا 
 

يتحمل المدير المسؤولية الكاملة عن الحماية اإللكترونية لجميع أعضاء مجتمع المدرسة ، على الرغم من أن  •
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 .سؤولية اليومية عن الحماية اإللكترونية سيتم تفويضها إلى قائد الحماية اإللكترونيةالم

يتولى فريق القيادة وكبار المسؤولين مسؤولية ضمان تلقي قائد الحماية اإللكترونية والموظفين اآلخرين ذوي   •

 .ب الزمالء اآلخرين عند الضرورةالصلة التدريب المناسب لتمكينهم من القيام بأدوار الحماية اإللكترونية وتدري 

القيادة العليا من وجود آلية للسماح بمراقبة ودعم أولئك الموجودين في المدرسة الذين يقومون فريق سيتأكد المدير و •

 .مراقبةالبدور المراقبة الداخلية للحماية اإللكترونية. يوفر هذا شبكة أمان ويدعم هؤالء الزمالء الذين يقومون بأدوار  
 
 

 .سيتلقى فريق القيادة العليا تقارير المراقبة من قائد الحماية اإللكترونية  •

 للحماية اإللكترونيةالة جدية لواجب اتباعها في حالة وقوع حالعليا من أنهم على دراية باإلجراءات ايجب أن يتأكد فريق القيادة  •
 لسالمة اإللكترونية / فريق العمل محدثة من فريق ا• يجب أن يتلقى فريق القيادة الرئيسية والعليا تقارير 

A2.0.2  الرقمية  السالمةمسؤوليات فريق عمل 
 .ة اإللكترونية للمدرسة حديثة التأكد من أن سياسة الحماي  •

 .التأكد من مراجعة سياسة الحماية اإللكترونية للمدرسة بشكل منهجي على فترات زمنية متفق عليها •

 .ت االستخدام المقبول للمدرسة مناسبة للجمهور المستهدفالتأكد من أن سياسا •

 .تعزيز االستخدام اآلمن لإلنترنت وأي تقنيات منتشرة داخل المدرسة لجميع أعضاء المجتمع المدرسي •

A2.0.3 لسالمة الرقمية مسؤوليات قائد ا 
 .في جميع أنحاء المدرسة بالسالمة الرقميةتعزيز الوعي وااللتزام  •

 .السالمة الرقمية أن نكون نقطة االتصال األولى في المدرسة بشأن جميع مسائل  •

داخل المدرسة وأن يكون لها دور رائد في إنشاء ومراجعة   السالمة الرقميةتحمل المسؤولية اليومية عن  •

 .للمدرسة  السالمة الرقمية سياسات وإجراءات 

 .لخاصة بالمدرسة العمل ا فريق أو  السالمة الرقميةلقيادة مجموعة  •

 األخرى ذات الصلة   الخارجية السالمة الرقميةأن يكون لديك اتصال منتظم مع فرق مهام  •

 .للتواصل بانتظام مع الموظفين الفنيين في المدرسة •

 .منظم السالمة الرقميةللتواصل بانتظام مع  •

 .للتواصل بانتظام مع فريق القيادة العليا •

 .والحفاظ عليها السالمة الرقميةإنشاء سياسات وإجراءات  •

 .الحالية واإلرشادات والتشريعات المناسبة السالمة الرقميةتطوير فهم لقضايا  •

السالمة  التأكد من أن جميع أعضاء فريق العمل يتلقون مستوى مناسبًا من التدريب في قضايا  •

 .الرقمية

 .في المناهج الدراسية  السالمة الرقميةالتأكد من تضمين  •

 لآلباء ومقدمي الرعاية. سالمة الرقمية • ضمان الترويج لل 

 . الحاجة• االتصال بالسلطة المحلية والوكاالت األخرى ذات الصلة حسب 

حسب  وة فريق السالمة  فريق القيادة العليا   إلى السالمة الرقمية • لرصد وتقديم تقرير عن قضايا 
 االقتضاء. 

 

حالة  التأكد من أن جميع الموظفين على دراية باإلجراءات التي يجب اتباعها في حالة وقوع  •

 .مرتبطة بالسالمة الرقمية

 الحاالت لضمان أن يتم تحديث سجل  •

  A2.0.4   مسؤوليات جميع أعضاء هيئة التدريس والدعم ، على سبيل المثال
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 .ال الحصر
ن عبر اإلنترنت وسياسة وممارسات السالمة عبر اإلنترنت في ئل األملديهم وعيًا محدثًا بمسا التأكد من أن •

 .المدرسة 

 .تأكد من أنهم قد قرأوا وفهموا ووقعوا على سياسة االستخدام المقبول للموظفينال •

تأكد من قيامهم باإلبالغ عن أي سوء استخدام أو مشكلة مشتبه بها إلى المدير أو قائد السالمة عبر اإلنترنت ال •

 .تحقيق واتخاذ اإلجراءاتلل

تأكد من أن جميع االتصاالت الرقمية مع الطالب / أولياء األمور / يجب أن تكون على مستوى مهني وأن يتم  ال •

 .تنفيذها فقط باستخدام أنظمة المدارس الرسمية 

 .األخرى ضمان تضمين قضايا السالمة على اإلنترنت في جميع جوانب المناهج الدراسية واألنشطة  •

 .تأكد من فهم الطالب واتباعهم لسياسة األمان عبر اإلنترنت وسياسات االستخدام المقبولةال •

 .تأكد من حصول الطالب على فهم جيد لمهارات البحث والحاجة إلى تجنب االنتحال ودعم لوائح حقوق النشرال •

، وما إلى   iPad لمحمولة ، والكاميرات ، وأجهزة تأكد من أنهم يراقبون استخدام التقنيات الرقمية ، واألجهزة اال •

 .ذلك في الدروس واألنشطة المدرسية األخرى )حيثما يُسمح بذلك( وتنفيذ السياسات الحالية المتعلقة بهذه األجهزة

، يتم توجيه الطالب إلى المواقع   مخطط مسبقيكون لديها الدروس التي يكون فيها استخدام اإلنترنت  أنتأكد من ال• 
التي تم فحصها على أنها مناسبة الستخدامها وأن العمليات مطبقة للتعامل مع أي مادة غير مناسبة توجد في عمليات  

 البحث على اإلنترنت. 

 

A2.0.5 مسؤوليات الطالب. 
 

 .قراءة سياسة االستخدام المقبول لطالب المدرسة وفهمها وااللتزام بها •

 .سياسات وممارسات الحماية اإللكترونية وااللتزام بأي سياسات وممارسات تنشئها المدرسة مساعدة المدرسة ودعمها في إنشاء  •

 معرفة وفهم سياسات المدرسة بشأن استخدام الهواتف المحمولة والكاميرات الرقمية واألجهزة المحمولة  •

 .معرفة وفهم سياسات المدرسة فيما يتعلق بأخذ واستخدام الهواتف المحمولة  •

 .وفهم سياسات المدرسة فيما يتعلق بالتسلط عبر اإلنترنتمعرفة  •

لتحمل مسؤولية التعرف على فوائد ومخاطر استخدام اإلنترنت وغيرها من التقنيات بأمان في كل من المدرسة   •

 .والمنزل

نين حقوق  أن يكون على دراية كاملة بمهارات البحث والقضايا القانونية المتعلقة بالمحتوى اإللكتروني مثل قوا •

 .النشر

لتحمل المسؤولية عن االستخدام اآلمن والمسؤول للتكنولوجيا في المدرسة والمنزل ، بما في ذلك الحكم على  •

 .المخاطر التي تشكلها التكنولوجيا الشخصية المملوكة والمستخدمة خارج المدرسة

ة في استخدامهم للتكنولوجيا في المدرسة  التأكد من احترامهم لمشاعر اآلخرين وحقوقهم وقيمهم وملكيتهم الفكري  •

 .والمنزل

أو الخطر أثناء استخدام التكنولوجيا في  شعروا بالقلق أو عدم االرتياح لفهم اإلجراء الذي يجب عليهم اتخاذه إذا  •

 .المدرسة والمنزل

على دراية  يكونأن لفهم أهمية اإلبالغ عن اإلساءة أو سوء االستخدام أو الوصول إلى المواد غير المالئمة و •

 .كاملة بآليات اإلبالغ عن الحوادث الموجودة داخل المدرسة

 .مناقشة قضايا الحماية اإللكترونية مع العائلة واألصدقاء بطريقة منفتحة وصادقة •

 

A2.0.6  مسؤوليات الموظفين الفنيين 
 .درسة قراءة وفهم والمساهمة في تعزيز سياسات وإرشادات الحماية اإللكترونية للم •

 .قراءة وفهم وااللتزام بسياسة االستخدام المقبول لموظفي المدرسة •
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 .لإلبالغ عن أي مشكالت متعلقة بالحماية اإللكترونية تلفت انتباهك إلى قائد الحماية اإللكترونية  •

 .اإللكتروني الحالية واإلرشادات ذات الصلة بعملهم األمنالحفاظ على الوعي بقضايا  •

 .الحفاظ على مستوى احترافي من السلوك في استخدامك الشخصي للتكنولوجيا دائما •

 .دعم المدرسة في توفير بنية تحتية تقنية آمنة لدعم التعلم •

 .مقيدةات ضمان عدم الوصول إلى شبكة المدارس إال من خالل آلي  •

 . م للكشف عن سوء االستخدام والهجوم الضار ضمان وجود حك •

 .تحمل المسؤولية عن أمن نظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المدرسي • 

 .االتصال بالسلطة المحلية وغيرها من األشخاص والمنظمات المناسبة بشأن المسائل التقنية •

 .ترات زمنية مناسبةتوثيق جميع اإلجراءات الفنية ومراجعتها للتأكد من دقتها على ف •

 .تقييد جميع الحسابات على مستوى المسؤول بشكل مناسب  •

ضمان وجود ضوابط للوصول لحماية المعلومات الشخصية والحساسة الموجودة على األجهزة المملوكة  •

 .للمدرسة 

الالسلكية  وجود ضوابط مادية مالئمة للدخول إلى نظم المعلومات ومعدات االتصاالت السلكية و  التأكد من •

 .الموجودة داخل المدرسة

وجود إجراءات احتياطية مناسبة بحيث يمكن استعادة المعلومات والنظم الهامة في حالة وقوع   التأكد من •

 .حادثة

 .وجود ضوابط وإجراءات بحيث يتم تقييد الوصول إلى أصول البرمجيات المملوكة للمدرسة  التأكد من •

A2.0.7   مقدمي الرعاية   / مسؤوليات اآلباء 
 .مساعدة المدرسة ودعمها في تعزيز الحماية اإللكترونية •

المدرسة في فصل   / ستصدر مع اتفاقيات المنزل . قراءة وفهم وتعزيز سياسة االستخدام المقبول لتالميذ المدرسة  •

 .الخريف 

تحمل مسؤولية التعرف على فوائد ومخاطر استخدام اإلنترنت والتقنيات األخرى التي يستخدمها أطفالهم في  •

 .المدرسة والمنزل

 .هم فيما يتعلق بالفرص والمخاطر التي تطرحها التقنيات الجديدة والناشئةتحمل المسؤولية عن وعيهم وتعلم •

مع أطفالهم ، أظهروا اهتماًما بكيفية استخدامهم للتكنولوجيا وشجعهم على   الرقميةلمناقشة مخاوف الحماية  •

 .التصرف بأمان ومسؤولية عند استخدام التكنولوجيا

 في استخدامهم للتكنولوجيا نموذج للسلوكيات اآلمنة والمسؤولة  صنع •

 .للتشاور مع المدرسة إذا كان لديهم أي مخاوف بشأن استخدام أطفالهم للتكنولوجيا •

 .الموافقة على اتفاقية االستخدام المقبول والتوقيع عليها والتي تحدد بوضوح استخدام الصور الفوتوغرافية والفيديو خارج المدرسة  •

 :التي تحتوي على العبارات التالية وااللتزام بها قراءة اتفاقية التعلم المنزلي •

 : تحميل أوعبر اإلنترنت ولن نقوم ب  للسالمةسندعم نهج المدرسة  •

o  إضافة أي صور أو أصوات أو نصوص يمكن أن تزعج أو تسيء إلى أي عضو في المدرسة 

o   واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  سندعم موقف المدرسة من استخدام معدات تكنولوجيا المعلومات

الصور الملتقطة للتالميذ في األحداث المدرسية ستكون لالستخدام الشخصي فقط ولن يتم تحميلها أو . واالتصاالت
 مشاركتها عبر اإلنترنت 

o  ومع ذلك ، يجب عليهم التأكد من استخدام أي صور أو : يجوز للوالدين التقاط صور في األحداث المدرسية

 .ع فيديو فيما يتعلق بسياسة االستخدام المقبول وسياسة الوسائط االجتماعية بالمدرسةمقاط

o  يجب على اآلباء ومقدمي الرعاية إعطاء موافقة خطية الستخدام أي صور ألطفالهم في مجموعة متنوعة من

 .الظروف المختلفة
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A2.0.8   المستخدمين اآلخرين   / مسؤوليات المجتمع 
 موقع الويب / لمجتمع الذين يصلون إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالمدرسة يُتوقع من مستخدمي ا

/ VLE كجزء من توفير المدرسة الموسعة التوقيع على AUP  للمستخدم المجتمعي قبل تزويدهم بإمكانية

 .الوصول إلى أنظمة المدرسة 

 .واالستخدام اآلمن للتقنياتسالمة الرقمية شترك لل ستقوم المدرسة بالتنسيق مع المنظمات المحلية إلنشاء نهج م •

مع القضايا المتعلقة باإلنترنت التي يعاني منها التالميذ خارج المدرسة ، على سبيل  مهتمة ستكون المدرسة  •

 .الحاجةالمثال مواقع التواصل االجتماعي ، وتقديم النصائح المناسبة عند 

 .قبل استخدام اإلنترنت داخل المدرسة" سياسة االستخدام المقبول "ستوقع أي منظمات خارجية على  •

ستوفر المدرسة سياسة االستخدام المقبول ألي ضيف يحتاج إلى الوصول إلى نظام الكمبيوتر بالمدرسة أو  •

 .اإلنترنت داخل المدرسة 

دما تستخدم المنظمات الخارجية اإلنترنت ومعدات  ستضمن المدرسة وجود مستويات مناسبة من اإلشراف عن  •

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت داخل المدرسة 

 
 

A2.1  قائد السالمة الرقمية 
 

عبر اإلنترنت   و السالمة  يوجد بالمدرسة قائد معين للسالمة عبر اإلنترنت ، والذي يقود مجموعة األمان

 .عبر اإلنترنت  السالمةويضمن اتباع السياسات واإلجراءات واستراتيجية 
 

A2.2: السالمة الرقمية فريق 

 

بالمشكالت. الرقمية  السالمةيجب على هذه المجموعة مراقبة سياسات األمان عبر اإلنترنت وإبالغ قائد 
وتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بالسالمة عبر يجب على المجموعة أيًضا البحث والبقاء على اطالع 

 .اإلنترنت

جميع أصحاب المصلحة في مجتمع المدرسة وتتضمن قادة المدارس. سالمة الرقمية تمثل مجموعة ال
تعمل هذه المجموعة جنبًا إلى جنب مع مجموعة الصحة والسالمة العامة وفريق االتصاالت لضمان دعم  

 :ة. تشمل العضوية ما يليواحترام جميع جوانب السياس

 

 

 

 

 

 

Designation Responsibilities 

الحماية المعين من يقود جميع جوانب األمان على اإلنترنت ؛ يراقب المشكالت والحوادث ويبلغ عنها إلى قائد  قائد السالمة الرقمية 

المدرسة )المدير(. يقود مجموعة األمان عبر اإلنترنت وهو مسؤول عن توفير التدريب المناسب وذات الصلة  

 والوعي للموظفين والطالب وأولياء األمور. 
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Stakeholder Responsibility 

Student Representative Reflect the views and concerns of 

students in relation to ESafety and 

provide feedback to students on 

updates to strategies and policies via 

the Student Council forum. 

Parent Teacher Student Association Reflect the views and concerns of 

(PTSA) Representative parents in  relation to ESafety and 

 provide feedback to parents on 

 updates to strategies and policies via 

 the PTSA forum. 

 

Counselor  

Advises, monitors, and reports all 
aspects of online safety related to 
student wellbeing. Supports individual 
students on issues relating to online 

safety and wellbeing. 

 

 

Technical Support Advises, monitors, and reports on all 
aspects of online security and 
technology needs as well as policies. 
Ensures firewalls, security measures, 
and infrastructure are in place and 
aligns to school and national 

expectations and regulations. 

Digital Learning Support Supports digital learning across the 
school and advises on and monitors 
best practices to ensure strategies are 
appropriate to the needs of the 
students. Monitors and ensures 
strategies are in place and continually 
reviews impact and development of the 
online strategy. 
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A3:  تكنولوجيا االتصال 

 .تستخدم المدرسة تقنيات اتصاالت متعددة ألنواع مختلفة من االتصاالت 

 :عند استخدام تقنيات االتصال ، تعتبر المدرسة ما يلي ممارسة جيدة
 
 

 
للمدرسة على أنها آمنة ومأمونة وتخضع للمراقبة. لذلك  يمكن اعتبار خدمة البريد اإللكتروني الرسمية  ▪

يجب على الموظفين والتالميذ استخدام خدمة البريد اإللكتروني للمدرسة فقط للتواصل مع اآلخرين أثناء  
 .(وجودهم في المدرسة ، أو على أنظمة المدرسة )على سبيل المثال عن طريق الوصول عن بعد

▪ Yammer معين المستخدم للمراسلة الفورية في الموقع عبر اتصاالت الهاتف هو تطبيق االتصال ال
فقط بموجب إرشادات  Facebook و WhatsApp المحمول حيث يمكن مراقبة ذلك. يتم استخدام

 .صارمة ألغراض التسويق
 باستخدام جدار حماية  FortiGate يجب دائًما تصفية المحتوى الرقمي من خالل أجهزة توجيه ▪

FortiClient الذي يتميز بحدود أمان عالية لمنع وصول الطالب إلى المواد غير المالئمة. 
 يجب أن يدرك المستخدمون أنه قد تتم مراقبة اتصاالت البريد اإللكتروني  ▪
يجب على المستخدمين اإلبالغ فوًرا ، إلى الشخص المرشح ، وفقًا لسياسة المدرسة ، عن استالم أي بريد  ▪ 

يجعلهم يشعرون بعدم االرتياح ، أو يكون مسيئًا ، أو يمثل تهديدًا أو تنمًرا بطبيعته ، ويجب عليهم إلكتروني 
 عدم الرد على أي بريد إلكتروني من هذا القبيل.

يجب أن يكون أي اتصال رقمي بين الموظفين والتالميذ أو اآلباء / مقدمي الرعاية )البريد اإللكتروني ،  ▪ 
 ارة التعلم ، وما إلى ذلك( احترافيًا من حيث اللهجة والمحتوى.والدردشة ، ونظام إد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 22 of 39 
 

 Staff & other adults Students 

 

Communication Technologies 
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Mobile device may be brought to ●       ●  

school 

Use of mobile devices in lessons  ●       ● 
 

Use of mobile devices in social time ●        ● 
 

Taking photos on school devices  ● ●  ●   ● ● 

Taking students’photos on personal    ●     ● 

mobile devices 

Use of hand held devices eg PDAs,  ●       ● 

PSPs 

Use of personal email addresses in    ●     ● 

school, or on school network 

Use of school email for personal    ●     ● 

emails 

Use of chat rooms / facilities    ●     ● 

Use of instant messaging  ●       ● 

Use of social networking sites  ● ●      ● 

Use of blogs ●       ●  
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A3.1:  األجهزة المحمولة 
 
 

 :يمكن استخدام األجهزة التالية في جميع أنحاء المدرسة

 أجهزة لوحية •

 أجهزة الكمبيوتر المحمولة  •

 الكاميرات الرقمية •
 وسماعات الرأس  SMART•  ساعات 

   وما إلى ذلك.جهزة الرسم  • أ

 

ويتم استخدامها على شبكة المدرسة. يمكن قد تكون هذه األجهزة مملوكة / مقدمة للمدرسة أو مملوكة شخصيًا 
للجهاز بعد ذلك الوصول إلى اإلنترنت األوسع الذي قد يشمل النظام األساسي التعليمي للمدرسة والخدمات األخرى  

 .المستندة إلى البريد اإللكتروني وتخزين البيانات

األجهزة المحمولة / الشخصية في سياق المدرسة  يجب أن يفهم جميع المستخدمين أن الغرض األساسي من استخدام 
هو الغرض التعليمي. يجب أن يكون التدريس حول االستخدام اآلمن والمناسب لتقنيات األجهزة المحمولة جزًءا ال 

 .يتجزأ من برنامج تعليم السالمة عبر اإلنترنت بالمدرسة

فين والتالميذ / الطالب وأولياء األمور / مقدمي للموظ BYOD سيتم النظر في سياسة االستخدام المقبول للمدرسة و 
 الرعاية أثناء استخدام تقنيات الهاتف المحمول 

 

A3.2: إدارة المحتوى الرقمي 

أدى تطوير المحتوى الرقمي إلى فوائد كبيرة للتعلم ، مما أتاح للموظفين والتالميذ االستخدام الفوري للمحتوى الذي  
تنزيله من اإلنترنت. ومع ذلك ، يجب أن يكون الموظفون والتالميذ على دراية بالمخاطر  قاموا بإنشائه بأنفسهم أو 

المرتبطة بمشاركة الصور ونشر الصور الرقمية على اإلنترنت. قد تظل هذه الصور متاحة على اإلنترنت إلى األبد 
 .وقد تسبب ضرًرا أو إحراًجا لألفراد على المدى القصير أو الطويل

 :ة بإبالغ وتثقيف المستخدمين حول هذه المخاطر وستنفذ سياسات لتقليل احتمالية حدوث ضرر ستقوم المدرس 

 .يجب محاكاة ما يلي وتشجيعه في جميع أنحاء المدرسة

عند استخدام المحتوى الرقمي ، يجب على الموظفين إعالم الطالب وتثقيفهم حول المخاطر المرتبطة   • •

نشرها وتوزيعها. يجب عليهم التعرف على المخاطر المرتبطة  بأخذ الصور واستخدامها ومشاركتها و

 .بنشر صور المحتوى الخاصة بهم على اإلنترنت ، على سبيل المثال على مواقع التواصل االجتماعي

يمكن للموظفين التقاط صور رقمية / فيديو أو محتوى آخر لدعم األهداف التعليمية ، ولكن يجب عليهم اتباع سياسات  .

المتعلقة بمشاركة وتوزيع ونشر هذا المحتوى. يجب التقاط الصور فقط على المعدات المدرسية ، ويجب عدم  المدرسة 
 استخدام المعدات الشخصية للموظفين لمثل هذه األغراض 

يجب توخي الحذر عند التقاط صور رقمية / فيديو أن التالميذ يرتدون مالبس مناسبة وال يشاركون في األنشطة   •

 .دي إلى اإلساءة إلى سمعة األفراد أو المدرسةالتي قد تؤ

 .يحظر على التالميذ التقاط صور لآلخرين أو استخدامها أو مشاركتها أو نشرها أو توزيعها دون إذنهم •

سيتم اختيار الصور المنشورة على الموقع اإللكتروني أو في أي مكان آخر يتضمن التالميذ بعناية وستتوافق مع   •

 .الممارسات الجيدة بشأن استخدام مثل هذه الصورإرشادات 

لن يتم استخدام األسماء الكاملة للتالميذ في أي مكان على موقع ويب أو مدونة ، ال سيما فيما يتعلق  •

 .بالصور
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التالميذ على موقع  صور سيتم الحصول على إذن كتابي من أولياء األمور أو مقدمي الرعاية قبل نشر  •

 .في بداية العام ، ويتم حفظ ذلك في الملف  رفض النشرمن أولياء األمور إرسال رد المدرسة. يُطلب 

 .ال يمكن نشر عمل التلميذ إال بإذن من التلميذ وأولياء األمور أو مقدمي الرعاية •

عند البحث عن صور أو مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية أو أي محتوى آخر ، سيتم تعليم الطالب حقوق النشر  •

 تراف بالملكية واالع

هناك سياسة وسائل التواصل االجتماعي التي تحدد كيفية نشر المعلومات التسويقية وتملي استجابة المدرسة   •

 (للتعليقات. )انظر سياسة وسائل التواصل االجتماعي

انات الصحفية  الموافقة على المحتوى الرقمي للمنشورات من قبل فريق االتصاالت والمدير التنفيذي. يتم اعتماد البي  •

 .فقط من قبل الرئيس التنفيذي

تطبق اللوائح الوطنية لحقوق النشر وحماية البيانات فيما يتعلق بالمحتوى الرقمي ويتم إطالع جميع الموظفين   •

 ."والطالب على هذه القيود. يتم الوصول إلى مواقع البيانات المفتوحة بموجب قوانين الترخيص "اإلبداعية المشتركة

A3.3: المعايير المهنية 
 

اءات  المدرسة لديها سياسة المعايير المهنية التي تحدد جميع التوقعات الموضوعة على الموظفين. تتم إدارة انتهاك البروتوكول واإلجر

 .بما يتماشى مع سياسة السالمة البيئية المتفق عليهاعبر اإلنترنت 

 من قائمة الملحق  8انظر الملحق 
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B:   البنية التحتية 

B1:   الرقم السري 

B1.1:  أمان كلمة المرور 

هم الخط األمامي لحماية  . تعد كلمات المرور جانبًا مهًما من جوانب أمان الكمبيوتر

 . يجب اتباع السياسات التالية لضمان أمان كلمة المرور . حسابات المستخدمين 

B1.1.1.  العامةقواعد أمان كلمة المرور   

يجب أن تكون جميع كلمات المرور على مستوى نظام اإلنتاج جزًءا من قاعدة بيانات إدارة  .1
 .كلمات المرور العامة الُمدارة بأمن المعلومات

مثل البريد اإللكتروني والويب وجهاز  )ال يمكن لجميع كلمات المرور على مستوى المستخدم  .2
 . إعادة استخدام كلمات المرور العشر الماضية( كمبيوتر سطح المكتب وما إلى ذلك

يجب أن يكون لحسابات المستخدمين التي لها حق الوصول إلى امتيازات المسؤول كلمة مرور فريدة   .3
 من جميع الحسابات األخرى التي يمتلكها هذا المستخدم

يجب أن تتوافق جميع كلمات المرور على مستوى المستخدم ومستوى النظام ومستوى وصول   .4

 .B.1.1.2المسؤول مع إرشادات إنشاء كلمة المرور الموضحة أدناه في  

يجب حذف أو تعطيل جميع كلمات المرور التي لم تعد ضرورية على الفور بناًء على  .5

 . B.1.1.3إرشادات حذف كلمة المرور بناًء على 

B1.1.2. إرشادات إنشاء كلمة المرور 

 : يجب أن يتبع إنشاء كلمات المرور على أي مستوى اإلرشادات أدناه

 أحرف على جميع األنظمة ( 8)يكون الحد األدنى لطول ثمانية  .1

 . أال تكون كلمة قاموس أو اسم علم .2

 أن ال تكون مثل استم المستخدم   .3

 . كلمات مرور سابقة( 10) أال تكون مطابقة لعشر    .4

 يتم نقلها في نص واضح أو عادي خارج الموقع اآلمن  أال . .5

 أن ال تكون معروضة عند إدخالها   .6

 تأكد من إعادة تعيين كلمات المرور ذاتيًا فقط أو إعادة تعيينها بواسطة المسؤول المعتمد . .7
 

 B1.1.3. ر  قواعد حذف كلمة المرو 
 . حذف جميع كلمات المرور التي لم تعد مطلوبة أو تعطيلها على الفور يجب 

 :يوهذا يشمل ، على سبيل المثال ال الحصر ، ما يل

 . عندما يتقاعد المستخدم ، أو يستقيل ، أو يُعاد تعيينه ، أو يُفرج عنه ، أو يُرفض ، وما إلى ذلك  .1

 . يجب تغيير كلمات المرور االفتراضية على الفور .2

 .حسابات المقاول ، عندما لم تعد هناك حاجة ألداء واجباتهم .3

B2:  الخدمات 
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B2. 1:   تنقيه أو الفلتره 

يتم إعداد خدمات التصفية على أجهزة توجيه فورتي غايت مع إعداد جدار الحماية فورتي مع تصنيف التصفية بناًء 
 . على قوائم عميل فورتي غايت العامة

 .المستخدم وطريقة االتصال بخدمات الشبكة الخاصة بناهناك تصنيف يعتمد على  .

 .الخاصة بالمدرس والفلترة الالسلكية للسماح بمعظم البريد اإللكتروني والفيديو الصوتي LANتم إعداد شبكة  

 . ، الوصول عن بعد ، تم إعداد األلعاب ليتم حظرها  P2Pوسائل التواصل االجتماعي، 

 

الممنوحة للطالب ، يقتصر على مواقع التعليم والتطبيقات المعتمدة  Wi-Fiبالنسبة إلى الوصول إلى شبكة  

 . للتعليم اإللكتروني

B2.2:  

يمكن فقط لموظفي تكنولوجيا  . تم إعداد جميع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات خلف الوصول البيومتري
ال يتم منح الوصول  . ة التحتية األساسية لتكنولوجيا المعلومات في المدرسةالمعلومات للمجموعة الوصول إلى البني 

إلى أي شخص خارج الفريق المذكور وأي موظف متعاقد قد يحتاج إلى الوصول إلى هذه المناطق المحظورة يجب  
 .أن يرافقه موظفون مصرح لهم بذلك 

B2.3:   حماية المعلومات الشخصية 

ومعالجتها ونقلها وإتاحتها وفقًا لإلرشادات التالية على النحو المنصوص عليه من   سيتم تسجيل البيانات الشخصية
 : قبل المدرسة والتي تنص على أن البيانات الشخصية يجب أن تكون

 معالجة عادلة وقانونية  •
 تمت معالجتها ألغراض محدودة  •
 كافية وذات صلة وغير مفرطة  •
 دقيق   •

 ضروري لم يتم االحتفاظ بها أكثر مما هو  •
 تمت معالجتها وفقًا لحقوق صاحب البيانات  •
 آمن  •

 ينقل لآلخرين مع حماية كافية  •

 يجب على المدرسة التأكد بأن  :

ستحتفظ بالحد األدنى من البيانات الشخصية الالزمة لتمكينها من أداء وظيفتها ولن تحتفظ بها  . •

 .لفترة أطول من الالزم لألغراض التي تم جمعها من أجلها

سيتم بذل كل جهد ممكن للتأكد من أن البيانات المحفوظة دقيقة ومحدثة وأن األخطاء يتم  . •

 .تصحيحها دون تأخير ال داعي له

ومعالجتها  "  إلشعار الخصوصية"سيتم الحصول على جميع البيانات الشخصية بشكل عادل وفقًا   •
 ". لشروط المعالجة "بشكل قانوني وفقًا 

 للمخاطر إجراء تقييمات  •

 لديها ترتيبات واضحة ومفهومة ألمن البيانات الشخصية وتخزينها ونقلها •

 أصحاب البيانات لهم حقوق الوصول وهناك إجراءات واضحة للحصول على ذلك  •

 هناك سياسات وإجراءات روتينية واضحة ومفهومة لحذف البيانات والتخلص منها •

 سجيلها وإدارتها والتعافي منهاسياسة لإلبالغ عن حوادث مخاطر المعلومات وت  هناك •

تخزين  / الحوسبة السحابية التي تضمن أن نقل  / هناك سياسات واضحة حول استخدام التخزين السحابي  •

 . البيانات هذا يفي بالمتطلبات المنصوص عليها من قبل المدرسة والقانون الوطني

   :يجب على الموظفين التأكد بأن
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في جميع األوقات على ضمان الحفظ اآلمن للبيانات الشخصية ، وتقليل  ونحرص ي    •
 . مخاطر فقدانها أو إساءة استخدامها

استخدم البيانات الشخصية فقط على أجهزة الكمبيوتر واألجهزة األخرى المحمية بكلمة مرور آمنة ، مع  •
 . البيانات الشخصية بشكل صحيح في نهاية أي جلسة يستخدمون فيها" تسجيل خروجهم"التأكد من 

 . نقل البيانات باستخدام التشفير وتأمين األجهزة المحمية بكلمة مرور •

عند تخزين البيانات الشخصية على أي نظام كمبيوتر محمول أو شريحة ذاكرة أو أي 
 : وسائط أخرى قابلة لإلزالة

 أن تكون البيانات مشفرة ومحمية بكلمة مرور  يجب •
 أن يكون الجهاز محميًا بكلمة مرور  يجب •
 يجب أن يقدم الجهاز برامج معتمدة لفحص الفيروسات والبرامج الضارة  •

بمجرد  ( أدناه)يجب حذف البيانات بشكل آمن من الجهاز ، بما يتماشى مع سياسة المدرسة  •
 نقلها أو اكتمال استخدامها

 
C:    التعليم 

C1: األطفال و الشباب  

الحلول التنظيمية والتقنية مهمة جدًا ، يجب أن يكون استخدامها متوازنًا من في حين أن 

لذلك ، يعد تعليم الطالب في مجال األمان عبر  . خالل تثقيف الطالب التخاذ نهج مسؤول 

يحتاج األطفال والشباب . اإلنترنت جزًءا أساسيًا من توفير األمان عبر اإلنترنت بالمدرسة

عمها للتعرف على مخاطر السالمة عبر اإلنترنت وتجنبها وبناء إلى مساعدة المدرسة ود 

يجب أن تكون السالمة عبر اإلنترنت محل تركيز في جميع . قدرتهم على الصمود 

مجاالت المناهج الدراسية ويجب على الموظفين تعزيز رسائل األمان عبر اإلنترنت عبر  

 . المنهج الدراسي

C1.1: السالمة عبر اإلنترنت تعليم   

 لطلبة  ا
تم تضمين تعليم األمان عبر اإلنترنت في منهج تكنولوجيا المعلومات على المستويات المناسبة للعمر وتتم إعادة النظر  

يجب أن يكون منهج السالمة عبر اإلنترنت واسعًا . خاصة في بداية كل فصل دراسي   - في هذه الجوانب باستمرار 
 : لألنشطة اإلبداعية وسيتم توفيره بالطرق التاليةومناسبًا ويوفر تقدًما ، مع فرص 

مجموعات سنة   / سنقدم سلسلة من الدروس المحددة المتعلقة بالسالمة اإللكترونية في كل مجموعة  •
التعليم الشخصي  محددة كجزء من منهج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وجلسات الصف االستشارى 

 واالجتماعي والصحي واالقتصادي 

سنحتفل باألمان اإللكتروني ونعززه من خالل برنامج مخطط للتجمعات وأنشطة المدرسة بأكملها ، بما  •
 .في ذلك الترويج ليوم اإلنترنت اآلمن كل عام

سوف نناقش أو نذكر أو نرفع رسائل السالمة اإللكترونية ذات الصلة مع التالميذ بشكل روتيني حيثما   •
وس ؛ بما في ذلك الحاجة إلى حماية المعلومات الشخصية ، ظهرت فرص مناسبة خالل جميع الدر

والنظر في العواقب التي قد تترتب على أفعالهم على اآلخرين ، والحاجة إلى التحقق من دقة وصحة  
 المعلومات التي يستخدمونها والحاجة إلى احترام واالعتراف بملكية المواد الرقمية 

رنت للتأكد من أنه مناسب للعمر ويدعم أهداف التعلم لمجاالت  سيتم التخطيط بعناية ألي استخدام لإلنت  •
 مناهج معينة

 سيتم تعليم التالميذ كيفية استخدام مجموعة من أدوات اإلنترنت المناسبة ألعمارهم بطريقة آمنة وفعالة  . •

 سنذكر التالميذ بمسؤولياتهم من خالل االستخدام المقبول للمستخدم النهائي •
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سيتم عرضها في جميع أنحاء المدرسة وسيتم عرضها عندما يقوم التلميذ بتسجيل السياسة التي  •
 الدخول إلى شبكة المدرسة 

 . سيقوم الموظفون بنمذجة السلوك اآلمن والمسؤول في استخدامهم للتكنولوجيا أثناء الدروس •

استخدامها في  سنعلم الطالب كيفية البحث عن المعلومات وتقييم محتوى المواقع للتأكد من دقتها عند •
 أي مجال من مجاالت المنهج 

عند البحث في اإلنترنت عن المعلومات ، سيتم إرشاد الطالب الستخدام محركات البحث المناسبة   •
ستتم مراقبة جميع االستخدامات ، وسيتم تذكير التالميذ بما يجب عليهم فعله إذا صادفوا  . ألعمارهم

 . محتوى غير مناسب

الطالب بطريقة مناسبة للعمر حول حقوق النشر فيما يتعلق بالموارد عبر اإلنترنت سيتم تعليم جميع  •
وسيتم تعليمهم لفهم الملكية وأهمية احترام حقوق النشر الخاصة بالمواد الموجودة على اإلنترنت 

 .واالعتراف بها

تأثروا بأي  سيتم تعليم الطالب حول تأثير التنمر عبر اإلنترنت ومعرفة كيفية طلب المساعدة إذا •
 .شكل من أشكال التنمر عبر اإلنترنت

سيتم توعية التالميذ بمكان طلب المشورة أو المساعدة إذا واجهوا مشاكل عند استخدام اإلنترنت   •
 . والتقنيات ذات الصلة ، مثل الوالدين أو مقدم الرعاية أو المعلم أو الموظف الموثوق به

   12انظر للمحلق رقم 

C1.2: المواطنة الرقمية 

المدرسة لديها سياسة المواطنة الرقمية التي تم تصميمها للتأكد من أن طالبنا    .
 .على دراية ومسئولين عن سلوكهم وأفعالهم عبر اإلنترنت 

 

C1.3:   مساهمة الشباب 

إلشراك طالبنا في جميع جوانب التعلم الرقمي والسالمة ، يجب على فريق العمل 

 :المعنية بالسالمة البيئية في المدرسةواللجنة 

يجب تحليل هذه البيانات . إصدار استبيانات واستطالعات منتظمة لتقييم استجابات الطالب •
 . واستخدامها لإلبالغ عن الخطوات التالية أو لمزيد من ضمان أفضل الممارسات

تزويد الطالب بأداة مجهولة الهوية للمساعدة في اإلبالغ عن الحوادث واالقتراحات واإلبالغ   يتم •
 عن المخالفات

يجب تشجيع الطالب على اكتساب مهارات متزايدة في استخدام األجهزة الرقمية ، وتعلم وفهم من  •
 .يمكنهم التعامل معه في حالة مشكالت األمان عبر اإلنترنت

 . يع وأحداث التركيز ممارسة توخي اليقظة واإلبالغ عن المخاوفيجب أن تعزز أساب  •

يجب أن يناقش مجلس الطالب تحديات السالمة البيئية ويطرح ممثل الطالب قضايا  •
 .خطيرة على فريق عمل السالمة البيئية

C2:  تدريب الموظفين 

السالمة اإللكترونية وأن  عنالضروري أن يتلقى جميع الموظفين تدريبًا   من
 يفهموا مسؤولياتهم ، على النحو المبين في هذه السياسة 

 :سيتم تقديم تدريب الموظفين على النحو التالي على سبيل المثال ال الحصر

 .اإللكترونية للموظفينسيتم توفير برنامج مخطط للتدريب الرسمي على السالمة  •

 . سيتم إجراء مراجعة منتظمة الحتياجات التدريب على السالمة اإللكترونية لجميع الموظفين •

يتلقى جميع الموظفين الجدد تدريبًا على السالمة اإللكترونية كجزء من برنامجهم التعريفي ، مما يضمن  •
 ات االستخدام المقبول فهمهم الكامل لسياسة السالمة اإللكترونية في المدرسة وسياس
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سيتم تقديم سياسة الحماية اإللكترونية هذه وتحديثاتها إلى الموظفين ومناقشتها في   •
 أيام التعليم والتدريب أثناء الخدمة / لفريق  / اجتماعات الموظفين 

 التوجيه  / سيقدم منسق السالمة البيئية مع المدير المشورة  •

 . التدريب كما هو مطلوب لألفراد  / •

C3: والمجتمع األوسع اآلباء   

 توعية الوالدين 
  ومع ، اإلنترنت عبر األمان وقضايا  لمخاطر فقط  محدود فهم الرعاية ومقدمي اآلباء من العديد لدى
.  اإلنترنتتنظيم سلوكيات األطفال عبر  / مراقبة  وفي أطفالهم تعليم في أساسيًا دوًرا يلعبون فهم ذلك

قد يقلل اآلباء من تقدير عدد المرات التي يصادف فيها األطفال والشباب مواد يحتمل أن تكون ضارة  
 .وغير مناسبة على اإلنترنت وقد ال يكونون متأكدين من كيفية الرد

 

 : لذلك ستسعى المدرسة إلى توفير المعلومات والتوعية ألولياء األمور ومقدمي الرعاية من خالل 
 

 ات معلومات الوالدينأمسي  •

 حزم مناهج المدرسة  •

 اتفاقيات المدرسة الوالدين والشراكات  •

 موقع المدرسة والنشرات اإلخبارية  •

 أنظمة إدارة التعلم الخاصة بالمدرسة ومواقع التواصل االجتماعي المختلفة  •

• information about national / local E-safety 
campaigns / literature أدبيات السالمة   /الت معلومات حول حم

 المحلية  /اإللكترونية الوطنية  

 مشاركة الوالدين 

يجب التقاط صوت الوالدين ومشاركتهم في جميع الحاالت كأصحاب المصلحة 
 . وتشجيعهم من خالل

 اجتماعات معلومات الوالدين •
 مشاركة الوالدين في االستطالعات عبر اإلنترنت  •
 رسائل نصية قصيرة  اتصاالت  •
  اآلباء على اإلنترنت بوابة •
 إدمودو و فصل دوجو   •

يجب استخدام التعليقات المقدمة من خالل هذه القنوات المتعددة في مراجعة سياسة السالمة 
 . اإللكترونية لمزيد من التطوير والتنقيح

   توعية المجتمع األوسع

أعضاء المجتمع لالستفادة   / تهدف المدرسة إلى توفير الفرص لمجموعات المجتمع المحلي 

يمكن تقديم ذلك من خالل . من معرفة المدرسة وخبرتها في مجال السالمة عبر اإلنترنت 

 : ما يلي
 

دورات تعليمية لألسرة في استخدام التقنيات الرقمية الجديدة ، ومحو األمية الرقمية ،   تقديم •
 والسالمة عبر اإلنترنت 

 رسائل أمان عبر اإلنترنت تستهدف األجداد واألقارب اآلخرين وكذلك اآلباء . •

 يوفر موقع المدرسة اإللكتروني معلومات السالمة عبر اإلنترنت للمجتمع األوسعس •
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D:  عايير والمراقبةالم 

D1:  المراقبة 

D1.1:  المراقبة والتدخل في حوادث السالمة على اإلنترنت 
في حالة االشتباه في وقوع حادث أمان عبر اإلنترنت أو اإلبالغ عنه ، سيتم إرسال تقرير عن الحادث الرقمي إلى فريق السالمة   .

يتم التحقيق في الحادث في أقرب وقت ممكن ويتم إصدار رد لجميع األطراف عبر قائد السالمة على  . Microsoftالبيئية عبر فرق 

يعة الحادث والجناة والضحايا ويحدد اإلجراءات التي يجب اتخاذها والخطوات التالية لمنع التكرار أو يفصل التقرير طب . اإلنترنت
 . المزيد من المخاطر

D1.2:  سياسة وممارسات األمان عبر اإلنترنت  تأثير 
 

 : سة بالطرق التالية أثرت األهمية العالية التي تولى للسالمة عبر اإلنترنت والمعرفة الشاملة للطالب والموظفين على المدر
تعد النزاعات داخل المدرسة أمًرا غير معتاد بين الطالب ، وبالتالي نادًرا ما تتخطى المشكالت نطاق  . يعني أن الحوادث نادرة

أدى  . يتم اتخاذ إجراءات سريعة استجابة ألي حوادث وهذا بمثابة إجراء وقائي قوي. المدرسة أو على وسائل التواصل االجتماعي

السالمة البيئية والمواطنة الرقمية في جميع المناهج الدراسية وكذلك في وحدات منفصلة إلى تحسين االحترام والثقة المتبادلين  تناول
 .في اإلبالغ حتى عن الحوادث الصغيرة

 المالحق 
 

 
 التلميذ / سياسة االستخدام المقبول للطالب . 1
 والمتطوعين سياسة االستخدام المقبول للموظفين . 2
 مقدمي الرعاية  / اتفاقية سياسة االستخدام المقبول للوالدين . 3
 سياسة وسائل التواصل االجتماعي . 4
 نموذج الموافقة على استخدام صورة الطالب . 5
 جدول لجنة وفريق عمل السالمة اإللكترونية واللجنة . 6
 الجهاز المحمول  / سياسة استخدام الهاتف . 7
 المهنية سياسة المعايير . 8
 سياسة االنضباط . 9

 اجلب جهازك الخاص  سياسة. 10
 2020إدارة سلوك طالب وزارة التربية والتعليم عن بعد  . 11
 منهج محو األمية الرقمية والمواطنة . 12
 

 اتفاقية سياسة االستخدام المقبول للطالب: 1الملحق 

األطفال والشباب اليوم ، سواء داخل المدارس أو في حياتهم أصبحت التقنيات الجديدة جزًءا ال يتجزأ من حياة   .

اإلنترنت وتقنيات المعلومات واالتصاالت الرقمية األخرى هي أدوات قوية تفتح فرًصا جديدة . خارج المدرسة

أن   يجب. يمكن لهذه التقنيات أن تحفز المناقشة وتعزز اإلبداع وتحفز الوعي بالسياق لتعزيز التعلم الفعال. للجميع

 .يتمتع الشباب دائًما بحق الوصول اآلمن إلى اإلنترنت

 : تهدف سياسة االستخدام المقبول هذه إلى ضمان

 
أن يكون الشباب مستخدمين مسؤولين وسيبقون آمنين أثناء استخدام اإلنترنت وتقنيات االتصاالت   •

 .األخرى لالستخدامات التعليمية والشخصية والترفيهية
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ا المعلومات واالتصاالت في المدرسة والمستخدمين من سوء االستخدام العرضي  حماية أنظمة تكنولوجي  •
 . أو المتعمد الذي قد يعرض أمن األنظمة والمستخدمين للخطر

 
التالميذ على وصول جيد إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   / ستحاول المدرسة التأكد من حصول الطالب 

 .التالميذ الموافقة على أن يكونوا مستخدمين مسؤولين / لتعزيز تعلمهم ، وفي المقابل ، تتوقع من الطالب 

 اتفاقية سياسة االستخدام المقبول    

لمدرسة بطريقة مسؤولة ، لضمان أفهم أنه يجب علي استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ا
عدم وجود أي خطر على سالمتي أو سالمة وأمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمستخدمين 

 .اآلخرين

 : من أجل سالمتي الشخصية 

 
وأي اتصاالت تقنية ... أتفهم بأن المدرسة سوف تراقب استخداماتي للبريد االلكتروني و برنامج  . •

 أخرى 

مشاركة اسم المستخدم والرقم السري مع أي أحد او المحاولة باستخدام اسم مستخدم  لن أقوم ب  •
 .  شخص آخر

 عندما أتواصل عبر اإلنترنت" الخطر الغريب"سأكون على دراية بـ  •

 .لن أفصح أو أشارك معلومات شخصية عني أو عن اآلخرين عند االتصال باإلنترنت   •

اإلنترنت ممن تواصلت معهم عبر اإلنترنت ، فسأفعل ذلك في مكان إذا رتبت لمقابلة أشخاص خارج  •
 .عام وأخذ معي شخًصا بالغًا

 

سأبلغ فوًرا عن أي مواد أو رسائل غير سارة أو غير مناسبة أو أي شيء يجعلني أشعر بعدم االرتياح  •
 . عندما أراها على اإلنترنت

 :جيا لدعم تعليمناأفهم أن كل شخص لديه حقوق متساوية في استخدام التكنولو

 
أفهم أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدرسة مخصصة لالستخدام التعليمي وأنني لن   •

 . أستخدم األنظمة لالستخدام الشخصي أو الترفيهي ما لم يكن لدي إذن للقيام بذلك

اإلنترنت ، والمقامرة عبر لن أستخدم أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المدرسية لأللعاب عبر  •
 . اإلنترنت ، والتسوق عبر اإلنترنت ، ومشاركة الملفات

 فقط إذا كان لدي إذن للقيام بذلك  يوتيوب  سأستخدم  •

 : سوف أتصرف كما أتوقع أن يتصرف اآلخرون نحوي

 
سأحترم عمل اآلخرين وممتلكاتهم ولن أتمكن من الوصول إلى أي ملفات مستخدم آخر أو نسخها أو   •

 . إزالتها أو تغييرها بأي طريقة أخرى ، دون علم المالك وإذنه

سأكون مؤدبًا ومسؤواًل عندما أتواصل مع اآلخرين ، ولن أستخدم لغة قوية أو عدوانية أو غير مناسبة   •
 ، وأقدر أن اآلخرين قد يكون لديهم آراء مختلفة 

 . لن أقوم بالتقاط أو توزيع صور ألي شخص دون إذنه •
 

 :المدرسة تتحمل مسؤولية الحفاظ على أمان وسالمة التكنولوجيا أفهم أن 

 . فهم أنني ال أستخدم أجهزتي الخاصة في المدرسة   •

أتفهم المخاطر ولن أحاول تحميل أو تنزيل أو الوصول إلى أي مواد غير قانونية أو غير مناسبة أو قد   •
تسبب ضرًرا أو ضيقًا لآلخرين ، ولن أحاول استخدام أي برنامج أو برنامج قد يسمح لي بتجاوز  

 . أنظمة األمان المعمول بها لمنع الوصول إلى مثل هذه المواد / التصفية 

 . ًرا عن أي تلف أو عيوب تتعلق بالمعدات أو البرامج ؛ ومع ذلك ، قد يكون هذا قد حدثسأبلغ فو . •

المنظمة التي   / لن أفتح أي مرفقات في رسائل البريد اإللكتروني ، إال إذا كنت أعرف وأثق بالشخص  •
   ..أرسلت البريد اإللكتروني ، بسبب خطر المرفق الذي يحتوي على فيروسات أو أي برنامج ضار آخر

لن أقوم بتثبيت أو محاولة تثبيت برامج من أي نوع على جهاز ، أو تخزين برامج على جهاز كمبيوتر ،  
 .ولن أحاول تغيير إعدادات الكمبيوتر
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لن أستخدم الدردشة ومواقع التواصل االجتماعي إال بعد الحصول على إذن وفي األوقات المسموح بها  •
 .واإلشراف عليها

 : استخدام اإلنترنت للبحث في واجباتي المدرسية ، أفهم أنعند   

 أن أتأكد من أن لدي إذنًا الستخدام العمل األصلي لآلخرين في عملي الخاص  يجب •

بما في ذلك  )يكون العمل محميًا بموجب حقوق الطبع والنشر ، لن أحاول تنزيل نسخ  عندما ( •
 ( الموسيقى ومقاطع الفيديو

عندما أستخدم اإلنترنت للعثور على المعلومات ، يجب أن أحرص على التحقق من دقة المعلومات   •
 التي أجدها ، ألنني أفهم أن عمل اآلخرين قد ال يكون صحيًحا 

 : ول عن أفعالي ، داخل المدرسة وخارجهاأفهم أنني مسؤ

 
أفهم أن المدرسة يمكن أن تتصرف ضدي إذا كنت متورًطا في حوادث أو سلوك غير الئق مدرج في   •

ومن األمثلة على ذلك التنمر عبر اإلنترنت .  هذه االتفاقية عندما أكون خارج المدرسة وكذلك في المدرسة

 . وإساءة استخدام المعلومات الشخصيةتلقي صور غير الئقة  / وإرسال 

قد يشمل  . أفهم أنه إذا لم أتبع اتفاقية سياسة االستخدام المقبول ، فسوف يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراء تأديبي •

اإلنترنت ، واالعتقاالت ، والتعليق ، واالتصال بالوالدين وفي   / ذلك فقدان الوصول إلى شبكة المدرسة 

 .غير قانونيةحالة تورط الشرطة في أنشطة 

 
يرجى إكمال األقسام الموجودة في الصفحة التالية إلظهار أنك قد قرأت وفهمت ووافقت على القواعد المدرجة في  

إذا لم تقم بالتوقيع على هذه االتفاقية وإعادتها ، فلن يتم منح الوصول إلى أنظمة  . اتفاقية االستخدام المقبول

 . رسةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالمد

 نموذج اتفاقية االستخدام المقبول للطالب    

 سياسة االستخدام المقبول)يتعلق هذا النموذج بسياسة االستخدام المقبول للتلميذ 

 سياسة يرجى إكمال األقسام أدناه لتوضيح أنك قد قرأت وفهمت ووافقت على القواعد المضمنة في . لمرفقة بها

إذا لم تقم بالتوقيع على هذه االتفاقية وإعادتها ، فلن يتم منح الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا . االستخدام المقبول

 . المعلومات واالتصاالت بالمدرسة

 :أعاله وأوافق على اتباع هذه اإلرشادات عندمالقد قرأت وفهمت ما ورد 

 ( داخل المدرسة وخارجها)أنظمة ومعدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدرسة   أستخدم •
 .، على سبيل المثال الهواتف المحمولة والكاميرات وما إلى ذلك( عند السماح بذلك)أستخدم أجهزتي الخاصة في المدرسة 

صة خارج المدرسة بطريقة تتعلق بكوني عضًوا في هذه المدرسة ، على سبيل أستخدم أجهزتي الخا  •
المثال التواصل مع أعضاء آخرين في المدرسة على سبيل المثال من خالل الشبكات االجتماعية 

والهواتف المحمولة والوصول إلى البريد اإللكتروني للمدرسة ومنصة التعلم والموقع اإللكتروني وما  
 .إلى ذلك

Student name:……………………. 

Grade and Section:……………. 

Signed:………………… Date:……………………… 

 للموظفين سياسة االستخدام المقبول: 2 الملحق

كمدرسة مسؤولة عن حماية األطفال ، من المهم أن يتخذ جميع الموظفين جميع التدابير الممكنة والضرورية لحماية  

.  العدوى ، والوصول غير المصرح به ، والضرر ، والفقدان ، واإلساءة ، والسرقةالبيانات وأنظمة المعلومات من 

. يتحمل جميع أعضاء فريق العمل مسؤولية استخدام نظام الكمبيوتر بالمدرسة بطريقة مهنية وقانونية وأخالقية

المعلومات واالتصاالت   للتأكد من أن أعضاء فريق العمل على دراية كاملة بمسؤولياتهم المهنية عند استخدام تقنية

 . وأنظمة المدرسة ، يُطلب منك قراءة سياسة االستخدام المقبول هذه والتوقيع عليها
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هذه ليست قائمة شاملة ، ويتم تذكير جميع أعضاء فريق العمل بأن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يجب  
 .بة والقانونأن يكون متسقًا مع روح المدرسة والسياسات األخرى المناس

 

أفهم أن أنظمة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تشمل الشبكات والبيانات وتخزين     . •

تشمل األمثلة  . البيانات وتقنيات االتصال عبر اإلنترنت وغير المتصلة باإلنترنت وأجهزة الوصول

ة والبريد اإللكتروني ومواقع  الهواتف المحمولة وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي والكاميرات الرقمي 

 .الوسائط االجتماعية

أفهم أن أي أجهزة وبرامج يوفرها مكان عملي الستخدام الموظفين ال يمكن استخدامها إال من قبل   •

لمنع الوصول غير المصرح به إلى األنظمة أو البيانات . أعضاء فريق العمل ولالستخدام التعليمي فقط

لومات بدون رقابة دون تسجيل الخروج أوالً أو قفل تسجيل الدخول  الشخصية ، لن أترك أي نظام مع

 . الخاص بي حسب االقتضاء

"  قوية"سأستخدم كلمة مرور . سأحترم أمان النظام ولن أفصح عن أي كلمة مرور أو معلومات أمنية •
أحرف أو أكثر وال تحتوي على    8تحتوي كلمة المرور القوية على أرقام وأحرف ورموز مكونة من )

 (. كلمة معجم وتستخدم فقط في نظام واحد

لن أحاول تثبيت أي برنامج تم شراؤه أو تنزيله ، بما في ذلك أشرطة أدوات المتصفح أو األجهزة دون   •
 .إذن من مدير النظام

مقدمي الرعاية وفقًا   / سأضمن االحتفاظ بأي بيانات شخصية للطالب أو الموظفين أو أولياء األمور  •

هذا يعني أنه سيتم الحصول على جميع البيانات الشخصية ومعالجتها بصورة  . لسياسة حماية البيانات

أطول من الالزم ،   عادلة وقانونية ، واالحتفاظ بها فقط ألغراض محددة ، ولن يتم االحتفاظ بها لفترة

وستظل خاصة وآمنة مع اتخاذ تدابير أمنية مناسبة ، سواء تم استخدامها في مكان العمل ، أو استضافتها 

مثل البريد  )سيتم تشفير أي بيانات تتم إزالتها من موقع المدرسة . عبر اإلنترنت أو الوصول إليها عن بعد

لن  . بواسطة طريقة معتمدة من المدرسة( لمضغوطةاإللكتروني أو على بطاقات الذاكرة أو األقراص ا

يتم استخدام أي صور أو مقاطع فيديو للتالميذ إال كما هو مذكور في سياسة استخدام الصور المدرسية أو  

 .سياسة وسائل التواصل االجتماعي وستنظر دائًما في موافقة الوالدين

 
بما في ذلك الصور  )ساسة أو شخصية متعلقة بالمدرسة لن احتفظ بالمستندات المهنية التي تحتوي على معلومات ح

مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والكاميرات )على أي أجهزة شخصية ( والملفات ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك

حميل أي  لت  منصة التعلم المدرسيحيثما أمكن ، سأستخدم . ، ما لم يتم تأمينها وتشفيرها( الرقمية والهواتف المحمولة

سأحمي األجهزة الموجودة في رعايتي من الوصول غير . ندات وملفات عمل في بيئة محمية بكلمة مرورمست 

 .المعتمد أو السرقة

 
لن أقوم بتخزين أي معلومات شخصية على نظام الكمبيوتر بالمدرسة ال عالقة لها باألنشطة المدرسية ، مثل    

 . الماليةالصور الشخصية أو الملفات أو المعلومات 

 . سأحترم حقوق التأليف والنشر وحقوق الملكية الفكرية
 

لقد قرأت وفهمت سياسة السالمة اإللكترونية في المدرسة والتي تغطي متطلبات االستخدام اآلمن لتكنولوجيا 
عي المعلومات واالتصاالت ، بما في ذلك استخدام األجهزة المناسبة واالستخدام اآلمن لمواقع التواصل االجتما

 . واإلشراف على الطالب داخل الفصل الدراسي وأماكن العمل األخرى
 

أو قائد   / سأبلغ عن جميع الحوادث المثيرة للقلق بشأن سالمة األطفال على اإلنترنت إلى مسؤول الحماية المعين و 

سأقوم باإلبالغ عن أي وصول عرضي ، أو استالم مواد غير مالئمة ، . السالمة اإللكترونية في أقرب وقت ممكن

أو القائد المعين للتصفية في أقرب وقت   eSafety Leaderأو تصفية االنتهاكات أو مواقع الويب غير المناسبة إلى 

 . ممكن
ن آخذ األطفال  أو أمان وضعتها المدرسة وسأقوم بفحص الموقع قبل أ / سأطلب إذنًا لتجاوز أي أنظمة تصفية و 

إذا اشتبهت في تعرض جهاز كمبيوتر أو نظام للتلف أو التأثر بفيروس أو برنامج ضار آخر أو إذا فقدت أي  . إليه

فريق دعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عبر  / مستندات أو ملفات متعلقة بالمدرسة ، فسأبلغ بذلك إلى مقدم 

 .مدير األعمال في أقرب وقت ممكن 
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مقدمي الرعاية وغيرهم من المهنيين فقط عبر قنوات   / اتصاالتي اإللكترونية مع التالميذ وأولياء األمور ستتم 

ستتم . االتصال المعتمدة من العمل ، على سبيل المثال عبر عنوان البريد اإللكتروني أو رقم الهاتف المقدم للمدرسة 

 .القيادة العليامناقشة أي عالقات سابقة قد تضر بهذا األمر مع فريق 

 
سيكون استخدامي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأنظمة المعلومات دائًما متوافقًا مع دوري المهني ، سواء  

يتضمن ذلك استخدام البريد اإللكتروني والنصوص ووسائل التواصل  . باستخدام أنظمة مدرسية أو شخصية 

لن يتعارض . ت الويب وأي أجهزة أو مواقع ويب أخرىاالجتماعي والشبكات االجتماعية واأللعاب ومنشورا 

استخدامي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع واجبات عملي وسيكون متوافقًا مع سياسة االستخدام المقبول في  

 .المدرسة والقانون

 
إهانة أو  لن أقوم بإنشاء أو إرسال أو عرض أو نشر أو إعادة توجيه أي مادة من المحتمل أن تضايق أو تسبب 

.  إزعاًجا أو قلقًا ال داعي له ألي شخص آخر ، أو أي شيء قد يؤدي إلى دوري المهني أو المدرسة أو مجلس المدينة

 . سمعة

 
سأعمل على تعزيز السالمة اإللكترونية مع التالميذ الذين تحت رعايتي وسأساعدهم على تطوير موقف مسؤول  

 .ام والمحتوى الذي يصلون إليه أو ينشئونهتجاه السالمة عبر اإلنترنت واستخدام النظ
إذا كان لدي أي استفسارات أو أسئلة بخصوص الممارسة اآلمنة والمهنية عبر اإلنترنت سواء في المدرسة أو 

 خارج الموقع ، فسأطرحها مع قائد السالمة اإللكترونية 

 
اإللكتروني قد تتم مراقبته وتسجيله لضمان االمتثال  أفهم أن استخدامي ألنظمة المعلومات واإلنترنت والبريد 

قد تمارس المدرسة حقها في مراقبة استخدام أنظمة المعلومات ، بما في ذلك الوصول إلى اإلنترنت  .  للسياسة

.  واعتراض رسائل البريد اإللكتروني لمراقبة االمتثال لسياسة االستخدام المقبول وسياسة أمان البيانات بالمدرسة

أو غير المالئم لنظام معلومات الخدمة أو السلوك غير المقبول أو   / ا تعتقد أن االستخدام غير المصرح به و  عندم

إذا اشتبهت المدرسة في إمكانية استخدام . غير المناسب قد يحدث ، فسوف تستدعي المدرسة إجراءاتها التأديبية

قانوني ، فسيتم توجيه انتباه منظمة إنفاذ النظام ألغراض إجرامية أو لتخزين نصوص أو صور أو صوت غير  

 . القانون ذات الصلة إلى األمر

 

لقد قرأت وفهمت وأوافق على االمتثال لسياسة االستخدام المقبول لتكنولوجيا المعلومات  

 . واالتصاالت للموظفين

Signed: ……………………….... Name: ……………………… Date: ……… 

 

 المهنة  / سياسة االستخدام المقبول للوالدين : 3الملحق 

أصبحت التقنيات الجديدة جزًءا ال يتجزأ من حياة األطفال والشباب اليوم ، سواء داخل المدارس أو في حياتهم 

اإلنترنت وتقنيات المعلومات واالتصاالت الرقمية األخرى هي أدوات قوية تفتح فرًصا جديدة . خارج المدرسة

يجب أن  . ذه التقنيات أن تحفز المناقشة وتعزز اإلبداع وتحفز الوعي بالسياق لتعزيز التعلم الفعاليمكن له. للجميع

 : تهدف سياسة االستخدام المقبول هذه إلى ضمان. يتمتع الشباب دائًما بحق الوصول اآلمن إلى اإلنترنت
 

وتقنيات االتصاالت  أن يكون الشباب مستخدمين مسؤولين وسيبقون آمنين أثناء استخدام اإلنترنت  •
 .األخرى لالستخدامات التعليمية والشخصية والترفيهية

حماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدرسة والمستخدمين من سوء االستخدام العرضي   •
 . أو المتعمد الذي قد يعرض أمن األنظمة والمستخدمين للخطر

بأهمية السالمة اإللكترونية وأنهم يشاركون في تعليم أن اآلباء ومقدمي الرعاية على دراية  •
 .وإرشاد الشباب حول سلوكهم عبر اإلنترنت
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التالميذ على وصول جيد إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   / ستحاول المدرسة التأكد من حصول الطالب 

نسخة من  . التالميذ الموافقة على أن يكونوا مستخدمين مسؤولين / لتعزيز تعلمهم ، وفي المقابل ، تتوقع من الطالب 

دراية  مقدمو الرعاية على  / سياسة االستخدام المقبول للطالب مرفقة بنموذج اإلذن هذا ، بحيث يكون اآلباء 

 . بتوقعات المدرسة من الشباب في رعايتهم

 
يُطلب من أولياء األمور التوقيع على نموذج اإلذن أدناه إلظهار دعمهم للمدرسة في هذا الجانب المهم من عمل  

 . المدرسة

Permission Form  إستمارة اإلذن 

Parent / Carers Name:………………………………….. Student/s’ Name:……………………………………….. 

 
ابنتي للوصول إلى  / التالميذ المذكورين أعاله ، فأنا أعطي اإلذن البني  / مقدم الرعاية للطالب  / بصفتي الوالد 

 . اإلنترنت وأنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدرسة

 
 

ابنتي قد وقّعت على اتفاقية استخدام مقبول وتلقى ، أو سيتلقى ، تعليًما بشأن السالمة اإللكترونية  / أعلم أن ابني 

 . داخل المدرسة وخارجها -لمساعدتهم على فهم أهمية االستخدام اآلمن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 
ة المراقبة والتصفية ، للتأكد من أن الشباب  أفهم أن المدرسة ستتخذ كل االحتياطات المعقولة ، بما في ذلك أنظم  .

أفهم أيًضا أنه ال يمكن تحميل . سيكونون بأمان عند استخدامهم لإلنترنت وأنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المدرسة في النهاية المسؤولية عن طبيعة ومحتوى المواد التي يتم الوصول إليها على اإلنترنت واستخدام تقنيات  

 . المحمول الهاتف

 
ابنتي على أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ستتم مراقبته وأن المدرسة ستتصل بي   / أفهم أن نشاط ابني    .

 إذا كانت لديها مخاوف بشأن أي انتهاكات محتملة لسياسة االستخدام المقبول 
المنزل وسيعزز السلوك اإليجابي  سأشجع طفلي على تبني االستخدام اآلمن لإلنترنت والتقنيات الرقمية في      

 .سأبلغ المدرسة إذا كانت لدي مخاوف بشأن السالمة اإللكترونية لطفلي.  واآلمن والمسؤول على اإلنترنت
 

Signed: ……………………….... Name: ……………………… Date: ……… 

Or see digital Form 
 

والرسائل  سياسة التواصل عبر وسائل التواصل االجتماعي : 4الملحق 

 الفورية 

 الغرض من السياسة 
 

الغرض من هذه السياسة هو التأكد من أن اتصاالت الموظفين في شبكات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت 

تشمل شبكات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت ، على . وعبرها متوافقة مع مدونة قواعد سلوك موظفي ديار

و   بودكاستو  فليكر لينكد ان و و فيسبوك )سائط المتعددة والشبكات االجتماعية سبيل المثال ال الحصر ، مواقع الو

و الوسائط  ( مثل ويكيبيديا)وويكي ( مدونات ديار والخارجية)والمدونات  ( وما إلى ذلك  يوتيوبو  تويترو  ياهو

الفيديو ، سواء  والمواقع األخرى التي ينشئها المستخدمون حيث يمكن نشر النصوص أو الصور أو مقاطع 

 .ألغراض شخصية أو مهنية
 

 الهدف من هذه السياسة 

 : تهدف متطلبات السياسة الواردة في هذا المستند إلى     

 . ضمان حماية سمعة المدرسة وموظفيها والمحافظين •
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 اإلنترنت حماية جميع األطفال من التهديدات والمخاطر المرتبطة بالتسلط عبر اإلنترنت والتسلط عبر    •

 حماية المدرسة من المخاطر القانونية  . •

تأكد من أن أي مستخدم يمكنه التمييز بوضوح بين المعلومات المقدمة عبر وسائل التواصل   •
 .االجتماعي التي تمثل المدرسة بشكل شرعي

 

للتواصل مع العائالت  في أكاديمية ديار الخاصة ، يستخدم أعضاء مجتمع مدرستنا منصات التواصل االجتماعي 

قد يشمل ذلك مواد ترويجية ومحتوى تعليمي وأنشطة مدرسية ،  . المحتملة والعائالت الحالية والطالب والخريجين

 . أدوات وسائل التواصل االجتماعي على سبيل المثال ال الحصر. من بين أمور أخرى

 إنستغرام  •

 فيسبوك •
 لينكد ان   •
   الموقع االلكتروني  •

 
يُتوقع من أعضاء هيئة التدريس . تأخذ أكاديمية ديار الخاصة وسائل التواصل االجتماعي على محمل الجد 

هناك قوانين واضحة في دولة  . والموظفين والطالب إظهار االحترام وأخذ خصوصية اآلخرين في االعتبار بعناية

 . ل االجتماعي ، وهي معترف بها ويتم االلتزام بهااإلمارات العربية المتحدة تحكم وسائل التواص 
 

   نشر التعليقات والرد على التعليقات
 

ساعة خالل األسبوع الدراسي ، وفي غضون  24في غضون    -اإليجابية والسلبية  -يجب الرد على جميع التعليقات 

يستجيب فريق االتصاالت لجميع التعليقات ذات الصلة وسيعالج معالجة التعليق . ساعة في عطلة نهاية األسبوع  48

 . على أساس كل حالة على حدة(  عبر رسالة مباشرة)علنًا أو خاًصا 

 حماية خصوصية الطالب 

 
لضمان سالمة مجتمعنا ، لن تنشر أكاديمية ديار الخاصة أبدًا أو تنشر أي . مدرستنا ملتزمة بحماية الطالب .

يتضمن ذلك نشر المحادثات واألسماء والجداول الشخصية والصور والعناوين . مات تعتبر خاصة وسريةمعلو

 .وأرقام الهواتف وما إلى ذلك دون موافقة ملحوظة

 
ن يتم نشر صور الطالب على حسابات مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بأكاديمية ديار الخاصة إذا اختار أحد  ل

يتم اختيار الطالب تلقائيًا ، ما لم يتم إلغاء . من هذه االتصاالت ( أطفالهم)الوالدين على وجه التحديد إخراج أطفالهم 

 ن لم يمنح آباؤهم اإلذن بالتقاط الصور الفوتوغرافية يدرك الموظفون الطالب الذي . االشتراك بخالف ذلك
العالمة   يجب على الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالمثل احترام المعلومات السرية لبعضهم البعض باإلضافة إلى

 . التجارية ألكاديمية ديار الخاصة والمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر

 التدريس والموظفين في أكاديمية ديار الخاصة توقعات ألعضاء هيئة 

 
بصفتك عضًوا في مجتمع أكاديمية ديار الخاصة ، من المتوقع أن تتصرف باحتراف على وسائل التواصل    .

إذا كنت ترغب في نشر أي محتوى لفصولك أو ممارساتك أو تفاعالتك داخل المدرسة على وسائل . االجتماعي

رسالها إلى فريق االتصاالت للمراجعة المناسبة ليتم نشرها في حسابات أكاديمية التواصل االجتماعي ، يرجى إ

 . ال تستخدم أبدًا صور الطالب في حساباتك الشخصية. ديار الخاصة

سواء كانت إيجابية أو سلبية ، من المهم لفريق االتصال في أكاديمية ديار الخاصة الرد على : الرد على التعليقات  .

الردود على التعليقات أو األسئلة التي يطرحها أعضاء . منشوراتنا على وسائل التواصل االجتماعيالتعليقات على 

 .المجتمع هي فقط من قبل فريق االتصاالت الذي يشمل مسؤول وسائل التواصل االجتماعي
 

 النشر أثناء األزمات 
 

أكاديمية ديار الخاصة بشدة على استخدام وسائل في أي أزمة ، ال يُشجع أعضاء هيئة التدريس أو الموظفون في 

قد يؤدي أيًضا نشر بيان شخصي أو رأي على وسائل التواصل االجتماعي . التواصل االجتماعي لإلدالء ببيان
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سيتم إنشاء بيان . بخصوص موضوع متعلق بالمدرسة إلى انتهاك سياسة المدرسة أو شروط العقد الخاص بك

اعتمادًا على الموقف ، قد يشارك فريق  . ؤولي التعليم عبر فريق االتصاالتصحفي رسمي من قبل كبير مس

 . االتصاالت أيًضا منشوًرا على وسائل التواصل االجتماعي
 

   تطبيقات الدردشة 
 

الذي يمكن  YAMMERيمكن للموظفين استخدام . ال يُعاقب على استخدام أي تطبيقات دردشة أخرى في المدرسة  .

 WhatsAppأي مادة تشهيرية أو مسيئة يتم نشرها على وسائل التواصل االجتماعي بما في ذلك قد تؤدي . مراقبته

 إلى اتخاذ إجراءات تأديبية

 المعايير المهنية
 

توفر وثيقة المعايير المهنية الخاصة بنا توقعات محددة للموظفين من حيث السلوكيات التي قد تشوه سمعة المدرسة    
 .لآلخرينأو تسبب الضيق 

 توقعات لطلبة أكاديمية ديار الخاصة 
 

يُتوقع منك . كطالب في أكاديمية ديار الخاصة ، نرحب بك للمشاركة في التفاعالت مع المدرسة عبر اإلنترنت

باإلضافة   -إظهار سلوك مسؤول وفقًا لسياسة االستخدام المقبول لدى الطالب وأي عدم احترام للمدرسة أو زمالئك 

 . قد يؤدي إلى اتخاذ إجراء تأديبي  -الطالب اآلخرين دون موافقة  إلى نشر صور 
 

 الخاتمة     
كمؤسسة تعليمية ، نشعر أنه من المهم بالنسبة لنا ليس فقط أن  . بينما تستمر وسائل التواصل االجتماعي في النمو ، يزداد تدقيقها كذلك

سياسة وسائل  .  لحماية مدرستنا ومجتمعنا من أي إساءة استخدام محتملة للمنصاتيكون لنا وجود في الفضاء عبر اإلنترنت ولكن أيًضا 

 . التواصل االجتماعي هذه هي طريقتنا في تحديد توقعاتنا وإرشاداتنا الستخدام وسائل التواصل االجتماعي بشكل آمن ومسؤول

 نموذج الموافقة على استخدام صورة الطالب : 5الملحق 
 

 : الوصي /الراعي  / األب  /اسم والدة الطفل  
 

 تاريخ الوالدة   : اسم الطفل   :
 

نستخدم الصور كدليل على التعلم ، وجزء من المالحظات  . من حين آلخر ، قد نلتقط صوًرا لألطفال في مدرستنا

نشورات المطبوعة يجوز لنا أيًضا استخدام هذه الصور في نشرتنا أو في الم(. رحالت التعلم)وسجالت التنمية 

لمراقبة األحداث   DVD  / قد نقوم أيًضا بعمل تسجيالت فيديو . األخرى التي ننتجها ، وكذلك على موقعنا اإللكتروني

 .أو غيرها من االستخدامات التعليمية
 

األطفال  في حالة زيارة مدرستنا من قبل وسائل اإلعالم التي قد تلتقط صوًرا أو لقطات فيلم لحدث ما ، فقد يظهر 
 والشباب في هذه الصور ، والتي قد تظهر في الصحف المحلية أو الوطنية ، أو في برنامج إخباري متلفز

 

 . لن يتم تزويد الصور بأي تفاصيل شخصية لتحديد هوية الطفل
أي لالمتثال لسياسات حماية الطفل والسالمة اإللكترونية ، نحتاج إلى إذنك قبل أن نتمكن من تصوير أو عمل 

أدناه عن طريق تحديد الخيار المناسب ، ثم التوقيع على  5إلى  1يرجى اإلجابة على األسئلة من . تسجيالت لطفلك
 . النموذج وتاريخه كما هو موضح

 
 . يرجى إعادة النموذج المكتمل إلى اإلعداد في أقرب وقت ممكن أو إكمال النموذج الرقمي المرفق  
 

ي نشرة اإلصدار وغيرها من المطبوعات ألغراض  يمكننا استخدام صورة طفلك ف هل (1
 ال  / ترويجية؟ نعم 

 ال  / يمكننا وضع صورة طفلك على موقعنا؟ نعم  هل (2

 ال  / يمكننا تسجيل صورة طفلك على الفيديو ألغراض وسائط متعددة؟ نعم  هل (3
 ال  / أنت سعيد بظهور طفلك في وسائل اإلعالم؟ نعم  هل (4
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 ال  / يمكننا استخدام صورة طفلك في النشرة اإلخبارية للمدرسة ووسائل التواصل االجتماعي؟ نعم  هل (5

 
 يرجى مالحظة أنه يمكن عرض مواقع الويب في جميع أنحاء العالم وليس فقط في دولة اإلمارات العربية المتحدة   

 

 . وفهمت شروط االستخداملقد قرأت  
 

Parent’s or guardian’s signature…………………………….. Name (in block capitals):…………… 
Date:…………………………………………………… 

 تغيرت الظروف مما قد يؤثر على سالمة طفلك وأمنه ، يرجى إبالغ المدرسة على الفور  اذا
 

Appendix 6: Table of E Safety Task force and committee 

E Safety Task Force 

 

Hannah Sung E Safety Leader Vice Principal  

 Information Technology 
support 

Head of Information 
Technology 

 

  Sidra Laique IT Support Coordinator IT Teacher  

Salam Husien Counsellor KG to Elementary Counselor  

Jude Technical support Head of Technical Support  

Christine Advisory member CEO  

Simmons 

 

E Safety Committee 

 

 Hannah Sung E Safety Leader  Vice Principal  

 E Safety Coordinator  Head of Information 
Technology 

Sidra Laique IT Support Coordinator  IT Teacher 

Salam Husien Counsellor  KG to Elementary Counselor 

  Jude Technical support  Head of Technical Support 

  James Lothschutz Child Protection Officer  Principal 

  Muhammed 
Shahazad 

Safety Officer  Safety Officer 

     

   

   

   

Nadia Mohammed Parent Representative Parent 

 األجهزة في سياسة المدرسة / استخدام الهواتف المحمولة  : 7 الملحق
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 : المدرسة أنحاء جميع  في التالية األجهزة استخدام يمكن

   أجهزة لوحية  •
 الحاسب المحمول   •
 الرقمية   الكاميرات •
 وسماعات الرأس  ذكيةاألجهزة القابلة لالرتداء مثل ساعات  •
 . أقراص رسومية وما إلى ذلك •

يجب عدم   .الهواتف المحمولة للموظفينبشأن " بعيدًا عن األنظار ، بعيدًا عن العقل"يجب أن تكون هناك سياسة     .

تستخدم المباني وطاقم األمن راديو ثنائي االتجاه  . تشجيع الطالب على استخدام الهواتف المحمولة في المدرسة

(Walkie Talkies  .) في حالة االستخدام ، يخضع هذا لسياسة االستخدام المقبول للجهاز 

 
المملوكة شخصيًا بأي شكل من األشكال أثناء الدروس أو وقت   لن يتم استخدام الهواتف المحمولة واألجهزة

 يجب أن تكون دائما مغلقة أو صامتة . المدرسة الرسمي
تقع مسؤولية الهواتف المحمولة واألجهزة المحمولة المملوكة شخصيًا التي يتم إدخالها إلى المدرسة على عاتق  

أو سرقة أو تلف الهواتف المحمولة أو األجهزة المحمولة  ال تتحمل المدرسة أي مسؤولية عن فقدان . مالك الجهاز

 .المملوكة شخصيًا

 
ال يُسمح باستخدام الهواتف المحمولة واألجهزة الشخصية في مناطق معينة داخل موقع المدرسة مثل غرف تغيير  

 . المالبس والمراحيض
ا لم يكن جزًءا من نشاط قائم على لن يتم استخدام الهواتف المحمولة أثناء الدروس أو وقت المدرسة الرسمي م

 .المناهج الدراسية المعتمدة والموجهة بموافقة أحد أعضاء فريق العمل

 
الخاصة بالهاتف المحمول وعدم استخدامها إلرسال الصور أو الملفات إلى   بلوتوثيجب دائًما إيقاف تشغيل وظيفة 

 . الهواتف المحمولة األخرى
 

 .لن يتم استخدام الهواتف المحمولة الشخصية إال أثناء الدروس بإذن من المعلم   

 
المملوكة شخصيًا دون يجب عدم التقاط أي صور أو مقاطع فيديو على الهواتف المحمولة أو األجهزة المحمولة 

 موافقة مسبقة من الشخص أو األشخاص المعنيين 
 
 

 المدرسيال توجد هواتف نقالة للطالب في الحرم  -سياسة الهاتف المحمول 
 

 . لم يعد مسموًحا للطالب ، تحت أي ظرف من الظروف ، امتالك هواتف في ساحات المدرسة
 بحوزته هاتف محمول ولن يتم إعادته حتى نهاية العام الدراسيسيتم مصادرة أي طالب يتم العثور عليه 

  

 : مخاطر استخدام الهاتف المحمول في المدرسة 

O -الوصول إلى المواد واألشخاص والمجموعات غير المناسبة 

 مخاطر اإلصابة -تبادل الهواتف أو مشاركتها  -
 عليهماستخدام الهواتف في عدم احترام اآلخرين أو التنمر  -
 أو صور غير مالئمة للغاية  / رسائل و  -
 ضياع وقت التعلم -
 

يرجى دعمنا في الحفاظ على سالمة . يحتاج طالبك إلى العودة إلى روتين المدرسة وإثبات توقعات سلوك المدرسة

 .طالبنا من خالل التأكد من أن طفلك ليس هاتفًا محمواًل في المدرسة
 

 


